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echipa Italiei.

(citiți amănunte în pag. a 4-a).
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Patra atleți romîai Ia Istanbul O victorie meritată după un joc plăcut:
— tot atîtea VICTORII!

Bpovo^ -Ș&tejp
pentru noul tău RECORD de 2,055 m.!

ISTAMBUL 3, (prin telefon).— 
Peste treizeci de mii de spectatori 
s-a-u ridicat în picioare s'mbătă 
după amiază In tribunele stadio
nului Mihal Pașa aplaudând fre
netic pe maestrul sportului din 
România, Ion Soter care reușise 
din a doua încercare să treacă 
ștacheta așezată la 2,05 m. (l-a 
remăsurarea înălțimii distanta 
exactă a fost de 2,055 m.). Nicio
dată ei nu avuseseră ocazia să 
urmărească un «affcte-t dovedind a- 
tâta măiestrie și precizie într-o 
probă care cere o înaltă tehnică. 
Vă închipuiți că al doilea, clasat 
terminase întrecerea la l,85 m. 
cânt Ion Soter a cerut ca șta
cheta să fie așezată la l,90 m- 
Din clipa aceea toate privirile s-aiu 
îndreptat spre, partea aceea a sta- 
dtoniwun. O încercare : reușită! 
Ștacheta urcă cu încă IO C'.n. 
O nouă încercare: și aceasta reu
șită. Pe stadion se face o liniște 
desăvârșită... Soter își pune trenin
gul și se îndreaptă spre arbitrul 
șef al probei. Se apleacă și scrie 
cu degetul pe sgură. Peste câte
va momente spectatorii aveau să 
afle prin glasul emoționat al crai
nicului că ștacheta este așezată 
la 2,05 m. Se așteaptă cu nerăb
dare prima încercare a campio
nului ocotru la această înălțime. 
In clipa în care ei o ratează de 
puțin, d>>n tribune izbucnește o 
exclamație da regret. La a doua 
încercare atletismul ramîn căpăta 
un nou record de o valoare ex

B. Koțev (R.P.B.) s-a clasat pe primul loc iar reprezentantul nostru 
G. Moiceanu a ocupat locul II - în „Cursa Prieteniei Romîno-Bulgare“

A luat sfîrșit cea de a If-a edi
ție a competiției cicliste interna {do
nate „Cursa Prieteniei Romîno- 
Bulgare", Sofia—București. Primul 
loc a revenit, ca și în prima ediție, 
unui ciaMsit builgar : maestrul spor
tului Boian Koțev. Victoria sa este 
meritată și pentru obținerea ei, va
lorosul ciclist bulgar a depus efor
turi considerabile dovedind în tot 
timpul întrecerii o pregătire 
foarte taină. Alături de el tinărul 
alergător român Gabriel Moiceanu 
a realizat o performanță meritorie 
și diacă în etapa f-a (Sofia—Plov
div) n-ar fi spart în aprapiare de 
sosire, cu siguranță că ar fi luptat 
cu șanse egale la ocuparea primu
lui loc în clasamentul general in
dividual. Dar și așa locul If ex
primă dlrzenia cu care tânărul G. 
Moiaaanu s-a avântat în disputa 
de pe primul pian, de-a lungul 
oelor peste 600 km. Aplauzele cu 
care miile de spectatori, prezenți 
în tribunele Stadionului 23 August 
i-au răsplătit pe cei mai buni aler
gători din această dificilă întrecere 
internațională (Boian Koțev, clasei 
pe locul I, Gabriel Moiceanu, cla
sat pe locul II și Kiril Iliev, clasat 
pe tocul III) sânt o răsplată meri
tată a efortului depus de ei și a 
contribuției pe care au adus-o Ia 
dinamizarea întrecerii
SCHUSTER A CISTIGAT ETAPA 
A IlI-a, IAR K- ILIEV S-A INSTA
LAT IN FRUNTEA CLASAMEN

TULUI GENERAL
Etapa IlI-a desfășurată pe ruta 

Gabrovo—Russe a fost cea mai a- 
nimată. Se pleacă tare, de altfel ca 
în toate etapele, dar din cauza ur
cușului în serpentine plutonul se 
fragmentează. In frunte se află 
mereu cei doi adversari: Moiceanu 
și Koțev. In vîrful muntelui ne aș
teaptă o priveliște minunată: până 
departe, la peste 20 de km., se văd 

trem de ridicată, iar cel care îl 
reușise saluta au mâinile sus 
spectatorii care nu mai conteneau 
aplaudîndu-1.

Ziarele care au apărut duminică 
dimineața la Istambul publicau în 
prima pagină fotografia record- 
maruiliuii nostru însoțită de ample 
comentarii. Sigur simt multe de spus 
de această performanță excelen
tă, se pot face comparații foarte 
interesante. (Lucrul acesta îl vorn 
oferi cititorilor noștri, chiar în 
ziarul nostru de mîine. Nu putem 
însă să nu adăugăm și noi en
tuziasmați : BRAVO SOTER!).

Dar Și ceilalți trei atleți romîni 
care au luat startul pe stadionul 
din Istanbul au realizat perfor
manțe valoroase. In prima zi pe 
110 m. g. Ion Opriș ne-a adus 
prima victorie cu 14,6 sec- Con
curentul ture Tunali a terminat 
în 16,3. La 100 m. Omer, învin
gătorul. a reușit să egaleze re
cordul Turciei cu 10.6 sec. Ion 
Wiesenmayer s-a clasat al doilea 
cu 10,7 sec. înaintea bulgarului 
Colev (10,8). La 400 m. plat cîș- 
tigă concurentul turc Ozguden în 
49,3 sec. înaintea lui Ilie Savel 
(49,6 sec.).

In ziua a doua a întrecerilor 
Wiesenmayer a cîștigat proba de 
200 m- eu rezultatul de 21,9 sec. 
iar Ilie Savel pe cea de 400 m. 
g. în 52,9 sec.

La acest concurs au participat 
atleți din Egipt, Danemarca, Bul
garia, Romînîa și Turcia.

înălțimi _ îmbrăcate în păduri de 
brazi printre care Șerpuiesc ape de 
munte. Este un peisagiu asemănă
tor celui de la Cîmpeni, din țara 
moților. Dar cicliștii n-au timp să 
admire împrejurimile; ei plonjează 
într-un iureș amețitor cu peste 70 
km. pe oră. Un ciclist romîn se o- 
prește: A. Șelanu este obligat să 
schimbe baieul. Alți alergători ră
mân pentru că nu pot face față 
ritmului de cobarîre: Const. Bi- 
cev, Gh. Calcișcă, Ion Vasile (și 
aceasta se datorește în marș parte 
faptului că tot timpul au stat în 
coada plutonului). I. Vasile va re
intra după 10 km. Soarele puternic 
și praful care te îneacă sînt o po
vară pentru cicliști. Cu toate ace
stea după o oră de rulaj ne aflăm 
la kiometrul 37. Intre timp din 
cauza drumului prost ba leu rile fac 
„zile fripte" alergătorilor (D. Țupa, 
C. Datau, Caiburav și alții). Prin 
Tîrnovo, vechea Capitală a Bulga
riei, trecem după 1 oră și 25 min. 
de rulaj. Ordinea este Stoian 
Gheorghiev. Boian Koțev și „um
bra” sa Moiceanu. In plutonul 
fruntaș, din care au rămas pe rînd 
pentru a repara — sau pur și sim
plu fiindcă nu pot susține cadența 
—■ o serie d‘e alergători, mai sunt 
acum 19 cicliști. Am intrat însfîr- 
șit pe drum bun și de acum pînă 
la terminarea etapei 180 km.) a- 
lergătorii vor scăpa de un adver
sar : praful. Atacă cicliștii noștri 
care urmăresc să-l poată „face scă
pat" ne Moiceanu si în acest fel să 
cucerim tricoul galben. Dar mai a- 
tent chiair decît cicliștii bulgani, 
este antrenorul formației Torpedo, 
Stoian Angheâov. care sună repe
de din clacsonul motocicletei și-i 
avertizează astfel pe alergătorii 
săi de intențiile românilor. Kilo
metrul 120: din pluton fug Kiril 
Ilfov, Iordan Dimitrov și Schuster.

Progresul F.B. București-Franța F.S.G.T.
Teren: stadion „23 August" — 

alunecos.
Timp.: ploios.
Spectatori: circa 15.000.
Aribitru: Gabriel Roubaud

(Riarsilia-Franța), excelent.
Au marcat: Oberan (mln. 35), 

Baboi (min. 46 și 75), Mormocea 
(min. 49 și 79).

S-au remarcat: Plagne, Bethe- 
lot, Hagean (F.S.G.T.) și Asan, 
loneacu, Miligan, Baboi (Progre
sul F. B.).

F.S.G.T.: Macchi — BeUielot,
Ravel — Longer, Plagne, Guai- 
tella — Couderc (Modali), Dsn- 
hez, Hagean, Bourg, Andreanl.

PROGRESUL F. B.: Asan — 
Miligan, Nicolau, Nedelcu — lo- 
nescu, Mormocea — Boboc, Aibu, 
Oberan, Mămăligă, Baboi.

Festiv Halea de premiere a primilor 3 clasați In cea de a H-a edific 
a „Cursei Prieteniei Romîno-Bulg are". Pe primul loc (mijloc) ma
estrul sportului Boian Koțev (R. P. Bulgaria); pe locul II (dreap
ta) Gabriel Moiceanu (R.P.R.); iat pe locul III (stingă) Kiril Iliev 
(R. P. Bulgaria). (Foto: R. VILARA)

Nimeni nu se sesizează deoarece 
protagoniștii întrecerii, B. Koțev 
și G. Moiceanu, au rămas să se 
supravegheze mai departe în plu
ton. Kilometrii trec și odată cu a- 
ceasta avansul celor 3 fugari se 
mărește. Plutonul se agită și din 
el țîșnește Maxim căruia îi prin
de roata Petcov. Apoi plutonul se 
liniștește din nou iar Maxim șl 
Petcov au și ei posibilitatea să se 
distanțeze. La sfârșitul etapei primul 
sosește Schuster, urmat de Kiril 
Iliev (care va îmbrăca dealtfel șl 
tricoul galben) și I. Dimitrov cu 
timpul de 5 h. 00:09. Ei sînt urmați 
de N. Mlaxim 5h. 01:03. Petcov 5h. 
01.54. La 43 sec. de Petcov sosește 
Moiceanu urmat în același timp de 
Koțev și LaJev. Pe primele locuri 
în clasamentul general după 3 crta-' 
pe se află : 1. K. Iliev 14h. 34:46, 
2. B. Koțev la 1 min. 45 sec., 3. La- 
tev la 1 mln. 45 sec., 4. Moiceanu 
la 3 min. 31 sec
ULTIMA ETAPA LA ADUS LUI 
MOICEANU UN MERITAT LOCH 
ÎN CLASAMENTUL GENERAL, 

IAR LUI KOȚEV DIN NOU 
TRICOUL GALBEN

Ieri dimineață caravana noastră 
a trecut „Podul Prieteniei" și a re
venit pe pămîntul patriei însoțită 
de caravana cicliștilor bulgari. Ple
carea în etapa a IV-a s-a dat din 
Giurgiu cicliștii urmând să aconere 
dfstanța Giurgiu—București—Ploe- 
sti—București (183 km.). Pînă la 
București nu înregistrăm decât câ
teva defecțiuni și pane din cauza 
cărora rămân din pluton Hristo La- 
lev, Stoian Alexandrov, Lozev, I. 
Gheorghiev. ș. a. O narte dintre ei 
vor reintra însă în pluton. La trece
rea prin București in afara zecilor 
de mii de cetățeni care fac un a- 
devărat culoar viu cicliștii sînt 
„primiți" de o ploaie torențială.

O mare paste din cdolișli nu mai

Bucureștenii *iu dovedit din nou 
că sînit mari amatori de fotbal. 
Deși cerul era încărcat de nori și 
ploaia începuse, tramvaiele care 
mergeau ieri spre stadionul „23 
August" erau încărcate.

In meciul din deschidere el au 
asistat la o partidă foarte spec
taculoasă. Fotbaliștii de la Pro
gresul F. B., au dovedit o pregă
tire și o tehnică individuală de 
invidiat chiar de către jucători 
mai... vîrstnici. Ei au reușit să 
întreacă pe merit echipa F.S.G.T., 
formată prin selecționarea celor 
mai buni juniori din orașe ca: 
Paris, Marsilia, Lyon, Toulouse, 
MorftreuW, etc. Ei au făcut însă, 

pot face față ritmului. Ploaia tria; 
ză plutonul. In primul rămîn N* 
Maxim, C. Daitou, G. Moiceanu, 
Kjiriil Iliev, St. Poreoeanu, Vasil 
Asenov, B. Koțev, Ion Ianiță, St. 
Ștefu, C. Tudose, N. Filipov și C. 
Șaindru cărora după câțiva kilo
metri de vânătoare li se adaugă Ion 
Vasile și C. Istrate. La Ploești, 
primul trece Vasile Asenov urmat 
de Moiceanu și Koțev și apoi da 
restul plutonului. La 6 min. 35 sec. 
trec C. Bfoev, D. Munfoanu și I. 
Sima. Apoi la diferențe de secunde 
alte plutoane. In drum spre Bucu
rești întîlnim în pană pa Ștefu care 
mai tîrziu va fi descalificat pen
tru faptul că a folosit plasa unei 
motociclete. Ceva mai departe 
este obligat să schimbe baieul și 
purtătorul tricoului galben: Kiril 
Iliev. DeaJtfel această pană îl va 
costa două locuri in clasamentul 
generai!, deoarece el va sosi la 
București cu întârziere.

La trecerea pe străzile Bucureș- 
tiului cicliștii se resfiră și pe sta
dionul „23 August", primul intră 
Vasil Asenov 5h. 16:04 urmat la 2 
sec. de N. Filipov, C. Șandru și 
Poreceaniu. La diferență de peste 
un minut sosesc Ioniță, Daâcu, Ma
xim. Koțev, Moiceanu, Istrate, T. 
Călin ș. a.

Clasamentul general
1. Boian Koțev (R.P.B.) 19 h.54:08,
2. Gabriel Moiceanu (R.P.R.)' 19 h.
55:54, 3. Kiril Iliev (R.P.B.) 20 h. 
00:23, 4. Vasil Asenov (R.P.B.) 20 
h. 01:57, 5. N. Filipov 20 h. 04:47, 
(R.P.B.), 6. Ion Ioniță 20h. 06:56 
(R.P.R.), 7. Constantin Șandru 20 
h. 10:20 (R.P.R.), 8. Hristo Lalev 
(R.P.B.) 20 h. 11:05, 9. Ștefan
Gheorghiev (R.P.B.y 20 h. 12:41, 
10. NicoHae Maxim (R.P.R.) 20 h. 
13:29.

H, NAUM

(juiiorî) 5-0 (1-0)
puține antrenamente împreună șL 
după cum ne spunea chiar antre
norul Mario Garro, nu se cunosc 
prea bine. De aceea poate, deși 
bine pregătiți din punct de vedere 
tehnic și fizic, nu se poate spune 
că formează o echipă omogenă.

CUM S-AU MARCAT GOLURILE

Jocul începe foarte viu și ju
niorii de la Progresul F. B. sînt 
cei care au inițiativa. Chiar în 
minutul 2 Oberan este pe punctul 
de a înscrie primul gol, dar min
gea trece milimetric pe iîngă bară. 
Francezii răsipund și ei cm atacuri 
purtate în adâncime, însă apăra
rea românilor este la post. In min. 
35, la o 'acțiune pe dreapta purta* 
tă între Boboc — Miligan — Bo-- 
boc, ultimul trage spre poartă.-' 
Plagne (F.S.G.T.) luftează șt dă 
prilej lui Oberan care urmărise 
acțiunea să înscrie primul punct: 
1—0. In primul minut al reprize? 
secunde bucureștenii majorează 
scorul prin Baboi, care a fructifi
cat o-pasă de la Mămăligă. Tr-et 
minute mai tîrziu tabela de mar* 
caj indică 3—0 pentru Progresul
F. B.: Monmocea a tras de departe 
spre poartă, iar stoperul Plagne 
voind să respingă mingea ci» 
capul, o introduce în plasă. Di
ferența de scor crește în ultimele 
minute în favoarea bucureștenilor; 
Oaspeții dau semne de oboseală' 
și cedează pasul în fața impetuo
zității și bunei pregătiri a junio
rilor de la Progresul F. B. Ulti
mele 'două goluri sînt înscrise în 
minutul 75 de Baboi care, .scăpat 
singur, a tras nestingherit în 
poartă, și de Mormocea în min; 
79. El a urmărit atent o fază' 
creată de aripa stingă Mămăligă- 
Baboi.

CITEVA DECLARAȚII i
Arbitrul GABRIEL ROUBAUDt. 

„Mi-a plăcut mult echipa bucu— 
reșteană care practică un joc de.- 
cea mal bună calitate. Dacă șf 
atunci cînd nu vor mai fi junior fi 
vor da aceeași atenție pregătirii I 
lor, vor alcătui o echipă foarte- 
bună. Mi-a plăcut faptul că acți
unile care au dus la marcarea go
lurilor nu au fost întâmplătoare, 
ci au fost foarte bine gîridite șt’ 
realizate, în același timp. Victoria 
Iot este absolut meritată".

Antrenorul MARIO GARRO' 
(F.S.G.T.): „Echipa care ne-a în
vins este foarte bună. In speciali 
mi-au plăcut cei 5 atacanți. Sînt: 
mulțumit de echipa noastră care a 
făcut o partidă curajoasă. Jocul a 
fost corect și publicul foarte sim
patic".

Antrenorul CORNEL DRAGU- 
ȘIN (Progresul F. B. București):-^ 
„Jocul a fost foarte frumos înj 
special în prima repriză. Dacă* 
francezii n-ar fi căzut din puncte 
de vedere fizic în repriza secun—i 
dă, jocul ar fi putut să fie la fellj 
de plăcut. Mi-au plăcut mai mult: 
Ionescu, Mămăligă, Miligan, Asan,. 
de la noi, Hagean, Guaîtella, Ra
vel, de la ei. Arbitrajul foarte: 
bun". >

M. TUDORAN

Mîine Ia Viena
R. P. R. — Austria 
la polo pe apă

Sîmbătă seara echipa reprezen
tativă de polo pe apă a R.P. Ro— 
mîne a părăsit țara îndrep-, 
tîndu-se spre Austria. Mâine seară 
la Viena, jucătorii românii vor în
tâlni selecționata Austriei. De acB 
ei se vor îndrepta spre Italia, unde 
vor susține mai mtite partide. Aut 
făcut deplasarea printre alțifa
Deutsch
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După-amiază, ora 17, teren Dinamo

Derbi la volei masculin: Dinamo-Locomotiva
Echipa feminină Dihamo București învinsă la Sibiu

' In campionatul masculin de vo
lei, echipele din fruntea clasamen
tului, Dinamo București și Loco
motiva București, n-au cunoscut 
nici in această etapă înfrîngerea, 
amîndouă manifestînd o bună dis
poziție de joc și un sensibil pro
gres al exprimării tactice.

La Orașul Stalin, D.namo Bucu
rești a întrecut Metalul la un scor 
categoric: 3-0 (15-9, 15-11, 15-11), 
iar în Capitală Locomotiva a dis
pus de C.C.A. cu 3-1 (15-12, 16-14, 
11-15, 15-13), după un meci în care 
n-a atins nivelul valorii sale maxi
me, dar a arătat că aceasta va 
îi în curînd cu putință. In spri
jinul afirmației : i---- _ .
prompte și energice din apărare, 
blocajul în sensibilă revenire de. 
formă și varietatea ' ' ''
care forța s-a îmbinat armonios cu 
subtilitatea execuțiilor.

C.C.A. nu a jucat slab. Dimpo- 
îrivă, arătînd că e pe cale de a-și 
regăsi cadența, s-a comportat foar
te bine în ofensivă. In schimb, jo
cul defensiv al echipei C.C.A. — 
foarte hotărît și aproape ireproșa
bil din punct de vedere tactic în 
primele două seturi — a scos în 
■evidență în seturile III și IV o ve
che deficiență și care constituie în 
mare măsură însăși explicația in- 
frîngerii : orientarea greșită a ju
cătorilor în linia a doua, din a- 
ceasta decurgînd în general un pla
sament defectuos, dar în special 
dublaje efectuate cu mare întâr
ziere. Insuccesul militarilor se mai 
poate explica însă și prin înlocui
rea prost inspirată din setul iV, 
cind C.C.A. conducea cu 13-8 și 
cînd ieșirea lui Cleici din teren a 
păgubit cu siguranță echipa sa de 
«m set și poate chiar de victorie.

întâlnirea Progresul I.T.B. — 
Știința Arad (3-1 : 15-8, 15-7, 12-15, 
15-9) a prilejuit o plăcută surpri
ză : formația itebiștilor, cu majori
tate de tineri, fără aportul lui 
Medianu, a desfășurat un joc com
plet, plin de vigoare și aplomb, 
dovedind utilitatea „experiențelor" 
de acest gen și în general efi
cacitatea promovării cu curaj a ca
drelor tinere, capabile mai totdea
una de multă dîrzenie. Un exem
plu elocvent a fost situația din 
setul IV, în care bucureștenii au 
refăcut handicapul de la 1-8, cîști
gînd cu autoritate.

Despre Știința Arad 
poate spune că 
dar nici că a

intervențiile

atacului, în

firme valoarea exprimată în trecu
tele etape. In orice caz, jocul de 
ieri a arătat că în pregătirea ară- 
danilor se impune un interes sporit 
pentru creșterea forței atacului, 
lipsă gravă la majoritatea jucăto
rilor.

In celelalte meciuri masculine : 
Știinta Timișoara — Dinamo Cons
tanța' 3-1 (15-3, 12-15-, 15-4, 15-11) 
și Progresul Cluj — Progresul Ga
lați 3-1 (8-15, 15-7, 15-1, 15-12), 
după jocuri de un nivel tehnic ne
satisfăcător.

In campionatul feminin, o nouă 
surpriză : Voința Sibiu a învins 
Dinamo București cu 3-2 (16-14,
15-11, 8-15, 7-15, 15-2!), la capă
tul unui meci de bună calitate și 
care putea lua sfîrșit chiar după 
mai puțin de 5 seturi, dar tot cu 
victoria sibiencelor

In rest, jocuri de valoare scă
zută și rezultate normale : Fla
mura roșie Cluj—Progresul Bucu
rești 1-3 (12-15,
10-15), Știința 
Arad 3-0 (15-4

Constructorul București — Voința 
Orașul Stal'n 3-1 (15-8, .15-10,
10-15, 15-6).

In urma rezultatelor înregistrate 
sîmbătă și ieri, clasamentele au că
pătat următoarea înfățișare :

MASCULIN:
1. Dinamo București 8 8 8 24:

2. Locomotiva Buc. 7 7 0 21:
3. Progresul Buc. 8 5 3 19:
4. Met. Orașul Stal'n 7 4 3 14:
5. Știința Arad
6. C.C.A.
7. Progresul Cluj
8. Știința Timișoara
9. Progresul Galați

10. Dinamo Constanța

11 
ro 
io

8
8
7

CATEGORIA B LA FOTBAL
MINERUL 

TIVA T. 
4.000 de 

meci 
în

Seria i
LUPENI — LOCOMO- 
SEVERIN 2-0 (1-0) 

spectatori au asistat Ia 
de

care gazdele au do- 
Au

I și Groza (min. 89).

un slab nivel

nu se 
a deziluzionat, 

reușit să con-

14-16, 16-14,
I.C.F. — Dinamo
»?-?, 1'-0), ș'

FEMININ:
1. Locomotiva Buc.
2. Progresul București
3. Dinamo București
4. Știința I.C.F.
5. Voința Sibiu
6. Flamura roșie
7. Voința Orașul
8. Constructorul :
9. Dinamo Arad

10. Prprresul Cluj

Cluj
Stalin

Buc.

3
3
2
1
0

26: 9 
23: 6 
20:16 
20:10 
18:15 
15:19 
12:17 
12:21
9:23
5:24

17
15
15
14
13
ii
ii
io
9
6

in
dispută azi pe

echipe neînvinse în

Derbiul turului
se

campionatul masculin 
terenul Dinamo

Singureie 
campionatul masculin se întâlnesc 
după amiază, cu începere de la ora 
17, pe te’renul din parcul sportiv 
Dinamo, într-o veritabilă finală a 
turului. ,

Clasamentele, rezultatele obținu- 
cele două echipe, dar mai cu 
forma lor bună din ultimul 

ne scutesc de o prezentare a 
ai, r.erămînîndu-ne decît să 

vă sfătuim...a nu absenta de [a a- 
ceastă interesantă și importantă 
confruntare sportivă.

Cit privește rezul'.atul... numai 
un meci nul nu-i posibil, echipele 
prezentându-se cu șanse egale de 
a cuceri victoria. Înclinăm totuși a 
acorda un credit mai mare Loco
motive', aceasta numai cu condiția 
ca blocajul său să funcționeze cel 
puțin la fel de bine ca în finalul 
meciului de sîmbătă. De altfel, Bin- 
tem siguri că în întîlnirea de azi 
nu atît atacul cit defensiva va fi 
cea care va decide învingătorul.

C. FAUR

„Cupa Sfatului popular” 
la box

Competițiile pugilistice rezervate 
tinerilor boxeri ai colectivelor bucu- 
reștene pot fi numărate pe degete. 
„Cupa Sfatului popular”, una din
tre acestea, a devenit de-acum tra
dițională și considerăm firească 
nerăbdarea cu care o așteaptă an 
de an „ucenicii” boxului. Sîmbătă 
seara, o sală plină, entuziastă, a 
constituit ,,decorul” în mijlocul că
ruia s-a desfășurat cea de a treia

C.C.A. IN FRUNTEA CLASAMENTULUI LA HANDBAL
CATEGORIA A

DINAMO ORAȘUL STALIN — 
HEPR. ORAȘULUI FĂGĂRAȘ 
11-5 (6-1). Ultimul meci al turului 
a adus echipei dinamoviste o vic
torie, după ce precedentele trei e- 
tape consemnaseră tot atîtea în- 
frîngeri. Au marcat: Streitferd (2), 
Stănescu (2), Schmitz II (2), Pa- 
han (2), Balaș, Lupescu și Istrate 

■ (Dinamo). Schneider (2), Mailat, 
Kbnig și Tischler (Făgăraș) în- 

:tr-un meci care a fost la discreția 
gazdelor.

PROGRESUL ARAD — C.C.A.
9-20 (4-14). Victoria militarilor la 

.Arad, împreună cu înfrîngerea stu
denților timișoreni la Cisnădie au 
tadus echipa C.C.A. în fruntea cla- 
tsamentului. Au înscris : Bulgaru 
k(5), dost (4), K. Sauer (3), Thel- 
rman (2), Lingner (2), Nițescu, Să- 
rvescu, Meithert și H. Sauer pentru 
'învingători, Wohlman (2), Mar- 
schang (2), Brischler (2), Valen- 

Itîn, Solich și Szabo pentru învinși.
1 FLAMURA ROȘIE CISNADIE- 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA 10-8 (6-4). 
Liderii de pînă acum ai clasamen
tului au suferit o înfrîngere la Cis- 
nădie, unde nici una dintre echipele 
oaspe n-au susținut pînă acum 
jocuri comode. Au marcat: Bota 
(4), Kapp (3), Menning, Spann, 
Bădeanu pentru gazde, Jude (4), 
Lache (2), Wagner și Bara pentru 
oaspeți.

METALUL REȘIȚA — ȘTIINȚA 
IAȘI 5-3 (3-2). Un med frumos, 
de înalt nivel tehnic, în care gaz
dele au dominat în ambele reprize 
și au cîștigat pe merit. Punctele au 
fost înscrise de Szabo (2), Johman, 
.Weselak și Ferenchutz pentru Me
ntalul, Țipu, Lindenbach și Patricef 
(pentru Știința.

FLACĂRA PLOEȘTI — VO1N- 
(ȚA SIBIU 8-5 (2-2). Ploeștenii 
teu.rezistat cu.greu atacuta» dez-

lănțuit al sibienilor, care, în pri
mele 5 minute marchează două go
luri. Apoi. însă, ploeștenii își re
vin, egalează, iar în repriza doua 
reușesc să-și adjudece victoria la 
o diferență de 3 puncte, datorită, 
în parte, și formei slabe a porta
rului sibian Haberprusch. Aa în
scris : Gruianu, Șelaru, Stoenescu. 
Cernat, lonescu, Cetini. Velicu și 
Pană (Flacăra), Bretz (2), Kraus 
(2) și Zuldner (Voința).

METALUL TIMIȘOARA — DI
NAMO 6 17-6 (10-1). Scorul re
flectă just situația de pe teren. Au 
marcat: Reik (4), Ehrenreich (4), 
Sipos (2), Zavadschi (2), Junger 
(2), Michel (2), Gunesch (Meta
lul), Graef (2),Ristom (2), Schnei
der (2). Iată acum clasamentul:

CATEGORIA B

1. C.C.A. 11 7 3 1 121: 78 17
2. Știința Ttaa. 11 7 2 2 93: 64 16
3. M’et. Timișoara 11 6 1 4 92: 73 13
4. Metalul Reșița 11 6 1 4 82: 69 13
5. Voința Sibiu 11 6 1 4 63: 69 13
6.Dln. O. Stalin 11 6 0 5 84: 71 12
7. FI. r. Cisnădie 11 5 2 4 M; 77 12
8. Știința lași 11 4 3 4 80: 77 11
9. Flacăra Ploești 11 5 0 6 76: 76 10

19. Repr. Or. Făg. U 4 2 5 63: 78 10
11. Progresul Arad 11 2 1 8 77:132 5
12. Dinamo 6 Buc. 11 0 0 11 57:114 0

Metalul Tîrgoviște — Locomoti
va G. N. 8-15 (3-6).

Știința Cluj — Constructorul Si
biu 7-7 (5-2).

Progresul Odorhei — Metalul 
I.C.M. Reșița 20-6 (10-1).

Recolta Jimbolia — Progresul 
Bacău 11-4 (6-2).

Recolta Varias — Știința Ga
lați 16-3 (6-2).

Dinamo Tg. Mureș — Știința 
LGE.SM1 (2-5).

reuniune a „Cupei Sfatului popu
lar” la box.

Și de astă dată am remarcat la 
tinerii pugiliști tendința de a obține 
victoria în dauna calității boxului. 
Ardoarea, dorința de a învinge au 
fost puse înaintea boxului tehnic. 
Totuși merită să amintim că au 
urcat ringul mulți tineri talentați, 
care s-au străduit să facă box și 
au reușit. Gh. Sireteanu (antrenor 
Z. Popazu), V. lonescu (antrenor 
I. Chiriac), I. Roșea (antrenor M. 
Stănescu) M. Goanță (antrenor C. 
Cionoiu-care a boxat în cadrul „Ce- 
feriadei”) au lăsat să se întrevadă 
calități promițătoare Oct. Marinică 
(Met. CI. Got.), ion Roșea (Met. CI. 
Got.), M. Pîrvu (Met. Electrom.) 
Ion Dică (Voința F.S.), Alex. C-tin 
(Loc. I.C.C.F.). D. Gheșnoiu (Met. 
Sem.), Gh. Sireteanu (Met. 23 
Aug.), V. lonescu (Met M. Rako- 
și), Ion Popa (Met. CL Got.) și 
Alex. Neacșu (T. Din.), s-au cali
ficat pentiu reuniunile următoare. 
In cadrul „Ceferiadei”, boxerii de 
la Loc. Gr. Roșie au repurtat un 
frumos succes cîștigînd 6 din cele 
7 partide. Cei mai buni oameni, M. 
Goanță și I. Costache.

un 
tehnic 
minat, 
(min. 36) 
A arbitrat slab Bucur Roman (Si
biu). In minutul 70 au fost elimi
nați de pe teren G. Filimon (Mi
nerul) și G. Zidaru (Locomotiva).

Ion Ciortea — corespondent 
FLACĂRA MEDIAȘ — METALUL 

HUNEDOARA 3-3 (2-2)
Jcc de un bun nivel tehnic. In 

repriza a doua gazdele au fost su
perioare și puteau învinge 
Balogh și 
favorabile. Au înscris Truicâ, Filip 
și Vatany 
gru, Zapis și Voinescu penlru Me
talul. 
Chirițescu 
ț» Tokacek 
AVÎNTUL

LUL
Gazdele

de joc cucerind o vjetorie meritată. 
Scorul putea fi și mai marc dar 
portarul reșițean Zarici a apărat 
foarte bine. MetaUrgiștii au ratat 
un 11 m. Au marcat : B. Szasz 
(min. 13), Bociardi (min. 39), 
Iozsi (mn. 40), Bociardi (mn. 48 
și 75). S-au remarcat: Kajlik, Bo
ciardi (Avîntul), Jojart. Plev (Me
talul). A condus bine arbitrul Gh. 
Cîrstea (Or. Stafin).

Virgil Fedor — corespondent 
LOCOMOTIVA ARAD — PRO

GRESUL SIBIU 0-1 (C-0)
Sibknii au jiwat nici bine și 

au meritat v clor a. Uni ul gol 
partidei a fost înscris cu capul de 
Ciurugă (min. 88). A arbitrat bin; 
H ttner (Oradea).
METALUL UZ. TR. OR. STALIN— 

PROGRESUL SATU MARE 
0-1 (0-0)

întîlnirea care s-a desfășurat la 
Ploești nu a corespuns. Progresul 
s-a arătat mai periculos în atac în
scriind în minutul 57 prin Ambruș. 
A arbitrat satisfăcător P. Popescu 
(Ploești).
Rizoiti și Oprescu — coresnand.-ntâ 
METALUL CIMP1A TURZH • - 
LOCOMOTIVA CLUJ 2-1 (1-0)

După un meci f.unxK, în cace 
ambele echipe au jucat rapid, me- 
talurgiștii au cîștigat pe merit. Au 
marcat : Burian (min. 14 și 59) 
pentru învingători și Oprea (min. 
80) pentru învins'.

Petru Tonea — corespondent
9 6 0 3 12: 7 12 
9 5 1 3 10: 8 11 
9 4 2 3 19: 8 10 
8 3 4 1 12: 7 10 
8 5 0 3 11: 7 10 

3 13:12 10
2 16:20 9
3 10:11 8
4 9:12 8 
3 0:10 7
5 8:16 5 

8 2 0 6 6: 8 4
...1
8 1 2 S 4:12 4 

ETAPA VIITOARE (19 iunie)
Minerul Lupeni — Locomotiva 

Arad; Progresul Sațu Mare — Avîn
tul Tg. Mure?; Locomotiva T. Se
verin — Avîntul Reghin; Metalul 
Hunedoara — Progresu! Sibiu; Me
talul Uz. Tr. o. StaMn — Flacăra 
Medias; Metalul Reșița — Locomo
tiva Cluj. T'-'alv! Cîmnia Turzii stă.

Seria a H a
PROGRESUL C.P.C.S. BUC. — 

DINAMO 6 BUC. 4-1 (3-1) 
Jocul dintre cele mai bune echipa 

bucureștsne din categoria B a fost 
cîștigat pe merit și fără emoție de 
Progresul C.P.C.S. Cele cinci go
luri ale partidei au fost marcate

înscris: Mihai

dacă
Binder na ratau ocazii

pentru Flacăra și Ne

Satisfăcător arbitrajul lui 
(București) (Tomescu 
— corespondenții.
TG. MURES — META- 
REȘIȚA 5-6 (3-0) 
au fost în mare vervă

î.
2.
3.
4.
s.
c.
7.
8.
9.

10.
11. __
12. Locomot. T? Sev.
13. Met. Uz. Tr. Or. Stalin

Minerul Lupeni 
Metalul C. Turz'.i 
Avîntul Tg. Mureș 
Metalul Hunedoara 
Progresul Sibiu 
Flacăra Mediaș 
Avîntul Reghin 
Progr. S. Mare 
Locomotiva Arad 
Locomotiva Cluj 
Metalul Reșița

9 4 2
8 3 3
8 3 2
8 4 0
8 2 3
8 2 1

al

LA RUGBI

astiei : in min. 13 Dumitrescu des 
chis „printre" de Mateianu înscri 
plasat : 1-0. In min 34, Cristesci 
venit pe aripa stingă centrează a 
tot Dumitrescu cu capul înscrie im 
parabil : 2-0. După 3 minute, Di 
namo 6 reduce scorul prin D. Ni 
colae care a tras de departe : 2-B 
In min. 39 Raab profitînd de o gre 
șeală a apărării dinamoviste, în 
scrie cu capul stabilind scorul rc 
prizei : 3-1. La reluare, Progresu 
domină cu insistență dar nu reu 
șește să marcheze decît un go 
prin Bîscă (min. 80) : 4-1.

Mircea Popp 
FLACĂRA MORENI—METALUL

ST. R. OR. STALIN 1-0 (1-0)
Liderul a suferit prima înfrîni 

gere prin golul înscris în min. ! 
de Capoianu (Flacăra). El a prl 
mit mingea în careul de 16 m. d: 
la Ene, a driblat doi adversari ș 
a tras puternic în colțul drept a 
porții. Meciul a fost viu disputa 
și a plăcut. Gazdele au intrat ho 
iărîte să realizeze un meci de caii 
tate dar și o victorie — ceea ce ai 
reușit. Ei au jucat în viteză, depă
șind în luptă directă adversara1. Ir 
general, jocul a fost rapid, presă
rat cu multe faze spectaculoase 
Metalurg'știi au ra‘at o mere o- 
razie prin Fusulan (min. 19) care 
a tras în bară. A arbitrat D. Schul- 
der

TIBERIU STAMA
Paul Andrei — corespondent , 

FLAMURA ROȘIE BACĂU—ȘTI
INTA BUCUREȘTI 4-0 (2-0)

După un joc de factură 
Flamura roșie a întrecut 
bucureșteană prin golurile 
de G'osanti II (min. 32) 
movici (min. 43. 66 și 85). ■

Al. An Ar on seu — coresp.

slabă, 
echipa 

înscrise 
și Hai-

DINAMO BÎRLAD — PROGRE
SUL FOCȘANI 1-3 (1-0)

Au marcat Foto (m'n. 14) pen-: 
fru Dinamo și Țolea 
Cioboată (min. 48 și
Progresai.

f. Weisman și 
corespondenți

LOCOMOTIVA CONSTANTA - 
FLACĂRA CIMPINA 2-1 (0 0) 
Meciul a fost de fact ra modes

tă. Au marcat Ispas (min. 70 și 75) 
pentru Locomotiva, Gheorghiu (min * 
19) pentru Flacăra

Paul Enache — coresnondlmt
LOCOMOTIVA IAȘI—METALUL 

PLOEȘTI 0-0
Forma bună a portarului Strea

șină a scăpat pe ieșeni de la în-l 
frîngere. Arbitru' G. OMeanu 
(București) a arbitrat cu scăpări 
și în compensate, favorta'nd pe ie- 
șen!.

(min. 50),
78) pentru

S. Solomon

R. Untu — corespondent 
ROȘIE BURDUJENI — ȘTF 

INȚA IAȘI 3-4 (2-1)
CLASAMENTUL

1. Metalul St. R. Or.

2. Dinamo 6 Bye.
3. Metalul Ploești
4. Știința la«i
5. Flacăra Moreni
6. Progr. C.P.C.S.
7. Locomotiva Const.
®. Flacăra Cîmpina
9. Progresul Focșani 

30. Dinamo BfrUa-d
11. Locomotiva Ia«ii
12. FI. roșie Bacău
13. FI. roșie Bd-jeni
14. Știința Buc

ETAPA VIITOARE
Flamura roșie Burduieni — Fla

căra Moreni; Știința Iași — Dinamo 
6 București; Știința București — 
Metalul 1 Mai Ploești; Flacăra Cîm-p 
pina — Metalul St. r. O. Stalin; 
Progresul Focșani — Locomotiva 
Constanța; Progresul C.P.C.S. Bucu
rești — Dinamo Bîrlad; Flamura 
roșie Bacău — Locomotiva Iași.

FL.

SMlin
9 7 1 1 24: 6 15

9 5 2 2 17:11 12
9
9
9
9
9
9
9

3 2 
5 1
5 1
3 2
2 3
5 2
5 3

4
3
3
4
4
2
1

9 3 î 5 12:1! 
9153 5: !
9 2 3 4 14:2!
9 2 16 12:2!
9 0 3 C 4:1’
(19 iunie)

Burduieni

Locomotiva Gr. Roșie a întrecut, după un joc dramatic, 
pe Dinamo București: 9 6

„Capul de afiș” al etapei die ieri, 
la rugbi, a fost deținut de întâlni
rea dintre Locomotiva Grivița Ro
șie, campioana anului trecut și 
Dinamo București, recenta învin
gătoare a Casei Centrale a Arma
tei, considerată ipînă săptămina 
trecută echipa cu cele mai justifi
cate pretenții la titlul din acest an. 
Rezultatul ? Nici o echipă nu a ră
mas neînvinsă în prima parte a 
campionatului republican: Locomo
tiva a răsturnat toate prevederile 
și a cîștigat fără drept de apel, un 
joc care poate fi caracterizat drept 
dramatic.

Intr-adevăr, după ce feroviarii an 
dominat categoric 35 de minute și 
au deschis scorul printr-un drop 
gol admirabil reușit de Fîrcălăbe- 
scu, jocul s-a echilibrat în ultimile 
minute ale primei reprize ca să re- 
înceană tot în nota de dominare a 
campionilor, al căror avantai este 
majorat ipe rând de Enoche (o foarte 
frumoasă încsjpafit) și <to nou de

Pîrcă^bescu, tot printr-un drop 
gol. La 9—0 Locomotiva îl pierde 
pe Al. Tănăsescu, eliminat foarte.... 
ușor de arbitrul Vardela, apoi pe 
N. Soculescu — de asemenea elimi
nat — dar care talonase 90 la sută 
din baloane în grămadă, pentru ca 
în ultimele minute ale meciului să-l 
piardă și pe Gh. Pîrcălăbescu, în 
urma unui stupid accident soldat cu 
o dublă fractură a piciorului drept. 
In 12 oameni Locomotiva se luptă 
cu toate forțele pentru a menține 
rezultatul. Dinamo atacă dezlăn
țuit și înscrie de două ori. fără a 
transforma. Scor final 9—6 pentru 
Locomotiva Gr. Roșie-

Constructorul T.S.P. a jucat cu o 
dispoziție deosebită pe un teren 
moale și alunecos, pnacticînd un 
rugbi deschis. Echipa condusă de 
maestrul sportului Serbau Mehe
dinți a terminat turul campionatu
lui lăsînd o frumoasă imonesie. Lo
comotiva I.C.F.. întrecută ou 22—3, 
nu^a rgușit nid un moment să pe-

riditeze victoria adversarilor lor, 
dovedindu-se o echipă lipsită de o- 
mogenitate.

La Petroșani, Dinamo IX a reu
șit o prețioasă victorie în fața Mi
nerului. Rezultatul 8—0 pentru bu- 
cureștenii, s-a realizat în ultimile 
minute de joc de Crisloloveanu care 
a înscris de două ori.

La Orașul Stalin echipa C.C.A. 
a întrecut după o repriză echilibra
tă, pe Constructorul din localitate, 
cu 17—3 (6—3).

Iată și cîteva rezultate din cate
goria B : Voința Cluj—Selec. Tîr- 
năveni 0—3 (0:0); Minerul Lupeni 
—Locomotiva Cluj 3—0 (3—0) ; 
Flamura roșie Orașul Stalin—Mi
nerul 9—9 (0—6) ; Constructorul 
Constanța—Progresul F.B. 3—20 
(3—6) ; Știinfa București—Știința 
Galați 11-0 (8—0) ; Știința Timi
șoara—Știința Arad 6—3.
Stiinta lași-Progrestd Tecuci 38-0 
(22-0)..

b



LA ORAȘUL STALIN ȘI LA CRAIOVA
In ultimele săptămîni cititorii au 

aflăt din coloanele ziarului nostru 
cum merg lacrtrrile pe linie de 
sport în instituțiile de învățămînt 
superior dintr-o serie de orașe ale 
țării. Relatările colegilor noștri 
ne-au introdus, treptat, în atmosfera 
specifică sportului universitar de 
astăzi, ne-au făcut cunoscute pro
blemele care frămîntă pe cei inte
resați în dezvoltarea fizica armo
nioasă a viitorilor medici și ingi
neri, profesori și agronomi. De 
data aceasta vă prezentăm aspectele 
culese în două dintre cele mai ti
nere centre universitare ale țării: 
Orașul Stalin și Craiova. O bună 
parte din constatările pe care ni le-a 
prilejuit vizita îrt orașele sus amin
tite prezintă puncte de tangență cu 
problemele ridicate în reportajele 
anterioare din cadrul acestei anche
te. Trecînd peste aspectele comune, 
generale, rămîn destule de spus — 
bune și rele — despre sportul uni
versitar din Orașul Stalin și Cra
iova, așa cum se prezintă el astăzi. 
Să începem deci cu...

ORAȘUL DE SUB TIMPA...

...care se mîndrește astăzi cu două 
institute superioare în plină dez
voltare: Institutul de Silvicultură și 
Institutul de Mecanică. In general, 
activitatea sportivă a studenților 
celor două institute este puțin cu
noscută. Fără echipe de primă cate
gorie, fără „nume mari" viața spor
tivă studențească de aici se des
fășoară în anonimat. Dar nici pen
tru studenți și nici pentru cadrele 
didactice aceasta nu constituie un 
obstacol în calea eforturilor lor pen
tru desfășurarea unei activități spor
tive susținute. Care au fost aceste 
eforturi? Cu ce rezultate s-au sol
dat ele?

Trebuie amintită în primul rînd

O SURPRIZĂ
Mă aflam la sediul comitetului 

raional C.F.S. Tudor Vladimirescu 
din Capitală. Pe biroul președin
telui erau aranjate cu grijă două 
teancuri de regulamente abia so
site. Spre surpriza mea, am văzut 
că este vorba despre regulamentul 
campionatului republican de poli
atlon G.M.A. pe anul 1956!

In an i trecuți, aceste regula
mente sois-eau la colective abia 
spre sfîrșitul primei etape. Iată că 
anul acesta ele sînt „prezente" cu 
aproape o lună înaintea începerii 
primei etape.

Și fiindcă cei prezenți aveau să 
discute în ziua aceea tocmai pe 
marginea regulamentului campiona
tului de poiiaTon G.M.A., m-’tn 
hotărît să mai zaoovesc în biroul 
președintelui. Am constatat cu a- 
cest prilej că în regulamentul cam
pionatului R.P.R. de poliatlon
G.M.A.  pe anul 1956, nu au mter- 
venit prea nituite modificări. In 
mod deosebit am reținut organi
zarea pe patru etape și anume: 
etapa I pe colectiv, etapa a ILa 
pe raion, etapa a IlI-a pe regiune 
și etapa a lV-a pe țară. Întrecerile 
din etapa I vor începe la 1 iulie 
și vor lua sfîrșit in zkia de 27 iu
lie. Toate în'recerile se vor desfă
șura în decurs de două zile, dură 
cum urmează: ZIUA I: 1. Tir, nor
mă G.M.A. gr. II (băieți și fete); 
2. Gimnastică, normă G.M.A. gr. 
II (băieți și fete); 3. înot 100 ni. 
liber (băieți și fete). ZIUA a ll-a:
4. Aruncarea greutății cu ambele 
mîni (băieți și fete). 5. Cttrsa cti 
obstacole 150 m. — normă G.M A. 
gr. II, (băieți și fete); 6. Alergare
l. 500 m. plat pentru bă'eți și 800
m. plat pentru fete. Probeje vor 
fi organizate conform regulamen
telor sporturilor respective și după 
condițiile fixate prin regulamentul 
G.M.A. întrecerile campionatului 
R.P.R. de poliatlon G.M.A. se dis
pută individual șF pe echipe. Se 
califică pentru etapa raională și 
regională doi concurenți și două 
concurente. Deci un colectiv spor
tiv, sau un raion va prezenta la 
etapa superioară patru participant!. 
Locul cel mai bun va fi atribuit 
concurentului care are cele mai 
multe locuri I. Clasamentul pe e- 

preocuparea de a găsi o formă de 
organizare cît mai apropiată de ne
voile reale ale sportului, ale studen
ților. Lată de pildă, Institutul de 
Silvicultură. In fruntea colectivului 
sportiv se găsește tov. Cicerone Ro
taru, prorectorul insti utulu'. Secre
tar este profesorul Rttsu. Celelalte 
munci de răspundere ale colectivu
lui au fost încredințate membrilor 
catedrei de educație fizică. Fiecare 
dintre aceștia și-a grupat în jur 
cițiva studenți, cu inițiativă, cu 
care rezolvă împreuna sarcinile cu
rente și cu ajutorul cărora păstrea
ză un contact neîntrerupt cu masa 
de studenți. In fapt, paralelismul 
„catedră-colectiv" (socotit de unii 
o frînă în dezvoltarea sportului u- 
niversitar) a încetat aici de a mai 
exista-, cel puțin în ceea ce privește 
cadrele de conducere, nucleul gene
rator al tuturor acțiunilor. In ase
menea condiții nil este de mirare că 
o inițiativă, demnă de toată lauda, 
a catedrei de educație fizică, aceea 
de a se amenaja în curtea institu
tului cîteva terenuri de sport, s-a 
bucurat de tot sprijinul conducerii 
institutului și al tovarășului pro
rector în special, de adeziunea en
tuziastă a studenților, membri și 
nemembri ai colectivului sportiv, 
(care au depus peste 10.000 ore de 
muncă voluntară). In această primă
vară, pentru prima oară, studenții 
Institutului de Silvicultură au pu
tut părăsi sala de gimnastică (mică, 
neîncăpătoare) pentru a practica vo
leiul, baschetul, handbalul redus, pe 
terenurile amenajate de ei înșiși.

Problema bazelor sportive nu este 
însă rezolvată decît pe jumătate. 
Cele două institute nu au încă un 
stadion al lor. unde să poată fi 
practicat atletismul, fotbalul, hand
balul. „Ne izbim de lipsa de sprijin 
a organelor locale pentru rezolvarea

PLĂCUTĂ
chipe se face prin totalizarea 
Tfmctelor fiecărui concurent din 
clasamentul general individual, e- 
chipa cu cel mai mic punctaj o- 
cupînd primul ioc. Toate cheltuieli
le ce decurg din organizarea eta
pei I vor fi suportate de colecti
vele sportive.

Regulamentele au sosit anul a- 
cesta la timp. Este un motiv de 
bucurie dar în același timp și o 
obl'gatie pentru toți activiștii spor
tivi de la sate și orașe de a le 
respecta întocmai, de a le da via
ță în toate colectivele sportive în 
care există activitate G.M.A.

T. R

Am putea să-l descriem ca pe 
un individ lung, deșirat, in veșnică 
goană, permanent agitat, care pă
trunde ca o trombă marină, iți pu
ne zeci de întrebări intr-un timp, 
record și iese ca o furtună, înainte 
de a-ți da răgaz să te dezmeti. 
cești. Dar l-am intîlnit uneori și 
sub forma unui „bonom" trecut de 
prima tinerețe, rotund și.. înflori
tor, care vine liniștit îți dă întii 
delegația la viză, abordează proble
mele cu o glumă și un zimbet 
complice, se bucură împreună cu 
tine de succese, se întristează pro
fund tind aude de lipsuri, tună și 
fulgeră tind ii vorbești despre 
greutăți și... promite. Iată dar că 
personajul nostru nu are un fizic 
caracteristic și orice încercare de 
a-l tipiza din acest punct de ve

acestei probleme, ne spunea prorec
torul Cicerone Morarii. Noi am reu
șit să trezim interesul studenților 
pentru sport, să-i determinăm să 
consacre sportului și nu altor pre
ocupări o bună parte din timpul tor 
liber. Cîte n-am putea face, dacă pe 
lingă terenurile din curtea școlii am 
dispune și de un stadion. Cred că 
nu se poate aborda în adîncime 
problema sportului universitar fără 
a aminti de aceste dificultăți". In 
ceea ce ne privește, sîutern siguri 
că și aceste dificultăți vor fi învin
se. Important este că s-a pornit pe 
un drum bun. Activitatea sportivă 
în cele două institute nu mai face 
azi notă discordantă cu puternica 
tradiție sportivă a orașului.

LA CRAIOVA...

...fuiy-ționează, ca șl la Orașul 
Stalin, două institute: Agronomic și 
Tehnic. Dar pentru a culege date 
despre activitatea sportivă dm aces
te institute este suficient să te de
plasezi numai la unul din ele. 
Intr-adevăr, singura sală și sin
gurul teren de fotbal care stau

INTRE „TEHNICI"
— E adevărat că ne părăs ști și 

treci la agronomie ?
— Nu șt'.u încă, dar înțelege-mă: 

Haltere, haltere, mereu haltere... 
Mai vrea omul să tragă și un șut 
pe poartă I 

lă dispoziția studenților craio- 
veni se află la Institutul Agronomic. 
Cum e și normal, tot acolo se află 
sediul catedrei de educație fizică, în 
care sînt cuprinși asistenții de spe
cialitate ai ambelor institute.

Vizita noastră la Craiova a a- 
vut loc cu puțin timp înainte de în
cheierea anului universitar, cînd stu
denții erau angrenați din plin în se
siunea de colocvii, în pregătirea e- 
xamenelor. Dar nici atunci terenul 
de sport nu cunoștea răgaz. Un 
semn destul de grăitor pentru a în
țelege că și aici studenții doresc 
să tacă sport Din păcate, condiți

dere riscă să dea naștere unei 
scheme, unui șablon și nu unui om 
viu Nu are nimic caracteristic 
nici in îmbrăcăminte — uneori se 
prezintă in pufoaică și tizme, a't - 
ori intr-un costum elegant. Nici 
măcar felul de a vorbi nu-i poate 
constitui o carte de vizită. Uneori 
are un limbaj confuz, presărat cu 
citate, lozinci și... greșeli grama- 
V.ca'.e. Alteori insă, vorba lui îti 
intră in suflet, felul lui de
gajat de a se purta ți-l apro
pie intr-o clipă și discuția, începută 
intr-un cadru oficial, se ternv'nă 
în fața unei halbe de bere. Care 
este atunci elementul caracteristic 
al acestui „Proteu", al acestui „om 
cu 1000 de fețe", care uneori vine 
din partea consiliului sportiv re. 
gional, a comitetului raional sau 
regional C.F.S., iar alteori chiar 
de la „centru" ?

Noi am eticheta sub numele de 
„omul cu carnețel", într-un viitor 
muzeu al mișcării sportive, acest 
exemplar — e drept, pe cale de 
dispariție — care pune însă destu
le bețe in roate tnersu'ui nostru in- 
nainfe. Dar nici din acest punct de 
vedere n-am vrea să cădem in pă. 

ile existente nu satisfac nici pe de
parte această dorință și este foarte 
greu să poți face sport în afara o- 
rclor de program. Aceasta înseam
nă că în colectivele sportive lucru
rile nu merg cum trebuie. Sînț două 
colective, cîte unul pe lingă fiecare 
institut. Secțiile pe ramură de sport 
au fost însă împărțite: agronomii au 
luat fotbalul, voleiul, baschetul, at
letismul și tirul, iar „tehnicul" a 
luat handbalul, halterele, tenisul 
de masă și șahul. Cum se vede, di
viziunea n-a fost tocmai... frățeas
că. Măcar dacă ar funcționa bine 
și aceste secții. Nici nu poate fi 
vorba de așa ceva. Exceptînd sec
ția de fotbal, reprezentată în cate
goria C, toate celelalte secții au o 
soartă vitregă. Lipsește echipamen
tul, lipsesc materialele. Conducerile 
celor două institute nu sprijină ac
tivitatea sportivă. In asemenea îm
prejurări asistăm fie la „exodul" 
studenților spre alte colective spor
tive. fie la totala stagnarea activită
ții u>nora dintre secții. Echipa de bas
chet participantă anul trecut la 
campionatul de calificare pentru 
categoria A, s-a retras în acest an 
din competiția regională. Echipa de 
handbal a trebuit să aștepte pînă 
la sosirea în localitate a președin
telui asociației, pentru a putea 
obține fondurile necesare cumpără
rii celor 11 perechi de bocanci. 
Secția de t:r nu poate activa pen
tru simplul motiv că nu are cu ce 
plăti taxele Ia poligon.

La acest tablou, destul de... 
cenușiu, trebuie adăugat că în tim
pul iernii sala de gimnastică abia 
poate cuprinde programul orelor de 
educație fizică ale studenților.

CELE CITEVA ASPEGTE—

...prezentate de la Orașul Stalin, șl 
Craiova completează tabloul spor
tului nostru universitar, așa cum 
l-au reliefat materialele anchetei 
noastre. In cîteva zile, institutele de 
învățâmînt superior vor lua vacanță. 
Marea majoritate a studenților vor 
pleca la practică. Perioada de vară 
aduce în sportul universitar o sis
tare aproape completă a activității. 
Totuși, pentru a reflecta cu se
riozitate asupra problemelor pe 
care le ridică situația actuală, pen
tru căutarea soluțiilor celor mai bu
ne, aceasta este o perioadă care tre
buie folosită din plin. Analizînd sta
rea de lucruri din momentul de fa
ță, asociația Știința și Ministerul1 In- 
vățămîntului vor trebui să adopte 
măsurile ce se impun pentru a ri
dica la nivelul cuvenit activitatea 
unui important sector al mișcării 
noastre sportive.

catul schematismului: carnețelul 
cu pricina nu înseamnă de fapt un 
stigmat, cum apar in unele cari
caturi ..minecuțele" birocratului, 
sau paharul cu apă al ședinț oma
nului.

Dar, uneori, carnețelul nu repre
zintă altceva decît ...locul de veci 
al datelor și impresiilor culese in 
vizite pe teren, justificarea (la ne
voie) a zilelor petrecute în dele
gație, și, mai ales, capătul spe
ranțelor activiștilor din colective, 
convinși că simpla trecere in car
nețel a durerilor lor va însemna, 
în același timp, o rezolvare a pro
blemelor. Cu carnețelul în mină și 
promisiuni pe buze, omul nostru 
„.muncește. Trece neobosit prin 
zeci de colective, ia parte la sute 
de ședințe, se bucură și suferă, te 
laudă sau te critică. Uneori, ziua 
lui de „muncă" durează de dimi
neața pînă noaptea tîrziu, iar a 
doua zi îl vezi din nou la „lucru". 
Și toțuși...

El muncește, dar treaba stă pe 
loc. El se agită, dar agitația ră- 
mîne stearpă. Și, mai ales, el pro
mite. iar promisiunile nu se înde
plinesc....

ÎNTREBĂRI $1... RĂSPUNSURI
Hotărît lucru, avem... ghinion 

în deplasările noastre pe teren. 
Și asta tocmai pentru că unde 
ne așteptam să întîlnim o activi
tate sportivă bogată, ne-am văzut 
nevoiți să umplem carnețelul de 
însemnări cu note și aspecte ne
gative.

Iată, de pildă, la Uzinele de 
repartații mecanice Ploești. Din 
vorbă în vorbă, cu tov. Ion Geor
gescu, președintele colectivului 
sportiv, am aflat că ex:stă o echi
pă de fotbal și că, deci, se face 
sport.

— Dar alte sporturi se mai prac
tică? 1

— Da ... tenisul și tirul.
— Ați putea să ne spuneți cîți 

tovarăși activează în aceste ramuri 
de sport?

— Păi, vreo 8 la tenis și vreo 
6 la tir...

— încă o întrebare, vă rog: vo
lei, baschet, atletism, ge pract'că 
la dumneavoastră în întreprindere? 
Răspunsul a venit destul de greu. 
— Să fi<u sincer, nu se face nici 
unul din aceste sporturi

Ga să ieșim din încurcătură, 
am riscat o altă întrebare, spe- 
rînd că ... cerul discuțiilor noas
tre se va mai însenina. Obstacole 
pentru cursa G.M.A. aveți? Răs
punsul a fost rostit cu mai puțin 
de jumătate de gură : nu avan, 

tovarășe. Ne-am agățat de o ul-> 
timă problemă: despre Spartachia- 
dă ce ne puteți spune? Da. s-atr 
făcut înscrieri dar nu am început 
încă...

I-am mulțumit interlocutoruluî 
nostru și am părăsit... terenul' 
dezamăgiți. Ne stăruiaiu în minte 
numai întrebări. Ce are de zis 
conducerea acestei întreprinderi în 
care muncesc peste 500 de tineri? 
Ce are de zis comitetul sindical? 
Și cum privește această situație 
’organizația U.T.M.? ...

★
Rafinăria nr. 5 Ploești. Aflăm 

despre frumoasele realizări în 
muncă ale tineretului precum șl 
despre importanțe depășiri de nor
mă, despre susținuta activitate 
culturală de aci. Dar, cînd vine 
vorba de sport, din nott... ghi
nion. Și încă ce ghinion. Nu tu 
teren de sport, nu tu secții pe ra
mură de sport. Un mare și îngriJ 
jorător NIMIC. Și cînd te gîndești 
că aci fusese cîndva o vie activi
tate sportivă 1

De fapt s-a .făcut ceva și pen
tru sport: s-au făcut planuri. Și, 
cu planurile acestea, tov. Ing. C. 
kmescu, responsabil sportiv, ce s_a 
făcut? Așa l-au întrebat deseori 
tinerii din rafinărie dornici să fa
că sport. Păi, știu eu? Dar, mat 
lăsați-ne în pace, măi fraților, cu 
sportul vostru. Ce, fără mine nu-l 
puteți face? Eu sînt ocupat cu 
planul de producție. Producția^ 
măi fraților. Ce, ăsta nu .$ sport?..j

Și pas de te mai înțelege cu 
cineva, cînd e vorba de sport

O ultimă întrebare: Cînd se vă 
lichida această indiferență față de 
activitatea sportivă? Răspunsul ÎS 
așteptăm din partea celor care au 
primit votul de încredere al mase
lor. |

/. Rizolu, Cbresp.

Nu-l poți recunoaște și- eticheta 
de la prima vedere. Abia tind por-i 
nești pe urmele lui îți dai seama ca 
cine ai de-a face. Jntttnești după 
vizita lui oameni mai nedumeriți 
ca înainte, mai nelămurițl ca îna
inte, care dacă în ajunul vizitei M 
nu știau să lucreze bine, știu In, 
schimb, acum, să lucreze... prost. 
Așa cum fiecare cometă își trage 
coada, trage și el un nesfirșit no
ian de confuzii și vorbe goale, de 
false îndrumări și de încurajări 
găunoase, de promisiuni nerealiza
bile și de ședințe interminabile. Ști 
din fiecare lasă cite puțin pe unde 
trece. Deci, acolo unde vei auzi că 
a trecut un activist dar oamenii 
nu s-au simții de fapt ajutați nici 
cit negru sub unghie de vizita lui, 
să știi că este vorba despre el, 
despre „omul cu carnețel".

El nu ne ajută și nu ne este ne
cesar. E o fosilă, era lui a trecut 
de mult și n.ar mai trebui să-l 
găsim decît intre geamurile unui 
muzeu. II mai Mîlnim însă „pe 
teren", din îngăduința unora (,,deh; 
nu prea face treabă, dar e băiat 
bun"), din nepăsarea altora („Ce 
aveți cu el ? Doar nu e singurul") 
din „bunătatea" unora și a altora 
(„Dacă îl scoatem și de aici ce se 
face bietul băiat").

Și totuși, el nu ne ajută și na 
ne este necesar.

V. ARNAUTU
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Cînd Soter, Apolzan, Dumitrescu vor fi... bătrini
(reportaj despre C.C.A.-ul „de miine”)

Campionatul european feminin de baschet
PĂRERILE SPECIALIȘTILOR ASUPRA PASIONANTEI ÎNTRECERI DE LA PRAGA

r Titlul reportaju
lui nostru ține locul 
oricărei introduceri. 
Ați glrcit, desigur, 
că rîndurile aces
tea vor cuprinde 
însemnări din via
ța tinerilor sportivi 
de la C.C.A. Am 
poposit în mijlocul 
lor tocmai pentru 
că nu puțini sînt 
cei care, admîrînd 
măiestria lui So
ter, Apolzan, C. 
Dumitrescu sau 
Fi at se gin dese și 
la ziua... de mîi- 
me, întrebindu-se: 
,,Cine le* vor Ii 
urmașii ?“ Răspuns 
acestei întrebări 
vom căuta și noi 
să găsim, oprin- 
«hi-Jie 0 clipă asupra celor care, 
astăzi, de-abia au pornit pe dru
mul măiestriei.

Ș' pentru început, ne adresăm 
acelor iubitori de atletism care se 
întreabă cine va purta tricourile 
C.C.A. în întrecerile atletice, după 
ce Soter și ceilalți atleți fruntași 
vor deveni poate antrenori cunos- 
cuți. In secția de tineret sînt mulți 
atleți talentați. Doriți să-i cunoaș
teți? Vă interesează performanțele 
lor? Iată : N. Mărășescu 1.65 la 
înălțime, C. Gheorghe: 3.60 m. la 
prăjină. Ei sau poate alții var căl
ca pe urmele maeștrilor lor. A- 
ceastă convingere ne-o îndreptă
țește faptul că mai în fiecare zi, 
maestrul sportului I. Soter .poate 
fi văzut în mijlocul tinerilor săi... 
concurenți, pe care-i ajută din 
toată inima.

Printre cei peste 350 de tineri 
din secțiile de tineret nu sînt însă 
numai atleți. Baschetbaliștii acli- 
vează cu succes în campionatul 
orășenesc, în care ocupă locul II. 
Fe’ele, în rîndurile cărora se e- 
vidențiază Maria Diaconescu, ilea
na Radu și Lucia Cornea, le-au 
luat-o înainte băieților: echipa fe
minină de baschet ocupă primul 
ioc în campionatul orășenesc. In 
toate competițiile organizate de 
comisia orășenească de ciclism ti
nerii sportivi de la C.C.A. sînt pre- 
zenți la startul întrecerilor și în... 
primele locuri ale clasamentelor. 
Cîteva elemente cu perspective? 
Talente sînt multe dar Andrei 
Magdo, Ion Stoica și Eugen Rob- 
•holtz sînt parcă cei mai buni. Și, 
îată-ne ajunși și la „urmașii" lui 
-Apolzan, Toma...

Ion Jimboreanu, Ilie Stelian, 
^Constantin Totan sau Traian Popa 
rîștat încă prea tineri astăzi dar 
■avem convingerea că mîine, nu
mele lor vor fi cunoscute. „Piticii" 

«ocupă primul loc în clasamentul 
•campionatului orășenesc iar juni- 
'Orii, clasați pe locul IV, își con- 
•'tinuă lupta pentru șefia clasamen
tului. Cîte cuvinte frumoase nu 

-Se pot spune și despre .activitatea 
tinerelor gimnaste, a echipei mas

culine de handbal, care și-a între- 
ncuit pînă acum toți adversarii, 
despre rugbiști, dintre care amin
tim doar pe Simion Aramis, C. 

'.Lahovart, J:ri Srachisian și Cri- 
cor Krkorian etc. Și, acestor a- 
precieri trebuie să le adăugăm 

■altele, adresate tinerilor voleiba
liști (locul 3 în campionatul oră
șenesc), voleibalistelor (locul I în 
■campionatul ra'onal), talen taților 
jucători de tenis sau înotătorilor 
și jucătorilor de po’o.

. Iaită dar că în aproape fiecare

JJn ucu concurs tfe canotaj 
in Capitală

' "Tinerii noștri schifiști și 
caiaciști nu se pot plînge în acest 
iînceput de sezon de lipsă de con
cursuri. După întrecerile organi
zate de curînd de colectivele Con
structorul și Tînărul dinamovist, 
ei vor avea ocazia să oartie pe, 
la sfîrsitul acestei săptămîni, la 
■concursul organizat, de data a- 
ceasta, de către asociația Locomo- 
tiva.

Astfel, sîmbătă, începînd de la 
ora 17,30, vor avea Ioc pe lacul 
.Băneasa probele de caiac, iar du- 
iminică, de la ora 8,30 probele de 
■•schif, pe lacul Herăstrău. Intre- 
•cerile sînt deschise atît sportivilor, 
•cft și sportivelor noastre de toate 
rvîrstele și este de sperat ca la 
rele să participe majoritatea colec- 
itivelcr cu secții de canotaj.

SPORTUL PnoULAR

Sînt juniorii C.C.A.-ului, tinere speranțe de azi, 
sportivii fruntași de miine

disciplină este asigurată înlocui
rea sportivilor fruntași de astăzi, 
a sportivilor care peste cîțiva ani 
vor ceda locul lor altora mai ti
neri.

*
Cu excepția fotbaliștilor, toți 

ceilalți membri ai secțiilor de ti
neret C.C.A. au făcut aici primii 
pași în sportul organizat, au cu
noscut a:ci primele noțiuni teh
nice și tot aici au avut și posibi
litatea să participe în concursuri 
oficiale. Dar, cine se ocupă de 
pregătirea acestor tineri? Cine le 
călăuzește paș'i pe drumul atît de 
greu dar atît de frumos spre cu
cerirea măiestriei sportive? Cre
dem că ne va fi iertat dacă .ne 
vom mulțumi să răspundem aces- 
'.tor întrebări dînd o serie de 
nume. Mai trebuie oare prezen
tați: Gh. Cobzuc, Crișan Francisc, 
Andrei Mureșan, Gh. Marinei, 
Meitert, I. Simalcic, R. Catană, N. 
Ghiondea, V. Chelaru, Er. Nor- 
hadian, 1. Gociman, Siamatescu,
H. Pașorschi... antrenori și spor
tivi fruntași atît de cunoscuți iu
bitorilor de sport?

★
După nici, doi ani de activitate, 

secțiile de tineret ale C.C.A. a>u 
cunoscut o largă dezvoltare, nu
mărul membrilor crește continuu, 
și. deși mai există îneg destule 
greutăți în ceea ce privește ca
drele tehnice și, mai ales, bazele 
sportive, rodnica muncă desfășu
rată pînă acum ne îndreptățește 
să așteptăm de la tinerii sportivi 
ai C.C.A.-ului noi succese, noi per
formanțe.

La atletism, ciclism, natație ele. 
unii dintre membrii secțiilor de 
tineret au pășit de-acum în pri
mele echipe reprezentative. Lor le 
vor urma desigur, .alții oe care-i 
așteptăm pentru a le răsplăti stră
daniile la sfîrșitul unor jocuri de 
fotbal sa>u volei, după întrecerile 
de natație sau polo, în meciurile 
de rugbi sau baschet. Odată cu 
noi, se vor bucura și cei care au 
găsit totdeauna răgaz pentru ti
nerii sportivi, cei care au poposit 
cu dragoste în mijlocul acestora, 
împăr;ășindu-le din experiența lor.

★
Poate că mulți dintre tinerii a- 

mintiți în aceste însemnări nu se 
vor afirma în marile competiții 
sportive viitoare, poate că atunci 
cînd Soter, Apolzain, C. Dumitrescu 
vor îmbătrîni, alți tineri vor re
prezenta C.C.A.-ul. Important este 
fă astăzi peste 350 (iar miine de
sigur mult mai mulți) de tineri 
elevi, funcționari și muncitori își 
întăresc sănătatea pe terenurile 
de sport, își. oțelesc trupurile în 
frumoasele întreceri sportive și în
vață să practice sportul lor pre
ferat.

D. GIRLEȘTEANU

ȘTAFETA COMBINATĂ
Pentru mărșăluitorii bueureș- 

teni cursa anuală de marș organi
zată de ziarul „Munca" a devenit 
tradițională. Timp de 7 ani popu
laritatea acestei competiții nu a 
fost cu nimic dezmințită, numărul 
celor care s-au aliniat la star
tul competiției fiind î.n permanent 
„crescendo". O comparație simplă, 
de la 189 de participant în prima 
ediție a cursei la 1062 în 1951, 
întărește afirmațiile noastre.

Anul acesta, competiția capătă 
un caracter mult mai larg. In 
afară de mărșăluitori, la start vor 
fi prezertți cicliști, motocicliști, 
canotori, înotători, atleți. Deci 
cursa anuală de marș s-a trans
format în ștafeta combinată „Cir- 
CițtRl - Munța", gen de competiție

„CIRCUITUL MUNCA” LA
iubit și apreciat de sportivii noș
tri. O inițiativă meritorie pentru 
care aducem organizatorilor toate 
laudele.

Traseul competiției cuprinde 
principalele artere ale orașului. 
Startul se va da din Piața Scîjiteii, 
duminică 24 iunie la ora 9 dimi
neața. De aici, mărșăluitorii vor 
străbate prima parte a traseului 
vechii curse de marș. Cicliștii vor 
prelua ștafeta în Șos. Panduri, 
vor străbate Șos. Viilor, Șos. Ol
teniței, Piața 28 Martie, B-dul 
Ana Ipătescu, Piața Victoriei, pî
nă la stadionul Dinamo (intrarea 
din Șos. Floreasca), unde vor 
aștepta motocicliștii, care vor aler
ga pe mașini pînă la 350 cmc. 
Aceștia vor purta ștafeta pînă la

Mîine se va împlini o săiptămirră 
die cînd cele 16 reprezentative fe
minine de baschet au încheiat în 
frumoasa capitală a Cehoslovaciei 
cea de a V-a ediție a campionatu
lui european. Ecourile stirnite de 
acest mare eveniment sportiv al 
continentului nostru nu s-au stins 
încă. In zilele care au urmat zia
rele din țara-gazdă și din întreaga 
Europă, agențiile de presă și pos
turile de radio și-au consacrat o 
bu>nă parte din coloanele și din emi
siile lor comentariilor legate de a- 
ceastă întrecere care — a.șa cum 
s-au grăbit să accentueze toți spe
cialiștii — a reprezentat un mare 
succes al baschetului.

Mai jos veți citi impresiile cî- 
torva dintre acești specialiști—an
trenori, arbitri, ziariști—care ne-au 
vorbit despre recent încheiata edi
ție a campionatelor europene. Cei 
mai mulți dintre ei au ținut însă 
(și nu ca un gest de amabilitate 
față de interlocutorul lor, de asta 
vg asigurăm) să vorbească și des
pre echipa noastră reprezentativă 
care a reapărut în arena marilor 
competiții internaționale diupă o 
absență de cîțiva ani, care s-.a fă
cut deopotrivă de remarcată și de 
regretată.

IANOS SZABO, antrenorul e- 
chipei R. P. Ungare: „Echipa 
noastră a contat ca un adversar 
pu(in periculos pentru reprezenta
tivele care luptau pentru titlu, ce
ea ce pe noi ne-a avantajat fiindcă 
— mai puțin băgați în seamă — 
am reușit să realizăm in partea fi
nală a campionatului marea sur
priză de a ne clasa pe locul doi. 
Citeva cuvinte despre echipa ro
mână : jucătoarele știu mult bas
chet ; din păcate la meciuri sînt 
prea emoționate, contractate și uită 
tot. Reprezentativei ii trebuie 

Jcrosevskaia (URSS) are balcnrl și pătrunde spre coș. Malay (Un
garia) o urmărește pas cu pas, realizînd — prin perfecta sin roti zare 
a mișcărilor — împreună cu jucătoarei soviet'că o adevărată scenă 
de balet... baschetbalistic (PRESS PHOTO HURRA PRAGA)

PRIMA SA EDIȚIE

jocuri, cit mai multe jocuri inter
naționale. Cred că în următorii 

2—3 ani va conta în lupta pentru 
primele 6 locuri ale campionatului.

NELLO PARATORE, antrenorul 
reprezentativei Italiei: „Le-am spus 
jucătoarelor mele: ui tați-vă bine 
la această echipă romînă. Ea poate 
să ajungă în scurtă vreme o for
mație de prima valoare. Reprezen
tativa Romîniei are resurse. Mi-a 
plăcut în mod deosebit pivotul 
Antonescu. Despre campionat ? .4 
[ost Intr-adevăr o trecere în revistă 
a celor mai însemnate valori din 
baschetul european. Jucătoare ca 
Hubalcova, Voinova, Olesievid, .4. 
lexeeva au pătruns în toate tainele 
acestui joc."

Dr. Miroslav Krics, antrenorul 
echipei cehoslovace de tineret: 
„Actuala ediție a confirmat clar 

progresul baschetului feminin eu
ropean. Am văzut campionatele din 
1950 de la Budapesta și pot afirma 
cu certitudine acest lucru. Și aici 
s-a demonstrat că echipele care au 
ajuns la o asemenea pregătire teh. 
nică incit tactic să poată acționa 
variat și surprinzător sini de de
parte superioare. In plus, contează 
foarte mult valoarea pivoților. Otsa, 
Voinova, Hubalkova, Nagy au con
tribuit în mod decisiv la buna corn, 
portare a echipelor lor. Rămîne 
încă nerezolvată problema formulei 
campionatului. După părerea mea, 
actualul sistem este inechitabil și 
FIBA trebuie să se gîndească la 
modificarea lui".

PIERRE TESSIER, trimisul spe
cial al ziarului „l’Equipe": „Cam 
pionatul m-a entuziasmat, mi-a o- 
ferit o recompensă după camoio 
natul masculin de anul trecut de

Podul Floreasca, punctul de în- 
tîlnire cu canotorii, Un traseu rela
tiv scurt: Podul Floreasca—Podul 
Herăstrău, prin ecluză, după ca
re urmează schimbul înotătorilor. 
Interesante sînt și ultimele două 
schimburi: atletele pînă la statuia 
I.V. Stalin iar mai departe atleții. 
Sosirea in Piața Scînteii. Aștep
tăm așadar o competiție interesan
tă la care au fost invitate să par
ticipe echipe din toate așociațiile 
sportive. Pentru proba de marș 
va fi oferită în continuare, cupa 
challenge. Echipele clasate pe pri
mele trei locuri în clasamentul ge
neral vor primi premii constînd 
in cupe, plachete și diplome. 

la Budapesta cînd—in afara echi
pelor ROMÎNIEI și ITALIEI—nici 
una dintre participante n-a practi
cat baschetul așa cum este el: ra 
pid, spectaculos, dinamic. Adică 
tocmai ceea ce au reușit echipele 
feminine de aici care au luptat — 
poate pare curios—mai mult pen
tru frumusețea jocului decit pen
tru rezultat. Despre echipa femi
nină a Romîniei vreau să vă vor
besc prin... pana lui Busnel (n. a 
antrenorul echipei Franței) care 
tată ce a scris despre ea intr-un 
articol pentru ziarul nostru: „Ro- 
mlnia? O adevărată revelație. O 
revelație plăcută. Ea va ajunge 
in scurtă vreme printre primele 
de pe continent insă prin jocuri șt 
prin îmbunătățirea mediei taliei".

ALEXANDAR GEC, antrenorul 
echipei Iugoslaviei : „Romîwia și 
echipa ei mi-au amintit de Bucu
rești unde am jucat în 1946 cu 
echipa națională masculină. Aveți 
o echipă cu posibilități. Slnteți însă 
in situația noastră. Trebuie să că- 
pălați experiența întilnirilor inter
naționale Și atunci... veți vorbi alt
fel cu adversarii. Sper că următo
rii 2—3 ani vor confirma părerile 
mele atît în ceea ce privește re
prezentativa romînă, cît și echipa 
noastră."

VITO PINTA, arbitru italian : 
, Campionatul s-a bucurat de o 
organizare excelentă. El a demon
strat superioritatea echipelor URSS, 
Cehoslovaciei, Bulgariei care au 
ajuns la o valoare foarte ridicată. 
Romîncele au jucat timorate în me
ciul cu Franța și asta le-a privat 
de victorie."

EFT1MIE IONESCU

CARNET
ATLETIC

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE ATLETISM PE ECHIPE

Astăzi și njîine se vor desfășura 
în București, Orașul Stalin și 
Ploești cele trei întîlniri din cadrul 
ultimei etape a turului camp.cura
tului republican de ate ism pe 
echipe pe anul 1956. Este vorba de 
următoarele întîlniri: București
(stadionul Tneretului): Locomoti- 
va-Casa Centrală a Armatei - Re
colta; Orașul Stalin: Energia (fost 
Constructorul) - Voința - Știința; 
Ploești: Dinamo-Energia (fost Me
talul)- Prog resu'l.

Iată cum arată clasamentele aces
tei importante competiții înaintea 
etapei-

CLASAMENTUL GENERAL

Știința
Dinamo
Locomotiva
Energia (Constr. 
C.C.A
Energia (Metal) 
Voința 
Progresul
Recolta

6 6 0 0 1573 :1U8 12
6 5 0 1 1562,5:1211,5 10
6 4 0 2 1370 :1363 8
6 3 0 3 1353 *.1274 6
6 3 0 3 1286 :1273 6
6 3 0 3 1266,5:1341,5 6
6 2 0 4 1272 :1337 4
6 10 5 1118,5:13(43,5 2
6006 912,5:1523,5 0

CLASAMENTUL LA BARBAȚI

Dinamo
C.C.A.
Știința
Locomotiva
Energia (Constr.) 
Energia (Metal) 
Progresii’ 
Voința
Recolta

6600 1194,5:721,5 12
6 5 0 1 957 :805 10
6 4 0 2 819,5:797,5 8

6 4 0 2 856 :900 8
6 3 0 3 774 :903 6
6 2 0 4 «19 :845 4

6 12 0 4 77^.5:0491.5 4
6105 &12 :929 2
6 0 0 6 636,5:972,5 0

CLASAMENTUL LA FEMEI

Știr n ța
Energia (Constr.)
Locomotiva
Voința
Energia' (Mtet.)
Dinamo
C C.A.
Progresul
Recolta

6 6 0 0 655,9:319,5 12
6 6 0 0 561 :371 12
6 4 0 2 524 :453 8
6 4 0 2 459 :406 8
6 2 0 4 451,5:466,5 4
6 2 0 4 410 :48S 4
6 2 0 4 329 :468 4
6 1 0 5 348 :494 2
6 0 0 6 276 :551 0

CONFERINȚA SEMESTRIALA A 
COMISIEI ORĂȘENEȘTI 

BUCUREȘTI

Comisia orășenească de atletism 
București va ține în ziua de 20 
Iunie în sala de conferințe a gara
jelor CFR (Leonida) din Piața 
Victoriei, conferința sa semestrial 
lă. Ordinea de zi: 1. Măsuri pentru 
îmbunătățirea acțivității de atle
tism din orașul București; 2. In
formări asupra calendarului com- 
petiționai; 3. Raportul de activitate 
al secției colectivului Locomotiva 
C.T.F.T. și al secției colectivului 
Prpgresul F. B,


