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S-au încheiat seriile eliminatorii ale campionatului 
european de baschet feminin
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• PRAG A 4 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). — După 
trei zile de întreceri viu disputate 
au fost stabilite clasamentele fi
nale ale celor patru serii elimi
natorii urmînd ca primele două 
clasate să alcătuiască alte două 
serii de cite patru, care constituie 
semifinalele. In seriile prelimina
rii clasamentele sînt următoa
rele : I : Cehoslovacia, Italia, Da
nemarca, Scoția ; a Il-a : Ungaria 
Franța, Romînia, Germania “ 
dentală; a IlI-a : Bulgaria, 
nia. Iugoslavia, Finlanda ; a 
Uniunea Sovietică, Austria, 
da. Elveția. Urmează ca 
dimineață să se facă tragerea Ia 
sorți a celor două serii pentru 
echipele clasate pe primele două 
locuri. Cele clasate pe locurile 3 
și 4 vor alcătui de asemenea două 
serii de cite patru, urmînd ca 
formațiile clasate pe locurile 1 
să-și dispute locurile 9-10, cele 
de pe locul 2 să se întreacă pen
tru locurile 11-12, ș. a. m. d. —, 
adică după aceeași formulă în

Așa s-a întâmplat anul trecui. Pionierele au ieșit în poiană, unele 
joacă șah, altele citesc. In ouând,zilele vacanței vor chema din nou 

pe școlari în mijlocul naturii.

I ;i școli, domnește 
în aceste zile, at
mosfera plină de 
emoții și de bucurii 
a examenelor. După 

un an în care și-au 
îmbogățit mintea 
și minunate cuno- 

se prezintă în fața

neasemuitele 1 
înfăptuite după

cu atîtea noi 
ștințe, elevii

' examinatorilor, dornici să treacă cu 
succes și aceste ultime încercări: 
examenele Sportul, prietenul lor 
atît de bun, a fost lăsat per.iru 
cîtva timp Ia o parte. Dar de pe 
acum, între două probleme de geo- 

ymetrie, între două lecții de istorie, 
se și pun Ia cale planuri pentru 
neasemuitele Isprăvi care vor fi 

examene. In aceste 
. planuri, sportul ocupă, bineînțeles, 

primul loc.
La capătul unui an de susținută 

muncă școlărească, binemeritate 
vor fi zilele de vacanță. Cîte bucu
rii îi așteaptă pe copii în aceste 
zile! Un mare număr de 
vor fi 
nă de 
erija 
statul 

j^zat^în

școlari 
oaspeții stațiunilor de odih- 
la munte și de la mare. In 
sa față de „florile vieții”, 
democrat-popular a organi- 
ultimii ani nenumărate ta-
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lasă 
este 
tna- 
va- 

cele

care vor fi desemnate ocupantele 
primelor opt locuri.

■ 'Irebuie să subliniez faptul 
că modul de desfășurare a cam
pionatelor europene de baschet 
feminin este defectuos, deoarece 
sistemul de tragere la sorți 
șainse unor echipe slabe, cum 
cea a Austriei, să se califice 
intea unor formații mult mai 
ioroase, cum sînt de pildă 
ale Iugoslaviei, Romîniei și chiar 
Olandei. Această defecțiune con
stituie o problemă și este larg 
dezbătută de presa cehoslovacă, 
franceză etc., care propun alege
rea altor criterii de disputare a 
unei competiții atît de importante.

■ După evoluția de pină acum 
a tuturor echipelor, se pare că 
lupta pentru primul loc se va da 
între reprezentativele Uniunii So
vietice și " 
alcătuiesc 
pă, după 
acum. Se 
tivele Bulgariei și Poloniei 
avea un cuvînt greu de spus.

Cehoslovaciei. Acestea 
de altfel ți prima gru- 
valoarea arătată pină 

pare însă că reprezenta- 
vor

bere pentru pionieri și pentru pre
școlari. Mai bine de 500.000 de 
copii s-au putut astfel bucura de 
frumusețile patriei, și-au întărit 
sănătatea. Și în acest an, taberele 
vor răsuna de vocile zglobii ale 
copiilor. In multe școli, ca de pil
dă ?a școala medie nr. 1 din Ora
șul Stalin, se pregătesc excursii 
de-a lungul și de-a latul țării. In 
anii. care au trecut, asemenea ex
cursii s-au bucurat de participarea 
entuziastă a elevilor. Cunoscind 
frumusețile patriei școlarii învață 
să o iubească cu mai multă'înflă
cărare; vizitînd locurj și monu
mente istorice ei capătă respect și 
recunoștință pentru lupta dîrză a 
poporului în decursul veacurilor. 
De asemenea școlile au posibilita
tea să organizeze în vacanță ex
cursii de scurtă durată, în munți, 
în localitățile turistice.

Elevilor care rămin acasă, va
canță le rezervă tot atîtea bucurii. 
In acest an, vacanța găsește șco
lile noastre cu o zestre sporită de 
terenuri și baze sportive. „Luna 
amenajării construcțiilor sportive’’ 
a lăsat roade. La școala medie de 
băieți din Călărași, la școlile pro-

*

■ In jocurile disputate pină 
acum s-a remarcat faptul că ac
țiunile poziționale și în special 
combinațiile cu pivoții au fost pu
țin folosite. Aceasta, probabil din 
cauză că majoritatea întîlnirilor 
au avut loc între echipe diferite 
ca valoare. In general, jocul a 
fost bazat pe contraatacuri și ac
țiuni în viteză, pătrunderi și mul
te, foarte multe aruncări de la 
semidistanță. In meciul Iugosla- 
via-Polonia, de pildă, s-a aruncat 
la coș de 108 ori.

Așteptăm să vedem dacă a- 
ceste observații vor fi valabile și 
pentru următoarele jocuri, progra
mate intre echipe apropiate ca 
valoare. De altfel subliniez că la 
tragerea la sorți în seriile de cîte 
patru nu vor fi puse în aceeași 
serie echipele care s-au întîlnit 
In eliminatorii.

■ Cele mai eficace jucătoare 
s-au dovedit a fi Zakovic (Iugo
slavia), Alexeeva, Mamentieva 
(Uniunea Sovietică), Rancceci 
(Italia), Fischer, Szabo (Unga
ria), Tavert (Franța), Hubalkova

„ (Cehoslovacia), Olasievici (Polo- 
1 nia), Penceva (Bulgaria) și Sze- 
I bestien (Romînia).

■ Despre arbitraje trebuie să 
spun că sînt foarte severe, poate 
chiar exagerat de severe, în ce 
privește penalizarea greșelilor per
sonale și pașilor. In schimb nu 
se sancționează niciodată atinge
rea balonului cu pfciorul, chiar 
atunci cînd mingea revine la ce) 
care a atins-o. Cei mai buni ar
bitri s-ati dovedit a fi pînă acum 
Posvar (Cehoslovacia), Blanchard 
(Franța) și Kostin (U.R.S.S.). 
Arbitrii romîni Lucian Vasilescu 
și Petre Marin au condus cîteva 
jocuri și au dat satisfacție, fiind 
apreciați de specialiști.

In privința conducătorilor de 
margine, subliniez competen- 
calmul, precizia, oportunita- 

și ponderea cu care sînt con
duse echipele Franței (Busnel). 
U.R.S.S. (Lisov) și Iugoslaviei 
(Gec). Ei sînt adevărate exem
ple din acest punct de vedere și 
intervențiile lor aduc un real spri
jin echipelor respective.

b In jocurile desfășurate 
s-au înregistrat următoarele 

ieri
re-

(continuare în pag. a 4-a) 

fesionale CFR șj Șantierul naval 
din Galați, CFR Sibiu, ți in multe 
alte Jocuri elevii și-au construit 
cu mîinîle lor terenuri de volei, de 
baschet, piste și amplasamente 
pentru probele atletice. Există deci 
condiții mai bune ca oricînd pen
tru ca activitatea să pulseze din 
plin, în lunile de vacanță, la acele 
ramuri de sport care se pot prac
tica în cadrul școlilor: baschet, vo
lei, gimnastică, tenis de masă, 
șah, handbal redus. In numeroase 
școli, ca de pildă Școlile Medii nr. 
1 și 2 de băieți din Tg. Mureș, 
Școala Medie Nr. 2 de fete din 
Cluj/ școala pedagogică mixtă din 
Deva, există puternice secții pe 
ramură de sport, reprezentate prin 
una sau mai multe echipe în dife
ritele competiții locale. Vacanța 
nu trebuie să aducă sistarea acti
vității echipelor, ci, dimpotrivă, in 
această perioadă, sportivii fruntași 
din școli au prilejul cel mai bun 
de a-și desăvîrși pregătirea. Orga
nizarea cit mai multor competiții 
între echipele școlare în decursul 
vacanței, iată un obiectiv principal 
în desfășurarea activității pe 
timpul vacanței.

Se poate însă ca nu fiecărui elev 
să-i vină la îndemînă să se de
plaseze în timpul vacanței la școa
lă, pentru a face sport. Mulți ar 
preferg, să meargă pe terenul de 
sport cel mai apropiat și să-și

unde

Juri- 
anul

mi tm
v, _ __ _

mod deosebit încă de atuU trecut
Este vorba de „Cupa Deltei", 

competiție de caiac și canoe de 
mare fond, organizată de asociația 
Flamura roșie, asociație sportivă 
din rindurile căreia fac parte mun
citorii din sectarul piscicol.

Este greu de redat în cuvinte 
interesul pe care l-au arătat pes
carii din Tulcea, Sf. Gheorghe, 
Sulitaa, Galați și Jurilofca, pentru 
această competiție a lor, precum 
și entuziasta primire făcută de 
populația din Jurilofca atât pro
priei lor echipe cîștigătoaire a Cu
pei, cît și echipelor celorlalte 
centre pescărești. Concursul a con
stat din străbaterea a 135 km. în 
2 zile între Tulcea—Brațul Sf. 
Gheorghe—Ganatull Dranov—Lacul 
Razelm și sosirea la Juri taica. 
Prima etapă de 100 km. străbătută 
într-o zi a avut o întrerupere la 
UsIIna (50 km) pentru alimenta
re și s-a terminat la punctul pes-i 
cireșe Dranov, la confl uența cana
lului cu același nume cu _ lacul 
Razelm. A doua etapă a măsurat 
35 fan. pe lacul Razelm între Dra
nov și Jurilofca.

Conform unei prevederi a regu
lamentului traseul se modifică in 
funcție de echipa care cîștigă cupa, 
urmînd ca sosirea î° urmă
tor să se facă la centrul de 
provine echipa cîștigătoare. Anul 
acesta sosirea s-a făcut la 
lofca datorită faptului că în 
precedent cupa a fost Ctștigată de 
echipa din acest punct. Desigur 
că la anul din aceleași motive so
sirea se via face tot la Jurilofca.

Fiecare centru a participat cu o 
canoe de 10+1 și trei caiace du- 
blou klmker, clasamentul făcîndu- 
se prin adunarea timpilor realiza
ți de canoe și primele două caia
ce. Datorită distanței din prima zi, 
efortul depus de concurenți a fost 
extraordinar, mai ales că cei mal 
mulți dintre ei se aflau ia primul 
concurs din viața lor. Lupta care 
s-a dat pe traseu a fost extrem de 
dîrză și s-a remaircat în primul 
rînd echipajul Buliaro Dănilă + I» 
chim Nichriforov (Galați) care «te 
altfel a venit pe locul I la caiace, 
reușind ca în 25 de km. să recu
pereze șapte locuri.

Echipajul Severin Panait + An- 
ghel Năstase, (Galați) deși a venit 
pe locul I la Usltaa și la Juri
lofca s-a clasat pe locul IV, din 
cauza timpului pierdut, pe canalul 
Dranov cu repararea cîrmei. La 
această semietapă echipajul de 
mai sus a pierdut 8 min. Defeca 
țiunea s-a datorat unei neglijențe 
a lui Severin Panaiit care, deși este 
antrenor, mu a verificat noua »a 
ambarcațiune primită înainte «te 
concurs.

La canoe, echipajul Sultaei 
format din Cristache Munteanu 
cîirmaci. Petre Boerenco, Ttalist Dlt-

petreacă timpul acolo. Poate fi sa
tisfăcută această dorință? Fără 
îndoială. In timpul dimineții, sta
dioanele pot fi puse Ia dispoziția 
școlarilor. Dacă asociațiile sportive 
vor manifesta înțelegere față de 
această problemă, atunci se vor 
găsi și forme de organizare cores
punzătoare.

Deosebit de importantă este or
ganizarea pe timpul verii a centre
lor sportive pentru copii. Semna
lul a fost dat de Comisia Centrală 
de tenis care s-a hotărît să pună 
la dispoziția tineretului școlar o 
bază sportivă importantă, cum este 
centrul de antrenament nr. 2 din 
Capitală. Astfel de centre, în care 
copiii să învețe sport sub îndruma
rea unor oameni a» competență, 
pot și trebuie să fie organizate la 
toate ramurile de sport. Nu există 
alt timp mai prielnic decît lunile 
de vară, pentru înfăptuirea acestei 
inițiative de mare însemnătate pen
tru viitorul sportului nostru.

Mai sînt puține zile nînă la ter
minarea examenelor. Pentru ser
barea de sfîrșit de an, elevii mul
tor școili pregătesc frumoase pro
grame sportive. Școlarii se vor re- 
întîlni cu bunul lor prieten, sportuL 
Din această prietenie, mereu re- 
înoită în zilele fericite ale vacanței, 
copiii patriei vor deveni mai puter
nici, mai plini de viață!

S FiîT
ar- Ignat Lupcic, Fi odor Danilov, Cuz- 
«Ș» arin Triton șl Dănilă Gh. Dănl ăi 

a sosit pe locul I cîștigtnd toata*  
etapele, în luptă strtnsă eu Juri— 
jofca.

Modul Jn oare asociația Flamura-, 
roșie a organizat acest concurs: 
angrenând în sporturi ce L*  sînt 
caracteristice pe pescari p~a‘e 
constitui um prilej de Hlîndrie’ 
pentru asociație și în aceiași t mm 
un exemplu pentru site asociații! 
care neglijează problema spartu
lui de masă și a practicării de că+ 
tre oamenii muncii a sporturilor" 
celor mai specifice 
muri de producție din care fam 
parte membrii lor.

Cazarea, hrana șl mijloacele «te- 
transport (cinci vase dintre caren 
o navă cu cinematograf care ta» 
seara primei eta®e a prezentat uni 
fflm concuren-ților) asigurate concn-" 
renților, arbitrilor, delegațiilor co
misiei centrale și inspecției dim 
C.C.F.S., organe care au dai oi 
deosebită atenție acestei competiții— 
precum șt organizarea primfrH Ia» 
Juritofca au dovedit ce se poate! 
realiza atunci cînd există bonă- 
voință și dragoste pentru nrișea*  
rea de cultură fizică șl sport. Am 
sugera însă, ca pe viitor soserea ta*  
această cupă să se facă chiar ta’ 
centrul pescăresc respectiv și nai 
în afara localității, îmtructt aceasta» 
privează pe spectatori de aspectul! 
luptei sportive.

Organiza tarii au stabilit sosirea» 
departe tn larg spre a evita cai 
mulțimea să împiedice corecta de— 
partajare a concurentilor fapt care» 
se putea însă organiza șl ta Juri— 
lofca. ț

ȘI acum clasamentele: 
Clasamentul general al „Cupefl 

Deltei" :
I. Jurilofca 25 h 25,25 ; 2. GalațU 

25 h 27,27 ; 3. Sf. Gheorghe»
25 h 38,43. •

Clasamentul la canoe : i
1. Sulina 7 h 39,05 ; 2. Jurilofca»

7 h 44,33 ; 3. Tulcea 7 h 51,00. j 
Clasamentul la caiac indăvidualf!
1. Dănilă Buliaro + Ichim NI— 

chiforov (Galați) 8 h. 43,34 ; 23 
Constantin Pailade + M'ihai Aga— 
che (Sf. Gheorghe) 8 h 44,19; 33 
Ifsej Nichiforov + Fiiliîp Grigorov;
8 h. 47,49. Pe echipe caiace locul 
I a fost ocupat de centrul GalațLi

diverselor r* —

I. HA BOT I

HOTELUL DIN POIANA STALURI
VA FI RECONSTRUIT

ORAȘUL STALIN 4, (AgenpresJÎ 
La Poiana Sta'lin, sub masivul Pos*  
tăvarului, a început reconstrucției 
hotelului turistic din acest minunat 
colț al Oarpaților. Șantierul a fost 
pregătit din vreme, iar peste cîteva: 
zile echipele de muncitori ale Intre*  
prinderii 501 construcții încep săi 
ridice zidăria pe amplasamentull 
vechiului hotel.

Alături de muncâitouii constructor?! 
lucrează actualmente pe acest țan-j 
tier și 67 de brigadieri trimiși dej 
organizațiile U.T.M. din Orașul șil 
regiunea Stalin, iar peste puțina? 
zile vor mai veni încă 130 de brf-:l 
gadieri. Șantierul hotelului turisJ 
tic din Poiana Stalin a fost deelaaj 
lat „șantier regional al tineretutal"J

Condițiile de execuție a noii con*  
strucțiii au fost studiate In amănun
țime de specialiști ai Inslilutuluf 
de proiectări pentru construcții 
(I.P.C.) cane au întocmit și proiec
tul lucrării Noul hotel, care va 
primi turiști din țara noastră și «te 
peste hotare, în timpul verii și ter
nii, va fi unul dintre cele mal mo*  
derne din această parte a EuropeJJ 
El va avea o capacitate de 390 de; 
locuri — cu 100 mai mult decît ve-j 
chiul hotel —> parterul, cele două, 
etaje și mansarda cuprinzând aparJ 
tamente de cîte două camere pre-j 
cum și camere cu 2—3—4 paturi^ 
cu instalații sanitare, holuri deț 
recepție, săli pentru spectacole, bi-» 
bliotecă, cofetărie, restaurant, Iwrj 
frizerie etc. El va dispune de ase-1 
menea de o centnală telefonică șS 
cabine pentru deservirea convorbiri-» 
lor telefonice internaționale, precurm 
și de depozite pentru păstrarea Im 
condiții optime a materialului sipoc-r 
tiv.

Lucrările vor fi terminate în anus 
1957, cînd întregul hotel va fl pum 
la dispoziția turiștilor romîni 
străini,^.
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de...
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reștiului, nu sini ettușî de pu
țin lipsite de frumusețe, 
spectaculozitate și mai ales 
combativitate-

Pretutindeni tineretul a 
Umpinat cu multă bucurie 
tea organizării primei etape a 
Spartachiadei de vară. Dar nu 
pretutindeni activiștii sportivi 
da știut să răspundă acestei 
dorințe. Ici, colo, au început 
tinguieUle: „Nu avem teren de 
sport I"... „Nu avem materia
le!"... In alte locuri, activiștii 
răspundeau nepăsători: „Lă- 
sați, măi tovarăși, că avem 
vreme !“... „Eh, pînă ia 15 fu
nie e timp. Că doar 
trat zilele în saci"...

i de 
primei 
a Spartachiadei 
nu ne mai des

part de cit 10
zile. Desigur, e 
bine ca acum să 
din frumoasele 

ultima

De multe săptămîni, mii 
baze sportive din întreaga țară 
cunosc freamătul marilor între
ceri sportive de 
masăl Dacă po
posești în ori
care oraș, in cel 
mai îndepărtat 
cătun, nu 
se poate să nu devii „părtaș" 
la entuziasmul cu care tinerii 
Iși amenajează un nou teren, 
muncesc cu dragoste la confec
ționarea de echipament sportiv 
sau se străduiesc să rezolve, 
problemele (nu întotdeauna u- 
șoare) legate de organizarea 
unui nou concurs. Și, dacă pa
șii te poartă prin astfel de 
locuri intr-o dimineață de du
minică, vei fi și un binevenit 
spectator al unor întreceri care 
chiar dacă nu se ridică la ni- 

•uvelul tehnic al celor disputate 
pe marile stadioane ale Buca-

PE SCURT, DIN RAIOANE.

amintim cîteva 
realizări obținute în 
vreme de colectivele noastre 
sportive, dar. tot 
se impune să reliefăm și o se
rie de lipsuri care frinează în u- 
nele locuri desfășurarea între
cerilor.

Să dăm cuvintul de data a- 
ceasia corespondenților noștri 
oare ne-au trimis și continuă 
să ne trimită vești despre des
fășurarea „Spartachiadei de 
vară a tinerelului" In cete mai 
îndepărtate coifuri ale fării', ț

Organizarea unui concurs-modeî, 
la startul căruia vrei să mobili
zezi cîteva sute de tineri și ti
nere din mai multe colective 
sportive, pune probleme foarte 
greu de rezolvat- Dar dacă pro
cedezi ca activul Consiliului oră
șenesc Locomotiva din Gluj^ și 
ceri sprijinul comitetului orășe
nesc C.F.S., al conducerilor ad
ministrative, al sportivilor frun
tași și al cadrelor tehnice din co
lective, ești în măsură să înde
plinești sarcinile pe care le im
pune organizarea unui concurs la 
care au participat nu mai puțin 
de 600 de tineri și tinere.

Așa 6-au petrecut lucrurile la 
Cluj, unde au pus umărul alături 
de activiștii sportivi, conducerea 
Administrației C.F.R., în frunte cu 
directorul regional, Dumitru Ga
bor, antrenorii Gh. Kiss și Irimia 
Adochiței, maeștri ai sportului ca 
B. Iordaki, Lotar Marcs și Ileana 
Miklos precum și profesori de 
educație fizică din școlile profe
sionale C.F.R., ca A. Encuțescuși 
R. Crișan. Iar rezultatele au fost 
dintre cele mai bune. In primul 
rînd, mobilizarea a constituit un 
succes reflectat nu numai în ma-

rele număr de participant!, dar și 
In faptul că unele cercuri sportive 
(Boonomat, Șc. profesională de 
tracțiune etc.) s-au prezentat la 
stan cu majoritatea salariațildt. 
jar colectivele participante — cu, 
excepția Atelierelor 16 Februarie 
și I.R.T.A. au dat o deosebită aten
ție acestor întreceri. Apoi, succe
sul deplin al acestui concurs s-a 
reflectat în buna organizare și în 
rezultatele tehnice de valoare obți
nute de concurenți ca C. Moldo
van, Rozalia Farcaș, Ioan Bîlc, L 
Albon, etc. Adăugind la toate a- 
cestea faptul că s-au trecut cu 
acest prilej 1200 norme G.M.A., 
400 de tineri devenind noi aspi
ranți ai complexului și că după 
concurs majoritatea tinerilor s-au 
înscris și pentru întrecerile de 
înot ale Spartachiadei, .ne putem 
da seama ce rol pot juca ast
fel de întreceri în viața Colecti
velor sportive, în sportul de 
masă. Cu condiția ca ele să fie 
organizate la fel de bine ca în
trecerea tinerilor feroviari din 
Cluj.

• FĂGĂRAȘ — „Cu toate că 
'întrecerile din cadrul Spartachia- 
dei de vară a tineretului sînt încă 
In plină desfășurare, s-a constatat 
că pînă acum s-au prezentat la 
«tactul acestei competiții peste 
17.700 de tineri ți tinere din întreg 
raionul. Cei mai mulți participant! 
au fost înregistrați în cadrul șco
lilor medii (3.000), în colectivele 
sportive: Progresul (1.200), Cons
tructorul (600), Voința (500) etc.”

V. Lazăr — corespondent

o TÎRNĂVENI. — „In raionul 
nostru, cele mai multe colective 
sportive au acordat toată atenția 
organizării primei etape a Sparta- 
chiadeî. După rezultatele obținute 
pînă acum poate fi subliniată ac
tivitatea din colectivele: Școala, 
medie mixtă Tîrnăveni (367 par- 
ticipanți). Școala medie mixtă 
Blaj (602) și, îndeosebi, Școala 
profesională de ucenici din Tîrnă
veni (650) Dintre colectivele să
tești amintim: „Recolta" Dîmbău, 
Mica și Lepindea. Codașul raionului 
continuă să rămînă colectivul spor
tiv Progresul Tîrnăveni care nu a 
organizat pînă acum nici tui fel de 
întreceri”.

L- Fenikel — corespondent

6.100. Spre deosebire de colectivele 
orășenești care, în cea mei mare 
parte, nu se pot lăuda ou prea mul
te realizări (Progresul, Voința etc.) 
colectivele sătești au obținut suc
cese din cele mai frumoase. Nume
roși tineri din comunele Tăcuta, 
Bogdana, Codăești etc., s-au pre
zentat ,printre primii la concursu
rile din cadrul Spartachiadei, do
vedind nu numai că au îndrăgit 
această competiție dar și că s-au 
pregătit cu rîvnă pentru a se com
porta cât mai bine în întreceri".

R. FISCH 
EM. BOCOS

acum,

Adepți convinși ai zicalei „Graba 
strică treaba", băcăoainii nu s-au 
grăbit de loc cu organizarea con
cursurilor Spartachiadei. Au trecut 
două săptămîni, patru, șase, și co
misia regională din Bacău tot mai 
afirma : „Mai avem timp". Iată însă 
că pe la 20 mai oamenii s-au trezit- 
că în întreaga regiune nu partici
pase la Spartachiadă nici un concu
rent, ba mai mult, în unele locuri 
nici nu se cunoștea regulamentuă' 
Spartachiadei. Și atunci, asemenea 
unui mecanic de locomotivă care a 
întîrziat pe drum, activiștii sportivi 
din Bacău au început să „dea bă
taie", cu rezultate destul de bune, 
care dovedesc de cît succes s-ar H 
bucurat marea competiție dacă ar 
fi fost privită cu atenția cuvenită 
de la început. Ca urmare a măsuri^ 
lor luate, în raionul Bulmși, în 
colective ca Flacăra Steaua roșie, 
Flamura roșie Muncitorul liber 
și Locomotiva C.F.R. din Bacău, 
în comune ca Negrești, Dochia și 
G.A.C. Cărbuna, au fost obținute 
unele rezultate și se speră că în 
timpul care a mai rămas pînă la 
terminarea primei etape vor mai 
fi obținute și altele. Care va fi 
însă rezultatul calitativ al unei 
astfel de activități, începută, cei 
drept, fără grabă, dar încheiată 

pripă?

I. Vasile, corespondent

A. Herșoovici — corespondent

Concursul tinerilor feroviari 
din Cluj a început -printr-o fru
moasă defilare a celor 600 de 
participanți.

INDIFERENTĂ...

O OGLINDĂ FIDELA

• VASLUI. — „Desigur, în zece 
rzile pot fi organizate multe con
cursuri, numărul participanților la 
Spartachiadă poate crește conside
rabil. Deocamdată, numărul celor 
care s-au întrecut în cadrul diferite
lor discipline cuprinse în regula- 
imentul competiției, a ajuns la

Cu toate că mai sânt cîteva zile 
pînă la sfîrșitul primei etape a 
Spartachiadei, în unele cercuri 
sportive ale colectivului Progre
sul Ploești domnește o liniște de
plină. Poate că oamenii au și or
ganizat concursurile și-și pot per
mite o binemeritată odihnă? Da 
de unde! La întreprinderile comu
nale Ploești (responsabil sportiv 
în comitetul U-T.M, ■— tov. A- 
urel Trandafir), nici nu s-a pre
lucrat măcar regulamentul, cu 
toate că există destui tineri dor
nici să participe la Spartachiadă. 
De asemenea în cercurile sporti
ve ca Centrofarm și Combustibi
lul, situația este aceeași. Noroc 
că tovarășii din consiliul colecti-

vului Progresul Ploești n-au mai 
dat de cîteva luni prin aceste 
cercuri, altfel precis că s-ar fi 
necăjit văzînd roadele „muncii" 
Iot!

,,Preocupările" colectivului rafi
nărie Nr. 2 față de organizarea 
Spartachiadei n-au fost cu nimic 
mai mari decît cele ale colectivului 
Progresul. Și la rafinăria 2, unde 
există numeroși tineri și tinere 
car© ar putea lua startul în în
trecerile Spartachiadei domnește 
aceeași indiferență față de impor
tanta competiție de masă. IaT re
zultatele sînt, bineînțeles, nule.

Știrile venite din regiunea Ga
lați nu reflectă de fapt preocupa
rea generală a colectivelor spor
tive față de marea competiție, ci 
atenția de care se bucură sportul 
de miasă, ca atare, în fiecare colec
tiv. Aceasta, pentru că rezultatele 
obținute pînă acum — insuficiente 
față de posibilitățile regiunii — 
sînt în raport direct cu locul pe 
ca.re-1 ocupă colectivele sportive 

în... clasamentul realizărilor ante
rioare pe linia atragerii maselor 
în sport. Un exemplu concludent: 
colectivul Metalul U.M. Progresul 
Brăila, unde angrenarea în sport 
a maselor de salariăți se bucură de 
tot interesul, a reușit și de astă- 
dată să mobilizeze la Spartachia-

peste 900 de concurență 
revers af medaliei, un

dă 
Ca...
exemplu la fel de concludent: în 
colectivul Metalul S.N.G., unde îu 
general activitatea sportivă se des
fășoară la întîmpiafe, în indiferen
ța generală, numărul participanți-i 
lor nici nu merită să fie amintit 
Dacă adăugăm la aceasta că în 
orașul Galați sînt colective Ca 
Flamura roșie Fusul, Șc. Medie 
Nr. 1, Șc. profesională textilă etc. 
care au realizări de nivel mediii, 
că în raioanele Liești și Filimon 
Sîrbu tinerii din sate participă tu 
număr destul de mare la întreceri; 
avem un tablou aproape exact al 
situației: în regiunea Galați se pu
teau face multe lucruri bune, dar...

I. Rizoiu — corespondent

Angajamente... planuri... instrucțiuni dar... numai o întrecere sportivă
Să „justificăm" mai întîi... ti- 

Mtri:
ANGAJAMENTE: colectivele

sportive din raionul Roșiorii de 
Vede s-au angajat să mobilizeze, 
în prima etapă a Spartachiadei 
un număr de 10500 de tineri. 
PLANURI : Comitetul raional 
CFS și-a făcut un plan. Planuri 
și-au întocmit apoi toate colec
tivele sportive... INSTRUCȚIUNI: 
au fost trimise în nenumărate e- 
xemip’.are în toate comunele din 
raion. Ce păcat că s-au... oprit 
în birourile sfaturilor populare și 
ale directorilor de cămine cultu
rale 1 Și, în sfîrșit, 
pentru partea finală a 
tro: DAR... NUMAI 
«CERE SPORTIVA:
pînă acum, a fost organizată nu- 
Onai o singură întrecere în cadrul

*■ «ui j- j- j-j-j-j-j- j- j
SPORTUL POPULAR 

trag 2-a Nr. 2827

o explicație 
titlului noB- 
O INTRE- 
Intr-adevăr.

...Fără scriptele astea n-am fi 
putut obfine nici acest mic record 
la... .„înălțime». *

Spartachiadei (de către colectivul 
Voința, la ciclism).

Această scurtă notă s-ar putea 
opri aici I Lucrurile sînt prea clare 
pentru a mai necesita comentarii. 
Ar trebui, poate, să arătăm că în 
afară de consiliile colectivelor 
sportive din raionul Roșiorii de 
Vede își au partea lor de vină 
și torv. Tr. Ciobanu, președintele 
comitetului raional CFS și 
Petrescu, instructorul raional 
asociației „Recolta" care nu 
făcut mai nimic pentru a schiim- 
ha această stare de lucruri.

Din „activitatea" de pînă acum, 
colectivele sportive pot trage mul
te învățăminte și să nu uite că, 
deși timpul este destul de înain
tat, există posibilitatea să se cre
eze tinerilor dornici de a parti
cipa la întreceri toate condițiile 
pentru a se putea întîlni pe tere
nurile de sport, la startul impor
tantei competiții de masă : Spar
tachiada de vară".

Al. Marinescu — corespondent

Al. 
al 

au

„Grijile” unea comisii 
regionale

Dacă ai întreba pe activiștii co
misiei de organizare a Spartachia
dei din regiunea Oradea cam care 
sînt rezultatele muncii lor de pînă 
acum, ai afla cu surprindere că 
aceste rezultate nu se cunosc, sau 
că ele se cunosc, dar nu sînt cen
tralizate, sau că, de fapt, ele ar pu
tea fi centralizate dar... etc. etc. In 
tot cazul, poți fi sigur că vei pleca 
,,cu mîna goală", așa cum ai venit. 
Și ar fi greșit să ne închipuim că, 
absorbiți cu tota] de munca de or
ganizare. pe teren, activiștii comi
siei regionale ar fi amînat bilan
țul. Nu, dimpotrivă, comisia de 
organizare a Spartachiadei de vară 
în regiunea Oradea nu se omoară 
cu firea îndrumînd comisiile raio
nale și orășenești, reprezentanții 
secțiunilor culturală și învăță mînt 
ale Sfatului popular regional nici 
nu iau parte la activitatea comi
siei. In general, realizările obținute 
pînă acum se dataresc strădaniilor 
activiștilor din colective ca Voința, 
Flamura roșie și Știința din Ora
dea și din unele raioane. Singu
rul „merit" a! comisiei rămîne 
luarea unor măsuri de ultim mo
ment, menite să ducă la umflarea 
cifrei globale de participanți, fără 
nici o legătură cu scopurile reale 
ale competiției.

Pavel Bălan — corespondent

1*
L

IN CONCLUZIE...
i

Atl mai rămas zece zile. încă
10 zile, tinerii dornici de 
a se întrece pe terenurile 

de sport mai au posibilitatea să 
concureze pentru calificarea în 
etapa raională a Spartachiadei 
de vară, încă 10 zile mai sînt la 
dispoziția activiștilor sportivi 
dornici de a-și îndeplini cu cinste 
angajamentele luate la începu
tul marii competiții. Concluzia 
ar fi: toate eforturile pentru fo
losirea rodnică a fiecărei zilei 1 
pentru mobilizarea cît mai mul
tor particfpanți în prima etapă 
a Spartachiadei de vară a tine
retului!

La numai 10 zile înainte de 
terminarea primei etape, dăm 
publicității o serie de vești ve
nite de la corespondenții noștri, ] 
vești care arată în ce măsură ] 
Spartachiada a constituit o-' 
preocupare de la 1 aprilie și pînă '■ 
acum. In această privință, con
cluziile nu sînt dintre cele mai j 
îmbucurătoare și sperăm că cel 
puțin în zilele care au mai rămas ' 
Spartachiada se va bucura de 
atenția cuvenită în toate regiu
nile, orașele, raioanele și colec
tivele.



Omul celor 10,4- 
21,3-47,8...

De data aceasta nu l-am căutat 
pe stadion, în marele parc de pe 
malul Someșului și nici în încăpe
rea mică, scundă, în care cercetea
ză cataloagele Institutului Poli
tehnic din Cluj. Ne-am dus chiar 
la el acasă, în clădirea cu scări în- 
iortochiate, cu terase pe care cei 
mari își păstrează bicicletele, iar 
cei mici jucăriile. Am pătruns în 
camera unde stau orînduite pla
chete și cupe și unde a făcui popas 
zilele trecute un vechi almanah pe 
care „bătrînul" l-a găsit în pod in 
casa de la Moci, trimițlndu-l grăbit 
la Cluj. Pe cîteva pagini de hîrtie 
îngălbenită se povestește și de fe
ciorul lui, care a fost atît de iute 
de picior. Să-i fie acum bucurie și 
aducere aminte...

Dar scena capătă deodată viață. 
O însuflețește chiar el, Ion Moina. 
Ii cheamă pe cei doi feciori, lonuț 
cu ochi ageri și neastimpărați și 
Dan, grav și serios, îi cheamă 
chiar ca pe stadion.

— Le arătăm cum se ia un 
start?

Nici lanuț și nici Don. Mninn II 
și Moina III, cum i-a botezat Virgil 
Ltidu, nu se grăbesc însă spre gro
pile imaginare. E încă prea de
vreme, dimineața, și soarele nu 
le-a alungat încă vălul de boran- 
gic d visurilor de copil Stau cu
minți și ascultă ne cei mari.

Iar noi povestim....
Dar simt de la început în cuvin

tele neîntrecutului recordman o -ur
mă de amărăciune. Și depărând a- 
mirvtiri de la concursurile din Pre
deal, de la sfatul lui cu Karakulov ! 
sau starturile de la Fraga, înțeleg 
frământarea lui. Intr-o bună zi si-a 
dat seama că nu-și va mai căuta 
locul în blocurile de start decîi 
pentru a arăta altoța cum trebuie 
să plece tot atît de repede ca el. 
A înțeles că el, făcut să stea pe 
stadion (e un fel de a spune), va 
fi mai puțin al stadionului. Dar n-a 
crezut niciodată că va trebui să 
tocească cu penița, ceasuri la rînd, 
hârtia cataloagelor. N-a avut în 
față de la început imaginea gene- > 
rațiilor de sprinteri care vor crește 
sub ochii lui, la sfatul lui. Dar a- 
cum, la ultima noastră întâlnire, 
ml-a mărturisit-o chiar. Și nu 
vrea să-i antreneze pe Măgâaș sau 
Pop, Sudrigean sau Ursu (cu toate 
că-l ajută pe doctorul Arnăut la 
plămada lor) și ar vrea pe alți, ti
neri, pe care i-ar înțelege așa cum 
n-a fost înțeles el altă dată.

Și tare-l mai frămîntă gîndurile 
astea și mă îndoiesc că cineva nu 
i-ar da dreptate, tui. omul celor 
10,4 — 21,3 — 47 8 — lui, care a 
început atletismul fără trening și 
fără pantofi cu cuie, fără antre
nor.

Ml l-am și închipuit în mijlocul 
tor, tot acolo pe stadionul de pe ma
lul Someșului spmrundu-și vorbele 
pe șoptite, măsurând timpul cu a- 
oele cronometrelor, învățînd sim
țurile noilor lai școlari să asculte 
comenzile startului.

atunci, nu ne-ar mai întreba I 
ntozenj, cînd om coborî din trenul 
care vine de la Cluj:

— Dar Moina unde-i?
. ..........................................................  s B

Nu mi se pare departe ziua ar 
ceea. Moci (așa-i spun prietenii lui 
Moina), pregătește gropile de 
plecare, ia-țl cronometrull Du-ie 
apoi, caută-(i școlarii și. cheamă-i 
ia start.

De mult te așteaptă !

L V,

Ieri la volei: Locomotiva-Dioamo 3-2
...Și totuși, nu apărarea, ci a- 

tacul a decis învingătorul în jo- 
cull de ieri. Mai precis, atacul 
variat și intelligent al Locomoti
vei și; cel lipsit de orientare al 
dinamoviștilor, care au făcut gre
șeala capitală de a se încăpățîna 
să tragă aproape exclusiv în for
ță, în loc să lifteze baloanele sau. 
să le pună ușor în blocajul loco- 
motiviștilor, știind 
bllează în genere 
ieri nu au făcut 
de la „regtdă".

La blocaj și în 
atît în privința aspectelor poziti
ve cît și a celor negative — e- 
galitate aproape perfectă, cu un 
i:șcr avantaj pentru Locomotiva, 
care, în plus, are merituil de a fi 
început și terminat cu hotărâre 
un meci în oare victoria i-a fost 
deseori incertă, reușind să se re 
facă după fiecare „cădere". Cît 
privește aceste perioade de criză 
ale Locomotivei, de-a lungul că
rora campionii au comis erorf e- 
lementare, acestea adăugate l'a 
ceie ale dinamoviștilor, ne opresc 
a da un cailiifîcativ de „bună ca
litate" întîlnirii. In schimb, i so 
cuvine deplin cel de „electrizan
tă", cu o evoluție a scorului care 
a dat palpitații la fel de miari și 
jucătorilor și spectatorilor, al că
ror număr a întrecut cu mult ca
pacitatea terenului de la Dinamo.

E fără doar și poate că meciul 
acesta merita o altă arenă, mii 
încăpătoare după cum merita și 
un arbit’U corespunzător impor- 
îarrței sale, ceea ce N. Mateescu 
n-a izbutit să fie aproape nici un 
moment. El a denaturat jocul, e-

că aceștia du- 
defectuos, Tar 
deloc excepție

jocul pe fund,

nervînd deseori jucătorii prin 
numeroasele greșeli comise și 
constituind în general un nou 
aviz ta: adresa celor însărcinați 
cu delegarea arbitrilor la parti
dele de însemnătate majoră, cări- 
ra ti se poate prevedea o des
fășurare la o înaltă tensiune ner
voasă, greu de condus ctteodată 
chiar de un arbitru de mina întîi. 
Adică, exact așa cum a fost me
ciul de ieri. O arată destul de 
bine scorul: 3—2 (15—8, 15—11, 
12—15, 13—15, 15-10) în fa
voarea Locomotivei, soor la men
ționarea căruia trebuie să adău
găm, pentru a avea integrali ima
ginea desfășurării partidei, că Tn 
seturile III și IV, oîștig.aite de 
Dinamo, Locomotiva a condus 
ou 12—6 și, respectiv, 12—4. In 
setul V, Locomotiva a condus eu 
7—0, dinamovișitii au egalat la 
8, d-ar lipsa lor de stăpînire, de
venită proverbială — în special 
cu referire la Bănică Teodoresou 
— i-a privat odată în plus de 
o victorie care ieri le era întru
totul posibilă.

In încheiere, iată jucătorii care
s^au remarcat de-a lungul celor
două ore cît a durat întrecerea :

1

Peripețiile meciului de juniori 
dintre Flamura roșie Burdujeni și 
Flamura roșie Buhu-și au început 
din clipa cînd iov. Fișier Matias 
din conducerea secției de fotbal a 
colectivului sportiv a primit tele
grama prin care echipa din Buhuși 
și-a anunțat sosirea la Burdujeni, 
rugind să i se asigure cazarea și 
masa, contra cost...

Tov. Fișier Matias a citit tele
grama cu aien(ie de vreo cîteva ori, 
a împăturit-o cu grijă, a băgat-o în 
buzunar și... acolo a uitat-o.

...Ploua cu bășici în momentul 
cînd juniorii din Buhuși au coborîi 
în gară la Burdujeni. Pe peron, 
nimeni! Ei, ce faci în situații din- 
tr-astea, cînd toate fulgarinele din 
lume, puse unele peste altele, n-ar 
fi fost deajuns să te ferească de 
rafalele de ploaie? Mai ve lingă ri
duri, mal prin ganguri, mal pe 

7 fotbaliști din 
eț; Buhuși au toi umblat de colo pînă
se- 
de 
cu

Plocon, Ponova, Păunoiu (Loco-»lingă pomi, tinerii 
motiva), Mihăi'.escu, Crlstea 
Vasiiliu de la Dinamo, care 
menține și după înfrângerea 
ieri în fruntea clasamentului, 
17 puncte, dar cu un meci mai 
mult jucat, dacît Locomotiva, care 
își păstrează și ea locui II, cu 
16 puincte, însă fără nici o înfrân
gere.

— c. v. f. —

Crist ea (Dinamo), n-a putut bloca mingea trasă de Crivăț (Loco
motiva). Atent ia dublaj, dinamo vistul Teodoreiscu va relua balonul
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I colo, aproape 10 ORE, căutând o 
soluție. Poate că nici n-ar fi des
coperit-o pînă la urmă, dacă n-ar fi 
bătut la poarta Comitetului regio
nal U.T.M. unde au găsit înțele
gere și mai ales... Daturi caldg și 
hrană gustoasă.

A doua zi au apărut și tovarășii 
din conducerea colectivului Fla
mura roșie Burdujeni, înarmați 
cu... scuzele de rigoare...

Firește. ...povești" dintr-astea ati 
mai intîlnit destule la „Lovitura de 
pedeapsă". Dar ceea ce am spus 
pînă acum, e numai începutul po
vestii.

Partea a doua — după cum ne 
informează corespondentul nostru 
Dumitru Nicoriuc — a continuat 
la teren. luniorii din Buhuși, în e- 
chipament albastru, au ieșit la 
„încălzire". N-a trecut mult timp 
și, In alură de lei-paralei, și-au 
făcui apariția pe teren și fotbaliștii 
localnici, echipați tot în... albas
tru! Bineînțeles, conform uzan
țelor, arbitrul a cerut echipei gaz
de să schimbe tricourile, acordîn- 
du-le pentru aceasta un răgaz de 
30 minute. In paranteză fie spus, 
cei aproape 3000 de spectatori care 
împânziseră toate colțișoarele sta
dionului, au primit cu nervozitate

Adnotări critice la ultimele jocuri de volei
Turul campionatelor 

de volei e pe sfîrșite. 
întrecerea echipelor feminine, două 
în ceia a formațiilor masculine, 
pliuis cîteva restanțe — atît a mai 
rămas de jucat pînă la pauza di
naintea returului. Cum se vede, 
in această privință sîntem... de
parte. Din păcate însă, o serie de 
aspecte ale desfășurării meciuri
lor denotă, pe lingă progresul 
subliniat în repetate nînidiuri, că 
unele probleme mai vechi au ră
mas tot fără rezolvare, ceea ce 
e grav atunci cînd vorbești de 
pregătirea echipelor saiu a arbitri
lor, diar este poate și mai grav 
dacă vizează lipsuri însemnate de 
educație. Le vom menționa în rân
durile de mai jos, în puține cu
vinte, pe cele mai importante pe 
care ni le-a<u sugerat jocurile sus
ținute sîmbătă și duminică în 
Gaipitală.

• Mai multă atenție apărării! E 
un semnal de adartnă pe care tre
buie să-I ia în considerație abso
lut toate echipele, în a căror pre
gătire accentul nu cade, ia acest 
capitol, tocmai pe rănile perma
nent și de preia multă vreme des
chise în comportarea echipelor. Ne 
referim «la lacunele plasamentului — 
lipsit adeseori de o justă orien
tare —, la insuficienta mișcare în 
teren, din nou la utilizarea abuzi
vă și de multeori inutilă a plon- 
joanelor, la dublarea defectuoasă 
a jucătorilor din linia I. însfîlrșit, 
ia inconstanta de randament a 
blocajelor.

E drept că, dlin punct de ve- rea și inventivitatea exprimării ts.c- 
dere al spiritului de luptă în jocul 
defensiv al tuturor echipelor s-a 
făcut remarcată o serioasă creș
tere. Dar elanul nu-i totdeauna su
ficient și nici lăudabil dacă nu 
este dublat de o bună gîndire tac
tică. Și se pare că nici pentru a- 
ceasta nu existg destulă preocu
pare. Altfel nu se poate explica 
faptul că jucătoarele — mai ales 

b— și majoritatea jucătorilor «nată

republicane 
O etapă în

prin comportarea lor că nu gîn- 
desc, nu judecă fazele jocului, ne- 
putîndui-și ilua astfel măsurile ne
cesare de prevenție în defensivă.

• Mai multă varietate în atac! 
Este o recomandare la fel de vala
bilă ca și prima, de a cărei argu
mentație e strict dependentă. Intr- 
adevăr, au atît mai utilă ar fi va
rietatea îm atac, folosire^ mingilor 
plasate, liflate sau „puse" în alter
nanță cu cele lovite puternic, pre
cum și trasul mai des din prima 
pasă, ou oit sînt bine cunoscute de
ficientele de care suferă aproape 
toate echipele în apărare. Pentru 
aceasta însă e nevoie să gîndești 
continuu in timpul jocului și să nu 
tragi ,/ai ochii închiși", ci sg pri
vești în terenul adversarului, ca 
să-i poți observa „golurile", să-l 
poți prinde pe picior greșit, sezi- 
sîndu-i intențiile și îngreunîndlui-i 
sarcina de a le ghici pe ale tale. Așa 
a procedat Locomotiva în meciul 
cu C.C.A. și așa a cîștigait. Conclu
zia? Aceeași, de fapt, ca în primul 
oaz: atenție sporită dezvoltării gân
dirii tactice, singura oare poate 
pune în vialoiaine la nivel maxim a- 
tributele tehnicii I

• Dar arbitrii? Intr-adevăr, nu
mai jucătorii și jucătoarele au de 
tras învățăminte din ultimele me
ciuri? Cu siguranță că nu. O a- 
maită din plin, de la o vreme, a- 
proape fiecare întâlnire. Se arbi
trează în general slab, inegal și 
uneori chiar dăunător desfășură
rii jocului. Sistemul de arbitraj 
„larg", menit să stimuleze apăra-

tice a echipelor (sistem care repre
zintă un fel de saibie cu două tăi
șuri) impune în orice caz arbitrilor 
o preocupare din ce în ce mai se
rioasă pentru studierea regulamen
tului, de a cărui interpretare răs
pund. Subliniem: interpretare, nu 
aplicare rigidă, cu cît mai mult 
cu cît e vorba de a conduc? „larg". 
Or, sint puțini arbitrii noștri care 
o pot face cu competență, celor

mai mulți nefiinidu-fe cu putință a- 
ceasta pentru că, probabil, nu a- 
condă desbuâă atenție studiului, în
vățării și înțelegerii depline a jo
cului, precum și dezvoltării aten
ției distributive. Un exemplu din 
cele multe: arbitrul Petre Brezea- 
nu, însărcinat eu conducerea jo
cului Progresul I.T.B. — Știința 
Arad, a cărui desfășurare a vicia- 
t-o grav, emervînd în repetate rân
duri atît jucătorii cît și spectatorii 
și dovedind mai presus de toate, 
prin modul cum a condus, o proas
tă cunoaștere și o insuficientă ca
pacitate de interpretare a regulilor. 
E de dorit a fi luate măsuri ener
gice și urgente pentru îndrumarea 
arbitrilor către studiul jocului, dar 
totodată și pentru trierea atentă a 
cadrelor — poate pe alocuri n-ar 
strica efectuarea unor reexaminări, 
— dlar în orice caz pentru o mai 
judicioasă programare a conducă
torilor principalii la meciurile de 
primă importanță. In același timp, 
socotim ca foarte oportună și ana
lizarea manifestărilor ce vădesc 
lipsuri acute din punct de vedere 
educativ la unii .arbitri. Primii ar 
puteia fi, de pildă, arbitrii Petre 
Brezeanu (pentru discuția angajată 
cu spectatorii în timpul meciului 
Progresul I.T.B. — Știința Arad, 
fără a i se omite desigur scăderile 
de ordin strict regulamentar) și 
Alexandru Mihail, arbitru die tușă 
la îndîlnirea feminină Constructo
rul București — Voința Orașul 
Steilin. In decursul acestei partide, 
cu toate „invitațiile" și rugămințile, 
tov. Alexandru Mihail n-a renun
țat nici o clipă să-și etaleze însu
șirile de... fotbalist.'trimițînd min
gea numai și numai cu piciorul, la 
un moment dlat chiar ostentativ și, 
în plus, fără a se putea măcar 
mîndri cu... o hună direcție.

Exemple mai sint. Și le sînt cu
noscute celor în drept să le dis
cute și sancționeze. Nu rămîne de
ck să o facă. Este ceea ce se cu
vine și... ?st»ptăm.

CONSTANTIN FAUR

această animare, mai ales că aș- \ 
teptau cu nerăbdare meciul urmă- : 
tor, de oategoria B, dintre riamura ! 
roșie Burdujeni și Metalul 1 Mai ' 
Ploești.

După vreo 20 minute, echipa lo- \ 
cală și-a făcut, din nou, o ...trium
fală apariție pe teren. Nici la ma
gazinul „Textila" din centrul Bur- ' 
dujenilor, nu găseai un asortiment '■ 
de... culori atît de bogat ca acela 
Pe care tt prezenta acum echipa de ’ 
juniori din oraș. Trei jucători erau 
îmbrăcați în tricouri galbene, doi . 
în tricouri albe, unul în tricou ro
șu, altul în tricou zebră marină
resc (portarul probabil!), iar cei
lalți, care în grabă mare nu mai 
găsiseră tricouri, arborau splen
dide... cămăși de vară, presărate cu 
tot felul de pătrățele și culori.

In fața acestui 
ria" n-a întârziat 
vîntul:

— Mă, cine v-a
— Ce sînteți voi, mă, echipă de 

fotbal sau ghiveci călugăresc ?
•— Am acasă o cămașă cu ar ni ci. 

Veniți să v-o dau șl pe-aia, ca să 
vă echipați la „fix"!...

, Simț indii-se „ofensați", gazdele 
au părăsit în cor pore terenul și... 
n-atu mai revenit, astfel, că, pentru 
prima oară în istoria fotbalului 
nostru și poate și a celui mondial, 
un meci a fost cîștigat prin .for
fait" de... oaspeți!

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALACHE

spectacol, „gale- 
să-șl spună cu

oropsit așa ?

I 
I

EPIGRAMĂ
Boxerului Mariuțan de la 

Dinamo Orașul StaUn tn 
legătură cu „tactifca” a- 
doptată în mai toate me
ciurile și în special în tn- 
tîlnlrea cu Clobota.ru din 
finala campionatelor repu
blicane de box.

„Fuga" lui Bach era vestită,
Insă, vezi, că-n acest an 
A ajuns mai renumită 
Fuga lui ...Mariuțan !

CA BA FLORIN 
student, Universitatea 

„C. I. Parhon"

Curse cicliste populare
Duminică dimineața s-âu desfă

șurat în comuna Băneasa întreceri 
populare, organizate de comitetul 
C.F.S. at raionului Tudor Vladimi- 
resau. S-au înregistrat următoai-' 
rele rezultate: biciclete de oraș: L 
Badea (Progr. Răcari); fete: Ma
ria Bisac (Progr. CPCS); semP 
curse; A. Magdo (C.C.A.); juniori; 
C. Slobozeanu (Știința); cat. HFa 
și neclasificați: C. Florescu (Se. 
Tin.); cat. I și II: C. Voicu 
(C.C.A.); viteză fete: Constanța 

Fălticeanu (Loeom. P.T.T.); viteză 
băieți: C. Voicu (C.C.A.); copii 7-10 
ani; A. Stănciulescu; copii 10-14 
ani: I. Amza-Rett.

î

Clobota.ru


„Cursa Prieteniei Romine-Bulgare”
Cicliștii bulgari au avut o comportare excepțională

Conferința comisiei centrale de box

' Sînt nenumărate lucruri de spus 
despre cea de a II-a ediție a 
..Cursei Prieteniei Romîno-Bul- 
gare" desfășurată pe ruta Sofia- 
București, despre comportarea ci
cliștilor bulgari care*?  au realizat 
a II-a victorie în această între
cere, despre comportarea alergă
torilor noștri, despre Sofia, dru
mul de la București pînă în Ca
pitala R. P. Bulgaria, și despre... 
multe altele. Dar cum spațiul nu 
ne permite o înșiruire a tuturor 
întîmplărilor ne vom rezuma la 
descrierea cîtorva pe oare noi le 
considerăm mai semnificative...

Primul lucru care ne-a impre
sionat deosebit în această depla
sare peste hotare a fost „Podul 
Prieteniei" o construcție uriașă 
din fier șî beton care unește cele 
două maluri ale Dunării dar șt 
două popoare prietene de veacuri. 

-Am admirat de sus de pe înălți- 
mfie hiî (din partea care apar
ține R. P. Bulgaria)' cete două 

’maluri pe care se conturau clar 
porturile fluviale Giurgiu și Russe. 
Cîtevia sute de metri mai încolo, 

■cătid am ajuns la marginea ora
șului Russe, am avut o mare sur- 

■priză: de mai bine de o oră eram 
«așteptați de sute șî sute de ce- 
«tățen’i care ne-tau înconjurat cu 
^prietenie și dragoste, de oficia- 
’fitățille orașului, de zeci de spor- 
‘tivi care ne-aiu urat bun venit și 
(călătorie plăcută spre capitala for 
«dragă, orașul Sofia. De altfel șl 
Ila Gabrovo, unde am dejunat, 
rmarea majoritate a populației ne-a 
fJirtîmpinat pe străzi, soIicitîndtMie 
«utografe (alergătorilor... bineîn- 
îțeles) și, mai ales, ne-au pus o 
{întrebare pe care aveam s-o auzim 
‘de nenumărate ori în cele 6 zile 
•cit am stat în R. P. Bulgaria: 
•Constantin Dumitrescu va lua 
:startul în cursă?...

La Plovdiv, orașul Trrgurîlor 
^Internaționale, așezat între cinci 
•coline, am avut o nouă surpriză: 
/aveam să fim însoțiți în drumul 
rnostru spre Sofia de baritonul 
"Boris Bailtov. Inchipuițu-vă o că
lătorie noaptea în autobus 
,-ascultînd ariife pe care popu- 
*I*rul  artist nî W ofertat, 
drept semn al prieteniei ce- 

poartă poporului nostru.
Cînd am ajuns la Sofia, înain

te de a ne gîndi la odihnă am 
"•rut să cunoaștem cit maț multe 
despre*  oraș. Această dorință »- 
vea să ni se îndeplinească a 
doua zi. Am vizitat Sofia cu e3 
dtffciîle el impunătoare, am vi- 
:xitat mausoletil taf G. Dsmîtrav 
și tatr-una din zile am fost în- 

riritați !a întreprinderea ZjS.1. 
/(întreprindere de construcții fe-' 
inyviare). Discutăm cu directorul 
’fabricii cînd în spatele nostru am 
; auzit o întrebare pusă în limba 
nwntaă: „Ce face Marian?",
INe-am lămurit rostul întrebării 
ftfcid nî s-a făcut cunoștință eu 
."Stoîan Nedelov unul dintre vechil 
icomponenți ai echipei de fotbal 
"Lokomotiv Sofia care ne-a vtzî- 
*tet deseori țara șî care a jucat 
'împotriva cunoscut u lui nostru ju
cător Bazî'l Marian. De acum În
colo discuțiile noastre s-au purtat 
■furmai pe această temă, a spor
tului, șî trebuie să vă mărfuri-' 

(BÎm că am avut foarte mtrfte de 
discut aț

in ziua dtad cicliștii luau 
startul în prima etapă, hotelul 
la care am locuit a fost par șl 
simplu asaltat de iubitorii ciclis
mului. Fiecare vroia să ne «pe
nă ceva, să ne sttîngă nrtna șî 
să ne roage să transmitem spor
tivilor noștri celle mai sincere 
•urări de succes... In fața Adu
nării Poptfore și-au dat înttlnî- 
re la ora prtnzului, aa de rit fel 

(pe întreg traseul care ducea spre 
‘Ieșirea diln oraș, un ințpresio- 
rnant număr de cetățeni dîn 
iSofîa.

★
Si fiindcă am aiuns la obiectul 

deplasării făcute de lotul nos- 
'tru să vorbim și despre ciclism. 
’Dună cum se știe, victoria în 
'întrecere a revenit neutru a II-a 
oară unui ciclist bulgar. Maestrul? 
soortulliuî Boian Koțev, unul dîn- 
'tre cei mai populari sportivi din 
'R. P. Bulgaria, a avut în tot 
■timpul cursei o comportare im
presionantă. El a fost întotdeauna 
pe primul plan al întrecerii, a 
xircat excepțional de bine dove- 
Mindu-se un cățărător de valoare, 
a coborît la fel de bine, Iar pe 
drum plai a încercat numeroase 
tentative de evaidare. Nu l-am 

vă^ut niciodată pe Koțev 
fără resurse, resemnat că 
nu poate răspunde atacu
rilor cicliștilor noștri, ci tot-’ 
deauna în fruntea plutonului, 
iimprimitaidu-i un ritm ctteodată 
greu de susținut Boian Koțev, 
așa cum ne-a declarat Aleksandr Bi- 
cev, antrenorul de stat pentru cP 
clisrn, face parte din lotul care 
se pregătește pentru campionatele 
mondiale de ciclism, dovedindu-se. 
foarte conștincios. In etapa a 
IlI-a, cînd a pierdut tricoul gal
ben, cedîndiu-1 unui alt ciclist 
bulgar Kiril Ilfov, Koțev n-a fost 
la capătul resurselor ci a comis 
o eroare tactică, speriind că e- 
vadarea celor trei alergători va 
fl un „simplu foc de paie“ și a 
continuat să-l supravegheze pe 
principalul său adversar, ciclistul 
romîn G. Moiceanu.

Și ceilalți alergători bulgari 
au avut o comportare bună. Me
rită a fi subliniată în special 
aceea a cîcliștilfor Kiril Illiev, Vasil 
Asetnov, N. Fiilipov, Hristo Lalev; 
Stoian Gheorghilev, P. Petcov, 
Iordan Dimitrov și alții.

Dar ceea ce trebuie scos în 
evidență este aportul pe care l-au 
aidus antrenorii bulgari la vic
tor ila obținută de cicliștii lor.

învingătorul etapei a IV-a, Vasil Asenov (R.P.B.) trece linia de so
sire de pe Stadionul 23 August, urmat de un alt ciclist bulgar, 
N. Fihpov (Foto: M. MATEI)

Antrenorul de stat Gustav Fischer
Despre întilnirea de gimnastică dintre R. P.R. 

și R.D.G.
Rezultatul înlilmirii de gimnastică 

dintre reprezenta ti vei e R. P. Ro
mă ne și R. D. Germane a fost 
adus la cunoștința cititorilor noș
tri. Dar, numai atît. Comentarii și 
amănunte asupra întMnnrii nu au 
mai fost întîlnite în paginile zia
rului din diferite motive. Fie pen
tru că finii telefonic a fost deran
jat, fie pentru că gimnaștii erau la 
plimbare, însfîrșit, fie că ei nu au 
mai fost găsiți deoarece au părăsit 
orașul Erfurt ptlecînd la Leipzig și 
apoi la Berlin. Atunci, ne-am „con
solat" aștept! nd întoarcerea lor. A 
doua zi după sosire am avut pri
lejul să stăm de vorbă cu antreno- 
rul de stat Gustav Fischer, care 
ne-a împărtășit cîteva impresii des
pre concurs. Iată-de:

„Trebuie să încep prin a arăta 
că deși lungă — două zile șl două 
nopți — călătoria noastră pînă la 
Erfurt nu a fost de loc obositoare. 
Drumul, pentru unii din noi cuno
scut, ne-a înaintat din nou. Am a- 
ajuns la Erfurt cu două zile înainte 
de concurs, timp tn care am făcut 
două antrenamente ușoare, de aco
modare, chiar tn sala tn care urma 
să se desfășoare concursul: Tu- 
rtngenhalle. In ziua concursului, 
care, tn paranteză că spun, nu se 
anunța de loc ușor, sportivii noștri 
erau optimiști și hotărtți să dea 
„tot ce pot". In sfîrșit, după festi
vitatea de deschidere. iată-ne emo
țiile ajunse la capăt. începea în
trecerea. Fără îndoială că rezul
tatele infîlnirli au fost cunoscute 
acasă și că pe dos., ca și pe noi, ele 
v-au bucurat. Victoria echipei noa
stre feminine, deși scontată, a fost 
muncită. Gimnastele germane 
intr-un progres foarte accentuat, 
au ținut în... șah pe fetele noa
stre, dîndu-le destule emoții. Echi
pa noastră a cîșiîgat întâlnirea și o 
făcut o bună impresie prin corecti
tudinea și expresivitatea cu care 
a lucrai. Totuși, pe noi cei care ie 
cunoaștem posibilitățile, evoluția 
gimnastelor nu ne-a satisfăcut pe 
deplin. Motivele sint numeroase șt 
prefer să discutăm despre ele cu 
alt prilej sau. mai bine zis, să le 
MtoUtam. Intr-un artipoi aporie, In

Antrenorii A Bfcerv ți Stoian 
Angheiov au fost tot timpul în 
preajma plutonului fruntaș și 
î-au diat fodtoații Utile, care, 
după părerea noastră, *u  con
tribuit la victorie. In special 
Stoian Anghelov și-a condus a- 
lergătorii de o manieră excepțio
nală, 6ezisîndu-i la fiecare încercare 
de evadare a cicliștilor noștri și 
organfzînd evadările alergătorilor 
bulgari. De la ei au de învățait 
și antrenorii noștri.

După terminarea întrecerii, 
măiestrul aportului Boian Koțev 
ne-a făcut următoarea declarație: 
„Această cursă mi-a dat posibi
litatea să-jni verific stadiul de 
pregătire înaintea celei mai im
portante competiții interne, din 
țara noastră, „Turul Bulgariei". 
Moiceanu este foarte bine pregă
tit. Constat că din an în an di 
devine un ciclist din ce în ce 
mai valoro®. Mi-au plăcut, de a- 
semenea, C. Șandru și St. Pore- 
ceanu. Mulțumesc prin interme
diul ziarului „Sportul popular" 
publicului bucureștean prezent pe 
Stadionul 23 August pentru en
tuziasta primire pe care ne-a fă-i 
cut-o“.

H. NAUM

general este vorba de aceeași sub
apreciere a adversarului și de fap
tul că ele nu sînt încă obișnuite să 
concureze tn orice fel de condiții.

Trebuie să remarc însă compor
tarea Georgetei Hurmuzache, a 
Emiliei Vătășoiu și bineînțeles a E- 
tenei Leuștean, oiști gătoar ea con
cursului, care a și fost în atenția 
generală.

Evoluția gimnaștilor noștri ne-a 
plăcut. Să nu uităm că echipa a 
fost lipsită de aportul lui Fr. Oren- 
di, iar că doi dintre componenții 
ei prezenți la Erfurt — Kerekeș și 
Balogh — au fost bolnavi. Cu suc
ces a concurat Iosif Focht. înain
tea ultimului aparat el se afla pe 
lacul I. La bară fixă a făcut însă 
o greșeală tehnică, lucru care i-a 
adus două puncte mai puțin și... 
loaul 6 în clasamentul general in
dividual. Remarcabilă, comportarea 
lui Mihai Botez și a „mezinului" 
Nicolae Covaci.

Deși ‘învinși, gimnaștii noștri 
s-au comportat bine. La unele apa
rate ei au fost superiori celor ger
mani. De pildă, la paralele locurile 
1, 2 și 3 au fost ocupate de gim
naștii noștri Focht, Harko și Botez, 
iar la cal cu minere locurile 2 și 
3 au revenit lui Harko și Focht. 
In schimb, la bară fixă stăm foarte 
slab, media fiind de 7,60 puncte în 
timp ce La adversarii noștri me
dia a fost de 8,10 p. Proba la care 
echipa noastră a mai pierdut 
puncte prețioase a fast solul, unde 
elementete acrobatice lipsesc, iar 
ținuta lasă de dorit.

Citeva cuvinte despre Importanța 
acordată întâlnirii. Presa centrală 
și locală din R.D.G. a acordat spa
ții mari cronicilor concursului. In 
termeni elogioși s-a scris despre 
Elena Leuștean și tn general des
pre întreaga echipă feminină. în
tâlnirea a fost filmată iar anumite 
momente ale ei televizate.

In încheiere trebuie să vă spun 
că tntilnirea noastră cu reprezenta
tivele R.D. Germane a fost pentru 
noi și credem că și pentru prietenii 
germani un foarte bun prilej de ve
rificare a pregătiri In vederea 

Olimpițe", -,A1, .

In zilele idle 1 și 2 iunie a avut 
loc în Capitală conferința Comisiei 
ceritrale de box. Au luat parte mem
brii comisiei cxmtrale, delegați ai 
comisiilor regionale și ai unor co
misii orășenești de box, reprezen
tanți ai unor asociații și colective 
sportive, antrenori și arbitri.

Deschizînd conferința, tov. I<m 
Vai da, vicepreședinte al C.G.F.S., 
a arătat însemnătatea acestor lu
crări, după care tov. Solo Riegler, 
vicepreședinte al Comisiei centrale 
de box, a prezentat o amplă dare 
de seamă asupra activității Comi
siei centrale în anul 1955 și In pri
ma jumătate a acestui an. Tov. 
/. Ceiățeanu a prezentat raportul 
de activitate al comisiei regionale 
Craiova, iiar tov. Gh. Ștefănică, ra
portul comisiei regionale Oradea. 
Pe marginea dării de seamă au 
luat cuvînitul numeroși delegați.

După prezentarea planului de 
muncă pe anul în curs și a calen
darului intern și internațional s-a 
trecut la alegerea noii Comisii cen
trale de box, din care fac parte to
varășii: Ian Vaida (președinte), N. 
Calcan, Solo Riegler, Oreste A- 
lexandrescu, Nicolae Cornea, Ion 
Popa, H. Marc, Mihai Ghinescu,

„loviturile de picior” trebuie să preocupe serios 
pe antrenorii și jucătorii de rugbi

Cu meciurile de rugbi de dumi
nică a luat sfîrșit prima parte a 
campionatului categoriei A. Capri
ciile vremii au făcut ca întîlni- 
rea să se dispute și pe terenuri 
usicate, dar și pe unele înmuiate 
de ploaie, ceea ce a ridicat pro
bleme diferite echipelor care 
au evaluat. Astfel, Construc
torul T.S.P. a demonstrat că 

i rugbiul poate fi practicat deschis 
1 șî cu pase la mină, chiar și pe un 

teren moale. Mai mult decît atît: du- 
j minică ne-am convins că o echipă 
' tehnică trebuie să cîștige cu atît 
,\mai ușor în fața unui adversar mâi 
1 puțin tehnic, cu cît starea terenului 
t— de pildă — este mai proastă. 

■ Dacă, sub acest aspect jocul Con
structorului TSP ne-a satisfăcut, 

. din alte puncte 'de vedere întîlnirile 
etapei’ au evidențiat unele lipsuri 

♦. generale. Ne vom ocupa astăzi de 
„loviturile de pilcior". Nu> este pen
tru prima oară cînd o facem, dar 
sperăm că de data aceasta va fî cu 
folos șî că la toamnă vom avea plă
cerea să-i vedem pe rugbiștî execu- 
tferd „lovituri de picior" corecte.

Primul „păcat" al loviturilor de 
picior este imprecizia. Batonul nu 
iese din teren, deși intenția jucăto
rului este aceea de a-1 scoate în 
margine, ceea ce îi pune pe coechi ■ 
pieri în poziție de ofsaid. Al doilea 
„păcat" este acela al oportunității 
loviturilor de picior. Astfel, în situ
ații în care o echipă reușește să-și 
asigure un atac supranumeric, unii 
jucători, în loc să continue pasa la 
mînă, fapt care le-ar asigura încer
carea, preferă să bată cu piciorul, 
sporind șansele adversarilor de a se 
apăra cu succes șî îngreunînd sar
cina coechipierilor săi care nu, mai 
pot controla balonul (situație întîl- 
nită duminică și în meciul Con
structorul — Locomotiva IGF și în 
cel dintre Locomotiva Grivița Ro
șie — Dinamo). De asemenea, am 
observat că jucătorii liniei de trei 
sferturi nu scot tușe pe aceeași par
te a terenului unde a avut loc o 
grămadă sau o repunere în joc de 
la margine, ci tocmai pe cealaltă 
parte a terenului. Din această ca
uză, înaintașii sînt siliți să alerge 
foarte mult, iair practic terenul care

S-an încheiat seriile eliminatorii aie campionatului 
european de baschet feminin

(Urmare din pag, 1) 
zultate: U.R.S.S.-Austria 121-50
(57-16), Franța-Germania Occiden
tală 54-29 (31-15), Finlanda-Po- 
lonia 47-76 (20-29), Austria-Elve- 
ția 69-29 (32-14), Cehoslovacia-
Scoția 113-32 (69-9), U.R.S.S.-O- 
landa 91-30 (40-14).

In taitîlnîrea ou Ungaria, dis
putată aseară, echipa Romîniei, 
alcătuită din Eva Ferencz, Elza 
Szebestien, Elena Tintorescu, HSMe 
Eordogh și Ștefania Tomescu a 
avut un început slab, permițînd 
adversarelor să realizeze o dife
rență de scor apreciabilă. Echipa 
Ungariei a condus cu 7—0, 18—6, 
18—9, 22—14, 33—15, iar repri
za s-a încheiat cu 37—16. In par
tea doua a jocului, formația Vio
rica Antonescu, Maria Eckert, Elza 
Szebestien, Ștefania Tomescu, 
Teodora Simtonescu și, mai tirziu, 
£va Fereocz au făcut un joe-cx- 

Gheorghe Roman, Ion Doculesau, 
Aurel Filip, Pop Ioviță, Marius 
Godeanu, Paul OchiaJbi, Ștefan 
Năstase, dr. Grigore Lăzărescu, 
N. Lasou, dr. Iancu Silvian, Lu
cian Popescu, Gheorghe Fiat, Con
stantin Dumitrescu, Gheorghe Ne
grea (București), Dumitru Marin 
(RA.M.), G. Negrea (Bacău), St. 
Horvath (Baia Mare), dr. I. Ro-’. 
senthal (CSuij), V. Baciu (Con-s 
stanța), I. Cetățeanu (Craiova), 
Petre Mihai, P. Hălpern (Galați)', 
L. Miscovici. D. Cocea, N. Flores-i 
cu (Iași), Gh. Ștefănică (Oradea)', 
Andrei Amatol (Pitești), Gh. 
Popescu. N. Popescu (Ploești) I. 
Boamfă, A. Weintraub (Orașul 
Stalin), 7. Szabo (Suceava), L 
Ambruș, I. Arcadian (Timișoara), 
Puia Dumitrescu, I. Szilagi (Reși
ța), Petre Alexandrescu (T. Seve- 
rin), S. Barbu (Araid), R. Zănescu, 
(Sibiu).

lin îincheerea conferinței, tov. Ion 
Vaida, vicepreședinte al C.C.F.S., 
președinte al Comisie centriatle de 
box, ig expus o serie de măsuri care 
vor trebui liuiaite ta vederea ridicării 
nivelului calitativ al boxului nos-i 
tru și a creșterii bazei saile de mase.

se cîștigă este mai mic deolt 
dacă s-ar fi încercat scoaterea 
balonului în margine, în punc
tul cel mai apropiat de jucă
torul care l-a primit, (la situații 
de acest fel se ajunge și din cauță 
că rugbiștii nu știu, în marea lor 
majoritate, să lovească balonul de
cît cu un singur picior și, deci, dacă 
primesc pasa din dreapta, sînt siliți 
să șuteze cu piciorul drept spre ștfn-i 
ga). Chiar și la loviturile de picior 
„a suivre" jucătorii liniei de treî 
sferturi comit greșeli elementare 
tocmai fiin'dcă nu știu să șuteze-de- 
cît cu un singur picior. Duminică, 
Ilie Ion de la Dinamo, care este un 
foarte bun centru, a greșit — ca și 
altă dată — unele atacuri, deoarece 
nu a reușit să trimită balonul în lo
curile libere din terenul Locomotivei 
(el șutează doar cu piciorul sting). 
Loviturile sale de picior, ca și ale 
lui Caligari (Locomotiva), Nanu 
Radu (CCA) nu au adîncimea nece
sară pentru oa pătrunderea prin 
dispozitivul de apărare al adversa
rilor să devină periculoasă, baloa-s 
nele fiind prinse de obicei, fie de 
aripa adversă, fie de fundaș.

De asemenea, cu toate că se știe 
încă 'de 2—3 ani. de cînd contactul 
nostru eu formațiile străine este 
mai strîns, că loviturile de picior 
spre buturile adverse trebuie bătute 
pe jos și nu pe sus, pentru a împu
țina șansele fundașului de a le opri 
și pentru a da viteză atacului, in
cisivitate, prea puțini sînt jucătorii 
care aplică această metodă.

„Loviturile de picior" menite să 
schimbe jocul de pe o parte pe cea
laltă a terenului sînt și ele foarte 
puțin folosite. Unii nu le cunosc, iar 
alții nu le pot executa cu succes de
oarece nu pot șuta decît cu dreptul 
(ori aripile de pe partea stingă 
nu recurg niciodată la ele, sau le 
execută greș’t).

In sfîrșit, pentru a încheia, tre
buie să arătăm că lovitura de „drop 
gol" este prea puțin cunoscută și 
folosită, deși urin executarea ei se 
pot obține tot atîtea puncte ca și 
printr-o încercare (Gh. Pîrcălăbes- 
cu a înscris 6 puncte în meciul cu 
Dinamo din două lovituri de „drop 
gol").

E. V.

celent, reușind să refacă mult din 
handicap, apropiindu-se (în minu
tul 36) pînă la 5 puncte (46-51). 
Jucătoarele noastre au acționat In 
această parte a meciului cu mult 
curaj, oîștigtad majoritatea mingi
lor sub panou, pătnunztad și a- 
runeînd precis de la semi-distan- 
ță. In repriza II-a, cîștigată cu 
10 puncte diferență, echipa țării 
noastre a arătat, ca și în repriza 
II-ia a întîlinirii cu Franța, că are 
mari posibilități, perspective fru
moase, dar că încep med uri le ne
sigure, cu frică. Meciul s-a în
cheiat cu scorul de 61—50 ta fa
voarea echijpei Ungariei.

Tot aseară echipa Bulgaria a 
învins Iugoslavia cu 71—53 
(36—18). 'La închiderea ediției 

se dispută meciul Italia — Da
nemarca, ai cărui rezultat nu mai 
poate influența clasamentul seriei.

EFT1MIE IONESCU



Concursul de bot 
al juniorilor din Capitală
Sîmbătă și duminică piscina de 

ia Floreasca a cunoscut atmosfera 
pasionantelor întreceri de înot. Ino« 
tătarii juniori din Capitală și-au 
încheiat șirul antrenamentelor și 
întrecerilor în bazinul acoperit de 
la Floreasca printr-urv interesant 
concurs de verificare.

Șl de data aceasta cei ce s-au 
întrecut au confirmat progresul 
aonitinuu pe care-1 înregistrează 
marea majoritate a juniorilor și 
junioarelor. Acest lucru dbvedește 
că antrenorii sectiiilor de natațieai 
colectivelor sportive din București 
Iși dau interesul pentru pregătirea 
științifică a elevilor lor. Din nou 
putem spune numai cuvinte de 
laudă în această direcție despre 
antrenorii colectivelor Știința și 
Progresul came, prin munca lor 
perseverentă ide zi cu zi. au reușit 
să dea natației noastre elemente de 
nădejde.

Din întrecerile celor două zile 
de concurs am reținut în mod deo
sebit performanta junioarei Mi- 
haeta Popescu (Știința) în proba 
de 100 m. liber 1 :14,8. Alături 
de M'ihaela Popescu, performanțe 
bune în această probă au mai obți
nut și înotătoarele Maria Kasso- 
vitz (Constructorul) 1 : 16,8, Astrid 
Wachter 1 ; 18,0 și Elîsabeta Bra- 
tu (Progresul) 1 : 18,1. O surpriză 
plăcută au oferit-o în aceeași probă 
șl fetițele H. Țincooa (C.C.A.) și 
V. Jurciuc (D) oare la capătul 
cursei au înregistrat 1 : 22,5 și — 
respectiv — 1 :24,3. De notat că, 
prima este născută în anul 1943 și 
a dbua în 1942.

Iată acum cele mai bune rezul
tate tehnice : 400 m. liber juniori: 
Gavriil Blajek (St.) 5 : 08,0; 100 m. 
spate juniori: C. Kovaci (St.) 
1: 16,5 ; M. Vașiliu (St.) 1 :17.4 ; 
100 m. bras junioare: Maria Io- 
nescu (Progr.) 1 :34,5; 100 m. 
„delfin" juniori : Barbu Teodbrescu 
(Progr.) 1 :19,3; ștafeta 4x100 tn. 
liber junioare: 1. C.C.A. 5:58,7;
2. Dinamo 6: 28,5.; 400 m. liber 
fete: 1. Veronica Dodan (St.) 
6 : 13,2 ; 2. Maria Kassovitz (Con- 
str.) 6 : 15,7 ; 100 m. liber juniori: 
C. Ciorbă (C.C.A.) 1 :04,5; IC. 
Marinescu (St.) 1:04,6; C. Țintea 
(C.C.A.) 1 : 05,0 ; 100 m. spate ju
nioare: 1. N. Ștefănescu (S.S.T.) 
1 : 26,3 ; 100 m. bras juniori: P. 
Cheța (S.S.T.) 1 : 26,2 ; M. Vasiiliu 
(Șt.) 1 :26,6; 100 m. „delfin" ju
nioare : E. Bratu (Progr.) 1 : 33,6; 
Sărituri: 1. A. Breja (Cons.tr.) 
56,79 pct.; 2. A. Roitman 54,05 
pct.; 3. M. Condovici (Progr.) 
53,44 pot.; 4. R. Popescu (Progr 1 
51,84 pct.

„CUPA PRIMĂVERII" LA 
NATAȚ1E

Sîmbătă seara s-a deslășu- 
nat in ibazinal acoperit din Cluj 
ultimul concurs din cadrul „Cupei 
primăverii". Iată rezultatele obți
nute : 400 m. liber juniori cat. I: 
Nicolae Toth (Loc.) 5: 17,8; (re
cord regional) 100 m. liber senioa
re ; Ecaterina Orosz (Progr.) 
1 :17,3 ; 200 m. bras iuniori: Atila 
Lorincz (Voința) 3,06; 4x100 m. 
liber juniori II: Locomotiva 4 : 42,9 
(record regional) 100 m. fluture 
junioare cat. II-a: Emiko Magy 
(Progr.) 1 :38,0; 100 m. spate ju
niori cat. II: Ladislau Daroczi 
(Loc.) 1 :31,3.

Informații PRONOSPORT
La concursul Pronosport nr. 22 din 

3 iunie au fost depuse 1.432.936 va
riante.

In urma trierii și omologării buleti
nelor depuse, fondul de premii în 
valoare de 1.361.290 lei a fost reparti- 
*at la următoarele premii stabilite:

Premiul I: 2 variante cu 12 rezul
tate exacte, revenind fiecărei varian
te cîte 170.161 lei.

Premiul II: 86 variante cu 11 rezul
tate exacte, revenind fiecărei va
riante cîte 4.748 lei.
Premiul III: 1180 variante cu 10 re
zultate exacte, revenind fiecărei va
riante cîte 519 iei.

Premiul I a revenit particăpanților:

Nica Maria din București, str. 
Cristian Tfel 22 și Trifu loan din Ad- 
jud, regiunea Cluj str. Ion Creangă 
136

★
Premiile speciale atribuite buleti

nelor cu „0” rezultate de Ia concursul 
nr. 20 din 20 mai, excursii în străină
tate — au fost distribuite astfel:

Cele două excursii în U.R.S.S. pe 
itinerariul Kiev-Moscova au revenit 
participanților:

SzdkOcs Zoltan din Săcueni Reg. 
Oradea str. Piața Libertății 32, Herc- 
zeg Emeric din Oradea str. Cuza Vodă 
46

Excursia în U.R.S.S. pe itinerariul 
Kiev-Moscova-Leningrad a revenit 
pacttcîpantuluU ,
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Etapa Nr. XII
Fără să aducă, prin rezultatele 

ei, modificări esențiale în clasa
ment, totuși etapa de duminică a 
categoriei A ,a deschis perspective 
interesante penultimei etape, a 
XU-a, care se va desfășura joi.

Patru jocuri interesează direct 
„fruntea", iar celelalte două — 
„coada". Diferența echipei CCA 
depinde de jocul său cu Știința 
Timișoara. Victoria i-ar asigura 
cei puțin pîlnă ta ultima etapă — 
„zestrea" .de trei puncte pe care o 
are. Altfel, Știința ar realiza un 
salt în clasament și, implicit, ar 
da ocazie echipelor Flamura roșie 
Arad sau Dinamo București și Mi
nerul Petroșani să se apropie de 
militari. Flamura roșie și Dinamo 
București se întâlnesc joi la Bucu
rești și una din ele urmează să 
meargă mai departe în urmărirea 
liderului. Dată fiind forma actuală 
a .acestor echipe, Flamura roșie 
pare să aibă mai multe șanse. 
Pare numai, pentru că echipele 
noastre ne-au obișnuit cu multă 
inconstanță. De altfel, nici Flacăra 
Ploești nu poate fi sigură pe vic
torie în jocul cu Minerul. Ploește- 
ni.i nu au strălucit la Orașul Sta
lin duminică, deși factura jocului 
a fost acceptabilă. Flacăra a reușit 
___ ... ' : * * care trebuie să

Duminică s-au disputat jocurile 
ultimei etape a turului campiona
tului de juniori. Returul acestei 
competiții va începe chiar dumi
nică 10 iunie și v,a continua la 17 
și 24 iuniie, după care se va în
trerupe pentru a fi reluat la 12 au
gust.

In ultima etapă a turului srau 
înregistrat următoarele rezultate:

SERIA I :
Dinamo Dorohoi — AvîntuJ Făl

ticeni 1-10 (0-7)
Progresul Rădăuți — Avîntul Pia

tra Neamț 0-4 (0-0)
Flamura roșie Buhușl — Flamura 

roșie Bacău 4-1 (2-1)
Flamura roșie Burdujenl — Loco

motiva Pașcani 2-8 (1-6)
SERIA A II-A :

Flacăra Moinești — Voința Tecuci 
0-1 (0-0)

Dinamo Bîrla-d — Progresul Foc
șani 5-3 (1-1)

Victoria Tecuci — Locomotiva 
lași 1-2 (0-c)

Progresul Iași — Locomotiva Ga
lați 2-2 (1-2)

SERIA A III-A :

17 iunie vor intra în competiție și 
echiipele de categorie C.

• In campionatul juniorilor mai 
sînt die disputat cîteva restanțe: 
Progresul F.B .-Metalul Tirgoviște, 
Știința Iași—Locomotiva Galați, 
FI. roșie Arad — Locomotiva Arad 
și Constructorul Constanța 1—
G.C.A. Primul se va disputa joi 7 
iunie.

B Modificări în delegările de ar
bitri pentru etapa de joi: C.C-A.- 
Știința Timișoara, arb. P. Badea 
Orașul Sțalin; Flacăra Ploești-Mlne- 
rul Petroșani, arb. Gh. Kepich Timi
șoara; Locomotiva Timișoara-Progre- 
sul Oradea, arb. C. Popescu Bucu
rești ; Dtnamo București-Flamura ro
șie Arad, arb. S. Segal București; 
Dinamo Bacău-Progresul București, 
arb. M. Cruțescu București; Știința 
Cluj-Locomotiva București, arb. Gh. 
Dumitrescu Bucul ești.

n Ieri la Galați, in categoria C, 
seria I: Dinamo Galațl-Progresul 
Iași 4-0 (2-0). Au marcat: Onu (2), 
Liga «1 Munteanu.

se mulțumească. Minerul —după 
e 

la 
să

un meci nul cu

București ■ 
va încerca

care

dușul rece de la 
de presupus că 
Ploești, un reviriment, 
infirme slaba comportare de du
minică- In orice caz, acesta 
fi un joc al apărărilor. In sfîr- 
șit, Știința Gluj primește vizita 
Locomotivei București cu care se 
gășește la egalitate de puncte. 
Avantajul terenului poate consti
tui un factor destul de important 
în fixarea rezultatului final. In 
rest, două jocuri interesante pen
tru locurile ultime. Progresul 
București face la Bacău ultima 
Încercare de a ieși din zona 
retrogradării (bucureștenii susțin 
ultimul meci al turului). Victoria 
este însă, la fel de prețioasă și 
pentru Dinamo, oare n-a renunțat 
la luptă. Iar la Timișoara se întîl- 
nesc alte două echipe dornice să 
urce în clasament cît mai repede : 
Locomotiva și Progresul Oradea,

va

DOUA CONCEPȚII DIFERITE, LA ÎNAINTARE
Se poate spune că diferența 

de concepție de joc dintre cele 
două înaintări a fost hotărîtoare 
tn determinarea rezultatului me
ciului de la. Arad.

Textiliștii au jucat 
mai agresiv, mai 
Centrul lor atacant, 
trat pe un post care — după pro- 
pria-i declarație — îi convine mai 
mult, s-a demarcat continuu, prin 
deplasări laterale (mai ales pe 
stingă), unde a primit mingi 
lungi, în special de la Petschow- 
ski. Interul dreapta, Dudaș, a exe
cutat schimburi rapide cu Jurcă 
(la un moment dat jucau cînd 
unul cînd altul extremă) și toate 
acțiunile acestei aripi s-au purtat 
numai prin deschideri lungi, în a- 
dîncime. Intr-o caracterizare de

mai simplu, 
„pe poartă". 
Boitoș, rein-

Honciu Andrei Gh. din R. Sărat 
str. Ana Ipătescu 19.

Excursia în R.P. Bulgaria a reve
nit participantului: Ciotan Ion din 
Gherla Reg. Cluj str. T. Vladimir eseu 
69.

Excursia în R.P. Ungară a revenit 
participantului Beretzki Petru din 
Cluj str. Enescu 8.

Croaziera pe Marea Neagră a reve
nit participantului Weinbergher A- 
dalbert din Sa tu Mare str. Libertății 
10.

In urnă au fost introduse 739 va
riante cu ,,0° rezultate.

Se reamintește tuturor participan
ților care au fost premiați cu excursii 
în străinătate (atît cei din Capitală' cît 
și cel din provincie; că trebuie să 
se prezinte personal în cel mai scurt 
timp ia sediul I.S. Pronosport Bucu
rești, str. Doamnei 2, etaj V — sec
torul de propagandă, în vederea în
tocmirii formelor de plecare în ex
cursie.

★
Se reamintește de asemenea parti

cipanților din Capitală că pentru con
cursul special de joi 7 iunie depune
rea buletinelor se poate face numai 
pînă miercuri ora 24, oră la care se 
vor închide toate agențiile din Bucu
rești.

Depuneți deci din timp buletinele 
pentru concursul Pronosport Special 
din 7 iunie, pentru a evita aglomera
rea agențiilor în ultimele ore dina- 
țntoa toehMottt jeoacureuwl. .,

Min. 16: 3—0 pentru Progresul Bu curești! Țîrcovnicu a reluat cu ca
pul o centrare a lui P. Moldoveanu și mingea — sărind peste Gram 
care a plonjat prea devreme — a intrat In poartă

(Foto: M. MATEI)

Două declarații — două explicații
Fără îndoială că victoria Științei 

repurtată în fața dinamoviști'lor 
bucureșteni a provocat o mare sa
tisfacție in rîtidurile timișorenilor. 
Dar entuziasmul nu a atins, am
ploarea cu care studenții răsplătesc 
în mod obișnuit performanțele iu
bitei lor formații. Și aceasta, pen
tru simplul fapt că Știința a cîști- 
ga<t pe merit, dar fără glorie, între- 
când miai mult „un nume" (Dinamo 
București!), decît o formație dlin 
prima categorie.

Cu alte cuvinte, 
ajpîloaipe generală, 
strălucit duminică 
Dacă portarul Pain
element de viitor, dar care trebuie 
să mai muncească mult pentru de
săvârșirea mobilității și a siguran
ței sau dlacă liniile de fundași și 
mijlocași au diat randamentul de 
care sînt capabili cei cinci jucători, 
în schimb înaintarea — cu Lazăr, 
fricos în intervenții și foarte indi
vidualist, cu Dinulescu insuficient 
pregătit din punct de vedere fizic 

după părerea 
Știința nu a 
prin jocul ei. 
s-a dovedit un

ansamblu, se poate spune că, la 
înaintare Flamura roșie a urmă
rit continuu linia cea mai scurtă 
spre poartă, jocul în adîncime.

Cu totul invers a jucat Loco
motiva. Cele două aripi, atît de 
rapide și pătrunzătoare (Copil și 
Filote) n-au foșt puse deloc în 
valoare de interi și de halfi, care 
nu le-au dat deloc mingi înainte, 
așa îneît — făcînd o privire re
trospectivă asupra jocului — cu 
greu ne amintim o incursiune a 
lui Filote sau Copil, mai ales în 
repriza a II-a. In tripletă, jocul 
a fost concentrat exagerat pe O- 
laru care — la rîndul său a pasat 
excesiv, pe mică distanță și la
teral, cu Georgescu. In acest Iei, 
In vreme ce acțiunile ofensive ale 
arădenilor se desfășurau rapid și 
surprinzător pentru apărarea fe> 
roviară, ofensiva bucureșteniloc 
era foarte lentă, mingea trecea pe 
la prea mulfi jucători pînă să a- 
jungă în apropierea careului și 
— firește — apărarea adversă 
avea tot timpul să se regrupeze, 

r. u.

ȘTIRI, REZULTATE...
• Joi, Stadionul „23 August" via 

găzdui un cuplaj din cete mai in
teresante din acest sezon. Progra
mul cuprinde următoarele jocuri:

Ora 16.00: Dinamo București — 
Flamura roșie Ar.ad.

Ora 17.45 : C.C.A. — Știința Ti
mișoara.

■ Biletele pehtru cuplajul de joi 
(Dinamo-Fiamura roșie Arad și 
C.C.A.-Știiinta Timișoara) se pun 
în vînzare azi la ora 15 la agenția 
centrată Pronosport (Victoriei 9), 
C.C.A., Dinamo, stadionul 23 August 
(bd. .Mundt) și în bd. N. Bălces- 
cu (vizavi de Dalles).

• Selecționata de juniori Franța-
F.S.G.T.  va juca joi la Iași cu com
binata echipelor de juniori Loco
motiva — Știința.

1$ etapa Cqpei JUP.-R de M 

sau cu Mazăre, Ciosescu și Boroș 
care trag imprecis la poartă, n-a 
dat satisfacție. Antrenorul Eugen 
Mladin, recunoscând! slăbiciunile a- 
tacului echipei sale, ne-a asigurat 
că : „în viitorul apropiat înainta
rea echipei Știința va da randa
mentul așteptat și că vor fi „răz

bunate" și „ratările" de dumi
nică".

Pe bună dreptate, antrenorul e- 
chipei Dinamo București, Angelo 
Niculescu, a fost după meci mai 
puțin glumeț dtecît „adversarul" 
său direct. In discuția purtată,. 
Angdo Niculescu și-a exprimat 
dezamăgirea asupra comportării 
formației sale, considerînd-o drept 
cea mai slabă din ultima vreme. 
„Au lipsa unor titulari (N.R. Băcuț 
II, Szoko, Suru) — ne-a declarat 
antrenorul Niculescu — ne-a împie
dicat să luptăm la adevărata noas
tră valoare, ci tocmai comportarea 
foarte slabă a jucătorilor titulari 
(N.R.; Băcuț I, Terna, Călinoiu, 

Anghel, Ene, Nicușor) și în plus 
aceea a lui Maghef care n-a cores
puns pe extrema dreaptă". Ne în
sușim părerea antrenorului Angelo 
Niculescu, însă așteptăm ca acea
stă defiaieniță deosebit de gravă 
să fie grabnic și total lichidată.

RENATO ILIESCU

Duminică începe returul campionatului republican 
de juniori

Dinamo 6 București 
Brăila 4-1 (4-0) 

Flacăra 
5-0 (3-0)

Flacăra 
0-5 (0-1) 

Știința 
5-1 (3-1)

Progresul Călărași 
torul Constanța 1-2 (1-1) 

Locomotiva Constanța 
București 0-2 (0-0) 

Metalul Constanța — 
București 1-5 (1-2)

C. C. a. București — Flamura ro
șie Giurgiu 8-1 (4-0)

SERI^ A V-A «
Tînărul Dimamovist București — 

Constructorul Craiova 7-0 (1-0) 
Locomotiva Craiova •— Locomotiva 

M.C.F. București 4-1 (2-0)
Metalul 1 Mai Ploești — Progresul 

Corabia 3-0 (neprezentare)
Știința București — Flamura roșie 

B. R. București 1-1 (1-1)
SERIA A VI-A x

Minerul Lupeni — Locomotiva T. 
Severin 4-0 (3-0)

Metalul Oțelul Roșu — Știința 
Craiova 0-4 (0-1)

Minerul Petroșani — Progresul 
Timișoara 3-1 (1-0)

Știința Timișoara — Metalul Re
șița 3-2 (2-1)

SERIA A VII-A
FI. roșie U.T.A. Arad — Locomo

tiva Arad (amînat)
Locomotiva Oradea — FI. roșie 

7 Noiembrie Araid 1-3 (1-0)
Metalul Oradea — Progresul Ora

dea 0-0
Constructorul Arad — Recolta 

Salonta 1-4 (l-£)
SERIA A VIII-A

Metalul Cîmpia Târzii 
motiva Cluj 1-1 (0-0) 

Flamura roșie Cluj - 
Baia Mare 0-1 (0-0) 

Progresul Satu Mare 
Sighet 3-2 (0-0)

Progresul Turda — Știința 
0—9 (0—7).

SERIA A IX-A
Dinamo Tg. Mureș — FI.

Sf. Gheorghe 3-0 (2-0) 
Flacăra 7 — Avîntul Reghin 

(3-0)
Dinamo Orașul Stalin — Construc

torul Turda 1-1 (1-0).
Avîntul

0-3

Pentru rezultat 
sau pentru calitate ?

După terminarea meciului Pro
gresul Oradea-Știința Cluj, în timp 
ce studenții se îmbrățișau fericiți, 
iar orădenii părăseau dezamăgiți 
terenul, pe oare pierduseră primul 
punot în actualul campionat, — 
tov. Nicolae Vîlcov, care urmărise 
această partidă în calitate de ob
servator al comisiei centrale de fot
bal ne-a făcut următoarea declara
ție:

„Științei Cluj i-a reușit tactica de 
exagerată defensivă pe care a apli
cat-o. Jucînd cu patru fundași, cu 
trei mijlocași, iar uneori și ou cei
lalți jucători în propriul careu, stu
denții au obținut meciul nul pe care 
l-au urmărit. Pentru poziția ei în 
clasament, punctul cucerit xle Ști
ința la Oradea este desigur pre
țios, dar tactica folosită dăunează 
calității fotbalului, răpindu-i spec
taculozitatea, frînînd fantezia crea
toare în ofensivă.

„Progresii) Oradea, n-a știut să 
se descurce în fața tacticei folosite 
de clujeni și a greșit în atac ba- 
zîndu-și acțiunile pe cei doi interi: 
Bodo și Florea, care au jucat lent 
și fără convingere”.

Afirmațiile observatorului special 
cu privire la tactica întrebuințată 
de Știința Cluj ridică din nou pro- 
blenja— atît de mult dezbătută de 
cei care se străduiesc să-și aducă 
contribuția la îmbunătățirea cali
tativă a fotbalului nostru — și a- 
nume aceea că în lupta pentru punc
te, la unele echipe — în cazul nos
tru Știlința Cluj — preocuparea 
pentru calitate este ca și inexisten
tă. Acest fapt trebuie desigur com
bătut. Am fi însă nedrepți dacă 
n-am recunoaște că în ciuda acestei 
defensive ermetice, Știința Cluj a 
întreprins și unele contraatacuri 
rapide și în adîncime, care îi puteau 
aduce victoria, dacă Suciu, Drago
man și Lutz ar fi șutat mai precis.

In ce-i privește pe orădeni, este 
surprinzător că jucători cu expe
riență ca Bodo, Florea, Vaczi, Vlad 
și Bartha (care a muncit toarte 
mult și cu folos) s-au lăsat prinși 
în „capcana” pe care le-au întins-o 
studenții. Aceasta, cu atît mai mult 
cu cît, la pauză, antrenorii Schertz 
și Dincă Schileru le-au dat instruc
țiuni precise asupra modului prin 
care puîeau fructifica o dominare 
sterilă, prea puțin oglindită în ra
portul de camere (9-4), care le-« 
fost favorabil

S. MASSLER

Metalul

Galați

Ploețtl

Sinaia

(4-0)
Morenl — Dinamo

Cîmpina — Flacăra

Galați — Metalul

SERIA A IV-A
Construe»

— Metalul
Locomotiva

Loco-

Mlnerul

Avîntul

Cluj

roșie

7—1

Toplița — Fla-căra Mediaș

SERIA A X-A
Uz. Tr. Or. Stalin — Lo-
Simeria 7-0 (1-0)

Sibiu — Flacăra 14

— Metalul Hunedoara

Metalul 
como ti va

Progresul
1-0 (3-0)

Metalul 131
1-3 (0-2)
Metalul Steagul roșu Orașul Stalta 

— Metalul IM 2-Q U-0)

Cons.tr


Campionatele de box în note $i comentarii
IV. Antrenori și arbitri

De ce au plăcut ultimele întreceri motociciste

Despre antrenori și — în spe
cia! — despre arbitri s-a vorbit 
mult cu prilejul campionatelor re
publicane individuate de box din 
acest an. Lucrul nu ne pare de 
joc surprinzător deoarece antreno
rii și arbitrii au un rol de mare 
răspundere în ridicarea clasei bo
xului nostru. Intr-adevăr, antreno
rul' este cei! chemat să realizeze 
pregătirea tehnică, tactică, fizică, 
morală și de voință a boxerului. 
îndreptindu-1 pe făgașul boxului 
de calitate, iar arbitrul, prin, pre
zența Sa activă în ring, în timpul 
luptei, are misiunea de a împie
dica abaterile de la regulament, 
mai mult chiar, după cum ne spu
nea odată și cunoscutul arbitru 

francez Robert Vaisberg, are și 
posibilitatea de a face ca întîlnirea 
să crească în spectaculozitate. A- 
ceasta fiind situația, ni se pare 
perfect justificat faptul că, în mo
mentul de față, se cere mai mult 
de la antrenor și arbitri decît de 
fa... boxeri!

Campionatele de anul acesta au 
adus din nou satisfacții unor an
trenori cu veche activitate. De 
pildă, Marcu Spakov, antrenorul 
secției de box a Casei Centrale a 
Armatei, a izbutit să „scoată" ia
răși, nu mai puțin de 5 campioni 
republicani, performanță de loc 
neglijabilă, dacă ne gîndim că ea 
este obținută pentru a doua oară 
consecutiv! Firește, Marcu Spakov 
n-ar fi putut ajunge la acest re
zultat lăudabil, dacă n-ar fi fost 
ajutat în muncă și de boxerii^ din 
secția sa. Aceștia au înțeles șă se 
pregătească cu conștiinciozitate, 
respectînd îndrumările antrenorului 
înaintea și în timpul meciurilor. 
Așadar, acordînd calificativul de

Nici o echipă neînvinsă 
ia sfirșitiil primei părți 

a campi&natetai de rugbi
Cînd cu o zi înaintea meciului 

’de rugbi D'namo — Locomotiva 
Grivița Roșie am întîlnit pe di- 
namoviști în parcul sportiv al 
asociației lor jucînd cu o însu
flețire și o bună dispoziție deo
sebită un meci de baschet și cînd 
am auzit că, mai înainte au două 
zile, vizitaseră împreună castelul 
de la Mogoșoaia, mi-am zis: 
„Iată o echipă omogenă, cu un 
moral admirabil și care va f i greu 
de învins". In fond și cronicarii 
sportivi pot avea favoriți, tot așa 
cum se și pot înșela asupra pre- 
vtaiunilor lor. Intr-adevăr, pe te
ren, în fața feroviarilor, lucrurile 
s-au petrecut în mod cu totul ne
așteptat. In primul rînd, trebuie 
să arăt că a existat o subestimare 
'•a adversarilor pe care cei aflat! 
în preajma echipei dinamoviste 
iau putut-o observa chiar cu puțin 
înainte de fluierul arbitrului, care 
marca începutul meciului. Loco
motiva Grivița Roșie a știut în 
schimb exact ceea ce vrea. Ea 
a avut de la început inițiativa și 
și-a bătut adversarul cu armei*  
care-i erau proprii acestuia. Să ne 
exiplicăim : punctul forte al dina
moviștilor era înaintarea care, 
prin oamenii săi înalți, obținea ba
loane în margine, iar prin agresi
vitatea lui Emil Dumitrescu și 
Florea Carol trebuia să spargă 
dispozitivul de apărare feroviar. 
Aceasta teoretic... Practic, Pîrcă- 
lăbescu a prezentat o înaintare 
compusă numai din oameni înal
ță, tineri și deciși să se bată în 
margine. In plus, a fost reintro
dus vechiul internațional Socule- 
scu a cărui prezență în grămadă 
® însemnat 90 la sută din baloa
ne tatonate pentru Locomotiva. 
Tot practic, campionii au atacat 
prompt deschiderea dinamovistă 
șl au împiedicat-o să funcționeze 
normal.

Cei care credeau că. redus nu
mai la participarea călăreților din 
colectivele Recolta, Dinamo Plo- 
eștî și Victoria, concursul republi
can de călărie de la Arad nu va 
cunoaște nici spectaculozitatea ma
rilor întreceri, nici interesul deo
sebit pe care-l stîrnesc asemenea 
competiții, s-au înșelat. Timp de 
două zile, pe hipodromul din „A* 
radul Nou" s-au desfășurat între
ceri cu nimfe diferite de cefe în 
care pe „parcurs" evoluau maeș
trii sportului și sportivii noștri 
fruntași. Un cuvîtit de laudă se cu
vine organizatorilor (asociația Re* 
roita), care au trecut cu succes a- 
cest prim examen.

La sfîrșitul celor două zile de 
concurs s-au înregistrat următoare
le rezultate: obstacole categoria 
ușoară (probă de vînăitoare barema 
A, la cronometru) : 1. Ion loja (Di
namo Ploești) pe calul Azur 0 p. 
penalizare 52,3 sec.; 2. Ion loja pe 
calul Burghiu 0 p. pen. 58,8; 3. 
C. Vlad (Dinamo Ptoeștl) pe calul 
Bacal 0 p. 55,7. La această probă 
au luat parte 35 die concwenți. 15 
călăreți s-au întrecut apoi în pro
ba de obstacole categ. semimljlocie 
(vînătoare barema A, la cronome
tru), primele locuri fiind ocupate 
de : Ion loja pe calul Azur 0 p. pen.. 
59,2; Octavian Coruț (Slatina) pe 
calul Firicel 0 p. pen. 1:06,0; 3.
I. Ulrica (Craiova), pe calul Achita 
4 p. pen. 1:10,4. Tot 15 călăreți și-au 
disputat întâietatea în proba „Re
cita" (vînătoare, barema A, ta

Iată deci cum raportul de forțe 
s-a inversaL Avînd batoane din 
margine și aproape în exclusivi
tate pe cele din grămadă. Loco
motiva a menținut inițiativa tot 
timpul și dacă Caligari ar fi avut 
mai multă încredere în colegii săi 
de pe linia de trei sferturi (pă
șind mai mult șî bătînd mai puțin 
cu pictorul) scorul putea fi desi
gur și mai categoric.
_ Ce ne-a surprins însă la Dî*  
hamo ă fost tocmai lipsa de coe
ziune specifică acestei echipe șî 
care se vădea necesară în împre
jurările de duminică, cînd forma*  
țfa trebuia să-si concentreze toate 

„foarte bine" antrenorului Marcu 
Spakov, se cuvine să menționăm 
și seriozitatea elevilor săi, car» 
i-au sprijinit just eforturile. An
trenorul Gfî. Dumitrescu a încer
cat, la rîndul său, o dublă satis
facție: titlul de campion la catego
ria ușoară a revenit și anul acesta 
elevului și... fiului său Constantin 
Dumitrescu. In sfîrșit, fiindcă fot 
ne aflăm la capitolul „satisfacții", 
trebuie să subliniem că antrenorul 
D. Călinescu și-a văzut îndeplinită 
una dintre cele mai arzătoare do
rințe: tînărul său elev Mihai 
Stoian a îmbrăcat pentru prima 
oară tricoul de campion republi
can! „Certificate" favorabile merită 
deopotrivă și colectivul de antre
nori al asociației Voința (Sandu 
Ion, NI. Buză, Gh. Baltă) care a 
prezentat un lot bine pus Ia punct.

S-ar părea că acordarea acestor 
calificative n-ar fi în concordanță 
cu aprecierea noastră despre ni
velul general al campionatelor. 
Realitatea este că anul acesta an
trenorii de mai sus au tost „flo
rile" singulare care n-au izbutit 
să facă... primăvara. Intr-adevăr, 
majoritatea antrenorilor s-a arătat 
și la ediția din acest an a .cam
pionatelor lipsită de preocupare 
pentru boxul de calitate, manifes- 
tînd aceeași tendință nesănătoasă 
de a îndepărta boxu] de la cerin
țele „nobilei arte”. Astfel a fost po
sibil să apară pe ringurile din 
sala FfSreasca și de pe Stadionul 
Republicii unii boxeri cu pregătire 
total necorespunzătoare, printre 
care M. Casacopol și V. Filiuță 
(antrenor Petre Mihai), N. Babeț 
și Iulian Mihai (antrenor Gheorghe 
Preda), A. Urdea (antrenor Vic
tor Alexandru) ș.a. Nu intențio
năm să analizăm aci activitatea 

forțele în vederea schimbării re
zultatului. Jucătorii s-au certat p*  
teren între ei : Paloșanu cu Emil 
Dumitrescu, acesta cu Titî Ionescu 
ori cu Ghiuzelea. Starea de ner
vozitate a dăunat echipei și rezul
tatul nu trebuie să mai surprindă.

Diferența de trei puncte cu care 
s-a terminat întâlnirea nu este rea
lă, deoarece Locomotiva a jucat în 
condiții cu totul neobișnuite în 
perioada în care a fost redus 
scorul: în 12 oameni, față de cei 
15 ai adversarilor (doi jucători e- 
liminați de arbitru și Pîrcălăbescu 
accidentat). Ne-a surprins greșita 
orientare tactică a dinamoviștilor, 
care, la un moment dat. deși se 
luptau de la egal în margine cu 
feroviarii și deși pierdeau aci 
multe batoane, l-au trecut pe Pa
loșanu (indiscutabil cel mai valo
ros om din tușe) pe linia de trei 
sferturi.

Un cuvînt se cuvine apus și 
despre arbitru- Nu este pentru 
prima oară cînd sîntam nemul
țumiți de arbitraj. De diata acea
sta afirmăm că arbitrul Vardela 
a influențat direct rezultatul, de
oarece, eliminând, după părerea 
noastră cu prea mare ușurință 
doi jucători feroviari, a făcut ca 
inițiativa să treacă de partea e*  
chipei rămasă în 15 oameni. Un 
arbitru trebuie fără îndoială să 
fie autoritar, dar să nu exage
reze așa cum a făcut duminică 
Vardela. Această superficialitate 
în aprecierea unor abateri de la 
regulament a întrecut greșelile 
de arbitraj propriu-zis, comise de 
A. Vardela aflat în zi slabă la 
meciul pe care l-a condus.

EM. VALERI U 

generală a antrenorilor, dar tre
buie Bă arătăm, totuși, că defi
ciențele evidente; reflectate din 
plin la aceste campionate (box 
static, gamă de lovituri lipsite de 
variație, box periculos cu capul 
înainte, lovituri cu mănușa des
chisă, slabă orientare tactică, pu
ține eschive rotative, slabă preo
cupare pentru lupta corp la corp, 
etc.) provin din faptul că cei 
mai mulți dintre antrenori dove
desc dezinteres față de studiu, față 
de orientarea științifică a muncii 
lor. Este însă bine să se țină. sea
ma și de unele condiții desful de 
vitrege în oare sînt nevoit i să lu
creze unii antrenori.

Cîteva cuvinte despre arbitri. De 
fapt, acesta a fost un „capitol" 
aproape permanent în cronicile 
noastre. Nici nu este de mirare, 
fiindcă, așa cum se prezintă astăzi, 
corpul de judecători-arbitri vădește 
grave lacune. In primul rînd, tre
buie arătat că nu există încă o con
cepție unitară în privința conduce
rii luptei din ring. Fiecare arbitru 
apreciază situațiile după interpre
tarea sa personală, adeseori în fla
grantă contradicție cu regulamen
tul. Nu mai este cazul să reamin
tim greșelile de arbitraj comis*  
în decursul campionatului. Credem 
însă că nu ar fi de loc inoportună 
organizarea unui curs de reîmpros
pătare a cunoștințelor regulamen
tare pentru antreifbrii de toate ca
tegoriile, precum și o realasificar» 
a lor. Notăm totuși ca pozitive 
arbitrajele prestate de Mihai Ghi- 
nescu, Puiu Dumitrescu și Marin 
Stănescu, precum și justețea de
ciziilor date de L. Mișcovici și D- 
Dimulescu.

MARIUS GODEANU

O frumoasă deschidere a iui 
Comșa (Locomotiva) pe care 
o supraveghează" colegul său 
Ciobanii, Titi Popescu și Van- 
trapa.

Concursul republican de la Arad

Tinerii călăreți iși continuă „asaltul” 
spre măiestria sportivă

Duminică s-a văzut 'impede in
fluența pozitivă pe oare o are a- 
supra comportării motocicliști'lor, 
activitatea continuă, bazată pe ca
racterul specific întrecerilor moto: 
viteza.

In numărul de ieri al ziarului 
nostru am arătat că toate, dar 
absolut toate, probele din progra
mul concursului dotat cu „Cupa 
Walter Agathon" au fost deopo
trivă de interesante și, datorită 
dîrzeniei motocidiștilor, întreceri
le s-aiu ridicat la un nivel tehnic 
înalt. In ce-i privește pe motocî- 
cliștî, revenirea în formă a aces
tora era de așteptat deși poate 
nu atît de curînd. Nu ne așteptam 
însă, ca și alergătoarele noastre 
— și aceasta nici măcar după o 
activitate mai îndelungată— să 
poată face dovada unor cunoștin
țe tehnice atît de avansate ca 
acelea pe care le-au demonstrat 
în alergările de acum două zile. 
Categoria femei, în probele de vi
teză pe circuit — campionat șî 
amicale — a fost introdusă abia 
de anul trecut, astfel încît din 
partea alergătoarelor nu ne pu
team aștepta deocamdată decît la 
comportări de nivel mediu. Or. 
cursele făcute duminică de moto*  
cicliste au demonstrat că acestea 
sînt mult mai avansate, că pose*  
dă cunoștințe pe care în mod nor
mal un alergător și le însușește 
în decursul a cel puțin 2-3 ani.

Desigur, faptul nu poate decît 
să ne bucure și el dovedește a- 
tenția de care se bucură motoci*  
c'istele noastre, atît din partea 
antrenorilor cît și a colegilor lor 
de asociație. In afara alergătoa
relor Venera VasHescu și Ilona 
Kedves (Dinamo) și Margareta 
Ungihi (C.C.A.) în mare progres 
■s au dovedit Mihaela Munteanu 
(Metalul) și Norma Roman-Kfein 
(Voința).

Un alt fapt care considerăm 
că a contribuit în mod direct la 
succesul ultimelor întreceri moto- 
cicliste este acela că numărul tu
relor pe care le-au avut de aco
perit de data aceasta concuren- 
țif, au fost simțitor reduse. De 
unde ta probele de campionat, la 
cjasefe 350 și 500 cmc motocfcli-' 
știi au avut de acoperit cîte 30 
ture, la cupa „Waiter Agathon"

0 etapă decisivă în campionatul
de lupte pe echipe

Amânată din motive obiective, e- 
tapa a IlI-a a campionatului de 
lupte pe echipe a devenit astfel... 
ultima și cea mai importantă, nu 
numai fiindcă stabilește — to mod 
normal — ierarhia celor 16 formații 
pe prima parte a întrecerii, ci 
mai -ailes pentru că va influența 
hotărâtor clasamentul final. La 

cronometru). Cefe mal bune rezul
tate le-au obținut: 1. A. Airinei 
(Recolta Arad) pe calul Opac 0 p. 
pen. 45,8; 2. I. Gepner (Recolta Tg. 
Mureș) pe calul Mona Lisa 0 p. 
pen. 50,2; 3. C. Fulop (Recolta A- 
rad) pe calul Mexic 0 p. pen. 52,3. 
Proba de obstacole forță progresivă;
1 C. Vlad pe calul Crin 55 p.; 2.
I. loja pe calul Grănicer 52 p.; 3. 
I. Iliinca (Craiova) pe calul Ălbfța 
14 p. Proba de durată (rezervată 
călăreților de la Recolta) : 1. M. 
Dorojan (București) pe calul Șoim 
17 obstacole sărite; 2. Andrei Ra
dar (Ploești) pe calul Falnic 17 
obstacole; 3. Dan Miihăiitescu (Bucu
rești) pe calul Pobeda 16 obsta
cole. Particrpanți: 20 călărețL
Probă de durată pentru cai ca 
punctaj de la 101—300 puncte: 
1. I. Angheliu (Bacău) pe calul 
Nuc, 20 obstacole sărite 2 ntin.;
2 C. Vlad pe calul Bacal 20 obște*  
cofe 2:03,0; 3. S. Dovăncescu (Ora
șul Stalin) pe calul Alibi 17 obsta-’ 
cole sărite 2:00,1. Proba de ștafe
tă; 1. Recolta (D. Mâhăifescu pe 
Pobeda, P. Stana pe Draigoslava șt 
M. Dorojan pe Șoim) 2:49,2; 2. DJ*  
namo Ploești 3:17,3; 3 Recolte II 
3:23,5. Obstacole categoria I (preci
zie, baraj la cronometru) : 1. I. 
loja pe calul Fanion 0 p. pen. 22,6 
sec.: JUNIORI Șr FETE (preci
zie.) : 1. Marin Dorojan pe calul 
Șoim 0 p. pen. 23,0 sec. Obstacole 
juniori șî fef# (începători) : 1. A. 
Airinei (Recolta Arad) pe calul 
Opac 0 p. pen. .17,5 sec. 

concurenții, la clasele respective, 
au efectuat doar cîte 15 ture. ’In 
mod simțitor an fost reduse tu
rele și ia celelalte probe și fap
tul acesta a fost salutat de spec
tatori cu satisfacție. Credem ci 
forurile conducătoare din sportul 
cu motor vor trebui să analizeze 
această problemă și să reducă 
numărul turelor chiar și la între
cerile de oampionat. Iată care 
este argumentarea noastră în a- 
ceastă privință.

Intr-adevăr, regulamentele In
ternaționale prevăd —• în raport 
direct cu capacitatea cilindrică 
a motocicletelor — ca acestea să 
parcurgă în timpul unei curse o 
anumită distanță pe care regula*  
meritele noastre au căutat s-o res
pecte. Traseele noastre însă nu 
corespund cu situațiile prevăzute 
de regulamentele internaționale. 
Nici un traseu pentru alergările 
dte viteză pe circuit din țara 
noastră nu depășește 3000 m., ma
joritatea, traseelor măsuirînd a- 
proximativ 2000 m. Or, în aproa
pe toate celelalte țări traseele 
pentru acest gen 'de concurs de
pășesc 5000 m., unele ajungînd 
Ia 10.000 m. sau mal mult. Una 
este să-i urmărești pe motocicliști 
trecînd prin fața la de 10-15 ori 
Și 
de 
cest 
pierde din interes. In plus, dato
rită faptului că avem trasee mici, 
numărul virajelor pe care le pre
zintă acestea este mai mare, și 
motocicletele sini supuse la efor
turi considerabile, prin întrebuin
țarea de prea mu’te ori a frînei 
și ambreîajului. Motoarele se u*  
zează mai repede. Posibilitățile și 
cunoștințele tehnice ale motoci*  
cliștKor pot fi verificate la fel 
de bine de-a lungul a 15-20 ture, 
ca șî pe parcursul a 30 de ture. 
Asupra celor de mai sus factorii 
în drept ar trebui să reflecteze 
șî să iia măsuri pentru adaptarea 
condițiilor 
prevederile 
naționale.

trecînd
In a-

alta 
cîte 
din

să-i
25—30 
urmă

vezi 
ori.

caz, întrecerea

noastre obiective la 
regulamentelor inter*

G. ȘTEFANESCU

București, Dinamo va avea de îr>- 
fruntat puternica formație a Pro
gresului din Lugoj, ctecdsă să-șî 
îmbunătățească încă situația în 
clasament, profitând de eventuala 
capotare a echipei C.C.A. la Orașul 
Stalin, In perspectivă sînt deci, 
meciuri extrem de dârze, foarte e*  
chilibrate. întrecerile diin prima 
grupă ni se par și cete mai tari. 
In Capitaliă se vor înfrunta — în 
afara echipei campioane și a ’Pro
gresului Lugoj — Locomotiva Ti
mișoara și Dinamo Satu Mare. Ti
mișorenii pot face și ei „zile gre
le" dinamoviștilor și totodată, vor 
să tranșeze o veche și mereu ac
tuală rivalitate sportivă cu luptă
torii din Lugoj. Interesante sînt 
întâlnirile de la Orașul Stailin ; ad 
C.C.A. îșî „joacă" locul doi în fața 
dinamoviștiilor dlin localitate și în 
același timp înfruntă și alte două 
formații cane îi pot cauza unele 
surprize : Voința Tg. Mureș și Pro*  
greșul București. Schimbările care 
se vor produce în partea „dle sus" 
a clasamentului vor depinde nu nu*  
mai de forma concurențîlor ci și de 
felul cum își vor alcătui antrenorii 
formațiile respective. Aceasta s-a 
vădit, de altfel, în multe ocazii, 
cînd alcătuirea judicioasă a unei 
formații a determinat un rezuttat 
favorabil.

In grupele III și IV se întâlnesc 
echipe din jumătatea inferioară a 
clasamentului. La Cluj meciul cel 
mai așteptat este totodată și der
biul local: Constructorul — Flamu*  
na roșie. Aci însă Flacăra Baia Ma*  
ne pare a avea un ușor ascendent 
asupra celorlalte echipe, mai ales 
că din echipă fac pante I. Cernea, 
Gh. Dumitru și V. Bulanca (ultimii 
doi componenti ai lotului nostru 
la Istanbul)'. Cea de a patra for-' 
mafie, Metalul Hunedoara va în*  
cerca să „ciupească" vreun punct 
necesar îmbunătățirii situației sate. 
Im sfîrșit, la Ploești se vor întîikd 
Constructorul S.M., Metalul Re-' 
șița, Flamura roșie Anad și Fia*  
mura roșie Galați. Felul cum s-au 
comportat metalurgiștii în etapele 
anterioare ne îndreptățește să ere*  
dem că la Ploești lupta se va dta 
între ei și cei de la Constructorul*



De vorba cu ___ 
președintele comitetului 

„Cupei Europei Centrale
FRANZ STAMPFL CONDUCE ANTRENAMENTELE THELMEI 

LA... 18.000 KM. DISTANTĂDE >•••

HOPKINS

acestea congresul 
adunarea generală

PRAGA (prin telefon). — Joi, 
la ora 13 exact, intoam pe poarta 
masivă a nu mai puțin masivei 
«Sădiri a Agenției Cehoslovace de 
Știri. Țineam să fim cit se poate 
de punctualii la întîlnirea pe care 
ne-o fixase Iosef Vogi, președin
tele cnmitetutai „Cupei Europei 
Centrate" care în „civil" ocupă 
funcția de șef al secției de sport 
a agenția. Mărturisesc că am 
fost mirat cînd portaniii ne-a co
municat că cel pe care-1 căutam 
era absent din instituție. Și eram 
pe punctul să -plecăm, când vocea 
aceluiași portar ne ajunse din 
urmă : „Iosef Vogi vă roagă să-l 
acuzați pentru întârziere; în cî- 
teva minute va fi aci".

Și, într-adevăr, peste puțin timp, 
o mașină Skoda a stopat în fața 
intrării și din ea a coborît pre
ședintele comitetului C.E.C. De 
îndată, Iosef Vogi s-a pus la 
dispoziția noastră, cu amabilita
tea unui conducător care cunoaște 
și înțelege „greutățile” profe- 
sionaile ale ziariștilor. Discuțiile 
s-au purtat asupra problemelor ac
tuale din fotbal, mai ales că 
președintele comitetului C.E.C., 
Iosef Vogi, se află în ajunul ple
cării la Lisabona unde vor avea 
loc zMeîe 
F.I.F.A. și 
U.E.F.A.

— Cum vedeți problema intrării 
echipelor romîne în Cupa Euro
pei Centrale?

— Chestiunea aceasta am dis
cutat-o în principiu la Buda
pesta, la începutul anului, cînd 
comitetul C.E.C. s-a întrunit cu 
nrHeful turneului de juniori 
F.I.F.A. Atît delegatul*  iugoslav, 
profesorul Andreevici, cît și eu 
ne-am pronunțat favorabili asu
pra problemei revenirii echipelor 
romîne în C.E.C. întrebuințez 
termenul de revenire întrucât so
cotesc că datorită faptului că e- 
chspele romîne au participat la 
nltNn«flei ediții ale C.E.C., 
dinaintea celui de al doilea 
război mondial, ele au de acum 
un drept cîștigat în această pri
vință, 
legații 
fiei și 
ma în 
ediția 
la startul acestei frumoase 
treceri prezența echipelor romîne.

— Care este duipă părerea 
dvs. cea mai justă soluție pri
vind organizarea marilor com
petiții fotbalistice ale Europei?

— Cred că trebuie să se dea 
o mai mare amploare Cupei 
campionilor europeni care să 
devină o întrecere deschisă tu
turor echipelor campioane ale 
țărilor continentului nostru. 
U.E.F.A., care patronează aceste 
competiții, ar trebui să fie pre
ocupată de acest deziderat ca și 
de normala programare a me
ciurilor. Este absolut necesar ca 
între jocul tur și jocul retur 
să nu mai existe pauzele lungi 
din actuala ediție, pauze care 
scad simțitor interesul spectate-, 
riilor pentru meciurile respective 
și, implicit, 
C.E.C. și 
europeni trebuie să i 
cele două mari întreceri 
ale echipelor de club. Cît pri
vește competițiile rezervate re
prezentativelor, consider că ideîa 
organizării unui campionat al E- 
uropei trebuie sprijinită din toate 
puterile. Cu vremea, acest cam
pionat ar putea deveni criteriul 
cel mai complet și obiectiv pen
tru calificarea în turneul final 
al campionatului mondial.

— Cum apreciați posibilitățile 
reprezentativei romîne de fotbal; 
de a intra în turneul final al 
campionatului mondial?

— Fără să fac uz de amabi
lități și de politețe, țin să spun- 
că consider absolut deschisă lup
ta dintre echipele Romîniei și Iu
goslaviei. Mai mult decât orice,1 
acel 1—0 reușit de fotbaliștii ro- 
mîni Ia Belgrad, pledează în 
favoarea afirmației mele. Totdea- 
una jocul dintre reprezentativele, 
•acestor două țări s-a soldat cu1 
rezultate strânse și surprinzătoa
re. Aș putea spune și mai mult,i 
că fotbaliștii iugoslavi sînt în-1 
totdeauna „incomodați" de jocul ' 
echipelor romîne. De altfel, fot- ■ 
baliștii romi ni au făcut o impre-' 
sie dintre cete mai bune în nf- , 
tjma vreme. La reîntoarcerea spre 1 
Londra a echipei „Luton Town"' 
am sfat de vorbă pe aeroportul 
din Praga cu conducătorii și ju-; 
cătorii echipei engleze care ' 
ml-au mărturisit că cea mai ‘

Sânt convins că atît de- 
Ungarieî cit și cei ai Ita- 
Austriei vor privi p robie- 
sensul arătat, astfel că la 
1957 a C.E.C. să salutăm 

in-

pentru competiție.
Cupa campionilor 

trebuie să constituie 
anuale

mate surpriză * lor din acest 
turneu a fost valoarea ridicată, 
neașteptat de ridicată, a fotbalu
lui practicat de echipele romîne, 
C.CJl. in special și Dinamo 
București.

— Care au fost mijloacele 
care au dus la progresul evident 
al fotbalului cehoslovac din ulti
ma vreme?

— Ele sânt de două categorii. 
Prima: încurajarea și grija pen
tru promovarea elementelor ti
nere. Așa cum fotbalul romînesc 
are un Steinbach, sau alți an
trenori, care se dedică cu pa
siune tineretului, și noi avem a- 
semenea tehnicieni ca Cihak 
(Victoria Ziskov) care muncesc 
neîncetat cu piticii și juniorii. 
Roadele activității lor au început 
să se arate. Totul este însă ca 
momentul trecerii acestor tinere 
elemente în formațiile superioare 
să fie bine cumpănit, fiindcă alt
fel acțiunea va ti ratată, in al 
doilea rînd, ne străduim să asi
gurăm echipelor noastre de co
lectiv sau reprezentative cît mai 
multe îwtîlnîri internaționale. Nu 
trebuiesc evitate eforturile, pen
tru ca echipele de colectiv și re
prezentative să capete experiența 
întâlnirilor internaționale, să fie 
cunoscute și apreciate peste ho
tare. In această privință consider 
că fotbalul cehoslovac va realiza 
lucruri frumoase în turneul pe 
care îl va întreprinde în Ame
rica de Sud. In programul pro
babil al turneului figurează jocul 
cu Brazilia la 4 și 8 august, la 
Rio de Janeiro și respectiv Sao 
Paolo, cu Uruguay la 15 august 

la Montevideo și cu Chile sau 
Argentina la 19 august. Echipa 
noastră va avea posibilitatea să 
întâlnească cele mai reprezenta
tive echipe ale Americii de Sud 
și să se acomodeze și mai mult 
cu stilul fotbalului sud-amertcan. 
Sînt convins că și forurile ro
mîne fac toate eforturile pentru 
ca echipele romîne să-și îmbogă
țească și ele în mod simțitor ac
tivitatea internațională".

EF. 1ONESCU

Cînd Thelma Hopkins a bătut 
recordul mondial la săritura în 
Înălțime femei, lumea atletică 
și-a adus aminte din nou de enor
ma influență pe care antrenorul 
de origine austriacă Franz Stampfl 
a avut-o asupra dezvoltării spor
tului modem.

Thelma Hopkins a fost antrena
tă de Stampfl timp de 7 ani, încă 
de la vîrsta de 13 ani, fiind con
siderată un „produs complet" al 
metodelor sale. Cu toate că 
Stampfl se găsește acum în Aus
tralia, fiind antrenorul oficial al 
lotului olimpic al acestei țări, eî 
continuă să țină legătura cu Hop
kins și alți atleți britanici. El 
le trimite instrucțiuni imprimate 
pe bandă de magnetofon, așa în- 
pît ei au posibilitatea să-i audă 
și acum vocea. După cum se știe, 
Stampfl a fost antrenorul lui Ro
ger Bannister, ca și al lui Chris 
Chataway și Brian Hewson, trei 
dintre cei șase atleți care au aler
gat 1 milă sub 4 minute

Am avut deseori ocazia să-l ur
măresc pe Slampfl în timpul lu
crului și am convingerea că secre
tul extraordinarului său succes 
constă în abilitatea cu care el știe 
să influențeze intelectul atletului.

Stampfl mi-a mărturisit odată 
că Idealul său este să antreneze 
un atlet care să fie în același 
timp și poet, deoarece acesta ar 
avea o imaginație deosebit de bo
gată. El este convins că marea 
performanță în atletism, ca și în 
oricare alt sport, este tot atît un 
act de gîndire, cît și un act fi
zic.

In ultimele zile de pregătire a 
liui Bannister pentru campionatele 
europene de la Berna — 1954, în 
care a cîștigat cursa de 1500 m., 
Stampfl l-a luat la o expoziție de 
artă. El socotea că va fi 
Bannister să uite total 
alergare și să se lase 
de o activitate culturală.

Și în alte ocazii, Stampfl a fo
losit arta ca un mijloc de pregă
tire a atleților pentru un mare 
concurs. El ie spune că a alerga 
Intr-o cursă poate fi de o egală 
importanță cum este pictarea unei 
capodopere. Unii ar putea crede

că aceasta este o exagerare și 
pune sportul la un nivel prea ridi
cat. Poate chiar Stampfl este de 
«cord eu aceasta, dar el este in
teresat numai în obținerea rezul
tatelor sale.

Chataway mi-a spus odată: 
„Toate aceste antrenamente tari 
sânt lipsite de logică și adesea 
sânt o tortură inutilă. Dar cînd

*r
Acest articol a fost scris pen

tru ziarul „Sportul popular” de 
ziaristul englez Terry O’Connor, 
în timpul vizitei sale la Bucu
rești, cu prilejul turneului între
prins în țara noastră de echipa 
de rugbi Harlequin F.C.

IN FRANȚA ȘI ITALIA CAMPIO
NII AU FOST ÎNVINȘI IN ULTIMA 

ETAPĂ!

Campionatul de fotbal al Franței 
ne anul 1955-1956 a luat sfîrșit cu vic
toria așteptată și în același timp me
ritată a echipei Olimpique Gynmas- 
tique Club de Nice — care cîșigă ast
fel al treilea campionat de după 
război (1951, 1952, 1956). Echipa din 
orașul cu același nume, bine îndru
mată de antrenorul ei, argentinianul 
Carniglia a fost cea mai constantă 
de-a lungul acestei dificile competi
ții. neînregistrînd fluctuații mari de 
formă. Echipa a folosit următorul lot 
de jucători: Colonna, Hairabedian 
(portari), Martinez, Poitevin, Bonvin 
(fundași), Gonzales, Fronzoni (mijlo
cași), Ujlaki, Milazzo, Bravo, Abde- 
razak. Braga, Nuremberg (înaintași). 
Dintre aceștia doar Ujlaki, de origină 
maghiară, dar care a căpătat cetățe
nia franceză a jucat în echipa Fran
ței. Fundașul Bonvin este internațio
nal în echipa B. La Nice joacă 4 
argentinieni: Martinez, Gonzales,
Bravo și Braga și un luxemburghez: 
Nuremberg.

Frumoase performanțe au realizat 
în acest campionat și echipele cla
sate pe locurile următoare: Lens, 
Monaco și St. Etienne, care au ter
minat foarte aproape de lider. Sedan, 
pentru primul său an în divizia I, a 
realizat de asemenea o performanță 
meritorie: s-a clasat pe locul 9 în 
campionat și a cîștigat „Cupa Fran
ței”. Fosta campioană’ a țării, Stade 
de Reims, a realizat anul acesta o 
performanță mediocră. In special în 
primăvară — (retur) echipa din Reims 
a jucat extrem de slab. Probabil, că 
ea se va revanșa cu ocazia finalei 
Cupei campionilor Europei, pe care 
o va disputa la 13 iunie la Paris 
cu Real Madrid.

Au retrogradat în divizia a Il-a 
echipa Girondins-Bordeaux, fostă 
campioană a Franței în 1950’și Tro
yes; de altfel aceasta a retrogradat 
și anul trecut, dar în urma unei con., 
testații a rămas în prima divizie în 
dauna echipei Red Star. Lille, a 16-a 
clasată (antepenultima), fostă campi
oană pe anul 1954 și deținătoare a 
Cupei Franței, va juca din nou, al 
doilea an consecutiv, barajele cu Va
lenciennes (a treia clasată în divizia 
a Ii-a). Invingătoarea dintre ele va 
juca anui viitor în prima divizie. Au 
promovat automat în prima ligă pri
mele două clasate din divizia a H-a: 
Rennes și Angers.

D. CALIMACHI

Iată acum rezultatele ultimei eta
pe, disputate duminică și clasamentul 
final al competiției: Marseilie-LiU® 
2-1; Monaco-Bordeaux 4-2; Nancy»

bio© ca 
despre 

absorbit

Stampfl îți cere sa te antrenezi 
tare nu ți se pare exagerat, fiind
că știi că și el a suferit în viață..." 

Chataway se referă fa acele zile 
de război cînd Stampfl a fost in
ternat de guvernul britanic într-un 
lagăr de conoentrare ca cetățean 
al unui stat inamic. Dar Stampfl 
era originar din Austria, țară care 
fusese cotropită de hitleriști. De 
aceea, ca protest, el a decla
rat greva foamei, la oare a rezistat 
timp de 28 de zile, 
trează extraordinara 
a acestui om.

Este interesant de
Chataway consideră că antrenorul 
maghiar Mihaly Igloi folosește 
aceleași metode ca și Stampfl.

Voi relata un alt fapt care 
demonstrează cum procedează 
Stampfl pentru a-și impune pro
priile sale idei unuj atlet. Cînd 
Bannister a venit pentru prima 
oară să-i ceară sfatul, Stampfl: 
l-a spus că el poate să alerge 
mila în 3:56 dacă își va întări 
musculatura picioarelor și spate
lui și dacă, de asemenea, va---- -
ri mai atent timpurile sale 
mediare. Lui Bagnister î s-a 
fantastic gîndul celor 3:56 
cauză că la ace^ perioadă 
credea că granița celor 4 minute 
putea fi redusă. Dar în lunile ce

Aceasta ikis- 
forță psihică

remarcat că

urma- 
inter- 
părut 

din 
el nu

Nice 2-0, Lens-Troyes 3-1;,St. Etienne- 
Nîmes 3-1; Racing Club Paris-Sedan 
4-0, Reims-M3tz 5-2, Sochaux-Stras- 
bourg 2-2 și Toulouse-Lyon 2-1.

★

1. Nice 34 18 7 9 60:43 43
2. Lens 34 19 4 11 65:49 42
3. St. Etienne 34 15 11 8 68:53 41
4. Monaco 34 17 7 10 63:45 41
5. Marseille 31 16 8 10 54:49 40
6. Racing Cl. Paris 34 17 5 12 74:58 39
7. TOulouse 34 14 10 10 51:46 38
6. Lyon 34 15 7 12 50:49 37
9. Sedan 34 14 8 12 53:56 36

10. Reims 34 13 8 13 61:50 34
11. Sochaux 34 12 8 14 47:50 32
12. Nancy 34 13 6 15 51:60 32
13. Nimes 34 11 9 14 64:56 31
14. Strasbourg 34 12 6 16 54:66 30
15. Metz 34 11 7 16 49:66 29
16. LlMe 34 10 4 20 58:65 24
17. Bordeaux 34 9 6 19 ,45:89 24
18. Troyes 34 5 9 20 43:78 19

n-a putut ter-Și totuși Fiorentina 
mina neînvinsă campionatul Italiei, 
ceea ce ar fi însemnat o performanță 
unică în această întrecere. De-a lun
gul a 33 etape formația florentinilor 
nu fusese întrecută1 și-puțini mal pu
teau crede că în ultima etapă, pal
maresul campionilor Italiei ar putea 
fi modificat. Dar lată că duminică. 
Fiorentina „s-a înecat la mal" codind 
cu 1-3 echipei Genova. Cu tot acest 
rezultat, Florentina a cîștigat titlul 
de campioană, cu un calificativ ex
cepțional. Ea s-a rfovedit echipa cea 
mal completă, cea mai în formă, cu 
jocul cel mal constant șl cu jucători 
excelent pregătiți. In ultimei® me
ciuri internaționale echipa reprezen
tativă a Italiei, alcătuită pe schele
tul Florentinei, a înregistrat două 
răsunătoare succese care situează 
în prezent echipa peninsulară printre 
cele mai bune de pe continent: 3-0 
cu Brazilia, 2-0 cu Franța. In națio
nală au jucat MJagnini, Cervato. 
Chlapeila, Rosetta, Segatto, Gratton, 
Virgin și Montourl — toți compo
nent! ai echipei campioane din Flo
rența. Iată, de altfel, formația obiș
nuită utilizată de campioni în acest 

Sarti-Magnini, Cervatto-Chla-
pelta, Rosetta, Segatto-JuBnho, Gnat
ton, Virgin, Montuori, Prinl. O com
portare excelentă au avut jucătorii 
din apărare. In 34 meciuri campio
nii nu au primit decît 20 goluri! Și 
în linia de atac s-au evidențiat cîteva 
elemente de certă valoare. Animato
rul înaintării a fost brazilianul Ju- 
llnho (care în campionatul mondial

a 'ucat în naționala Braziliei) — gQi- 
geterul echipei, și excelenta tripletă 
Gratton-Virgili-Montuori care s-a re
marcat prin jocul spectaculos și e- 
ficace.

A doua clasată — fosta campioană 
— Milan a luptat mult timp pentru 
primul loc. In ultimele etape însă, 
Milan nu a mal putut face față te
mutului său concurent — Fiorentina 
și s-a mulțumit cu locul II pe care-1 
avea asigurat. Așa se explică faptul 
că! în ulimele două etape milanezii 
au suferit două înfrîngeri: 1-2 cu Bo
logna și 1-3 cu Lazio, in meciul de 
duminică cunoscutul centru atacant 
suedez Gunnar Nordhal a jucat ul
tima partidă în Italia. După cum a 
declarat însuși Nordhal, el se va în
toarce acum în Suedia. In orice caz 
Nordhal a fos un mare jucător al 
milanezilor care, desigur, că îl vor 
regreta. In cei 8 ani cît a jucat la 
Milan (din 1948 pînă în 1956) Nordhal 
a susținut 250 partide, marcând' aproa
pe tot atîtea goluri! In această rod
nică activitate Nordhal n-a lipsit de- 
cît de la 13 jocuri oficiale ale echipei 
sale. In rest, o frumoasă comportare 
a avut Bologna care amenințată cu 
retrogradarea cu 10 etape înainte de 
sfîrșit a reușit, datorită unui finiș 
impresionant, să ocupe pînă la urmă 
locul 5. Merită a fi evidențiată forma 
mulțumitoare a tinerei echipe Lane- 
rossi, care a promovat din cat. B și 
care s-a clasat pe locul 13. Din cate
goria A au retrogradat în cat. B două 
echipe: Pro Patria și Novara. Prima 
trebuia de altfel să retrogradeze anul 
trecut, dar pentru că Udinese a fost 
pedepsită și eliminată’ disciplinar în 
cat. B, Pro Patria a rămas în cat. A!

★

an:

încă nici nu luase sfîrșit campio
natul Italiei, cînd la Viena și-au fă
cut apariția cîțiva racoleri italieni... 
Prada a fost bogată... In Ispita bani
lor și a promisiunilor a căzut căpița*  
nul naționalei austriace Ernst Oo 
wirk care a și semnat contractul pen
tru echipa Genova. Desigur, racolă
rile nu s-au terminat încă. Este vorba 
de „cumpărarea multor jucători sud
am erican 1 care vor... împrospăta fon. 
mațlile echipelor Italiene în campio
natul 1956-57 ce va începe la toamnă.

I. OCHSENFELD

definitivIată clasamentul 
plonatulul italian:

1. Florentina
2. Milan
3. Internazionale
4. La zio
9. Bologna
C. Roma
J. Sampdoria

al cam-

34 16
34 16
34 14
34 15

1
9

11 
• 9

34 20 13
9
7 

11
7

34 11 13 10 43:40 35
34 12 11 11 51:54 35

urmară, Stampfl 
vorbească mereu 
așa îneît curînd 
ceput să creadă _________
acest -timp stă în posibilitățile sate,

In „ziua fatală", cînd Bannister 
fixase tentativa de a bate cele 4 
minute, el călătorea cu Stampfl 
•de lia Londra spre Oxford. Bra 
o xi cu vtnt puternic și ploaia bă-; 
tea în geamurile trenului.

„Bineînțeles, tentativa a eșuat ..*  
spunea Bannister lui Stampfl.

,»Nu, trebuie să încerci chiar 
acum. Ești pregătit psihic pentru 
marele efort și poate nu vei mai 
avea altă dată o astfel de șansă” 
Și apoi Stampfl își scoase „cartea 

spunînd: „Te-al pregătit 
Chiar dacă vîntul îți 

secunde din performa- 
ai dreptul, tot rămîi 
minute".
era, într-adevăr, pre-’ 
și și-a căpătat ,.nemu-

a confîflfiaî aff-l 
despre ceîe 3:56 
Bannister a în
că într-adevăr

de atu" 
pentru 3:56. 
va răpi trei 
ța la care 
sub cele 4

Bannister 
gătit psihic 
Firea" tn acea după-amiază.

Cînd locuia în Anglia, Stampfl — *-------,---------- . ---------- 10Q
pu
ii re
S3, 

toți 
progreseze.' Bine-1 

înțeles, el acorda mai miulit timp 
odor mai buni dintre eî.
_ Stampfl depune totdeauna mulj 

tă silință ca să-i formeze pe aU 
lețîi săi într-un spirit independent, 
deoarece știe că atunci cînd vine 
marea încercare, atletul rămîne 
singur pe pistă... De aceea, el îî 
încurajează să lucreze după pro
gramul care la place deși, în rea
litate, îi Influențează în largă 
măsură. Atletul rămîne însă cu 
convingerea că a fost „ideea lui" 
și aceasta este punctul important.

Fost atlet el' însuși, Stampfl 6-a 
specializat mai ales în aruncarea 
suliței, unde a obținut rezultate 
de aproape 70 m. El este un om 
prezentabil, 
pare a-i avea fiindcă este 
în antrenament.

Personal sînt convins că 
atletismului va acorda iui 
Stampfl un loc de cinste.

avea în antrenament aproape 
de aitâeți deodată. Aceasta ar 
tea părea prea mult dar eî' 
atîta tiailemt pentru activitatea 
fricîit a reușit să-i facă pe 
elevii săi să

de 42 ani, dar nu
mereu

istoria 
Franz

intimpla^oare

8. Padova 34 14 6 14 4^:43 34
9. Spai 34 16 13 11 40:39 33

10. Genova 34 12 9 13 50:51 33
11. Torino 34 12 9 13 43:45 33
12. Juventus 34 8 17 9 32:37 33
13. Lanerossi 34 10 13 11 30:39 33
14. Napoli 34 10 12 11 46:49 32
15. Ataianta 34 11 9 14 50:55 31
16. Tries tin a 34 10 10 14 27:44 30
17. Novara 34 8 10 16 45:51 26
18. Pro Patria 34 3 9 22 31:87 15

IATA PENTRU CE VICTiORTA ECHI-
PEI BELGIENE NU*  A FOST

In avancronica noastră de sîmbâtă 
scriam că la Bruxelles echipa repre
zentativă a Ungariei va avea o misiu
ne <fificilă. Acum putem afirma că 
lucrurile s-au petrecut întocmai. In- 
frîngerea echipei maghiare —a treia 
în acest an, din patru meciuri — nu 
mal constituie o surpriză, pentru că 
echipa maghiară este departe de for
ma și valoarea el de anul trecut.

Intr-o convorbire telefonică avută 
duminică seara cu corespondentul 
nostru Subert Zoltan din Budapesta
1- am cerut pă'Terea asupra comportă
rii slabe a reprezentativei maghiare 
la Bruxelles.

Iată ce ne-a transmis el;
„Gazdele au jucat de la început 

pînă la sfîrșit cu un elan remarcabil. 
Ele au avut o pregătire fizică supe
rioară echipei maghiare și au sezisat 
greșelile comise de apărători. Echipa 
maghiară a jucat bine 60 de minute. 
Apoi slaba pregătire fizică și-a spus 
cuvîntul. Echipa a părut obosită. 
Szojka nu a corespuns în postul de 
stoper, Buzansk! șl Geller au făcut 
mari greșeli, iar Bozsik a jucat foarte 
slab. Budai și Kocsis au corespuns 
numai în prima repriză.

Ne așteaptă un joc greu și slmbătă 
la Lisabona eu Portugalia”.

CAMPIONATUL DE FOTBAL 
AL BULGARIEI

SOFIA 3 (prin telefon). — In etapa 
de duminică a campionatului de fot
bal s-au înregistrat următoarele re
zultate: Ț.D.N.A. 
0-0;
2- 2; 
2-0; 
i-i; 
tak 
Minior Dimitrovo 1-1. In clasament 
continuă să conducă T.DJtî.A. cu 15 
puncte.

Lokomotiv Sofia 
Torpedo Sofia — Udarrrik Sofia 
Dinamo Sofia — Uzina Sofia 
Spartak Stalin — Spartak Sofia 
Narodna Armia Plovdiv — Spar- 
Pleven 5-9; Spartak Plovdiv —
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O CIFRA IN LUMINA... CIFRELOR

Despre valoarea performantei lui ION SÎUiTER

„Echipa Rominiei a zdrobit Azzura”...
.. .scrie ziarul venețian Ogni in cronica meciului 

de baschet Rominia-Italia
fnainie de plecarea la Istanbul 

Jon Soter a trecut pe la redacția 
noastră. El vine deseori să, cer
ceteze colecțiile de ziare și re
viste, fiind un pasionat al sta
tisticii performațelor atletice. Cu 
scrisu-i drept, „„donat, îți notea
ză toate cifrele interesante; le 
transcrie apoi in fișe și caiete, 
ținînd o evidență de care ne 
folosim și noi uneori, dnd sîn- 
tem depășiți de potopul de recor
duri înregistrate în toate coifurile 
lumii-

De data aceasta, îi ofeream ce
lui care nu peste multe ore avea 
să coboare pe țărmurile Bosforu
lui un reportaj interesant scris de 
Robert Pariente despre recordma
nul Franței, Maurice Fournier. 
Prieten cu Soter de la ultimele 
noastre campionate internaționale, 
cind a trecut ștacheta la 2,00 m„ 
Fournier a reușit de curînd, la Al
ger, un record excepțional cu 2,05 
m. Reportajul lui Pariente înce
pe foarte sugestiv, prin descrie
rea călătoriei făcute de la Paris 
la Alger, în același avion în care 
se afla și Fournier. Insoțitoarea 
de bord pitea un roman intitulat: 
„Țara unde n-ajungi niciodată".. 
La înapoiere, Pariente s-a grăbit 
să-i atragă atenția noului record
man că, în orice caz, titlul ro
manului n-ar putea avea vreo 
contingență cu el deoarece și-a 
cîștigat cu... 2,05 biletul pentru 
Melbourne. Va ajunge fără dar 
și oocote In Australia...

Citind aceste rînduri Soter 
zîmbi și spuse:

— Aș vrea să tntllnesc și eu, 
tn călătoria spre Istanbul, pe ci
neva care să citească aceeași car
te... Și aș vrea ca la înapoiere 
să-mi repeți cuvintele care i-au 
fost spuse lui Fournier...

Am omis să-l întrebăm la tele
fon pe Soter, dacă cineva citea 
cartea cu pricina în timpul călă
toriei sale spre Istanbul. In orice 
caz, el a trecut chiar peste 2,05, 
exact cu 5 milimetri mai mult. 
Statisticienii au înregistrat însă 
2,05 m. un record a cărui valoare 
o veți putea cîntări cu exactitate 
din datele comparative pe care vi 
le prezentăm în continuare.

Plnă acum, nutnai Statele Unite 
cu 2,t2 m. realizați de Walter 
Da-vis în 1953, Suedia cu 2,11 m. 
obținuți de Bengt Nilsson în 1954, 
și Uniunea Sovietică cu 2,06 m. 
performanță recentă a lui Igor 
Kaskarov, dețin un record mai 
bun decît cel pe care l-a dat sim
bol ă țării noastre Ion Soter. Re
corduri egale cu cel al lui Soter 
au realizat Jiri Kovar (1955), 
pentru Cehoslovacia, Chigbolu 
(1956) pentru Nigeria (record 
considerat ct Imperiului Britanic) 
și Maurice Fournier, nou record
man al Franței.

Si cum atletismul cferă mij
loace- de comparație de mare 
exactitate, socotim că alte co
mentarii sînt de prisos.

In acest sezon, au obținut per
formanțe de 2.05 m. și superioare 
acesteia atlet ii: Don Stewart 
(S. U. A.) 2.09 m.: Mangham 
(S. U. A) 2.07 m.; Kaskarov 
(U.R.S.S.) 2.06 m.; iar 2,05 m. 
au realizat, în ordinea datelor. 
Chigbolu (Nigeria). V. Wilson 
(S.U.A.), Fournier (Franța), Rus
sell (S. U. A ), Dumas (S.U.A.) 
și Ion Soter (Romînia). Deci, 
Ion Soter deține, împreună 
cu aceștia din urmă, a pa
tra performanță mondială a sezo
nului. In istoria atletismului, re
cordul lui Soter este, ca valoa
re, a 18-a performanță mondială 
din toate timpurile. Pînă acum. 1

. Turneul internațional de șah 
de la Marian ske Lazne

PRAG A 4 (prin telefon). După 
cum am anunțat, duminică a în
ceput în localitatea Marianske Laz
ne un mare_ turneu internațional 
de șah. Iată ordinea de concurs a 
partfcipanților: 1. Reîffr (Ceh.), 2. 
Bălanei (Rom.), 3. Pithart (Ceh.),
4. Alșter (Ceh.), 5. Flohr (U.R.S.S.), 
6. Dwondîzinski (Pol.), 7. Piilnik 
(Argentina), 8. Fichtl (Ceh.), 9. 
Stahlberg (Suedia), 10. Pachman 
tCeh.), 11. Ben.i (Austria), 12. 
Wade (Anglia), 13. Szâlagi (Ung.), 
14. Uhlman (R.D.G.), 15. Sefc
(Ceh.), 16. Jezek (Ceh.), 17. Ra

atlet (Davis) a sărit 2,12 m., 3 
aileți (Steers, Nilsson, Shelton) 
au sărit 2,11 m., 4 atleți (Wal
ker, W. Stewart, Dumas, D. Ste
wart) au sărit 209 m., 2 atteți 
(Holding, Wyatt) au sărit 2J08 
m., 4 aileți (Marty, Johnson. 
Albritton, Mandham) au sărit 
2,07 m„ 3 at lefi J. Wilson, 
Clark, Kaskarov) au sărit 2,06 iar 
12 aileți (Crater, Berry, Hali, 
Betion. Jeter. Kovar, Sitkin, Chig- 
bolu, V. Wilson. Fournier. Bussell. 
Soter) au sărit 2,05 m.

Toți aceștia au folosit stilul 
„rostogolire" (ventrală sau late
rală) bineînțeles cu variații spe
cifice constituției fiecăruia.

In ceea ce privește valoarea 
performanței lui Soter, după noua 
tabelă internațională de punctaj, 
cea în vigoare, aceasta echivalea
ză cu 7,92 m. la lungime, 4,62 m. 
la prăjină, 15,79 m. la triplu. 
17,10 m. ia greutate. 54,72 m. la 
disc, 75,24 m. la suliță și 58.14 m. 
la ciocan. Ea reprezintă 1166 
puncte. După vechea tabelă fin
landeză cei 2,05 m. sînt cotați la 
1110 pot., echivallnd cu 8,06 ta 
lungime, 4,42 m. la prăjină, 16,13 
m. la triplu salt. 16,64 m. la greu
tate, 52,08 m. la disc. 74,62 m. la 
suliță și 58 m. la ciocan. Nu tre
buie să fii specialist ca să-ți dai 
seama (pentru a cîta oară o 
scriem în coloanele noastre?!) că 
trebuie făcută o recalculare a ta
belei : nici 58 m. și nici 58,14 m. 
la ciocan nu mai pot fi echivalați 
cu 2,05 m. la înălțime.

in ceea ce privește felul în care 
a concurat Soter, înregistrăm de 
asemenea noutăți, pe care le-am 
putea înscrie la capitolul risc. Dar 
tocmai riscul acesta i-a adus, poa
te, lui Soter valorosul său record 
Din două încercări, una la 1,90 
m. și a doua la 2,00 m., el a a- 
juns la performanța record. O e- 
conomie de energie din toate 
punctele de vedere. Este, de fapt, 
sistemul pe cared folosesc mulți 
atți săritori. De altfel, într-o dis
cuție pe care am avu>t-o nu de 
mult cu Soter, el ne-a mărturisit 
— și i-am dat dreptate — că ori 
sare 1,93 m. ari 1,98 m., pentru 
el este cam același lucru. Ceea ce 
va reuși începînd de la 2 m. con
tează pe plan internațional. Iată 
că munca sa perseverentă, cu
noașterea tehnicii acestei probe 
dincolo chiar de cete mai mici a- 
mănunte și experiența sa, mai a- 
les aceasta, l-au dus la succes. Și 
tocmai în acest an olimpic.

Și acum, în încheiere, un amă
nunt care se cere mărturisit. Du
minică am obținut foarte tîrziu 
legătura telefonică cu hotelul Co
nac din Istanbul. Aproape de mie
zul nopții. Primul care ne-a vor
bit a fost chiar Soter. Bineînțeles 
că l-am rugat să ne vorbească 
de performanța sa. A refuzat, în- 
irebîndu-ne dacă „cei de acasă 
sînt mulțumiți?" Ce poți răspun
de la o asemenea întrebare? Am 
remarcat însă în tonul cu care a 
fost pusă întrebarea o satisfacție 
asemănătoare cu aceea a școlaru
lui care a pregătit mult, tare 
mult, un examen și pe care l-a 
trecut dind răspunsuri excelente. 
Tocmai de aceea, ținînd seama și 
de zecile de telefoane pe care 
le-am primit, n-am putut să ne 
reținem și să nu-i adresăm, chiar 
în cronica apărută ieri, un „bra
vo" entuziast.

11 merită cu prisosință și fără 
îndoială că el exprimă glndurile 
tuturor sportivilor și iubitorilor de 
sport din țara noastră.

TUDOR VORNICU

gozin (U.R.S.S.), 18. Ujtelky
(Ceh.), 19. Filip (Ceh.), 20. Zitta 
(Ceh.).

In cadrul celei de a doua runde 
desfășurate luni s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Reifir-Bălanei 
întreruptă; Filip-Pithart 1—0; 
Ujtelky-Alșter ‘A—V2; Raigozin- 
Flohr */s —'A; Jezek-Dwordzinski în
treruptă; Sefc-Pilmik */ 2—*/ 2; Uihl- 
mam-Fichtl '/»—'/a; Szilagi-Stahl- 
berg 0—1; Wade-Pachman 0—1; 
Zltta-Beni 1—0.

Mîine (n. r. astăzi) se dispută 
runda a IlI-a.

Vești de la
STOCKHOLM (prin telefon de la 

antrenorul de Stat, Gh. Nicoles cu). 
„In capitala Suediei se află acum 
toate echipele care își vor dis
puta întîietatea pe stadionul olim
pic din Stockholm. Sosirea atît de 
timpurie (n. r. întrecerile încep la 
10 iunie) a echipelor, este pe de
plin justificată de numeroasele pro
bleme pe care le are de rezolvat 
fiecare lot reprezentativ: odihna 
cailor și călăreților după oboseala 
călătoriei, repunerea cailor în con
diție, acomodarea călăreților, etc. 
Se cunosc de-acum și înscrierile în 
fiecare probă. In urma tragerilor 
la sorți, locurile fruntașe în pro
bele din cadirul Jocurilor Olimpice 
vor fi..... asaltate" astfel:

PROBA DE 3 ZILE: (participă 
19 echipe complete de cîte trei că
lăreți) Australia, Finlanda, Elve
ția, Germania Occid., S.U.A., Ca
nada, Turcia, Italia, Uniunea So
vietică, Argentina. Irlanda, Dane
marca, Franța, R.P. Bulgaria, Spa
nia, Anglia, Portugalia, R.P. Ro
mînă și Sudeia

„MARELE PREMIU DE DRE
SAJ": (participă reprezentanți a 
18 națiuni, dintre oare numai 8 
prezintă echipe complete — a cite 
3 călăreți — care vor conta în cla
samentul pe țări). In ordinea tra
gerilor la sorți, vor evalua în „Ma
rele premiu de dresaj" călăreți din: 
Olanda (1). Danemarca (3), Spa
nia (1), R.P. Romînă (3), Anglia 
(2), Germania Occid. (3), Uniunea 
Sovietică (3), S.U.A. (2), Portu
galia (1), Norvegia (3), Austria
(2) , Argentina (1), Elveția (3),
R. P. Bulgaria (1), Finlanda (1), 
Suedia (3), Franța (3) și Canadla 
(1).

„MARELE PREMIU OLIMPIC 
DE OBSTACOLE"': (Sînt în 
scrise 25 națiuni care vor parti
cipa cu echipe complete de 3 călă
reți contînd astfel și în clasamen
tul pe țări, sau numai cu 1—2 că
lăreți oare se vor întrece, alături 
de ceilalți, pentru cele mai bune 
locuri în clasamentul individual al 
probei) Germania Occid.. (3), Italia
(3) , R.P. Ungară (3), Spania (3), 
Argentina (3), Venezuela (3), Fin
landa (3), Franța (3), Elveția (3), 
Japonia (2). Austria (3), Uniunea 
Sovietică (3), Portugalia (3), An
glia (3), Australia (1), Belgia (3), 
Egipt (3); Brazilia (3), Suedia (3),
S. U.A. (3). Norvegia (1), Cambod- 
gia (3), Turcia (3), Irlanda (3), 
Total : 67 de călăreți.

Echipele noastre au fost alcătuite 
astfel: Dresaj: 1. N. M'arcoci (pe

Congresul FIFA 
și adunarea generală U.E.F.A.
La Lisabona, capitala Portugaliei, 

între 7 și 10 iunie vor avea loc 
adunarea generală a Uniunii euro
pene de fotbal (U.E.F.A.) și con
gresul federației internaționale de 
fotbal (F.I.F.A.). Printre altele, cu 
acest prilej vor fi luate în discuție 
o serie de probleme ale fotbalului 
european și mondial: organizarea 
campionatului mondial în 1962, pro 
cctul campionatului Europei, Cupa 
campionilor europeni, Cupa Euro
pei Centrale etc.

La adunarea generală U.E.F.A. 
ș< congresul F.I.F.A. va fi reprezen
ta 1 și fotbalul nostru, prîntr-o dele
gație alcătuită din tov. Tudor Va
sile șî Ion Siclovan. Delegația noas
tră a părăsit țara ieri dimineață.

VENEȚIA 4 (prin taieîon). 
Frumoasa performanță realizată 
de echipa masculină de baschet a 
țării noastre, oare a întrecut du
minică seaca în localitatea Lido 
Veneția reprezentativa Italiei, o 
formație ou prestigiu recunoscut 
în baschetul!- european, a stîrnif 
un viu interes în rindurile spe
cialiștilor din Europa. Totodată, 
comportarea basche-tbalișlilor ro- 
mîini le-a adus elogii din parte 1 
presei itaili-ene, specialiștilor care 
au vizionat meciui și arbitrilor.

Ziarul local OGNI își intitulea
ză cronica meciului astfel: „E-
chipa romînă cu o tehnică re
marcabilă și un joc precis a zdro
bit Azzura". Ziarul Gazetta del'.o 
Sport scrie: „Românii au meritat 
victoria pentru că prin jocul Jor 
spectaculos și precis din repriza 
doua au depășit categoric echioa

Stockholm
ralul Corvin) 2. Gh. Teodoresciu 
(pe calul Palatin) 3. N. Mihalcea 
(,pe calul Mihnea). Proba de 3 zile: 
1. V. Bărbuce-anu (pe calul Brebe
nei) 2. Gh. Langa (ipe calul Bo
lero) 3. Gh. Soare (pe unui din ur
mătorii cal: Cabala. Amalia. Ro
bot.)

Respectînd programul premergă
tor primelor întreceri, călăreții noș
tri fac zilnic cîte două antrena
mente care prilejuiesc constatări 
îmbucurătoare sub aspectul formei 
călăreților și „lucrului" cailor. 
Concurenții străini, ca și tehni
cienii diferitelor loturi manifestă 
un interes deosebit pentru calul 
nostru de dresaj Palatin, solicitîn- 
du-ne cît mai multe amănunuite 
despre calitățile acestuia, despre 
rasa din care face parte etc. O fru
moasă impresie au produs și caii 
noștri pentru proba completă. Ur- 
mărindu-i la un antrenament pen
tru dresai, col. Stoiceff, antrenorul 
latului bulgar, ne-a declarat urmă
toarele : „Caii latului romîn sînt 
de nerecunoscut. Oricine i-a văzui 
altă dată poate să constate acum 
evidentul progres făcut tn pregăti
rea lor pentru proba de 3 zile, pro
bă în oare, duipă părerea mea, ro- 
mînii vor avea un cuvînt greu de 
spus". I

De cîteva zile, la antrenamente 
ca și în alte ocazii, călăreții ro
mâni sînt solicitați să împartă au
tografe, să apară în fața obiecti
velor fotoreporterilor, să răspundă 
numeroaselor întrebări puse de zi
ariști.

Astă - seară la Viena:

R.P.R.— Austria, la polo
Astă-seară, la Viena, reprezen

tativa Republicii Populare Romî- 
ne de polo pe apă susține prima 
întîlnire internațională din acest 
an. Jucătorii romîni s-au pregătit 
intens în vederea acestei întîlniri, 
ținînd seama de faptul că echi
pa Austriei a făcut în ultima vre
me mari progrese. De altfel, în 
timpul iernii jucătorii austrieci 
s-au deplasat îin repetate rîndtiei

Rezultate bune 
ale înotătorilor maghiari

BUDAPESTA (prin telefon). — 
In cadrul unui concurs de natație 
desfășurat sîmbătă (bazin de 50 
m.), înotătorul Zaborski a obținut 
un nou record european în proba 
de 1.500 m.: 18:28,4. Pe locul al 
II-lea s-a clasat Csordas cu 
19:06,3. Iată alte rezultate: 100 
m. spate femei: Pajor 1:14,4; 400 
m. liber femei: Gyenge 5:10,9; 
200 m. liber bărbați: Nyeki 2:10,4; 
Domotor 2:10,8; 200 m. bras fe
mei: KilleTman 2:54,8; 100 m.
bras bărbați: Utassy 1:13,9.

DOUĂ NOI RECORDURI MONDIALE 
LA HALTERE

In cadrul unui concurs de hal
tere, cunoscutul halterofil ameri
can de categorie grea Paul Ander
son a obținut două noi recorduri 
mondiale. La proba împins el a 
reușit 181 kg. (record mondial) 
și la triatlonul clasic 533 kg. Ve
chiul record al lumii i-a aparținut 
tot lui cu 517,5 kg. La smuls, An
derson a ridicat 152,5 kg.

Italiei, care a jucat fără precizie, 
nervos! De remarcat faptul că 
aruncările libere au avut un 
cuvînt hotărâtor în deciderea vic
toriei. Echipa Rominiei a realizat 
33 din cele 48 aruncări libere, 
iar Italia 16 din 38".

Cei doi arbitri, Cbuari (Elve
ția) și liberal (Cehoslovacia) re
marcă deplina sportivitate înciri 
s-a desfășurat această întMnire. _

Antrenorul reprezentativei țârii 
noastre, Vasile Popescu, a decla
rat : „In sfirșit am reușit să în
vingem Italia în cea. de a patra 
rntilnire susținută în ultimii patru 
ani. Pentru acest joc ne am pre
gătit cu toată conștiinciozitatea 
pentru a face față italienilor, care 
obținuseră în ultimii ani rezultate 
de valoare*.

Andrei Fol beri, căpitanul echi
pei Rominiei și cel mai bun ju
cător de pe teren în meciul cu 
Italia, a declarat: „Am reușit a- 
ceastă frumoasă performanță da
torită condițiilor bune de pregă
tire care ne-au fost asigurate 
precum și voinței și dîrzeniei cu 
care au luptat toți coechipierii 
mei pentru a aduce o victorie 
sportului nostru".

Numeroși' iehnicFni prezenți la 
întîlntre a.u afirmat că romînii 
pot face față oricărei echipe din 
Europa. In repriza secundă, ju
cătorii romini au arătat toată fru
musețea baschetului, bazîndu-și ac
țiunile pe forță, viteză, îndetnl-1 
nare, finețe și precizie.

Echipa Rominiei va părăsi Ve
neția în cursul zilei de marți ur- 
mînd să sosească în Capitală joi 
dimineața.

VASILE KADAR 
maestru al sportului

Echipele de volei 
Locomotiva București 

pleacă azi io R. P. Bulgaria 
ln cursul zilei de azi. echipele 

de volei (băieți și fete) Locomoti
va București părăsesc Capitala, ple
când în R. P. Bulgaria.

Ele vor participa la un turneu de 
trei zile, ce se va desfășura în ora
șul Dimiitrovo, la 8, 9 și 10 iunîe.

In cele trei meciuri pe care le 
vor susține, reprezentativele Loco
motivei București vor avea ca ad
versari formațiile clasate pe prime
le locuri în clasamentul camp ion a - 
telor republicane ale R. P. Bul
garia, și anume : Ț.D.N.A., Minior 
și Akademik.

pe apă
la Budapesta unde s-au antrenat 
în compania jucătorilor maghiari. 
La alcătuirea formației antrenorul 
austriecilor, Franz Wenninger, a 
pus un deosebit accent pe tineret. 
Este interesant să arătăm că ma
joritatea jucătorilor austrieci înoa
tă suta de metri liber în aproxi
mativ 1 minut 1 Iată ce spune J. 
Dirnweber secretarul federației 
austriace de natație despre jucă
torii romini: „Știm că romînii au 
progresat enorm în jocul de polo 
pe apă. Va trebui să jucăm foarte 
bine ca să le putem oferi o re
plică puternică".

In meciul de astă-seară echipa 
noastră va folosi următoarea for
mație: Deutsch-Hospodar, Zahan- 
Nagy-Simon, Novac, Bordi.

La box 
Bulgaria — Ungaria 12-8
SOFIA 3 (prin telefon). Dumi

nică s-a desfășurat la Sofia întiîil- 
nirea intennațională die box dintre 
reprezentativele Bulgariei și Un
gariei, terminată cu victoria gaz
delor cu scorul de 12—8. iată re
zultatele tehnice înregistrate în or
dinea categoriilor: Fekete (U) b.p. 
pe Stoilov (B) ; Slavov (B) b.p. pe 
Rizsko (U) • Vîlcev (B) b.p. pa 
Horvat (U); Kelner(U) b p. pe An- 
ghelov (B); Mițev (B) b. p. pe 
Budai (U); Deori (U) b-p. pe 
Zamfirov (B) ; Papp (U) b.p. pe 
Gheorghiev (B) ; Neikov (B) b,p. 
pe Raduli (U) ; Stankov (B) b.p. 
pe Szilvasi (U) ; Lozanov (B) 
b.p. pe Szabo (U).


