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hipa de polo a R.P.R. a întrecut 
echipa Austriei cu 6-3 (4-2)
ENA (prin telefon). — Marți 
i, peste 2.000 de spectatori um. 
I pînă la refuz tribunele din 
:ta piscinei „Union”, cu mult 

înainte ca arbitrul maghiar 
Rajki să fluiere începutul in

ii de polo pe apă dintre Aus- 
și R.P. Romînă.
iți erau nerăbdători să vadă „la 
i” pe jucătorii de polo pe apă 
țara noastră, care au cucerit în 
nul timp un loc de frunte în 
hia europeană a acestei disci- 

> sportive.
itr-adzvăr, evoluția echipei 
;tre în această seară a satsfă- 
așteptările vienezilor. Ei au a- 

»d.a<t deseori Ia „scenă deschisă" 
e faze de joc care au dus la 
rierea unor puncte ...de efect, 
n timp după sfîrșitul meciului, 

iica.ru! sportiv al ziarului „Der 
nd” comentînd victoria echipei 
stre sublinia că în bazinul U- 
î romînii au făcut o adevărată 
lonstrație de polo pe apă. Totuși, 
jocul echipei 
le greșeli.
individuale, 

utut fi pusă 
stră pregătire fizică și tehnică, 
n schimb, gazdele au înregistrat 
ultimul timn progrese însemna-
Austriecii. foarte tineri, sînt 

ii înotători și posedă o bună re

noastre au fost și 
Au abundat acțiu- 
din care cauză nu 
în valoare buna

Echipele Uniunii 
in luptă

R. P. Romînă și R. P.
PRAGA 6, (prin telefon de la 
misul nostru special). Din nou 

ieșit in evidență defecțiunile
Hemului de desfășurare al acestui 
mpionat. Echipele Romîniei și fu- 
.slaviei realizează scoruri astro- 
tmice în seriile respective și, după 
recierea multor tehnicieni de a- 
, ar fi meritat să fie prezente 

grupa 1—8. Iată, de exemplu, 
ne-a spus Janos Szabo, antre

nul echipei maghiare : Jn afară 
■ U.R.S.S., Cehoslovacia. Bulga- 
a, Polonia, Ungaria și Franfa ar 
fost de dorit ca în grupa 1—8 să 

wticipe și echipele Romîniei și 
igoslaviei. pentru valoarea ridica- 
î pe care au arătat-o Echipa Ro- 
îniei, cu mai multă experiență 
i meciurile internaționale, ar fi 
Utut întrece echipele Franței, Un- 
arit i. Iugoslaviei. Italiei și chiar 
e cea a Poloniei. Echipa voastră 
-ebuie să capete rutina meciurilor 
ari. In fața noastră și a echipei 
:ranței romîncele au juca! gîtuite 
le emoție. Sînt sigur că la viito- 
ful campionat european Rominia va 
apta pentru unul din primele șase 
ocuri. Trebuie insă ca viteza și cu- 
loștințele tehnice ale jucătoarelor 
'oastre să fie puse in valoare pen- 
ru mărirea eficacității".

Cele spuse de Janos Szabo sînt 
oarte adevărate. Echipele Romî- 
rîei și Iugoslaviei au realizat par- 
ide de un nivel mult mai ridicat 
lecît restul celorlalte echipe De 

«tildă, marți, Romînia a întrecut 
Finlanda cu 87—26 (45—15). Echi
pa noastră a realizat un joc mult 
ipreciat nu numai de spectatori dar 
jși de specialiști. Punctele noastre 
jau fost înscrise de Violeta Zăvă- 
îdescu (3), Ștefania Tomescu (4), 
lElena Simionescu (9), Elena Tinto
rescu (3), Mady Eckert (15),Xenia 

(Nistor (8), Hilde Eordogh (2), Vic-

ordi- 
4,34;

zistență, dar sînt ceva mai slabi 
la capitolul tehnică. Calitățile lor 
apreciabile le-au permis deci să 
utilizeze o tactică modernă, cu pre
ferință pentru contraatacuri rapide. 
In plus, vorbind despre jucătorii 
austrieci, trebuie să adaug că ei 
sînt înzestrați cu multă voință.

Condițiile de joc au fost, în ge
neral, bune. Pe noi însă ne-a de
zavantajat iluminația slabă 
incinta bazinului.

Punctele au fost înscrise în 
nea următoare: Zahan min.
Stingi min. 6,43; Nagy min. 6,54 
și 8,31; Simon min. 9,04; Stiskalik 
min. 9,52. Repriza Il-a: Nagy min. 
13,18; Zahan 17,40; Klausinger 
19,09. Scor final: 6-3 pentru R.P.R. 
Iată formația utilizată de echipa 
noastră: Deutsch-Hospodar, Zahan- 
Nagy-Simon, Bordi, Szabo.

înaintea partidei de polo s-a 
desfășurat un concurs de înot la 
care au participat și cîțiva jucători 
din echipa noastră. In proba de 100 
m. fluture Aurel Zahan a ieșit pri
mul, reușind cu timpul de 1:10,4 un 
nou record al Republicii Populare 
Romîne (juniori cat. I). Iosif Novac 
a cîștigat cursa de 100 m. liber par- 
curgînd distanța în 1:01,9.

Delegația noastră va părăsi Aus
tria mîine (n. r. miercuri) dimi
neață, îndreptîndu-se spre Italia.

Campionatul european feminin
Sovietice și R. Cehoslovace 

pentru primul loc
F. Iugoslavia s-au detașat in grupa 9-16

Antonescu (19), Elsa Sebes-
(15), Eva Ferencz (6), Ana

toria 
tien 
Firimide (3).

Iată alte rezultate înregistrate 
marți : R. F. Germană-Scoția 53— 
34 (28—14), Ungaria-Italia 62-41 
(26—17), Ittgoslavîa-Olanda 56—51 
(26—28), Franța-Bulgaria 44—86 
(28—36). Victoria echipei Bulgariei 
a fost categorică. Franțuzoaicele nu 
au reușit niciodată să egaleze lupta 
sub coș unde Voinova și Kalaș- 
kanova au acționat în voie, far 
Gospodinova și Ghioseva au comple
tat scorul prin aruncări de la serni- 
distanță. Cehoslovacia-Austrla 145- 
36 (55—17), U.R.S.S.-Polonia 87— 
74 (41—28). Echipa sovietică a ju
cat foarte sigur, simplu și în vi
teză. Jucătoarele sal® n-au greșit 
nici o aruncare din joc in primele 
cinci minute. In repriza secundă, 
datorită jocului excepțional al lui 
Oleszewicz, care a înscris 26 de 
?uncte. echipa polonă a reușit să 
acă o repriză egală și ca scor și 

ca valoare. Elvețla-Danemarca 58 — 
56 (25—23, 49—49).

Dintre rezultatele înregistrate 
miercuri se distinge victoria repre
zentativei U.R.S.S. care a între
cut cu 77—54 (37—’15) echipa Un
gariei. Sportivele sovietice au o 
apărare om Ia om impenetrabilă, 

Care nu lasă posibilitatea pătrunderi, 
lor și care Incomodează aruncările 
de Ia semidlistanță sau angajarea 
pivotului. In atac, jocul e simplu, 
rapid, precis. Calmul jucătoarelor, 
care aruncă foarte puțin contracta
te la coș, a făcut ca meciul să fie 
jucat încă din min. 8 cînd sovie
ticele aveau un avantaj de șase co
șuri. In repriza a doua ele au 
sh jucătoarele mai tinere.

Din nou, echipa Romîniel a 
Uzat o victorie categorică, de

folo-

rea- 
data

Tovarcișui Manole Liodnu:uj. președintele Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe lingă Consiliul de Miniștri, prin
de pe pieptul boxerului Constan tin Dumitrescu insigna de mae

stru al sportului
(Foto: M. MATEI)

Festivitatsa înmiim iiDsignei de maestru al sportului 
unui nou lot de sportivi fruntași

să se ocupe temeinic de pregăti
rea tinerelor cadre.

Au primit titlul de maestru al 
sportului următorii sportivi: Con
stantin Dumitrescu, Iiie Dragnea, 
Gheorghe Negrea (box), Erernia 
Oprea. Mihai Balint (caiac). Si
mian Ismailciuc, Leon Rotman, A- 
lexandru Aghei, Ichim L'.pa'it, (ca
noe). Nicolae Radu, Florica Bru- 
teanu. Son ia Bulugioiu. Ghizela

Rostas, Iuliana Togănel, Rita 
Schob, Maria Laub, Ecaterima Er
dos, Emil a Rigard, Stela Stanciu 
I-ucia Dumitrescu (canotaj acade
mic), Nicolae Marcoci (călărie) 
Gabriel Moiceanu, Constantin Șan- 
dru (ciclism), Victor Popescu, Con 
s'.antn Popescu (lupte). Elena 
Samsudeanu. (scrimă), Constantin 
Antonescu, Anca Ciortea, Florica 
Ionescu, Jacqueline Zvonevschi, 
I vonne Goldenberg (tir), Alexandru 
Fodor, Mihai Eordogh, Vasile Kă- 
dar (baschet), Iosif Szoko (fot
bal), Kurt Sauer, Otto Tellmann. 
Walter Meiterth, Alexandru Bota. 
Vâsle Sidea, Cornel Antonescu, 
Elena Naghy, Irina Naghy, Aure- 
tia Sălăgeanu, Ion Câliman, Du
mitru Lupescu, Elena Jianu, Auro
ra Bran-Po.pescu, Lucia Dobre. 
Brunhilda Neurohr, Petre Streit- 
ferd (handbal). Alexandra Teofi- 
lovici, Viorel Morari: (rugb:). Au
relia Dona, Ion Micaroiu, Nicolae 
Zolyomi (popîce), luliu Szabo 
(șah). Ion Crivăț, Horațiu Nicolau, 
Ion Ponova, Soma Colceriu, Cor
nelia Timoșanu, Nico'ae Răducarai. 
Marcel Rusescu (volei).

Marți 5 iunie a.c. a avut loc la 
sediul Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lîngă Const 
tin's de Miniștri, festivitatea înmî- 
nării insignei de maestru al spor
tului unui lot de sportivi și spor
tive fruntașe, cărora li se acordase 
acest titlu prin decizia 305 din 29 
aprilie 1956.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
tovarășul Manole Bodnăraș, preșe
dintele Comitetului pentru Cultură 
Fiz’că și Sport, oare i-a felicitat 
pe noii maeștri ai sportului. îndem- 
nîndu-i să se pregătească cu și mai 
mare sîrguință în viitor și mai ales

la baschet

aceasta în dauna reprezentativei 
Danemarcei: 77—26 (42—18). Re 
prezentativa noastră a jucat foarte 
tare în prima repriză cînd a folosit 
echipa întîia. In repriza secundă a 
fost folosit întreg lotul. Au în
scris: Violeta Zăvădescu (4). Ște- 
fania Tomescu (10), Mady Eckert 
(9), Elena Tintorescu (12), Victo 
ria Antonescu (16), Hilde Eordogh 
(7), Zamfirița Belu (6). Ana Flri- 
mide (3), Elsa Sebestien (9). Iată 
alte rezultate : Iugoslavia-R. F 
Germană 89—40 (42—26). Fînlan- 
da-Elveția 70— 54 (29—22) — el- 
vcțienele au fost obosite după me
ciul terminat în prelungiri, marți. 
Austria-Bulgaria 50—72 (25—35).

In meciul cu Italia, jucătoarele 
echipei Poloniei au fost foarte ner
voase în prima repriză, cînd nici 
nu au atacat eficace apărarea în 
zonă bine aplicată de italience. 
De abia în repriza secundă echipa 
Poloniei a reușit să destrame apă
rarea adversă, care pînă la urmă 
a fost net depășită. Scor : 50—42 
(20—25) pentru Pol-onia, care a 
fost condusă 30 de minute.

Și echipa Cehoslovaciei a întîm- 
pinat o dîrză rezistență în prima 
repriză a meciului cu Franța. In 
partea doua a întîlnirii jucătoarele 
cehoslovace joacă mult mai bine și 
realizează scorul de 81-46 (32-25).

Mîine (n. r. azi) e zi de odlihnă. 
Competiția continuă vineri cu ur
mătoarele meciuri: Scoția-Iugosla- 
via, Elveția-Romînia, Danemarca- 
Finlanda, Franța-Austria, Ungaria- 
Polon.ia, Bulgaria-Cehoslovacia, Ita- 
lia-U.R.S.S., R. F. Germamă-Ola.nda.

EFTIMIE IONESCU ‘ ....... — ---■ • -

Cursa Prieteniei Romîno-Bufgare
Comportarea cicliștilor noștri

înaintea plecării delegației noa
stre spre Sofia, de unde avea să se 
<tea la 31 mai startul in cea de a 
H-,a ediție a „Gunsei Prieteniei 
Romîno-Biulgare" organizată de 
ziarele „Informația Bucureștiului" 
și „Vecerni ’ Novini". am stat de 
vorbă cu conducătorii delegației, 
cu antrenorii și bineînțeles cu aler
gătorii. Toți, dar aibsolut toți, erau 
<ie aceeași părere: anul acesta în
trecerea va reveni unui alergător 
romîn. Și, într-adevăr, pregătirea 
și vaioarea la care s-a ridicat spor
tul cu pedale din țara noastră în ul
timul timp ne dădeau dreptul să

cobor«ri, pregătirea cu a- 
căreia a putut răspunde 
hărțuielile și atacurile e* 

de alergătorii bulgari, nl-T

manifestăm o atitudine optimistă^ 
să credem cu toată convingerea: 
într-o victorie a cicliștilor noștrij

Desfășurarea competiției ne-a: 
arătat că n-a lipsit mult ca acest 
lucru să se realizeze. Gabriel Moi* 
cea nu. singurul nostru reprezentant 
care a lost tot timpul pe primul plan, 
al cursei. ar fi putut termina etapa' 
I la egalitate de timp cu Koțevsaw, 
poate chiar înaintea.lui (este știut că' 
în apropiere de sosire a fost obligat1 
să oprească pentru a repara o pană 
de boa mu) și astfel tricoul galben' 
intrat în posesia tînărului alergător, 
romîn n-ar mai fi fost cedat — așa 
cum ne-a dovedit-o comportarea lui 
în celelalte etape — pînă la sfîrși- 
tul cursei. Despre Gabriel Moiceanu 
se pot spune numai lucruri buna^ 
Calitățile sale de bun cățărător, 
curajul cu care a atacat serpentw 
nele, la 
jutonul 
ta toate 
lectuate 
indică pe Moiceam ca pe unul dinu 
tre cei mal de seamă reprezentanți 
ai ciclismului din țara noastră. Dacă' 
uneori a greșit din punct de vedere 
tactic, aceasta se da tor este moduM 
greșit în care a fost condus de pe 
margine.

Merită a fi evidențiați de aseme* 
nes. Ion Icnită, N. Maxim, Rj 
Schuster (singurul ciclist romîa 
care a cîștigat o etapă), C. Datcu, 
Călin Tudose, Aurel Selaru și ț« 
Sima, alergători clasați în prima 
jumătate a clasamentului generai 
și care, în desfășurarea etapelor, 
au muncit pentru un timp și — bi
neînțeles — un loc mai bun. Interi» 
țianat i-arn lăsat la urmă pe 
Șandinii, Ion Vasile și St. Porecea- 
nu. De la ei așteptam mai mult, 
Ne-au motivat însă calitatea'' 
slabă a performanțelor lor prin • 
oboseală și o accentuată scădere ■ 
formei după lupta extenuantă pa 
care au dat-o în cea de a IX-a edîa 
ție a „Cursei Păcii". Noi sîntem 
gata să considerăm această scuză 
Ca valabilă însă cu o condiție : ca 
In celelalte întreceri Interne șt interj 
naționale la care vor lua parte să 
dovedească din nou că sînt aceiași 
oameni de bază ai reprezentativei 
noastre.

In această întrecere ciclistă in
ternațională am avut ocazia —*• 
neplăcută — să înregistrăm o scriei 
de abandonuri șt o eliminare. Nui 
voim vorbi despre abandonul mo-- 
tivat al alergătorului Dumitru: 
Țupa, care la Intrarea în București! 
a căzut și a fost pus în imposibi» 
litate să reia cursa, ci despre ace* 
la al cunoscutului rutier 
Vasilescu. Desigur, despre 
bandon ați aflat încă de 
caravana noastră, se afla
Bulgaria, deoarece al a părăsit în-> 
trecerea în etapa I după 20 km. 
rulaj. Indiferent care a fost moti
vul abandonului, fiindcă n-a re»* 

z 
(Contr/tuare în pag. a 2-a) 

Nicoilae 
acest »-■> 
pe cînd 
în R.P»

1.028.312 participanți 
la Spartachiada de

Cu cîteva zile înainte de sfîr- 
șitul primei etape a Spartachiadei 
de vară a tineretului, comisia cen
trală de organizare a acestei com
petiții de mase de uriașă amploare 
a ținut o ședință de lucru fn cadrul 
căreia a fost analizat felul în cnre 
decurg întrecerile. Din datele a- 
flate la dispoziția comisiei centrale 
reiese că în multe regiuni munca 
de organizare a Spartachiadei s-a 
îmbunătățit. înregistrîndu-se rezul
tate bune pe plan mobilizatoric. 
Astfel. în regiunea Craiova au par
ticipat pînă acum la întreceri 
155.000 de participanți, în regiunea 
Timișoara 100.000, în regiunea Iași 
97.856, în regiunea Galați 80.000 
etc. Cifra totală a participanților 
la prima etapă a Spartachiadei 6e 
ridică, pînă acum, la 1.028.312 
partioipanți. Amliztodu-se lip
surile s-a arătat că principala cauză 
care frînează munca este activita
tea insuficientă a unor comisii de 
organizare. Acesteia așteaptă CA

vară a tineretului
totul să meargă de la sine. înloA. 
cuind munca practică, pe teren, cut 
formule birocratice, lipsite de ori
zont In multe locuri, comisiile de- 
organizare au fost constituite for
mal (raioanele Sebeș, Brăila, Tg* 
Jiu, Ciuc. oraș Galați etc.).

Comisia centrală de organizare a: 
fixat datele -finalei pe țară a Spar- 
tachiadei de vară a tineretului. în
trecerile finale vor avea loc la: 
București, între 18 și 22 august,, 
la următoarele discipline sportive:: 
atletism (băieți și fete), înot*, 
(băieți și fete), ciclism (băieți șȘ 
fete), handbal (fete), oină (băieți)j 
și volei (fete). Deoarece la hand-* 
bal, întrecerea finală nu se Va PjU* 
tea termina în limita celor 5 zilei 
din cauza numărului măre de echi-j 
pe, comisia centrală de organizarea 
a Spartachiadei a decis ca, dupai 
terminarea etapei regionale, să ser 
desfășoare o etapă interregional» 
numai pentru acesta disciplinai 
sportivă,-

iica.ru


Caracteristicile tenisului moden

CAMPIONATELE DE GIMNAS
TICA ALE ASOCIAȚIILOR FLA

MURA ROȘIE ȘI RECOLTA

Sîmbătă și dumi
nică a avut loc la 
Cluj campionatul 
de gimnastică al 
asociației Flamura 
roșie (etapa fina
lă). Au participat 
60 de concurenți șl 

concurente din șapte orașe ale țârii, 
lată care sînt campionii de gim
nastică ai asociației Flamura roșie
în acest an:

FETE: echipe: 1. Cluj 285,20 p.; 
2. Arad 197,95 p.; 3. Orașul Stalin 
192,35 p.; individual compus; 1. 
E. Fodor (Cluj) 52,30; 2. M. Tarnoc 
(Cluj) 52,05 p.; 3. E. Dvorjak (A- 
rad) 51,70 p.; BĂIEȚI: echipe; 1. 
București 193,10 p.; 2. Cluj 189,95 
p.; 3. Oradea 182,80 p.; individual 
compus: 1. V. Munteanu (Bucu
rești) 51,10 p.; 2. S. Toth (Oradea) 
50.95 p.; 3. A. Palii (Cluj) 50,70 p.

R. FISCH

Orașul Sibiu a găzduit campio
natul de gimnastică (etapa finală) 
al asociației Recolta. La întreceri 
au participat 40 de ginrnaști și 
gimnaste din colectivele Recolta — 
Sighișoara, Sînpetru. Sînicolaul 
Mare, Orașul Stalin, Rîșnov, Agni. 
ta, Cărei și Craiova. Față de anul 
trecut, s-a remarcat un evident 
progres, lată pe primii clasați, 
sportivi. care au primit titlul de 
campioni ai asociației Recolta pe 
anul în curs.

FETE: cat. II; Anelise Betner 
(Sînpetru) 47,90 p.; cat. III: Ana 
Barta (Cărei) 50,92 p.; junioare: 
Edith TTreîI (Agnita) 50 70 p.; BĂ
IEȚI: cat. I: Dumitru Govran (Sî
nicolaul Mare) 48,10 p.; Cat II: 
Paul Fruetsch (Rîsnov) 44,40; cat 
Bl; Ioan luhasz (Sînicolaul Mare) 
48.95 p.

C. Mustață și 
Al Lup uf iu — 

corespondenți

C*. RNET ATLETIC
• Comisia oră

șenească de atle
tism București or
ganizează astăzi 
pe Stadionul Tine
retului un concurs 
denumit ,,Ziua 
sprintului". In pro

gram sînt prevăzute următoa
rele probe: bărbați : 190 m., 
300 m., 110 m. garduri, 200 ni. 
garduri, ștafetele 4x200 rn. și 
8+4 + 2 + 100 m.; femei: 60 m., 400
tn.. 80 m. garduri, ștafetele de

Cursa Prietemei
Urmare din pag. l-a).

pectat indicațiile antrenorilor și a 
■venit noaptea tîrziu la hotel sau 
fiindcă, dîndu-și seama că nu mai 
poate ocupa primul loc, a conside
rat întrecerea ca nelnteresantă... 

’Nicolae Vasilescu a făcut cel mai 
urît gest, și-a atras dezaprobarea 
colegilor și bineînțeles a organiza
torilor

Eliminarea despre care vorbeam 
mai sus s-a produs în ultima eta
pă. cînd arbitrii care controlau 
întrecerea l-au văzut pe Șt. Stefu 
mergi nd în plasa motocicletei con- 

:duse de ciclistul Rene Voișeanu. 
Comportarea ciclistului romîn pre
cum și a celui care i-a favorizat 

■această situație au pus într-o lu- 
.mină neplăcută pe cicliștii noștri. 
Condamnăm astfel de practici pe 

;care le socotim incompatibile cu 
calitatea de sportiv de tip nou și 
cerem forului de specialitate aspra 
lor sancționare.

Ultima problemă pe care dorim 
s-o punem în discuție este aceea a 
antrenorilor. Confratele nostru de 
la „Informația Bucureș’iului" scria 
în numărul de luni că Marin Ni- 
culescu a greșit indicațiile tactice 
pe care i le-a dat în etapa a IlI-a 
lui Gabriel Moiceanu. Sîntem de 
acord cu aceasta ; dar ne întrebăm 
in ce calitate îndruma Marin Ni- 
culescu pe alergătorii noștri? In 
timpul cînd eram la Sofia ne-am 
interesat de calitatea în care Ma
tin Niculescu a făcut deplasarea 

4x80 m. și 4x200 m. La întreceri 
pot participa toți atie.ții din Capi
tală, indiferent de categoria în 
care sînt clasificați. Concursul în
cepe la ora 16,30.

O lntrucît sîmbătă și duminica 
se va desfășura la Varșovia con
cursul atletic în memoria marelui 
alergălor polonez Kusocinslii, con
curs la care participă mai multi 
al+eți romîni, cea de a IV-a etapă 
a campionatului republican de at
letism pe echipe (ultima etapă a 
turului) se va desfășura la dată 
de 16—17 iunie. Cu acest prilej va 
avea loc în Capitală meciul Loco
motiva—Casa Cenlrală a Armatei 
—Recolta; la Ploești se vor întîlni 
Dinamo—Metalul—Progresul. Cea 
de a treia întîlnire fusese progra
mată inițial la Orașul Stalin (Con
structorul—Voința—Știința). Luîn- 
du-se în discuție organizările sla
be ale celor două întîlniri desfă
șurate pînă acum la Orașul Stalin, 
precum și faptul că întîinirea fe
minină d:ntre Constructorul și 
Știința este foarte imoortantă pen
tru selecția echipei feminine care 
va întîlni, o săntămină mai iîrziu. 
Italia și Cehoslovacia, biroul Co
misiei Centrale de atletism a ho- 
fărît ca și această întîlnire să se 
desfășoare în București pe sta- 
d:onui Republicii. Pentru aces e 
întîlniri au fost delegați următor i 
arbitri principali. în ordinea me
ciurilor: Ion lonescu. Dumitru Băr- 
bon și Eug. LuoaScu.
CAMPIONATELE INDIVIDUALE

TIR ALE CAPITALEI
La 3 iunie a în

ceput pe poligonul 
Tunari desfășura
rea campionatelor 
individuale de tir 
ale Capitalei. In 
prima fază a între
cerilor au luat star
tul juniorii, partici-

probele armă sport de 
f. pentru începători și

pînd la 
3X20
3X40 f. pentru avansați. întrecerea 
juniorilor avansați s-a soldat cu 
surprinzătoarele victorii ale Euge
niei Oargă (T.D )în probele 40 f. 
poziția culcat, 40 f. poziția genun
chi și la 3x40 f. De altfel tînăra 
dinamovistă Eugenia Oargă a re
alizat la pozițiile culcat și genwn-
chi performanțe deosebite (388 p. 
la „culcat" și 368 p. la „genunchi") 
care denășesc recordurile de juni
oare (388 p. la „culcat" întrece și 
recordul de senioare).

Dintre juniorii începători cele 
mai bune rezultate au fost obținute 
de Mihail Cochet (FI. roșie Comerț) 
cu 481 p. și de Luria Leu (Știința 
Arhitectura) cu 463 p. Remarcăm 
de asemenea comportarea meri
torie a trăgătorilor colectivului

Rontmo- Bulgare
și ni s-a spus că el este observator 
tehnic, Iar antrenorii lotului slnt 
Nicolae Voicu și Constantin Si- 
mionescu. De altfel, acest tucru 
era normal, deoarece pregătirea și 
selecția alergătorilor a fost făcută 
tocmai de către acești doi antre
nori. In plus marea majoritate a a- 
lergătorflor erau din asociația Di
namo al cărei antren o- este chiar 
Nicolae Voicu. Si. ca o completare, 
trebuie să arătăm că în deplasarea 
la Sofia cicliștii au fost însoțiți și 
de antrenorul de stat pentru ci
clism prof. N. Oțeleanu. Deci erau 
destui tehnicieni care să dea aler
gătorilor indicații (mult mai com
petente, pentru faptul că aceștia 
cunoșteau potențialul majorității 
cicliștilor). Considerăm amestecul 
observatorului tehnic Marin Nicu
lescu în treburile lotului ca o imix
tiune care n-a adus decit prejudi
cii lotului nostru și care a făcut ca 
Nicolae Voicu și. In parte C. Si- 
mionescu să fie trecuțî pe planul al 
doilea.

Toate aceste probleme, pe care 
noi lc-am pus în discuție precum 
și allele, destul de numeroase, pe 
care din lipsă de spațiu nu Ie mai 
amintim, trebuie sg formeze obiec
tul unei analize serioase în cadrul 
Comisiei Centrale, în care totul să 
fie spus cu tărie, critic și autocri
tic. Aceasta să impune cu atît mai 
mult cu cît pe cicliștii noștri îi aș
teaptă în acest sezon încă' multe 
confruntări pe plan Internațional.

H. NAUM

Metalul „Mao Tze Dun", prezenți 
în mare număr la startul între
cerilor.

In probele de armg sport 3 x 40 
pentru juniorii avansați s-au înre
gistrat rezultatele: 40 f. culcat: 
1. E. Oargă (T.D.) 388 p„ 2. 1. 
Giuglan (T.D.) 381 p., 3. M. Răzuș 
(T.D.) 377 p.; 40 f. genunchi: 1. 
E. Oargă (T.D.) 368 p._ 2. M. Sțră- 
oanu (T.D.) 352 p., 3. M. Răzuș 
(T.D.) 351 p.; 40 f. picioare: 1 M. 
Marcovici (Voința) 347 p., 2. M. 
Răzuș (T.D.) 319 p., 3. M. Otz 
(FI. roșie) 311 p.; 3 x 40 f.: 1. E. 
Oargă (T.D.) 1053 p., 2. M. Mar
covici (Voința) 1048 p„ 3. M. Ră
zuș (T.D.) 1047 p.

★
Ieri au început tot la poligonul 

Tunari, concursurile rezervate se
niorilor. Și acestea se vor disputa 
în două categorii : A —- trăgătorii 
de categoriile a Ii-a și a IlI-a și 
B — trăgătorii de categoria I și 
maeștri ai sportului. întrecerile, 
care vor avea loc la probele clasice, 
respectiv la armă liberă, pistol, ta
lere și skeet, se dispută zilnic, pînă 
duminică inclusiv.

IMPORTANTE ÎNTRECERI MO- 
TOCICLISTE LA CLUJ

Lupta pentru 
cucerirea titlurilor 
de campioni ai 
țării la concursu
rile motocicliste de 
viteză pe circuit a 
rămas deschisă 
După prima lază 

a acestui campionat, desfășurată 
acum cîtva timp în București, mo- 
tocicliștii vor continua să-și încer
ce forțele duminică 10 iunie, Ia 
Cluj.

Faza a doua a campionatului 
moiociclist de viteză pe circuit, ca
re se va desfășura la Cluj, este 
organizată de asociația Dinamo și, 
datorită traseului în totul cores
punzător întrecerilor de viteză, 
este considerată ca una dintre cele 
mai importante alergări. Antrena
mentele speciale urmează să se 
desfășoare în cursul zilelor de 
vineri și sîmbătă.

ULTIMA ETAPA A CAMPIONA
TELOR DE VOLEI

In campionatul 
republican feminin 
de volei, duminică 
se desfășoară ulti
ma etapă a turului 
cu următoarele me
ciuri: Progresul
București — Voin.

ța Sibiu, Voința Orașul Stalin — 
Știința ICF, Progresul Cluj — 
Constructorul București, Dinamo 
Arad — Flamura roșie Cluj.

La băieți, azi se dispută ]a Ora
șul Stalin întîinirea dintre echipa 
locală Metalul și CCA, iar dumi
nică, în ultima etapă, meciurile- 
CCA — Progresul București. Ști
ința Arad — Știința Timișoara, 
Progresul Galați — Metalul Ora
șul Stalin, Dinamo Constanța — 
Progresul Cluj.

Jocurile din Capitală sînt pro
gramate duminică, de la ora 8,30 
pe terenul Progresul ITB.

COMUNICAT ;
Insti.utul de Cultură Fizică } 

anunță pe cei interesați că exa
menul de Stat din sesiunea 
iunie 1956 se va tine între 
11—24 iunie a.c.

înscrierile se fac pînă la data 
de 8 iunie inclusiv. 1

Direcțiunea institutului i

• RUGBI. Duminică se vor dis
puta în Capitală și provincie jocu
rile din etapa a H-a din cadrul 
Cunei R.P.R. la rugbi — ediția 
1956. Iată programul acestor întîl
niri : Progresul Sănătatea-Locomo- 
tiva ICF; Dinamo IX-Constructo- 
rul S. M. Orașul Stalin; 
Locomotiva Grivița Roșie-Metalul 
Mao Tze-dun .; Știința Timișoara- 
Știința Clui : Știința iași -Con
structorul TSP , Minerul Petroș.mi- 
Dinamo București; Știința Galați- 
C.C.A. Meciul de categoria B Lo
comotiva Cluj-Știința Arad se va 
disputa la 17 iunie la Arad.

© BOX. Astă-seară, începînd de 
Ia ora 18 se desfășoară în sala Uzi
nelor Semănătoarea (Splaiul In
dependenței) o nouă reuniune de 
box din cadruil „Cupei Sfatului 
Popular". Sînt programate o serie 
de meciuri interesante.

Tenisul de cimp, ca și celelalte 
jocuri sportive, are o evoluție din 
care pot fi surprinse multe momen. 
te. Dintre acestea, discuției noastre 
îi sînt<necesare numai două, pen
tru a permite o paralelă din care 
să se degajeze caracteristicile jo
cului modern de tenis.

Se știe că nu e prea îndepărtat 
trecutul cînd tenisul, și atunci joc 
sportiv de performanță, se desiă- 
sura eminamente defensiv, consti
tuind un interminabil schimb de 
mingi, cînd schițarea unui atac la 
fileu era considerată o acțiune cu 
totul temerară, iar decisivă apărea 
tensiunea nervoasă a jucătorilor, 
care dădea cîștig de cauză celui 
cu o rezistență nervoasă mai mare.

In aceste condiții, loviturile de 
bază erau cele din fundul terenu
lui. O importanță cu totul relativă 
se acorda serviciului, socotit o for
malitate obligatorie de punere a 
mingii în joc. In aceste condiții 
si conținutul tactic al jocului era 
extrem de sărac. Spectacolul spor
tiv oferit de un astfel de meci stîr- 
nea... admirația spectatorilor numai 
după numărul mare al schimburi- 
*or de mingi de o parte și de cea. 
laltă...

Faze evolutive mai lungi sau 
mai scurte, cu caracter intermediar, 
au dus treptat la cristalizarea 
unui tenis complet diferit de cei 
schițat mai înainte. Jucătorul, un 
atlet — adeseori complet — intră 
oe teren ca posesor al unei con
cepții cu totul diferite față de tre
cut și știe că nu poate cîștiga de- 
cît deținînd în permanentă iniția
tiva printr-un joc constant de atac. 
El nu mai joacă pentru a tace 
schimburi meritorii de mingi peste 
plasă, el lovește în mod preme
ditat mingea, în așa fel îneît 
creează un atac care pune în difi
cultate pe adversar. O minge tri
misă în felul acesta cu greu ma> 
poate fi retrimisă în joc (sau chiar 
imposibil). Pentru a putea realiza 
schema aceasta de joc, jucătorul 
modern și-a perfecționat armele 
sale — loviturile, după cum ur
mează: ,

— nu pierde niciodată sau ioar- 
te rar serviciul, pentru că antrena
mentele l-au pus în posesia unei 
mișcări de atîta perfecțiune și for
ță îneît, plasîndu-1 în funcție de 
așezarea primitorului, el obține cir
ca 60 la sută servicii imparabile, 
peste 30 la sută servicii ușor de 
transformat datorită returului greu 
realizat de către adversari; dar 
chiar fără aceste procentaje uimi
toare, el rămîne cu inițiativa. Ser
viciul este o acțiune ofensivă In 
cadrui unui joc de atac.

— punînd mingea in joc prin- 
tr.un astfel- de servici, moment 
decisiv în jocul de tenis, jucăto
rul utilizează la realizarea punc
telor voleul de dreapta și de stin
gă, pentru toate mingile intercep
tate lîngă plasă și smeciul pentru 
tentativele de apărare ale adver
sarului care mai găsește timpul 
necesar și posibilitatea de a mai 
loba; lovite sec, de-a lungul liniei 
sau de-a curmezișul terenului, vo- 
leurile trebuie să reprezinte puncte 
sigure pentru că altfel inițiatorul 
e depășit ușor Alteori, tot la pla
să, în locul voleuriior, e] utilizează 
mingile stopate lîngă plasă, prin- 
tr-o abilă mișcare de învăluire a 
mingii. Dacă totuși datorită unui 
reflex extraordinar al adversaru
lui, cel care inițiază atacul pri
mește returul acestuia, o lovitură

Judecătorii-arbitri de box sînt 
convocați mîine, la ora 19, la sediul 
Comitetului CFS București din str 
Vasile Alecsandri nr. 6.

® BASCHET. — Mîine la ora 19 
are loc la CCFS, strada Vasile Conta 
nr. 16, o importantă consfătuire a 
tuturor arbitrilor <)e baschet din Ca
pitală.

® CANOTAJ. — La Timișoara s-a 
disputat duminică întîinirea de ca
notaj academic + calac-canoe dintre 
reprezentativele de juniori ale Ara
dului și Timișoarei. Din cele 15 probe 
desfășurate. 11 au revenit localnici
lor iar 4 vîslașilor arădanl. Iată cîte- 
va d'in rezultatele înregistrate; caiac 
1 fete: Monica Ftizi (T). caiac 2 b.: 
Arad (Aida, Hăbălic). Canoe 1; O. 
Keller (T). Caiac 4 b.: Arad (Sfcr- 
dian, Roveanu. Husar. Andraș). Ca
iac 1 b.: A. Kozanetki (A). Caiac 2
I.:  Timișoara. Canoe 2 b.: Arad (Kerr, 

scurtă de dreapta sau de stîn 
draivată, aduce punctele nec< 
victoriei; realizarea unui astfi 
joc obligă la prize multiple, 
căror mînuire perfectă juca 
trebuie să arate o dexteritate 
sebită.

Ce se desprinde din cele 
clișee de mai sus, puse față 
față?

Jocul modern de tenis rec 
un atlet complet ale cărui a 
namente complexe îi dau și c< 
ția fizică și îndemînarea pe 
realizarea lov'turilor necesare 
lului ofensiv. Aceasta se poate 
liza acordînd o importanță capj 
atacului, selecționării cadrelot 
jucători de tenis, selecționare 
implică un complex diagnostic 
logic referitor la condițiile de 
natale ale jucătorului și o cos 
tentă expertiză tehnică a antr 
ru'tii.

Jocul modern de tenis nu 
poate fi confundat cu impresio 
tele dar sterilele curse de : 
gare pe care le face de obicei 
cătorul defensiv, pentru că în i 
ioc modern esențialul este re 
zentat de lovituri care nu pol 
executate decit în poziție cor 
la minge, poziție condiționat; 
de condiția fizică a jucători 
Așa cum ani de-a rîndul s-a c 
stereotipul unui iucător de fi 
•așa va trebui ca de aici înaint; 
fie realizat stereotipul unui j 
tor specialist în jocul de atac.

Pentru cei care se mai înde 
de necesitatea acestei transforn 
există multe argumente care 
tuează jocul modern de tenis 
caracterul său eminamente a 
siv deasupra jocului de tenis 
fensiv. Poate că nu e Inutil 
înainte de a le arăta să recuri 
comparativ la ceea ce s-a petr 
în evoluția jocului de tenis 
masă, în care azi chiar și mate 
iele utilizate susțin caracterul 
fensiv, acceptat ca stil de joc.

In tenisul de cîmp este sufic 
să arătăm că ultimii zece ani 
competiții au consacrat dețin 
pe jucătorii care au optat pei 
un joc de atac. Chiar și la noi. 
condiții cu totul sporadice de P' 
ticare a acestui tenis modern 
cu marile lipsuri tehnice existe 
s-a vădit superioritatea acestui ; 
De pildă, vor rămîne momi 
demne de reținut schemele 
atac ale lui Marin Viziru, azi 
proape complet abandonate, ale 
Caralulis, căruia i-au adus m 
victorii, azi de asemenea din 
în ce mai rar folosite, și lăudal 
tendință a lui Zacopceanu, c 
păstrează actualmente un sta 
intermediar între defensiv și oi 
siv.

De asemenea, de largi perșț 
tive 6-ar putea bucura pe acea 
linie de dezvoltare evoluția juc; 
rilor Serester, Rakosi, George: 
Bardan, Năstase, Dancea, dacă 
baza orientărilor tehnice și tac‘ 
ar sta cu consecvență princip 
unui joc modern.

Scopul rîndurilor d2 față < 
ca prin efectele contrastante c 
rezultă din această paralelă, 
mai evidențieze odată, chiar și 
acest mod sumar, caracteristii 
jocului modern de tenis, acum 
preajma noilor posibilități ce 
deschid acestui joc.

Dr. 1. ȘTEFAN 
membru în comisia centr 

de tenis de cîmp

Varga). Schif 1 f.: Lavinia Jivi i 
Schit 2 f: Timișoara (Becskl, Lai 
tos). Schif 4 + 1 rame; fete; Timișo: 
Schif 4+1 vîsle fete: Timișoara. Sc 
1 b.; Simion Ștefan (T). Schif 2 1 
ieți: Timișoara (Steier, Pakai). Sc 
4+1 b.: Timișoara. 8+1 b.: Timișoi 
Revanșa acestei întîlniri va avea 
duminică 10 iunie, la Arad.
(El. Salomon, corespondentă).

® FOTBAL. — Programul jo 
rilor. de duminică din București: S 
dionul Ciulești, ora 14: Locomot 
București — CCA (jun.); ora 16: ( 
ința București — Metalul 1 Mai F 
ești (eat. B); ora 17.45: Progre 
CPCS — Dinamo Bîrlad. Teren CA 
ora 11: FI. roșie B. Rahova — Me 
lui Sinaia (cat. C); ora 14: FI. rc 
B. Rahova — Progresul Corabia (.iu 
Teren Progresul CCS, ora 17.4.1: Me 
Iul — Locomotiva MCF (cat. C). S 
dionui Giuleș'i, ora 8: Locomot 
MCF — Constructorul Craiova (ju: 
Teren Dinamo Obor, ora S: Dinami 
— Flacăra Cîmpina (jun.).

— Jocul Metalul Uz. tract. Ora 
Stalin — Flacăra Mediaș se va dis] 
ta duminică ia Sinaia, iar Știi; 
lași — Dinamo 6 București tot dui 
nică, la Pașcani.



Stîinta Timișoara și Știința I. C. F. campioane 
de primăvară la handbal

— Importante modificări in clasamente —

FOTBAL, • FCTBAL“O,.FOTBAL • FOTBAI. ® FOTBAL
-------------- ■ —- ________________________ ; : : — ' ' '_________ __________ : —_______ - ■ - ' -

Nu 6-ar putea spune că ultima 
ședință a biroului comisiei centrale 
de handbal — în cadrul căreia 
s-au luat în discuție o serie de aba
teri de la art. 28 al regulamentu
lui campionatelor de handbal — n-a 
avut consecințe directe asupra con
figurației clasamentelor. Dimpotri
vă. în clasamentul categoriei B 
au survenit o serie de modificări 
importante, iar la categoria A 
însuși liderul clasamentului C.C.A., 
a cedat locul Științei Timișoara 
oferind ... cadou codașei clasamen
tului 2 puncte (singurele, de alt
fel cu care Dinamo 6 termină tu
rul). Si tonte acestea, datorită ar
ticolului 28 ..

... Ce prevede acest articol din 
regulamentul campionatelor repu
blicane de handbal? Iată textul: 
„Jucătorii care vor totaliza 4 eli
minări temporare, vor fi suspen
dați din oficiu pentru etapa urmă
toare jocului în care au primit a 
patra eliminare temporară. Colet" 
fivete au obligația de a controla 
și a ține evidența sportivilor eli
minați temporar, cunoscind că în 
cazul în care nu vor lua măsuri 
pentru suspendarea pe o etapă a ju
cătorului respectiv, vor pierde din 
oficiu jocul cu 6—0. chiar dacă nu 
există contestație făcută în acest 
sens". Or, o serie de colective: 
C.C.A., Recolta Jimbolia, Recolta 
Variaș, Constructorul Sibiu, au ne

Participare redusă la primul concurs 
de canotaj din Capitală

La sftrșitul sitofăminij trecute au 
avut loc în Capitală, in organiza
rea colectivelor Tînăirul dinamovist 
și ConstnrctocTJl, primele întreceri 
de canotaj din acest sezon. Atît 
probele desfășurate simbătă pe la- 
cud Fteeasca, cît și cele de dumi
nică de pe lacul Herăstrău, au vă- 
cMt o serie de lipsuri îngrijorătoare 
pentru activitatea viitoare a tine
rilor noștri canotori, lipsuri pe care 
vom căuta să Ic enumărăm pe scurt 
în rtodurile de mai jos.

In primul rimd, ne referim la 
slaba participare a colectivelor 
bticureșlene. Majoritatea probelor 
au avut doar 2—3 concurenți, iar 
unele din tie, în special cele de 
schif, deși prevăzute în program și 
anunțate din timp nu s-au putut 
ține... din lipsă de participanți. Este 
ca zoi probtior de schif 8+1 juni
ori și seniori, 4+1 și dublu juni
oare, canoe simplu seniori. La 8+1 
senioare s-a prezentat un singur 
echipaj. De asemenea punctualitatea 
și disciplina concurențelor au lăsa’ 
de dorit. Din acest motiv, programul 
concursului de duminică a început 
la ora 10 deși oficialii și juriul erau 
prezenți de la ora 9! Alți concu
renți, deși înscriși, nu s-au mai 
prezentat de loc s-a-u atunci cînd 
au fost schimbați, schimbările res
pective n-u au fost anunțate juriu
lui înainte de concurs, așa cum pre
vede regulamentul. Sperăm că toate 
aceste deficiențe vor forma obiectul 
analizei serioase a antrenorilor de 
specialitate din Capitală, astfel ca 
la viitoarele întreceri să nu mai 
fim puși în situația nedorită de a 
repeta aceste critici ci in situația 
plăcută de a aduce numai laude. 
Iată cîștigătorii probelor: STMBA- 
TA: (Juniori); caiac simplu: I. Mo- 
cioiu (Locomotiva) 2:20,0; caiac 
dublu: 1. Petre Dan-M.Ținc (T.D.) 
2:08,0; caiac dublu klinker: Ște- 
fănescu-Ghiță (Locomot.) 2,27,3; 
caiac 4 ; Țînărul D . .movist 1:54,6; 
Junioare: caiac simplii: Felicia 
Vasilescu (T.D.) 3:04,0; caiac du
blu Codrescu — Safanciog (T.D.) 
2:31,5; caiac 4: Prunescu, Lungu 
Ionescu, Popescu (T.D.) 2:35,0; ca
iac dublu, klinker: Dumbură-Io- 
nescu (T.D.) 3:01,0, Senioare: ca-

„Un concurs de 1 și X“ ! Aceas
ta a fost, desigur, părerea majo
rității participanților, după ce au 
analizat meciurile cuprinse în pro
gramul concursului Pronosport nr. 
22 din 3 iunie. Și Duminică seara 

v rezultatele au confirmat justețea 
acestei păreri.

Dar mai bine să ne oprim acum 
asupra concursului de duminica vii
toare O primă caracteristică, fap
tul că — datorită pregătirilor în 
vederea meciului cu Suedia —echi
pele din cat. A absentează... moti
vat din programul conc. 23. Au în 
schimb... cuvîntul echipele din 
campionatele cat B. și C. Cele 3 
retrogradate din prima categorie : 
Avîntui Tg. Mureș. Locomotiva 
Constanța și Avîntui Reghin vor 

glijat acest articol și consecința 
a fost pierderea jocurilor respec
tive cu 6—0.

In fapt au fost omologate ur
mătoarele rezultate: Dinamo 6— 
C.C.A. 6—0. (pe teren: 6—15); 
Progresul Odorhei—Metalul Tîr- 
goviște 6—0 (pe teren: 10—5); 
Știința Cluj—Știința l.C.F. 0—6 
(pe teren: 5—7); Recolta Jimbolia 
—Recolta Variaș 6—0 (pe teren 
13—10); Recolta Jimbolia—Știința 
l.C.F. 0—6 (pe teren: 7—2); și 
Constructorul Sibiu—Metalul Tîr- 
goviște 0—6 (pe teren 7—4), în 
urma cărora clasamentele arată 
astfel:

CATEGORIA A
1. Știința Timiș. îi 7 2 2 93; 64 16
2. C.C.A. 11 6 3 2 106: 78 15
3. Metalul Timiș. 11 6 1 4 92: 73 13
4. Metalul Reșița 11 6 1 4 82: 69 13
5. Voința Sibiu 11 6 1 4 63: 60 13
6. Dinamo Or. St. 11 6 0 5 84: 71 12
7. FI. r. Clsnădie 11 5 2 4 81: 77 12
8. Stiinta Iași 11 4 34 80: 77 11
9. Flacăra PIoești 11 5 0 6 76: 76 10

10. Repr. cr. Făgăraș 11 4 2 5 63: 73 10
11. Progresul Arad 11 21 8 77:132 5
12. Dinamo 6 11 1 0 10 57: 59 2

CATEGORIA B
1. Silința l.C.F. 11 11 0 0 126: 59 22
2. Progr. Odorhei 11 9 0 2 104: 69 18
3. Recolta Jimbolia 11 8 0 3 93: 57 16
.4. Recolta Variaș 11 6 0 5 78: 72 12
5. Din. Tg. Mures 11 5 15 79; 84 11
6. Locom. G. N. 11 5 0 6 73: 65 10
7. Metalul I.C.M.

Reșița 11 5 0 6 85:101 10
8. Progresul B ac â u 11 4 16 78: 89 9
9. Știința Galați 11 4 1 6 85:105 9

10. Constr. Sibiu 11 2 2 7 66: 88 6
11. Met. Tîrgoviște 11 3 0 8 58 : 90 6
12. Știința Cluj 11 1 1 9 61:113 3

i -c simplii: Alma Baiader (Voința) 
2:41,8 ; dublu caiac: A. Radu — 
E. Matei (Voința) 2:28,2: caiac 
dublu klinker ; Nicolae — Radules
cu (Progresul F.B.) 2:12,0; canoe 
simplu juniori: Garren I (T.D.) 
2:47,5; canoe dublu juniori; Teo- 
dorescu — Castriș (T.D.) 2:42,0 
DUMINICA: caiac dublu seniori: 
Timbulmaș — Rădulescu (T.D.) 
3:43,6 ; caiac simplu seniori: Ion 
Oprea (Constr.) 4:20,0; Schif. sim
plu juniori: V. Constantinescu 
(Voința) 4:07,1 ; dublu juniori: 
Paraschiv — Rigard (Met.) 3:40,6; 
4 + 1 juniori: Nico'au, Preda. Cris- 
tescu, Nicol au + Ionescu (Voința) 
3;34,0 ; simplu junioare : Viorica 
Popescu (Progr. F.B.) 4:57,7; 
simplu seniori: M. Negulici 
(Progr. F.B.); simplu senioare: 

V. Sietescu (Progr. F.B.) 5:12,2
(Cezarina Țuchel, corespondentă)

Activitatea tinerilor luptători
In țară au continuat întrecerile 

de lupte clasice-juniori taza de re
giune. lată uneie rezultate:

Timișoara; O. Lustig (Loc. 
Tim.), I. Hudescu (Loc. Tim.), D. 
Petre (Loc. Tim.), M. Peter (Vo
ința Lugoj), M. Gozner (Met. A- 
rad), C. Ujbar (Loc. Tim.) Gh. 
Toth (Loc. Tim.), 1. ionescu (Met. 
Reșița), Gh. Voiosciuc (Loc. A- 
rad), F. Dascălu (FI. r. Arad).

Oradea. M. Alb (Loc. O.), N. 
Sonea (Loc. O.), A. Gorbe (Progr. 
O.), Gh. Cos'.in (Progr. O.), St. 
Kineses (Loc. O.), E. Stanciu (St. 
O.), C. Nemeth (Progr. O.), O. 
Rettfalvi (Loc. O.), 1. Pop (Rec. 
Valea lui Mihai), M. Sipos (Met. 
O.): 49 concurenți.

București: B. Dragomir (FI. r.), 
A. Podaru (23 August), B. Cră
ciun („Mao Tze dun’’), B. Sito- 
ianu (,.Mao Tze dun”), C. Ghi- 
berdic (Loc.), O. Neubert (St.), 
V. Stoian (Progr.), Gh. Marinescu 
(St.), 1. Țăranu (Progr.), E. Teo- 
dorescu (T. D.); 80 concurenți.

Petroșani; St. Cluciu, N. Mihai, 
1. Toma, I. Bivolaru, D. Moraru, 
V. Onofrei, Fr. Harea, V. Catrina 
(Met. H.), St. Biro (Min. Fetr.), 
T. Doboly (Met. H.).

î^onosport
juca în deplasare cu Progresul Satu 
Mare, Progresul Focșani și res
pectiv T. Severin în meciuri des
chise oricărui rezultat. Recenta în
vingătoare de la Burdujeni, Știin
ța Iași, va primi pe teren propriu 
replica formației bucureștene Di
namo 6. Dinariio va depune desigur 
toate eforturile pentru a obține vic
toria care le poate garanta men-' 
ținerea în „plasa" Metalul St. roșu 
Orașul Stalin care la rîndul ei are 
un meci greu la Cîmpina. După 
cum vedem, în concursul de dumi

Clasamentele tuiului campionatului 
republican de juniori

SERIA I
1. Locom. Pașcani 8 6 1 1 29:10 13
2. Fl. R. Bacău 8 6 0 2 26:11 12
3. FI. Roșie Buhuși 8 6 0 2 30:16 12
4. Avînt P. Neamț 8 5 1 2 26:10 11
5. Dinamo Bacău 8 4 1 3 24:16 9
6. Avînt. Fălticeni 8 3 1 4 30:20 7
7. Fl. R. Burdujeni 8 2 0 6 20:33 4
8. Progr. Rădăuți 8 2 0 6 14:36 4
9. Dinamo Dorohoi 8 0 0 8 9:56 0

SERIA II
1. Locomotiva Iași 8 7 0 1 23: 7 14
2. Știința Iași 7 5 1 1 15: 7 11
3. Locom. Galați 7 4 2 1 29: 8 10
4. Voința Tecuci 8 4 2 2 22:19 10
5. Progr. Focșani 8 4 0 4 18:15 8
6. Flac. Moinești 8 2 1 5 12:23 5
7. Dinamo Bîrlad 8 2 1 5 13:27 5
8. Victoria Tecuci 8 1 2 5 4:19 4
9. Progresul Iași 8 0 3 5 12:23 3

SERIA III
1. Flacăra PIoești 9 9 0 0 70: 0 18
2. Progr. FB Buc 8 7 0 1 41: 3 14

3. Flac. Cîmpina 9 4 3 2 30:12 11
4. Dinamo 6 Buc. 9 5 0 4 21:28 10
5. Met. Tîrgoviște 8 4 1 3 16:16 9

6. Flacăra Moreini 9 4 0 5 16:17 8
7. Dinamo Galați 9 3 1 5 9:25 7

8. Știința Galați 9 3 0 6 11:35 6
9. Metalul Brăila 9 1 2 6 11:48 4

10. Metalul Sinaia 9 0 1 8 10:51 1
SERIA IV

1. Progr. CPCS Buc. 8 8 0 0 39: 2 16
2. Locomotiva Buc. 8 6 1 1 43: 9 13

3. Metalul Buc. 8 5 0 3 23: 6 10
4. C.C.A. București 7 4 0 3 18: 7 8
5. Locomotiva C-ța 8 3 1 4 20:19 7
6. Fi. Roșie Giurgiu 8 2 2 4 12:33 6
7. Metalul C-ța 8 2 1 5 7:19 5
8. Progr. Călărași 3 1 1 6 7:40 3

9. Construct. C-ța 7 1 0 6 3:37 2
SERIA V

SERIA VII

1. T. Dinamovist Buc. 8 7 0 1 35: 1 14
2. Știința Buc. 8 4 4 0 13: 6 12
3. Locom. MCF Buc. 8422 23:17 10
4. Locom. Craiova 8413 24:22 9
5. Dinamo Pitești 8 2 3 3 15: 9 7

6. Constr. Craiova 8 2 2 4 14:25 6
7. Fl. R. BR Buc. 8224 10:23 6

8. Progr. Corabia 8134 12:20 5
â. Met. I Mai PIoești 8116 9:32 3

SERIA VI
1. Știința Timiș. 8 7 1 0 32: 7 15
2. Minerul Petr. 8 6 1 1 20: 7 13
X Locom. Timiș. 8 3 3 2 J7: « 9
4. Progresul Timiș. • 4 1 3 23:14 9
s. Metalul Reșița 8332 18:14 9
6. știința Craiova 8 3 14 20:19 7
7. Minerim Lupenl 8 3 14 16:22 7>. Locom. T. Severin 8107 17:31 2
b. Met. oțelul Roșu 8 0 17 1:42 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FI. Roșie UȚA Arad 7 6 10
8 6 11
7 4 12
8 3 3 2
8 4 0 4
8 4 0 4 
« 2 2 4 7:22
8 0 2 6 6:21
20 2 6 5:26

Progresul Oradea 
Locomotiva Arad 
Metalul Oradea 
Metalul Arad 
Recolta Se. Ion ta 
Fl. R. 7 Nov. Arad 
Construct. Arad 
Locom. Oradea

SERIA vin
t. Știința Cluj
2. Locomotiva Cluj
3. Metalul C. Turzii
4. Minerul B. Mare

5. FI. Roșie Cluj
6. Avîntui Sighet
7. Progresul S. Mare
8. Progresul Turda
9. Recolta Cărei

SERIA IX
7
Or. Stalin 
Mediaș

Tg. Mureș 
Tg. Mureș 
Reghin 

Turda

1. Flacăra
2. Dinamo
3. Flacăra

4. Avîntui
5. Dinamo
6. Avîntui
7. Construct.

3 17:11
3 15:13
4 17:26
5 12:22
6 9:37 

9:38

24 ; 8
26: 7

13
12

Cupa ziarelor
REZULTATELE ETAPEI A V-a

8. Fl. R. Sf. Gheorghe 8 2 15 7:23 5
9. Avîntui Toplița 8 0 17 4:30 1

SERIA X
1. Met. St.R. Or.Stalin 8 7 0 1 43:12 14

2. Progresul Sibiu 8 6 11 30:10 13
3. Met. Uz. tr. Or. St. 8 611 36:12 13
4. Metalul 100 8 5 2 1 23: 6 12
5. Met. . Hunedoara 8 4 0 4 27:28 8
6. FJ. R. Rm. Vîlcea 8 116 14:40 3
7. Flacăra 14 8 116 9:28 3
8. Metalul 131 8 116 7:27 3
9. Iyocom. Simeria 8 116 6:32 3

Scînteiă-Agerpres 3-3; Sportul Popu
lar-Apărarea Patriei 3-3; Direcția 
Presei-Informația Bucureștiului 3-1; 
Steagul Roșu-Scînteia Tineretului 3-0 
(Scînteia Tineretului s-a retras de pe 
teren la 2-0 și a pierdut cu 3-0). Ro- 
mînia Liberă-Elore 3-1.

CLASAMENTUL :

1. Sportul popular 5 4 1 0 21: 6 9
2. Inform. Bucureștiului 5 4 0 1 16: 6 8
3. Direcția Presei
4. Apărarea Patriei
5. Steagul Roșu
6. Romînia Liberă
7. Scînteia
8. Agei-pres
9. Scînteia Tineretului

5 4 0 1 13: 7 8
5311 19:10 7
5302 10:10 6
4112 4:10 3
4022 6:10 2
5 0 2 3 10:18 2
4 0 1 3 5:14 1

10. Elore 4 0 0 4 3:16 0

nică sînt cuprinse o serie de întîl- 
niri interesante care vor da ocazia 
celor care le vor indica rezultatul 
exact să obțină premii mari. Pen
tru.aceasta, nu neglijați nici dvs., 
depunerea din timp a buletinelor 
pentru concursul Pronosport nr. 23 
din 10 iunie 1

★
Premiile speciale — excursii în 

străinătate ce se vor acorda la 
concursul Pronosport nr. 23 de du
minică 10 iunie consta dintr-o ex
cursie în U.R.S.S. pe itinerariul 
Kiev-Leningrad-Moscova, două ex
cursii în U.R.S.S. pe itinerariul 
Kiev-Mcscova, o excursie în Re
publica Populară Ungară, o excursie 
în Republica Populară Bulgaria și 
o croazieră pe Marea Neagră.

înaintea penultimei etape 
a campionatului categoriei A.
Astăzi se dispută o etapă impor

tantă în campionatul categoriei A:
BUCUREȘTI: Dinamo—Flamura 

roșie Arad,
BUCUREȘTI: C.C.A.—Știința

Timișoara.
PLOEȘTI: Flacăra—Minerul

Petroșani.
CLUJ: Știința—Locomotiva Bu

curești.
BACĂU: Dinamo—Progresul

București.
TIMIȘOARA: Locomotiva—Pro

gresul Oradea.
Analizînd aceste jocuri prin pris. 

ma clasamentului rezultă clar im
portanța fiecăruia dintre ele pentru 
echipele angajate în duel direct 
Și se anunță întîlnirî destul de 
echilibrate pentru a prilejui între
ceri viu disputate, poate în ciuda 
unor defecțiuni de formații, surve
nite în ultimul timp. Modificări 
in ^echipele care vor fi aliniate 
astăzi, se anunță la CCA. la Dina
mo București, la Locomotiva Timi
șoara și Știința Cluj, la Minerul 
Petroșani și Progresul Oradea. 
Aceasta nu v.a scădea din puterea 
de luptă a echipelor , respective, ci 
fiecare va depune tonte străduin

Lotul echipei Anderlecht pentru jocul de la București
După turneul pe care-1 întreprin-, 

de în U.R.S.S., echipa Anderlecht, 
campiona Belgiei pe anul 1955—56 
va juca la București, la dota de 20 
iunie. Belgienii, în rîndurile cărora 
activează o serie de internaționali 
în frunte cu .veteranul" Mermans, 
au anunțat următorul lot de jucă
tori : Week, Meert, Gettemans,

Cîteva observații
Cei care au urmărit duminică 

la Moreni întîinirea dinlre Flacăra 
Moreni și Metalul Steagul roșu 
Orașul Stalin au plecat cu satis
facția de a fi asistat la un joc 
de bună calitate și, nu exagerăm, 
superior unor jocuri de categoria 
A. Au contribuit la aceasta cei 22 
de jucători, starea excepțională 
a terenului, arbitrajul competent 
al lui D. Schulder și atitudinea 
sportivă a spectatorilor. O scurtă 
analiză pentru fiecare din acești 
factori..

Despre jucători. Toți au fost 
animați de dorința de a practica 
un joc frumos, corect. In această 
privință meritul este al tuturor. 
In timp ce jucătorii Flăcării s-au 
impus prin însuflețire și tenaci late, 
oaspeții au practicat un fotbal 
„savant". în dauna eficacității. In 
aceasta rezidă, credem, și cauza 
eșecului lor: au sacrificat tacti
ca necesară obținerii victoriei, do
rinței de a demonstra că știu să 
joace fotbal. Demonstrația a reu
șit, dar cu prețul a două puncte 
pe care le-au lăsat la Moreni

Despre terenul de joc, se poate 
afirma hotărît că este unul dintre 
cele mai bune din țară. Cu un 
drenaj perfect, cu cabine moder
ne pentru jucători și arbitri, cu 
piste pentru antrenament, terenul 
de la Moreni se pretează jocului 

Clasamentele campionatului categoriei C
SERIA I SERIA III

1. Locom. Pașcani 10 3 1 1 24: 7 17 1. Minerul B. Mare 9 8 0 1 23: 5 16
2. FI. r. Buhuși 10 7 2 1 24:10 16 2. Dinamo Tg. Mureș 10 7 2 1 29:12 16
3. Avînt. Fălticeni 10 6 3 1 25; 8 15 3. FI. Roșie Cluj 9 6 1 2 22:10 13
4. Știința Galați 10 6 2 2 17: 5 14 4. Metalul Oradea 9 4 2 3 12:17 10
5. Victoria Tecuci 10 5 3 2 19: 8 13 5. Flacăra 7 9 4 1 4 14:18 9
6. Flac. Moinești 10 4 2 4 21:19 10 6. Avîntui Toplița 9 4 1 4 10:14 9
7. Dinamo Galați 10 4 1 5 18:12 9 7. Recolta Salonta 13 2 4 4 12:13 8
8. Prog. Rădăuți 10 3 3 4 16:21 9 8. Recolta Cărei 10 2 4 4 6: 9 8
9. Dinamo Dorohoi 10 2 2 6 18:24 G 9. Locom. Oradea 9 4 0 5 7:12 8

10. Progresul lași 10 2 2 6 7:20 6 10. Progresul Turda 9 2 3 4 10:14 7
11. Avîntui P. Neamț 10 0 3 7 10:35 3 11. Avîntui Sighet 9 2 3 4 9:14 7
12. Vodnța Tecuci 10 1 0 9 5:35 2 12. Fl. R. Sf. Gheorghe 9 1 3 5 8:12 5

13 Constr Turda 9 1 2 6 8:20 4
SERIA II

SERIA IV
1. Locom. Galați 10 7 1 2 10: 6 15
2. Locom. MCF Buc. 10 6 2 2 21: 9 14 1, Metalul Arad 10 6 3 1 18: 9 15
3. Progr. Corabia 10 6 2 2 15: 7 14 2. Met. Oțelul Roșu 10 6 3 1 16:10 15
4. Met. Tîrgoviște 10 6 1 3 21:13 13 3. Știința Craiova 10 4 /i :’ 13: 7 12
5. Metalul Buc. 10 4 2 4 18:11 10
G. Dinamo Pitești 10 3 4 3 13:10 10 4. Fl. R 7 Nov. Arad 10 5 î 4 14:12 11
7. Metalul Sinaia 10 3 4 3 10:14 10 5. Metalul 103 10 4 3 3 11:10 11
8. Metalul C-ța 10 3 3 4 12:11 9 ’. Fl. R. Rm. Vîlcea 10 5 1 4 13:13 11
9. Metalul Brăila 10 3 3 4 13:13 9 Locom. Craiova 10 4 3 3 17:20 11

10. Fl. R.B.R. Buc. 10 4 1 5 16:20 9 . Construct. Arad 10 3 4 3 12: 9 10
11. Fl. R. Giurgiu 10 3 2 5 15:16 8 . Flacăra 14 10 3 4 3 12:13 10
12. Metalul 131 10 3 2 5 12:20 8 ). Constr. Craiova 10 2 3 5 10:14 7
13. Constr. C-ța :o 2 2 6 13:26 6 11. Locom. Simeria 10 2 2 6 17:20 6
14. Progr. Călărași 10 0 5 5 7:20 5 12. Progr. Timișoara 10 0 1 9 6:22 1

țele pentru a obține un rezultat 
favorabil, necesar ameliorării pozi
ției în clasament.

~ CUPLAJ IN BUCUREȘTI ' j

Azi pe Stadionul ,,23 August” } 
Ora 16: Dinamo—FI. roșie Arad ț 
Ora 17.45: CCA—Știința Ti- | 

mișoara }

De aceea, așteptăm în etapa de 
azi, penultima din tur și ultima 
înainte de jocul cil Suedia, specia-- 
cole fotbalistice dinamice, în care 
echipele să lupte bărbătește dar 
corect, creînd jucătorilor condițiile 
necesare unei afirmări a valorii lor 
reale și posibilități de verif’ca'e 
a selecționabililor. Toate ac°le ma
nifestări nesportive, înregistrate la 
utiele din ultimele jocuri, trebuie 
evitate. O contribuție direct? în 
acest sens o -pot aduce antreno ii 
dar mai ales jucătorii. Printr-o a- 
titudine sportivă perfectă, jucătorii 
se pot concentra asupra desfășură
rii unui fotbal de calitate tot mai 
bung și pot contribui la îmbunr'ă- 
Jirea tehnică a fotbalului nostru.

De Nosier, Nanon, Wanderwilt, 
Devogelaere, Lipgens* lurion, H. 
și P. Wani}efâ/>șdh„ Mfr mans, r.u- 
lot, Matthys, Dedryver. Orlons.

Echipa de bașit-A cjublui Ander- 
lechl, în campionatul recent termi
nat, a fo6t : Week-Ă4c'!hys, De Ko
ster, Culot-Degelas. Hanon-Dedry- 
ver. H. Wandenbosch. Mermans, 
Wanderwilt. Jurinn

și o precizare
de fotbal in condițiuni optime, pe 
orice vreme. Actuala capacitate a 
tribunelor (circa 4000 locuri) este 
însă cu totul necorespunzătoare ln- 
tr-un centru munciioress atît de 
dezvoltat.

Arbitrajul, lncredințîndu-î-se lui 
D. Schulder conducerea acestui 
meci s-a asigurat întilnirii o des
fășurare normală. El a lăsat jo
cul liber, intervenind rare ori și 
numai cînd a fost cazul. E drept 
că' și jucătorii s-au comportat „fa
ir". facilitîhtfu i misiunea.

Cil despite spectatori, am dori 
să spulberăm o opinie eronată pe 
care o mai au unii :n ce-i pri
vește pe iubitorii de fotbal din 
Moreni. Or fi existat în trecut e- 
lemente turbulente care creau o 
proastă atmosferă echipelor ce po
poseau în această localitate. As
tăzi însă, ntr mai poate ff vorba 
de așa ceva. Spectatorii, în marea 
lor majoritate muncitori din in
dustria petroliferă, își susțin fre
netic echipa care îi reprezintă, 
dar aplaudă deschis și echipele 
oaspe, dacă acestea practică un 
joc frumos. Ceea ce s-a întîmplat 
și cu Metalul Steagul roșu. Preci
zarea am considerat-o necesară, 
pentru a înlătura o părere greșită, 
neconformă cu realitatea.

T. STAMA



Jun’orîlor ieșeniO fru!moa«ă victorie a
Eocomotiva lași (juniori) —Franța F.S.G.T. (juniori) 6-0 (3-0)

I Interviu cu Dana Zatopkova
telelon de la tri- 
zilele premergă-

r IAȘI 6 (prin telefon). — Par
tida de fotbal dintre echipele de 
juniori Locomotiva Iași și Franța 
F.S.G.T. a fost urmărită de peste 
6000 spectatori.

Juniorii Locomotivei și-au de
pășit deseori adversarii prin ac
țiuni rapide încheiate cu șuturi 
puternice. Cinci din ce'.e 6 go
luri ale ieșenilor au fost concre
tizarea practică a acestor acțiuni.

Tinerii jucători ieșeni au prac
ticat un fotbal clar, cu pase pe 
jos și în adîncime.

Juniorii francezi au jucat mai 
bine ca la București, combinînd 
frumos în cîmp, însă în apropie
rea careului de 16 m. au făcut 
exces de combinații

Cele șase goluri ale meciului 
au fost înscrise în ordine de < 
Greangă în min. 7. Acesta a exe

Luptători au revenit de la Istanbul
*■ Marți dimineață a revenit în 
Capitală lotul de luptători care 
ne-a reprezentat țara la concursu
rile de lupte din cadrul „Cupei 
Mondiale” desfășurate la Istanbul. 
Abia coborîți din avionul oare-i 
transportase de la Sofia, luptătorii 
au fost asaltați de întrebări, lucru 
firesc dacă ținem seama nu numai 
de importanța concursurilor, de 
frumoasele performanțe realizate 
de ei, ci și de faptul că luptătorii 
sînt primii sportivi romîni care 
vizitează Turcia după ce] de-al 
doilea război.

„Am fost primiți cu prietenie și 
priviți cu mult interes, ne-a spus 
antrenorul de stat I. Corneanu. 
Performanțele noastre erau cunos
cute publicului, iar ziarele consi
derau 
noștri

pe unii dintre luptătorii 
— în special pe D Pîrvti-

lescu — drept favoriți in catego
riile respective”.

„Sportivii noștri nu ne-au deza
măgit din punct de vedere al com
portării în concurs și n-au dezmin
țit așteptările, a continuat antre
norul timișorean V. Bați, care a 
însoțit lotul și a funcționat ca ar
bitru. Din păcate, locurile ocupate 
de D. Plrvulescu, Gh. Dumitru și 
V. Bularca nu reflectă just reali
tatea. Primul a fost ce| mai bun 
din categorie, după cum au afirmat 
și ziarele, dar frustat de o victo
rie și dezavantajat de sorți s-a 
clasat pe locul patru. In ce-1 pri
vește pe V. Bularca el a fost net 
dezavantajat de arbitraj. Nu mi-au 
plăcut M. Sole și M. Belușica. Lup
tătorii sovietici și în specia] 
Resin și G. Cariojia au fost 
mai buni".

22 
____  _ Șl 
căpătînd o traiectorie nouă a sărit 
peste portar, în gol: 1-0. Al doi
lea punct a fost înscris de Mă- 
nescu în min. 14: 2-0. Ultimul 
gol al reprizei a fost marcat în 
min. 42. Cu o lovitură cu capul 
Creangă a trimis mingea peste 
portarul francez Vayssiere, la 
Luca și acesta a introdus-o în 
plasă : 3-0.

După pauză 
ză trei goluri 
și 82.

A arbitrat
LOCOMOTIVA: Popovici (Ur- 

sache)-Rozner, Buzenschi, Hara- 
sil-Măriuță, Munteanu-Baban, Co- 
jocaru, Luca (Iepure), Creangă, 
Mănescu (Luchian).

FRANȚA F.jS.G.T.: Vayssiere 
(Macchi)-Bethe'ot, Plagne, Ra- 

vel-Longer, Presan-Andreani, Gua- 
itella, Hagean, Denhez, Medall 
(Jodar).

Richard Untu și Eugen Ursa 
corespondenți

cutat o lovitură liberă de la 
metri. Mingea a lovit zidul

Creangă marchea- 
în minutele 59, 70

Leonida Boț an

VI. 
cei

6 (prin telefon). — 
desfășurat la Marian- 
runda a III-a a tur-

Atleții r&mini participă
la un mare concurs internațional

zilele de 9 și 10 
ioc la Varșovia

in 
avea 
concurs atletic internațional de
numit „Memorialul Kusocinski" 
la care și-au anunțat participarea 
atleți din: Belgia, R.P. Bulga
ria, R. Cehoslovacă, Danemarca. 
Finlanda, Franjja, R.P.F. Iugo
slavia. Haifa. Olanda, R.D. Ger
mană. R. F. Germană, Norve
gia, Ungaria, R.’P. Romînă, Tur
cia precum și cei mai buni at- 
leți polonezi.

Țara noastră va fi reprezentată 
de atleții care dețin cea mai bună 
formă, printre care : Soter, Sa- 
vel, Opriș, Wiesenmayer, Pop. 
Mihaly, Baboie, Barbu și lolanda 
Balaș

Prin valoarea participau ți tor, 
„Memorialul Kusocînski" se a- 
nttnță a fi o serioasă probă de

iunie va 
un mare

verificare a șanselor celor care 
se pregătesc pentru Jocurile O- 
limpice din toamna acestui an.

Echipa de popice a R.P.R. 
a plecat Ia Praga

Ieri a părăsit Capitala echipa 
de popice a R.P.R. care va întîtoi 
la Praga, duminică 10 iunie, re
prezentativa R. Cehoslovace. Din 
lot fac parte următorii . Emilian 
Gristescu conducător, Ferdinand 
Popescu și Tiberij Szemany, an
trenori, A. Ionescu, arbitru, maeș
trii sportului loan Micoroiu, Ion 
Dinescu, Alexandru Andrei și jucă
torii I. Dragomirescu, I. Ivan, T. 
Mihăilescu, Z. Czech, D. Fărcaș și 
Fna nc isc Micola

Turneul international de șah 
de la Marianske Lazne

PRAGA 
Marți s-a 
ske Lazne
neuliii internațional de șah. Nici 
de data aceasta concurentul ro- 
mîn Bălănel nu a terminat par
tida în cele 5 ore regulamen
tare de joc, astfel că după 3 
runde el are toate cele trei par
tide întrerupte.

Rezultatele rundei a III-asînt. 
Flohr-Ujtelky ‘/a-’/aî Alșter-Filip 
‘/r-'/î; Stahlberg-Uhlman '/2-‘/2 ; 
Dwordzinski-Ragozin l/2-’/2; Rej- 
fir-Pithart 1-0; ~ ‘ *
man-Szilagyi ; 
zek-Pilnik, Sefc-Ficht! 
Wade întrerupte.

După trei runde, în 
clasamentului se află Stahlberg 
și Ujtelky cu eîte 2 puncte.

Miercuri s-au jucat partidele tn- 
treruipite din primele trei runde. 
Iată rezultatele : Bălăuci — Flap 
’/2 — 'li ; Szilagii — Fichtl 1 — 0 ; 
Pachman— Beni */2 — */2 ; .Stahl
berg — Wade 'h — '/2 ; Pitnik — 
ffhlman '/2 — ‘/2 ; Reifir — Băla
nei 'h — '/i ; Jezek — Dwordztadki 
1 — 0 ; Pachmain — Sz-lagi 1 — 0 ; 
Zitta — Bălănel '/2 — 'h ; Jezek — 
Pilnik 1 — 0 ; Sefc — Fichti '/2—'li. 
Beni — Wade l/2 — '/2. In fruntea 
clasamentului se află Pachman și 
Jezek cu eîte 2 */2 puncte. Asităzi 
se desfășoară runda IV-a.

PRAGA 5 (prin 
misul nostru). In 
toare plecării mele din București, 
fiecare dintre colegii de redacție 
m-a rugat să mă interesez de acti
vitatea sportivă care se desfășoară 
în aceste zile la Fraga, în diverse 
discipline sportive. Astăzi sînt în 
măsură să satisfac rugăm mijea 
redactorului de atletism, informând 
pe cititorii noștri asupra pregăti
rilor efectuate de 
slovace în 
unghiular 
mînia, care 
24 iunie la

Fără îndoială că, cea mai repre
zentativă atletă cehoslovacă este 
Dana Zatopkova, campioană olim 
pică și europeană la aruncarea 
suliței, căpitana echipei feminine 
a Cehoslovaciei. Tocmai de aceea 
am și ales-o pe ea pentru acest 
scurt interviu

— Ce părere aveți despre în- 
tîlnirea de la Neapole ?

— Din păcate, nu cunosc forma 
actuală a viitoarelor noastre ad
versare, pentru că nici nu sini prea 
multe rezultate în acest an. Prin
cipalul este insă ca fiecare dintre 
noi să fim înir-o formă sportivă 
cît mai bună la <Utt desfășurării 
meciului. In ceea ce ne privește re 
noi, speranțele ni le-am legat de 
cele trei probe de aruncări, și, fără 
falsă modestie, deci și de aruncarea 
suliței... Personal mă simt destul 
de bine și mă antrenez în conse
cință. Sint bucuroasă să mă întil- 
nesc sub soarele Italiei cu atletele 
italience și romînce de care mă 
leagă aiîiea legături de prietenie

Intilnirea dintre Olga Modra- 
chova și lolanda Balaș promite să 
fie o întrecere frumoasă, care nu 
se poate încheia fără rezultate de

atletele ceho- 
vederea meciului tri- 
lta.lia-Cehoslovacia-Ro- 
va avea loc în ziua de 
Neapole.

vcloare. Cit despre 
cite le cunosc, stnt 
alergările de plat și 
săritura tn lungime.

— Caire este competiția sportivă 
care vă interesează cel mai mult 
tn acest an ?

— locurile Olimpice, se înțelege, 
cu atît mai mult cu cit am de apă
rat titlul cucerit la Helsinki în 1952. 
Pentru întrecerile de la Melbourne, 
lucrez cu mult folos în cadrul șco
lii de tineret din Pruga și mă an
trenez cu mai multă sîrguință aa 
oric'nd. In special, aspectul canti
tății antrenamentelor este cel că
ruia i-am acordat cea mai mare 
atenție. In general fac patru an
trenamente săptăm'nal, dedicate 
exclusiv suliței, dar și altele în care 
joc tenis și fotbal cu soțul mei 
Emil, iar handbal cu fetele. Acesta 
din urmă îmi amintește de anii 
clnd eram jucătoare de handbal 
selecționată m echipa națimală...

— Ce părere aveți despre atle
tele romînce ?

— Foarte bună. Ele au progre
sat enorm în ultimii ani și pot spu
ne cu exactitate acest lucru, ca una 
Care cunoaște bine atletismul din 
Romînia. In acest sens am ales ca 
dată de comparație anul 1949 cînd 
am fest pentru prima oară oaspe at 
Bucureștiului. De atunci urmărin- 
du-le concurs de concurs, mai ales 
în marile întreceri internaționale, 
mi-xim dat șl mai bine seama de 
cît au putut progresa. Trebuie să 
remarc insă că tehnica lor nu este 
încă cea mai perfectă, dar față de 
noi ele au un mare avantaj: vitali
tatea și temperamentul D° aceea 
și forța lor este mai bine pusă în 
vatdare decli la atletele noastre.

italience, din 
mai bune la 
garduri, și la

EFVMIE IONESCU

Partidele Pach- 
Zitta-Bălănel, Je- 

și Beni-

Iruntea

In aceste zile,
Astăzi începe la Lisabona seria 

de ședințe în cursu] cărora vor fi 
luate în discuție numeroase pro
bleme ale fotbalului mondial:

7 iunie: ședința plenară a comi
tetului Cupei Europei Centrale.

8 iunie: adunarea generală a U- 
niunii Federațiilor Europene de 
fotbal.

9-10 iunie: congresul Federației 
Internaționale de Fotbal

Aceste ședințe interesează în
deaproape fotbalul nostru, care, de 
altfel, este reprezentat pri-irtr-o de
legație alcătuită din tov. Tudor Va- 
sile și ton Siclovan. In cursul șe
dinței C.E.C., delegația romînă va 
avea de susținut cererea noastră 
de admitere în competiție,

la Lisabona

Ne întoarcem din pitorescul oraș 
Como din nordul Italiei aducînd 
aminliriJe unui grandios concurs 
internațional de scrimă, neobișnuit 
de „tare" pentru floretistele noas
tre, și — bine înțeies — satisfac
ția unei comportări superioare și a 
unor rezultate care au contribuit 
fa întărirea prestigiului toternațio- 
nal al scrimei din R. P. Romînă. 
Cunoscînd valoarea trăgătoarelor 
noastre și conștiinciozitatea cu 
care ele au muncit pentru obți
nerea unei măiestrii to nival inter; 
național, am găsit performanțele 
Olgăi Orban și Elenei Șamșudea
nu, precum și comportarea celor
lalte trăgătoare din lot drept ceva 
firesc In sch mb, pentru sumeae- 
nia de specialiști străini prezenp 
la Como, romînceile (cu excepții 
Măriei Vicol, pe care o cunoșteau 
și căreia îi acordau încredere! au 
fost o adevărată revelație Pregăti
rea tehnico-tactică, pulerea de 
luptă și rezistența au surprins, au 
fost răsplătite cu numeroase aplau
ze și au fost comentate pe târg de 
presa și de tehnicienii din țoale 
țările participante. Unul dto re
dactorii de specialitate d n Hal a a 
ținut să precizeze că: „La Como ro- 
mîncete au confirmat valoarea ară
tată la Luxemburg și Budapesta 
în 1956 și astfel au spulberat ideea 
că „isprăvile” lor din ultima vre
me sint niște „izbucniri** reușite 

dar fără continuitate**.

La Como, scrimerele noastre 
și-au trecut examenul de maturitate!

UN EXAMEN GREU. TRECUT 
CU SUCCES

Intr-adevăr, reprezentantele noas
tre au susținut la Como exame
nul lor de maturitate. Și fără fal
să modestie, ele au reușit să-l 
treacă cu succes. Ca partenere de 
luptă scrimerele noas*re au avut 
aproape tot ce poate fi mai valo
ros în scrima mondială: 
Franța, Ungaria, Anglia, 
marca etc., fruntașe ale

Italia, 
Dane, 

scrimei

mondiale, au aruncat în iupta pen
tru „Fioretto d'argento Esperia** 
(Floreta de argint Esperia) toate 
scrimereie pe care le pregătesc 
pentru Olimpiadă șî pentru cam
pionatele „mondiale" din acest an. 
Așa s-au adunat la Como 43 de 
trăgătoare, care de care mai aureo
lată de performanțe strălucite (foste 
și actuale campioane mondiale, 
campioane olimpice, cîștigătoare a 
diteritelor mari întreceri interna
ționale pe echipe și individuale, 
etc.). Toate — Ddmdlki, Colom- 
betti, D lbarre, Lackman, Ilona și 
Margit E'ek, Morvay, Muller-Preis, 
Cesari, Prelaroli, Strucke1, Rie
der, Filtz etc. — emiteau pretenții 
ia turneul final și chiar la invidia
tul titlu de cîștigătoare. Pentru 
prima dată în fața unui asemenea 
front d? v'rtuoase în mînuirea flo
retei. tinerele noastre (noi am pre
zentat lotul cel mai tînăr și tot- 
oc!a*ă pe „mezini" concursului, 
Olga Orban) au luptat cu succes 
și împotriva adversarelor și îm
potriva tracului inerent la debu- 
tanții în marile întreceri. Modul 
de luptă— respectiv randamentul 
tehnico.tactic — a dat satisfacție, 
pregătirea fizică — respectiv re
zistența — a fost corespunzătoare, 
iar combativitatea și dîrzenia au 
fost apreciate în mod deosebit la 
reprezentantele noastre. Compor- 

■tîndu-se astfel. Olgâ Orban și 
Elena Șamșudeami au ajuns în fi
nala concunmlui. țara noastră reu
șind a doua performanță a com
petiției în ceea ce privește numărul 
finalistelor (R. P. Ungară a ajuns 
în finală cu trei trăgătoare din 
cete 6 prezentate, iar R. P. Romînă 
s-a calificat în finală cu două tră
gătoare din cele 5, în timp ce lta-

lia a ajuns la finală cu o trăgătoa
re din cele 21 aliniate la start. 
Franța a intrat cu o finalistă din 
cele 5 prezente la Como, etc.).

CITE CEVA DESPRE FIECARE...

O impresie generală lăsată, pe 
bună dreptate, la Como de trăgă
toarele noastre a fost omogenita
tea tor din punct de vedere valo
ric. In timp ce în celelalte loturi 
exista o apreciabjlă diferență va
lorică între coechipiere, una distan. 
țîndu-se în mod deosebit (la Ba
lia — Colombetti, la Danemarca 
— Lackman, to Austria — Ellen 
Muller-Preis, la Anglia — Glen 
Uaig, Franța — Delbarre, ele-), la 
echioa noastră ca și la cea a R. 
P. Ungare, nu a fost resimțită a- 
ceas'â disproporție valorică evi
dentă Olga Orban și Elena Șam- 
șu leanu au tras tot atît de bine ca 
și Maria Vicol la alte concursuri 
internaționale și astfel, străinii au 
avut surpriza să constate că scă
derea momentană a Măriei Vicol 
nu împiedică continuarea ascen

siunii internaționale a ftoretistelor 
noastre. Chiar și celelalte două 
trăgătoare din tot, Ilona Czimbaf- 
moș (eliminată în primul tur) șl 
Ecaterina Orb (el’minată în sfer
turi de finală) nu s-au comportat 
mult mai slab decît coechipierele 
tor. ceea ce ne îndreptățește să 
afirmăm că lotul scrlmerelor frun
tașe este satisfăcător de omoge'i, 
putînd face față cu succes unei 
anevoioase competiții pe echipe.

In concursul de la Como,

Adunarea generală a U.E.F.A, 
are o ordine dj zi destul de încăr
cată, din care se desprind ca mai 
importante următoarele puncte:

—• proiectul organ zării unei Cu
pe a Europei interțări;

— regulamentul ediției a doua a 
Cupei campionilor europeni (inter- 
cluburi);

— organizarea Turneului (F1FA) 
de juniori de către UEFA.

In ce privește Cupa sau campio
natul Europei, proiectul depus pre
vede desfășurarea acestei competi
ții în perioada dintre două campio
nate mondiale, avînd trei faze: 
proba preliminară (august 1958 — 
august 1959) care din numărul to
tal de țări înscrise trebuie să caii, 
fice 14 pentru etapa următoare 
prin jocuri tur-retur, acasă în de
plasare; proba eleminatorie (au
gust 1959 — mai 1980 sau august 
1960) în care cele 14 țări să fie îm
părțite în serii geografice, urmîid 
ca 7 să se califice pentru proba 
finală, prin jocuri duble elimina, 
tocii; turneul fina! (iunie — iulie 
1980 sau august 1960 — mai 1961) 
cu 8 echipe (7 ca'ificat» din etapa 
precedentă, plus țara organizatoa
re a turneului final) care să dispu
te jocuri duble el minatorii prin 
tragere la sorți. O altă variantă 
preved» ca și turneul final să se 
dispute cu jocuri duble eliminato
rii, pe teren propriu și în depla
sare. iar finala într.o țară fixată 
de UEFA. La ac°st proiect dele
gația noastră va face o contrapro
punere: alcătuirea a două catego
rii. A cu o singură serie, formate 
după criteriul valorii, și B în două 
serii geograf:ce, aplicîndu-se siste
mul promovării și retrogradării.

_ _ ____ , în
fruntea scrimeretor noastre s-a si
tuat Olga Orban, a V-a în turneul 
final și învingătoarea — fie în fi
nală, fie în semifinală — a tuturor

virtuoaselor amintite mai înainte. 
Ușurința și vigoarea cu care ea a 
atacat și a ripostat au lă6at o im
presie deosebită, situînd-o, la înce
putul finalei, printre favorite.

Elena Șamșudeanu a fost foarte 
apreciată în prima parte a con
cursului datorită modului degajat 
și totuși dîrz, cu care lupta și prin 
felul gîndit cum își pregătea ac
țiunile de atac. In finală. în pri
mul asalt, întîlntnd pe Olga Or
ban a realizat o luptă de toată fru
musețea dar după aceea s-a 
„stins”, trăgînd nervos, fără di
namismul care-i este specific.

Maria Vicol — și-a confirmat 
valoarea pînă în semifinale, tră
gînd cu tehnicitatea ei bine cunos
cută. calm și gînilind fiecare ac
țiune. In semifinale însă, după în- 
frîngerea suferită pe merit de la 
Elena Șamșudeanu, ea a devenit 
de nerecunoscut. Nervoasă, foarte 
pasivă, necontrolîndu-și acțiunile 
a suferit înfrîngere după înfrînge-
re. Dacă ea ar fi primit sfaturile Vrctnrm hnYAnlAT hnldAriși încurajările antrenorului și-ar > “’ClOTia DOXeniOr OUlgdrl
fi recăpătat în mod sigur șansele v .
de a intra în finală. Pregătirea ei < €>le peTICCt Hieniaia 
morală și dj voință a lăsat foarte / , , ._ _

d. d«( L. ftjSTSțS

ib r>r. hir
retor e. alune, cînd acestea se pre-X 
zinta mai bine intr-un asalt. _ ✓ funcționase ca judecător-arbitru 

tcaterina Orb a fost eliminata > netltru la m-ec’.ul in terna țîonaJ de 
în sferturi de finală, nereușind să \ t>ox din!;re echipele R-P. Bulgaria 
tragă la adevărata ei valoare. Ra- C ; R p (jngare. Rezultatul aoesteî 
mine totuși un eilement de baza Z întîini.ri constituind o veritabilă 
pentru echipa noastra reprezenta- \ surpriza am cerut explicații arbi- 
*‘vă- X trului M. Ghinescu. „Boxerii bul-

Itona tzimbalmoș, debutînd cu f gări s-au comportat foarte bine, 
această ocazie în întreceri inter- > iar rezultatul este perfect just. In 
naționale, a luptat totuși curajos \ schimb, m-a surprins forma slabă 
și eficace, fiind eliminată cu multă f manifestată de majoritatea boxeri- 
dificultate, după 3 asalturi pierdu- J lor maghiari și chiar de către cu
te la limită în fața trăgătoarelor j noscutul L. Papp care a obținute 
M. Elek, Multor, Stenkel etc. victorie dificilă. Dintre boxerii bul-

gări am remarcat pe Savov, un 
RUXANDRA IONESCU > „cocoș” de „talie europeană” cu 

ANDREI VILCEA \ mari calități și pe greul Lozanov 
antrenori (peste 120 kgr.).”

o clipă de nedumerire
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