
In cuplajul de joi de pe stadionul 
„23 August"

€u un joc superior

Știința Timișoara—o revelație—a întrecut pe C.C.A.
» *

C.C.A. — ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
1-2 (1-1)

Au marcat: Boroș (mtn. 30), Za
voda I (mtn. 35) și Ciosescu (min. 
51).

Stadionul 23 August, teren bun.
Timp frumos. Spectatori: 60.000.

Arbitru: Petre Badea, Orașul
Stalin, excelent.
ȘTIINȚA: Pain-Sbîrcea, Brînzei, 

Florescu-Cojereanu, Tănase-Lazăr, 
Mazăre, Ciosescu, Dinulescu, Bo
roș.

C.C.A.: Toma-Zavoda II. Apol
zan, Dumitrescu-Onisie, Bone-V. 
Moldovan, Constantin, Alexan- 
drescu, Zavoda I, Tătaru.

„Jos cu pălăria" este o expresie 
folosită, cu precădere în Ardeal, a- 
tținci cînd vrei să-ți arăți admira
ția totală, cînd vrei să recunoști 
deschis meritele cuiva, cînd — în 
întrecerea sportivă, de exemplu — 
îți exprimi respectul față de cel ca
re <a cîștigiait. cînd îi recunoști su
perioritatea și meritele-

„Jos cu pălăria", deci, în fața Ști
inței Timișoara, pentru splendida 
comportare de joi, pentru categori
ca și deplin meritata victorie — în
delung aplaudată — obținută în 
fața echipei C.C.A, liderul catego
riei A.

Pentru mu Iți, rezultatul de 2—1 
în favoarea studenților constituie, 
desigur, o surpriză. Pentru cei care 
au văzut însă, joi după-amiază, jo
cul timișorenilor, rezultatul este 
deplin explicabil și — dacă se mai 
pot strecura unele nedumeriri — 
ele pot privi, cel mult, scorul... Și 
aceasta, pentru că Știința a cîștigat 
mult mai comod, putea înscrie mai 
mult.

Joi seara, un cititor îl întreba la 
telefon pe un coleg al nostru, dacă 
victoria Științei este meritată. „Cu 
prisosință", i-a răspuns colegul nos
tru. Nu din solidaritate redacțională 
de opinie, ci din convingerea că 
este exprimarea cea mai plastică 
a unei realități, ne vom însuși și 
noi acest „cu prisosință" și-l vom 
adăuga atunci cînd afirmăm *ă  
Știinta a meritat victoria.

Știința Timișoara a fost mai bu
nă decît C.C.A.' sub toate aspectele: 
a luptat mat mult, a dorit victoria 
cu mai multă ardoare decît O.C-A., a 
jucat mai ordonat, a arătat exe
cuții tehnice cu totul remarcabile, a 
folosit mai bine armele tactice pe 
care le utilizase cu succes în ultime
le săpfămînt chiar G.G.A., și și-a 
mai întrecut adversarul și sub un 
alt aspect (poate mai puțin impor
tant în determinarea rezultatului, 
dar care atîrnă greu în fața specta
torilor) aspectul comportării disci
plinare. In acest fel, Știința Timi
șoara și-a cîștigat noi galoane de 
consacrare cu atît mai strălucitoare, 
cu cît ele au fost cucerite în ftfa 
unei echipe a C.C.A. care n-are ce 
scuze să invoace. Se pune întreba
rea: a fost obosită echipa 
G.S.A.? Noi credem că nd. 
geuiru, că bucureșțenlț au. a

vut duminică zi de odihnă, iar
— în al doilea rînd — pentru că 
oboseala unei serii de jocuri ante
rioare este greu de presupus (îna
inte de încheierea turului!) la o e- 
chipă cu veleități de campioană. Ce 
ne-am fi așteptat, atunci, de la Ști
ința Timișoara care a jucat dumini
că un meci greu cu Dinamo și are 
7—8 oameni în plină sesiune de 
examene?

Atunci, poate că C.C.A. (ca un 
școlar care, după ce a luat o nota 
bună, nu-și mai repetă temele) a 
început „să uite lecția", a început să 
nu mai facă jocul său, care se im
punea ia un moment dat ca sis
tem!? Credem că nici în aceasta nu 
constă explicația reală a înfrângerii 
și mai ales a comportării de joi a 
militarilor, care au dat — mai îna
inte — destule dovezi asupra valorii 
lor. Intr-o succintă cronică de joc 
nu este cazul să intrăm în analize 
mai profunde, dar credem că expli
cația cea mai directă și imediată a 
rezuttaWui de teri r> constituie în 
primul rînd... Știința Timișoara, care
— pur și simplu — nu i-a lăsat să 
ioace pe echipierii C.C.A. Sbîrcea și 
Florescu au „tamponat" regulat ac
țiunile aripilor militare found for
te al echipei), inepuizabilii Coierea- 
rt’i și Tănase (cel mai bun de pe 
teren) au anihilat interii militari 
iar Mazăre (inter retras) a Încur
cat „din fașe" inițierea acțiunilor 
ofensive. La înaintare, Știința a în
fipt un „cui" (Ciosescu) în apăra
rea bucureștenilor, iar Lazăr, Dinu
lescu, Boroș, rapizi, ingenioși, per- 
severenți, au semănat derută și au 
fost „sămînță de ceartă" printre a- 
păirătorii — foarte nervoși — ai e- 
clripei C.C.A. In plus, jocul exce
lent de ansamblu, al timișorenilor, a 
făcut ca CCA să nu mai găsească 
„găuri" pe care să le exploateze. 
Iată de ce, de altfel, cu greu am 
putea face obișnuitele remarcări la 
Știința. Se cuvin însă a fi mențio
nate meritele cu totul speciale ale 
lui Tănase, urmat de Brînzei și Co
jereanu.

CCA n-a mai lăsat nici pe de
parte impresia din jocurile cu Di
namo sau Lutton Town, de exemplu. 
Și dacă anumite scăderi ni le expli
căm prin jocul adversarilor, nu ne 
explicăm în schimb jocul nervos 
(generator de greșeli) a>l unor apă
rători (Toma, Zavoda II) și mai a- 
les o anumită atitudine complet pa
sivă față de joc manifestată — pe 
alocuri — de unii atacanți (Alexan- 
drescu, Constantin) și — parțial — 
Bone. Nu putem trece însă cu vede
rea eforturile lui Onisie, Zavoda I, 
și Zavoda II, care — sub aspectul 
luptei — au dat coechipierilor lor o 
adevărată lecție.

Jocul a început furtunos, cu a- 
tacurj îndrăznețe ale Științei, cai£_.
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Atacul echipei Știința Timi
șoara a produs deseori panică la 
poarta echipei C.C.A. Acțiunile 
în adîncime inițiate mai ales de 
Ciosescu și Dinulescu, ca și cen
trările lui Boroș și Lazăr au pre
tins din partea apărării militari
lor eforturi mari pentru a apăra 
poarta lui Toma. In fotografie, V. 
Dumitrescu respinge în ultima cli
pă balonul din picioarele lui Cio
sescu, care se pregătea să tragă. 
Toma este gata să blocheze min
gea, iar Apolzan privește faza 
neliniștit.

Și apărarea echipei Dinamo 
a avut de lucru cu atacul texti- 
liștilor din Arad. Iată-1 pe Uțu 
,.întins” la maximum după o 
min^e periculoasă trasă de Birău 
(care nu se vede în fotografie). 
Toma și Anghei urmăresc cu tea
mă drumul mm cri i, care va ieși 
afară însă. (Foto R. VILARA

diți primul moment. ÎȘÎ anunță pre
tențiile la victorie. In min. 5, Dinu
lescu trage prin fața porții, goale, 
tot el raiează la un corner iar în 
min. 13 Toma respinge greu o bom
bă a Iui Cojereanu. In min. 25, Di
nulescu trage peste poarta părăsită 
de Toma, dar după 5 minute domi
narea oaspeților este concretizată de 
Boroș, care — cu capul — înscrie 
din apropiere. C.C.A. trece la atac 
și Tăiartt ratează, trăgînd în bra
țele portarului. Ir*  min. 35. V. Mol
dovan centrează și, de la 16 metri, 
Zavoda 1 înscrie cu un șut puternic, 
pe jos. Ritmul de joc scade.

După pauză, studenții atacă pu
ternic. Boroș ratează (trage pe lin
gă poarta goală), apoi Constantin 
trimite cu capul, puțin pe lingă 
bară. In min 51, după un schimb 
scurt cu Lazăr, Ciosescu șutează pu
ternic din unghi și înscrie sus, la 
colț. In continuare, inițiativa este 
de partea oaspeților. Alte ocazii de 
gol: Boroș (min. 62), V. Moldovan 
(m. 65), Ciosescu (mare ocazie, 
poarta goală, min. G6). Spre sfîr- 
șit dm nou o ușoară revenire a 
GC.A.

O plăcută surpriză arbitrajul si
gur, competent și prompt al lui Pe
tre Badea, care s-a achitat cu suc
ces de sarcina de a conduce un 
meci greu. El se impune ca unul 
din arbitrii tineri de mare perspec
tivă.

RADU URZICEANU

In campionatul european feminin
.....................................     ap

Baschetiiallsiele 8. Cehoslovace $11 p. Bulgariei 
au orllelull un meci excepțional

Sistemul de disputare a finalelor a fost modificat

PRAGA 8 (prin telefon de la tri
misul nostru special). Joi, echipele 
participante la campionatul euro
pean feminin de baschet au avut 
zi de odihnă. La ora 9. comisia 
de organizare a întrecerilor a in
vitat conducătorii delegațiilor și 
căpitanii echipelor la o recepție 
la hotelul Flora. Cu acest pri
lej au fost făcute fotografii, iar 
secretarul general al F.I.B.A., 
Wiliam Jones, a mulțumit pentru 
ospitalitate și pentru perfecta or
ganizare a campionatului.

In cursul recepției, delegațiile 
străme au oferit daruri gazdelor, 
iar sportivii cehoslovaci au oferit 
oaspeților cristaluri, obiecte de 
artă populară cehoslovacă, albume 
etc.

La ora 10 a avut loc ședința 
de constituire a asociației antre
norilor europeni de baschet. In 
cadrul căreia s-a discutat statutul 
asociației. S-a căzut de acord ca 
pînă la congresul F.I.B.A., care 
va avea loc cu prilejul Olimpiadei 
din . acest an, ia funcționeze o 
comisie alcătuită din antrenorii Mc. 
Gregor (Italia), Busnel (Franța), 
Gregoriev (Uniunea Sovietică) șl 
Mrazek (Cehoslovacia), care să 
soluționeze toate oroblemele pînă 
la congres.

In acest timp, autobusele purtau 
spre Melnic, o localitate pitorească 
din apropierea Pragăi, echipele 
participante la campionatul euro
pean. Jucătoarele au vizitat mu
zeul Kokorin, unde se văd urmele 
celei mai vechi așezări omenești 
din Cehoslovacia. Apoi, cîntecul și 
voia bună au cuprins frumoasa 
poiană, unde s-au adunat jucătoa
rele pentru a cînta, creîndu-se le
gături prietenești. Spre seară, ju
cătoarele s-au adunat din nou la 
Pnaga, unde a doua zi aveau să 
se dispute jocurile decisive pentru 
stabilirea locurilor în serii.

R. CEHOSLOVACA ȘI R. ’P. 
BULGARIA AU OFERIT UN

MECI EXCEPȚIONAL

In niinuitul 14 aii WSkiirii Ce
hoslovacia — Bulgaria jucătoarele 
bulgare conduceau cu 30—15. Vă 
imaginați că la acest scor, rea
lizat ta urma unui joc excelent, 
puțini erau acei care mai sperau 
într-o revenire a cehoslovacelor, Tar

victoria era considerată imposibili 
Totuși, chiar de la acest scor. e-< 
chipa Cehoslovaciei a practicat o 
apărare om la om strînsă. pe tot 
terenul și datorită jocului pivo 
ți lor, contraatacurilor și aruncări
lor de la semi-distanță au refăout 
din handicap, în repriza a doua au 
egalat și pînă la urmă victoria 
le-a revenit și încă la diferență. 
Vă imaginați delirul spectatorilor 
care urmăreau pasionați această 
formidabilă revenire, care a -adus 
o meritată victorie echipei Ceho
slovaciei. Trebuie să amintim însă 
că de la începutul reprizei a Il-a. 
au ieșit de pe teren pentru cinci 
greșeli personale șase jucătoare 
de bază ale .echipei Bulgariei șî 
anume : Voinova, Kalașkanova, Sa- 
vova, Ghioșeva, S im a nova și Pen- 
ceva. Scorul final a fost de 91—75 
in favoarea Cehoslovaciei. Puncte
le au fost înscrise de Veckova 
(7). Skutinova (1), Mazlova (26), 
Myslilova (6), HubaJkova (22). 
Stepanova (8), Dubska (10), Te-’ 
hessikova (9), Moutelîkova (2). 
Pentru Bulgaria au înscris: Di
mitrova (2), Kajașkanova (12), 
Kuzova (2), Gospodinova (15)'» 
P. Bobova (2), Savova (1), E. 
Bobova (10), Voinova (9), Ghio-= 
șeva (13), Simanova (2), Ponce' 
va (7). i

Un meci interesant, încheiat cu 
un rezultat surprinzător a fost 
cel dintre Ungaria și Polonia. Ju-> 
cătoarele maghiare au folosit tn 
permanență apărarea în zonă, tn 
fața căreia polonezele nu s-au des-- 
curcat în nici un moment. Scor: 
46—41 125—18) pentru Ungaria. •

Echipa Romîniei a jucat cu ED 
veția de care a dispus cu 91—34 
(44—16). Alte rezultate: Olandă 
— Scoția (71—24 (26—10), lugcH

(Continuare in pag. a 2-a}

..... ... .......... .............

Victoria lui Soter 
la Istanbul  •••

■a fost amplu comentată de 
toate ziarele turcești (Citiți a- 
mănunie în pagina a 8-ta). In 
fotografie una din încercările 

efectuate de recordmanul nos
tru la înălfimea de 2p7 m.



Două noi
ESTE ACTIVITATEA SPOR

TIVA NECESARA INTR-UN 
INSȚ1TUT DE INVAȚAMINT 
SUPERIOR? IN CE MĂ
SURĂ RĂSPUNDE SPORTUL 
NĂZUINȚELOR DAR ȘI NE
CESITĂȚILOR TINERETULUI 
DIN INSTITUTUL...? Acestea erau 
principalele întrebări cărora le 
căutam răspuns în scurtele po
pasuri făcute prin instituțiile de 
învățămînt superior din Iași și 
Galați. Și, vă mărturisesc că am 
trecut pragul rectoratelor cu o 
firească stringere de inimă, gta- 
dindu-ne că, poate, oamenii cu 
atît de vaste preocupări științifice 
care stau în fruntea institutelor 
și facultăților, vor primi cu un 
zîmbet îngăduitor, întrebările 
noastre. Era vorba, poate, de o 
reminiscență a sfielii cu care 
studentul mitră la rectorat dar 
și de impresia că lupta pentru 
pregătirea unor cadre de nădejde 
de ingineri, agronomi, medici 
sau profesori, nu le lasă condu
cătorilor de institute și facultăți 
vremea să se apropie și de acti
vitățile extra profesionale ale stu
denților și, implicit, de sport Și, 
totuși am pătruns prin multe uși 
pe care scria „RECTORAT", am 
stat de vorbă cu mulți dintre 
oamenii care răspund de bunul 
mers ai activității științifice și 
didactice în instituțiile de învă- 
țămînt superior din Iași și Ga- 
Mi. Iar solicitudinea cu care 
iam fost primiți, profunda cunoaș
tere a problemelor sportive șî 
modul în care profesorii, condu
cătorii de institute, privesc acti
vitatea sportivă nu numai că 
ne-au risipit îndoielile, dar ne-au 
și convins de utilitatea anchetei 
pe care ziarul nostru a inițiat-o 
și, mai ales, de profunda com
petență a oamenilor cu care stă
team de vorbă. De aceea., nu 
putem încheia acest prim capitol 
fără a mulțumi tovarășilor prof. 
Ar. ing. Cristofor Simionescu, 
rectorul Institutului Politehnic din 
Iași. prof. Pașacanu, rectorul 
Institutului agronomic din Galați, 
prof. Iosif Egrî. prorectorul Ins-' 
titwtului Mecanic din Galați, 
prof. dr. Mihai Duca, prorectorul 
Institutului Medico-Fa.rmaceutic 
din Iași precum și celorlalte ca
dre didactice de conducere, care 
ne-au dat prețioase Indicații în 
ancheta noastră.

★
' Este interesant faptul că ma
joritatea cadrelor de conducere, 
oare ne-au putut vorbi nu numai 
despre probleme teoretice dar 
chiar despre viața de zi cu zi 
t sportivilor din facultăți, au tre- 
but foarte sumar peste capitolul 
ijeatedra de educație fizică", ex- 
plicînd acest lucru prin faptul că 
activitatea acestor cadre, deși în
cadrată în procesul de învăță- 
mmt, scapă de sub controlul rec
toratelor, (acest control fiind cen
tralizat de secția de specialitate 
iftin Ministerul Invățămîntului). Ia 
ce măsură este dăunător acest 
lucru, ni-1 arată cîteva exemple 
concrete : 1. activitatea cadrelor nu 
este discutată nicăieri în cadrul 
consiliului științific, tocmai pen
tru că această activitate iese, 
Intr-o oarecare măsură din com
petența și de sub controlul rec
toratelor. 2. Situațiile create In 
urma acestui fapt sint uneori 
de-a dreptul ciudate. De pildă, 
AL Vardela, șeful catedrei de e- 
Bucație fizică în Institutul agro
nomic Galați, a dispărut pur și 
simplu din localitate, lăsînd ca
tedra descoperită, fără ca recto
ratul să poată lua măsurile cuve
nite. Deseori .tematica activității 
științifice a catedrelor este ruptă 
de specificul institutelor respec
tive ea cuprinzînd în exclusivi
tate subiecte de metodică gene
rală, care servesc poate membri
lor catedrelor /“absolvenți ai Ins
titutului de Cultură Fizică) in 
dezvoltarea cunoștințelor lor de spe
cialitate, dar nu aduc un serviciu 
prea mare mișcării sportive stu
dențești. Astfel, catedra de spe
cialitate a Institutului agronomic 
din Iași a elaborat referate (pe 
baza indicațiilor organelor de re- 
*ort din Minister) privind siste
matizarea unui număr de lecții 
de gimnastică, dar nu are in
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preocuparea ei nici o temă privind 
pregătirea fizică a studenților în 
condițiile unui Institut de agro
nomie, unde studenții au o bo
gată activitate fizică profesiona
lă. 3. Intre catedrele și colectivele 
sportive există un paralelism care 
ne-a fost sesizat nu numai de 
studențî, dar chiar de conduce
rile institutelor. In general, ca
tedrele se ocupă de unele disci
pline sportive (de regulă gim
nastica și atletismul) prezentind 
echipe in campionatele universita
re, în timp ce colectivele se ocu
pă de aMe discipline sportive, 
prezentind echipe în campionatele 
republicane. Cit despre sportul de 
mase, acesta nu constituie o pre
ocupare pentru nici unul dintre 
cele două organe, angajamentele 
fiind realizate, pur cifric, exclusiv 
de către catedre, după cunoscuta 
„metodă" a folosirii colocviilor 
in acest scop și nu prin organi
zarea de concursuri și competi
ții cu participare» maselor de 
situdenți.

Stat doar câteva aspecte, dar 
din temeinica analiză a muncii

La institutul Agronomic 
Galați, acțiunile gospodă- 
reștl stnt uneori asimilate 
eu ...aportul.

— Ai încă o priză defectuoasa, 
dar, In general, progresezi...

catedrelor se desprinde concluzia 
că aportul lor la atragerea ma
selor de etodenți ta activitatea 
sportivă și la pregătirea de spe
cialitate a vtafuriAoc sportive este 
tacă nesatîsfăcătar, iar lipsa de 
colaborare ou colectivul sportiv 
este de-« dreptul dăunătoare. Așa 
cum se prezintă ea ta momentul 
de față, cu un număr redus de 
ore săptămânal, eu preocupări 
teoretice, rupte de specificul vieții 
facultăților, eu o bază materială 
de multe ort insuficientă, cu o 
sferă de activitate restrânsă la 
primii doi ani de facultate, mun
ca acestor catedre nu-i apropie pe 
studențî de sport și nici nu-1 a- 
jută să capete calitățile fizice de 
bază strict necesare oricărui 
tînăr ta pdn efort intelectual.

★
Deși, aparent, colectivele spor

tive din institute și facultăți nu 
au sarcini deosebite de celelalte 
colective sindicale, o analiză cît 
de sumară arată că situația este 
cu totul alta. Prob’ema sportului 
nu se paie la fel într-o facultate 
și tntr-o întreprindere sau intr-un 
sat Car act eristicele activității 
sportive universitare ar fi după 
părerea noastră: 1.0 mare masă 
de tineri apți nu numai pentru 
activitatea sportivă obișnuită, dar 
chiar pentru cea de performanță. 
2. Condiții de muncă și viață 
care nu numai că permit practi
carea sportului dar chiar o im
pun. 3. O diviziune a timpului 
de-a lungul unui an, deosebită de 
a tuturor celorlalte domenii de 
activitate, (pentru studențî anul 
Începe ta... septembrie și se în
cheie tn iunie).

Stat adaptate oare colectivele 
studențești acestui specific? In 
cea mai mare parte, nu! Astfel, 
dintr-o aplicare mecanică a prin
cipialul legăturii cu sindicatul 
respectiv, Institutele Medico-Far- 
maceutice s-au trezit rupte de 
asociația Știința și trecute la 
Progresul. La Iași, aceasfă inad
vertență este și mai reliefată de 
unificarea colectivului Progresul 
IMF eu celelalte colective Pro
gresul din localitate. Urmarea : 
colectivuil studențesc nu mai exis
tă, iar sportivii din IMF fac par
te din echipele altor colective, în 
epectol._ Știința. In general vor

bind însă, la colectivele Știința 
din Iași și Galați activitatea de 
performanță este destul de re-; 
dusă, iar activitatea de masă in
existentă, aceste colective nefo
losind în nici un fel imensul _ a- 
vantaj de a avea la dispoziție 
un număr mare de tineri cu do-' 
rință și aptitudini pentru sport.

Cu toate că asociația Știința 
are ta ultima vreme o preocupare 
mai mare față de colectivele spor
tive din institute și facultăți, 
activitatea sa nu poate fî califi
cată drept suficientă. După păre
rea noastră, forma de organizare 
a activității sportive ta centrele 
universitare medii nu și-a găsit 
încă profilul adecvat. Așa se 
explică de ce echipa divizionară 
de handbal Știința Iași cuprinde, 
de fapt, studențî din toate colec
tivele Știința, la fel ca și echipa 
de fotbal, etc. fn această pri
vință cel puțin, „terenul" a luat-o 
înaintea „centrului" și n-ar fi rău 
să se reflecteze asupra posibilită
ții de a se crea coleative Știința 
orășenești, puternice, bine dotate 
și conduse de cei mai pricepuțî 
activiști. De asemenea, faptul că 
la Iași și la Galați colectivele Ști
ința nu au nici o bază sportivă 
în aer liber, iar sălile stat fie 
improvizate, fie necorespunzătoa
re, constituie tot o deficiență a 
asociației Știința care, în acești 
ani, nu a rezolvat o problemă 
atît de importantă. Inexistența 
uneî activități sportive de masă 
nu se datorește numai lipsei de 
inițiativă a colectivelor. Asociația 
Știința avea datoria să inițieze 
cît mai multe competiții, să orien
teze activitatea colectivelor către 
formele cele mai atractive de 
practicare a sportului, să dezvol
te noua tradiție a sportului 
universitar din țara noastră.

★
Vom încheia cu ideea cu care 

am început. Cadrele de condu
cere ale institutelor de . învăță
mînt superior din Iași și Galați 
consideră că sportul constituie o 
activitate prețioasă pentru stu
denția atît din punct de vedere 
al întăririi sănătății lor cît și 
din punct de vedere educativ. 
Mai mult decît atît. ei consideră 
că principalele probleme ale vieții 
studențești (proces didactic, 
frecvența, condiții de viață etc.) 
sint astăzi rezolvate, iar insufi
ciența activității sportive creează 
un gol în multitudinea de aspecte 
care caracterizează activitatea unui 
viitor intelectual de tip nou. 
Conducerile institutelor și ale 
facultăților stat gata să facă tot 
ce cade în sarcina lor pentru aco
perirea acestui gol. In această 
privință însă, cel puțin tot a- 
tît de importante stat și obliga
țiile organelor de resort din Mi
nisterul Invățămîntului. Acestea ar 
trebui să analizeze temeinic re
zultatele obținute pînă acum de 
catedrele de educație fizică, de 
asociația Știința ca și de co
lectivele sportive din institute 
și facultăți, care trebuie să re
nunțe la superficialitatea de care 
ati dat dovadă pînă acum, și să 
intre ta sflirșit, în fondul muncii 
lor.

DAN GIRLEȘTEANU 
V. ARNAUTU

O ȘEDINȚĂ NOCTURNĂ...
Era într-o noapte rece de pri

măvară. Pe 6trada Ștefan cel Mare 
din Constanța nu mai răsunau de 
cît rareori pașii unor trecători în- 
tîrziați. Prin case, luminile se stin
seseră de mult. Iată, însă, că în
tr-o singură clădire cîteva feres
tre erau puternic luminate : sala 
de ședințe a comitetului regional 
C.F.S. Ia te uită, ce oameni har
nici, ne-am spus. Muncesc pînă la 
nrezul nopții. Dar, ce se întîm- 
plase aci ?

Avusese loc o ședință ,,furtu
noasă" a comisiei regionale de 
box, în cadrul căreia se luaseră 
importante hotărîri. Printre aces
tea. susoendarea antrenorului N. 
Buzea. Toate se petrecuseră, după 
cîte știam, seara. De fapt, ședința 
nu se terminase în „timp util" 
întrucît intervenise un alt punct la 
ordinea de zi. Bineînțeles, un 
punct ...neprevăzut

După plecarea celorlalți membri 
ai comisiei, atmosfera continua să

LUPTĂTORII NOȘTRI LA ISTANBUL
„Cupa Mondială" la lupte — Pe malul Bosforului la Istanbul, 

s-au reintîlnit vechi prieteni. In tr-o clipă de răgaz luptătorii so
vietici și romîni cui... „zlmbii" o biectivului fotografic... Pot fi re- 
cunoscuți in fotografie V. Bular ca, Gh. Dumitru, M. Solcz, antre
norul I. Corneanu, arbitrul V. Bați, conducătorul lotului R.P.R- 
S. Baranyi și VI. Mancev, VL Staschevici, I. Kotkas, B. Gurevici, 
S. Balau adze, campioni mondiali. Vi. Rosin, VI. Kojarski, Cionov, 
antrenori.

„Cupa Dinamo” la alpinism
La Cheile Turzii au avut loc la 

3 și 4 iunie tradiționalele Întreceri 
ale „Cupei Dinamo" la alpinism. 
Au participat numai echipele aso
ciațiilor Dinamo, C.C.A. și Voința, 
în timp ce celelalte asociații nu au 
dat nici o însemnătate acestei în
treceri.

Cu toate acestea concursul a a- 
vut o frumoasă desfășurare și s-a 
ridicat la un bun nivel tehnic .Nume, 
roși spectatori, oameni ai muncii 
din satele apropiate ca și dim ora
șele regiunii Cluj au urmărit cu 
viu interes îndemînarea, forța și 
curajul temerarilor alpinlști oare 
s-au întrecut nu numai între ei, 
ci și cu greutățile traseului.

La proba pe echipe desfășurată 
pe traseul Sanșil (trei lungimi de 
coardă, dificultate 3 B) au fost în
scrise și au luat startul cinci e- 
chipe în următoarea ordine: Vo
ința, Dinamo II, Dinamo I, combi
nata CCA—Voința și CCA. O ex-

Baschetbalistele R. Cehoslovace și R. P. Bulgariei 
au prilejuit un meci excepțional

(Urmare din pag. 1) 

slavia — Scoția HO—37 (48—14), 
Finlanda — Danemarca 42—27
(28—12), Franța — Austria
62—34 (30—10).

AZI SE DISPUTA 
SEMIFINALELE ȘI DUMINICA 

FINALELE
In urma rezultatelor înregistrate, 

ordinea echipelor in cele patru se
rii este următoarea : seriile pentru 
locurile 1—8: seria A : Ceho
slovacia, Bulgaria Franța, Austria; 
seria B: U.R.S.S., Ungaria, Polo
nia, Italia. Seriile pentru locurile 
9—16: seria A: Romînia. Finlanda 
Elveția, Danemarca,; seria B; 
Jugoslavia, Olanda, Germania Occi
dentală, Scoția.

In ultima ședință a comisiei de 

fie ,,încălzită". Cîțiva inși mal 
rămăseseră tacă pe poziție: tov. 
V. Baciu, președintele comisiei, I. 
Stoica și antrenorul A. Corăscu. 
Aceștia , ca să se mai „răcorească" 
puțintel, după o ședință atît de 
grea, sau poate ca să-și acorde 
o binemeritată răsplată pentru 
munca din acea seară — în oare

------------------- ’~ț
’ Din materialele----------- J
| pentru concursul de corespondențe |

se dezbătuseră numeroase proble
me pentru bunul mers al boxului 
constănțean — s-au pornit să se 
cinstească, golind o sticlă cu li
chior.

Și așa, mai cu o părere, mai cu 
o dușcă de lichior, mai cu o giu- 
mă, timpul a trecut pe nesimțite. 
Și tot pe nesimțite, unii nici au 
băgat de seamă oă stau cu picioa- 

celentă comportare a avut echipa 
Dinamo I (N. Jitaru, I Balteș, T. 
Hurbean) care s-a clasat pe primul 
loc realizând un timp record pe 
acest traseu i 14 min. 37 sec.; lo-' 
cui II a revenit Voinței cu 25 min. 
45 sec., iar locul III echipei Dinar- 
mollcu 26 min. 10 sec. Una din 
cele mai bune echipe, aceea a Ca
sei Centrale a Armatei, (Matei 
Schen, L- Karacsoni, Roland Wea
kens) a abandonai în a doua 
lungime de coardă, în urma unor 
greșeli tehnice făcute de capul de 
coardă pe prim» lungime, și a pen
dulării lui Welkens pe ». doua lun
gime.

Proba individuală s-a disputat 
pe o lungime de 40 m. în creasta 
Ciorilor. Rezultate tehnice : 1. I.
Balteș 46,4 sec.; 2. T. Hurbean
47,1 sec.; 3. N. Jitaru 53,0 sec.. 
4. Gh. Enache 57,2 sec. ; 5. Gh. 
Andreica 1 : 00,0 ; 6. M. Stanciu 
1 : 00,5; 7. I. Oarncea 1: 11,2.

organizare s-a stabilit modificare» 
sistemului de disputare a finalelor. 
Astfel, s-a hotărît desfășurarea în
trecerilor după sistemul olimpic. 
Mîine se, vor disputa meciurile Ce
hoslovacia—Ungaria, Bulgaria— 
U.R.S.S. (învingătoarele în aceste 
meciuri se întîlnesc duminică pen
tru locurile 1—2, iar învinsele își 
dispută' locurile 3—4), Franța — 
Italia, Austria — Polonia (învin
gătoarele își dlspuită duminică lo
curile 5—6, învinsele locurile 7—8), 
Romînia — Olanda, Jugoslavia — 
Finlanda (învingătoarele se întîl
nesc pentru locurile 9—10, iar în
vinsele pentru 11—12), Elveția — 
Scoția, Danemarca — Germania 
Occidentală (învingătoarele vor lup
ta pentru locurile 13—14) iar în
vinsele pentru locurile 15—16.

EFTIMIE IONESCU

rele pe bănci, iar becurile' ard, în 
fond.

Asta a fost tot. Nimic grav, de
sigur. Cîțiva activiști, o sticlă cu 
lichior și o atmosferă de voie bună 
după munca unei ședințe.

Desigur că M.I.A. produce o se
rie de băuturi, nu de... florile mă
rului, sau ca să împodobească vi- 
trine’e cu sticle frumos etichetate 
ci, firește, pentru a satisface cere
rile cetățenilor. Numai că cetățenii 
trebuie să știe cînd, cum, și, inaî 
ales, unde să folosească aceste pro
duse...

Am notat aceste aspecte „inofen
sive", ca nu cumva cei de la co
mitetul C.F.S. regional Constanța 
să se mire — mîine, po'mîi ie — 
cînd vor vedea că, în sala de șe
dințe, s-a amenajat și o... bodegă, 
spre a fi mai la îndemîna celor 
care se sacrifică, trudind pînă noap
tea tîrziu, pentru progresul mișcă
rii sportive...

PETRE ENACHE



O metodă bană

multe,nu-s

organizarea cit

Înotul, bucuria celor mici

care 
fost

mai puțin adevărat 
fost „îndemnați" și 
datei de 17 iunie, 
sfîrșitul primei eta-

n:'ci a-
folosită

In ultima vreme, activiștii colec
tivelor sportive au fost puternic sti
mulați in activitatea de organizare 
a concursurilor, de vremea deose
bit de favorabilă întrecerilor spor
tive. Nu este 
insă, că ei au 
de apropierea 
care va marca 
pe a Spartachiadei. Și astfel, in 
multe locuri unde frumoasele rezul
tate nu se lăsaseră așteptate nici 
pînă acum, au fost obținute noi 
succese în mobilizarea tineretului 
la startul acestei importante com
petiții de masă. De la Reșița, de 
exemplu, ne-a sosit știrea că peste 
2£00 de tineri s-au întrecut in ul
timele zile la atletism, că zeci de 
echipe de handbal își dispută în- 
tiietatea în cadrul Spartachiadei și 
că mai bine de 1.000 de alți tineri 
au populat bazinul „1 Mai", par- 
ticipind cu însuflețire la întrecerile 
de natație din prima etapă a Spar
tachiadei. Astfel de știri ne-au so
sit din fiecare regiune. La Iași șt 
Galați, la Ploești, Sibiu și în alte 
orașe în care multe colective spor
tive nu prea se puteau lăuda cu 
„bilanțul" întrecerilor Sparlackia- 
dei s-au organizat în ultimele zile 
concursuri la aproape toate probele 
cuprinse în regulamentul compe
tiției.

„Asaltul" pentru

Re aleile umbrite care duc spre 
bazinele de înot de la ștrandul Ti
neretului întîlnești în fiecare dimi
neață grupuri vesele de copii, în
soțiți uneori de părinții lor. Copiii 
se îndreaptă nerăbdători spre unul 
din bazine, unde funcționează un 
mare centru de înot pentru cei 
mici. Sute de elevi vin aici, zi de 
zi, cu multă plăcere, să învețe cit 
mai multe din tainele acestui sport 
frumos și util. Mulți dntre ei vin 
poate pentru prima dată la un ba
zin de înot, alții sînt la al treilea 
an de antrenament dar toți la un 
loc formează o mare „familie", se 
împrietenesc, se joacă împreună și 
— ce-i mai frumos — se ajută unii 
pe alții în învățarea înotului. Zi
lele trecute, veniseră pentru prima 
oară la acest centru două fetițe: 
Dana Tomov, în vîrstă de 7 ani, 
elevă la școala germană, și Rodica 
Mirea, în vîrstă de 11 ani, elevă 
la școala elementară nr. 13. La în
ceput, amîndouă au stat foarte ..re
zervate". Cu greu luau parte la 
exercițiile distractive conduse de 
antrenor și, mult mai greu, la lec
țiile practice din bazin. După pu
țină vreme, am observat că un 
grup de fetițe, eleve la acest cen
tru, printre care Ruxandra Mirea, 
Elisabeta Bențimov și Irina Dragu 
au intrat în vorbă cu ele, s-au îm
prietenit pe moment și în curînd, 
timiditatea celor două nou venite a 
dispărut cu totul. Ba. mai mult, lo
cul preferat de joacă al lor deve
nise acum bazinul de înot I

' De obicei, lecțiile la acest centru 
încep dimineața la ora 8,30 și se 
termină la ora 12, iar după masă 
continuă de la ora 14.30 și iau 
sftrșit la ora 17. Cea mai mare ac
tivitate se desfășoară însă dimi- I

Handbalul este și el prezent în programul Spartachiadei, dar nu
mai pentru echipele feminine...

mai multor concursuri în aceste _ 
zile care ne mai despart de sfîrși
tul primei etape, nu trebuie să se 
oprească nici acum, după frumoa
sele realizări obținute. Chiar în co
lectivele sportive. cu sute de con- 
curenți au rămas încă destui tineri 
care doresc să participe la între
ceri. Și din păcate, nu puține sînt 
colectivele sportive în 
ceasta perioadă nu a 
de activiștii sportivi.

7 zile!... Desigur, 
dar, bine folosite, aceste șapte zile 
pot contribui la obținerea uncr n i 
succese, la lichidarea multor Un
suri manifestate în munca de orga
nizare a întrecerilor. Deci, la trea
bă l...

neafa, cină funcționează aici zece 
grupe cu cite 25—30 elevi, s'tb 
supravegherea a cinci antrenori.

In dorința de a cunoaște păre
rea unuia dintre antrenori în le
gătură cu activitatea acestui cen
tru, ne-am adresat iov. A. Szat- 
mary, care ne-a declarat: Este o 
mare plăcere și mulțumire sufle
tească pentru fiecare dintre antre
norii care lucrează aici, atunci 
cînd constată că numai după 8 sau 
10 ședințe teoretice și practice, co
piii veniți la bazin fără nici o cu
noștință în materie de înot, reușesc 
să alunece ușor pe deasupra apei. 
Pentru a le face antrenamentul cit 
mai atractiv, am pus la dispoziția 
elevilor numeroase plute, mingi de 
volei sau handbal etc., cu care să 
se joace fie în apă, fie pe uscat. 
Grupele sînt împărțite după urmă
toarele criterii : vîrstă, pregătire 
fizică și chiar pregătire tehnică 
Vîrstă celor care vin să învețe îno
tul variază între 5 și 14 ani. îm
bucurător este faptul că cei mai 
mulți dintre elevii acestui centru 
sfat ascultători, disciplinați și bu-nî 
la învățătură*.

T. R.

Apropiatele alegeri ale organe
lor sportive din cadrul asociației 
VOINȚA sînt întîmp.nate de colec
tivele sportive nu numai prin dife
rite competiții închinate acestui de
osebit eveniment din viața asociației 
ci. îndeosebi, printr-o susținută 
muncă de pregătire a primelor adu
nări de alegeri. După cum se știe, 
alegerile se vor desfășura, înce- 
pînd de Ia 20 iunie, în cadrul cer
curilor sportive.

Trebuie să evidențiem grija cu 
care sînt pregătite alegerile la colec. 
tivele bucureștene Voința Lemn-Mo- 
bilă și Metalo-Chimie, unde s-au în
tocmit d'n vreme planuri de acțiune, 
membrii consiliului au fost repar
tizați pe cercuri sportive pentru a 
sprijini munca de pregătire a adu
nărilor, instrucțiunile cu privire la 
alegeri au fost prelucrate pînă jos, 
s-au luat o serie de măsuri în le
gătură cu întărirea organizatorică 
a colectivelor, etc. De asemenea, 
sute de sportivi din aceste colec
tive se vor întrece în concursurile

Lipsă de spirit 
gospodăresc

Chiar și după încheierea „Lunii 
construcțiilor și amenajărilor de 
baze sportive*  continuă să ne so
rească din loată țara relatări a- 
supra acțiunilor mai mari sau rn;-ri 
mici care au avut ca rezultat 
crearea de noi ba-ze sportive com
plexe sau simple. De data acea
sta însă, ne vom ocupa de cîteva 
razuri în care „Luna construcții
lor*  a trecut ca și cînd n-ar fi 
fost, fără să ducă la mărirea nu
mărului de baze și nici măcar la 
reamenajarea celor existente.

Din Răcari (reg. București) co
respondentul O. Leonte ne descrie 
aspectul dezolant al teremdui de 
sport, care servește drept pășune, 
deși cîndva începuseră aci unele 
lucrări de raamenajare.

Din Craiova, corespondentul V 
Andronescu ne scrie că reamena- 
jările ți reparațiile de care aveau 
neapărată nevoie toate bazele spor
tive și, îndeosebi, poFgonul de tir, 
stadionul, ca și terenurile de vo
lei și baschet ale colectivului Pro
gresul, nu s-au făcut nici pînă 
acum.

O situație identică ne descrie 
corespondentul nostru Buduru Spi
rea din Giurgiu. Pînă acum co
lectivul sportiv din orașul și ra
ionul nostru manifestau preocupări 
pentru amenajarea și buna între
ținere a bazelor sportive. Anul a- 
cesta, situația s-a schimbat. „Lu
na construcțiilor*  i-a lăsat... „rece*  
pe activiștii sportivi dm Giurgiu 
care n-au întreprins nici o acțiu
ne menită să ducă la noi amena
jări sportive.

„De ce atîta lipsă de spirit gos
podăresc ?“ întreabă cei trei cores, 
pondenți. Aceeași întrebare o adre
săm, la rîndul nostru, celor răs
punzători de starea actuală a ba
zelor sportive din Răcari, Craio
va și Giurgiu.

Alegerile organelor sportive
intercercuri organizate in cinstea a- 
iegerilor. Din programul întrece
rilor, amintim doar concursurile de 
volei, șah, atletism, turism. Cu 
frumoase realizări întîmpină prime
le alegeri și colectivele sportivlrVo- 
ința Piele-Incălțăminte și Pres- 
tări-Servicii din Capitală. In aceste 
colective, munca organizatorică de 
pregătire a adunărilor de alegeri 
este strîns împiet tă cu o vie ac-

stîrnit a-

este strîns împiet tă cu 
tivitate propagandistică.

Un interes deosebit a 
țiunea pentru alegerea organelor 
sportive și în rîndul sportivilor din 
cooperativele meșteșugărești din 
Orașul Stalin. Aci se desîășoară 
în prezent prelucrarea instrucțiuni, 
lor în toate cercurile sportive. Tot
odată s-au luat măsuri pentru orga
nizarea de conferințe și discuții des
pre importanța alegerilor organe
lor sportive. Peste 200 de afișe 
(în afara celor trimise de asociație) 
și 12 fotomontaje vor face cunos
cută acțiunea alegerilor în cele mai 
mici unități de producție. Tot atît

In calitatea lor de organe de 
conducere, îndrumare șf control 
a activHtațu de cultură fizică din 
raioane, comitetele raionale 
C.F.S. au un rol important în 
dezvoltarea sportului*  în special 
a sportului de masă. Ele trebuie 
să se bucure de sprijinul elec
tiv, concret, ai organelor regio
nale, pentru a-ți putea însuși 
cele mai bune metode de muncă. 
Acest sprijin poate îmbrăca di
ferite forme și iMia din cele mai 
bune s-a dovedit a fi cea utili
zată de comitetul regional C-F.S. 
Iași care, recent, a întreprins 
o astfel de acțiune fa raionul 
Vlădeni.

Inmănunchind toate 
de care dispunea, comitetul re
gional C.F.S. Iași a trimis pen
tru trei zile, în fiecare colectiv 
sportiv din raion, cîte un acti
vist (președinți de comitete ra
ionale, activiști ai asociațiilor, 
membri ai comitetului regional 
C.F.S.). Aceștia au ajutat colec
tivul în organizarea concursu
rilor Spartachiadei de vară, au 
îndrumat consiliul colectivului, 
au analizat condițiile existente 
pentru dezvoltarea activității 
sportive și au prezentat conclu
zii. Concomitent cu această ac
țiune. a fost organizată deplasa
rea unui număr de peste 100 de 
sportivi, constituiți în echipe de
monstrative, care au susținut un 
reușit program sportiv în comu
na Andrieșeni unde, de altfel, 
au venit și locuitorii altar co
mune învecinate. Programul a 
cuprins meciuri de volei (Loco
motiva lași — Dinamo Iași șt 
Recolta Șipote — Dinamo lași- 
mascu’in, Recolta Vlădeiii — 
Flamura roșie Iași-femtain), me
ciul de oină Locomotiva Iași — 
Recolta Andrieșeni, o întrecere 
de ciclism, jocul de handbal 
masculin Locomotiva lași — 
Știința Iași, un concurs de atle
tism, unul de haltere, lupte și 
box, deschis tuturor celor pre
zervi, precum și un meci de fot
bal' între ‘echipele RecoRa Vlă- 
deni și Recolta Andrieșeni.

Acțiunea întreprinsă de comi
tetul regional C.F.S. Iași pentru 
sprijinirea concretă a muncii 
sportive din raionul Vlădeni a 
dus nu numai la o îmbunătățire 
de moment a activității dar și la 
interesante concluzii, care vor 
servi comitetul regional în vii
toarele sale acțiuni. Astfel, s-a 
constatat tendința existentă în 
raioane de a lăsa organizarea 
marilor competiții de mase pen.

Printre sportivii din școli
La sfîrșitul lunii mai, în orașele 

Timișoara, Cluj, Alba lulia, Bucu
rești, și Galați s-au desfășurat în
trecerile etapei de zonă a campio
natului republican școlar de atle
tism.

Dintre rezultatele obținute cu a- 
cest prilej sînt de remarcat cele

SasS

de rodnică este și activitatea care 
se desfășoară în prezent Ia colec
tivul sportiv Voința Ploești, unde 
întreaga preocupare a colectivului 
s-a îndreptat către importanta acțiu
ne de pregătire a alegerilor, fără ca 
celelalte probleme ale muncii spor
tive să fie însă neglijate. Acesta 
este un aspect care trebuie să re
țină atenția activiștilor din toate 
colectivele sportive Voința. Și, un 
„Semnal de alarmă" tras încă de 
pe-acum, nu poate să strice: să 
nu rupem munca de pregătire a 
alegerilor de preocupările și sarci
nile actuale, obișnuite, ale colecti
velor sportive. Acest lucru este cu 
atît mai valabil cu cît sîntem în 
plină perioadă competițională, cînd 
avem datoria să asigurăm maselor 
de sportivi toate condițiile de prac
ticare a sportului în diferite forme: 
concursuri intercercuri, campiona
te, întreceri dotate cu diverse cupe, 
activitatea G.MA., Spartachiada de 
vară etc.

tru ultimul moment. Ga urmare. ; 
a acestei tendințe, Spartachiada 
fusese organizată numai în u- 
nele comune, ca Gropnița, Și- 
pote, Focuri, Andrieșeni etc. fa. 
timp ce în altele, ca Probota, 
Trîtești, Fîntînele, Roș.cani, etc. 
nu se' făcuse încă nimic. O ast
fel de tendință explică atît nu
mărul redus de participanți pe 
raion — 3000 — cît și cifra insu
ficientă realizată pe întreaga re
giune — 96.000.

Activitatea sportivă din raion 
se desfășoară oarecum la întîm- . 
plare, din inițiativa colectivelor 
mai mult decît sub conducerea 
și coordonarea comitetului raio
nal, a cărui legătură cu colecti
vele este foarte slabă și din cau
ză că nu toți membrii comite
tului sînt atrași in muncă, prin
cipalele acțiuni fiind întreprinse- 
de președinte. In aceste condiții, 
nu se poate spune că comitetul 
raional C.F.S. Vlădeni a ajuns- 
cu adevărat un organ de condu
cere, îndrumare și control a măs
cării de cultură fizică și sport 
din raion.

Nu există în acest raion preo
cupare pentru învioraresa activi
tății sportive locale, pe comune 
și între comune. Atît comitetul,, 
cît mai ales organele asociației 
Recolta s-au interesat prea pu
țin de acest important aspect, 
ca și de educarea prin sport a 
țăranilor muncitori, de îndrumare 
a lor către munca în colectiv, 
sprijinind astfel marea acțiune 
de transformare socialistă a a- 
griculturii. Atît sub aspect rom. 
petițional cît și sub aspect edu
cativ, munca sportivă din raion 
suferă, din lipsa de orientare a 
comitetului C.F.S. (în întregimea 
lui) ca șt a organelor asociației 
Recolta.

Fornind de la această stare de 
lucruri, acțiunea de sprijin între- 

■’prinsă de comitetul regional 
C.F.S. Iași a contribuit la învio
rarea vieții sportive din raion, 
la justa orientare a activiștilor 
din raion și din colective și la 
dezvoltarea bazei materiale. Mo
dul în care va evolua în viitor 
activitatea sportivă din acest 

raion depinde de felul în care 
aceste acțiuni vor fi continuate 
ca și de sprijinul sfatului popu
lar raional. In orice caz metoda 
folosită de comitetul regional 
C.F.S. Iași s-a arătat deosebit de 
bună și ea merită să fie extinsă 
si în celelalte regiuni.

POPA IOVIȚA 
din Direcția Organizatorică

a C.C.F.S./C.M.

■

i

din concursul de la Timișoara. Ia*  
tă-le: lungime băieți: 1. I. Herdă-e 
lâu (Timișoara) 6,64 m. ; 2 Wiliam, 
Keller (Tim'șoara) 6,44 m.; 3. MG 
colae Gogoncia (Pitești) 6,22 m.r 
100 m. b.: 1. Gh. Cristescu (P*4-  
testi) 11,3 sec.; săritura cu prăjim r
l. Simion Blaga (Timișoara) 3.60’
m. ; săritura în înălțime b.: 1. Si— 
mion Blaga (Timișoara) 1,75 rn. Z 
800 m. plat : 1. Zottan Vamoș (Ti
mișoara) 1:59,2. 100 m. f.: Sotîfc 
Moțiu (Timișoara) 13,0 sec.: să
ritura in lungime f. : Maria Măriți: 
(Tinrșoara) 5,56 m.

Dar și la întrecerile din celelal
te centre rezultatele bune n-au lip*  
sit. Astfel, ia Cluj au ieșit în evi-2- 
dență : Francisc Szabo (Oradea)) 
11,5 sec Ia 100 rn. b.; Ana Galiș: 
(Oradea) 13,0 sec. Ia 100 m. L— 
Maria Beteg (Cluj) 1,40 m. la) 
săritura în înălțime. In cadrul corp- 
cursului de la Alba lulia s-au re
marcat: Erika Scheier (reg.Stalin)) 
12,68 m. la aruncarea greutății 
Maria Cerchez (Ploești) 1,43 nu 
la săritura în înălțime; Sanda Bor— 
dan (Regiunea Autonomă Maghiai 
ră) 13,2 sec. la 100 m

In cadrul competiției sportive re
zervate elevilor din școlile profesia 
ona'e de ucenici din industria pe4 
troliferă și dotată cu „Cupa Minis
terului Industriei Petrolifere*  s-au 
înregistrat următoarele rezul-a 
tate : primul ioc a revenit elevilotț 
de la școala profesională de uce
nici nr 1 din Cîmpina. Locul H ai 
fost ocupat de școala profesională 
Moreni, iar iocul III de școala 
profesională din Ploești. Locui în- 
tîi la handbal a revenit elevilor 
din Moreni, la fotbal celor din Plo
ești, iar la volei celor din Cîm
pina.
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Astăzi și mâine Ia Triest:
ITALIA—R. P. ROMINĂ, 

LA POLO PE APĂ
' A stă-seară 1a Triest reprezenta
tiva de polo pe aipă a Republicii 
Populare Romîne întîlnește echipa 
națională a Italiei. Din 1954, cînd 
Iromînii au participat la campiona
tele europene de la Torino și pînă 
acuma este pentru a doua oară 
Cînd o echipă romînească de polo 
pe aipă evoluează în Italia. O pe- 
Tioadă relativ scurtă, dar «care 

Re-a permis jucătorilor noștri o ra- 
pidă ascensiune spre măiestrie. Nu 
mai departe de anul trecut, gaz- 
tdetle noastre de azi (clasate pe lo
cul 3 după „europenele" de la To- 
rmo) au plecat steagul în fața 
•echipei romîne care se com
portase modest în 1954, la Torino.

Victoria repurtată de echipa 
iR-P.R. (5—4) în cadrul turneului 
'desfășurat 1a Moscova, a răsturnat 
■calculele specialiștilor care nu țxu- 
4ean acorda credit reprezentativei 
tnoastre numai prin prisma victorie# 
-mepurtate de ea asupra Belgiei ta 
‘Bruxelles.

Și astăzi, înaintea meciului de ta 
'Triest, situația pare să fie asemă
nătoare. Ne aflăm la începutul se- 
izonului competițional și datele care 
■Bă ne permită o justă evaluare a 
•posibilităților de care dispun cele 
-două formații, sînt insuficiente. 
Victoria recentă repurtată de re
prezentativa noastră asupra Aus
triei nu poate serv: drept indiciu, 
măcar în parte, pentru a aprecia 
Jforrna" romîta&or. Cu atît mai 
mult ne lipsesc datele despre va
loarea actuală a „peninsularilor" 
care susțin astăzi prima întilnire 
internațională din acest an.

Oricum, partida de astăzi oa și 
cea de mâine dintre echipele R.P. 
Romine și Italiei, vor aduce pri
mele lămuriri pentru ambele tabere. 

'Spre Triest își vor aținti privirile 
în aceste zile și reprezentativele 
R.P. Ungare, U.R.S.S., R.F. Ger
mane care vor participa între 22-24 
iunie la turneul de ta Neapole do-

tat cu trofeul „Italia". Trebuie 
spus că turneul ce se va desfășura 
ta Neapole, precum și cel ce va a- 
vea loc în august ta Budaipesta 
sînt singurele competiții mai im
portante care vor preceda Olim
piada de la .Melbourne.

★
Pentru partida de astăzi se pare 

că reprezentativa noastră va utiliza 
echipa care a întrecut marți seara 
în bazinul Union din Viena echipa 
Austriei, adică: Deutsch — Hospo
dar, Zahan — Nagy — Simon, Bor
di, Szabo. O singură modificare ar 
părea îndreptățită și credem că 
ea nu va „scăpa" antrenorului: 
utilizarea lui Novac. Acesta a fă
cut clipe grele italienilor anul tre
cut la Moscova, înscriind 3 din 
cele 5 puncte. Adversarii nu s-au 
decis încă asupra formației pe care 
o vor alinia din următorul k>t: 
Cavazzoni, De Stefâno, Mardani, 
Bounocore, Lonzi, Bardi, Parmeg- 
giani, Galli, Pucci, Pedersoli, Pe
reții. G. N.

♦
Astăzi și rnîine, la stramM Ti

neretului din Capitală se va des
fășura primul concurs de înot, să
rituri și polo în aer liber. între
cerile se anunță extrem de dispu
tate și constituie un criteriu de ve
rificare a înotătorilor fruntași în 
vederea apropiatei intîlniri inter
naționale R. Cehoslovacă — R.P. 
Română, care se va desfășura în
tre 22 și 24 iunie ta Brno. Iată și 
probele de concurs :

Ziua I: 200 m. liber băieți, 400 
m. liber fete, 100 m. spate fete, 200 
m. bras băieți; sărituri de ta tram
bulină. Ziua a Il-a : 100 m. spate 
băieți, 100 m. liber fete, 800 m. li
ber băieți și 200 m. bras fete; sări
turi comice de la turn. Mîine dimi
neață, după concursul de înot se 
dispută două partide de polo pe 
apă (juniori) contend pentru „Cu
pa 26 iiumie".

Baschetbaliștii romîni au luat cu 
examenul de la Veneția

•T? ■

In intîlnirea internațională de 
baschet dintre reprezentativele 
masculine ale Romîniei și Ita
liei, Cucoș și Nagy din echipa 
țării noastre, Constanzo și Sar- 
dagna din echipa Italiei, au 
fost cel mai buni jucători. la- 
tă-i prinși de obiectivul apara
tului fotografic după o arun
care executată de Constanzo 
și înainte ca mingea să fi a- 
Hns inelul. Va ți coș?.

I*- ———- - .»«»»• - J
1______ ___________ -

bas-

JHTMUL DE PREGĂTIRE A
Pentru că pentatloniștii au des- 

tul de rar ocazia să-și verifice for
țele în concursuri de mare impor
tanță, totdeauna cînd au loc ase
menea întreceri se face în jurul lor 
mare vRvă, discuțiile purtîndu-se 
o lungă perioadă de timp. Tot așa 
s-a întîmplat și cu recentul mare 
concurs de la Budapesta ia care, 
alături de primele trei formații cla
sate la ultima ediție a campiona
telor mondiale (R.F.U., U.R.S.S. și 

(■•Elveția), au mai participat și re- 
;j>rezentativele R. Cehoslovace, R.P. 
I Române și încă trei formații ale R.
P. Ungare. Interesul provocat de 
această competiție internațională a 
fost pe deplin justificat de faptul 
că aici s-au îmtîlnit majoritatea 
pentatloniștilor fruntași în ierarhia 
mondială și că întrecerea a avut 
darul să verifice stadiul actual de 
pregătire a pentatloniștilor din a- 
ceste țări în vederea apropiatelor 
Jocuri Olimpice. Atît rezultatele în
registrate, cît și comentariile de 
după concurs au scos în evidență 
progresul accentuat al tuturor spor
tivilor și echipelor participante. O 
comparație între rezultatele de la 

îMacodin (locul desfășurării cam- 
:pionatelor mondiale din 1955) și 
•cele de la Budapesta reflectă o ereș- 
•tere calitativă în fiecare probă 
.luată în parte și, bineînțeles, și un 
/accentuat progres în rezultatele ge- 
iner.de pe echipe. Chiar și echipele 
IR. P. Ungare și Uniunii Sovietice 
•cate uimiseră prin performanțele 
tor de la Macolin, au realizat

Budapesta ne-a arătat:

PENTATLONIȘTILOR NOȘTRI TREBUIE ACCELERAT
această dată rezultate superioare, 
iar maghiarii au manifestat un ni
vel calitativ deosebit nu numai prin 
compouenții primei lor formații, ci 
prin valoarea tuturor celor 20 pen- 
tatloniști înscriși în concurs.

In anturajul ales al participanți- 
k>r de la Budapesta, pentatloniștii 
noștri au avut o comportare satis
făcătoare care este mai evident su
bliniată de rezultatele înregistrate 
individual și pe echipe, decît de 
locul ocupat în clasamentul gene
ral. Ca punctaj, în toate probele, 
cu excepția tirului, reprezentanții 
noștri au totalizat rezultate supe
rioare celor din competițiile ante
rioare. In mod special, pentatlo
niștii romîni au dovedit o creștere 
valorică la scrimă și natație, cele 
două probe la care am pierdut 
multe puncte în campionatele de 
la Macolin. Drept urmare, cu aceas
tă ocazie reprezentativa noastră a 
trecut pentru prima dată peste 
12.000 puncte în atașamentul gene
ral, ceea ce reprezintă depășirea 
unei bariere a consacrării interna
ționale.

Cu toate acestea, rezultatul de 
la Budapesta nu ne poate mulțumi 
pe deplin pentru faptul că sportivii 
noștri n-au dat randamentul aștep
tat tocmai în unele probe — călă
rie și tir — la care în concursurile 
precedente se arătaseră în mare 
progres. Rezultatei® inferioare de 
la călărie sînt explicate în mare 
parte de autoîncrederea exagerata 
manifestată de unii dintre sportivii

In proba de călărie din con cursul de pentatlon modern de la 
^Budapesta multe obstacole au s"xr prins pe concurenți prin forma și

lor. Iată-i pe Al. Sto enescu trednd un astfel de ob- 
•VuojI: -.un planor tn mărime natunalăl

noștri de bază (Vena, Manclu, 
Teodorescu), în timp ce „eșecurile" 
de la tir (toți componenții echipei 
au tras sub posibilitățile lor) au 
fost cauzate de lipsa de stabilitate 
a noilor deprinderi studiate și apli
cate în programul de pregătire din 
uiltima perioadă, precum și de 
greutățile întîmpinate în procesul 
de antrenament din acest an.

Cu ocazia concursului de la Bu
dapesta am avut ocazia să consta
tăm o serie de lipsuri în organi
zarea pregătirii pentatloniștilor 
noștri. Astfel, Ia cros s-a vădit 
în mod categoric lipsa noastră de 
pregătire pe terenuri variate, cu 
numeroase denivelări și obstacole 
naturale (în jurul orașului Bucu
rești nu se găsesc asemenea tere
nuri), iar la călărie pentatloniștii 
noștri au rămas surprinși în țața 
unor obstacole curioase prin plasa
ment și prin formă

Pentru perioada în care ne gă
seam la data desfășurării concur
sului de la Budapesta (sfîrșitul pe
rioadei pregătitoare) rezultatele 
înregistrate au fost—așa cum ară
tam mai înainte— în majoritate 
cele scontate. Ritmul de creștere 
calitativă, propus prin obiectivele 
planurilor de pregătire, a fost res
pectat aproape de fiecare sportiv 
și la fiecare probă în parte. Totuși 
ia Budapesta am constatat că acest 
ritm este încă necorespunzător, 
întrucît prin el am recuperat numai 
o parte din diferența valorică cu 
care ne depășesc cele mai bune 
echipe din lume, cu o mult mai ve
che tradiție în pentatlonul modem. 
Pentru a recupera total această di
ferență se impune ca ritmul nostru 
de pregătire să fie accelerat, depă
șind cu mult ritmul progresului 
din aceste țări fruntașe.

Desigur că pentru realizarea 
acestei sarcini deosebit de grele se 
impun numeroase măsuri urgente 
de ordin tehnic și organizatoric. 
Dar o contribuție esențială în aceas
tă privință o are atitudinea sporti
vului față de procesul de antrena
ment. La Budapesta și în alte oca
zii, unii dintre pentatloniștii noș
tri au pierdut puncte prețioase în
trucît n-au respectat indicațiile date 
de antrenori și au- încercat să apli
ce în concurs anumite idei perso
nale insuficient de experimentate, 
în unele aazuri chiar lipsite de fun
damentare științifică. Este de dorit 
să se renunțe la asemenea practici, 
treeîndu-se 1a o muncă susținută și 
unitară.

Intîlnirea iniernațională de 
chet dintre reprezentativele mas
culine ale Romîniei și Italiei se 
încheiase. Jucătorii noștri se îm
brățișau, erau fericiți, plini de 
entuziasm, satisfăctiți de frumoasa 
performanță realizată prin victoria 
asupra italienilor. Antrenorul echi
pei Italiei, Mc. Gregor s-a apropiat 
de jucătorii romîni. Era dezamăgit 
deoarece meciul era de mare im
portanță pentru „azzura". Era vor
ba de primirea pașapoartelor pentru 
Melbourne... Foarte sportiv, Mc. 
Gregor a felicitat pe Vasile Po
pescu, antrenorul echipei R.P. Ro
mîne și pe jucătorii noștri, afirmînd 
că „evoluția bascihetbaliștilor ro
mani nu a desmințit așteptările; 
ea a fost foarte reușită. Romînii 
au făcut un joc spectaculos și efica
ce și, în plus, au dovedit că mai 
au multe resurse. Victoria romîni- 
lor este deplin meritată, chiar 1a 
diferența de 7 puncte". Victoria re
prezentativei noastre este elogintă 
de altfel și de presa italiană. Ast
fel, ziarul „La Gazzetta dello 
Sport", sub semnătura lui Franco 
Campochiaro, scrie: „Romînii, prin 
excepționalul jucător Folbert, și 
prin aportul deosebit al giganților 
Nagy și Cucoș și al celorlalți ju
cători au alcătuit u-n chintet 
o perfeotâ coeziune".

Trecînd la elementele care 
determinat acest succes, remarc 
primul rînd voința fermă de a lupta 
pentru obținerea jvictoriei, toată 
echipa fiind înflăcărată de dorința 
de a aduce patriei un rezultat cît 
mai bun. In acest joc echipa noas
tră a gîndit tactic în toate mo
mentele jocului. Prin pase pre
cise, cu amenințarea permanentă 
a coșului s-a „manevrat" apărarea 
în zonă a italienilor, pînă în mo
mentul în care aruncarea de con
cretizare venea ca de la sine. Pi-

de

au 
în

INFORMAȚII

lată cum arată un buletin cu 12 
rezultate exacte la concursul 
nosport Special 
1956).

Pro-
(etaipa din 7 iunie

șt. Tim. (pron.

ION MUREȘANU 
antrenor

voții au fost angajați precis, Tar 
pătrunderile s-au încheiat cu arun
care din săritură, de cele mai mul
te ori cu succes. Echilibrul defen
siv a fost asigurat în permanență 
de unu sau doi jucători. Urmări
rea la panou nu a prea reușit de
oarece în formarea triunghiului 
de săritură italienii ocupau ei pri
mul plan. Aruncarea la coș consti. 
tuie un capitol îmbucurător în com
portarea echipei Romrîn’ei, mai 
ales în ceea ce privește aruncă
rile libere care au fost executate 
cu multă predzie și care au avut 
un aport însemnat în realizarea 
Victoriei.

In apărare s-a muncit organizat, 
fcu multă mișcare, ținîndu-se scama 
că jucătorii italieni sînt specialiști 
în aruncările de la semi-distanță. 
Ei au fost „ținuți" de aproape, 
neputînd să execute aruncările ne- 
stjnjeniți. Mingile prinse în apă
rare au fost folosite prompt pentru 
organizarea contraatacurilor. Ca o 
greșeală menționez că pivotul echi
pei Italiei, Constanzo, nu a fost 
bine ținut (Jind juca departe de 
coș, de unde a reușit 6ă înscrie 
10 din cele 16 puncte marcate în 
tot cursul meciului.

Conducerea de pe margine a fost 
bună. Taimauturiie au fost cerute 
în momentele oportune, avind efecte 
pozitive asupra jocului baschetbaliș- 
tilor romîni, iar schimbările au 
fost efectuate cu tact, urmărindu-se 
să fie menținută în teren echipa 
care dădea cel mai mare randa
ment. Este semnif eativă schimbarea 
din minutul 17 cînd italienii con
duceau cu 31—21, iar introducerea 
lui Eordogh și Fodor a dus la re
ducerea în trei minute a handi
capului pînă la un punct.

Un capitol specia] merită 
maestrul sportului Andrei Folbert, 
pentru care jocul cu Halta con
stituie a 100-a întilnire internațio
nală din activitatea sa. El a cins
tit acest jubileu prin.tr-un joc de 
înaltă clasă, aducînd un aport de
osebit echipei R.P. Romîne De 
altfel, comportarea lui a provocat 
multe elogii din partea specialiști
lor, antrenori, arbitri, spectatori, 
ziariști, etc.

Echipa Ital-'ei s-a prezentat 1a 
acest joc după o pregătire preala
bilă destul de îndelungată, deoare
ce meciul cu Romînia însemna 
pentru ei asigurarea participării Ia 
Olimpiadă. Ei au folosit in *oă-  
rare și zona și om la om. Caracte
risticul „presing" (om la om strîns, 
pe tot terenul) al echipei Italiei, 
nu a dat roadele așteptate, deoare
ce blocajele și măieslria tehnică 
a jucătorilor noștri au fost mal 
evidente. Sistemul folosit de Mc. 
Gregor de a schimba pe toți cei 
cinci jucători din șapte în șapte 
minute nu a dat satisfacție. Echipa 
Romîniei a fost clar mai bună șî 
a depășit reprezentativa Italiei sub 
toate aspectele, fapt care a făcut 
de altfel ca pubFcul, susținător 
frenetic al italienilor la început, 
să aplaude la scenă deschisă pe 
baschetbaliștii romîrti.

Această victorie trebuie să în
semne pentru baschetul romînesc 
un imbold deoarece arată că pro
gresul acestui joc sportiv este a- 
sigurat, cu condiția ca și de acum 
înainte să se muncească cu serio
zitate și perseverență.

VAS1LE KADAR

C^onosport
In urma trierii și omologării celor 

B77.612 variante depuse la concursul 
special din 7 iunie a.c., fondul de 
premii în valoare de 548.732 lei a 
fost repartizat la următoarele pre
mii stabilite:

Premiul I: 11 variante cu 11 
zultate exacte revenind fiecărei 
rian-te cite 12.471 lei.

Premiul II: 147 variante cu 10 
zultate exacte revenind fiecărei 
riante eîte 1.119 lei.

Premiul III: 1.528 variante 
rezultate exacte revenind 
variante cite 161 lei.

★
Deoarece duminică 19 iunie toate 

agențiile Pronosport din Capiitailă 
vor fi închise, participant» își pot 
depune buletinele pentru concursul 
Pronosport nr. 23 numai ‘ " 
sîmbătă 9 iunie, ora 24 
ziu

★
Luni 11 iunie ora 18, 

în Capitală la Agenția 
Pronosport din calea 
tragerea din urnă a 
ciale — excursii în 
acordate concursului 
21 din 27 mai.

+
In mod special, odată cu plata 

premiilor de Ia concursul Prono
sport nr. 22 din 3 iunie a.c., se va 
face azi sîmbătă în Capitală înee- 
pînd de la orele 17.00 și plata pre
miilor de la concursul Pronosport 
Special de joi 7 iunie. Kata pre- 
mlHar se face la toate agențiile 
raionale Pronosport.

re- 
va-

II. Șt. Tim. (pron
X

III. Min. Petro-
2

IV.

V.

VI.

I. C.C.A. — 
pauză) 
C.C.A. — 
final) 

FI. PÎoești —
șani (pron. pauză)

FI. Ploești — Mjn. Fetroș. 
(pron. fin.)

Din. Buc. — FL r. Arad 
(pron. pauză)

Din Buc. —- Fi. roșie Arad 
(pron. fin.)

VII. Șt. Quj — Loc. Buc. 
(pron. pauză)

VIII. Șt. Cluj — Locom. Buc- 
(pron. fin.)

IX. Din Bacău — Progr. Buc. 
(pron. pauză)

X. Din. Bacău — Prog. Buc. 
(pron. fin.)

XI. Loc. Tim. — Progr. Ora
dea

XII. Loc.
dea

(pron. pauză)
Tîm. — Progr. Ora- 
(pron. final)

1

1

X

1

X

2

2

I

I

X

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 580.000 buletine.

cel

va

re- 
va-

cu 9 
fiecărei

pînă 
mal

azi 
tlr-

looavea
Centrală

Victoriei 9 
premiilor spe- 
străinătate — 

Pronosport nr.

iner.de


FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL'• FOTBAL _• FOTBAL • FOTBAL

Naționala9 ’ Suediei — o echipă de surprize
— Un articol despre pregătirile fot baliștilor suedezi, scris special pen
tru „Sportul popular44 de WOLF

„IdrottsbladetM-Stockholm —
LYBERG redactor la ziarul

S-a întețit lupta in campionatul categoriei A

Fotbalul suedez nu mai este ce a 
fost odată, Aceasta se spune mereu, 
nu numai de către specialiștii sue
dezi, care se referă la „epoca de 
aur“ din 1948 (olimpiada de la 
Londra n.r.), ci și de către specia
liștii continentali. Est© acesta a-' 
devărul ?

Probabil că au dreptate. Totuși, 
fotbalul suedez rămîne puternic. E- 
chipele de club se comportă bine în 
străinătate, iar reprezentativa 
națională furnizează adesea sur
prize. 
1955 
tru 
lori le naționale) și așteptăm lucruri 
și mai rele de la meciurile cu Un
garia la Budapesta și Portugalia 
la Lisabona. Ce s-a întîmplat însă? 
E adevărat că am pierdut cu 4—2 
în fața Ungariei, în schimb, după 
un joc bun, am surclasat PortugaJia 
cu 6—2. O performanță surprinză
toare, dacă ne gîndim că Anglia a 
pierdut cu 3—1 la Lisabona, și nici 
Brazilia (1—0), nici Argentina 
(3—1) nu au putut să cîștige cu 
scoruri mai mari, iar Austria n-a 
reușit decît 1 — 1.

Apoi, a venit acel 0—0 în fața 
Angliei, învingătoarea Braziliei cu 
■4—2. Nu, Suedia continuă să fie un 
adversar periculos chiar dacă nu 
poafe face față Uniunii Sovietice 
(0—7 la Moscova și 0—6 la Stock
holm^ Noi puîem să surprindem o- 
ricare adversar

Sînt și acum mirat încă, de acel 
4—1 împotriva Romîniei, la Gote- 
borg în 1955. După turneul echipei 
Djurgarden în Romînia, în toamna 
anultii 1954, noi eram cu toții con
vinși că „naționala" Suediei va fi 
învinsă. Noi ne aflam cu Djurgar
den la Johanesburg (Africa de Sud) 
cînd a avut loc acest meci. Nici 
unul din jucătorii noștri nu „mer
gea" cu Suedia și cîrțd le-am adus 
vestea victoriei toți au crezut Ja în
ceput că era o glumă de a mea! A- 
tît de mare este respectul nostru! 
Cînd, mai tîrziu, am obținut amă
nunte despre acest meci, am înțe
les că Suedia avusese mult noroc

Iată că se apropie acum revanșa 
pe minunatul stadion din București. 
Va putea Suedia să țină pient? Știm 
că actualmente Romînia este foarte 
puternică și victoria sa asupra Iugo
slaviei la Belgrad ne arată cît de 
grea va fi sarcina noastră. După 
cum sînt informat, Suedia va avea 
de luptat șt împotriva unei călduri 
de temut. Mi se pare că în această 
perioadă temperatura obișnuită este 
30—35 grade. In plus, aceasta va 
face ca terenul de joc să fie foar
te dur, ceea ce nu este pe placul ju
cătorilor noștrf.

Suedia vine însă, bine pregătită. 
Echipa națională a jucat în mai îm- 
poîriva unei echipe alcătuite de pre
să și a oîștigat cu 3-1. Apoi am 
înregistrat meciul nul cu Anglia, iar 
la 10 Iunie vom juca la Helsinki cu 
Finlanda. Va trebui să fie o victo
rie.

Este de subliniat că anul acesta 
Iarna a fost extrem de aspră, de 
aceea sezonul a început cu două 
săptămîni mai tîrziu. Ca urmare 
programul a devenit foarte încărcat,

anulCu toate acestea 
a fost un an „rău" pen- 
„galbeni-albaștiri" (n. r. cu-

cu cîte 5—6 jocuri în 12 zile. Este 
posibil ca jucătorii noștri — de alt
fel foarte bine pregătiți fizicește — 
să fie acum obosiți. Spiritul lor de 
luptă este însă, admirabil. Chiar 
dacă echipa Romîniei ne este supe
rioară tehnicește și ca statură, va 
fi un joc pasionant. In special din 
punct de vedere tactic, suedezii 
joacă excelent și atacul nostru este 
eficace. De asemenea, am impresia 
că Romîniei îi lipsesc loviturile la 
poartă.

împotriva Angliei, Suedia a jucat 
în următoarea formație: K. Svensson 
(Hălsingborg) — A. Johansson 
(Norrkoping) S. Axbom (Norrko
ping) — S. O. Svensson (Hâlsing- 
borg), B. Gustafsșon (Norrkoping), 
S. Parting (Djurgarden) — B. 
Berntsson (Goteborg), fj. Lofgren 
(Metala), J. Ekstrom (Malmo), B. 
Lindskog (Malmo), G. Sandberg 
(Djurgarden). A fost o echipă ruti
nată, în care numai Ekstrom și 
Berntsson erau debutarăți. Lindskog 
este de asemenea un nume 
chiar dacă el are un contract pen
tru Italia.

In vîrstă de numai 18 ani. __
strom a fost doar rezervă la Mal
mo. dar cînd titularul național 
Sandei! a fost rănit. Ekstrom a a- 
vut ocazia să ioace împotriva lui 
Billy Wright și a furnizat un joc 
excelent. El a fost lăudat de presă 
mai mult decît oricare alt jucător. 
Un fapt remarcabil, el joacă în 
mod obișnuit inter și probabil că 
în acest post va juca împotriva Ro
mîniei, deoarece Lindskog n-a dat sa
tisfacție. Excelent a debutat și 
Berntsson, o aritpă foarte periculoa
să. Apărarea este excepțional de pu
ternică S. O. Svensson, în vîrstă de 
33 ani, pare că devine din ce în 
ce măi bun, întocmai ca... vinul... 
Cei trei din fund ai lui Norrkoping, 
au o omogenitate de fier. Toți cei 
care au văzut pe Djurgarden Ia 
București își amintesc desigur de 
halful Parling. El a devenit și mai 
bun-dîrz. aproape inepuizabil. Este 
un jucător temut de toți. Odată cu 
el trebuie să amintim și despre cole
gul său de la Djurgarden, Gosta 
Sandberg, rapidul extram stînga, cu 
șut puternic, care împotriva Angliei 
și-a susținut cel de al 30-lea meci 
internațional, jucînd atît de bine în- 
cît toți au rămas mirați. El este 
încă tînăr: 23 ani.

Echipa care va juca împotriva 
Romîniei va suferi probabil modifi
cări. Este problematic dacă K. 
Svensson va juca în poartă. Arne 
Arvidsson, talentatul jucător de la 
Djurgarden este cu siguranță mai 
bun, dar ajunge greu în echipa na
țională... Poate că norocul îi va 
surîde la București. Este însă aproa
pe sigur că apărarea nu va fi mo
dificată. In schimb, atacul poate fi 
schimbat. Siguri sînt doar Sandell 
în centru și Sandberg pe extrema 
stingă. Dar ceilalți? Lofgren, care 
joacă înfr-o echipă de divizia B. 
este bătrîn; va fi înlocuit probabil 
de Ekstrom. Poate că va reveni 
în linia de atac masivul John Eriks
son. Intr-adevăr, linia de atac con
stituie un semn de întrebare, la care 
poate răspunde meciul cu Finlanda.

nou,

Ek-

Rezultatele de joi, deși unele dintre ele așteptate, au provocat 
modificări în clasament, dar mai ales influențează desfășurarea vi
itoare a campionatului. Cea mai importantă modificare este aceea că 
echipele, toate 13, sânt strinse pe un spațiu de... 8 puncte. Intre lider 
și al doilea clasat mai sînt doar două puncte, plutonul urmăritorilor 
liderilor s-a mărit, iar ultimele trei echipe se află la egalitate de 
puncte. Toate acestea arată că lup ta pentru titlu este perfect deschisă 
și că zona retrogradării amenință mai multe echipe.

Ultima etapă — a cărei dată urmează să fie stabilită zilele aces
tea — va definitiva clasamentul turului.

0 frumoasă victorie
ȘTIINȚA CLUJ — LOCOMOTIVA 

BUCUREȘTI 1-3 (1-1)
Stadionul Gheorghe Gheorghiu- 

Dej, bun. Spectatori 12.00».
Arbitru: Gheorghe Dumitrescu

(București).
Au marcat: Nedelcu I (min. 4), 

Georgescu (min. 30), Filote (min. 
56 ți 79).

S-au remarcat: Filote (cel mai 
bun de pe teren), Bodo, Seredai. 
Georgescu, Szekely, Luca, Sueiu.

ȘTIINȚA: Todbr-Szekely, dr. Lu
ca, Isac-Cojocaru, Georgescu-Pa- 
piu, Lutz, Suclu, Nedelcu I, Dra
goman.

LOCOMOTIVA: Coman-Stancu,
Vărzan II, Macri-Bodo, Neamțu- 
Copil, Seredai, Olaru, Georgescu, 
Filote.

a

CLUJ 7 (prin telefon). — Se 
credea, în special după ce Nedelcu I 
a marcat în min. 4, că Știința va 
înregistra o victorie ușoară și chiar 
la scor. Această impresie era în
tărită și de faptul că studenții des
fășurau un joc de bună calitate, 
care punea destul die mult în difi
cultate apărarea bucureștenilor. Dar 
Locomotiva avînd o pregătire fi
zică mult mai bună a putut forța 
nota locului. începîhd chiar cu a 

UN MECI SE JOACĂ

Locomotivei București
doua jumătate a primei reprize. 
Din minutul 20, situația de pe teren 
s-a schimbat. Feroviarii au echili
brat jocul, au început să constru
iască atacuri tot mai numeroase. 
Studenții contraatacă, uneori des
tul de periculos. Prezența lui Filote 
pe postul de inter stingă (Seredai 
s-a accidentat și a trecut extremă) 
a înviorat complet înaintarea bucu- 
reșteană care a devenit un pericol 
permanent pentru poarta Științei. 
De altfel, Filote a făcut o partidă 
de care spectatorii clujeni își vor 
aminti mult timp.

Știința nu a jucat slab, dar a 
greșit din punct de vedere tactic; 
căutînd să anihileze atacurile bucu- 
reștene ea s-a apărat cu 5—6 oa
meni. Referindu-se la această tac
tică, Ronay, antrenorul Locomoti
vei ne-a declarat: „Echipa noastră 
a jucat mult mai bine decît Știința. 
M-a surprins tactica greșită a clu
jenilor de a se apăra in permanență 
cu 5—6 jucători. Totuși, pentru 
înaintașii noștri — care au fost 
in formă bună — acest obstacol 
n-a fost prea greu..'

Clasamentul
11 7 2 2 28: 8 16 
11 6 2 3 16:16 14 
11 5 3 3 17:14 
11 4 4 3 24:15 
11 3 6 2 15:11 
11 5 2 4 16:15 
11 4 3 4 14:15 
M 1 8 2 7:8
11 3 4 4 10:15
11 4 2 5 11:18
12 3 2 7 15:21 
11 3 2 6 11:16 
11 3 2 6 16:22

I. C-C-A. București
3. Dinamo Buc.
3. FI. roșie Arad
4. Loc. București
6. Flacăra Ploeștl
6. Știința Timiș.
7. Minerul Petroșani
». Loc. Timișoara
9. Știința Cluj

1». Progr. Oradea
II. Progr. București
13. Dinamo Or. Stalin
13. Dinamo Bacău

Etapa viitoare
Petroșani;

Cluj.
București: 

mo Bacău.
București:

Ploeștl
Oradea: Progresul — Dinamo O- 

rașul Stalin.
Timișoara: Locomotiva — C.CJk. 
Arad; Flamura roșie — Știința 

Timișoara.

Al 8-lea meci «iul!

13
12
12
12
11
10
10
10
8
8
8

Minerul Știința

Locomotiva — Dina-

Dinamo — Flacăra

R. FISCH

TIMP DE 90 MINUTE...

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA — 
PROGRESUL ORADEA 1-1 (l-«)

Teren: Locomotiva, alunecos.
Timp ploios. Spectatori 8000.

Au marcat: mln. ÎS Avasilichioaie 
«lin 11 m.), min. 61 Toth.

LOCOMOTIVA: Franciscovici-
Gall, Androvlci, Rodeanu-Lenghel, 
Scorțm-Szekely, Tigăniuc, i. co
vaci, Avasilichioaie, Bădeanțu.

PROGRESUL: Fejes-Tlriac, Can
ea». Coman-Bartha. Vlad-Toth, 
Bodo, KOazegy, Korea, Kiss.

S-au remarcat: Lenghel, Andro- 
vict, floorțan, Caricaș, Kdszegy, 
Rlas.

Raport de corn ere: 7-3 (3-2) pen
tru Locomotiva.

Arbitru: C. Popescu (București).

DINAMO BACAU — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 2-1

Teren: Steaua Roșie. 
7OT0. Timp frumos.

Arbitru: M. Cruțescu 
S-au remarcat : Cîmaru, 

ber. Vasile, Hulea, Bratu, Soare, 
Ttrcovnicu.

DINAMO: Varga-Popa, Weber, 
Bălăceanu-Cicerone, Vasile-Oatda, 
Gioșanu, Crețea, Cîrnaru, Hulea.

PROGRESUL-. Cosma-Maior, Bra
tu. Soare-Clocea, Știrbei-Moldo- 
veanu. Țîrcovnicu. Ozon, Drago- 
mlr, Blujdea.

(•-1)
Spectator]

București.
We-

poartă. In min. 48 
o bună ocazie de 
50 Cosma se remarcă din 
blocând cu multă siguranță 
șut a<I lui Vasile. Egalarea 
vine î>n min. 57 cînd Hulea 
faultat pe marginea careului de 
16 m. Qaida execută lovitura liberă 
în fața porții și Hulea în

scrie cu capul. Al doilea gol este 
marcat de Oaida dintr-o pasă 
primită de la Hulea.

V.

Vasile ratează 
gal. In rn in. 

nou, 
un 

sur- 
•ste

BACAU 7 (prin telefon). Con
firmând buna pregătire arătată 
la ultima întîlnire cu Locomotiva 
Timișoara, dinamoviștii au reușit 
să întreacă echipa Progresul, după 
un joc plin de elan și voință. 
Repriza I s-a caracterizat prin- 

tr-uin joc prudent, de studiu. Puține
le șuturi trase la poartă au fost 
prinse cu ușurință de ambii por
tari. Primul gol este marcat în 
minutul 10 de Ozon care pri
mește o pasă de la Știrbei și 
trage de la 14 metri peste Varga, 
care a ieșit greșit din poartă. 
Progresul a continuat să joace 
mai bine, dar n-a mai marcat. 
In ultimele 10 minute ale repri
zei, Dinamo își revine și inițiază 
atacuri puternice, dar apărarea 
bucureștenilor este la post. Hu
lea, Giosanu și Vasile ratează 
ocazii de a egala. Repriza secun
dă aparține în întregime dinamo- 
viștiilor. care domină categoric. In 
min. 46 Cosma se remarcă prin- 
tr-un plonjon la picioarele lui 
Giosanu, scăpat sin dur

Flacăra a
o victorie

MIHAILA

obținut 
clară

FLACARA PLOEȘTI — MINERUL 
PETROȘANI 3-1 (2-8)

Teren: Flacăra, foarte bun.
Timp: frumos: Spectatori: 12.000.
Arbitru: Gh. Kepich (Timișoara) 

bun.
Au marcat: Zaharia (min. 4), 

Neacșu (min. 18), D. Munteanu 
(min. 65) și Gabor (min. 89).

FLACARA: Marosi-Pahonțu, Ma
rinescu, Topșa-Neacșu, Pereț-Za- 
haria, D. Munteanu, Drăgan, A. 
Munteanu, Leucă.

MINERUL: Crîsnic-Dan II, Pa- 
nait, Tîmoveanu-Deleanu, Farkaș 
II-Paraschiva, Moldovan, Muntea
nu, Gabor, Murzacu.

S-au remarcat: Marinescu, Top- 
șa, Neacșu, Pereț, Dan H, Farkaș 
II, Paraschiva.

0 VICTORIE LA LIMITĂ, MUNCITĂ Șl MERITATĂ
spre

DINAMO BUCUREȘTI — FLA
MURA ROȘIE ARAD 3-2 (6-0)

Au marcat: Jurcă (min. 53).I ____________ _
' Sziics (min. 73 — în proprie poartă),
1 Nicușor (min. 76), Nițulescu (min. 

86) și Jurcă (min. 89).
Stadionul „23 August” — terenul 

bun, spectatori: 60.000.
Arbitru; S. Segal — București. 
DINAMO: Uțu-Fl. Anghel, Bă» 

euț II, Toma-Călinoiu, Băcuț I- 
Nițulescu, Nicușor, Ene, Neagu, 
Suru.

FLAMURA ROȘIE: Faur-Sztlcs, 
Dușan, Farmati-Capaș, Mercea- 
Jurcă’, Dudaș, Boitoș, Petschowski, 
Birău.

S-au remarcat: Nicușor, Uțu,- 
Băcuț I. Nițu-lescu — Dușan, Boi
toș, Petschowski, Jurcă.

De data aceasta, Dinamo Bu- 
irești și Flamura roșie Arad s-au 
importat mai bine decît la ultma 
>r apariție în București. Jocul lor 
fast ceva mai legat, mai cu nerv 
mai atractiv, presărat cu unele 

ze chiar foarte frumoase, desfă- 
irate corect și corespunzător ca 
etică. Linrle de atac au fost mai 
dive și mai eficace; înscriind 
ici goluri. Totuși, comportarea 
• este încă nesatisfăcătoare. Cum 
»r spune, cele două echipe nu 
it niiqi ceea ce au fosț și nici

cee!a ce pot să fie.. . Jocul lor de 
joi a avut și perioade de scăderi 
evidente, cu numeroase greșelii per. 
sonale tehnice și tactice (multe 
pase fără adresă, aglomerări de 
joc etc.), care au influențat 
tea jocului.

Dinamo a aliniat de data 
ta o formație mai bună și 
meritul a fost mai mare, ca 
de luptă și insistență în acțiunile 
finale. Jocul mai combativ i-a adus 
o superioritate teritorială mai ac
centuată, concretizată în ceie din 
urmă prin trei goluri care i-au asi
gurat o victorie muncită și chiar 
meritată. Dinamoviștii au avut în
să suficiente emoții și în acest 
meci, pentru că, pe de o parte, 
apărarea imediată a fost nesigură 
și a prezentat „găuri“ ,(Toma), 
iar pe de alta pentru că atacul 
■continuă să joace lent și lateral 
și să se piardă inexplicabil în si
tuațiile de tras la poartă din 
poziții sigure și clare. Nu-i mai 
puțin adevărat că și arădenii au 
contribuit la aceste emoții, mai 
ales prin jocul lor ofensiv pe con
traatac bazat pe rapiditatea lui 
Boitoș și Jurcă șî prin intrările Iui 
Birău, susținut și dirijat din spate 
de Retschowski. Arădenii

călită*

aceas- 
randa- 
putere

puteau realiza un rezultat mai bun 
>în acest meci, o egalitate sau 
chiar o victorie; au avut ocazii 
favorabile pentru aceasta,, d>ar 
atacul le-a irosit, mai ales Boitoș. 
Flamura roșie s-a pierdut însă toc
mai în situațiile care cereau mai 
mult calm și un joc mai organi
zat. Autogolul lui Sziics, cu care 
Dinamo a egalat (în plină pre
siune dinamovistă) parcă le-a 
tăiat picioarele arădenilor. De aici 
șl pînă la eșec n-n mai fost mult, 
în ciuda jocului defensiv la care 
au recurs arădenii la un moment 
dat.

Arbitrajul lui S. Segal a nemul
țumit din pricina a două greșeli. 
Una: n-a sancționat un fault gro
solan al lui Mercea asupra lui Ni
cușor, crezînd că lasă avantaj da
că mingea a continuat să rămînă 
la Nicușor. A doua: a acordat un 
gol atunci cînd Faur a tras min
gea din poartă (gestul a indicat 
în orice caz tragerea mingii dîrr 
poartă, mai ales că iîn cădere Faur 
s-a oprit tocmai pe linia porții), 
pentru ca apoi să-l anuleze după 
consultarea arbitrului de tușă Triș- 
cu.

PLOEȘTI 7 (prin telefon). — 
„Un joc frumos, de un nivel tehnic 
mulțumitor, datorită în special Flă
cării, care insă nu mai e echipa de 
anul trecut..." Aceste cuvinte ale 
fostului internațional Șepci, antre
norul oasipeților, rezumă cum nu 
se poate mai bine caracteristicile 
meciului desfășurat la Ploeșiti. In
tr-adevăr, Flacăra a jucat bine, 
tehnicește satisfăcător, apărarea 
s-a dovedit din nou greu de trecut, 
înaintașii au tras mult la poartă 
(deși nu totdeauna cu precizie, mai 
a.les în prima repriză). Atit ca scor, 
cît și ca evoluție pe teren, bilan
țul acestui meci este cît se poate 
de pozitiv pentru ploeșteni. Aceștia 
n-au avut însă eficacitate. Din nu
meroasele ocazii avute, doar trei 
au fost concretizate. Minerul — 
deși cu o echiipă completată cu ju
niori — a jucat totuși cu mult 
curaj, lupți nd cu însuflețire tot tim
pul și într-o notă de perfectă spor
tivitate.

Flacăra a condus cu 2—0 prin 
punctele înscrise de Zaharia și 
Neacșu ca urmare a unei perioade 
de dominare. La acest scor, plo- 
eștenii slăbesc alura și jocul se e- 
chilibrează, continuând in această 
notă și după pauză. In minutul 65, 
la un atac condus de Drăgart, D. 
Munteanu urcă scorul. Se părea că 
acest scor va rămîne definitiv, dar 
în penultimul minut, la o învălmă
șeală la ipoarta lui Marosl, scorul 
este redus de Gabor.

S. Rosr.ulef r

TIMIȘOARA 7 (prin telefon). — 
Locomotiva a realizat un joc bun 

și, luînd în considerație domina
rea teritorială și ocaziile avute, 
ar fi meritat victoria Atacanții 
timișoreni au manifestat însă 
aceeași ineficacitate care i-a oarac. 
terizat în ultima vreme. Pentru a 

sublinia această afirmație e sufi
cient să arătăm că Locomotiva a 
avut 17 șuturi, dintre care nu
mai patra pe poartă, iar Progresul 
Oradea a avut 8 șuturi, dintre care 
două pe poartă.

Jocul a fost de un scăzut nivel 
tehnic, aceasta însă în mare mă
sură din cauza terenului alunecos. 
Prima repriză a aparținut timi
șorenilor, care au dominat catego
ric, Iar în cea de a doua, jocul 
a fost mai echilibrat. Deși Loco
motiva a păstrat avantajul terito
rial, orădenii au efectuat incursiuni 
periculoase, care au surprins apăra
rea localnicilor. Primul gol a lost 

înscris de Avasilichioaie. care 
transformă un „11 m.“ cu care a 
fost penalizată edhipa Progresul. 
In urma unui hends comis în careu 
de Caricaș. In această repriză mai 
semnalăm acțiunea lui Kdszegy 
(min. 17) care a trecut de doi apă
rători. dar de la 10—12 m. a 
șutat pe lîngă bara laterală, iar 
în min. 29 Szekely centrează, iar 
Bădeanțu de la 3—4 m. reia cu 
capul, însă peste poartă. In reprU 
za a doua Szekely ratează cîteva 
ocazii clare în urma unor pasa 
bune primite de la Bădeanțu și 
I. Covaci. Golul egalizator a fost 
înscris de Toth care, după o lovi
tură de colț executată de Kiss, se 
dovedește mai prompt decît nume
roșii atacanți și apărători aflați în 
careul Locomotivei.

Pavel Velton 
corespondent j'

DE LA DIRECȚIA FOTBAL
Direcția Fotbal din C.C.F S./C.M'. 

constatând abaterile grave petrecuta 
la jocul Progresul București — Mi
nerul Petroșani la 3 iunie a.c., a 
decis următoarele:

a) . Suspendarea pe timp de 6 
(șase) etape a jucătorului Sima 
Ion (Minerul)' pentru lovirea in
tenționată a adversarului fără ba
lon.

b) . Suspendarea pe timp de 4 
(patru) etape a jucătorului Coidum 
Gh. (Minerul) pentru lovirea in
tenționată a adversarului fără ba
lon.

c) . Se dă un avertisment jucă
torului Farcaș Em. (Minerul) pen-’ 
tru atitudine de incitare pe tere®.

Se atrage atenția în mod foarte 
serios colectivului Minerul asupra 
îndatoririir sale privind desfășu
rarea unei temeinice munci educa
tive cu sportivii săi.



Trei aspecte dioitr-o singură etapă de rugbi întrecerile campionatului de volei
Meciul de rugbi dintre echipele 

de juniori ale colectivelor Con-: 
structorul T.S.P. și ’ Locomotiva 
Gri vița Roșie, contînd pentru ca
lificarea în turneul final al campi
onatului R.P.R. de juniori a atras 
duminică pe terenul de la stadio-1 
nul Tineretului un mare număr de 
spectatori. Era și firesc pentru că 
se întîlneau cele mai valoroase e- 
chipe de juniori din țara noastră, 
echipe care și-au disputat în sezo-' 
nul trecut titlul de campioană și 
care au entuziasmat publicul prin 
frumusețea jocului prestat. Au cîș. 
tigat juniorii Constructorului T.S.P.
— campioni ai R.P.R. pe anul 1955
— cu scorul de 3—0 (3—0). Dar 
nu scorul interesează ci felul în 
care s-a desfășurat această partidă. 
Deși au jucat pe un timp ploios, 
oare nu a permis desfășurarea ui
mii joc eminamente deschis, rtig- 
biștii ambelor formații s-au stră
duit să ofere spectatorilor prezenți 
la această întîlnire o partidă de 
calitate, care să le satisfacă aș
teptările. Intr-adevăr, ei au reușit 
acest lucru datorită unei bune pre
gătiri tehnice șl fizice. Au plăcut 
îndeosebi acțiunile ambelor îna
intări, care au efectuat cu mult 
succes grămezile deschise, întoar
ceri de grămezi, driblinguri colec
tive, etc.

Deși greu de controlat, balonul 
a fost trecut cu multă precizie de

Activitatea la hochei pe iarbă
De curînd a luat sfîrșit în Capi

tală turul cainp>onatului orășenesc 
de hochei pe iarbă. La această corn, 
petiție participă 5 echipe, meciurile 
avînd loc pe Stadionul Tineretului.

In ultima etapă a turului s-au 
desfășurat următoarele jocuri: Di
namo VI — Constructorul I.P-C.H. 
1-1 (0-1) și Știința I.C.F. — Voința 
P. I. 2-0 (1-0).

După disputarea a 4 etape cla
samentul se prezintă astfel: 
FI. roșie M.I.U. 4 3 1 • »: t 1
Știința I.C.F. 4 2 2 0 8: 2 8
Constr. U.C.H. 4 1 2 1 5: 1 <
Dinamo VI 4 1 1 2 7: 8 3
Voința P. I. 4 0 0 4 1:13 0

Astăzi, pe stadionul Tineretului 
începe returul campionatului. Sînt 
programate următoarele meciuri: 
Dinamo Vi — Voința P. I și Fla
mura roșie M.I.U. — Constructorul 
I P.C.H

• Ca și Ia București, și în unele 
centre din țară activitatea la hochei 
pe iarbă este în plină desfășurare. 
Din numeroasele corespondențe pri
mita de la Oradea, aflăm că în afara 
de echipa Metalul-Energia care s-a 
clasat anul trecut pe locul II în 
primul concurs republican, aici mai 
activează o echipă înființată de cu- 
rind: Dinamo. Jucătorii acestei e- 
chipe sînf antrenați de către Gh. 
Dumitrescu. Dinamoviștii din Ora
dea au susținut cîteva întîlniri a. 
tnicale care le deschid frumoase 
perspective. Astfel, ei au întîlnit 
echipa Dinamo Cluj de care au dis
pus cu scorul d« 1-®- Intîlnirea a- 
micală dintre cele două echipe oră- 
dene Metalul și Dinamo a revenit 
primei cu scorul de 7-0.

La Bistrița a avut loc de curînd 
o demonstrație de hochei pe iarbă, 
la care și-au dat concursul echipele 
Dinamo Oradea și Dinamo Cluj. 
Cei peste 4000 de spectatori au ră
mas încîntați de frumusețea jocului.

Se reia campionatul republican 
de tenis pe echipe

Campionatul categoriei A la te
nis se reia sîmbătă și duminică, 
zile în care sînt programate me
ciurile etapei a III-a.

In Capitală se vor desfășura două 
partide interesante. In prima, 
echipa campioană C.C.A. va primi 
replica tinerei formații a Științei 
iar în cealaltă Progresul l.T B. va 
juca cu Dinamo.

In țară se vor disputa trei întîl- 
niiri. La Tg. Mureș, formația locală 
Progresul va primi vizita puter
nicei echipe bucureștene a Construc
torului, in rîndurile căreia se nu
mără campionii naționali Irina Po- 
nova și Cornel Zacopceanu, precum 
și T Badin, Mariana Niculescu și 
alții. La Orașul Stalin, proaspăta 
promovată Metalul va înfrunta va. 
loroașa echipă clujeană Progresul. 
In sfîrșit, la Timișoara Metalul 
I.R.E.T va avea de susținut o în
tîlnire echilibrată în compania for
mației arădene Flamura roșie 
U.T.A. 

la un jucător la altul, iar faptul că 
liniile de trei sferturi nu și-au ter
minat totdeauna acțiunile întreprin. 
se, s-a datorat în cea mai mare 
parte terenului foarte alunecos.

Singura încercare a acestei în
tîlniri a fost realizată în repriza 
tntîi de către I. Sava în urma u- 
nut dribling colectiv al pachetului 
de înaintași. De remarcat cele două 
lovituri de pedeapsă de Ia 45 de 
metri executate de Gr. Antimoianu, 
care au lovit bara, dar au căzut 
în terenul de joc.

Pentru jocul prestat, rugbiștlt 
ambelor echipe merită felicitări șl 
îndeosebi I. Sava, St Craioveanu, 
V.Georgescu, D. Segal de ta învin 
gători și M. Vusec, A. Pilă, V. 
Naca și I. Andronic de la învinși.

O mențiune specială pentru V. 
Fanela care prin arbitrajul său a 
contribuit în mare măsură la reu
șita acestui frumos spectacol.
• La orașul1 Stalin, în meciul de 

categoria B dintre echipele Flamu
ra roșie din localitate și Minerul 
București, arbitrul Rene Chiriac 
a dictat la un moment da o gră
madă. Nemulțumit de această de
cizie, căpitanul echipei Flamura ro
șie, dr. V. Iliescu, a protestat vehe. 
nient, aducînd pe deasupra și .inju
rii arbitrului. Fiind „poftii" afară 
de pe teren, Jucătorul IMescu a 
găsit de cuviință că eliminarea sa 
nu este pe deplin justificată și

Concursul auto- moto ciclist de
întrecerile motocicliste care se 

vor desfășura mîine dimineață la 
Cluj stirnesc interesul localnicilor 
care s-au dovedit totdeauna mari 
amatori și cunoscători ai acestei 
discipline sportive.

Participanții la cea de a Il-a 
fază a campicjfiatului mutației irf.de 
viteză pe circuit au sosit la Cluj 
încă de acum cîteva zile și în 
cursul dimineții de azi vor face un 
ultim antrenament oficial pe tra
seul de concurs. Traseul pe care 
vor avea Ioc probele din progra
mul campionatului este situat pe 
cîteva artere principale din centrul 
orașului și cu toate că alergările 
vor începe abia mîine, organiza
torii — asociația Dinamo cu spri
jinul forurilor locale de speciali
tate — au și început munca de a-’ 
menajare a pistei.

Trebuie să arătăm că anul aces-

Al doilea concurs feminin 

de orientare turistică pe țară
Mîine se dă startul la Poiana 

Stalin în cea mai importantă în
trecere feminină de orientare tu
ristică a anului — concursul pe 
țar* *.  La întreceri și-au anunțat 
participarea cele mai bune echipe 
feminine din cele 16 regiuni ale 
țării. In plus, vor lua parte și 
echipele orașelor Sibiu și Arad, 
invitate de comisia de organizare. 

Asociațiile sportive își pot ri
dica cotele de bilete repartizate, 
pentru jocurile eu Suedia (17 iu
nie) și Anderlecht (20 iunie), de 
la Stadionul Tineretului, începînd 
de marți 12 iunie a.c. ora 8 piuă 
joi 14 iunie a.c. ora 14. Sînt va
labile biletele cu seria nr. 9 
(pentru Suedia) și nr. 10 (pen
tru Anderlecht).

• RUGBI. — Etapa a Il-a a Cupe! 
R.P.R. programează mîine următoa
rele întîlniri: Progresul Sănătatea — 
Locomotiva I.C.F.; Dinamo IX — 
Constructorul S. M. Orașul Stalin; Lo
comotiva Grivlța Roșie — Metalul 
,.Mao Tze Dun”; Știința Timișoara — 
Voința Cluj; Locomotiva Timișoara — 
Știința Clu;; Știința Iași — construc
torul C.S.P Buc.: Minerul Petroșani 
— Dinamo București; Știința Galați — 
C.C.A
• CICLISM. — Mîine dimineață se 

va desfășura pe șoseaua Giurgiului 
campionatul de semîfond al regiunii 
București, organizat de comisia oră
șenească de ciclism. Proba se va dis
puta între bornele kilometrice 8 și 
38 (dus și întors). ArTunarea concuren- 
ților ia ora 7,30 la km. 8. Tot mîine 
se va disputa și campionatul de semi- 
fond feminin,
e POPICE. — In cinstea zilei d'e 26 

iunie Comitetul orășenesc C.F.S. 
București și comisia locală de popice 
organizează „Cupa 26 iunie” la po
pice pentru echipele masculine și fe
minine. întrecerile încep sîmbătă 9 
iunie ora 17 pe arenele Progresul 
gospodării, 23 August, P.T.T. (cat. 
I), Justiția (cat a Il-a) și continuă 
duminecă diming ta*.,,. < %

ca să o... întărească l-a pălmuit pe 
arbitrul...! Apoi a părăsit terenul sa
tisfăcut, declarînd ca a avut o re
tragere glorioasă. Această atitu
dine nedemnă, care nu-și are lo
cul pe terenurile de sport trebuie 
să primească o sancțiune exem
plară.

Totodată, colectivul Flamura ro
șie este dator să ia în discuție a- 
cest caz și să treacă la măsurile 
cuvenite. De asemenea este nece
sar să arătăm că antrenorii echi
pei Flamura roșie, Al. Ștefănescu, 
nu are totdeauna o atitudine justă 
față de felul în care se desfășoară 
partidele, față de arbitraje Și că 
uneori, împreună cu „familia" in
cită jucătorii la scandal.
• Tot la Orașul1 Stalin s-a des

fășurat și Intîlnirea de categoria 
A dintre echipele Casa Centrală a 
Armatei și Constructorul S. M. O- 
rașul Stalin. Din cauza noroiului de 
pe teren era greu să deosebești la 
sfîrșitul partidei figurile celor 30 
de jucători. Cu toate acestea or
ganizatorii nu au găsit, de cuviință 
să ofere după meci nici cele mai 
elementare condiții de igienă, la 
dispoziția oaspeților neexistînd 
măcar cîteva picături de apă. Este 
un aspect pe care n,u l-am mai 
întîlnit de mult în activitatea noas. 
tră sportivă și de care am dori să 
nu mai auzim.

la Ctoj
ta, l‘a clasa 100 cmc. nu va mai fi 
desemnat un campion al țării, din 
cauza numărului redus de con- 
curenți (patru) care s-au prezen
tat la startul primei faze a cam
pionatului respectiv. Regulamentul 
prevedea prezentarea — la prima 
fazS, la :fiecare»clasi — a mini
mum opt rnotoc'dliști.

Iată acum lista motocicliștllor 
care conduc pînă în prezent în 
clasamentele acestui campionat • 
125 cm. : Romano Moldovan 
(CCA); 250 cmc. L. Szabo (Dina
mo) ; 350 cmc. Gh. Voiculescu 
(C.C.A.) ; 500 cmc. N. Buiescu (Lo
comotiva); 750 cmc .ataș: M. Dă- 
nescu + Al Huhn (CC.A.); 150 cmc. 
femei : Venera Vasitescu (Dinamo). 
In afara probelor enumerate, în ca
drul cărora motocicFștii care con
duc vor lupta desigur pentru a-și 
menține întîietatea în clasament^ 
iar restul concurenților pentru a le 
lua locul acestora, în programul 
campionatului de la Cluj figurează 
și întreceri pentru auțomobiliști.

Mîine la Tg. Mureș

F.S.G.T. Franța— 
Avintul (juniori)

Echipa de fotbal 3 F.S.G.T. Fran
ța, își continuă turneul în țara 
noastră. Mîine. juniorii francezi 
vor întîlni la Tg. Mureș selecțio
nata de juniori a asociației Avîntul.

Trei recorduri stabilite 
tir ale Capitaleiîn campionatele de

Campionatele de tir ale Capitalei, 
inaugurate miercuri pe poligonul 
Tunari, au reunit la startul probe
lor speciale pe trăgătorii de frun
te bucureșteni. Ca urmare firească, 
în toate probele campionatului a a- 
vut loc o luptă aprigă, soldată cu 
numeroase performanțe de seamă 
printre care trei noi recorduri ale 
țării. Maestrul sportului Henri Her- 
școvici (Dinamo), continuînd să se 
impună drept cel mai în formă tră
gător al nostru, este autorul a două 
dintre aceste performanțe record 
(390 p. la armă liberă calibru mare 
poziția culcat și 379 p. la poziția 
genunchi), iar maestrul sportului 
Nicolae Cojocaru (Locomotiva) a 
realizat al treilea record la poziția 
„picioare" din proba armă liberă ca
libru mare : 364 p. Tot H. Herșco
vici a cîștigat proba 3x40 cu 1121 
p. La proba de 60 focuri „culcat" ar
mă liberă calibru mic, întrecerea 
dintre maestrul emerit al sportului 
losif Sîrbu (C.C.A.) și maestrul 
sportului H. Herșcovici s-a încheiat 
cu un rezultat egal : 597 p„ departa
jarea dînd cîștig de cauză lui 1. . 
Sîrbu pentru 3 „muște". La pistol 
precizie noul campion al Capitalei 
este Silviu Tibacu (C.C.A,) care 1-a 
întrecut pe Iulius Pieptea, iar la 
skeet titlul de campion a fost cuce
rit de Gh. Florescu (Metalul) cu

Echipele feminine de volei parti
cipante la campionatul republican 
susțin mîine ultimele meciuri în 
cadrul turului, fiind programate 
următoarele întîlniri: Progresul 
București—Voința Sibiu, Progresul 
Cluj—Constructorul București,
Voința Orașul Stalin—Știința ICF, 
Dinamo Arad—Flamura roșie Cluj.

La băieți, intîlnirea desfășurată 
joi la Orașul Stalin între Metalul 
din localitate și C.C.A. a fost cîș.: 
tigată de militari cu scorul de 3—2.

Ultima etapă a campionatului 
de lupte pe echipe

Mîine se desfășoară ulliima e- 
tapă a campionatului republican 
de lupte pe echipe. întrecerile ca
re rețin atenția amatorilor acestui 
sport sînt cele din grupa I de la 
București. Aci, campioana republi
cană și fruntașă actuală a clasa
mentului, Dinamo București, are

Carnet atletic
ZIUA SPRINTULUI

Comisia de atletism a orașului 
București a organizat joi tpe sta
dionul Tineretului concursul special 
„Ziua sprintului". Iată citeva din 
rezultatele înregistrate: BARBAȚ1: 
100 m.: Gh. Rădulescu (V) 11,0; 
T. Ardeleanu (S) 11,1; 300 m.: 
D. Gheorghiu (R) 37,8; Gh. Si- 
mionescu (M) 38,2 ; 500 m. juniori: 
Gh. Ciobanu (TD) 67,0 nou record 
republican pentru juniorii de categ. 
I și a Il-a ; Nic, Georgescu (TD) 
79,2; 110 m. g.: I. Steriade (R)
16.2 ; E. Ignat (L) 16,4 ; 200 m>. g.: 
Gh. Stânei (L) 25,3; FI. Matei (S) j
27.2 ; FEMEI: 60 m.: X. Miliutin I 
(S) 8,3; V. Ionescu (S) 9,1 ; 400 
m.: V. Tălmăcea.nu (FI. r.) 61,7; 
M. Piștea (C) 67,4.

(Nicolae D. Nicolae, coresp.)
CONCURS DE MARȘ 1N 

BUCUREȘTI
Colectivul sportiv Flamura roșie 

organizează duminică dimineața în 
cinstea celui d'e al II-lea Congres , 
al U.T.M. un concurs de marș (5 
km. juniori și începători; 20 km. 
seniori). întrecerea va avea loc pe 
șoseaua București — Tîrgoviște, cu 
plecarea și sosirea pe stadionul 
Tineretului. Vor lua parte toți măr
șăluitorii fruntași din Capitală, a- 
vînd în vedere că această cursă 
constituie un serios prilej de verifi
care (pentru campionatul republican 
die marș pe 50 km.

DUMINICA NU VA FI 
REPAUS...

...prin faptul că cea de a IV-a 
etapă a campionatului republican 
de atletism pe echipe se va desfă
șura la 16—17 iunie. Dimpotrivă, 
un mare număr de concursuri sînt 
organizate pretutindeni in țară. In 
Buourești, d'e pildă, stadionul Re
publicii va găzdtii un concurs cu 
program restrins, care cuprinde 
printre alte probe și pe cele die 5.000 
m. și 4 x 800 m. la care se vor 
face tentative de recorduri.

lari, în prima manșă a probei de 
pistol viteză, maestrul emerit al 
sportului Gh. Lichiardopol (Progre
sul) a obținut un reznltcri- deosebit 
de bun (30/293), urmat la 4 p. de 
maestrul sportului Marin Dochiliță 
(C.C.A.) care în seria de 4 sec. a 
tras un surprinzător „șesar".

Pe ștandurile poligonului de armă 
liberă calibru mic, concurenții au 
susținut ieri prima parte a probei 
de 3x40 focuri. Cel mai bun rezultat 
pe 3x20 îl deține tot H. Herșcovici 
cu 592 p., urinat de N. Co;ocaru 
584 p. și I. Sîrbu 578 p. In aceeași 
probă, rezervată însă trăgătoarelor, 
conduce maestra sportului Yvonne 
Goldenberg (Dinamo) cu 572 p„ 
iar în proba juniorilor conduce P 
Sandor (Flacăra) cu 573 p.

Paralel cu întrecerea trăgătorilor 
de cat. I-a și maeștri se dispută șl 
un concurs rezervat concurenților 
de cat. II și III și altul deschis ju
niorilor (armă liberă calibru mic). 
Cîștigătorii probelor disputate pînă 
acum în concursul trăgătorilor cat. 
II și III sînt următorii : pistol 
precizie: T. Jiglinski (Dinamo) 517 
p.; 60 f. „culcat" armă liberă ca
libru mic: A. Vetra (Metalul) 
592 p.

R. I.

Pentru mîine srînt programate ur
mătoarele parVde: CCA—Progresul 
ITB, Știința Arad—Știința Timi
soara, Progresul Galați—Metalul 
Orașul Stalin, Dinamo Constanța 
—Progresul Cluj.

La 17 iunie se mai dispută me
ciurile restante Locomotiva Bucu
rești—Dinamo Constanța și Pro
gresul Galați—Știința Timișoara. 
Meciul Știința Timișoara—Progre
sul Cluj se va disputa la o dată 
nefixată încă.

de susținut asaltul viguros a două 
echipe fruntașe, Progresul Lugoj 
și Locomotiva Timișoara. A patra 
echipă în grupa I este Dinamo 
Satu Mare. Reuniunea de la Bu
curești se desfășoară în sala Fio- 
reasca cu începere de la ora 10.

Cântarul concurenților la ora 7.
In grupa a Il-a — Orașul Sta

lin, C.C.A. își apără locul li în 
fața echipei locale Dinamo. împre
ună cu aceste două formații se vor 
întrece Progresul București și Vo
ința Tg. Mureș. In seria a Iii-a 
— Cluj, se dispută derbiul tocai 
Constructorul-Flamura roșie. In a- 
fara celor două formații vor mat 
concura Flacăra Baia Mare și 
Metalul Hunedoara. In sfîrșit, îrr 
grupa a IV-a — Ploești, vor oon- 

cura Constructorul S.M.. Metalul 
Reșița, Flamura roșie Arad și Fla
mura roșie Galati.

In Capitală
AZI

NATAȚIE: ștrandul Tineretu
lui, ora 17: concurs de verificare 
a lotului R.P.R.

TENIS: teren Știința Politeh
nica, ora 16 : Știința București — 
C.C.A. Teren Progresul I.T.B., 
ora 16 : Dinamo București — Pro
gresul LT.B.

FOTBAL: teren Progresul
C.C.S. (Dudești), ora 17,45: 
Metalul București — Locomotiva 
M.C.F. București (cat. O.

MÎINE
LUPTE: sala Dinamo, ora 10r 

îr. cadrul campionatului republP 
can se întrec Dinamo București— 
Dinamo Satu M? re — Progresul 
Lugoj — Locomotiva Timișoara.

RUGBI : stadionul Tineretul*»,  
teren II, ora 17: Progresul Să
nătatea Buc. — Locomotiva I.C.F. 
Buc. Stadionul Dinamo, ora 9 30: 
Dinamo IX—Constructorul S.M. 
Orașul Stalin. Teren Locomotiva 
Grivița Roșie, ora 9,30: Locomo
tiva Grivî'ța Roșie—Metalul Mao-
Tse-Dun București. Toate meciu
rile se dispută în cadrul etapei a 
doua a Cupei R.P.R.

FOTBAL: teren C.A.M., orali- 
Flamura roșie B.R. București — 
Metalul Sinaia (cat. C) ; ora 14: 
Flamura roșie B. R. Buc. — Pro
gresul Corabia (juniori). Stadion 
G'ulești, ora 8: Locomotiva
M.C.F. Buc. — Constructorul 
Craiova (juniori) ; ora 14: Loco
motiva București — C.C.A. (ju
niori) ; ora 16: Știința București
— Metalul 1 Mai Ploești (cat. 
B); ora 17,45: Progresul CPCS
— Dinamo Birlad (cat. B). Teren 
Dinamo Obor, ora 9 : Dinamo 6 
Buc. — Flacăra Cimpina (ilt- 
niori). Stadionul Progresul F.B , 
ora 8: Progresul C.P.C.S. Buc— 
Metalul Buc. (juniori); ora 11: 
Știința București — Metalul 1 
Mai Ploești (juniori).

NATAȚIE; ștrandul Tineretului, 
ora 10: concurs de verificare a 
lotului R.P.R.

VOLEI : teren Progresul I.T.B., 
de la ora 8,30 : Progresul C.P.C.S. 
Buc — Voința Sibiu (feminin), 
C.C.A. — Progresul I.T.B. (mas
culin).

TENIS: teren Știința Politeh
nica, de la ora 9 și ora 16: Ști
ința București — C.C.A. Teren 
Progresul I.T.B., de la ora. 9 și 
ora 16: Dinamo București — Pro
gresul I.T.B. București.

CICLISM : șoseaua Giurgiului, 
km. 8, ora 8: campionatul regio
nal de 6erry,-f«nd-

irf.de
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Hort. Asst. Secretary
D. A. WHITING 
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To the Editor,
Sportul Popular
Redacția si administrația.București,
Str. Const.faille Nr.17, 
Rumania .

Dear Sir»

The Committee of the Marie ..uiti Football Club wisheS| 
|to express through the columns of your nev/soaceF. its .
I of țfop —• — - ..fc

Redactorului șef al ziarului ,, Sportul popular"
Str. C. Miile Nr. 17
București \
Romi ni a
Stimate domn.
Comitetul clubului Harlequin dorește să exprime prin coloanele 

ziarului dvs. aprecierea sa sinceră a caldei primiri pe care ne-afi fă
cut-o in timpul turneului nostru recent In Romînia.

Toți aceia dintre noi care au vi zitat țara dvs. au fost profund im
presionați de grija depusă de ofi dalii federației dvs. de rugbi, pentru 
a face șederea noastră atît comodă, cit și plăcută. Am găsit că 
distracțiile variate ca și excursiile care ne-au fost oferite au fost de 
cel ntai mare interes și ele au făcut ca această săptămlnă să rărnînă 
de neuitat și fiecare dintre noi ar fi vrut să nu lipsească de la ea.

In cele două meciuri susținute, jucătorii noștri au remaroat dtr- 
zenia și abilitatea jocului _ celor două reprezentative ale Bucureștiu- 
lui, la care se adaugă primirea căi duroasă făcută echipei noastre de 
către public în ambele jocuri.

Harlequinii sini extrem de re cunoscători și așteptăm turneele » 
prin care ne veți întoarce vizita. ' ' J

Al dvs. sincer, »

DEREK WHITING
secretarul clubului Harlequin

Miine la Praga

R. Cehoslovacă — R. P. R.
în meci international de popice
Reprezentativa de popice a ță- 

tii noastre va înfrunta miine la 
Praga redutabila echipă a R. Ce
hoslovace, socotită pe drept cu- 
?înt printre cele mai bune din 
Europa. Această întîlnire interna
țională prezintă pentru iubitorii 
(portului popicelor un deosebit in
teres, ținind cont că popicarii 
noștri le-au „dat de furcă totdea
una" rutinatiior popicari cehi. E- 
rhfpa noastră de popice este la pri
ma sa deplasare peste hotare și 
de aceea membrii lotului s-au 
pregătit cu multă sîrguintă în ve
derea realizării unui rezultat va
loros. Ultima întîlnire între repre
zentativele R.P.R. și R. Cehoslovace 
» avut loc anul trecut la Bucu
rești, în zilele de 7 și 8 mai, cind 
echipa cehoslovacă a învins la 
0 diferență de numai 14 p. d. 
(6404—6390). Infrîngerea suferită 
anuî trecut de reprezentativa noas
tră s-a datorat lipsei de material 
corespunzător și pregătirii fizice 
nesatisfăcătoare. Așa cum au de 
eterat jucătorii cehoslovaci după a- 
cea întîlnire, popicarii romîni au 
>alm, siguranță în aruncări șl 
știu să aprecieze just modul de 
lansare a bilei. Ei trebuie să de
pună mai multă străduință la
en trena merite în vederea obțineri! 
unei condiții fizice necesare pentru 
* rezista lansării a 200 popice. 
Cei 10 jucători care compun echi-’
pa R.P.R. au o pregătire omogenă, lava

Fază din meciul ce a avut loc anul trecut la București intrt 
reprezentativele R P.R. și R. Ceho slovace (maestrul sportului

. Z, Dines cu în timpul lansării bilei}
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fapt care contează în această în- 
tîînîre. Acest lucru ni-1 confirmă 
media realizată de întreaga echi
pă la ultima verificare înaintea ple
cării la Praga: peste 840 p. d. 
După cum ne-a comunicat Indrich 
Pejkar, corespondentul nostro din 
Praga, jucătorii cehoslovaci s-au 
pregătit cu multă minuțiozitate în 
vederea acestei întîl.niri. țlnfncf 
seama de faptul că popicarii noștri 
le sînt adversari redutabili. In ca
drul acestor pregătiri echipa ce
hoslovacă a susținut la 20 mai la 
Beîgrad o întîlnire cu echipa Re
publicii Populare Federative Iugo
slavia, a doua din lume, de care 
a fost întrecută cu scorul de 5150— 
5006. Cel mai bun rezultat din e- 
chipa cehoslovacă l-a obținut V®s- 
trak cu 873 p.d. (586 ia plin șî 
287 la izolat). Cel mai bun jucă
tor din echipa cehoslovacă se a- 
nunță a fi Kucerak, care a reali
zat în acest an. 936 p.d. (599+ 
337). rezultat cu care se numără 
printre primii popicari din Europa. 
Echipa R.P.R este formată din ur. 
mătorii jucători: T. Szemany, I. 
Dinescti, Al. Andrei, I. Dragomi- 
rescu, V. Ivan, T. Mihăitescu, Ion 
Micoroiu, Z. Czech, D. Fărcaș șt 
Fr. Micola. Antrenori: Tiberiu Sze- 
many și Ferdinand Popescu.

Echipa noastră va susține o a 
doua întîlnire marți 12 iunie în 
compania echipei orașului Bratis-

Reportajul nostru despre ..oa
meni albi" șl „oameni de culoa
re" nu începe, cum ați putea cre
de, kîntr-o stradă aglomerată din 
Johannesburg, pe banchetele din 
fund ale unui autobus acolo unde 
sînt locurile permise negrilor. De 
fapt, stăteam cu sud-africanul 
Nick Labuschagne Intr-adevăr pe 
o bancă din fund, dar autobusul 
era un simpatic Skoda, iar stră
zile pe care călătoream ne duceau 
de la Stadionul Republicii la hote
lul Athenee Palace, după ultimul 
meci susținut de harlequini în 
fața publicului bucureștean.

II cunoașteți pe Nick. Adică 
l-ați văzut din tribune, talonînd 
aproape toate mingile din gră
mada angajată între rugbiștii ro
mîni și englezi, în minunatele 
meciuri susținute la București. Să 
vi-1 reamintim: un flăcău înalt, 
brunet, cu ochi rîzători, foarte 
solid, adus puțin din umeri, pro
babil din cauza „practicii" de ta- 
loner- Mereu cu o glumă de spus, 
expansiv și foarte prietenos, nici 
n-ai zice că e englez și. în rea
litate, nici nu este... Nick Labu-' 
schagne este un sud-african sa
dea, cu temperamentul încălzit din 
plin de soarele de la miază-zi. 
Strămoșii săi au fost „buri", pro
testanți, care s-au refugiat din 
Franța în timpul persecuțiilor re-; 
ligioase din secolul al XVII-lea.

II întrebăm dacă este afectat 
de înfrângerea suferită de echipa 
s», pe Stadionul Republicii.

— Aș I Jocul să fie frumos, 
asta contează... îmi pare rău nu
mai că a fost poate ultimul meu 
meci la harlequini, prietenii mei 
dragi-

— De ce ? am întrebat.
— Fiindcă la toamnă mă întorc 

acasă, în Africa de sud.
Aflăm că Labuschagne, care a 

stat în Anglia mai muiți ani 
pentru a studia medicina dentară, 
va reveni în patrie. El își va 
continua acolo și activitatea de 
rugbist.

— La noi în Africa de sud se 
joacă rugbi serios. Nu ea în An
glia, cu bere și cîntece.-. Astea-s 
fleacuri 1 Noi ne antrenăm cum
secade. In fiecare marți orice club 
are meci de selecție între primele 
două garnituri, joi facem antre
nament, iar sîmbătă este meciul 
de campionat. Avem antrenori 
foarte buni și ați auzit probabil 
de Danie Craven, care a făcut 
naționala noastră, poate chiar cea 
mai bună din lume.

Labuschagne speră să poată or
ganiza anul viitor un turneu în 
Europa al reprezentativei Africii 
de sud, pentru a juca în Italia, 
Cehoslovacia, Iugoslavia și în țara 
noastră. Sudafricanii par a fi In
tr-adevăr foarte tari la rugbi. In 
recentul turneu întreprins în Uni
unea Sud-Africană de selecționata 
Insulelor Britanice (cuprirrzînd cei 
mai buni jucători din Anglia, 
Scoția și Țara Galilor) echipele 
și-au împărțit victoriile.

Discutînd cu Nick Labuschagne 
aflăm amănunte interesante des
pre sportul din țara sa, despre 
viața de acolo: Și dintre toate 
cele aflate, un lucru ne impresio
nează îndeosebi: în această țară 
cu 10 milioane de negri și 3‘/2 
milioane de albi, minoritatea albă 
exercită o feroce tiranie. In Afri
ca de sud segregația rasială face 
ravagii I

De aceasta te poți convinge 
imediat, în orice loc (afirmă Nick 
Labuschagne). Un negru se va 
așeza numai în spatele autobu
sului, nu va îndrăzni niciodată să 
intre într-un compartiment de 
tren pe ușa căruia nu e lipit afi
șul „for negroes", va intra la 
poștă, în magazine sau în insti
tuții numai pe uși speciale pen
tru negri... Căsătoria între albi și 
negri este oprită de lege, iar re
lațiile de orice fel între ei sînt 
aspru pedepsite. Un automobili 
care se oprește seara la marginea 
șoselei, riscă să fie cercetat de 
lampa indiscretă a polițistului și 
dacă ocupanții se dovedesc a fi 
un alb și o negresă, urmează a- 
restarea lor imediată. Atentatul 
la pudoare săvîrșit de un negru 
asupra unei albe se pedepsește 
nu eu închisoare penală, ci mult 
mai grav — cu spînzurătoarea 1

Și totuși, natura se dovedește 
mai puternică de cît legile moș
tenite de la guvernul fascist al 
doctorului Malain I Amestecul din
tre cele două rase se produce pe 
scară largă și dovada este pal
pabilă,. sare în ochi! In țari 
a apărut o nouă rasă, una.... in- 
tcMwdâară, așa aitsuții „cotară

ți", oameni care nu sînt nici albi 
nici negri, diar tot atît de rău vă
zu ți ca și aceștia din urmă. Un 
aspect pregnant al segregației ra
siale este nu numai persecuția 
directă, ci și suspiciunea de a 
avea sînge „amestecat", teama 
mistuitoare de a putea fi desco
perit ca avînd o cît de vagă 
ascendență neagră. Oricine poate 
fi suspectat ca fiind impur... O 
glumă care a circulat în Africa 
de sud spunea că înșiși membrii 
fostului guvern Malan erau sus
ceptibili de a cădea sub jurisdic
ția antirasială...

Pentru a contracta o căsătorie, 
viitorii soți trebuie să prezinte o 
probă de sînge (test) prin care 
să dovedească că n-au nici cea 
mai mică picătură de sînge ne
gru... Dar nu numai negrul este 
culoarea pusă la index în Uniu
nea Sud-Africană. Dezvoltarea ca
pitalistă a țării a dus la un 
aflux masiv de indieni și indo
nezieni (mai ales în plantațiile de 
trestii de zahăr), de chinezi și 
alte popoare asiatice. Pentru a 
împiedica amestecul acestora cu 
albii, o țesătură complicată de legi 
și regulamente caută să ferească 
de impurități acea „elită" albă 
a cărei singură superioritate con
stă, de fapt, în aceea că ea de
ține toate capitaturile si își exer-f

N1CR LABUSCHAGNE
„Hariequlnul“ pe care-l reîntîl- 

niți în acest articol.

cită puterea absolută prin ban! De 
subliniat însă că sudafricanii albi 
(totuși foarte... tuciurii, cum este 
și Nick Labuschagne) nu sînt de- 
cît o amestecătură de olandezi, 
belgieni, englezi și francezi, des- 
cendenți ai foștilor coioni sau 
căutători de aur și diamante, pe 
care aventura i-a mînat spre țăr
mul îndepărtat unde se unesc a- 
pele Oceanului Pacific cu cele ale 
Atlanticului. Acest mic popor de 
3l/2 milioane care vorbește limba 
„africans" (un idiom asemănător 
cu flamanda) dar citește ziare 
scrise în engleză, este foarte pă
truns de teoriile „purității rasei" 
și le aplică cu adevărată feroci
tate. Iar în ansamblu de prejude
căți cu care magnații minelor de 
diamante stăpînesc pe semenii lor 
albi, argumentul că mișcarea sin
dicală și comuniștii ar aduce „ne
norocirea" abolirii segregației ra
siale, mat constituie încă o armă 
foarte puternică pentru îndepărta
rea poporului strrfafrican de la ori
ce progres social.

Ceea ce se întîjnplă în viața de 
toate zilele, este valabil și pentru 
sport. Persecuția rasială și-a în
tins tentaculele nefaste asupra tu
turor stadioanelor Africii de sud. 
Negrii n-au acces în cluburile al
bilor, nu pot susține meciuri îm
potriva lor în nici o ramură de 
sport. Unele sporturi (specific 
„albe" — comentează ironic Nick 
Labuschagne), cum este chiar 
rugbiul. sînt interzise cu desăvîr- 
șire negrilor. Ei au cluburi pro
prii, care dispun de terenuri umi
le unde se joacă mai ales fotbal, 
„sportul săracilor". La Johannes
burg, pe străzile înguste din car
tierul negrilor, pilcuri de copii 
desculți bat mingea rotundă, mai 
ușor de confecționat și de mînuit 
deeît cea ovală, de rugbi. Negrii 
sînt și foarte buni boxeri și atleți, 
probabil cei mai buni din țară, 
dar faptul este imposibil de dove
dit! întrecerile între albi și negri 
sînt doar complet interzise, ca 
fiind... imorale. Interzis este și 
accesul celor pe jumătate negri 
(„colorații") pe stadioanele albi
lor. Se merge pînă acolo încît în 
unele orașe se organizează com
petiții rezervate exclusiv „colo
ra ților", cum este Liga (campio
natul) de fotbal profesionistă a 
districtului Capetown, în care nu 
joacă deeilt fotbaliștii metiși.

Deosebit de caracteristic este 
cazul boxerului de culoare Jack 
Tuli. Acest cunoscut boxer n-a 
susținut „acasă" nici un meci îm
potriva vreunui adversar alb. El 
poate face aceasta numai în afara 
graniței patriei lui și, trebuie s-o 
spunem, o face cu mult succes. 
El a cîștigat un titlu de campion 
la ultimele Jocuri ale Imperiului 
Britanic și este (chiar dacă nu 
vor rasiștii din Africa de sud) a 
mîndrie a patriei sale. Este inte
resant de subliniat că la aceeași 
mare competiție, în ștafeta de 
4 X 100 m. a Africii de sud a 
fost inclus și un sprinter negru... 
Iată că „interesele superioare de 
stat" admit și excepții de la regu
lile draconice de segregație ra
sială 1 In paranteză trebuie spus 
că echipa olimpică a Africii de 
sud ar fi deosebit de puternică 
dacă ar folosi toți atleții negri, 
de talent, din această țară. Este 
o mare bogăție naturală care se 
irosește...

La plantațiile din interiorul ță
rii, pe întinsele moșii ale latifun
diarilor sînt organizate uneori, în 
zilele de mari sărbători religioase, 
serbări pentru lucrătorii negri, la 
care stăpînîi și invitații lor par
ticipă ca spectatori amuzați în fa
ța unui număr de atracțîe exotic. 
Negrii dansează exuberant în rit-’ 
mul tobelor, cîntă în cor cîntece 
guturale de jazz primitiv. Cîte-' 
odată li se dă voie să înca’ece 
pe caii din grajduri pentru a se 
întrece în alergări. Sînt cîteva 
clipe de bucurie acordate cu zgâr
cenie acelora atît de des umiliți 
în zilele obișnuite ale anului

— Cînd învățam la colegiu, — 
își amintește prietenul meu Nick, 
— cîteodată, după concursurile 
noastre sportiv+din zilele de săr
bătoare, li se dădea voie și ser
vitorilor negri ai școlii să Intre 
pe stadion. Tinerii negri, cu pi
cioarele goale, neantrenați, se ali
niau la start pentru o cursă de 
un tur de stadion. $i alergau ui
mitor de repede... Odată, profe
sorul nostru de educație fizică a 
cronometrat o asemenea cursă. A 
fost o adevărată senzație: negrii 
noștri alergaseră 400 m. în mai 
puțin de 50 sec.!...

Discuția noastră cu Nick La
buschagne a continuat pînă tîr- 
zra. în acea seară. In jurul unei 
mese de restaurant se alăturaseră 
și alți ziariști romîni, apoi cîțiva 
hariequini, mirați poate că glu
mețul lor Nick discută de data 
aceasta lucruri serioase. Labuscha
gne ne povestea acum de o câJ 
lătorie a sa în interiorul Africii, 
către minele de cupru de la Ndo-' 
la, o regiune cuprinsă între Ros 
dezia de nord și Congo belgian.

— Acolo sînt ținuturi întinse de 
stepă, tăiată pe alocuri de păduri 
cu arbori pitici... Sînt locuri fără 
nume, unde trăiește o populație 
rară de băștinași negri, triburi ne 
cale de dispariție. Acolo am vă
zut cei mai formidabili săritori în 
înălțime din lume... Băieți negri 
așezau o trestie între două crengi 
de copac Ia o înălțime cu mult 
pesle un stat de om și o săreau 
cu ușurință. Cred că nu mă Îih 
șei dacă spun că erau aproape... 
2,40 m. 1 Ei sar Intr-un stil ase-' 
mănător „rostogoliri'"

Ne privirăm unul pe altul- NI 
se părea că din nou Nick încear- 
că una din giume’e lui obișnuite. 
Dar nu, Labuschagne insista, ne 
asigura de realitatea pe care o 
văzuse. (Faptul este consemnat, 
de altfel, și în cărțile unor călă-s 
tori în ținuturile misterioase ale 
Africii ecuatoriale).

— Dacă nu mă credeți, am să 
vă trimit de la Londra fotogra
fiile pe care le-am făcut cu acești 
săritori. Vă asigur, nu sînt tru
cate...

Nick Labuschagne rămase pen-a 
tru o clipă tăcut, călătorind poa-' 
te cu imaginația către țara lui în-» 
depărtată, cu oameni supuși unor 
obiceiuri atît de stranii și crude.

— Ce nedrept e totuși. — con
tinuă tatonerul harlequiniior — 
ca acești tineri să nu poată iace 
sport adevărat, pe stadioane fru
moase, împreună cu ceilalți ti
neri...

II privii drept în ochi. Părea 
convins de cele ce spune, cu gîn- 
dul alături de noi-

V. RADU
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In aceste zile rind de fapt Jocurile Olimpice de la Melbourne® 

au și început la... Stockholm și cînd atfefii lumii iși desăvîr-® 
fi șese pregătirea pentru marea călătorie spre țara cangurilor, a fost® 

^trecută cu vederea o aniversare glorioasă în istoria modernă a spor-® 
murilor. zj
x In primăvara acestui an, s-au împlinit 60 de ani de la desfășura-/! 
area primei Olimpiade moderne care a înnodat firul rupt cu 1.500 ăeX 
2 ani in urmă. Fără nici o întrerupere, timp de 12 secole, adică pînă® 
fiîn anul 394 al erei noastre, cetățenii vechii Etade s-au tniilnit din®, 
fjpalru in patru ani In arena sacră de la Olympia în care tineretul® 
/grec iși încerca puterile în diferite întreceri atletice. Tradiția atit 
'/statornică, întreruptă atunci, a fost reluată la sfirșitul secolului trecui® 
^intr-o formă nouă, care depășea limitele înguste ale lumii elene. y, 
a împrejurările în care au fost reînviate Jacurile Olimpice sînt® 
nstrins legate de numele francezului Pierre de Coubertin. După dezgro-® 
fynarea ruinelor Olympiei de către expediția arheologului Curtins, între® 
Al 87 5 și 1881, ideea reluării Jocurilor Olimpice a frămîntat multe minți.® 
/Realizatorul acestei îndrăznețe idei a fost tocmai Coubertin, pe atunci® 
/secretar general al „Uniunii societăților franceze pentru sporturi atle-® 
Atice". Prima sa conferință — în care-și materializa ideea — a fost ți-® 
6ntită la Sorbona, la 25 noiembrie 1892 și purta titlul „Renaissanct-n 
/Ulyrnpique". Cu convingere fanatică, prin muncă neobosită, învin-® 
hgind toate greutățile, Coubertin a reușit să impună convocarea unui® 
/congres internațional al asociațiilor sportive din întreaga lume. Ținut® 
/la Paris, la 16 iunie 1894, congresul a avut drept rezultat înființarea 
/Comitetului Olimpic Internațional, însărcinat cu pregătirea planului >9 
/reînvierii Jocurilor Olimpice. (A
Z Asaltînd scepticismul contemporanilor săi, intr-o epocă plină de® 
'/războaie și de divergențe Internaționale, Coubertin proclamă: „IAxn>9 
/da. din patru în patru ani, lumii otrăvite de bancheri și industriași, ofA 
6 pildă de solidaritate internațională pe care sportul poate să o aducă (9 
/universului". Cu aceeași clarviziune, inițiatorul olimpiadelor moderne® 
2a fundamentat ideea olimpică: „Sport, tu ești pacea l Tu stabilești fe-(6 
§ gaturi fericite între popoare, ap ropiindu-le in cultul forței controlate,® 

>. organizate, stupină pe ea însăși. Prin tine tineretul din lumea întreagă fi 
® învață să se respecte reciproc și astfel diversitatea calităților inter- (6 
{(naționale devine izvorul unei întreceri generoase și pașnice". $
z) In aceste condiții au fost organizate primele Jocuri Olimpice mo-fi 
Gsderne. Ele au durat de la 5 pînă la 15 aprilie 1896 și au avut loc la» 
9) Atena, ca un omagiu adus poporului care a dat naștere și a sărbă- fi 
® torit aiitea veacuri aceste jacuri. întrecerile s-au desfășurat pe noul a 
Mstadion din Atena, construit pe cheltuiala unui bogătaș grec din Ale-® 
tyxandrin, George Averoff, și du pă proiectele inginerului grec Metaxas. S 
(/Generosul donator și-a dovedit fanatismul sportiv și la încheierea® 
fiprimei curse de maraton, rind a oferit cîștigăiorului, cavaleristul grec® 
(ĂLouis Spyros, pe propria sa fiică, cu o zestre de un milion de drahme !& 
(/Căsătorit fiind, Spyros nu a putut accepta acest premiu... in natură;® 
« in schimb, el a fost copleșit cu numeroase alte daruri: 25.000 de drah-®. 
(q me (din partea statului grec), un lanț de aur (pe care și l-a scos de la® 
(/jiletcă academicianul francez BrCal), multe ceasuri de aur, port-țiga-® 
firete, un butoi cu vin, trei capre, o ladă cu ciocolată și... angajamentul® 
(/ unui croitor grec de a-i croi gratuit hainele pe toată viața I ®
>9 După această primă ediție a Jocurilor Olimpice moderne, la care® 
Kau participat reprezentanții a 12 țări, au urmat cu regularitate, din 4® 
(6 in 4 ani. noi ediții la Paris (1900 și 1924). St. Louis-S.U.A. (1904).® 
fi Londra (1908 și 1948), Stockholm (1912), Anvers (1920), Amsterdam® 
«(1928). Los Angelos (1932), Berlin (1936) și Helsinki (1952), unde® 
s/au fluturat pe catarge drapelele a 71 de țări. Seria nu a fost întreruptă® 
« decît de cele două războaie ale secolului nostru, cînd jocurile ar fiX 
(/trebuit să aibă loc la Berlin (1916), Tokio (1940) și Helsinki (1944).® 
fi De-a lungul anilor, locurile Olimpice moderne Și-au lărgii sfera,® 
(/și-au îmbogățit tradiția. In 1914, cu prilejul congresului internațlo-® 
((.nai atletic de la Lyon, cele 5 cercuri colorate au fost alese ca simbol® 
fial jocurilor, ele reprezentînd unitatea sportivilor din cele 5 conți-® 
fin-erde. Inceplnd din anul 1924— ctnd, concomitent cu jocurile de la® 
«Paris au fost organizate primele Jocuri Olimpice de iarnă la Ch------
wru'x — acestea se țin paralel cu cele de vară. Programul olimpic in- 
w elude pentru prima oa-d probe feminine (atletism, înot, scrimă și 
(^gimnastică) în 1928, ta Amsterdam.
« Istoria Jocurilor Olimpice moderne este bogată tn evenimente pe- 
fitrecute pe parcursul celor 60 de ani de existență împliniți in acest an. 
l/Nu putem avea pretenția de a le epuiza in acest ariiool. Promitem® 
«însă a le răscoli din ctnd în cînd din colbul amintirilor și al documen-® 
fitelor, pentru a crea o atmosferă mai familiară tuturor celor care,® 
(/cu nerăbdare șl curiozitate, se pregătesc să urmărească intîlnirea tine-® 
firetului sportiv al lumii la antipod, tn orașul Melbourne capitala sta-; 
fitului australian Victoria.

I
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Sărind 2,055 m.
ION SOTER A REALIZAT CEA MAI VALOROASĂ PERFORMANȚĂ 

STĂRUITĂ VREODATĂ IN TURCIA
scrie ziarul „Milliyet” din Istanbul

Fără îndoală că dintre perfor
manțele înregistrate în concursul 
internațional de atletism organi
zat de clubul Fenerbahce din Is
tambul. aceea a reprezentantului 
nostru Ion Soter depășește oadrul 
obișnuit al rezultatelor. Cu 2,055 m. 
Ion Soter a realizat una dintte 
Cele mai bune performanțe mon
diale, contribuind din plin la 
succesul sărbătorii atletice de pe 
Mithatpașa. Lucrul acesta a fost 
subliniat de fiecare dintre ziarele 
care apar la Istanbul, din pagi
nile cărora nu au lipsit fotografii 
ale valorosului nostru atlet. Zia
rul „Milliyet" publică un mate
rial special închinat Iui Ion S5- 
fer. Ziaristul Eroi Kaner î-și inti
tulează articolul: „Recordmanul 
care a sărit de 215 ori peste 2 
metri". Djn cuprinsul reportaju
lui extragem cîteva date:

„Săritorul cel mai bun din Ro- 
mînia, Soter, trecînd ștacheta la 
2,055 m. a realizat cea mai va- 
'-■oroasă performanță stabilită vre
odată pe pămîntul Turciei, între-

V. BANU

cînd astfel recordul Rominiei și 
demonstrind totodată nivelul ri
dicat al atletismului din Rominia. 
Soter a sărit pînă acum de 215 
ori peste 2 metri. El are 29 de 
ani, este celibatar și căpitan în 
armata romină. După ce a dobo- 
rît recordul, Soter ne-a declarat 
printre altele că la Olimpiada din 
1956 vrea să fie unul din adver

Programul campionatului mondial feminin do liandbai
Potrivit unei știri apărute în 

presa de specialitate din R. P. 
Ungară, programul după care se 
vor desfășura jocurile în cadrul1 
turneului final al campionatului 
mondial feminin de handbal este 
următorul: 1 iulie Ia Karlsruhe: 
R. P. Ungară — R. F. Germană 
și Austria — R. P. Romînă (a- 
cesta este, de altfel, singurul cu
plaj din tot programui) ; 3 iulie 
la Offenbach : R. F. Germană —• 
R. P. F. Iugoslavia; 3 iulie la

Două zile, înainte de marea...
(corespondență telefonică de

De data aceasta, degeaba am fi 
form a,t numărul de telefon al hote
lului „DACKER" din STOCKHOLM. 
Pe sportivii romîni, care peste 
două zile se vor prezenta la startul 
primelor întreceri olimpice, a tre
buit să-i căutăm în altă parte, în 
pitoreasca localitate din apropierea 
Stockholmutui. la Năssby-Parc. în 
satul olimpic. De aproape o săptă- 
mînă sportivii noștri sînt oaspeții 
acestei așezări de pe malul mării. 
Dar, ou aceasta a început de fapt 
și convorbirea noastră tete onică cu 
antrenorul de Stat Gh. Nicolescu, 
care ne-a prezentat noi file din 
carnetul său de însemnări :

„Am ajuns la Năssby luni către 
amiază. Satul olimpic în care sin- 
tem cantonați (au fost organizate 
două „sate") este o așezare cu ca
re natura a fost foarte darnică. De 
jur împrejur se întind păduri de 
brazi, tot „satul" fiind situat intr- 
un imens parc. Delegația noastră 
are la dispoziție un autobus spe
cial care îi asigură deplasarea la 
Stockholm dar, tot de la Năssby 
circulă spre capitala Suediei și alte 
autobuse iar stația trenului electric 
este chiar în centrul „satului". Cî
teva cuvinte despre... vecinii noștri. 
Alături de sportivii romîni au fost 
cazați aici călăreți din Franța, Ita
lia, Spania, Argentina, Germania 
Occidentală, Suedia. Turcia, R. P. 
Ungară, Egipt, Finlanda și Cam- 
bodgia. Spre deosebire de mulți 
dintre aceștia noi sîntem aproape... 
musafiri la Năssby, deoarece, a- 
vind de executat cite două antre
namente pe zi, stăm mai mult la 
Stockholm. Ultimele noastre antre
namente fac parte dintr-un ciclu 
de pregătire pentru proba de 3 
zile.

Astăzi incepe la Varșovia „Memorialul Kusocinski” ȘTIRI EXTERNE

VARȘOVIA 8 (prin telefon). — 
Jamis Kusocinski a fost unul din 
cei mai mari atleți polonezi (cam
pion olimpic pe 10.000 tn. la jo
curile din 1932) și fără îndoială 
unul dintre cei mai buni aler
gători de fond din lume. Kuso
cinski a fost asasinat de fasciștii 
care i-au cotropit patria, dar a- 
mintirea lui rătnîne mereu vie în 
amintirea fiecăruia dintre spor
tivii polonezi. In memoria acestui 
mare atlet comisia centrală de 
atletism din Polonia organizează 
anual un mare concurs interna
țional la care participă o serie 
dintre cei ntai valoroși atleți eu
ropeni.

La ediția de anul trecut a con
cursului „Memorial Kusocinski", 
reprezentanții atletismului romî- 
nesc au avut o comportare ex
cepțională cîștigînd unsprezece 
probe și ocupînd locuri de frunte 
în alte cîteva. Comportarea lor 
a stirnit atunci vii comentarii nu 
numai în presa și cercurile de 
specialiști din Polonia, dar și în 
multe alte țări din Europa. Anul 

sarii americanului Shelton. Pen
tru Olimpiada de la Melbourne, 
ne-a spus el, voi face antrena
mente severe. Dorința mea cea 
mare este să sar 2,10 m., ca și Shel
ton, și ținind seama de aceasta 
mă antrenez cu toată seriozita
tea. In orice caz, voi fi foarte 
bucuros dacă la Olimpiadă mă 
voi număra printre finaliști".

Mannheim : Franța — R. P. Ro
mînă ; 5 iulie la Homburg: R. P- 
Ungară — R. P. F. Iugoslavia. 
5 iulie la Landau: Austria — 
Franța. -i

După aceasta, jocurile finale se 
vor desfășura în felul următor: 
meciul pentru locurile 5—6 la 7 
iulie la Darmstadt, meciul pentru 
locurile 3—4 la 8 iulie la Karlsruhe, 
iar meciul eare va decide echipa 
campioană (locurile 1—2) la Frank
furt pe Main în ziua de 8 iulie.

Despre pregătirea lotului nostru 
sînt desigur destule de spus cu 
atit mai mult cu cit unele națiuni 
participante nu sînt prezente pe 
terenurile de antrenament (8 la 

număr, în apropierea stadionului 
olimpic) zile înșir, considerînd pro
babil că acest efori în prag de în
treceri nu este recomandabil. Con
cursurile vor stabili de partea cui 
este ... dreptatea. Am reținut și o 
serie de amănunte despre caii în
scriși la Jocurile Olimpice : ei sînt, 
în mare majoritate, de rasă anglo- 
arabă, cai foarte puternici, masivi, 
spre deosebire de caii noștri care 
dau insă dovadă de multă ușurință 
în galopai și se remarcă prin mer
sul înainte cu impulsie, fără nici o
ezitare.

Cu cit ziua primelor întreceri se 
apropie mai mult, cu atit crește in
teresul pentru marile concursuri pe 
care le va găzdui stadionul o'imoic 
din Stockholm. Ziariștii, ver.iți în 
mare număr, aleargă de la un lot 
la altul, poposind deseori și in mij
locul călăreților noștri ale căror 
fotografii, însoțite de interesante 
prezentări, au apărut în multe zia
re suedeze. Mii de afișe olimpice 
împînzesc orașul rețirund atenția 
tuturor locuitorilor. Ca un amă
nunt destul de semnificativ trebuie 
spus că, de cîteva zile, biletele pen
tru Jocurile Olimpice s-au vindut 
oină La ultimul. ..

Si acum, cîteva din... pronosti
curile făcute pe margmea marilor 
întreceri: La proba de 3 zile, cei 
mai... cotați sînt călăreții englezi 
(aceasta prin prisma rezultatelor 
obținute în ultimii doi ani). La dre
saj, părerile sînt împărțite. Nouă 
ni se pare că echipa suedeză va 

acesta țara noastră va fi repre
zentată în întrecerile care au loc 
astăzi și mîine de următorii at
leți: Ion Wiesenmayer, Ilie Savel, 
Ștefan Mihaly, Victor Pop, Ion 
Opriș, Ion Soter, Ion Baboie, 
Ion Barbu și Iolanda Balaș. At- 
leții noștri au părăsit Bucu- 
reștiul cu avionul, în cursul zilei 
de joi, iar vineri au participai 
la un ușor antrenament, sub con
ducerea lui Alexandru Mazilu. 
chiar pe stadionul pe care înce
pe astăzi concursul.

La ediția din acest an a „Me
morialului Kusocinski" în afara 
atleților polonezi și romîni. Iau 
parte numeroși atleți din Ceho
slovacia. Iugoslavia, R. D. Ger
mană, R. F. Germană, Italia, 
Bulgaria, Norvegia, Finlanda. Da
nemarca, Turcia, Franța și Bel
gia.

întrecerile sînt așteptate cu viu 
interes de publicul sportiv din 
capitala Poloniei și se contează 
pe o asistență numeroasă.

Ziarele din Varșovia au pu
blicat in ultimele lor numere o 
serie de reportaje despre acest 
mare concurs, insistînd mult a- 
supra valorii atleților noștri. In 
special Iolanda Balaș și llie Sa
vel au format obiectul atenției 
ziariștilor, eî fiind doi dintre în
vingătorii de anul trecut de la 
Festival. De asemenea ultimul re
zultat realizat de Soter la Istam
bul a fost amplu comentat.

A început 
turneul internațional de șah 

de la Ulan Bator
In Capitala R. P. Mongole, Ulan 

Bator, a început la 6 iunie un mare 
turneu internațional de șah la care 
participă maeștri internaționali cu- 
noscuți din U.R.S.S., R. P. Chineză, 
R. Cehoslovacă, R.P.R., R. P. Un
gară, R. D. Germană, R. P. Bulga
ria și R. P. Mongolă.

In prima rundă reprezentantul țării 
noastre, dr. O. Troianescu, a întîl- 
nit pe cunoscutul maestru sovietic, 
Antonșin cu care a terminat remiză 
după o luptă foarte dîrză.

„confruntare”!
la Stockholm)

urca podiumul învingătorilor. In 
legătură cu aceste pronosticuri, cu
noscutul călăreț suedez Gosta Bol- 
tenstern (o mai veche cunoștință 
a spectatorilor bucureșteni) ne spu
nea însă că elvețienii au cele mai 
multe șanse să cucerească titlul 
olimpic. Cel mai sigur răspuns îl 
vom avea însă în seara zilei de 16 
iunie, consultlnd... tabelele de re
zultate.

De primele întreceri ne mai des
part doar două zile. Sîmbătă dimi
neață, la ora 9 vom face recunoa
șterea parcursului pentru proba de 
fond, traseu care pare a fi destul 
de dificil cerînd concurenților să 
rezolve multe probleme de condu*  
cere a calului. Duminică, ta ora 10, 
se va face vizita medicală a cailor 
înscriși pentru proba de 3 zile țar 
la ora 14.00 va avea loc festivita
tea de deschidere a Jocurilor Olim
pice de călărie. In seara aceleiași 
zile va fi îngăduită cunoașterea 
terenului de dresaj, iar lunc dimi
neață, la ora 9 (ora Suediei), pri
mul din cei 57 de călăreți înscriși 
în proba de 3 zile, va intra în 
curs. Din cauza numărului mare de 
participant (57), proba de dresaj 
se va desfășura timp de doua zile 
(luni și marți), urmînd ca celelalte 
probe : fondul și săriturile să aibă 
loc miercuri și, respectiv, joi
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Călăreții noștri sînt in formă bu
nă, „lucrul" cailor decurge în mo
dul cel mai bun, așa că aș
teptăm cu încredere primele între
ceri din cadrul Jocurilor Olimpi
ce, întreceri în care fiecare com
ponent al echipelor noastre re
prezentative se va strădui să aibă 
o comportare cit mai frumoasă .

A Planorista iuffoslavă Țvetana 
Klancik a stabilit un nou record 
mondial de viteză in cursul unui soot 
pe un traseu triungiular în lungime 
de 2»» km. Ea a acoperit ac=a ta dis
tanță cu viteza medie orară de 54 km. 
Cu aceiași prilej, Tvetana Klancik a 
stabilit și un nou record iugoslav de 
altitudine reușind să atingă înălțimea 
de 5.300 m.
• In cadrul unui concurs de atle

tism desfășurat la Moscova atletul so
vietic Boris Tokarev a egalat recor
dul unional în proba de 100 m. plat 
reallzînd excelentul timp de 10”310. 
Cu numai o săptămînă înainte un alt 
atlet sovietic, Leonid Barteniev, a 
obținut pe această distanță un timp 
asemănător.
• Cunoscuta echipă braziliană de 

fotbal Atletica Portugueza a susținut 
primul meci la Varșovia, in compania 
echipei C.W.K.S. Gazdele au învins cu 
scorul de 2-1.
• La 7 iunie echipa belgiană „An- 

derlecht” și-a început turneul in 
Uniunea Sovietică jucînd pe Stadio
nul „Klrov” din Leningrad cu echipa 
„Rezervele de muncă”, docul s-a ri
dicat la un bun nivel tehnic și s-a 
terminat cu un rezultat de egalitate: 
0-0.

A Miercuri a-a desfășurat la Bel
grad meciul de fotbal d ntre echipele 
Steaua roșie din localitate și F. C. 
Austria din Vlena. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 3-1 (1-1).

SI La Zagreb, echipa Italiană P. C. 
ano a jucat miercuri in compania 

echipei F.C. Zagreb. Oaspeții au obți
nut victoria cu scorul de 1-0 (0-0).

A Echipa bulgară Udțrnik care se 
află în turneu în U.R.S.S. a Intîlnit 
la 4 Iunie formația Zenit Leningrad 
cu care a terminat la egalitate: 1-1.

A PRAGA, 8 (prin telefon) — Tur
neul internațional de șah de la Ma- 
rianske Lazne a continuat joi cu 
desfășurarea rundei a IV-a.

Cea mai disputată partidă a fost 
aoeea dintre maestrul internațional 
Bălănel și șahlstul cehoslovac Pihart. 
Cel doi jucători au încercat felurite 
manevre dar după 4 ore de joc s-a a- 
juns la o poziție egală. Ambii Jucă
tori au convenit asupra remizei. Iată 
și celelalte rezultate: Reifir-Alșter 
1-0; Pachman-Uhlman 1-0; Ujtelky- 
Dwordzinski 1-0; Zitta-Wade 
Fllip-Flohr ‘A—‘A; Partidele Sz.llagi- 
Beni, Fichtl-Jezek, Ragozin-Pilnik șl 
Șefc-Stahlberg s-au întrerupt.

In cursul după-amiezei de vineri s-a 
desfășurat runda a V-a a turneului. 
Iată rezultatele tehnice înregistrate: 

Flohr-Reifir 7a—Va! Dwordzinskl-Fi- 
lip 0-1; Stahiberg-Jezek, 1-0; Pach- 
man-Șefc '/2—7?; Beni-Uhlman 0-1; 
Wade-Szilagi >/2—7,. Partidele: Pit- 
hart-zitta, AJșter-Bălănei, piinlk- Uj- 
telky și Fichti-Ragozin s-au întrerupt. 
In fruntea clasamentului se află ma
rele maestru cehoslovac Ludek Pach- 
man cu 4 puncte urmat de Filip șl 
Reifir cu 31/,, Stahlberg 3 p. (1) etc. 
Astăzi se joacă runda Vl-a iar du
minică întreruptele.

A MOSCOVA, 8 (Agerpres).—TASS 
transmite:

Pe stadionul Dinamo din Moscova 
s-a disputat la 8 iunie Intîlnirea in
ternațională de fotbal dintre echipele 
Oinamo Moscova și Fenerbahce (Istan
bul). Meciul a luat «fîrșit cu scorul 
de 3-1 în favoarea fotbaliștilor sovie
tici.

A Reprezentativa maghiară de fot
bal a susținut miercuri un meci Ia 
Lyon întilnind o selecționată a celor 
mai buni jucători din oraș. Fotbaliștii 
maghiari au obținut victoria cu scorul 
de 7-3 (4-2).


