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Ședința plenară de constituire a asociației
pentru cultură fizica și sport „Energia”

In prima zi
a examenului de stat la I.C.F

Ieri dimineață, în sala din bdul. 
Schitu Măguraanu Nr. 8, a începui 
ședința plenară de consiituire a 
noii asociații pentru cultură fizică 
și aport „Energia", care va reuni 
fastele asociații Constructorul, 
Flacăra, Metalul și Minerul.

In cursuil dimineții, tov. I. Ola
ni a prezentat raportul de activi
tate pe anul 1955 al asociațiilor 
Constructorul, Flacăra, Metalul și 
Minerul. In raport s-a vorbit pe 
larg despre succesele obținute de 
cele patru asociații pe linia dez
voltării sportului de masă, a'ridi
cării nivelului performanțelor și 
a educației tineretului sportiv. Ra
portul a subliniat însă că aceste re. 
alizării nu s-au ridicat la nivelul 
condițiilor existente și al necesi
tăților, a vorbit despre lipsurile 
din activitatea celor patru asoci
ații șj a încheiat manifestîndu-și

convingerea că unificarea celor pa
tru asociații într-o singură asoci
ație sportivă — ..Energia" — va 
reprezenta fără îndoială o întărire 
a muncii sportive in cele patru im. 
portante ramuri ale economiei 
noastre naționale.

După ce tov. Vasile Militaru a 
prezentat raportul financiar al 
celor patru asociații pe anul 1955, 
numeroși invitați la plenară — ac. 
tiviști din colectivele sportive din 
consilliiile sportive regionale, pre
ședinți ai altor asociații sportive, 
cadre tehnice și sportivi fruntași 
— au luat cuvintia! pe marginea 
celor două rapoarte. Discuțiile au 
continuat în tot cursuil după 
amiezii.

Ședința plenară de constituire 
a asociației pentru cultură fizică și 
sport „Energia" va continua în di
mineața zilei de azi.
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După ce duminică a participat efectiv la doborlrea recordului în pro
ba de 4x800 m.. Eugen Danciu s-a prezentat luni dimineață la exa
menul de Stat. Iată-l, răspunzînd sigur la întrebările puse de confe
rențiarul Eugen Bran, la examenul de atletism.

ț (Foto; R. VILARA)

Examen de stat (a I.C.F... După 
pateu ani de muncă, de antrena
mente și de... emoții (la examene) 
iată ultima încercare pe care o are 
de trecut studentul icefist, înainte 
de a da piept cu meseria pe care 
și-a ales-o..

Ieri a fost prima zi a sesiunii 
iunie 1956. Evenimentul se făcea 
simțit diupă însuflețirea care dom
nea în curtea și pe coridoarele in
stitutului, după aspectul sărbăto
resc al săMi’.or de cursuri. Clipele 
petrecute în mijlocul viitorilor ab
solvenți ne-au ajutat să înțelegem 
că în spatele însuflețirii generale 
se ascunde o bună pregătire a e- 
xamenului, siguranța pe care o au 
cei mai mulți în reușita lor deplină.

Să începem cu... începutul: pre
zentarea la examene a celor care 
au terminat anul IV. Ea este de 
data aceasta mai numeroasă ca. 
■aricind. „Studenții se prezintă în 
marea tor majoritate la examenul 
de stat, încă din prima sesiune. Ei 
au învățat din experiența... amară 
a unor absolvenți din seriile trecute 
care, aminîndu-și examenul pentru 
sesiunile următoare, s-au prezentat 
sub .așteptări și posibilități", ne spu
ne directorul institutului, tov. pro
fesor Gh. Teodorescu.

Intrăm în sălile de examen. La 
catedra de atletism sini ascultați 
cei care și-au ales ca specializare 
acest minunat sport. Printre ei, fi
rește, mulți atleți. In fața confe
rențiarului E. Bran i-am întîlnit 
tocmai pe Eugen Danoiu, unul din 
„coautorii" proaspătului record la 
4 x 800 m., pe sprinterul Anton 
Ciambanis. Tot ieri au dat examen 
la .atletism — teoretic, precizăm —, 
Lotar Marks, Leonti na Holhoș, Ion 
Wittman, Ion Paul și alții.

In altă sală se dă examen la Pe
dagogie. Care este părerea tov. 
conferențiar Anghel Manolache des. 
pre primele răspunsuri ? „Studenții 
se prezintă foarte bine pregătiți. 
Ei au știut să folosească timpul pe 
care l-au avut, sprijinul pe care 
l-au primit Bilanțul de pină acum 
este elocvent: din 9 s.udenți exa
minați, 4 au primit foarte bine, 3 
bine".

Cinci din jucătorii suedezi selecționați pentru jocul de fotbal cu Romî- 
nia (de la stingă la dreapta) : Berndtssen, Lofgren, Ekstrom, Linds keg 
și Sandberg. Aceștia au format linia de înaintare care a jucat 

Anglia
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In așteptarea meciului cu Suedia
In centrul atenției iubitorilor de 

fotbal stă acum meciuil dlintre re
prezentativele R.P. Romîne și Sue
diei. Al doilea joc internațional al 
echipei noastre în acest an și al 
patrulea meci romino-suedez pre
zintă multe puncte de atracție care 
justifică marele interes stîrmit în 
țara noastră. Reprezentanții noș
tri au de apărat in acest joc un 
prestigiu întărit mai ales prin re
centa victorie repurtată la Bel
grad Suedezii, organizatorii viito
rului campionat mondial, sînt îm 
plină acțiune die redresare a 
fotbalului lor urmărind ca la tur
neul final .al Cupei Mondiale 1958 
sg joace un rol de frunte. Primele 
două întîlnfri s-au încheiat cu re
zultate considerate ca bune : 0—G 
cu Anglia și 3—1 eu Finllanda. In 
sfîrșit, acesit meci—perfect deschis 
oricărui rezultat—oferă perspec
tivele unui spectacol fotbalisitiic do 
calitate, dată fiind mai ales va
loarea actuală a fotbalului suedez, 
deținător al unui titlu olimpic (în 
1948).

■■■

a sfîrșitul acestei 
săptămini, Sparta- 
chiada de vară a 
tineretului, marea 
competiție de mase, 
intră într-o nouă

etapă a desfășurării sale. Tinerii cîștigători 
șuraite în cadrul colectivelor spor tive și în 

* ' ■" • *> iulie in

Pregătirile celor două „tabere" 
continuă. Despre cele ale fotbaliș
tilor noștri găsiți amănunte in 
corpul ziarului. Ei au făcut ieri un 
antrenament pe stadionul „23 Au
gust".

Fotbaliștii suedezi și-au alcătuit 
în așa fel calendarul internațional 
îneît — după jocul cu Anglia — 
partida cu Finlandia să servească 
echipei naționale drept o verificare 
în vederea întîlnlr iilor cu Romînia 
(17 iunie) și R. F. Germană (30 
iunie).

Meciul cu Finlanda a corespuns 
din acest punct de vedere și —. 
după relatările pe care le avem —• 
rezultă că echipa suedeză a con
firmat buna formă din jocul cu 
Anglia, un joc tehnic bazat pe o 
foarte bună condiție fizică. Com
partimentul mai bun s-a dovedit 
a fi, in acest meci, linia de atac 
(apărarea a fost pusă mai puțin 
la contribuție de înaintașii finlan
dezi). Atacul suedez a impresionat 
prin acțiuni larg desfășurate pe 
extreme, dintre -care dreapta — 
Berndtsson — s-a arătat a fi foarte 
periculos prin șuturile sale dese și 
puternice. In general, înaintașii sue
dezi trag des la poartă și de la 
distanță, în cursul unor acțiuni 
variate, în care se execută frec
vente schimburi de locuri (Ekstrom
— interul stingă — a mârcaT un got 
duminică de pe post de centru înain
taș). Sandell — centrul înaintaș
— și Ekstrom sînt doi excelanți 
înaintași, care se impun prin teh
nică individuală foarte bună, pă
trundere și șut. In plus, SandeM 
ruine si multă fantezie în jocul său. 
Intr-un cuvînt, la Helsinki Suedia 
și-a verificat o echipă care va con
stitui pentru reprezentativa noa
stră un adversar redutabil.

★
In urma acordului federației sue

deze meciul de 
condus de un 
Forul de
Ungară a desemnat pe arbitrul 
Baila Carol. La tușe, el urmează 
să fie ajutat de un arbitru suedez 
și de unul romîn.

---------- -------------------

Nina Otkalenko (U.R.S.S.): 
2:06,6 pe 880 yarzi!

(nou record mondial)
MOSCOVA (Agerpres). —
Cu prilejul concursului de atle

tism pentru Cupa orașului Mos
cova, desfășurat duminică pe sta
dionul Dinamo, cunoscuta atletă 
Nlna Otkalenko a stabilit un nou 
record mondial în proba de 880 
yarzi (804,68 m) cu timpul de 
2’06’’6/10. Vechiul record deținut 
de aceeași atletă era de 2’08”4/I0, 
Pe 800 m. Otkalenko a fost cro
nometrată în 2’05”8/10.

SfeflrWkîada de vară a KnewWwî
IWTft-O NOUA ETAPA

desfă-
intil-
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ai ' întrecerilor 
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etapa penesc între 18 iunie și 8
lități și centre de comune,
decisive. Spartactiifcda de vară _ -----
tr-o nouă serie de întreceri, de astă dată calitativ superioare, m- 
portante mase de oameni ai muncii de la orașe șl sate care au gustat 
de acum din bucuriile victoriei sportive. Pentru mișcarea noastră 
sportivă, evenimentul acesta este deosebit de însemnat, astfel că pre
gătirile care se fac în multe locuri din țară pentru cea de a doua 
etapă a competiției sînt perfect îndreptățite.

Timpul scurt care a mai rămas pînă la 18 iunie este folosit 
acum pentru terminarea cit mai grabnică a concursurilor prevă
zute pentru prima etapă la cele 8 discipline sportive. Dacă multe 
colective sportive și-au îndeplinit cu cinste această sarcină, in schimb 
mai există încă numeroase colective care și-au neglijat îndatoririle 
în această privință și n-au trecut la organizarea primei etipe decît 
în ultimele zile. Colectivele sportive Metalul Clement Gofwald-Bucu- 
rești. Flamura roșie Vasia Vasilescu-Medias, precum și numeroase 
colective din Iași și Galați, socotind probabil că organizarea între
cerilor Spartachiadei se poate face în pripă, au lăsat această preo
cupare mai „la urmă". Cum vremea nu stă pe loc și filele calenda
rului s-au desprins una după alta, apropiindu-ne tot mai mult de 
data de 17 iunie, sorocită ca sfîrșit al primei etape, aceste colective 
și altele asemenea lor s-au văzut în situația de a desfășura „în a- 
salt" întrecerile prevăzute de regulamentul Spartachiadei. Cum este 
și firesc, în astfel de ocazii principalul pericol îl reprezintă forma
lismul, organizarea birocratică, superficială a concursurilor. Iată 
de ce comisiile de organizare trebuie să supravegheze cu toată 
atenția, îtf aceste zile, buna desfășurare a întrecerilor, pentru a curma 
încă de la început tendința unor activiști sportivi de a „isprăvi" 
în două-trei zile, dacă nu în cîteva... ceasuri, cu o sarcină de cea 
mai mare însemnătate în dezvoltarea activității sportive de mase.

Așadar, pășind către etapele 
_ ________ _  ___ a tinerelului angrenează în-

nouă serie de întreceri, de astă dată calLativ superioare.

Pî.nă acum, din datele aflate 
la dispoziția Comisiei centrale 

de organizare a Spartachiadei, re
iese că la întreceri au participat 
1.028.312 tineri și tinere. Cifra a- 
ceasta reprezintă, fără îndoială, un

succes, dar ea putea fi și mai consistentă, dacă în munca colectivelor 
sportive orășenești și sătești, dar mai ales în munca comisiilor de 
organizare, ar fi existat preocuparea de a atrage cu acest prilej 
pe stadion cit mai mulți tineri care n-au practicat niciodată sportul.

In etapa a doua, la întreceri fiind chemați un număr mai restrins 
de participanți, comisiile de organizare vor trebui să deplaseze ac
centul de pe munca de mobilizare pe munca de instruire sportivă, 
pe pregătirea temeinică a concurenților. Desigur, latura mobdizato- 
rică va trebui să existe și de aci încolo, colectivele ingrijindu-se 
ca reprezentanții lor care au obtinut dreptul de participare in etapa 
a doua să se prezinte la start. Totodată, colectivele sportive vor 
trebui să țină seama de necesitatea de a asigura celor necaliRcați 
o continuitate în activitatea sportivă prin concursuri „de casă" și 
prin alte manifestări similare.

Mulți vor spune că. întrucât prima etapă nu s-a terminat încă, 
este prematur să vorbim despre etapa a doua. Realitatea este însă 
că întrecerile etapei a doua a Spartachiadei trebuie pregătite din 
vreme, că de data aceasta vor trebui depuse încă din primele zile, 
serioase străduințe pentru a asigura succesul întrecerilor Astfel, 
comisiile de organizare, trăgînd învățămintele necesare din desfă
șurarea primei etape, au datoria de a lua de îndată măsurile care 
se impun în vederea îmbunătățirii muncii lor. Concursurile d<n 
etapa a doua vor trebui să se bucure de un cadru sărbătoresc. In 
acest scop, este necesar ca munca de propagandă și agitație să se 
afle pe prim plan. Afișele, panourile, pavoazarea bazelor sportive, 
popularizarea participanților — iată numai cîteva din formele de 
propagandă și agitație care pot și trebuie să fie folosite în această 
perioadă. Din punct de vedere tehnic și organizatoric, comisiile 
de organizare au datoria să se ocupe de pregătirea terenurilor, 
de asigurarea arbitrilor, de materi alele sportive care urmează a fi 
folosite în concurs. In acest fel, luîndu-sie din vreme toate măsurile 
necesare, cea de a doua etapă a Spartachiadei va putea să se bucure 
de succesul scontat, constituind o nouă și frumoasă manifestare a 
maselor de sportivi din țara noastră.

duminică va f* 
arbitru maghiar, 

specialitate din R.P.



Pentru dezvoltarea finișului 
in cursele cicliste pe etape

' Deși alergătorii romîni au parti
cipat cu succes, în probele inter
naționale, la majoritatea sprintu
rilor, atacurilor și hărțuielilor de 
pe traseul etapelor, au cedat pe u'_ 
tim'i 2—3 kilometri sau chiar pe 
ultimele sute de metri. (Ne referim, 
în special, la „Cursa Păcii" din 
acest an). Și, aici, apare firească 
întrebarea: care sînt pricinile a- 
cestei deficiențe?

in primul rînd, lipsa curajului, 
a siguranței, a resurselor fizice în 
ficțiunile finale, precum și a în- 
«teniînării de a lupta pe străzile ora
șelor, pe caldarîm, printre linii de 
tramvaie, pe drumuri întortbchiațe 
și înguste uneori, care duc la intra
rea pe stadioane. Aceasta, decurge 
direct din lipsa unei pregătiri spe
ciale.

La noi, sosirile din probele de 
fond au loc. în 9 din 10 cazuri. 
Ia marginea orașului, la km. 6, 
8 sau 10. Se evită astfel tocmai 
examenul și exercițiu’ absolut ne
cesar: sosirea pe stadion, (sau ve
lodrom, dacă e cazul). Iar urmarea 
s-a văzut: cicliști! noștri, puși în 
fața unui asemenea exam»n, nu au 
corespuns, ori cîtă dîrzenie au ma
nifestat, tocmai pentru că nu au 
avut antrenament în aceasta direc.. 
t**- J

l<n discuțiile tehnicienilor noștri, 
din ultima vreme, s-a insistat în 
mod deosebit asupra acestei or»- 
bleme, iar recent a fost inclus în 
programul de pregătire pentru vii
toarele concursuri mari, un capitol 
special: antrenamente și curse cu

ÎN CINSTEA CONFERINȚEI 
INTERNAȚIONALE A FEMEILOR 

MUNCITOARE
ÎNTRECERI DE ALPINISM, 

VOLEI, BASCHET, CANOTAJ

In cinstea Conferinței internațio
nale a femeilor muncitoare, care 
se va ține la Budapesta între 14 și 
.17 .iunie, Consiliul Central al Sin
dicatelor a organizat, prin Secția 
de cultură fizică și sport, numeroa
se întreceri sportive la diferite dis
cipline. La întreceri iau parte spor
tive dintr-un mare număr de colec
tiva din Capitală. Sîmbătă, 40 de 
alpiniste au pornit către masivul 
Bucegi. EU s-au angajat să „cu
cerească” colțul Mălinului de pe 
muntele Coștila, printr-o escala
dare care va fi efectuată prin 5 tra
see. Ș.i, în timp ce tinerele alpiniste 
au început ,,asaltul” Mălinului, pe 
«•ie două terenuri ale colectivului 
•portiv Progresul ITB din Capitală 
se desfășoară o mare întrecere la 
care iau parte numeroase echipe 
feminine de volei din colectivele 
sportive ale Capitalei. La întreceri 
"participă numai sportive care nu 
fac parte din echipele de categorie; 
vor fi prezente — de asemenea 

— echipele participante la campio
natele raionale sau în cel regional. 
Cele mai bune echipe își vor dispu- 
ta întîietatea în întrecerea finală 
•care va avea loc la 15 iunie.

Pe o altă bază sportivă din Capi
tală, la terenul Constructorul s-au 
întîlnit în aceste zile zeci de 

baschetbaliste din diferite colective 
sportive. După cele cîteva zile de 
întreceri se va disputa și finala 
<14 iunie) care va desemna echipa 
cîștigătoare a concursului.

Deosebit de frumoasă este și 1- 
wițiativa organizării unor întreceri 
feminine de canotaj. Pe lacul He- 
riăstrău s-au întrecut zeci de tinere 
care au ținut să participe la aceste 
concursuri închinate Conferinței in
ternaționale a femeilor muncitoare.

Programul întrecerilor a cuprins 
.probe de caiac, schit, vele, yole 
și snipe, cu categorii separate 
pentru junioare și senioare.

Entuziasmul cu care sute de ti
nere sportive bucureștene au răs. 
puns inițiativei de a se organiza 
astfel de întreceri este o nouă măr
turie a dorinței lor de a întîmpina 
■-.Conferința internațională a femei
lor muncitoare prin noi succese, 
obținute în toate domeniile de ac
tivitate.

întrecerile de alpinism, volei, 
baschet, canotaj etc., ne-au dove
dit de asemenea, prin numărul mare 
de participant prin buna organi
zare a concursurilor cit și prin 
rezultatele obținute, că astfel de 
manifestații sportive sînt așteptate 
«n mult interes de către sportivele 
dm București. Firește, se pune pro
blema organizării în continuare a 
unor astfel de întreceri care, fără 
îndoială, își vor spori populari a- 
tca. Dar, să au uităm că astfel 
de concursuri stat așteptate și de 
sportivele djn celelalte orașe ale 

jțârii. 

sosirea pe stadion. Desigur, mă
sura este binevenită și ajută, fa 
bună parte, la remedierea deficien
ței de care vorbim. Dar — consb 
derăm noi — măsura aceasta nu 
rezolvă, totuși, problema în între
gime.

Și lată de ce. Sprintul se for
mează în mod eficace pe velodrom, 
în special în cursele așa nunrte 
de semifond, pe 50, 70 sau 100 
ture, cu sprinturi la fiecare 3 s u 
5 ture. Probe spectaculoase, în ca
re se cere (și se formează treptat) 
acel curaj, acea deprindere, une
ori o adevărată măiestrie, de a go
ni cu 5i> km pe oră. roată tn 
roată, ghidon lîngă ghidon, într-un 
pluton care se frămîntă neconte
nit și în care ai impresia că buscu
ladele se pot produce din clipi 
în clipă. In aceste probe, pe velo
drom, ciclistul capătă curaj, în 
demînare, siguranță pe ghidon, și 
învață să nu cedeze nici un cen
timetru din poziția sa favorabilă, 
ba chiar să mai și cîștige teren. 
Aci învață alergătorul să fie mai 
dîrz și să știe să ceară de la el 
însuși acea ultimă zvîcnire nece
sară victoriei.

lată de ce credem că, pe lîngă 
antrenameniele și cursele cu sns’rr 
pe stadioane, mai este absolută ne
voie și de un velodrom, pe care 
fondiștii noștri vor reuși să-și re
medieze în scurtă vreme actualele 
lipsuri cu privire la sfîrșitul etape
lor.

EMIL IENCEC

’ întîlnirile internaționale
i

De ia terminarea campionate^ 
lor republicane individuale de box 
au trecut mai bine de trei săptă- 
mîni. Scurta perioadă de relaxare, 
normală după o competiție de a- 
semenea amploare, a fost folosită 
în multe colective sportive pentru 
o „regrupare a forțelor" în vede
rea reluării activității competiț'o- 
nale. S-au și disputat cîteva reu
niuni la București, Galați și Bră
ila, precum și în alte orașe ale 
țării. Cu toate că boxul este din 
nou „la ordinea zilei" în întreaga 
țară, centrul de greutate a trecut 
— în fapt — asupra întîlniri'or 
intemaț’onale anunțate pentru 
viitoarele săptămîni. Intr-adevăr, 
la ora actuală, boxerii noștri frun
tași se pregătesc cu intensitate în 
vederea întrecerilor pe care ur
mează 3ă le susțină în curtat cu 
pugiliștii iugoslavi și cehoslovaci.

In ordine cronologică, prima 
„confruntare" internațională a bo
xerilor noștri va fi în compania 
redutabililor pugiliști de la Mefa- 
lac Zagreb. După cum se știe, luna 
trecută, echipa Dinamo București 
a susținut două întîlniri în R.P.F. 
Iugoslavi.». Prima a avut loc la 
Zagreb, unde dinamov’știi bucu- 
reșteni au întrecut cu scorul de 
13—7, formația locală Metalac, 
campioana R.P.F. Iugoslavia. În
trecerea a fost deosebit de dîrză 
și spectaculoasă. Acum, pugiliștii 
de la Metalac întorc vizita prie
tenească făcută nu de mult de 
sportivii dinamovlști. Trebuie a- 
rătat că în formația oaspe figu
rează, printre alte elemente de 
valoare, renumitul pugilist de ca
tegorie grea Tomislav Krizmanic.

Intr-o convorbire cu antrenorul 
dinamovist Constantin Nour, aces
ta ne-a relatat unele amănunte în 
legătură cu întîlnirile pe care ur
mează să le susțină la București 
echipa iugoslavă: „Așteptăm cu 
multă nerăbdare sosirea echipei 
Metalac Zagreb. De boxerii iugo
slavi ne leagă nu numai aminti
rea unei întreceri de înaltă factu
ră, dar și, o prietenie trainică, 
Se proiectează ca Metalac Zagreb 
să susțină două întîlniri la Bucu
rești. fa prima dintre ele, pugiliș
tii iugoslavi urmează să întîlneas- 
că. într-o revanșă pe care o con
sider pasionantă, formația Dinamo 
București. In cea de a doua, oas
peții vor avea de înfruntat echipa 
Casei Centrale a Armatei sau o 
aită selecționată dinamovistă. Cum 
e și firesc, ne antrenăm de zor în 
așteptarea acestei întîlniri. linii 
dintre boxerii noștri urmează pro
gramul de antrenament în cadrul 
lotului reprezentativ, iar de pre
gătirea celorlalți mă ocup în fie
care zi în parcul sportiv Dinamo. 
Sper ca tatilnîrilc noastre cu Me
tale Zagreb să însemne un nou 
prilej dc strîngere a legăturilor de 
prietenie cu sportivii iugoslavi".

La 1 și 4 iulie, potrivit calen
darului internațional, echipa repre
zentativă de box' a R. P. Romîne

f

in regiunea 
de

SOLUȚIA SALVATOARE

Dacă unii dintre dumnea. 
voastră nii-și găsesc astîmpăr 
atunci cînd se anunță, de pildă, 
un meci Dinamo-C.C.A. sau Lo
comotiva București — Flacăra 

Ploești, să nu credeți. însă, că 
toate emoțiile și pasiunile se 
opresc la întîlnirile de fotbal 
din cadrul categoriei A...

Trebuie să ne credeți că mu’, 
te meciuri din campionatele re
gionale sau raionale se desfă
șoară la o „temperatură ’ și mai

ale boxerilor noștri
și Brno o 

selecționata
va susține la Praga 
dublă întîlnire cu
R. Cehoslovace. Se poate spune, pe 
drept cuvînt, că acesta este unul 
dintre cele mai grele examene ele 
boxerilor noștri în ultima vreme. 
Nu trebuie să uităm că la începu
tul anului, reprezentativa R. Ce
hoslovace a întrecut puternica e- 
chipă a R. P. Polone. Iată de ce 
pregătirile lotului nostru se desfă
șoară într-un ritm febril. In fie
care dimineață în pădurea Bă- 
neasa și după-amiază în sala Flo- 
reasca, antrenorul Ion Popa con
duce antrenamentele unui lot în 
care, alături de experimentalii 
Dumitru Ciobotaru, Nicolae Linca, 
Gheorghe Fiat, Victor Schiopu și 
Constantin Dumitrescu, figurează 
o serie de elemente tinere, care 
s-au impus cu prilejul ultimelor 
competiții. Printre acestea sînt: 
Puiu Nicolae, Constantin Gheor
ghiu, Emil Cișmaș, campionul ca
tegoriei pană, ș. a. Maestrul spor
tului Dumitru Ciobotaru, care se 
antrenează cu multă seriozitate 
pentru întîlnirile de la Praga și 
Brno ne-a spus : „Vreau să șterg 
de această dată impresia nefavo
rabilă pe care am lăsat-o la cam
pionate. Mă pregătesc riguros, am 
slăbit pînă acum cinci kilograme 
și, în general, mă simt într-o dis
poziție excelentă. Promit amatori
lor de box că în ceea ce mă pri
vește vor avea numai satisfacții".

Dacă acestea sînt întîlnirile in
ternaționale cele mai apropiate, nu 
este mai puțin adevărat că boxerii 
noștri vor mai avea de susținut 
încă două întreceri importante. 
Astfel, în cursul lunii iulie va. sosi 
la București puternica echipă re
prezentativă a Parisului, tar în 
septembrie va evolua la București 
reprezentativa I! aliei.

După cum se vede, boxerii noș
tri fruntași nu vor sta de loc cu 
brațele încrucișate...

MARIUS GODEANU 

I

ridicată cucii aceea pe care o 
întîlnim la partidele dintre echi
pele fruntașe I

Ba. uneori, aceste campionate 
locale produc mai multe dureri 
de cap comisiilor de fotbal de
cit toate meciurile de categoria 
A la un loc ! Ferească Dumne_ 
zeu să te nimerești arbitru la 
vreun meci in care pierde echi

pa gazdă! Mai ales cînd dai și 
peste cîțiva spectatori mai.... ar- 
țăgoși. îți trebuie multă abilitate 

ca să ieși cu fața curată. (La 
propriu și la... figurați). Altfel, 
riști de multe ori. să vezi aler- 
gînd în urma ta. grupuri-gru- 
purl de oameni, din privirile că
rora îți dai perfect seama că în 
nici un caz nu vin atit de gră
biți du.pă tine ca să-ți siringă 
mina sau să te.... sărute.

Ca să trecem la... concret, vom 
aminti că numai
Clui, anul trecut, comisia 
fotbal, a suspendat terenurile de 
la Beclean, Dej și Bistrița, un
de — dună cum ne relatează E. 
Bocoș de la subredactia noastră 

— meciurile de fotbal au avut 
diverse „completări" neprevă
zute în program l

Cîtva timp comisia regională 
de fotbal din Ciut n-a mai avut 
prea mult de ...lucru. Dar toc
mai cînd oamenii își spuneau că 
apele s.au mai liniștit a sunat 
din nou..; alarma de data acea
sta de la Năsăud ! Acolo s-a dis
putat meciul de fotbal dintre e- 
chipa locală Avînful Și Metalul 
din Cluj, din cadrul campiona
tului regional. Partida a abun
dat în faze dramatice și pasio
nante nu atît în cursul celor 
90 de minute de joc cit mai ales 
după... terminarea lor!... De alt
fel, nici nu vom stărui prea 
mult asupra celor petrecute pe 

teren, menționînd doar că întîl- 
nirea a fost cîștigată de oaspeți 
(...de-aici s-a tras tot buclu
cul !....) și că arbitru! losif Csi
fo La eliminat din joc pe Gh. 
Pleșa de la Aviniul Năsăud care 
își lovise intenționat adversara'.

...Meciul se terminase și ar
bitrul Csifo, ajuns in cabină, ră
sufla ușurat că scanase doar cu

Ciclistului N. Vasiletcu, 
în legătură cu „perfor
manța" sa din cursa „So- 
fia-Bucurețtl“.

De cînd dorea să fie-n frunte! 
Și pin’ n_a fost, nu s-a lăsat. 
Cum, n-ați citit că a fost pri

mul ?
Da primul ba... abandonat!

VAS1LE OPRIȘ— 
București

Acelor spectatori ploeș- 
teni. cărora Flacăra le a- 
pare numai... în roz.

Goluri dînșii văd cu carul. 
Dar de ce nu văd o clipă

La faza regională (București) 
campionatului de semifond pe 

șosea s-a prezentat un lot restrîns 
de participanți, printre alții ab- 
sentînd și întregul lot dinamovist.

După parcurgerea celor 60 km., 
victoria a revenit lui C. Dumi-

a

Gheorghe Negrea, pe care îl vedem aci intr-o fază din m^lul sus
ținut în compania lui Ghețu Velicu, este unul din „selecționabilii" 
neutru. întilnirea glPJty-R. Cehoslovacă, . (Eoto; M. MATEI),

cîteva huiduieli și amenințări. 
Tocmai cină își amintea de emo
țiile prin care trecuse, ușa 
cabinei s-a deschis larg, și ...aitg 
emoții șt mai mari îl așteptau 
de-aci-nainte. In cabină și-au 
făcui apariția cițiva inși conduși 
de Pleșa. „Viteji", nevoie mare, 
cel 10—15 găligani s-au repezit 
asupra arbitrului și-au început 
să-l lovească. Auzind cele ce se 
întimplă. tov. loan Gall, delegat 
ca observator al Comisiei regio

nale de fotbal, a intrat în cabină 
pentru a calma cil de cit spirt, 
tele. Se pare că ideea aceasta 
n-a fost cea mai fericită pentru 
că. imediat, din observator s-a 
transformat în ...încasator, pri
mind și el o serie de ghionturi 
și pumni de la haidamacii oare 
își făcuseră în prealabil „încăl
zirea" cu arbitrul Csifo. Cum 
președintele colectivului sportiv 
Metalul Cluj, Dezideriu Kulisar, 
se afla și el în... raza de acțiune 
a bătăușilor, vă închipuiți ce s-a 
tntlmplat și cu el!...

Dar nici aici nu s.a tncheiat 
povestea. Nemulțumiți, se pare, 
de... „rezultatele" obținute în ca. 
bina de la teren, scandalagiii au 
pornit în corpore spre gară pen
tru a-l aștepta pe arbitru, și a-i 

transmite un... ultim salut.. Nu
mai că, atit arbitru! Iosif Csifo 
cit și observatorul Ioan Gall, au 
cam „mirosit" ce fel de ... salu
tări îi așteaptă în gară, și sire, 
ctirîndu-se pe sub vagoane au 
reușit în cele din urmă să ajun
gă la vagonul de bagaje, unde 
niște ceferiști, i-au băgat repe
de într-o ladă, pe care au scris 
„FRAGIL".

Cei doi au trebuit să s-tea as
cunși în ladă, cu inima cit un 

purice, pînă la plecarea trenu
lui !

Comisia regională c'e fotbal 
a luat următoarele măsuri:

— Jucătorul Gh. Pleșa a lost 
suspendat pe doi ani, ca insti
gator la scandal și pentru lo

virea arbitrului.
— Terenul! din Năsăud a fost 

su.smoriid.at pe întreg anul 1956.
Nu putem decit să felicităm 

Comisia regională de fotbal 
Cluj că a fost atît de premntă 
în pronunțarea sancțiunilor. 
Astfel, aflind cum le-au scăpat 
din mină arbitrul Csifo și ob
servatorul Gali, bătăuș'i din 
Năsăud ar fi fost în stare altă
dată să-și caute... cliențli pe sub 
osiile trenului sau 
zanul cu aburi al

chiar în...ca„ 
locomotivei!

BERAR1U
GEORGE MIHALACHE

EPIGRAME

JACK

(Și aici e tot amarul), 
Golurile . din echipă ?

ION OPRESCU— 
Ploeșiti

Ca urmare o abaterilor 
din meciul cu Flacăra Mo
ren i, echipa Știința Iași 
.(antrenor Mircea David) a 
fost sancționată cu sus
pendarea terenului, urmînd 
ră joace două meciuri la 
Vaslui.

•S-om cam înșelai, vezi bine, 
David și „Știința" lui;
Au crezut c-ajung departe. 
Și-au ajuns doar... la Vastul!

IQN DINU-VION— 
București

Campionatul ciclist de semifond al regiunii București
I

trescu (C.C.A.), care a parcurs 
distanța în lh 32’28”. Media 
orară: 38,930 km. Pe locurile ur - 
mătoare în ordine :
(C.C.A.) lh 35’41” ;
(C.C.A.) lh 38’25”; 
trescu (Recolta) lh 38’32” ;
Poreceanu (C.C.A.)
S-au calificat, pentru faza finală, 
și următorii alergători : Gh. Șer- 
ban (C.C.A), F. Wittman (CC.A.), 
P. Gane (Minerul), 
(C.C.A.), Șt. Ionescu 
A. Ionescu (Voința),
(Metalul), E. Mihăilă (Progr.), V. 
Militaru (Constr.), L. Dominic 
(Constr.), N. Molnar (Locom.), 
Tudor F. Ion (Constr.). I.Con- 
stantinescu (C.C.A.),
(Minerul) și P. Nuță (Minerul).

In proba feminină.

Ion Vasile
N. Pelcaru 

Gabriel Pe - 
Șt. 

lh 39’08’\

I. Ioniță 
(LOcom.), 
I. Costan

D. Ghioca

Hermina 
Iuhasz (Dinamo) a obținut o ca
tegorică victorie, întrecînd, 
dine, pe Aurelia Drăghici 
mo), Azaleea Maxim (FI. 
Lucia Giurcă (T.D.), care ; 
stituit surpriza cursei. S-au 
calificat pentru faza finală: 
stanța Fălticeanu 
relia Chiriță (Sc. 
Neagu (Progr.) și 
(Sc. tin.). 20 km. 
dia orară; 35,102 km.

în or- 
(Dina- 
r.) și 

con- 
mai

Con- 
Au-

a

(Locom.), 
tin.), Ștefania 
.Maria Tem pea 

în 34'36”. Me-



III. Urme proaspete pe iarba
e „Fantoma" de 4 ani e Discipolul are îndoieli

• Alte arme a Cine sînt vinovății?

VL Urmărire fantastică!
e ,»Castelul iluziilor” © Omul invi
zibil © Un marinar aruncă un co
lac de salvare © „Șalăul de lemn

I. 0 fiPMîlE OnțlOMLA
3 Fotoliul hr. 17 9 Tunelul Băr
boși • Un pasager ciudat ® Bătrî- 

nica din gară.

Dîntr-odată s-a 
făcut întuneric, 
loată lumea a tre
sărit. Numai pe 
bancheta din fața 
noasTră, pe locul 
nr. 17, n-a tresărit

nimeni. De ce? Locul nr. 17 era 
neocupat... Și autorapidul de Ga
lați gonește înainte, prin beznă. 
Vom mai ieși vreodată la lumină? 
Misterl Negura e singura stăpînă 
în tunelul Bărboși. Trenul duduie, 
fără odihnă. .

Brusc, răsună un zgomot ca de 
tunet. Bezna se spărsese în mii de 
țăndări. Am închis ochii, orbiți de 
soarele oare ne-a sajutat la ieșirea 
din tunel. Cînd i-am redeschis, lo. 
cu] nr. 17 nu mai era liber. Pe 
banchetă luase loc (cînd? cum? 

de unde?) . un personaj ciudat. 
„Scufundat’’ într-un pardesiu în 
carouri, cu o șapcă tot cadrilată pe 
cap, ne străpungea, prin fumul 
pipei sale, cu o privire rece, de 
oțel.

— MAESTRE!, am îngăimat cu 
emoție, recunoscînd în ciudatul 
personaj pe cel mai ilustru detec
tiv al lum i. MAESTRE, dumnea
voastră?...

Pătrunzînd tainele minții noas
tre în care roiau zeci de întrebări, 
maestrul rosti: „Am venit la voi 
să-mi petrei concediul de odihnă. 
Intre timp, însă, auzind de 
un lanț de misterioase dispari
ții din orașul Galați, am intuit o 
nouă enigmă interesantă pe care 
sper s-o dezleg în cele cîteva zile 
de popas în frumosul oraș de pe 
malul stîng al Dunării".

— Sîntem siguri că veți dezlega 
enigma. Dar... despre ce dispariții 
e vorba?

Maestrul chibzui îndelung. Apoi 
rosti grav: „Au dispărut din Ga
lați... preocupările pentru o serie 
de sporturi care, pint de curînd, 
făceau fală orașului. Se pare că e 
vorba și de „asasinarea’’ premedi
tată a unor secții (box, fotbal, na
tație...) precum șl de al!e laturi... 
tenebroase în care nu s-a făcut încă 
lumină”.

Uluili de senzaționalele revela
ții, nici n-am observat că autora
pidul sosise deja în Galați, Am 
vrut să urăm „SUCCES” maestru
lui, dar acesta dispăruse. Animai 
apucat doar să zărim o bătrîuica 
gîrbovită care, nu știm de ce, ne 
făcea de pe peron semne de adio. 
O bănuială ne-a fulgerat prin min
te și atunci am înțeles:

Discipolul suprave
ghea de cîteva ore 
maidanul pe oare fu
sese informat că se 
antrenează handbaliș- 
tii. Deodată, pa ul i 
se făcu măciucă, o- 
chij i se holbară, a- 
proape să iasă din or
bite. Discipolul credea 
că visează. Din colțul 
opus a’J „terenului" sa 
apropia o formă aibă, 
inconsistentă. Brusc 
însă, trăsăturile sale 
se destinseră într-un 
zîmbef: „Maestre, te
am recunoscut Ești 
o fantomă. Te-ai tra
vestit în... comisia re
gională de handbal, 
care a murit subit în
că acum patru ani". 
Supărat de faptul că 
fusese recunoscut atît 
de ușor, maestrul își 
schimbă din nou în-

lățișarea spre a des
coperi pe Iarbă... ur
ma unui picior însîn- 
gerat. „Aici sa făp
tuit o crimă", strigă 
discipolul înspăimîn- 
tat. „Nu o cri
mă", replică prompt 
maestrul, după o me
ditație de aproape o...

simplă 
crimă.

sînt ur- 
de 
de ieri

■repriză, ci o 
tentativă de 
Uîtă-te șî tu, 
ine proaspete, 
antrenamentul 
șt aș putea să jur că 
este vorba de un 
handbalist de la Știin
ța, care, alergînd in 
picioarele goale, din 
lipsă de echipament, 
s-a zgîriat". Discipolul 
pentru prima dată de 
cînd îl cunoștea pe 
maestru, nu părea pe 
deplin convins. „Văd 
șl urme de crampoane.

la

Or fi ale... asasinu
lui?" Maestrul zîmbi 
îngăduitor: „Nu amice, 
nu ale asasinului, ci 
ale unui coechipier 
mai fericit, care a 
reușit să împrumute 
fie la un rugbist o 
pereche de bocanci".

Mulțumiți de desco
perire — maestrul ii 
destăinuise apropiatu
lui său colaborator 
presupunerea că acti
viștii colectivului 
Șt'ința nu sînt sin
gurii vinovați în dis
pariția treptată a 
handbalului și că au
torul moral este co
mitetul regional C.F.S., 
care nu se îndură să 
constituie comisii de 
handbal — cei doi 
porniră spre oraș, 
presimțind, desigur, 
noi mistere. Cînd, de
odată...

va" DRNF și

A fost o chestiu
ne de secunde ca 
cele două costume 
de scafandru să fie 
înlocuite cu trenin
guri "purtînd em
blema: „Lccomoti. 
maestrul, urmat la 

un pas și jumătate de discipolul său 
pătrunse într-o nouă lume plină de 
mistere, care va fi numită în viitoa
rele sale 
zii lor", 
clipă că 
lui se 
parale

memorii „Castelul ilu- 
Cei doi aflară într-o 

președintele colectivu- 
numește Scarlat și cîte 

face. Urmărirea acestuia 
â fost plină de peripeții și nepre
văzut. Cînd sperau să dea de ur
ma lui la locul de muncă, aflau că 
e cu sportivii. Cînd ajungeau prin
tre cei cîțiva sportivi, aflau că 
„nea” Scarlat „doarme” de multă 
vreme împreună cu Sigi Kimmel 
și Panait Lungii, alți doi „vred
nici" activiști sportivi ai oolecti- 
VuTF. ,țoâ pășim pe o altă 
pistă", rosti maestrul fără să bănu
iască însă că alte piste nu există 
în Galați unde pînă și terenurile 
simple sînt cu totul in sui ici ante. 
„Maestre, întrebă discipolul înspăi- 
mîntat, plecăm din „Castelul ilu
ziilor” fără să știm măcar de ce 
se cheamă astfel!" „Ești naiv, dra
gă. îi răsnttnse maestrul. N-ai auzit 
atîția activiști sportivi spunînd că 
vor face și vor drege? Ei bine, a-

cestca vor rătnîne simple iluzii, 
pînă cînd un marinar va arunca 
un colac de salvare! Marinarul 
l-am și găsit: este Gh. Blendea, 
președintele comitetului de între
prindere care mi-a promis solemn 
că se va ocupa personal de sport 
și de sportivi". ,
_„Dar activiștii sportivi?"

„Să le spunem „Somn ușor” șt 
să ne vedem *de drum. Avem de 
dezlegat misterul... șalăului de 
lemn și pînză". Dar, abia ajuns la. 
colectivul „Voința”, maestrul a. 
descoperit că șalăul de lemn și pîn
ză este de fapt unul dintre cele ti' 
caiace comandate la I.L. Timișoara: 
cu multe luni în urmă și neexecu
tate nici pînă astăzi, dim motive- 
pe caie doar cei de la Industria lo-: 
cală din Timișoara le cunosc. 
și maestrul.

Ceea ce nu cunoștea însă maes-J- 
trul, era...

VII. Dispariția unui 
important personaj

• Un răspuns genial o Enjgmele- 
se înmulțesc o De ce? De zece!

9 Ce va fi mîine?''?
se înmulțesc 

ori DE CE?

prSpaslte ® Capcana ® Un document fără semnătură
9 Mîna salvatoare ® O achiziție senzaționala

...exact la ora 
10,26 de minute și 
13 secunde, dis
cipolul dispăru. 
Unde? Farcă-1 în
ghițise pămîntul. 
îngrijorat, maes-

Cele

trul își spuse: Amicul e în primejdie. 
Și de data aceasta, avea dreptate. 
DiscilpoiuJ, nechibzuit, căzuse în
tr-o capcană, iar acum zăcea le
gat în birourile Sfatului popular, 
alături de două documente secrete 
și... arhicunoscute: scrisoarea de 
creditare a colectivului „Progre
sul” cu suma de lei 350.000 pentru 
reamenfljarea bazei sportive din 
centrul orașului și cererea de a se 
aproba, din fondul pentru colabo
ratori, suma de lei 3500, contrava
loarea proiectului acestor lucrări.

nici 
două 

cîteva
soartă 
celor 3500 

căreia nu pot 
de... 350.000) 

el, singur și 
birocrației?

sinistru, un 
se deschise, lăsînd 
o mînă. O fi mîna

două documente rămaseră 
mai departe pe fundul prăpas- 
spre disperarea gălățenilor 

crezuseră că măcar acum pro
blema va fi rezolvată. Fără nici 
o explicație, maestrul îl tîrî 
discipol în 
Serviabilii,

Pe 
primul magazin, 

vînzătorii Ie puseră

imediat la dispoziție catalogul 
mărfurilor. Fără a rosti un cuvînt, 
maestru,] ceru două costume de sca
fandru. „Pentru ce?" întrebă dis
cipolul stupefiat. Maestrul îi aruncă 

o privire mustrătoare și abia 
mai tîrziu îi explică rolul 
două costume în...

V. Lupta pe fundul apei

mult 
celor

• Poarta 
rele... „1 
Cufărul

neferecată ® In ghia- 
,monstrului submarin" e 

revelator • Lucrurile se 
complică

aceste

avea 
cele 
de

co-

Barca-automobil 
spinteca valurile cu 
prova 
spre... 
naval 
dată,

îndreptată 
șantierul

Galați. Deo- 
o izbitură„Amicul" nu mai 

o speranță. Dacă 
documente stăteau 
luni legate... printr-o 
rnună (lipsa aprobării 
le’, din cauza
fi folosiți restul 
ce putea nădăjdui 
părăsit în prăpastia 
Deodată, scîrțîfnd 
chepeng 
să treacă
care trebuie să semneze aprobarea 
celor 3500 de lei? Nu! Era mîna 
maestrului, care-1 sailva pe dis
cipol dintr-o situație disperată.

II. Maestrul intră în acțiune!
• EVRICA! • Un strigăt ciudat
© Greșeala fatală • Lumină în întuneric

Bătrînica se opri locului, uluită. Pe un perete, o 
pată purpurie. Scoțînd o lupă din buzunarul fus
tei, ea rosti: „Evrica! Văd litere". După o privi
re pe codul pe care-1 scosese din celălalt buzunar, 
ea exclamă: ,,Am găsit!".

Misterul a fost dezlegat uimitor de repede. Maestrul se afla în 
fața colectivului sportiv ,,Flamura roșie". Travestindu-se fulgerător 
într-un tînăr țesător, maestrul se pregăti să treacă pragul. Dar, deo
dată, un strigăt de femeie îl țintui pe loc. Cu infinite precauțiuni, el 
își lipi urechea de ușă și ascultă, fără respirație, vocea... colaborato
rului său apropiat care, gentlemen ca totdeauna, lua apărarea fe
meilor din colectiv: „Unde vreți să facă ele sport? întreba el pe un 
ton acuzator. In secția de lupte sau în cea de haltere ?“.

Maestrul zîmbi, mulțumit și redeghizat în antrenor de lupte, se 
simți (ciudat lucru) cu cîteva luni mai... tînăr. Ce se întîmpla- 
se ? Maestrul intrase într-atîta în... pielea antrenorului, îneît a și sim
țit că'acesta își primește salariul cu mari întîrzieri... Pe obraz îi cur-, 
geau lacrimi. Ca antrenor, lua parte de astă dată la durerea unuia 
dintre luptători care, deduse el cu uimitoarea-i perspicacitate, săvîr- 
șise o greșeală fatală: împrumutase secția cu banii necesari deplasă
rii la Baia Mare și... banii întîrziau să vină înapoi. Dar, smulgîndu-se 
cu forțe nebănuite din ghiarele tristeții, maestrul își aprinse din nou 
pipa, ceea ce însemna că investigațiile sale dădpseră roade: Da! 
majoritatea luptătorilor de la „Flamura roșie" sînt străini de co
lectiv !?!!.

Seara, in liniștea camerei mobilate sobru dar confortabil, maestrul 
împărtășea discipolului său, căzut în admirație, primele concluzii'. 
Vinovatul este colectivul „Flamura roșie"...

Trecuse de mult miezul nopții, cînd maestrul adormi gîndindu-se că 
a doua zi va da peste...

neașteptată o făcu 
să se despice în mai multe părți e- 
gale iar ocupanții fură proiectați 
în aer. „Repede costumele de 
scafandru 1“ mai apucă să strige 
maestrul și valurile gălbui se în
chiseră deasupra capetelor lor. Fe 
fundul apei, două siluete stranii 
căutau acum drumul spre uscat. 
In fața lor se ivi o poartă: „Maes
tre, mi-am uitat paspartuul în 
buzunarul de la vestă", semnaliza 
discipolîil. 
nu era 
poartă de... fotbal. Expediționarii 
se aflau oare pe un teren de fotbal 
al Atlantidei scufundate? Nu! Ei 
se găseau pe terenul de fotbal al 
colectivului „Metalul" SNG d'spă- 
rut sub ape, încă din primăvară. 
Maestrul nu apucă să dezlege 
însă această nouă enigmă cînd 
cei doi cutezători se simțiră cu
prinși de sute de tentacule care îi 
imobilizară cît ai zice „pește". 
„Mii de pipe! Sîntem pierduți", 
remarcă cu uluitoare perspicaci
tate maestrul. „Și cînd te gîndești 
că eram pe locurile unde s-au în
registrat cele mai multe dispariții. 
Ascultă, știi, aici existau în 1952 
12 secții pe ramură de sport. >ar 
acum abia își mai trag sufletul 
două dintre ele. li cunosc și pe 
vinovați; este vorba de tre: com
plici: Gheorghe Burjuc, Iosif Be- 
lostrovschi și Zamfir Bogdan care, 
pentru că au fost toți trei preșe
dinți de colectiv, nu mai vor să 
muncească și vor avea pe con
știință sugrumarea spcrtu’ui de 
pe șantier. Ce păcat că nu putem 
continua cercetările, care ar fi

arătat și rolul asociației în 
dispariții și locul unde sînt as
cunși dispăruții"...

Discipolul însă nu mai ascultă ul
timele cuvinte 
tind să scape 
cleștare, el se 
de un cufăr, 
plin de curiozitate. Conținutul lui 
îi făcu pe cei doi colaboratori să 
uite de primejdia care-i amenința; 
în cufăr se găseau documente pe 
care zadarnic le-ar fi căutat ei în 
evidența inexistentă a colectivului 
și care dovedeau negru pe alb că 
S.N.G.-ul și-a cedat halterofilii și 
materialele respective 
roșii", boxerii 
jucătorii de tenis de masă 
șah altor colective. încă 
maestrul avusese dreptate, 
rut d'sparițiilor enigmatice 
parțial dezlegat. Dar vai... 
durat mult pînă ce

ale maestrului. Lup
ți in misterioasa în- 
lovi cu genunchiul 
pe care-1 deschise,

Din fericire poarta 
ferecată. Era doar o

Fantasticele peripeții ale | 
unor detectivi imaginari în > 
mijlocul unor... lipsuri reale, \ 
povestite de : (

DAN GÎRLESTEANU S 
și V. ARNAUTU

și ilustrate de MATTY l

„Flamurii 
„Constructorului", 

și de 
odată, 
Miște- 
fusese 
a mai 

: maestrul a 
reușit să dezlege și nodurile pla
sei de la poarta de fotbal, în care 
se încurcaseră amîndoi și pînă ce 
vrednicii' detectivi au putut porni 
într-o...

Pe o bancă îtț 
parc, maestrul mea 
ditează în timp ce.- 
itimul albăstrui al! 
pipei sale îl învă^ 
iuia într-un nor 
cape prevedea noi

mistere. Nu i-a fost dat însă să ducă 
pînă la capăt șirul deducțiilor. Ră- 
suflînd greu, discipolul apăru 
anunțînd o nouă dispariț'e senza
țională: nu se „ știe nimic da 
soarta antrenorului de rugbi Var- 
dela, responsabil de catedră la' 
„Institutul agronomic". „Să-î vezi 
pe rugb ști, maestre! Sînt ca niște 
copii părăsiți. Piîng ei, piînge ca
tedra.. Ce facem?".

„Nimic" răsună răspunsul ge
nial al maestrului. „Ce vrei să fa
cem noi cînd toți cei de aici n-au 
putut face nimic"? Eu sînt preocu
pat de alte mistere: De ce acti
viștii de la comitetul CFS spun 
mereu: Noi sîntem abia ven’ți pe 
aici, nu știm nimic? Mister! De 
ce în întreprinderi ca: „N. Cris- 
tea“, Fabrica de piese de schimb, 
Fabrica „Fusul" și altele, nu se 
face sport? Mister! De ce baze’e 
sporiive din oraș sînt atît de prost 
întreținute? Mister! De ce direc
țiunea școlii medii de băieți nu 
respectă contractul făcut cu co
lectivul „Flamura roșie" în legă
tură cu sala de sport? Mister! De 
ce în tot orașul nu există altă ba
ză sportivă corespunzătoare decît 
stadionul ..Portul roșu"? Misterî 
De ‘ “ - - -
volei, 
moto 
de slab? Mister! 
cipat așa de puțini ; 
îtachiadă? Mister! 
terul... misterelor: 
părut totuși atîtea 
handbal, fotbal, volei, atîția hd- 
xeri fruntași, canotori, motocicliștî, 
cu care se lăuda cu puțină vreme 
în urmă orașul Galați? Nu, așa, nu 
mai merge.

„Nu-i nimic maestre, îngînă 
discipolul, copleșit și el de atîtea 
mistere, mai e și mîine o zî“— „Da, 
rosti maestrul gînditor, MÎINE!“.,,

ce comisiile 
baschet, 
și altele

regionale de 
natație, anto- 
activează așa; 

De ce au parti- 
gălățeni la SpaN 
Mister! Și mis-

Unde au dis- 
echipe de

V Ill. S crisoarea de adio!
• Totul se lămurește • Prima înfrîngere • Doi marinari ridică 

ancora 1

A doua zi, za
darnic ai fi bătut 
la ușa apartamen
tului mobilat so
bru dar conforta
bil care-i găzduise 
pe cei doi 
teni 
lor vizită la Ga
lați. Nimeni nu 
ți-ar fi răspuns 
„intră", iar dacă 
ai fi intrat privi
rea de oțel a mae
strului nu te-ar fi 
țintuit in prag 
făcîndn-tc să te 
cutremuri în fața 
puterii ei de pă
trundere. ~ 
care maț 
încă fire 
din pipa 
lui un simplu pe
tic de hîrtie purta 
următoarele cuvin.
fe:

Dragi prieteni.

prie- 
în scurta

Pe masa 
păstra 

de tutun 
maestru-

Hu vă sapărați că plecăm fără "rămas bun" și, 
anal ales, fără a dezlega taina misterioaselor disL 
pariții înregistrate în orașul d-voastră.De fapt,} 

(urmâm o piață bună, descoperisem principalii vi* 
novați. Ne declarăm însă învinși în fața celei 
mai dificile enigme: cum este posibil ca o astfel/ 
de situație să dăinuiască într-un oraș cu atîțiaj 
oameni vrednici, cu atîți activiști buni, cu a-.- 
tît de multe realizări îi} unele domenii ale ac-»/ 
tivității sportive ? ■ *

Poate vom reveni «eu un alt prilej pe la tîa-~ 
lăți, dar sperăm că pînă atunci cel care au sar^ 
cina de a dezlega aceste enigme își vor fi făcut! 
datoria, iloi le lăsăm, pe.itru orice eventualitate 
și o scurtă cronică a peripețiilor noastre, în ” 
speranța că le va fi de ajutor,*

In timp ce citeam, nimeni nu 
putea bănui că cei doi marinari 
ca.re împingeau la cabestanul unui 
vapor din port nu erau alții deoîț

Salutări și... succes, i... succes

MAESTRUL și DISCIPOLUL său?' 
care părăseau orașul cu discreția, 
lor caracteristică*

voastr%25c4%2583.De


Aprecieri și aspecte l O duminică „plină” pentru atletism
’ PRAGA 11 (prin telefon de la tri- 
tnisul nostru special). — După dis
putarea meciului care a desemnat 
echipa câștigătoare a titlului de 
campioană a Europei pe anul 1956, 
m-am adresat antrenorului repre
zentativei Uniunii Sovietice, care a 
cucerit pentru a patra oară conse
cutiv titlul de cea mai bună forma
ție din Europa, cunoscutul, interna
țional Lisov. Iată ce ne-a declarat 
el :

„Campionatul european din acest 
an s-a ridicat la un nivel net supe
rior celui disputat la Belgrad. Din 
■punct de vedere.......................
chipele s-au ] 
vident progres 
trecerilor s-a 
^spectacole • cu 
■pe care le-au 
•chetbalistele fruntașe din Europa. 
•■Consider că pe prim plan se si- 
ttuează actualmente reprezentativele 
'Cehoslovaciei, Uniunii Sovietice și 
«Bulgariei, pe care le apreciez ca pe 
«cele mai bine pregătite, cele mai 
valoroase. Echipele Ungariei și Po
loniei au și ele o valoare ridicată și 
«după cum s-a și petrecut de altfel, 
■jpot furniza oricînd surprize, dovc- 
îdind că pot fi categorisite în grupa 
«celor mai bune baschetbaliste din 
•Europa. Franța și Italia sînt de a- 
«semenea echipe de valoare, iar des- 
■pre Romînia pot afirma cu toată cer
titudinea că dacă ar fi participat la 
iniai multe competiții internaționale 
-sau măcar la Marele Premiu al O- 
rașului Praga și la Festivalul de la 

Warșovia, s-ar fi clasat cu siguran
ță într-unul din primele opt locuri. 
:Dacă echipa Romîniei va avea o 
-activitate internațională mai bogată 
«și dacă va exista preocupare pen
tru îmbogățirea cadrelor, să nu ne 
«surprindă dacă într-un an-doi ea 
•va face „zile negre" oricărei repre
zentative din Europa. Mai vreau 
•să fac o precizare în legătură cu e- 
•chipa Cehoslovaciei: regret acciden
tul din meciul cu Ungaria, deoare- 
•ce o întîlnire Uniunea Sovietică — 
♦Cehoslovacia ar fi fost adevărata 
âfinală a campionatului european din 
«acest an și nu mă îndoiesc că a- 
«ceastă partidă ar fi oferit un spec
tacol excepțional".

Mă opresc la ultima afirmație a 
•valorosului sportiv și actual antre
nor, care intr-adevăr reflectă o pro- 
Iblemă mult dezbătută în cursul des- 
tășurării competiției: sistemul de 
disputare. Este clar că în general 

■ clasamentul nu oglindește în mod 
'just valoarea echipelor participante. 

i?î)acă reprezentativa Uniunii Sovie- 
tice, singura formație neînvinsă în 

"tot campionatul, a cucerit pe deplin 
meritat titlul de campioană a Euro- 

;pei, echipa Cehoslovaciei este ne
dreptățită față de valoarea arătată. 

LÎMai bună decît echipa Ungariei, ca- 
re a cucerit locul doi datorită com- 

’bativității sale excepționale, s-a do- 
yvcdit și echipa Bulgariei, clasată pe 
'locul patru. Locurile 5—6—7, ocu
pate de Polonia, Italia și Franța 

«reflectă în mod just valoarea aces- 
«tora. In schimb, echipa Austriei a 
«ocupat locul opt numai și numai da- 
îtorită formulei defectuoase de dis- 
țputare a competiției care a nedrep
tățit în mod categoric echipele Iu
goslaviei, Romîniei și chiar pe cea a 
♦Olandei.

In general, competiția a arătat 
-<că la ora actuală sânt 10 echipe care

tehnic și tactic e- 
prezentat în 
și în cursul în- 
putut vorbi 
adevărat

i furnizat

e-

de 
reușite, 

bas-

pot alcătui o serie echilibrată, far 
restul o altă serie. U.R.SJS., Unga
ria, Cehoslovacia, Bulgaria, Polonia, 
Italia, Franța, Iugoslavia, Romînia 
șl Olanda sînt reprezentativele care 
pct fi categorisite în această primă 
serie. Ar fi cazul ca F.I.B.A. să se 
gîndească dacă nu e posibil ca în
trecerile campionatului european să 
se dispute în două serii, ca la ho
chei. In orice caz, asupra sistemului 
actual de desfășurare a campionatu
lui rămîne de discutat-

Și acum cîteva aspecte pe care 
spectatorii nu le-au putut observa 
din tribune, dar care apoi au fost 
discutate și sînt semnificative.

După meciul Ungaria — Polonia, 
câștigat de prima formație, nume
roșii spectatori au putut-o vedea pe 
Iulia Szabo din echipa Ungariei par
curgând înfreg terenul în „patrii labe" 
— dus și-ntors —, bineînțeles însă în 
râsul publicului și al tuturor jucă
toarelor. Spectatorii s-au amuzat, 
dar prea puțini știau sau au aflat că 
era vorba de o prinsoare în care 
„miză" era victoria. Cum Ungaria a 
câștigat meciul, Iulia Szabo a pier
dut pariul. Și vă imaginați că 
nici ea nu a regretat că l-a pier
dut...

In timpul disputării meciului U- 
niunea Sovietică — Bulgaria, când 
sovieticele conduceau la mică dife
rență, Penceva a faultat-o cam „ta
re" pe jucătoarea sovietică Maximi- 
lianova. In momentul următor, an
trenorul bulgar Mitev a cerut taim- 
aut și a indicat jucătoarei Pence
va să-și ceară scuze, ceea ce a- 
ceasta pornise deja să facă. Aplau
zele spectatorilor au dovedit că ei 
au apreciat gestul cum se cuv.'ne. 
Tot în acest meci, la un scor strîns, 
Otska avea de executat două arun
cări libere. Coechipiera sa și în ace
lași timp căpitanul echipei U.R.S.S., 
Alexeeva, s-a îndreptat către unul 
din arbitri, italianul Pinto și l-a în
trebat ceva. După ce a primit răs
punsul, Alexeeva și Pinto s-au în
dreptat spre masa scorerului și au 
cerut taimaut Ce se întâmplase? A- 
lexeeva întrebase pe arbitru cîte 
taimauturi ceruse pînă atunci și, fi
ind vorba de o situație mai. grea, în 
care fructificarea celor două arun
cări avea mare importanță, a cerut 
timp de odihnă pentru ca Otska să 
fie calmă, liniștită, când va executa 
aruncările. S-a dovedit astfel cît de 
mult folosesc calmul și rutina jocu
rilor grele, elemente care fac ca si
tuațiile de joc să fie gândite oric'ît 
ar li ele de dificile.

Despre spec’atori trebuie să spun 
că s-au dovedit buni cunoscători ai 
baschetului, competenți în aprecie
rea fazelor și a regulilor. De altfel, 
arbitrii dau adevărate examene 
în fața acestui public familiarizat cu 
baschetul. Publicul cehoslovac este 
cel mai puternic susținător al jocu
lui în viteză și ar vrea ca fiecare 
acțiune să fie un contraatac. In 
multe meciuri dorința le-a fost sa
tisfăcută, deoarece echipe ca U- 
niunea Sovietică, Cehoslovacia, 
Franța și Italia au întreprins de
seori contraatacuri de toată frumu
sețea. Bineînțeles însă, că au fost 
și situații în care contraatacurile nu 
erau indicate, iar spectatorii au of
tat, au fost nemulțumiți, dar au tre
buit să se resemneze.

EFTIMlE IONESCU

Deși la sfârșitul săptămânii tre
cute nu au fost programate decît 
două concursuri, cane au angrenat 
un număr destul de mic de partici- 
Ipanți, prin eforturile aitleților au 
fost modificate' cifrele recordurilor 

la trei probe, iar la o a patra recor
dul a fost egalat. In plus, au fost 
înregistrate câteva rezultate «de o 
bună valoare, care completează ast
fel în mod! fericit o „duminică at
letică" plină die succese.

Deși la Varșovia nu. au fost în
registrate. noi recorduri (doar u- 
riul singur egalat de Victor Pop la
l. 500 m.) totuși dintre cele două 
concursuri acesta este mai impor
tant, fapt pentru care ou el vom și 
începe aceste reveniri.

® Concursul organizat de po
lonezi în memoria marelui lor at
let Janus Kusociniski este desigur 
una din întrecerile bine cunoscute 
in Europa și care s-a bucurat de la 
un an la altul de o participare tot 
mai numeroasă și. în egală măsură 
tot mai valoroasă. Față de edițiile 
anterioare ale acestui concurs me
morial, întrecerile din acest an s-au 
ridicat la nivelul valoric cel mai ri
dicat, fapt datorit, pe de o parte, 
participării a peste o sută de at- 
leți străini, 
din Europa (din rîndurile cărora 

nu au lipsit recordmani ai lumii 
și campioni olimpici), citași prin 
partidipanea unui lot masiv și 
.bine pregătit die atleți polonezii.
In plus, organizarea întrecerilor 
pe minunatul stadion ,jA , zecea 

aniversare" același care a găz
duit concursurile din cadrul Festi
valului de animi trecut — instala
țiile sale complete și pista bună 

au contribuit din plin la realiza
rea unor rezultate superioare, la 
cele mai multe probe. Atleții ro
mâni au făcut și de data aceasta 

proba talentului și pregătirii lor, 
reușind să câștige cinci probe prin 
Iolanda Balaș, Ion Wfesenimayer, 
Ion Opriș, Ilie Savel, Ion Soter.

Dacă despre victoria repurtată 
de Ion Wiiesenmiayer în proba de 200
m. (acesta a fost al doilea 
curs internațional în care el 
ciștigat proba de 200 m., de diata 
aceasta cu un record personal) se

CONSTANTIN GRECESCU

< v

reprezentând 16 țări

con-
a

poate spune că a fost obținută cu 
mai multă dificultate, dte-și la ieși
rea din turnantă avea cc>a. 3 m. 
avantaj, în schimb Savel, Opriș și 
mai ales Iolanda Balaș au câști
gat, cum s-ar spune „fără dureri 

de cap“. Situația cea mai delicată 
a avut-o, din acest punct de vede
re, Ion Soter. El fusese accidentat 
sîmbătă chiar Ia piciorul de bă
taie și la prima vedere accidentul 
părea destul de grav. Din fericire 
însă, Șofer a putut participa du
minică și rezultatul vă este, desi
gur, cunoscut. Interesant este însă 
amănuntul că durerea piciorului 
l-a stânjenit continuu, dar el a gă
sit su'iiaienite resurse morale ca 
să poată depăși această stare fi
zică nefavorabilă și să poată con
cura aproape de valoarea sa nor
mală. Principalul său adversar a 
fost tînărul atlet suedez Petters- 
son (a sărit anul trecut 2,04 m.). 
Lia 1,98 m. și 2,00 m.. suedezul a 
trecut chiar de la prima încercare, 
pe cind1 Ion Soter numai din a 
dou.a încercare. La 2,02 m. a fost 
rîndul lui Soter să treacă din pri_

încercare
doborîtă

tribunele

mia; în schimb Petiterssooi a dobo
rât de trei ori.

Ion Opriș și Ilie Savel au rea
lizat cu acest prilej cele mai bune 
rezultate ale lor diin acest an. O- 
priș regreta foarte mult că de la 
stări a lipsii iugoslavul Lorger, 
unul din cei mai puternici .adver
sari ai săi, alături de care era pre
gătit să obțină un rezultat și mai 
bun. Excelente comportările celor 

doi mărșăluitori Ion Barbu și Ion 
Baiboie, care 1-au întrecut pe cam_ 
pionul olimpic al probei «de 50 km1, 
italianul Giorgio Dordioni. Victor 
Pop a reușit să egaleze recordul 
republican în iproba de 1.500 m. 
(3:51,6), iar Mihaly s-a compor
tat ceva mai slab, decît era de 
așteptat, în proba de 800 m.

Iolanda Balaș a câștigat cu au
toritate întrecerea de la săritura 
în înălțime și i-a lipsit foarte pu
țin ca ea să fi reușit să_și ega
leze recordul, avînd o 
foarte bună la 1,70 m. 
îns-ă de puțin.

• La București, în
stadionului Republicii nu au fost 
spectatori, dar lucrul acesta n<u

i-a împiedicat pe atleți să obțină 
trei noi recorduri. Echipa de șta
fetă die 4 X 800 m. (Moscovici, 
Danclu, Dumitrache, Bîndău) a 
conectat recxsrdiuî existent du 6 
sec; Nicolae Liga pe cel al pro
bei de 20 km. marș pe pistă, iar 
Constantin GreceawM alergând ad
mirabil a obținut un nou record 
pe 5.000 m. cu 8,6 sec., mai bun 
decît vechiul său record'.

Aceste rezultate sînt dfe natură 
să satisfacă cerințele, chiar și 
ale celor mai exigenți, cu atit mai 
mult cu cît ele au lăsat să se în
trevadă limpede că și alte aseme
nea rezultate vor veni în cuirind.

• La Orașul Stalin, Ana Roth 
a obținut un nou record în pro
ba de aruncare a greutății cu am
bele mâini, cu rezultatul de 23,72 
m. (10,12 m. cu stingă și 13,60 m. 
cu dreapta). Vechiul record îi a- 
parțlnea din 1954 cu 22,03 m.

© Comisia orășenească die atle
tism București organizează joi («de. 
la ora 16,00) un concurs rezervat 
atlețilar bucuneșteni dte toate ca
tegoriile.

Toate întîlnirile din cadrul campionatului european feminin de baschet 
au fost aprig disputate. In clișeu fază din meciul Ronunia—Franța. 

De la stingă, I. Câtor, M. Câtor (căzută), G. Mazel, 
Tomescu (R) și Supt

ECHIPELE DE POLO ALE R. P. R. ȘI ITALIEI
IȘI VOR TRANȘA RIVALITATEA SPORTIVA LA NEAPOLE

ciștigat 
și-a înce-

’ „De data aceasta am 
moi". Cu aceste cuvinte 
rput antrenorul de stat pentru na- 
itaițiie V. Constanidache, relatările te
lefonice privind cea de a doua în- 
rtîfnire de polo pe apă desfășurată 
•duminică seara la Triest.

— Cu 6—4, i-am răspuns, noî, 
■care între timp fusesem Informați 
«de către intendentul hotelului „Re- 
:gfna“ unde era găzduită delegația 
«sportivilor romini.

_  ??!!??.
• Și ca să-i risipim nedumerirea 
:T-am spus tovarășului Constanda- 
<che că hotelierul păstrase aproape 
vtot timpul legătura cu piscina a- 
«coperită C.O.N.I. și la solicitările 
«noastre ne-a ținut în curent cu evo- 
Uuția scorului, care consfințește o 
binemeritată victorie a echipei de 
«polo a R. P. Române.

— Nu-mi rămîne atunci decît să 
țvS dau unele amănunte.

Iată-le : Jucătorii noștri s-au re- 
. jgîăsit, a continuat antrenorul de 
i -stat. Dorind să se reabiliteze de pe 
• urma înfrângerii suferite în ajun 
i .«tej au făcut o partidlă remarcabilă, 
J jdominîindiu-și serios adversarul. Su- 
k^perîonitatea lor în jocul de „câmp", 

«evidentă de altfel și în prima parti-

datorită ac- 
bine gîndi- 

de concreti- 
să fie la un 
în favoarea

dă, .a fost valorificata 
țiunilor mai citare mal 
te. Puterea mai mare 
zare a făcut, ca scorul 
moment dat, categoric
noastră (5-1). O revenire puter
nică a italienilor era însă să ne 
„coste" scump. In acest meci s-a 
vădit șl mai mult lipsa de rutină 
a jucătorilor noștri. Echipa R.P.R. 
a avut o bună pregătire fizică 
dovedin,du-se adeptă a unui joc în 
permanentă mișcare, dar a fost 
deficitară în ce privește experien
ța meciurilor tari. Italia: o forma
ție compusă din jucători buni teh- 
nicteni și cu avansate cunoștințe 
tactice dar mai puțin mobili și re- 
zistenți.

După cele două partide echilibrul 
de forțe dintre echipe apare evi
dent. Martorii oculari și Îndeosebi 
specialiștii sînt cei mai în măsură 
să aiprecieze de partea cui a fost 
superioritatea. In orice caz, opiniile, 
departe de a avea valoarea
verdict rămân numai de natură teo
retică 
tul la 
că o 
2 1 0 
7:7 =

unui

pentru că însuși clasamen- 
sfîrșitul dublei întâlniri fridâ- 
situație de egalitate. Italia:
1 7:7 = 2; R.P.R.; 2 10 1

Așadar, 
portantei 
„Trofeul Italia" meciurile de 
Triest n-au reușit să aducă primele 
lămuriri. O parte dintre 
„actori" și-au citit în modi public 
rolurile „avanpremierei" de la Mel
bourne din care însă spectatorii 
n-,au înțeles prea mult. Tînăra e- 
ichipă română ,,la nuova farza" — 
așa cum a caracterizat-o cronicarul 
de specialitate de la „Gazetta dello 
Sport" — și , Squadra Azzura" 
și-au amînat pentru cîteva zile... 
lupta pentru supremație. Este lo
cul șl timpul să vorbim mai mult 
despre turneul de polo pe apă care 
se va desfășura la Neapole între 
22—24 jiuniie și la care, în afară de 
echipele Italiei și Romîniei, vor 
mal participa Ungaria, U.R.S.S. și 
R. F Germană.

Turneul „Trofeul Italia" reunește 
«-7- cu excepția echipei R P.F. Iu
goslavia — 5 din cele mai bune e- 
chipe europene de polo pe apă, 
totodată fruntașe și pe plan mon
dial. Echipa R. P. Ungare, campi
oană olimpică și europeană, repre
zintă școala cea mai avansată în 
acest sport. Componenții echipei au 
o pregătire fizică excepțională care

cu 10 zile înaintea im- 
competiții preolîmpice “ monidir! In. rin

viitorii

le permite să imprime un ritm sus
ținut pe toată durata partidei. în
cepând cu Olimpiada de la Helsin
ki și până .azi, trecîtnid! prin „eu
ropenele" de la Torino reprezentati
va U.R.S.S., a înregistrat mari 
progrese, fiind împreună cu Unga
ria și Iugoslavia una din „favori
tele" turneului olimpic. Despre for
mațiile Italiei și Romîniei am vor
bit mai pe larg. In plus, trebuie să 
arătăm că echipa noastră a asimi
lat bine lecția predată de tehni
cienii maghiari. Echipa R. F. Ger
mane este singura mal slabă dintre 
protagonistele „Trofeului Italia" și 
va... împiedica probabil Italia sau 
R.P.R. să se claseze pe ultimul loc.

In aceste zile napoiitanii vor ză
bovi o clipă mal mult în fața locuri
lor destinate afișajului. Alături de 
afișele care vestesc premiere tea
trale, cinematografice sau conferin
țe au apărut și cele care anunță 
marea competiție „Trofeul Italia". 
Cei mai mulțî dintre ei sânt în
grijorați după lectura afișului și 
■au toate motivele să ridice din 
umeri a nedumerire... „Squadra 
Azzwra" n-a tranșat la Triest riva
litatea cu românii I

G. NICOLAESCU

Un record excepțional 
și totodată un imbold
Multe dintre articolele de tir a- 

părute în ziarele din ultimul timp 
încep cu numele maestrului sportu
lui Henri Herșcovici, realizatorul u- 
nei suite de performanțe excepțio
nale, catalogate ca noi recorduri 
ale țării noastre. Trăgătorul dina- 
movist s-a impus în concursurile 
desfășurate recent pe poligonul Tu
nari ca fiind cel mai în formă re
prezentant al tirului nostru. El a re
ușit in două concursuri (>.Cuipa Vic
toriei" și campionatele de tir ate Ca

pitalei) să modifice de 5 ori tabela 
recordurilor republicane (armă li
beră calibru redus poziția genun
chi -— 395 p. —, poziția picioare — 
384 p. — și 3x40 — 1178 p., armă 
liberă calibru mare pozițiile culcat 
-—390 p. și genunchi — 379 p.) și să 
egaleze de două ori vechile recor
duri (1168 p. la 3x40 și 395 p. la 
poziția genunchi armă liberă cali
bru redus). Dar, fără indoială, cele 
1178 p„ realizate vineri și sîmbătă 
la 3x40, constituie — cel puțin la 
ora actuală — „punctul culminant" 
al palmaresului lui H. Herșcovici.

1178 puncte pe trei poziții în
seamnă două puncte mai mult decît 
recordul mondial, acea performanță 
excepțională cu care danezul Oleg 
Jcnssen a ocupat primul loc la cam
pionatele europene de Ia București. 
Pentru a ilustra valoarea deosebită 
a noului record al țării noastre Ia 
această probă, amintim că recordul 
olimpic este 1164 p,_ fiind stabilit 
de norvegianul E. Kongshaug la ul
tima ediție a J.O. (Helsinki 1952), 
și că ultimul titlu de campion mon
dial a fost cucerit ta Caracas (1954) 
de reprezentantul Uniunii Sovietice, 
Anatoli Bogdanov, cu 1174 p. (a- 
ceastă cifră a fost recordul mondial 
pînă la campionatele europene de 
la București).

Performanța excepțională a maes
trului sportului H. Herșcovici tre
buie să fie un imbold atît pentru cl, 
rit și pen,try toți ceilalți trăgători 
în lupta pentru cucerirea înaltei 
măiestrii sportive, —i‘—•—-



Bcg?tâ activitate Ia gimnastică 
in lunile următoare

Intensa activitate de gimnas
tică ce urmează să se desfășoare 
în lunile viitoare va fi „inaugura
tă" la sfîrșitul acestei săptămîni. 
Sîmbătă și duminică orașul Tg. 
Mureș găzduiește campionatul în- 
terasociații, care se situează ca 
importanță imediat după campio
natele republicane. La campiona
tul interasociații vor fi prezenți, 
ca și în alți ani, toți gimnaștii noș
tri fruntași, maeștri ai sportului, 
componenți ai loturilor R.P.R., cu 
excepția sportivilor de la Dinamo 
și Casa Centrală a Armatei. Sim
pla anunțare a listei de partici
pant, ne-ar scuti de alte comen
tarii privind nivelul tehnic la care 
se va concura.

La o săptămînă după campio
natul interasociații, adică la 24 iu
nie, are loc la Sibiu campionatul 
de gimnastică al școlilor sportive 
de tineret, un foarte bun prilej de 
verificare a muncii depuse în cei 
trei ani de la înființarea lor. In 
aceeași zi, în mai multe orașe ale 
țării, comisiile de gimnastică vor 
organiza concursuri de selecție 
pentru Cupa orașelor, etapa a 
Il-a, care urmează să se desfă
șoare la 1 iulie, pentru ca din nou, 
la o săptămînă (8 iulie) cei mai 
tineri gimnaști — juniorii — să 
se întîlnească la București în 
campionatul rezervat lor.

La 16—17 iulie un nou eveni
ment de mare importanță în lu
mea gimnasticii: campionatul pe 
echipe al R.P.R., cu participarea 
fruntașilor acestei ramuri sportive.

Cu campionatul pe echipe, gim
naștii, cu excepția celor din lotul 
republican, iau vacanță. Ce vor 
face însă fruntașii? Ei vor pleca 
imediat în R.P. Polonă, unde vor 
susține la 20 iulie o întîlnire cu re
prezentativele feminine și mascu
line poloneze. După o pauză de 
aproape două luni, la sfîrșitul lui 
septembrie, gimnaștii romîni sînt 
chemați să susțină un nou și di
ficil, poate chiar cel mai dificil, 
examen dinaintea Jocurilor Olim
pice: meciul revanșă cu echipele 
R.P. Ungare. Adăugind și faptul 
că întîlnirea va avea loc la Bu
dapesta, ne dăm seama și mai 
bine de greaua misiune ce va re
veni reprezentanților noștri.

Activitatea de gimnastică inter
nă și internațională ia sfîrșit la 
28 octombrie prin disputarea cam
pionatului republican individual, 
urmînd ca apoi, cei mai merituoși, 
cei care vor dovedi prin perseve
rența în muncă și comportarea în 
concursuri că merită, să se pregă
tească pentru a ne reprezenta la 
Melbourne.

O REUȘITĂ DEMONSTRAȚIE
' LA PITEȘTI

Duminică dimineața a avut loc 
la Pitești 'un concurs de gimnastică 
în aer liber, în cadrul căruia a e- 
voluat un grup de gimnaste și gim
naști fruntași. Scopul acestei depla
sări a lotului R.P.R. a fost asigu
rarea condițiilor variate de concurs 
și, în același timp, popularizarea a- 
cestei discipline în rîndurile specta
torilor piteșteni.

Deși gimnaștii au ajuns — din 
motive neprevăzute — cu întîrziere, 
spectatorii adunați, Intr-un număr 
foarte mare — aproape 4000 — nji 
au părăsit tribunele stadionului Lo
comotiva unde a avut loc demons
trația. Timpul frumos și organiza
rea bună au contribuit la reușita 
concursului, în cadrul căruia spec
tatorii au urmărit cu viu interes e- 
voluțiilc maestrei sportului Elena Le- 
tiștean, ale Georgetei Hurmuzache, 
Utei Schland și a altor gimnaști 
fruntași.

La concursul Pronosport nr. 23 din 
10 iunie au fost depuse 005.057 varian
te.

In urma trierii și omologării buleti
nelor depuse, fondul de premii în 
valoare de 764.805 lei a fost repartizat 
la următoarele premii stabilite:

Premiul I 8 variante cu 11 rezultate 
exacte, revenind fiecărei variante 
23.900 iei.

Premiul II 137 variante cu 10 
zultate exacte, revenind fiecărei 
riante cite 1.674 lei.

Premiul III 1.294 variante cu 9 
zultate exacte, revenind fiecărei 
riante cîte 265 lei.

★
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LA UN ANTRENAMENT
Jn mod efectiv, fotbaliștii noș

tri și-au început pregătirile pen
tru jocul cu Suedia, duminică di
mineață la Floreasca, unde au 
făcut probe de control și un ușor 
antrenament tehnic, de intensitate 
scăzută, 
a făcut 
tens, în 
Teatrul 
nul „23

Ieri, după amiază, lotul 
un antrenament mai in- 
compania unor adversari, 
antrenamentului: Stadio- 
August", același care du

minică va fremăta 
începerii jocului cu 
versarii, mai bine 
partenerii: Metalul 
Locomotiva M.C.F., 
de categorie C.

împotriva Metalului 23 August 
a jucat următoarea 
Voinescu - Zavoda II, 
Neacșu-Onisie, Bone - Copil III, 
Constantin, Ozon, Zavoda I, Tă
taru. Celălalt portar, Toma, a 
jucat în poarta metalurgiștilor, 
care s-au dovedit a fi un bun spa- 
ring-partener. Jucătorii selecțio
nați arată dispoziție de joc, mai 
mult înaintașii care sînt chemați 
mai des la lucru. Aripile Constan- 
tin-Copil și Zavoda I-Tătaru în
cearcă cu succes cîteva acțiuni la 
care Ozon are rol de coordonator, 
dar și de realizator. El înscrie un 
gol, apoi Zavoda I al doilea din 
primele 30 de minute. In timpul a- 
cesta, în spatele porții lui Voines
cu se desfășoară un alt antrena
ment. între Apolzan I, Apolzan 
II (Gabi) și Zavoda III (Ferri, ca 
și pe taică-su). Apolzan-tatăl gă
sește răgaz să-și reamintească 
meciul de anul trecut la care a 
luat parte :

— ..Dacă cineva ar fi venit la 
acel meci cînd scorul era In defa
voarea noastră, văzînd jocul ar fi 
spus că noi conducem. Pentru că

în așteptarea 
suedezii. Ad- 

zis, sparing- 
23 August șt 

două echipe

formație :
Androvici,

din lotul fotbaliștilor suedezi: laCel mai bătrtn și cei mai ttnăr din lotul fotbaliștilor suedezi • la 
stingă, mijlocașul S. O. SVENSSON,în virstă 'de 34 de ani, de 
profesie pompier, n jucat 500 de meciuri la clubul său — HăJsing- 
borgs I. F. și de 29 de ori în echipa națională; la dreapta înaintașul 1. 
EKSTROM.în virstă de 18 ani de profesie electrician, debutant 

.... .1 Anglia.
Cele 30 de minute se scurg repe
de și la capătul lor arbitrul D. 
Schulder fluieră sfîrșitul antrena
mentului, spre regretul jucători
lor.

.-- „In primul rind

EKSTROM.în virstă de 18 i . 
în echipa națională în meciul cu 

nu am fost cu nimic inferiori e 
chipei suedeze. Aceasta însă, ne-a 
surprins în primele minute cu joc 
în adîncime și a luat conducerea 
pentru a nu o ceda pînă la sfîrșit. 
Ba au mai venit și două II m 
care i-au ușurat sarcina. Dumini
că aș vrea să ne luăm revanșa.

Curînd, Apolzan și-a schimbat 
locul de antrenament: a intrat în 
echipa din repriza doua, care a 
jucat cu Locomotiva M.C.F. A- 
ceastă formație a fost următoarea: 
Toma-Zavoda II, Apolzan, Neac- 
șu-Băcuț I, Pereț-Copil, Constan
tin, Ozon, Georgescu, Tătaru. 
Din nou joc animat, de mișcare 
lejeră din partea selecționaților și 
alte trei goluri înscrise în ordine 
de Tătaru, Constantin și Copil.

tmi amin
tesc de rezultat — ne spunea du- 

~ , care de a-
trecut la

pă antrenament Ozon, 
semenea a jucat anul 
Goteborg.Pentru că acest scor de 
1—4 a fost cam invers cu desfă
șurarea jocului. Au suedezii o 
tehnică individuală foarte bună și 
o rezistență scoasă în evidență ' 
mai ales de starea terenului ' din ; 
cauza ploii. Dar noi n-am fost cu 
nimic mai prejos și meritam altă 
soartă. Sper că duminică să reu
șim și scorul corespunzător com
portării de care sîntem capabili.

NOTE, ȘTIRI, REZULTATE...
ECONOMII...

Mai acum cîtva timp, spectatorii 
(și arbitrii) din Arad au avut prw 
lejul să constate cu surprindere că 
in timp ce meciul de categoria C 
între cele două echipe locale FL 
roșie „7 Noiembrie" și Construct 
torul a fast condus de arbitrul' arăJ 
dan Joja, meciurile din campionat 
tul regional FI. roșie Alimentara 
fabrica de zahăr—Voința Artex 
(ambele din Arad) șj Progresul 
Arad—FI. roșie UTT Timișoara, au 
fost conduse de arbitri de centru 
și de tușe veniți de la Timișoara 
și de la Lugoj!... In mod firesc, 
corespondentul nostru E. Grun
wald își pune întrebarea: oare cînd 
vor mai fi folosiți tinerii arbitri 
arădani, dacă nu în astfel de me
ciuri? In ce fel își vor putea ri
dica ei gradul de pregătire dacă 
nu arbitrînd cît mai multe meciuri? 
Aceasta ou atît mai mult cu cît 
în Arad există foarte multe echipe 
de fotbal. Fără îndoială că această 
situație mai există și in alte loca
lități.

Dar, 
aspect, 
tru că
este dintr-o localitate mai depăr
tată, cu atît baremul său va fi mai 
mare 
avea 
lucru 
s junii 
ceea,
trebuie să facă delegările arbitri
lor ținînd seama și de distanțele 
geografice, pe lingă alte conside-’ 
rente.

problema mai are și un alt 
acela al economiilor, pen- 
cu cît arbitrul meciului

și deci colectivul sportiv va 
mai mult de plătit. Acest 
are bineînțeles și repercu- 
asupra bugetului. De a- 

colegiile regionale de arbitri

Prima etapă a returului campionatului 
de juniorirepublican

Seria 1
Flamura roșie Buliuși — Avîntul 

Fălticeni 2—4 (1—2)
Dinamo Dorohoi —

Neamț 2—4 (1—2)
Progresul Rădăuți

Purdujeni 2—2 (1 — 1)
Dinamo Bacău

Pașcani 7—0 (4—0) 
Seria II

Flacăra
Iași 3—0

Victoria 
șani 2—2

Avîntul P.

— FI. roșie

Locomotiva

Moinești — Progresul 
(forfait) - .
Tecuci .— Progresul Foc- 
.(1-2)

Locomotiva
6-1 (2-1)

Locomotiva
4—2 (2—0)
Seria III

Dinamo 6
Cîmpina 5—2 (1 — 1)

Metalul Brăila — Progresul F.B. 
București 1—7 (1—3)

Flacăra Ploesti — Dinamo Galați 
15—0 (7—0)

Flacăra Moreni — Metalul Si
naia 1—2 (0—1)

Știința Galați — Metalul Tîrgo- 
riște 2—3 (1—0)
Seria IV

Locomotiva București — C.C.A. 
București 2—2 (1—1)

Locomotiva Constanța — Progre
sul Călărași 3—0 (forfait)

Progresul C.P.C.S'. București — 
Metalul București 1—3 (0—2) 
Seria V

FI. roșie B.R. București — 
greșul Corabia 1—1 (0—0)

Iași — Voința Tecuci

Galați — Știința Iași

București — Flacăra

Locomotiva Craiova — Dinamo 
Pitești 1—2 (1—2)_

Locomotiva
Constructorul
Seria VI

Locomotiva 
motiva Timișoara 0—1 (0—0)

Minerul Petroșani — Metalul □- 
țelul Roșu 9-1 '(4—1)

Progresul Timișoara ■— Metalul 
Reșița 0—3 (0—2)

Minerul Lupeni — Știința Timi
șoara 0—5 (0—2)
Seria VII

Metalul Oradea — Recolta Sa
lon,ta 2-0 (1-0)

FI. roșie U.T.A. Arad — Locomo
tiva Oradea 10—0 (5—0)

Metalul Arad — Locomotiva A- 
rad 1—0 (1—0)

FL roșie 7 Nov. Arad — Progre
sul Oradea 2—4 (0—1)
Seria VIII

Progresul Turda — Recolta Că
rei 2—4 (1 — 1)

FI. roșie I. H. Cluj — Locomoti
va Cluj 0-1 (0-0)

Metalul C. Turzii — Minerul B. 
Mare 2—0 (2—0)
Seria IX

Constructorul Turda — Flacăra 
Mediaș 2—4 (1—2)

Dinamo Orașul Stalin — Dinamo 
Tg. Mureș 3—1 (1 — 1)
Scria X

Metalul Hunedoara — Progresul 
Sibiu 1—4 (1—2)

Metalul St. r. Orașul Stalin — 
Flacăra 14 3—0 (forfait)

M.G.F. București — 
Craiova 1—2 (0—1)

T. Severin — Loco-

■

In atenția 
asociațiilor sportive

Asociațiile sportive pot să-și 
ridice cotele de bilete reparti
zate pentru jocurile cu Suedia 
(17 iunie pe Stadionul „23 Au
gust") și cu S.C. Anderlecht 
Bruxelles-Belgia (20 iunie pe 

Stadionul „23 August") de la 
Stadionul Tinerelului.

Aceste cote pot fi ridicate— 
contra cost—începînd die azi, 
marți 12 iunie ora 8 dimineața, 
pînă joi 14 iunie ora 14.

Pentru jocul Romînia—Sue
dia sînt valabile biletele cu se
ria nr. 9, iar pentru jocul cu 
S.C. Anderlecht biletele cu se

ria nr. 10.

l

fotbaliștii suedezi
sosesc vineri în Capitală

Oaspeții noștri, fotbaliștii su
edezi, vor sosiila sfîrșitul acestei 
săiptămîni, m>ai precis vineri 
după-amiază. Ei vor face călă
toria dte la Stockholm la Bucu
rești pe calea aerului.

MECIURI AMICALE

Duminică s-a disputat la Timi
șoara întîlnirea amicală dintre 
Știința și Locomotiva, ambele dîn 
localitate. Studenții au făcut o 
partidă foarte bună și au cîștigat 
cu 4—1 (2—0). Cele cinci goluri 
au fost marcate de Ciosescu (2), 
Gîrleanu și Dinulescu, respectiv 
Bădeanțu.

Un alt joc amical a avut loc la 
Cîmpia Turzii, unde s-au întîlnit 
echipele Metalul din localitate și 
Dinamo Orașul Stalin. întîlnirea 
a prilejuit un joc iute, cu multe 
faze spectaculoase. Gazdele, mai 
rapide și mai hotărîte la poartă, 
,au concretizat situațiile, cîștigînd 
meciul cu 3—2 (1—1). Punctele 
au fost înscrise în ordine de : Ban 
(M), Florescu (D), Copil II (M), 
Burian (M) și Ristin (D). Dintre 
jucători si-aiu remarcat: Carepeț, 
Mari, Niculescu (Metalul), HTdișan 
și Florescu (Dinamo).

Meciul de juniori Avîntul Reghin 
—Avîntul 
minică, se

Tg. Mureș, amînat etu
va disputa joi.

Pro-

onosport
revenit 

dincite

re- 
va-

re- 
va-

speciale atribuite buleti- 
rezultațe de la concursul

Premiile 
nelor cu o 
nr. 21 din 27 mai, excursii în străină
tate. au fost distribuite astfel:

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

Buguiu Dumitru din 
iembrie 95 și Nesură 
Herculane-Orțova.

Excursia în U.H.S.S.

Iași
Ion

str. 7 No- 
din Băile

»e itinerariul

a revenit 
din Arad

Kiev-Moscova-Leningrad a 
participantului: Pivașu Elena
Dîrste str. Moscovei 38.

Excursia în R. P. Bulgaria 
participantului: Lismic loan 
str. Răsboieni 5

Excursia în R.P. Ungară 
participantului: Ștefan Marinescu din 
Brăila sir. K. Marx 318.

Croaziera pe Marea Neagră a reve
nit participantului: Oprea Gheorghe 
din com. Căciulati raionul Snagov.

★

a revenit

La cererea pariicipanților, I. s. Pro
nosport începînd cu concursul nr. 24 
de duminică 17 iunie, acordă din 
nou buletinelor cu „0’’ rezultate în 
afară de premiile anunțate, șl o mo
tocicletă I.F.A. de 350 cmc.

Premiile speciale vor fi atribuite 
astfel:

Mtotocicleta ,,I.F.A.” de 350 cmc. va 
fi acordată participantului cu cele 
mai multe variante cu „0” rezultate.

Croaziera pe Marea Neagră, va fi 
atribuită participantului următor cu 
cele mai multe variante cu 0 rezultate. 
Celelalte excursii în străinătate și a- 
nume 3 excursii în U.R.S.S., una în 
R.P. Polonă și una în R.P. Ungară 
vor fi acordate prin tragere din urnă.

In caz câ‘ doi dintre participant vor 
avea un număr maxim egal de va
riante cu ,,0” rezultate și același nu
măr de variante depuse la concursul 
respectiv, motocicleta și croaziera pe 
Marea Neagră vor fi acordate prin 
tragere la sorți între cei doi concu- 
renți. Dacă doi participant au un nu
măr egal de variante cu ,,0” rezultate, 
număr de variante necesare ob
ținerii premiului II (croaziera), 
și același număr de variante- de
puse la concursul respectiv, se va 
trage la sorți premiatul cu croaziera, 
urmînd ca în urnă să fie introduse 
toate variantele cu „0” rezultate ale 
celuilalt participant, acesta avînd în 
acest fel șanse mărite de a obține una 
din cele 5 excursii în străinătate.

Da același concurs un participant nu 
poate obține decît un singur premiu 
special din cele atribuite buletinelor 
cu „0” rezultate.

Duminică
Ln etapa de duminică a Cupei 

R.P.R. intră și echipele de cate
goria C, alături de echi'pele califi
cate din regiune. Faza aceasta se 
va disputa Jn trei etape: Ia 17 iu
nie, 1 și 15 iulie, urmînd să se cali
fice 11 echipe. Duminica aceasta se 
vor disputa următoarele partide 
(la care se. vor adăuga și patru 
în regiunea București) :

Avîntul Vatra Dornei-Dinamo 
Dorohoi, FI. roșie Botoșanii-Pro- 
gresul Rădăuți. Recolta Podul Iloa- 
iei-Avîntul Fălticeni, Dinamo Iași- 
Progresul Iași, Avîntul Rozno-v-FJa- 
căra Moinești, Avîntul Tg. Neamț - 
Avîntul P. Neamț, Metalul U.M. 
Brăila-Dinamo Galați, Metalul Ga- 
lați-Me talul Brăila, Voința Rm. 
Sărat-Victciria Tecuci, Plopeni-M'e- 
talul Tîrgoviște, Flacăra Schela 
Mare-Metalul Sinaia, Metalul I.M. 
U.M. Medgidia-Cons truc torul Con. 
stanța, Locomotiva C.F.R. Constan- 
ța-Metatol Constanța, Voința Te- 
cuci-Știința Galați, Recolta F ăuirei - 
Locomotiva Galați, Locomotiva 
Pașcani-Fl. roșie Buliuși, FI. roșie 
II Rm. Vîlcea-Dinamo Pitești, Me-

R.P.R,o nouă etapă în
talul C. Lung Pitești-Fl. roșie Rm. 
Vîilcea, Progresul Brad-Locomotiva 
Simeria, Metalul Călan-Flacăra 14, 
FI. roșie U.T. Timișoara-Metalul 
Oțelul Roșu, Avîntuil Deta-Progire- 
sul Timișoara, Constructorul Jim- 
bolia-Fl. roșie 7 Nov. Arad, Recol
ta Secueni-Locomotiva Oradea, Di
namo Onadea-Metaluil Oradea., Re
colta Salonta-Mietalul Arad, Cons
tructorul Arad-Metalul 108, Cîști- 
gătorul Voința Sighet-Dinamo B. 
Mare — Minerul B. Mare, Progre
sul Cehul Silvaniei-Recolta Cărei, 
Progresul Bistrița-Avîntul Sighet, 
Progresul Luduș-Constructorul Tur
da, Progresul Turda-Fl. roșie I.H. 
Cluj, Voința Odorhei-FI. roșie Sf. 
Gheorghe, FI. roșie Tg. Mureș-AvJn- 
tuîl Topliț-a, Voința Tg. Mureș.-Di- 
namo Tg. Mureș, FI. roșie Lunca 
Calnic-Metalul 131, Locomotiva Si. 
ghișoara-Filacăra 7, Progresul Băi- 
lești-Știința Craiova, Progresul Ca. 
nacal-Lococnotiva Craiova, Progre
sul Corabia-Constructorul Craiova.
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IN DRUM SPRE CAMPIONATUL MONDIAL FEMININ DE HANDBAL
Străbătînd drumurile care leagă 

Bucureștiul de Varșovia, de 
Gdansk, de Budapesta și de De
brețin, jucătoarele di.n echipa re
prezentativă de handbal a- țării 
noastre au impresionat prin voio
șia, optimismul și încrederea cu 
care s-au manifestat în orice îm
prejurare.

„Să știe cine-o vrea
Că-i joc d;n țara mea !“...

Cintecul acesta a umplut 
viață terasele hotelului Grand 
Szopot, pitoresc oraș așezat 
țărmul mării Baltice, a răsunat 
plin de viață în autobusele sau 
trenurile < 
Gdansk, 
dapestei, prin 
El ne-a f 
țară, pentru care jucătoarele noas
tre au știut să lupte pe terenurile 
de sport cu multă însuflețire.

Echipa noastră s-a înapoiat în 
* țară fără nici o înfrîngere. Ea 

a realizat două victorii și un joc 
egal, acesta din urmă împotriva 
echipei reprezentative a R. P. Un
gare, campioană mondială. Despre 
acest joc putem spune, în plus, că 
în ultimii 20 de ani echipa ungară 
nu a fost niciodată înfrîntă și nici 
nu a terminat vreun joc la egali
tate pe teren propriu.

Aceste rezultate constituie per
formanțe care ridică prestigiul 
sportiv al țării noastre, reconfir- 
mînd valoarea ridicată a handba
lului nostru feminin, valoare pu
ternic afirmată încă de anul tre
cut, cînd echipa R.P.R. a obținut 
locul I Ia întrecerile din cadrul 
Festivalului de la Varșovia. De
sigur că rezultatele de înaltă va
loare pe tărîm sportiv nu se pot 
realiza decît printr-o pregătire te
meinică. Această pregătire pretin
de muncă susținută, conștientă și — 
devotată. Jucătoarele noastre frun
tașe de handbal, au muncit mult, 
conștiente că numai în acest fel 
vor putea ajunge la uri nivel înalt 
de pregătire. Și au ajuns. Rezul
tatele bune de care am amintit nu 
au fost întîmplătoare.

Echipa feminină de handbal a 
R. P. Romînă a dovedit în special 
o pregătire morală și de voință 
deosebit de bună. Animate de o 
puternică dragoste de patrie, ju
cătoarele echipei noastre reprezen
tative, au luptat pe terenurile din 
Gdansk, Budapesta și Debrețin 
cu un elan de nestăvilit, găsind 
în’otdeauna resurse pentru a nu 
părăsi terenul învinse. Puterea a- 
ceasta de luptă, dirzenia, ofensivi- 
*a'.ea atît în acțiunile de atac cit 
și în apărare, viteza de deplasare 
și rapiditatea acțiunilor, forța de 
pătrundere și de aruncare la poar
tă. omogenitatea valorică a jucă
toarelor ca și jocul colectiv, cu 
participarea întregii echipe în a- 
tac și apărare, sînt calitățile prin
cipale ale echipei romîne și ar
me’e : cu care formația noastră ai 
realizat în R. P. Polonă și în 
R. P. Ungară, rezultate atît de 
frumoase. De asemenea, se poate 
afirma cu certitudine că echipa 
femmină de handbal a R. P. Ro
mine a cîștigat mult în ceea ce 
privește rutina și maturitatea, cu 
toate că jucătoarele noastre sînt 
foarte tinere.

Totuși, formația noastră repre
zentativă prezintă încă unele de
ficiențe care s-au făcut remarcate 
în jocurile susținute și care în 
perioada de pregătire ce urmează 
pot și trebme să fie corectate. Ast
fel, una dintre cele mai impor
tante lipsuri în pregătirea echipei 
constă în faptul că jucătoarele 
noastre nu reușesc să-și impună 
jocul și superioritatea de la în
ceput. Aproape >n toate meciurile, 
primele 5—10 minute se desfă
șoară sub dominarea adversă, care 
de multe ori se și concretizează 
prin puncte înscrise. Acest lucru 
face ca în continuarea jocului e- 
chipa noastră să fie obligată să 
lupte supraomenește pentru a re
face terenul pierdut. Deficiența 
aceasta se datorește poate și lip
sei de răbdare cu care se con
struiesc acțiunile de atac. De multe 
ori jucătoarele noastre vor să 
marcheze cît mai repede, se pri
pesc și pierd majoritatea acțium- 
lor de atac prin aruncări la poar
tă necontrolate.

începutul slab al jocurilor se 
mai explică și printr-o lipsă de 
atenție și de dîrzenie, manifestată

de 
din
pe

care ne transportau la 
prin împrejurimile Bu- 

oraștiT Debrețin, 
ținut vie dragostea de

corespondenți

r.oa-

în primele minute. Jucătoarele se 
concentrează, se mobilizează și 
se îndîrjesc pe măsură ce jocul 
se desfășoară. Socotim că o ex
plicație a acestui fapt constă și 
în încălzirea prea lungă (20 mi
nute pentru o repriză de 20 mi
nute) ; aceasta ar trebui să se 
realizeze într-un timp mai scurt 
și într-un ritm mai viu, mai a- 
propiat — în ultima parte — rit
mului de joc în care echipa 
stră acționează pe teren.

O altă lipsă importantă a echi
pei noastre este aceea că nu șt:m 
încă să ne apărăm eficace împo
triva loviturilor libere de la 17 in. 
Statura mică a jucătoarelor noa
stre, dar mai ales insuficienta 
pregătire în această direcție, ne-au 
pus în inferioritate față de ad
versar la loviturile libere de la 
17 m. O lipsă în această privin
ță s-a remarcat și la portarul e- 
chipei noastre (Irina Naghi), care, 
deși are o valoare ridicată, nu 
apără totdeauna cu 
rile libere.

In jocul echipei 
mai remarcat unele 
nume:

— deprinderea de
jocul prin pase grele și acțiuni 
complicate în loc să se utilizeze 
cele 
prin 
țiuni

succes lovitu-

noastre s-au 
lipsuri, și a-

a complica

mai simple și ușoare* pase, 
care să se construiască ac- 
clare, dar rapide;
nu se rezolvă în modul cel

mai favorabil acțiunile de contra
atac, în faza finală aruncările la 
poartă efectuîndu-se din poziții sau 
situații nejustificate tactic ;

— nu se pătrunde la semicercul 
advers fără minge și nici nu se 
acționează suficient în mișcare de 
către jucătoarele fără minge;

— nu se păstrează un front 
larg de atac, extremele acționînd 
în general prea mult spre centrul 
terenului;

— nu se fructifică suficient lo
viturile de la 17 m. deși în e- 
c'nipă sînt jucătoare cu posibilități 
pentru transformarea acestor lovi
turi.

Jocurile susținute în R. P. Po
lonă și R. P. Ungară ne-au dat 
posibilitatea să analizăm și echi
pele adverse, între care echipa; 
maghiară, care participă și ea Ia 
campionatele mondiale. Ele au 
constituit, de asemenea, un prilej 
foarte prețios de a ne îmbogăți 
cunoștințele. Datoria noastră este 
ca, folosind învățămintele căpătate 
în acest turneu, să muncim cu e- 
lan la eliminarea lipsurilor pentru 
a da echipei noastre posibilitatea 
de a ne prezenta cu cinste la 
campionatele mondiale feminine de 
handbal ce se vor desfășura între 
1—8 iulie în R. F. Germană.

Spartachiada de vară a tinere
tului a înregistrat pînă acum în 
orașul Sibiu frumoase succese. 
Astfel, majoritatea colectivelor 
sportive au organizat cîte 3—4 con
cursuri la care au participat nu
meroși tineri. Cu acest prilej s-au 
evidențiat colectivele sportive: 
Flamura roșie. Metalul, Progresul 
I.A.S. și Voința.

Nu același lucru se poate spune 
însă despre colectivul sportiv A- 
vîntul. care nu a întreprins nimic 
în acest sens. O parte din vină re
vine și unor comitete de întreprin
dere cum sînt cele de la fabricile 
de cherestea din Orlat și Tălmaci 
urecum și I.R.U.M. Sibiu care nu' 
nu acordat nici up fel de atenție 
ecestei probleme.

C. Mustafă, corespondent

Cu cîtva timp in urmă, la se
diul comitetului raional C.F.S. O- 
răștie a sosit un număr, de afișe- 
fotomontaje care prezentau dife
rite aspecte menite să popularizeze 
activitatea sportivă la sate. Afișe 
de același gen au fost primite și 
de comitetul raional U.T.M. care 
le-a dat însă cu totul altă între
buințare. Afișele au fost folosite pe 
verso drept anunțuri pentru balul 
ce urma să aibă loc din iniția
tiva comitetului raional U.T M. 
Orăștie.

Iată cum înțelege acest comitet 
să sprijine activitatea sportivă din : 
raion.

Echipa feminină a orașului Arad pentru a doua oaia 
învingătoare in concursul inter-regional 

turisticăde orientare
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Prof. GABRIEL ZUGRAVESCU 
antrenor coordonator al lotului 

feminin de handbal al R.P.R.

Poiana Stalin 11 (prin telefon 
de la trimisul nostru).

Duminică dimineață s-a 
startul celor 17 echipe participante 
la concursul inter-regional de o- 
rientare turistică rezervat echipe
lor feminine. Au luat parte echipele 
campioane ale tuturor regiunilor 
din țară, în afară de campioana 
regiunii Baia Mare. La invitația 
comisiei de organizare au luat 
parte și echipele campioine -aie 
«rașe’or Arad și Sibiu.

Acest concurs a fost foarte greu 
(de gradul III), dovedinidu-se pînă 
la urmă mult prea dificil pentru 
echipele participante. Majoritatea

daf

In Valea Jiului trebuie să se
Corespondentul nostru din Petro

șani ne-a comunicat duminică sea
ra că Aîinerul nu a prezentat în 
fața echipei bucureștene Dinamo 
formația sa obișnuită, deoarece ju
cătorii titulari au refuzat să intre 
pe teren. Care să fie cauzele acestei 
situații grave?

Sînt cît se poate de lămuritoare 
veștile pe care le-am primit la di
ferite date din acest sezon, de pe 
Valea Jiului. Astfel, echipa G.C.A. 
a jucat cu Minerul pe un teren cu 
totul impracticabil, situat tocmai la 
Lonea, de unde rugbiștii au reve
nit în Petroșani pe jos, fără a se 
putea spala. Pregătirile formației 
locale s-au efectuat pe un teren 
mic (care înainte era folosit pen
tru hochei), echipamentul pe care 
l-au avut la dispoziție era insufi
cient, iar prezența la antrenamente 
se făcea cu totul îniîmplător, deoa
rece rugbiștii nu se bucurau de în
țelegerea conducătorilor colectivu
lui.

Bineînțeles, nu trebuie omisă pro
blema terenului de joc, fiindcă ea 
este „embrionul** multor neînțele
geri. Pe frumosul stadion din oraș 
nu pot evolua decît fotbaliștii! Rug
biștii nu sînt admiși, pe motiv că 
distrug gazonul !

Aceasta era situația în primăvară. 
Ne-am gîndit că vremea umedă jus
tifică, într-o oarecare măsură, te
merile tovarășilor de la Petroșani. 
Cei ce se deplasau în acest oraș se 
„ciocneau" de președintele colecti
vului sportiv Minerul, tov. loan 
Cosma, care făcea uz de autoritatea 
sa, fie pentru a-i da De rugbiști a- 
fară de pe teren (așa cum s-a în- 
tîmplat la jocul G.G.Â. — Minerul),

fie pentru a-1 apostrofa în mod1 ne- 
justificat pe arbitru (așa cum a fă
cut cu tov. Bănică, delegat la me
ciul Minerul — Locomotiva Grivița 
Roșie) și așa mai departe.

Am căutat să ne convingem de 
realitatea, acestei situații a rugbiu- 
lui în Valea - ■ - -
ne-am deplasat la 
cîației 
Aci : 
nu noimai la Petroșanii rugbiiuil este 
amenințat, ci și la Lupeni. Iată, de 
pildă, ce scrie în adresa nr. 192 din 
20 aprilie 1956 a colectivului sportiv 
Minerul din Lupeni: „Ia ședința din 
17 aprilie a.c. s-a hotărît scoaterea 
echipei din Lupeni din campionatul 
categoriei B“. Se motivează, către 
asociație, că hotărîrea s-a luat pen
tru ca terenul gazonat să nu se 
distrugă și pentru a nu sili echipa 
să joace în deplasare în alte loca
lități. Totodată se cerea mutarea e- 
chipei într-un alt centru minier.

Mai’ ' 
vedem 
crearea 
Același 
a cerut, 
din 15 . noiembrie 
țarea unei secții de rugbi care să 
activeze în categoria B. In aceeași 
adresă scrie că „ne luăm angaja
mentul de a face față cerințelor și 
de a reprezenta culorile Minerului 
cu cinste". Oare cine semnează hîr- 
tia aceasta? Aceiași tovarăși care 
o semnează și pe cea din 20 apri
lie 1956: tov. Zgura și Telman! Se 
poate crede că între cele două date 
oamenii au uitat de angajamente. 
Prea puține dovezi pot demonstra 
aceasta, fiindcă la asociație am mai

i Minerul 
am ajuns

Jiului. De aceea 
sediul aso- 

din București, 
la concluzia că

«r interesant este însă să 
cum de s-a ajuns la 
unei echipe la Lupeni. 
colectiv sportiv 

prin adresa i
’ ‘ ‘ 1955,

Minerul 
rar. 228 

, înfiin-

întrecerile de la Cluj, un succes al

joace rugbi!
îiitîlnit și o altă adresă, cu data de 
18 noiembrie 1955 (nr. 233), prin, 
care tovarășii de la Lupeni, entu
ziasmați de ideea organizării unei 
echipe de rugbi, cer asociației să 
facă tot ce este posibil pentru ca 
formația lor să poată participa la 
jocurile categoriei A.

Concludent, nu? Lămuritoare suit 
ș! afișele care se fac pentru anun
țarea meciurilor de rugbi. Scrie a- 
colo clar că „jocurile se vor dispu
ta în caz de vreme favorabilă". Cine 
hotărăște aceasta? Arbitrii? Nicide
cum! Tov. Bănică, arbitrul jocului 
Locomotiva Grivița Roșie — Mine
rul ne-a sezisat printr-o scrisoare 
că tov. Costna a afirmat că „nu se 
va juca rugbi aci pentru că nu a- 
prob eu".

Este momentul să amintim tova
rășilor din Valea Jiului că tineretul 
de aci dorește să practice rugbiul; 
că, în ciuda greutăților întîmpiiiatc 
și cu toată desconsiderarea acestui 
sport atît de frumos, s-au înființat 
noi echipe de rugbi, iar celelalte 
își duc mai departe activitatea. Am 
dori să cunoaștem și părerea tova
rășilor din comitetul raional U.T.M. 
în această privință. Noi ne permi
tem să amintim tuturor factorilor 
de răspundere din Valea Jiului, că 
nu ni se pare firesc ca după 11 
ani de viață nouă în țara noastră, 
rugbiul să fie înmormîntat într-un 
oraș în care el a supraviețuit chiar 
în timpul regimurilor burgheze.

Așteptăm ca răspunsul pe ca: 
dorim, să-l dea faptele...

echipelor care au luat parte la a- 
cest concurs nu au participat pînă 
acum decît la două cel înalt trei 
concursuri de orientare turistică 
astfel cg problemele puse de a- 
cest concurs au m’recut puterile 
celor ce au luat parte la întreceri. 
Este vorba de mersul pe traseu cu 
crochiu de mînă. Partea a doua, 
a traseului de zi a mai cuprins 
probe de aruncare a grenadei la 
tintă, tir, etc.

Sosirea în această etapă a avut 
loc la cabana „Trei brazi". După 
cîteva ore de odihnă echipele au

- plecat în parcurgerea traseului de 
noapte. In totalitatea lui, traseul 
a măsurat 17 km. 300 d'n care 4

- km. 500 au fost în etapa de 
noapte.

Pe primul loc s-a clasat echipa 
orașului Arad cu 697 pct. Locu
rile următoare au fost ocupate în 
ordine de: regiunea Ploești 553 
pct.; regiunea Galați 543 pct.; re
giunea București 491 pct.; regiu
nea Timișoara 477 pct.; regiunea 
Bacău 437 pct.; orașul Sibiu 393 
pct.; regiunea Stalin 314 pct.; 
regiunea Iași 277 pct; regiunea 
Hunedoara 211 pct.; regiunea Cra
iova 206 pct.; regiunea Suceava 
156 pct.; Regiunea Au‘onomă Ma
ghiară 78 pct.; regiunea Pitești 58 
pct. și regiunea Constanța 38 
pct.

Echipele regiunii Cluj și Oradea 
au fost descalificate.

M. TUDORAN

Incepînd de azi și pînă în ziua 
de 17 iunie, se va disputa pe lacul 
Herăstrău, concursul republican 
feminin de vele clasa „Yolă O- 
limpică" pe anul 1956. Concursul 
se va desfășura în 5 regate a 3 
ture de baliză, cîte o regată pe zi 
în fiecare după-amiază, <tu pleca
rea din dreptul cabanei Știința- 
Constructorul.

Participă la concurs următoarele 
asociații: Metalul cu 3 concurente, 
Constructorul cu 3 concurente, 
Progresul cu 3 concurente și Re
colta cu 2 concurente.

------------o-o»-»------------

îl

EM. VALERIU

sportului cu motor
Nu ne aducem aminte să ii vă

zut în ultimii ani, la motociclism, 
un public atît de entuziast cum 
a fost cel care a asistat duminică 
la Cluj la întrecerile fazei a doua 
a campionatului republican de vi
teză pe circuit. Dar nu numai 
spectatorii 1 La fel de entuziasmați 
au lost si arbitrii, antrenorii și 
chiar motocicliștii care terminaseră 
probele și asistau de pe margine 
la disputa pentru primul loc la 
clasa 500 cmc între N*. Buescu. I.' 
Olaru si M. Cernescu.

După cursa frumoasă pe care a 
făcut-o, N. Buescu își merită cu 
prisosință aprecierea de motoci- 
clistul nr. 1 al țării, iar I. Olaru si 
M. Cernescu (Dinamo) calificati
vul de alergători fruntași 
internațională

Vorbind despre această 
să luptă sportivă trebuie 
noaștem cg realizarea ei
rește pe de o parte clasei înalte a ce
lor trei motocicliștii. iar pe de alta 

valorii sensibil egale a mașinilor 
care, die data aceasta au rezistat

de talie

frumoa
să recu
se dato-

efortului la care au fost supuse de 
către conducătorii lor de-a lungul 
celor 25 de ture. Păcat însg că la 
astfel de întreceri nu putem asista 
decît în mod ocazional. Dacă va
loarea motocioliștilor, în raport cu 
stadiul lor de pregătire, prezintă 
oscilații fără însă a avea căderi 
prea mari, iar curba pregătirii lor 
merge mai mult in sus, în schimb 

mașinile din cauza uzurii au „toane** 
față de care alergătorii nu a.u cum 
reacționa. Așa s-a întîmplat la u- 
nele probe, chiar și la concursul 
de duminică. La 350 cmc, de pildă, 
am fi putut asista la o întrecere 
foarte spectaculoasă dacă Gh Voi- 
culescu (C.C.A.) nu ar fi abando
nat în urma unei defecțiuni meca
nice. Tot astfel, la categoria ataș, 
unde echipajele M. Dănescu + Al. 
Hulw, Gh. Ion + C. Udrescu și Gh 
Gall-ț-C. Grigorescu începuseră un 
duel la fel de spectaculos ca 
clasa 500 cmc. abandonat însă 
același motiv, al defecțiunilor
ferite de Gh. Ion și Gh. Gali. Mo

la 
din 
su-

de o valoare 
nm numai în

tocicliștii noștri sînt 
ridicată demonstrată 
concursurile interne dar chiar și în 
competițiile internaționale unde ei 
au obținut succese remarcabile. 
Alergătorilor noștri le lipsește ma
terialul corespunzător cu care, în 
cazul cînd l-ar avea, ar putea a- 
duce țării 
bune. Aci, un 
asociațiile.

Trebuie să
în drept au primit sugestia dată 
de ziarul nostru acum o săptămînă 
în ce privește 
lui de ture și 
îmbrățișată cu 
motocicliștii, a 
tică duminică, 
doua a campionatului de viteză pe 
circuit, cînd noua formulă a dat 
rezultate mulțumitoare. Alergările 
nu au mai plictisit publicul, iar 
numărul defecțiunilor mecanice și 
al abandonurilor a fost foarte mult 
redus.

performanțe și mai 
cubînt de spus a><

arătăm că forurile

reducerca număru- 
această sugestie, 
satisfacție die toți 
fost pusă în prac- 
chiar de la faza a

G. ȘTEFANESCU

• RUGBI. — La Iatși în cadrul e- 
tapei a Il-a a Cupei R.P.R. Con
structorul T.S.P. București a în
trecut Știința Iași cu scorul de 
8—3 (5—0).

• MOTOCICLISM.— Iată situa
ția în clasamentul campionatului 
de viteză pe circuit, după desfă
șurarea celei de a doua faze : 125 
cmc. 1. Romano Moldovan (CCA) 
16 pct. ; 2. Iosif Popa (Dinamo) 10 
pct.; 3. A. Munteanu (C.C.A.) 6 
pct.; 250 cmc.: 1. L. Szabo (Di
namo) 16 pct.; 2. N. Niculicț
(C.C.A.) 12 pct.; 3. AL Teodorescu 
(Voința) 7 pct. ; 350 cmc. ; 1. C. 
Radovici (Metalul) 14 pct. ; 2. Gh. 
Voiculescu (C.C.A.) 8 pct. ; 3. N. 
Dițescu (Metalul) 6 pct.; 500 cmc.:
1. N. Buescu (Locomotiva) 16 pot.; 
2 N. Popescu (Metalul) 10 pct.;
3. M. Cernescu și I. Olaru (Dina
mo) 6 pct.; ataș: 1. M. Dănescu 
+ Al. Huhn (C.C.A.) 16 pct.; 2. 
C. Mîndroiu -j- C. Turea (Voința) 
9 pct. ; 3. Gh. Gall + C. Grigores
cu și W. M-icus E. Keresteș (Me
talul) 6 pct.; 150 cmc. femei: 1. 
Venera Vasilescu (Dinamo) 16 pct.;
2. Elisabeta Magyari (Dinamo) 12 
pct. ; 3. Miihaela Munteanu (Me
talul) 8 pct, _



importanța concursurilor in pregătirea 
fruntașegimnastelor

In acest an gimnastele noastre 
fruntașe vor mai avea de dat cîteva 
„examene”. Ele vor participa la mai 
multe întîlniri internaționale, în ve
derea cărora se pregătesc cu sîr- 
guință.

in cadrul pregătirilor pe care le 
fac, gimnastele au de înfruntat 
unele mici dificultăți a căror de
pășire es.e totuși destul de difi
cilă. Ne referim la haremurile in
termediare care sînt eșalonate, in 
mod periodic, de-a lungul unui 
an de pregătire. Scopul acestor 
haremuri es e asigurarea unei pre
gătiri continue și — în același 
timp — îmbunătățirea mereu 
crescîndă a performanțclo’-. Un 
exemplu de barem pentru luna 
februarie este cel al maestrei spor
tului Elena Leuștean: o medie de 
8,85 la toate aparatele în cadrul 
exercițiilor impuse și o medie de 
9.05 la exerciții liber alese. Per
formanța aceasta trebuie să crea
scă în mod progresiv, ținte 1 sea
ma de etapele viitoare care sînt 
marcate de concursurile interne de 
m,are importanță cum ar fi cam
pionatele R.P.R. pe echipe sau in
dividuale și diferitele întîlniri in
ternaționale. Elena Leuștean tre
buie să obțină pînă la sfîrșitul a- 
nulul media 9,60 la toate aparatele.

In cadrul planului de pregătire 
a gimnastelor noastre frunu-.e o 
mare importanță o are îndepiim- 
rea obiectivelor generale ale pe
rioadelor de antrenament. Umil din 
principalele obiective în 
de față, cînd perioada de învă
țare a exercițiilor s-a 
și se lucrează asupra 
nări;, stilizării și 
tice a elementelor 
special și a celor 
cuftate în general, 
la condiții de concurs cît mai va-

momentul

terminat 
perfect «o- 

execuției artis- 
de legătură în 
de mare diii- 
este adaptarea

LUCRĂRILE CONGRESULUI F.I.F.A.

Sîmbătă la Lisabona au început dez
baterile din cadrul congresului Fe
derației internaționale de fotbal 
/F.I.F.A.). La aceste lucrări participă 
delegați din 57 țări. In prima zi a 
lucrărilor a fost acceptată înscrierea 
In F.I.F.A. a următoarelor țări: Aus
tralia, Iordania și Arabia Saudită.

Mult discutată a f<i£t cererea îna
intată de Federația negrilor din Afri
ca de Sud, care și-a întemeiat cere
rea de înscriere pe motivul că fe
derația respectivă numără 46.000 fot
baliști legitimați. Congresul nu a pu
tut aproba cererea. întrucît în Afri
ca de Sud mai există o federație, 
cea a albilor, care este afiliată la 
F.I.F.A. congresul a propus ca a- 
ceastă chestiune, fiind de ordin in
tern. să fie rezolvată de cele două 
federații sudafrto | ie.

Congresul a respins 
statului Chile cu privire 
rea numărului membrilor 
exeutiv al F.I.F.A.

Congresul a hotărît ca__ ________
pion at ului mondial din 1962 să aibă! 
Ioc la Santiago de Chile. Această 
propunere a fost acceptată cu 32 vo
turi pentru și 10 contra.

A fost ales președintele Federației 
internaționale de fotbal. Noul preșe
dinte este Arthur Drewry (Anglia).

A fost acceptată propunerea dele
gatului R. Cehoslovace. ca limba 
rusă să fie considerată limbă oficială 
In cadrul lucrărilor Congresului.

propunerea 
la majora- 
comitetulul

ediția cam-

SOVIETICII RENUNȚA LA WM?

La meciul Cehoslovac la-Brazllia, 
desfășurat nu de mult la praga, au 
asistat și antrenorii de stat ai U.'R.S.S. 
Kalișnin și Gladkov. In coloanele de 
sport ale ziarelor cehoslovace au apă
rut Interviuri aie celor doi specia
liști sovietici. Din declarațiile lor 
desprindem unele amănunte în legă
tură eu pregătirile fotbaliștilor so
vietici pentru viitoarea Olimpiadă. 
Antrenorii au subiliniat tinerețea re
prezentativei sovietice. în care carac
teristic este mai ales atacul: Tatu- 
sin (21 ani), Ivanov (21), Strelțov (19), 
Moser (21). Ilin (24). Va fi probabil 
cea mai tînără linie de atac a tur
neului olimpie, dacă în ea nu-și va 
găsi totuși ioc „bătrînul vrăjitor al 
balonului*' Salnikov (30 ani). Kalișnin 
a explicat că U.R.S.S. are nevoie de 
o echlnă tînără. deoarece „viteza este 
tuta din condițiile esențiale ale fot
balului modern". Veterani ca De
mentiev și Sokolov sînt și astăzi teh
nicieni admirabili, dar ei nu mai pot 
răspunde cerințelor de viteză ale unei 
echipe naționale. Interesante sînt 
amănuntele date de antrenorii sovie
tici în legătură cu sistemul de joc 
ai reprezentativei sovietice. Se pare 
că echipa va adopta sistemul de atac 
cu centrul înaintaș retras, astfel că 
cei 10 jucători de cîmp se vor așeza 
pe teren astfel: 3 fundași. 3 mijlo
cași, 4 înaintași. „Această formație 
nre mai multe avantaje — a decla
rat Kalișnin. Vom avea astfel trei 
mlîlocoși ofensivi, care nu pot fi măr
eați nșor și de acaca pot fi extrem 
de eficacî". Aceasta ar duce la con
cluzia că 
renunță la

reprezentativa U.R.S.S. 
„clasicul" sistem W.M.

LUPTA STRINSA IN CAMPIONA
TUL CEHOSLOVAC

PRAGA. 10 
nulttma etapă’ 
lui de fotbai 
s-a soldat cu 
Dynamo Praea-Banik Kladno 
Spartak Hredeț Kralove-Spartak So-1 
kolovo Prasa 1—0; Spartak Kosice- 
Slovan Bratislava 2—1; Ruda Hvezda 
Braticlava-Tatnan Preșov 3—0; Dy- 

(prin telefon). — Pe- 
a turului campionatu- 
desfășurată duminică 
următoarele rezultate: 

0—0;

riate. Prin aceasta. înțelegem sală 
de gimnastică, aparate, arbitri și 
ore de concurs diferite; înțelegem 
participarea la concurs cu o încăl
zire scurtă sau chiar fără încăl
zire, cu timp de odihnă sau fără.

Ultimul concurs internațional, 
care a avut loc recent în R. D. 
Germană, a dovedit că gimnastele 
noastre nu sînt capabile încă să-și 
afirme valoarea lor reală în orice 
condiții de concurs și, în spe
cial, cînd aceste condiții sînt mai 
puțin corespunzătoare. Deși gim
nastele noastre au arătat înainte 
de concursul din R.D.G. un real 
progres, atît din punct de vedere 
al execuției tehnice cât și al exe
cuției artistice, la concurs ele n-au 
mai dat același randament. Une.e 
aparate fiind diferite de ale noa
stre (bare mai groase la paralele 
inegale, covor mai mic la sol, 
distanța redusă de elan pentru 
sărituri), au influențat comporta
rea gimnastelor lotului nostru re
prezentativ, ele lucrînd cu multă 
timiditate și nervozitate. Această 
situație poate fi evitată în viitor, 
dacă pregătirea gimnastelor va ti 
îmbogățită prin participarea lor la 
cît mai multe concursuri interne 
și internaționale, pentru a se ru- 
tea adapta condițiilor variate ce 
se ivesc în asemenea ocazii (arbi
traj, ora și locul desfășurării con
cursului, aparate diferite etc.).

Sîntem convinși că dacă gim
nastele noastre fruntașe vor con
cura în condiții variate, uneori 
chiar necorespunzătoare, ele vor 
ști să se adapteze și să obțină 
rezultate din ce în ce mai bune, 
care să le as:gure o 
comportare în viitoarele 
internaționale.

frumoasă 
întreceri

EVA LUPU

<»^fcmsT€ Hcrm
namo Zilina-Spartak Trnava 1—3; 
Banik Ostrava-U.D.A. Praga 1—3.

In clasament continuă să conducă 
Slovan Bratislava cu 14 puncte, ur
mat de U.D.A. și Ruda Hvezda Bra
tislava cu cite 13 puncte

INAINTEA INTlLNIRlI INTERNA
TIONALE DE FOTBAL IUGOSLA

VIA-AUSTRIA

Duminicfi 17 iunie reprezentativele 
de fotbal ale Iugoslaviei și Austriei se 
vor întîmi pe trei „fronturi**. Re
prezentativele „A" vor juca la Za
greb, reprezentativele secunde se vor 
întîlni ia Viena, iar echipele de ti
neret (pînă la 21 ani) se vor întîlni 
la 16 iunie în orașul austriac Graz.

Incepînd de ieri iotul din care va îi 
foirnată' reprezentativa A a Iugosla
viei se află la Zagreb, unde face ul
timele pregătiri.

In ceea ce privește formarea echipei 
sînt două posibilități, și anume: tre
cerea lui Zebet în centrul liniei de 
halfi în locul iui Horvat. In ultimele 
Jntîlniri de campionat Zebeț a jucat 
în acest post și a dat satisfacție de
plină. Ln acest caz, rămîne deschisă 
problema liniei de înaintare. Cea
laltă combinație prevede trecerea lui 
Krstici II pe postul lui Horvat mai 
ales că și el se descurcă foarte bine 
în acest post, in această situație linia 
de înaintare ar avea următoarea în
fățișare: Ogneanov, Mitici, Zebeț, Ve- 
setinovici, Vukas. In cazul cînd Bea
rs nu se va restabili, ar urma ca 
poarta să fie apărată de Krivokucea 
sau Kral.

Reprezentativa B a Iugoslaviei va 
fi formată din jucători tineri cărora 
li se dă posibilitatea să se afirme pe 
tărîm internațional. Lotul este for
mat din următorii fotbaliști: Raden- 
kovici, Macek, Neșovici, Biogradlici, 
Radovici, Șantek, Spaăci, Krandcl, 
Paievici, Raikov, Cionci, Topiak, Ju
cătorii vizați pentru reprezentativa 
B se află în localitatea Maribor de 
unde vor pleca spre Viena.

In ceea ce privește echipa Austriei, 
se pare că ea nu se va deosebi cu 
nimic de formația care a întîlnit echi
pa iugoslavă în toamna trecută la 
Viena. In orice caz, sarcina selecțio
nerului unic al echipei aystriace nu 
este chiar atît de ușoară, mai ales 
că îh acest an echipa nu prea „mer
ge**. Pentru meciul de la Zagreb a 
fost alcătuit următorul Iot: Engel- 
mayer, Schmid și Pelikan (portari); 
Kolman, Stloiz, Reckl, Kozlicek (fun
dași); Barchand, Hala, Koler, Ocwirk 
(mijlocași); Gross, Nikerl, Wagner, 
Hanappi, Komer II, Haumer, Schle- 
ger

Gross, Nikerl,
, . , Komer II, Haumer, 
(înaintași).

DE PRETUTINDENI

Săptămîna trecută' s-au desfășu
ra ai multe întîlniri internaționale.

W
rat ____________________
La Lisabona echipa Portugaliei a în
vins reprezentativa Spaniei cu 3—1 
(3—1). La Saarbriicken echipa B a 
Portugaliei a terminat nedecis 0—0 cu 
selecționata A a regiunii Saar.

n Alte rezultate internaționale: la 
Barcelona: R. F. Germană B—Spania 
B 5—2 (2—0). La Buenos Aires: Ar
gentina B — Argentina A 4—1! La Ma
drid: Real Madrid — Vasco de Gama 
(Brazilia) 4—1 (3—0). La Reykjavik 
(Islanda): Selecționata Berlinului de 
Vest — Frem Reykjavik 3—3.

■ Ziarele „Sport“ care apare la 
ZUrich și „Der Kicker“ care apare 
la Stuttgart, se ocupă pe larg de ex
celenta comportare a reprezentativei 
de fotbal a U.R.S.S. care, după cum

W JOCURILOR OLIMPICE DE VRRO

Pregătiri...
Atleții care se pregătesc in ve

derea Jocurilor Olimpice de la 
Melbourne nu au o situație de in
vidiat. Toți trebuie să ajungă la 
maximum de formă exact în luna 
noiembrie. Nu au Voie să facă 
acest lucru nici mai devreme și 
nici mai tîrziu. Dacă boxerii, hal
terofil* luptătorii sau gimuaștii au 
posibilitatea să se antreneze ne- 
stînjeniți pe orice timp, în schimb, 
atleții. trebuie să se antreneze în

deIn anul 1953 la Festivalul 
București, Ramon Sandoval era

Za 
un 

necunoscut". Astăzi cu performan
țe sub 1:50,0 pe 800 m. și sub 
3:50,0 pe 15(F), campionul chilian 
se anunță un serios candidat la 
titlul olimpic.

L Anderlecht
2. Antwerp S.C. ________________

3. Union St. GiUoise 30 12 13 5 59:46 37

4. Berchem Sport S3 p., 5. H.C. Ma
lines 33 p., 6. E, C. Liegeois 31 p. 7. 
Charleroi S. C. 31 p., 8. Standard 30 
p., 9. Daring Club Bruxelles 29 p., 
10. Beerschot 29 p„ 11. Lierae S. K. 
28 p., 12. La Gantoise 28 p., 13. Be- 
rlngen F. C. 25 p„ 14. Tilleur 25 p.. 
15. tyaterschel 22 p„ 1«. F. C. Mall- 
UOls 20 p.

• MOSCOVA, 11 (Agerpres). —
Pe stadionul Dinamo din Moscova, 

In prezența a 70.000 de spectatori, s-a 
disputat la 11 Iunie intilnirea inter
națională de fotbal dintre echipa Lo- 

• komotiv Moscova și echipa Ander
lecht Bruxelles, campioana Belgiei. 
Meciul s-a terminat cu un rezultat 
egal: 1-1.
• In cel de al doilea meci din ca

drul turneului pe care-1 întreprinde 
în R.P. Polonă, echipa braziliană 
fotbal Atletica Portuguesa a 
duminică la Cracovia echipa 
Wisla cu scorul de 4-2 (1-0).
• Pe stadionul Dinamo din Mosco

va s-a disputat duminică intilnirea 
internațională de fotbal dintre echi
pele Torpedo Moscova și Wismut 
(R.D. Germană). Fotbaliștii sovietici au 
învins cu scorul de 1—o (1—0) prin 
punctul înscris în minutul 17 de Joc, 
de căpitanul echipei Ivanov.
• Răspunzând invitației organizați, 

tlor sportive sovietice, la 10 iunie a 
sosit la Moscova echipa reprezenta
tivă de fotbal a Etiopiei, oaspeții vor 
susține mal multe întîlniri prieteneș
ti în uniunea Sovietică. Primul meci 
ai echipei Etiopiei va avea loc la 13 
iunie în orașul Tașkent cu echipa a- 
sociațiel Pahtakor.

© Stadionul Daugava din Riga a găz
duit duminică întîlniiea prietenească 
de fotbal dintre echipa suedeză Store 
și formația Daugava din Riga. Meciul 
a luat Sfîrșit cu victoria fotbaliștilor 
din Riga cu scorul de 5—1.

« Pe stadionul din Calcutta s-a dis
putat sîmbătă intilnirea internaționa
lă de fotbal dintre echipa reprezenta
tivă a R.P. Chineze și echipa indiană 
Mohammedan Sporting Club, una din 
fruntașele primei ligi a campionatului 
de fotbal al Calcuttei. Fotbaliștii chi
nezi au lăsat o impresie excelentă, 
obținînd victoria cu scorul de 3*1. 

rezultate...
aer i.uer, oricare ar ri condițiile 
•atmosferice. Intr-o situație deose
bit idle dificilă se află mai ales 
sportivii din emisfera de sud. La 
ei tocmai acum a luat sfîrșit sezo
nul atletic și piuă în toamnă vor 
trebuie să ajungă din nou în maxi
mum de formă.

In aceste condițiuni s-ar părea 
că atleții din lumea întreagă vor 
trage „atu-urile“ îp. ultima clipi 
In realitate, n.u este chiar așa. In 
Australia, Noua Zeelamdă R. P 
Chineză, India, Pakistan, Africa de 
Sud, Nigeria precum și în America 
de Sud, „frigurile olimpice" au în
ceput de pe acum. In consecință, 
și rezultatele înregistrate se ridică 
la cea mai bung valoare. In Nige
ria, de exemplu, atleta! Ghigbolu a 
'tărit la înălțime 206,7 cm. iar 
prietenul său Esiri a realizat la 
triplu salt 15,47 m. La Porto R co 
tînărul Diaz a alergat 100 m. în
10.4 sec., adică același timp pe 
care l-au înregistrat Kalik (Pa
kistan) și Lai (India). Dintre 
sportivii pakistanezi au speranță să 
intire în finalele olimpice : Malik 
(110 m. g.) — 14,3 și Singh (tri
plu salt) — 15,26.

Atletul Sandoval (Chile) a par
curs 800 m. în 1,49 min. iar 1.500 
m. în 3:48,4 min. Atletul A- 
paricib (Columbia) a alergat 400 
m. g. în 52 sec. Ștafeta braziliană 
de 4x100 m. a realizat timpul de
41.4 iar sulițașa chiliana Ahrens 
a aruncat recent 48,73 m.

O rezistență deosebită vor opu
ne, desigur, atleții australieni, care 
de curind a<u încheiat sezonul spor
tiv. Rezultatele înregistrate sîint 
dintre cele mai bune Și în afară de 
Landy și Stephens, care pleacă fa- 
voriți, șanse mari în finală mal au 
sprinterii, alergătorii pe distanțe 
mijlocii, săritorii ș: cîteva atlete,

se știe, a învins la scor echipa Da- \ Printre favoritii australieni se 
nemarcel (5—1). Părerea cronicarilor^ ~
respectivi este că echipa Uniunii So- numără Hogan 100 m. in 10,4, Gos- 
vietice este favorita nr. 1 a turneu- X ,per 499 „ __ 45 q : „jp-j-xz-.-,!
lui olimpic de fotbal, corespondentul A 1. .-o,y și alergătorul
ziarului „Sport", care a urmărit acest > pe distanțe mijlocii Lincoln 1 500 
Joc la Moscova, a scris printre altele: \ •
„Nimeni nu se poate îndoi astăzi că f 
echipa Uniunii Sovietice este una din X ajerpat 
cele mai bune din lume". X s

B Comitetul pentru Cultură Fizică X Lexan 
Si Sport din R. Cehoslovacă1 a ac- X „„ 
ceptat propunerea comisiei centrale X sec. 
de fotbal cu privire la clasificarea / tînără Ma.rlene Matthpvc 
campionatelor. Astfel, de la 1 august X “Ilara ‘vla'iene Maitnevs, urmașa 
campionatele categoriilor A șl B se x campioanei olimpice Jackson are 
vor numi campionatele ligii I, ligii X
n etc. C. C. F. S. din R. Cehoslovacă X $*nse mari la probele de sprint, 
a însărcinat comisia centrală de fot- X Dintre rezn.lta.tpiU rnalizaU pa bal să prezinte în scurt timp un \ rezultatele reatizate de ea
proiect pentru schimbarea sistemului^ notăm: 100 y — 10,5 sec.; 100 
de desfășurare a campionatului și \ - nrtn o
anume: în toamnă desfășurarea turu- X îR* sec. ; 220 y.— 24 sec.
Iul, iar în primăvară desfășurarea X
r^™ent a luat sfî^it campionatul CUM SE VA DESFĂȘURĂ TUR- 
d'e fotbal al Belgiei. Iată clasamen- NEUL OLIMPIC LA POLO PE 
tul final: \

/ APA

3:44,4 Atletul Weinberg a 
110 m. g. în 14,3 iar atleții 
și Goodacre 400 m. g. în 
Dintre atletele australiene, 

30 18 6 6 83:36 42 X
30 14 ii 5 55:38 39 ( Pentru întrecerile din cadrul 

£ turneului olimpic la polo pe apă 
£■ s-au înscris 15 țări: Anglia, Aus- 
S tralia, Brazilia, S.U.A., Egipt, O- 
x landa, Indonezia, Iugoslavia, Un- 
x garia, Germania, Italia, Rominia, 
€ Singapore, Noua Zeeljndă și 

U.R.S.S.
> In ultima ședință a comitetului 
\ executiv al Federației Internaționale 
X de Notație a fost alcătuit progra- 
V mul de desfășurare a întrecerilor. 
Z Cele 15 echipe vor fi împărțite în 
X patru grupe și anume: în trei grupe 

învins ' VOr îuca cîte Patru *ar
locală

Fază din meciul Dinamo Moscova— Torpedo desfășurat în nocturnă pe 
stadionul Dinamo (scor. L—Q >

înfr-o grupă trei echipe Echipele 
clasate pe primele două locuri în 
grupele respective se califică în 
sferturile de finală. Din aceste 
opt echipe se vor alcătui alte două 
grupe. Primele clasate în aceste 
grupe se califică în semifinale, 
unde întrecerile se vor desfășura 
sistem campionat pentru locurile 
f—4. Acelașf sistem de desfășu
rare este prevăzut și pentru locu
rile 5—8.

In cadrul ședinței s-a ho
tărît de asemenea că recordurile 
mondiale vor fi omologate numai 
dacă performanța a fost realizată 
într-un bazin de 55 yarzi sau 50 
«i. De asemenea s-a hotărît ca 
temperatura apei în cadrul turneu
lui olimpic să fie cuprinsă între 
23 și 25 grade.

Suprapreț „Olimpic”
î

"taneș St Couoc"<-' y" ■-essa,l>« 

L’industri» du suvon t u secosts 
du Comile Olympique cmericnin!

săpun din S.U.A 
început se naște o redu
ce legătură poate exista 
fabrică de săpun și...

Pentru a trimite o echipă com
pletă ia Jocurile Olimpice de la 
Melbourne, comitetul olimpic al 
Statelor Unite mai are nevoie de 
aproximativ 750.000 dolari — a 
declarat Lyman Bingham, di
rectorul executiv al acestui co 
mitet, cu prilejul unei recepții 
oferite de o importantă societa
te... de

De la 
merire: 
între o 
destinele comitetului olimpic din 
Statele Unite? Există, și încă una 
vitală, care poate hotărî partici
parea (sau nepad ticiparea) dele
gației america.ne la întrecerile din 
Australia.

Astfel, în căutarea fondurilor 
necesare deplasării Ia Melbour 
ne (care se ridică la impresio 
nanta sumă de 1.100.000 dolari,) 
comitetul olimpic a făcut apel 
la principalele firme industriale 
din S.U.A. la studiourile cine
matografice, la camerele de 
comerț.

Acționarii trustului de săpun 
„Palmolive Colgate” nu... s-au 
sipălat pe mîini, ci s-au oferit să 
verse comitetuilui olimpic ameri
can suma de 100.000 dolari. Ho. 
tărîrea aceasta nu s-a născut însă 
din dragostea pentru sport a 
proprietarilor trustului și cu atb 
mai puțin printr-o micșorare a 
beneficiilor întreprinderii. Banii 
protniși sportivilor vor fi reali
zați prin... scumpirea cu zece 
cenți a fiecărui pachet de săpun 
Palmolive.

Cum este lesne de înțeles, di
ferența o suportă, în ultimă ana
liză, tot americanul de rînd, care 
plătește fabricii acest suprapreț



întreceri internaționale ale canotorilor noștri
Canotorii noștri se află in preaj. 

ma -unor importante întreceri inter
naționale. Atît caiaciștii și canoișiii, 
cit și fruntașii canotajului nos
tru academic, vor, lua in aurind 
startul ta primele competiții ale a- 
niuilui alături de sportivi de peste 
hotare.

Primii care vor avea de apărat 
culorile țării în întreceri de apor
turi mutice sînt caiaciștii și canoi- 
știi. La sfîrșitul acestei săptănaîni, 
mai precis sîmbătă și duminică, e- 
chipa noastră reprezentativă de ca- 
iac-canoe se întâlnește la Berlin 
cu reprezentativa R. D. Germane, 
ta cadrul unui meci bilateral, ta 14 
probe. Acest meci constituie revan-

cuprinde pe următorii

Dungu (Locomotiva 
Uțu (Dinamo Bucu-

Zbîrcea (Știința Ti-

București),
București). 
(Locomotiva 

(Progresul

șa îiitîitairii desfășurate anul tre-' 
cut la Snagoiv, cînd reprezentanții 
noștri au Ieșit învingători cu sco
rul de 82—58. O primă parte din 
componenții echipei noastre a pără
si ieri Capitala, restul urmînd să 
plece în cursul zilei de mîine. Din 
lot fac parte, printre alții, Mircea 
Anastasescu, Leon Rdtman, Simion 
Ismailciuc, A Anghel, I. Lipalit, 
E. Oprea, M. Balint etc.

Intorcîndu-se de la Berlin, caia
ciștii și canoiștii noștri vor lua 
parte la un concurs internațional 
la Budapesta, în zilele de 23 și 24 
iunie.

După cum se știe, anul trecut 
s-a disputat la Snagov un meci 
de canotaj academic între echipele 
R.P. Române și R.P. Polone. Spor
tivii polonezi i-au invitat anul aces
ta pe schifiștii noștri la un mare 
concurs «mteiTin'ațianal, care se Va 
desfășura la Poznan, în zilele de 
23 și 24 iunie. In afara canotorilor 
noștri și a gazdelor, vor mlai fi 
prezenți ia startul probelor de la 
Poznan schifiști din Ungaria își 
Cehoslovacia. ’ - •

Pentru zilele de 7 și 8 iulie, 
schifiștii noștri iau fost invitați la 
tradiționalele întreceri internațio
nale de Ia Grunau, pitoreasca ®t>a- 

■ țiiune de sporturi nautice din mar
ginea Berlinului.

In vederea apropiatelor întâlniri 
internaționale, canotorii noștri se 
antrenează cu asiduitate, dornici 
de a se prezenta în cît mai bune 
condițiuni la startul probelor

STOCKHOLM. (Prin telefon de 
la antrenorul de Stat, Gk. Nico- 
lescu). — Sîmbătă, o zi înainte 
de festivitatea de deschidere a 
Jocurilor Olimpice de călărie, echi
pa noastră, împreună cu toate ce
lelalte echipe înscrise pentru pro
ba de 3 zile, a făcut recunoașterea 
traseului probei de fond. De la 
bun început am remarcat perfecta 
organizare a acestui traseu care, 
așa cum se prezintă acum, repre
zintă o grea încercare pentru fie
care participant. De subliniat fap
tul că organizatorii au pus un ac
cent deosebit pe marcarea traseu
lui. Din 50 în 50 de metri, fanioa
nele indică schimbările de direc
ții, etc. Despre parcursul de stee
ple trebuie amintit că acesta cu - 
prinde obstacole clasice, ușor de 
sărit. Cît despre „drumuri", ele 
cuprind porțiuni de drumuri și 
păduri foarte bine alese. Este in
teresant de știut că unele porțiuni 
de drumuri au fost special ame
najate în vederea asigurării unui 
traseu cît mai corespunzător. 
Foarte greu va fi parcursul de 
cros. In această probă concuren- 
ții vor avea de trecut un dificil 
examen și aceasta pentru că a- 
proaipe toate obstacolele au înăl
țimea maximă, pentru că pe par
curs călăreții vor trebui să rezol
ve multe probleme de conducere 
a calului (obstacolele fiind une
ori foarte aproape, imediat după 
schimbările de direcție) etc. De 
exemplu, după ce vor sări un ob
stacol înaintea căruia se găsește 
apă, călăreții vor trebui să treacă,

PENTRU S. C. ANDERLECHT: 
0 SELECȚIONATĂ DIVIZIONARĂ

La 20 iunie va evolua în Capi
tală echipa S.C. Anderlecht, cam
pioana pe anul în curs .a Belgiei. 
Fotbaliștii belgieni vor primi re
plica unei selecționate divizionare, 
al cărei lot 
jucători :

Portari: 
București), 
rești).

Fundași :
mișoara), Caricaș (Progresul Ora
dea), Soare (Progresul București), 
Macri (Locomotiva 
Stâncii (Locomotiva

Mijlocași: Bodo
București), Știrbei
București), Tănase (Știința Timi
șoara), Hidișan (Dtaamo Orașul 
Stalin).

înaintași: Hașotă (Metalul St. 
R. Orașul Stalin), Seredai (Loco
motiva București), Ciosescu, Di- 
nulescu (Știința Timișoara), David 
(Metalul St. R. Orașul Stalin), 
Zaharia (Flacăra Ploești) și Olaru 
(Locomotiva București).

Antrenorii lotului sînt C. Braun 
și B. Marian.

PE SCURT

Tund ciclist al Bulgariei
Săptămîna trecută a început cea 

de a IV-a ediție a Turului oialist 
al Bulgariei. învingătorii în cele 
patru etape desfășurate pînă în pre
zent sînt: Etapa I: I. Lalev ; E- 
tapa a Il-a: D. Kolev; Etapa a 
IlI-a ; M. Dimov ; Etapa a IV-a : 
N. Filipov. Clasamentul general in
dividual după patru etape se pre
zintă 
2. N. 
nakov 
5—6:
22,02.59.

Luni 
tăzi se 
traseul 
km.).

astfel :1. D. Kolev 21:52,29; 
Filipov 21:58,30; 3. 4. Gor- 
22:01.18; 4. I. Iliev 22:02,55; 
M. Dimov și B. Koțev cu

as-
pe

a fost zi de odihnă, iar 
va alerga etapa a V-a 
Orașul Stal ta-Burgas (117

a In sferturile de finală ale Cupei 
Davis la tenis s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: ia Bruxelles: Sue- 
dia-Belgia 4—1, la Duisburg: Franța- 
R. F. Germană 4—1. In semifinale se 
vor întîlru Suedia cu Anglia și Fran
ța cu învingătoarea dintre ItaUa șl 
Danemarca.

a La Birmingham s-a desfășurat 
recent întîlnirea de natație dintre re
prezentativele masculine și feminine 
ale Angliei și Franței, Victoria a re
venit echipelor engleze cu 86—92. Cel 
mai bun rezultat l-a obținut înotă- 
toarea engleză Gordon în proba de 
220 yarzi bras femei: 2:57,4 în bazin 
de 33 yarzi.

■ Echipa de box a Spaniei a în
vins la Madrid reprezentativa Elve
ției cu 12—8.

■ Nu se poate spune că arbitrul 
austriac M*iick, care a condus întîlni
rea internațională de handbal din
tre reprezentativele R. F. Germane 
șl Suediei (terminată cu victoria pri
mei cu scorul de 17-15) nu a fost 
exigent. In cursul partidei el a acor
dat în total 9 lovituri de la 13 m. șl 
a eliminat pentru 5 minute pe porta
rul suedez Nilson. Meciul s-a des
fășurat la Bremen în fața a 25.000 
spectatori.

■ La Geneva echipa masculină de 
baschet a Elveției a întrecut repre
zentativa R. F. Germane cu scorul 
de 64- 52.

■ In Polonia a avut loc de curind 
prima întîlnire oficială de rugbi. Cu 
acest prilej în Sllezia s-au întîlnit 
echipele Polonia-Bytom și Urania- 
Kochlowice. Victoria a revenit primei 
formații cu scorul de 16—3 (3—3). In 
echipa învingătoare au jucat ctțiva 
polonezi repatriați 4e curînd din 
Franța.

■ Recent a avut loc în Germania 
întîlnirea de rugbi dintre echipele 
naționale ale Republicii Federale Ger
mane și Belgiei. Victoria a revenit 
echipei germane cu scorul de 16—0 
(6—0).

■ In finala Campionatului de rugbi 
a orașului Paris s-au întilnit cunos
cutele echipe Racing club Paris și 
P.U.C. Victoria a revenit Racingului 
cu scorul de 15—5.

H3 La Copenhaga a avut loc lntîl- 
nirea de hochei pe iarbă dintre echi
pele Danemarcei șl Franței. Partida 
a luat sfîrșit cu un rezultat de ega
litate: 4—4.

■ La Montlhdry motociclistul fran
cez Pierre Monneret a realizat un 
nou record mondial al orei. Concu- 
rînd pe o motocicletă ,,NSU Motor 
Max'* de 250 cmc. el a reușit să par
curgă într-o oră 190.400 km.

în continuare, prin apă, aproxi - 
mativ 30 metri pentru ca imediat 
apoi să sară un alt obstacol, o 
banchetă.

Cu toate dificultățile probei, 
care cuprinde 34,600 km., călăreții 
noștri sînt hotărîți să depună 
toate eforturile pentru a obține 
rezultate cît mai bune.

Proba de 3 zile, prima probă 
a marilor întreceri de călărie din 
cadrul Jocurilor Olimpice, repre
zintă însă un veritabil examen nu 
numai pentru concurenți dar și 
pentru organizatori. Pînă acum, 
aceștia din urmă s-au achitat de 
toate sarcinile ce le aveau, pregă
tind un parcurs corespunzător și 
punînd la dispoziția participanților 
toate cele necesare. Printre altele, 
amintim faptul că fiecare concu
rent a primit o hartă a traseului 
general, o schiță cu parcursul de 
steeple, fotografii luate din avion 
reprezentînd parcursul de cros cu 
toate obstacolele marcate și, în 
plus, o broșură cu toate 
stacolele, dimensiunile pe 
le au, etc. Toate acestea re - 
prezintă un bogat material de stu
diu, deosebit de folositor concu • 
renților.

Deși duminică spre prînz a 
plouat torențial, vremea s-a făcut 
din nou frumoasă 
trecerile se vor 
în condițiuni din

Astăzi începe 
din cadrul probei 
de dresaj. Punctele adiționate în 
această primă verificare sînt deo
sebit de prețioase, ele putînd în « 
fluența considerabil rezultatele fi
nale. In această probă, concuren- 
ții vor trebui să execute, din me
morie, o progresie compusă din 31

mișcări care vor fi notate cu 
puncte de la 0—6, acordîndu-se, 
de asemenea, aprecieri de ansam
blu. Numai cei calificați în această 
probă vor putea concura în proba 
de fond.

Deoarece în probă sînt înscriși 
atît de mulți concurenți, întrece - 
rile se vor desfășura timp de două 
zile (luni și marți) astfel încît că
lăreții care vor continua întrece
rea în proba de fond, nu vor pu
tea fi cuinos-cuți decît marți seara.

in 
ob - 
care

*

și credem că în- 
putea desfășura 
cele mai bune, 
prima întrecere 
de 3 zile, proba

După terminarea exercîțiilor.de 
dresaj executate de primii 30 de 
sportivi participant la proba com
pletă de călărie, pe primul loc în 
clasament 
tivul 
catul 
te.
A. Rook cu 101,6 puncte și germa
nul K- Wagner cu 102,4 puncte. Că
lăreții sovietici Kuabîșev și Bakli- 
șkln ocupă locurile 6 și 7 cu 110,8 
și respectiv 119,2 puncte. Un re
zultat bun a obținut reprezentantul 
țării 
catul 
locul 
unor
cia, Italia. Argentina, R. P. Bul
garia, Elveția, S.U.A., Spania și 
din alte țări.

găsește spor- 
Otto Rothe pe 

cu 98,4 punc-

se
german 
„Sisi"

El este urmat de englezul

noaistre Gheorghe Soare pe 
„Cabala". Eil s-a clasat pe 
16 cu 142,8 puncte înaintea 
călăreți de valoare din Tur-

CONCURSUL ATLETIC UNIVERSITAR BE LA PARIS

• Intre 13 și 15 iunie în capitala 
R.P. Polone va avea loc meciul de te
nis dintre echipele reprezentative ale 
orașelor Varșovia și Paris. Echipa te- 
nismanilor francezi va fi alcătuită 
din jucătorii Molinari, Polizza, Schaff 
și jucătoarele Gauthier și Seghers. Din 
echipa Varșoviei vor face parte Pian- 
tek, Radzio, Licis, Jedrzejowska și 
Ryczka

• La 8 iunie a avut loc la Helsinki 
întîlnirea internațională de box din
tre echipele reprezentative ale Egip
tului și Finlandei. Boxerii egipteni au 
repurtat victoria cu scorul de 6-4.

• In cadrul unui concurs interna
țional de atletism disputat în capitala 
Scoției atletul cehoslovac Stanislav 
Jungwirth a alergat distanța de 1 milă 
în 4’04**5/10 stabilind un nou record al 
țării sale la această probă.

«t Iati alte rezultate Înregistrate la 
concursul internațional de natație de 
la Hamburg. 4x100 m. mixt bărbați: 
Ungaria 4:27,0. 4x100 m, mixt femei: 
Ungaria 5:00,7. 200 m. liber bărbați: 
Fierold (R.D.G.) 2:10,5. MO m. fluture 
femei: Szekely (Ung.) 1:17,0. 200 m. 
bras: Enke (R.D.G.) 2:45,1. 100 m. spate 
Pajor (Ung.) 1:15,0. 200 m. fluture băr
bați: Tumpek 2:25,8. 4x100 m. femei: 
Ungaria 4:41.3. 400 m. liber femei: 
Gyenge (Ung.) 5:11.0.

PARIS 11 (Agerpres). —
Pe stadionul Jean Bouin 

Paris a avut loc sîmbătă și 
minică un mare concurs atletic la 
care au participat echipe univer
sitare din U.R.S.S., R. Cehoslova
că, R. D. Germană, Italia și 
Franța.

lată cîteva din rezultatele înre
gistrate: 200 m plat: Steinbach 
(R.D.G.) 21’7/10; greutate: Ba- 
leaev (U.R.S.S.) 16.35 m: 110 m 
garduri: Petrov (U.R.S.S.) 15”;

din 
du-

lungime: Fedoseev (U.R.S.S.) 7,26 
m; 5.000 m: Zaharov (U.R.S.S.) 
I4’37”2/10; prăjină: Ballota (Ita
lia) 4 m; înălțime: Matejka (R. 
Ceh.) 2 m; 100 m plat: Steinbach 
(R.D.G.) 10”8/10; 1.500 m. Ko-
deaikin (U.R.S.S.) 3'59”; 800 m: 
Hermann (R.D.G.) 1’52”; 400 m: 
Trousil (R. Ceh.) 48”9/10; 400 m
garduri: Fantuzzi (Italia) 54”5/10.

Pe echipe concursul a fost cîș- 
tigat de studenții sovietici cu 69 
puncte.

Turneul internațional de
SOFIA (prin telefon). — In zi

lele de 8, 9 și 10 iunie s-a desfă
șurat în orașul Dimitrovo — cel 
mai important centru minier din 
Bulgaria — un turneu internațio
nal de volei organizat cu prilejul 
aniversării a 50 de ani de la în
ființarea sindicatului minerilor 
bulgari. La turneu au participat 
echipele masculine și feminine 
ale asociațiilor Minior, Spartak, 
Akademik și Locomotiva (Bucu
rești). Iată rezultatele înregistra-

volei de la Dimitrovo
t fi iunie: Minior-Spartak (m) 
3—0; Locomotiva București-Aka- 
demik Sofia (m) 2—3 (15—17.
11— 15, 15—9, 15—11, 6—15); Mi- 
nior-Lokomotiv Sofia (1) 3—0. 
9 iunie: Locomotiva București- 
Spartak Sofia (m) 3—2 (15—12,
12— 15, 15—4, 13—15, 15-8; Mi-
nior-Akademik Sofia (m) 3—2 ;
Locomotiva București - Lokomotiv 
Sofia (f) 3—1. 10 iunie: Akade-
mik - Spartak (m) 3—2; Minior 
Dimitrovo - Locomotiva București

, (m) 3—1 (15—10, 15—12. 16—18, 
15—10); Minior-Locomotiva Bucu
rești (f) 3—0 (15—9, 15—10, 15— 
9). In clasamentul masculin ne 
primul loc s-a clasat Minior Di
mitrovo urmat de Akademik și 
Locomotiva (B). La femei pe pri
mul loc s-a clasat Minior urmat 
de Locomotiva (B).

----------------------------

serie de observații făcute în tim
pul cursului său, antrenorul ce
hoslovac apreciază că nu după 
mult timp polonezii vor deveni 
buni rugbiști. In privința valo
rilor rugbiului european eu îm
părtășesc părerea lui . Zeda, po
trivit căreia pe primul plan se 
situează rugbiul englez, urmat de 
cel francez și roinînesc. Echipele 
noastre fac deocamdată doar an
trenamente și în curind vor lua 
„startul" în primul lor campio
nat neoficial dotat cu Cupa „Spor- 
towiec". Planul nostru inițial 
prevedea pentru luna mai cîteva 
jocuri demonstrative la Varșovia, 
Poznan șl.................... *
cehoslovacă 
cureșteană 
Roșie. Din 
nu s-au deplasat în Polonia și 
pînă în prezent marele nostru 
public nu a avut prilejul să vadă 
adevăratul rugbi. Noi așteptăm 
totuși cu nerăbdare și curiozitate 
■apariția pe terenuri a rugbiștilor 
romîni și, bineînțeles, a celor po
lonezi.

rugbiul va lua avint!Și în R. P. PolonăCu o mare plăcere dar și cu 
egală surprindere am întilnit 
printre spectatorii __
de rugbi din Capitală 
che cunoștință: Vlady 
din Krakovia. Desigur, 
mulți sportivi romîni îl 
pe simpaticul polonez, 
pînă în 1949 s-a ocupat de 
pregătirea multor schiori ca
notori, gimnaști din țara 
noastră. Pe atunci, Vlady Ly
sak era unul dintre prețuiții 
instructori ai Institutului de 
Cultură Fizică din București. 
Astăzi el este unul dintre asis
tenții Institutului de specia
litate din Krakovia. Prezența 
sa la București se datorește 
dorinței pe care o manifestă 
tineretul Poloniei de a juca 
rugbi. Lysak a venit în Ro- 
mînia pentru a se specializa 
in acest sport.

L-am rugat să ne scrie cîte 
ceva despre începuturile jocu- j 
lui cu balonul oval în țara sa. >

meciurilor 
o ve- 
Lysak, 
foarte 

cunosc 
care

Polonezii vor juca rugbi I S-ar 
părea deci_ că ei o vor face, pen
tru prima oară. In realitate.

rugbiul se va reîntoarce pe sta
dioanele din Polonia după o în
trerupere de 27 de ani. Polo
nezii
1925, cînd, pentru prima oară 
s-au înființat la noi echipe de 
rugbi. Doar trei 
tivat în Polonia, 
să recunoaștem, 
pentru o țară 
Să nu uităm însă, că ne aflam 
în perioada în care sportul nu 
primea nici un sprijin din partea 
statului. Iată de ce echipele de 
rugbi au rezistat numai cinci 
ani. adică pînă în 1929, cînd. s-a 
produs lichidarea lor.

După ultimul răboi. Polonia a 
înoeput să renască. O atenție 
deosebită a fost acordată tuturor 
disciplinelor sportive. Comitetul 
pentru Cultură Fizică și Sport a 
introdus și o serie de discipline 
noi pe care tinerii polonezi le-au 
practicat pentru prima oară. Ast
fel, în 1956 a vemit șl rîndtd 
rugbiului: Comitetul pentru Cul
tură Fizică și Sport a înființat

au jucat rugbi încă din

ac-formații au 
ceea ce. trebuie 
era prea puțin 
atît de întinsă.

o secție de rugbi și odată cu a- 
ceasta se poate spune că polo
nezii vor practica din nou spor
tul balonului oval. In cele cine» 
luni care au trecut de atunci 
s-au făcut multe pentru populari
zarea acestui joc. In primul riad, 
trebuie să înțelegeți că popu
larizarea rugbiului este o proble
mă de primă importanță deoa
rece majoritatea populației po
loneze nu a văzut încă un joc 
de rugbi. Presa noastră sportivă 
a și început să informeze pe ci
titori despre acest sport, iar din 
iarnă am avut în mijlocul nos
tru pe cunoscutul antrenor ceho- ’ 
slovac Alfons Zeda, care a con
dus un curs al primilor instruc
tori și arbitri de rugbi din Po
lonia. Alfons Zeda consideră că 
ținînd seama de sporturile în 
care polonezii s-au făcut remar
cați, sporturi specifice de luptă, 
cum sînt boxul și scrima, el poa> 
te afirma că rugbiul convine tem
peramentului polonezilor. Bazîn- 
du-și această afirmație și pe o

f Pachman a suferit prima infringere 
I în turneul de la Marianske Lazne

Wroclav între echipa 
Dinamo și cea bu- 
Locomotiva Grivița 

păcate, aceste echipe

VLADY LYSAK

Marianske Lazne 11 (prin 
8 telefon) In runda VII-a a fumeului 
g internațional de șah de la Miarî.ata- 
§ rke Lazne marele maestru cehoslo- 
» vac I.udek Pacffman a fost învins 
s de către marele maestru sovietic 
5 Riagozân. «Această întâlnire avea o 

importanță deosebită pentru con- 
g figurația clasamentului. Șahistul 
« romîn Bălanei a jucat cu Dworzin. 
» ski. Cu toate că a avut o poziție 
0 mai bună, Bălanei a lăsat dama 
«in priză și a pierdut partida. Szi- 
K lagi-Uhlman 1—0; restul partide- 
» lor s-au întrerupt. In fruntea cia- 

sameretului se află 5 jucători cu 
% cîte 4 */2 puncte și anume ; Rago- 
« zin, Pachman, Filip, Reifir și Sta- 

hlberg.
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