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< Intîlnirea de mline dintre 
campioana Belgiei — Anderlecht 
— și selecționata divizionară 
are loc pe stadionul „23 August". 
Ea va începe la ora 18 și va 
fi arbitrat de C. Balia (R.P. 
Ungară), la tușe: T. Firan și St. 
Ionescu. In deschidere, la ora 16, 
se va disputa meciul amical din
tre echipele Progresul C.P.C.S. 
(juniori) și C.S.A. București 
(câmp, regional). •

In partida de mîine Anderlecht 
și selecționata divizionară vor 
utiliza următoarele formații pro
babile:

ANDERLECHT: Week-Mat-
thys, De Koster, Culot-Lippens, 
Hanon-Jurion, Vandenbosch H, 
Mermans, Vander Wilt, Orians.

Rezerve: Meert (portar), Get- 
temans, De Vogelaere (fundași), 
De Dryver, Vandenbosch P. 
(înaintași)

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA: Uțu-Sbîrcea, Câricaș, 
Soare-Bodo, Știrbei-Hașotă, Se- 
redai, Ciosescu, Dfnulescu, Da
vid.

Rezerve: Dtingu (portar),
Stancu, Macrî (fundași), Hidi- 
Șan, (mijlocaș), Zaharia, Oia- 
ru (înaintași). {

Suediei:

Nu s-au stins încă ecourile și 
comentariile după jocul interna
țional cu echipa națională a Sue
diei și iată că ieri, în jurul orei 
12. ateriza pe aerodromul Bă- 
neasa un avion mult așteptat...

Avionul venea de la Kiev și 
din el au coborît pe rînd, bine 
dispuși, jucătorii echipei campi
oane a Belgiei: Royal Sporting 
Club Anderlecht. Ne-am apropiat 
de ei și cu privirea 1-am căutat 
pe Mermans, o veche cunoștință 

noastră, pe care-1 știam a fi 
ne-.a tre- 
zărit în 
săi. Jef 
tehnician 
București

căpitanul echipei. Nu 
huit mult timp și 1-am 
mijlocul coechipierilor 
Mermans, apreciaituil 
care a mai jucat la ___T„
anul trecut cu echipa națională .a 
Belgiei, ne-a întîmpinat foarte 
amabil și ne-a dat cîteva date 
prețioase.

„Echipa belgiană vine, după 
cum se Știe, din Uniunea Sovie
tică, unde a susținut trei jocuri: 
primul la Leningrad cu Rezervele 
de Muncă, joc care a luat sfâr
șit cu un rezultat de egalitate: 
0—0; al doilea la Moscova cu 
Lokomotiv, terminat tot cu un 
rezultat egal: 1—1 ; a treia par
tidă a avut loc în capitala Ucrai
nei, la K’ev, cu Dinamo, o forma
ție în plină formă, care săptămâ
na trecută a d spus cu 2—0 de 
puternica echipă moscovită, Di
namo — campioana U.R.S.S. An
derlecht a jucat la Kiev cu echi
pa sovietică mult timp de la egal 
la egal și numai în ultimul mi
nut de joc a primit al doilea gol, 
pierzând astfel cu 2—1.

Ce altfel, rezultatele bune, ob
ținute de Anderlecht în U.R.S.S. 
nu sînt izolate, deoarece echipa, 
care în ultimii 10 ani a cucerit 
de 7 ori campionatul Belgiei, 
(consecutiv în ultimii trei ani), 
știe să joace cu echipele străine. 
Iată, spre confirmare, cîteva re
zultate mai semnificative din în- 
tîlniriie ei internaționale: Ander
lecht—Vasco de Gama (Brazilia) 
5—2 (1956) ; Anderlecht—Torino 
5—1 (1955) ; Anderlecht—Steaua
Roșie Belgrad 7—4 (1956) ; An
derlecht—Racing Buenos-Aires 
3—2 (1955) ; Anderlecht—Arsenal 
(Londra) 1—0 (la Bruxelles) și 
3—2 (la Londra în 1955); An
derlecht—Milano 2—2 (1955)“.

„După cum vedeți — a înter-

(Continuare în pag. a 5-a

Bengt GUSTAFSSON, stoperul 
și căpitanul echipei 
„Nu speram o victorie la Bucu
rești și primele minute, cînd ro- 
mînii au început foarte bine, pă
reau să ne confirme temerile. To
tuși, curînd s-au vădit lipsuri tac
tice în jocul romînilor, care au 
jucat prea mult pe mijloc, iar a- 
tacul a întîrziat majoritatea acțiu
nilor și Ozon a fost nevoit să 
țină mingea ne avînd cu cine con
lucra".

Sigvard PARLING, mijlocașul 
stingă suedez : „Am jucat cu 
Djurgarden la București acum doi 
ani și pot spune că jucătorii ro- 
mîni ni s-au părut acum mai 
buni pe pian tehnic. Tactic, însă, 
ei au fost slabi și n-au știut să 
concretizeze superioritatea lor te
ritorială manifestată în cea mai 
mare parte a jocului. Am repurtat 
o victorie meritată, spre deosebire 
de cea cu 4—1 de anul trecut de 
la Goteborg, pe care o consider 
norocoasă. Aș reveni cu plăcere 
împreună cu colegii mei de la 
Djurgarden în frumoasa dvs. țară, 
în care există atîta interes pentru 
fotbal".

Putte KOCK, selecționerul echi
pei Suediei: „Tactica excelentă a 
echipei suedeze a decis jocul. Ro- 
mîniî au fost buni, dar lipsiți de 
eficacitate, au tras puțin și au în
grămădit jocul pe centru. Ei au 
avut balonul 60 minute din cele 
90, dar nu au știut să profite de 
aceasta. Romînia a jucat mai

- bine în Suedia, anul trecult, cînd 
a avut mult ghinion.

Ferdinand WIMMER, corespon
dentul de la Viena al Agenției 
United Press: „Romînii m-au de
cepționat, în special în apărare 
unde au jucat prea deschis, pri
mind două goluri din greșeli. Ro
mînii sînt buni jucători dar lip
siți de o tactică eficace. Mi-au 
plăcut Onisie și Ozon, care însă a 
fost singur în înaintare și obligat 
de a ține balonul. Am văzut pu
ține șuturi bune de ambele părți".

Karol BALLA (Budapesta), ar
bitrul jocului: „Meciul a decurs în 
limitele sportivității. A fost un joc 
frumos, bărbătesc, pe care l-am 
lăsat liber, așa cum prevede ar
bitrajul modern".

Titus OZON, centrul atacant al 
echipei noastre: „Suedezii au ju
cat mai bine decît noi. Au o teh
nică mai bună și știu să se de- 
marce mai bine. Foarte bună și 
sigură în intervenții a fost apăra
rea lor".

Alex. APOLZAN, căpitanul echi
pei: „Echipa noastră a jucat sub 
posibilitățile sale reale. Motivul?

INu pot să-mi dau seama. Țin să 
afirm însă că noi am privit acest 
meci cu toată seriozitatea. Jucă-
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Fotbaliștii belgieni, la sosirea lor in țara noastră.

fotbal a Belgiei, Anderlecht 
selecționată divi zionară

ECOURI ALE MECIULUI R. P. ROMINA - SUEDIA
torii noștri au fost foarte emoțio
nați și, în special, în prima repriză 
au fost stăpîniți de nervozitate. 
Rămîne să ne pregătim mai bine 
în vederea apropiatelor întîiniri in
ternaționale.

Ion VOINESCU, portarul echi
pei noastre: „Suedezii au ajuns 
întotdeauna mai repede Ia minge 
decît jucătorii noștri. înaintarea 
noastră a tras imprecis Ia poartă".

Dumitru SCHULDER, arbitru 
de linie: „Victoria suedezilor este 
meritată, dar tot așa de bine pu
tea cîștiga și echipa noastră. Noi 
n-am găsit o „gaură" în apărarea 
masivă și bine pusă la punct a 
oaspeților. înaintarea noastră a ju
cat ca și altă dată, adică prea 
mult lateral".

Potrivit regula
mentului de desfă
șurare a Sparlachia- 
dei de vară a tine
retului, participanții 
la această mare 
competiție de mase 
se află, în mod 
oficial, de Ia 18

an douan eZ^Din ce în mai mult accent pe calitate !i 
întrecerilor. De 
data aceasta, concursurile la cele opt discipline 
(atletism băieți și fete, natație băieți și fete, ciclism 
băieți și fete, handbal fete, oină — numai la sate, 
volei băieți și fete, fotbal) se adresează sportivilor 
care au ieșit învingători în întrecerile pe colective 
și comune. Cu alte cuvinte, păstrîndu-și caracterul 
de mase, Spartachiada de vară a tineretului devine 
acum o competiție cu pretenții 
pentru a-și asigura calificarea 
(9—29 iulie), participanții la 
să arunce în luptă nu numai 
tatea, elanul de care au dat 
prima etapă, ci și o pregătire tehnică corespunzătoa
re noii etape Poate că afirmația aceasta va apare 
multora drept exagerată. Dar realitatea este că a- 
ceastă etapă adresîndu-se concurenților și concuren
telor care au „gustat" de-acum din bucuria victoriei 
posibilitatea de a termina din nou învingători nu 
o vor avea decît acei participanți care, cu toată 
lipsa de experiență și cu toate cunoștințele tehnice 
reduse pe care, în mod firesc, le posedă, vor în
țelege totuși să se pregătească temeinic, să asculte 
de sfaturile sportivilor fruntași sau ale antrenoru
lui.

i Desigur., în pregătirea participanți lor care se pre
zintă la startul etapei a doua a Spartachiadei un 
cuvînt greu de spus îl au cadrele tehnice (antrenori, 
instructori voluntari). Infrîngîndu-și binecunoscuta 

. „rezervă" manifestată în trecut față de competițiile 
de mase, față de întrecerile sportivilor „mici", an
trenorii și instructorii voluntari vor trebui să se 

p aplece cu mai multă dragoste și încredere asupra 
antrenamentelor pe care le fac „necunoscuții" par
ticipanți la Spartachiadă.

Nu este mai puțin adevărat că, în această privin-i

sporite. Intr-adevăr, 
în etapa raională 
întreceri vor trebui 
dîrzenia, combativi- 
dovadă din plin în

ță, o sarcină de seamă revine și sportivilor frun
tași, mai ales maeștrilor sportului. Adunînd în ju-. 
rul lor elementele tinere, care de-abia au pășit pe- 
porțile stadioanelor, sportivii fruntași vor putea- 
contribui cu bune rezultate la succesul acestei com
petiții sportive de uriașă amploare.

Este bine să nu scăpăm din vedere și un alt obiec
tiv de seamă. Anume, se știe că unul dintre princi
palele scopuri ale Spartachiadei este acela de a scoa-. 
te la lumină și de a da posibilități de afirmare ta
lentelor tinere, izvorîte, ca și în alți ani, din masa , 
de participant!. In etapa a doua, cînd prin „filtrul" j 
întrecerilor aii trecut de-acum toți concurenții, sco
pul acesta începe să devină realizabil. In această | 
problemă sînt interesate cu deosebire consiliile co
lectivelor sportive. Intr-adevăr, datoria lor este să 
caute fără încetare, în mijlocul concurenfilor, ele- , 
mentele pe care, mai apoi, îndrumîndu-!e în secțiile 
pe ramură de sport, să le promoveze în echipele re
prezentative ale colectivului. Poate că și în felul 
acesta, orientîndu-și munca pe o cale justă, colec
tivele vor pune capăt fluctuației de sportivi, ca și 
goanei după „achiziționarea" de sportivi din alte 
colective.

Este interesant de arătat că în etapa a doua, la 
anumite discipline sportive intervin unele modifi
cări în moduț de desfășurare a întrecerilor. Astfel, 
la handbal, oină, volei și fotbal, jocurile nu se vor - 
mai disputa sistem fiîrneu, ca în prima etapă, ci 
după sistemul eliminatoriu. In rest, întrecerile se vor 
desfășura după aceleași criterii ca și în prima parte 
a competiției. La etapa a doua, care are loc între 
18 iunie și 8 iulie, centrele de comune unde se vor 
desfășura concursurile vor fi fixate de comisiile ra
ionale de organizare. La un centru de comune nu 
vor fi reunite mai mult de patru comune, ținîndu-se 
seama, îndeosebi, de ușurarea posibilităților de de
plasare.
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Iolanda Balaș a 
în concursul' atletic 
ultima zi a săptămînii trecute. 
Ue mult, englezoaica Thelma Hop
kins a stabilit un nou record mon
dial cu 1,74 m.

Iată două știri care, mai ales a* 
cum la începutul anului atletic, 
ne fac să ne punem o justificată 
întrebare: oare, odată cu depășirea 
excelentului record mondiali deținut 
din 1954 de sovietica Alexandra 
Ciudina (1,73 m.) s-a deschis o 
nouă etapă de mari rezultate la 
săritura în înălțime femei, tot ast
fel cum apariția unor oameni ca 
Zatopek, Kuț, Iharos a însemnat 
o adevărată revoluție în rezultatele 
probelor de fond?

După toate probabilitățile separe 
|că într-adevăr, nu vom fi scutiți 
de surprize plăcute în privința per
formanțelor viitoare în proba în 
care Iolanda Balaș ne reprezintă cu 
atîta cinste. De altfel, noul record 
al campioanei noastre a venit 
într-un moment în care începuse 
să-și facă loc impresia că Thelma 
Hopkins se detașează de principala 
ei adversară și că problema supre
mației mondiale la săritura în înă’j- 
țime nu tnai este de fapt o... pro
blemă. Desigur că, toți cei care 
o simpatizează pe Iolanda Balaș au 
așteotat cu nerăbdare răspunsul 
pe care ea urma să-1 dea atletei de 
la Londra. îndeajuns de promptă 
Iolanda a justificat odată în plus 
marile speranțe puse în valoarea 
ei, trecînd, din prima încercare, 
1,71 m. Interesantă a fost evoluția 
ei în concursul de sîmbătă după 
amiază: la 1,55 m. trece din a doua 
încercare (motiv de emoții pentru 
cei care 6e interesează de rezulta
tele sale), ca apoi să ridica ștache
ta la 1,60 m., 1,65 m. și 1.71 m. 
înălțimi pe care le trece din pri
mele încercări. Ea nu s_a mărginit 
doar U tentativa care i-a adus un 
nou și foarte valoros record al 
R.P.R. ci a continuat concursul. La
l. 75 m. Iolanda Balaș a doborît 
ștacheta de puțin. Nu i se poate 
reproșa, fiindcă ...nu este familiari
zată cu noua înălțime...

Dar, fiindcă- ne-am apropiat, de
ocamdată cu comentariile, de 1.75
m. considerăm necesar să aruncăm 
o privire retrospectivă asupra pro
bei. Ne vom ocuoa de cele mai 
bune performante realizate vreoda
tă în lume.

In prezent, în fruntea listei s-a 
instalat Thelma Hopkins (Marea 
Britanie) cu 1,74 m. noul record 
mondial stabilit în acest an. Thel
ma Hopkins este cunoscută și pu- 

[ blficuku nostru care a văzut-o eyo- 
luîad anul trecut. O altă sportivă 
cu care bucureștenii s-au întîlnit 
In multe ocazii (atît la meriurile 
de volei cît și la probele atletice)

'1

trecut 1,71
desfășurat

și care deține o performanță exceU 
lentă la săritura în înălțime, esteh 
sovietica Alexandra Ciudina (1,73. 
m. în 1954). Anglia figurează din 
nou la loc de frunte pe lista celor 
mai bune rezultate ale probei do
care ne ocupăm, prin Sheilla Leir* 
willț care a sărit 1,72 m. în 1951.-. 
Cu un rezultat egal cu cel al Io- 
landeî Balaș o tntîlnim pe olandez» 
F. Blankers-Koen: 1,71 m. (în
1943). Iolanda Balaș este deci a 
cincea săritoare din lume care trew. 
ce 1,71 m.l O urmează cehoslova
ca Olga Modrachova cu 1,69 m, 
trecuți în 1955. Pe următoarele două': 
locuri se află două săritoare ameri
cane. Una care a treout 1,689 m. 
în 1955 — Mildred McDaniel — și 
alta care a sărit 1,68 în 1948: 
Alice Coachman. Un rezultat egal 
— 1,68 m. — a obținut și o să
ritoare din Africa de sud: Esthera 
Brandt, în anul 1952. O performan- 
ță egală au realizat trei săritoare 
sovietice: 1,67 m. șl anume: Liud
mila Mocilina, Maria Pisareva și 
Svetlana Garms în anii: 1953, 1955 
și 1956.

După cum se vede din lista a— 
ceasta, numărul celor care au de* 
pășit 1,70 m. este foarte redus. Dar- 
atletismul european este cel mal 
bine reprezentat la această probă,-, 
iar pe lista celor mai valoroase 
atlete figurează și o sportivă dini’ 
țara noastră.

In anul Olimpiadei de la Mel
bourne lupta pentru supremația’ 

mondială a probei se va da pe un 
alt continent, dar ea va angaja- 
două atlete ale bătrînei Europe. 
Este prematur să Tăcem promos-- 
ticuri, dar putem afirma cu hotă* 
jfre că Iolanda Baîlaș se va stră
dui să decidă în favoarea ei lupta 
cu Thelma Hopkins șî cu recordul'- 
mondial.

EM. VALERI U
--------- ----- —fi
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‘ „Noua asociație pornește la muncă
5 , - - ----- ...............

X!! Concluzii rde Ta Pfaga
Campionatul european de baschet din 1960 

impune o nouă formulă
De vorbă cu tov. Savu Goaușescu, președintele consiliului 

central al asociației sportive „EHERGIA”
Numeroși sportivi și activiști din colectivele sportive ni s-au a- 

dresat, exprimîndu-și satisfacția, cînd au aflat vestea constituirii noii 
asociații pentra cultură fizică și sport Energia. Totodată însă, ei și-au 
manifestat dorința de a afla atitudinea consiliului central al noii aso
ciații față de o serie de probleme de primă importanță. In scopul sa
tisfacerii acestei dorințe firești, am adresat tov. Savu Ceaușescu, 
președintele consiliului central al asociației Energia, cîteva întrebări 
al căror răspuns îl publicăm în tîndurile. de față.

ÎNTREBARE : Care a fost scopul contopirii fostelor asociații Me
talul, Flacăra, Constructorul și Minerul într-o singură asociație, Ener
gia ?

RĂSPUNS : Un răspuns complet ar presupune ...analiza activității 
celor patru asociații comasate și mai ales a sarcinilor lor neîndeplinite. 
Acest lucru s-a făcut, de altfel, în ședința plenară de constituire a noii 
asociații. In esență însă, crearea noii asociații are scopul de a asigura 
o conducere mai bună a activității de cultură fizică și sport, o mai ra
țională folosire a cadrelor și a condițiilor materiale, în vederea dezvol
tării largi a muncii sportive în cele 5 importante ramuri de producție.

ÎNTREBARE : Acesta tiind scopul, care sînt principalele obiective 
pe care vă propuneți să le realizați încă în acest an ?

RĂSPUNS: Obiectivele generale decurg, cum este și firesc, din 
Hotărîrea Biroului Politic al C.C. al P.M.R. din 26 iunie 1949, ale cărei 
sarcini se reflectă în regulamentul de organizare și funcționare a a- 
sociației, precum și în documentele care au stat ia baza constituirii a- 
sociației Energia. Pentru că vă referiți însă numai Ia obiectivele pe 
care ni le-am propus pînă Ia sfîrșitul anului 1956, vă voi reda în cîteva 
cuvinte pe cele mai importante. In domeniul organizatoric, vom pune 
accentul pe munca colectivă în cadrul consiliului central, pe crearea 
unui larg activ obștesc constituit în colective pe specialități, în cadrul 
consiliului central și în principalele centre din țară. Bineînțeles, toate 
acestea în vederea concentrării eforturilor spre veriga de bază a muncii 
sportive, colectivul sportiv. Ne-am propus, astfel, întărirea colectivelor 
prin atragerea unui număr sporit de membri (20 la sută mai mult față 
de numărul cuprins în cele 4 asociații comasate, în anul 1955), prin 
întărirea democrației muncitorești în munca colectivelor, prin dezvol
tarea largă a activității sportive de masă, organizînd un mare număr 
de competiții locale. In domeniul ridicării nivelului sportului de perfor
manță vom pune accentul pe justa repartizare a cadrelor tehnice, în
tărirea secțiilor pe ramură de sport și a echipelor, a celor fruntașe 
dar mai ales a celor susceptibile de progres. Pentru dezvoltarea anu
mitor ramuri de sport vom organiza centre de antrenament Ia 
natație, canotaj, atletism, tir, haltere și ciclism, în localitățile unde 
există cele mai bune condiții de funcționare a acestor centre. Trebuie 
să precizăm că ne vom strădui să îmbunătățim radical atmosfera din 
secțiile pe ramură de sport și de pe terenurile sportive, printr-o vie 
muncă de educație în rindurile sportivilor fruntași și ale maselor de 
sportivi. In- ceea ce privește baza materială de desfășurare a activității 
sportive, obiectivele imediate se referă la sprijinirea colectivelor care au 
baze sportive începute și neterminate, în vederea punerii lor în func
țiune. Lupta principală în domeniul administrativ-financiar se va duce 
pentru realizarea veniturilor prevăzute în buget și pentru activizarea co
lectivelor în domeniul folosirii pe scara cea mai largă a posibilităților 
locale.

Cit despre amploarea... cifrică a acestor obieclive, ea este cuprinsă 
în angajamentele celor patru asociații comasate, angajamente care re
vin, normal, asociației Energia.

ÎNTREBARE: Există o serie de mari întreprinderi cu activitate 
sportivă insuficientă pînă acum. Cum vedeți remedierea acestei situații?

RĂSPUNS : Cunoaștem această situație și ne-am oprit la formula or
ganizării unor colective sportive model în principalele noastre întreprinderi 
din București, Reșița, Hunedoara, Valea Jiului, etc. De aceste colective 
vor răspunde personal membrii prezidiumului consiliului central. Fără a 
neglija activitatea celorlalte colective sportive, ne vom 
turile în special spre centrele importante muncitorești, ca 
tivele din Moldova.

ÎNTREBARE : Am dori să ne vorbiți despre primele 
derea realizării tuturor acestor obiective.

RĂSPUNS: Activul nostru a plecat pe teren tocmai în vederea aplicării 
măsurilor imediate, la care se referă întrebarea. Este vorba în primul rînd 
de constituirea consiliilor sportive orășenești, in centrele cu mai 
multe colective și de popularizarea largă a asociației, prin prelu
crarea hotărîrii de unificare cu întreaga masă de sportivi. Activul nos
tru are sarcina de a sprijini colectivele în alcătuirea dărilor de seamă 
și organizarea adunărilor generale, care vor avea dublul rol de a strîn- 
ge legăturile dintre sportivi și noua asociație si de a completa consiliile 
colectivelor cu oameni de nădejde. Este o acțiune de primă importanță, 
care va începe în jurul datei de 15 iulie. Totodată, consiliul central 
este preocupat în această perioadă de instruirea organelor sportive și 
de analiza secțiilor pe ramură de sport din fiecare reg’une.

Trebuie să adaug aci că prezidiul consiliului central este hotărît 
să ducă o muncă colectivă, folosind un larg activ obștesc și metodele 
cele mai bune în vederea întăririi noii noastre asociații. Ne adresăm pc 
această cale întregului consiliu central, cadrelor tehnice și activiștilor 
obștești din colective, chemîndu-i să ne sprijine în vederea îmbunătăți- 

* rii muncii sportive în importantele ramuri ale economiei naționale în 
j cadrul cărora activează asociația Energia.

ii’

1

■*

i

1

T

In uitimii ani, înotătorii din țara 
noastră au reușit să obțină o serie 
de performanțe de valoare interna
țională, ca urmare a eficacității me- 

' todelor de antrenament ți în gene
ral a eforturilor făcute pentru dez
voltarea acestui sport. Nici un îno
tător romîn nu și-a înscris însă nu
mele pe lista rezultatelor de valoare 
în stilul de înot pe spate. Pentru a 
explica această situație, pentru a 
veni în ajutorul antrenorilor, înotă- 

i lorilor și tehnicienilor, deci pentru 
a deschide o discuție care s-ar pu
tea dovedi utilă, ne-am adresat șefu
lui catedrei de înot a Instituim de 
Cultură Fizică, N. Dumitrescu. Iată 
care sînt părerile sale în această 
problemă.

„La probele de înot pe spate se 
constată o r&nlnere în urmă, în 
afară de proba feminină de 100 me
tri, unde junioara Maria Both a 

\ realizat cu 1.17.4 (în bazin de 25 
' m.) o performanță mai apropiată 
de valorile internaționale.

„După părerea mea, cauzele care 
au determinat această rămînere în 

, urmă la înotul pe spate sînt urmă
toarele:

—■ specializarea unui număr re
dus de înotători in probele pe spa
te. Astfel, din primii 10 clasați la 

?

îndrepta efor- 
și spre colec-

măsuri în ve-

Ce se poate face 
valorii „spa t iști lor” ?

pentru ridicarea

100 m. spate în 1955, se găsesc 
8 specialiști, 5 băieți și 3 fete.

— înotătorii de craul pe piept nu 
au o pregătire corespunzătoare pen
tru înotul pe spate. Este normal ca 
un craulist care înoată 1:0'2.0 la 
100 m. să înoate sub 1,12 la 100 
m. spate. Rezultatele comparative 
ale celor mai rapizi crauliști sini 
însă următoarele: 

CRAUL. SPATE
Iosif Novak 58.3 1.14.6
Hubert Bock 59.1 1.15.0
Z. Hospodar 1.00.5 1.14.7
Fr. Simon 1.00.8 1.16.2
G. Blajek 1.01.8 1.17.9
Sanda Platon 1.11.6 1.94.1

Această situație rgziută den
faptul că în cadrul lecțiilor de an
trenament ei nu. au înotat cores
punzător și în craul pe spate. Și 
nu trebuie uitat ca recordmanul 
probei. Aurel Mandola, a început 
să obțină rezultate bune și la craul 
pe piept (1.01.6 la 100 m.), de-abia 
atunci cînd a trecut la înotul pe 
spate.

— înotătorii noștri nu stăpînesc 
tehnica înotului pe spate Șh mai

Praga a oferit campionatului eu
ropean feminin de baschet cea mai 
frumoasă și mai mare sală de sport 
a. ei: Stadionul de Iarnă, „Zimny 
Stadion", cum au numit cetățenii ora- 
șuhii această impunătoare hală care 
a găzduit în anii din urmă cele 
mai pasionante întîiniri de hochei 
pe gheață. La începutul lunii iunie, 
în locul gheții artificiale (care nici 
n-ar mai fi cadrat cu... soarele și 
florile de afară) a apărut în mij
locul stadionului planșeul de di
mensiunile terenului de baschet, în 
locul porților au fost instalate co
șuri, cu splendide panouri de cris
tal și, în sfîrșit, în locul jucători
lor cu crose, cu platoșe la umeri, 
cocoțați pe înaltele lor patine, au 
apărut jucătoarele de baschet —- 
poate mai puțin dinamice decît_ 
patinatorii — dar în schimb mai 
grațioase după cum spunea chiar 
unul dintre bunii jucători de ho-' 
chei ai Cehoslovaciei, Zabrddski, 
nelipsit spectator al campionatelor 
europene de baschet, — deci un 
specialist în materie.

Sportivii din Praga s-au dove-‘ 
dit tot așa de mari amatori de bas
chet ca și de hochei. La cele trei 
reuniuni zilnice ale campionatului 
au asistat în medie peste 25.000 
de spectatori așa că dacă socotim 
numărul total al celor care au ur
mărit meciuriie acestei mari între
ceri ajungem Ia impresionanta cifJ 
ră 'de 200.000 1 Expresie a dragos
tei cehoslovacilor pentru sport și, 
în particular, pentru baschet.
PROBLEMA Nr. 1 A CAMPIO

NATULUI: FORMULA
Inconvenientul principal pe care 

îl prezintă la ora actuală campiona
tul european este sistemul de dis
putare. Firește e foarte dificil să se 
ajungă la o soluție care să împace 
pe toată lumea, mai ales că este 
vorba de depășirea unei situații de 
forță majoră: timpul scurt (6—8 
zile), în care trebuie desemnată e- 
chipa campioană. Dar, în orice caz, 
se poate elabora o formulă mai e- 
chitabilă decît cea actuală, care 
lasă prea mult pe seama capriciilor 
sorților sarcina stabilirii clasamen
tului final. De pildă, echipa Aus
triei a ajuns pe locul 8 numai și 
numai datorită... bunăvoinței bile
țelelor de tragere la sorți care au 
plasat-o într-o serie extrem de 
ușoară. După cum reprezentativele 
R.P.F. Iugoslavia și R.P. Rbmîne 
au fost victimele sistemului de dis
putare, ele ocupînd — din acest mo
tiv — locuri inferioare valorii lor 
reale.

Există, în momentul de față, pro
puneri pe care le găsim potrivite, 
ca formula să fie alcătuită după 
sistemul campionatului de hochei pe 
gheață: echipele să fie împărțite 
după valoarea lor sau, eventual, 
după ultimul clasament al campio
natului, în două grupe (A și B) în 
cadrul cărora întrecerea să se dis
pute sistem turneu. Prima clasată 
în grupa A va fj campioana Euro
pei, iar prima clasată în grupa B 
va promova în prima grupă în lo
cul echipei aflată pe ultimul loc în 
seria A. In felul acesta se evită, pe 
de o parte, programarea unor me
ciuri total dezechilibrate și pe de 
alta — ceea ce este mai imoortant 
— SE AJUNGE LA DESEMNAREA 
CAMPIOANEI EUROPEI DUPĂ 
O VERIFICARE GENERALA ȘI 
OBIECTIVA A FORȚELOR, PE

ales, nu reușesc să-și formeze un 
stil eficace. Cauza acestei situații 
constă în faptul că, „spatiștii'' noș
tri nu și-au însușit bine „școala 
înotului pe spate", adică au învă
țat numai formele mișcării, fără să 
țină seama de baza mișcării care 
trebuie să respecte anumite princi
pii tehnice. Astfel, Mundoiu înoa
tă legănat, Enaehe înoată cufun
dat, Maria Both înoată sacadat 
etc., fiecare cu defectul pe care 
și l-a automatizat în timpul învă
țării. Pe de altă parte, „spatiștii" 
noștri au un puternic spirit de imi
tație, Astfel, cu cîțiva ani în urmă, 
toți „spatiștii" înotau la fel ca 
Hospodar, care reușise să importe 
un „stil nou14. Azi, toți vor să înoa
te ca Bozon, ultimul campion olim
pic, sau ca Magyar, un excelent 
„spolist" din R.P. Ungară. Cu alte 
cuvinte vor să-și însușească un st'l 
care poate fi potrivii unora, dar 
altora nu. t ■>

Vafabilitatea metodei de antrena
ment necesită discuții mai atnă-

Jucătoarea Vecikova-Blahufova (R. Cehoslovacă) a fost adeseori a- 
plaudată pentru pătrunderile ei spectaculoase sub coșul 
lat-o în una din asemenea acțt uni. Adversara 
șeva (R. P. Bulgaria), care a fost depășită 
teza baschetbalistei cehoslovace

de..

CARE NUMAI SISTEMUL TUR
NEU O POATE ASIGURA. Rămî- 
ne ca forul internațional să-și 
spună cuvîntul 1

ALEXEEVA, JUCĂTOAREA 
CARE NU GREȘEȘTE..

„Căpitanul" echipei campioane, 
reprezentativa U.R.S.S., este una 
dintre jucătoarele cele mai rutina
te: Liija Alexeeva. S-o urmărești 
jucînd este o adevărată plăcere. Fi
indcă Alexeeva dă încredere și cu
raj coechipierelor prin Jocul ei si
gur, calm, inventiv. N-am văzut-o 
greșind o pasă, n-am văzut-o ra- 
tînd o situație. De altfel, aceasta a 
fost principala calitate a reprezen
tativei U.R.S.S. Baschetbalistele so. 
vietice rezolvă simplu și precis fie
care situație de marcare. Ele au 
înscris foarte multe, coșuri datorită 
angajării curajoase a pivotului 
(Otsa sau Maximilianova) de că
tre jucătoarele din cîmp. „Maestre" 
ale unor asemenea acțiuni au fost 
tot Alexeeva și vechea ei coechi
pieră, Kopîiova. Multă viață și di
namism au adus în echipă jucătoa
rele tinere care și-au cucerit locuri 
în prima formație: Arcisevskaia, 
Poznanska, Karamîșeva. Antrenorul 
Lisov a avut o importantă contri
buție la obținerea succesului de 
la Praga. Văzînd echipa Ur»iun;i 
Sovietice în 1953 la Festivalul 
de la București și revăzînd-o a- 
cum la Praiga, am constatat că 
acest mare jucător de altădată a 
pus în practică mult d:n ceea ce 
constituia atunci pentru el 
doar un ideal. Inir-o convorbire pe 
care am avut-o într-o seară a anu
lui 1953, într-unul din frumoasele 
colțuri ale parcului Dinamo, Lisov 
ne împărtășea o „meteahnă" a lui: 

cunoaște-
a

ma-

prea

des

mințite, dar voi face numai cîteva 
observații bazate pe 
rea metodei de antrenament 
„spatiștilor" noștri și a celor 
ghiari:

a) Snatiștii noștri înoată 
puțin în craul pe piept.

b) Ei înoată, totuși, prea 
distanțe lungi, de parcă ar vrea să 
se pregătească pentru 400 sau 860 
metri spate și nu pentru 100 metri, 
care este distanța olimpică și se 
înoată la toate concursurile.

c) In lecțiile de înot. „spatiș
tii noștri" execută exercițiile ca pe 
o „rețetă", fără a se ocupa de ca
litatea exercițiului.

d) Nu se acordă atenție formării 
uniți stil eficace în condițiile îno
tului de concurs și din 
cauză vedem concurența 
cu mușchii contractați 
cu o frecvență a mișcărilor relativ 
mică.

e) Consider, de asemenea, că in
dividualizarea antrenamentului s-ar 
desfășura cu rezultate mult mai 
bune în cadrul unei grupe de „spa- 
tiști" și nu în grupuri de înotă
tori cu diferite specializări, care 
nu au prilej de stimulare între ei 
împiedicînd o urmărire atentă din 
partea antrenorului"t

această 
înotînd 

și tctu i

o urmărește 
spectatoare 
(Press Photo

1. advers, 
ei d recta, Ghio- 
de decizia și vi- 
acum în calitate

Hark a Prag a)

aceea de a reduce la jumătate 
timpul de pregătire a aruncării la 
coș. Acum, la Praga, era clar că 
jucătoarele sovietice aruncau deose
bit de repede la coș, nu lăsau âd- 
versarelor lor posibilitatea de a se-' 
zisa intenția lor de a trage la coș. 
In asemenea condiții, apărarea de
vine mult mai dificilă și eficacitatea 
sporește. Lisov a împrumutat echi
pei mult din calmul și ponderea 
Îmi, așa că fiecare dintre jucătoare 
gîndește acum la acțiunea la care 
participă și fiecare atac se efectu
ează cu luciditate și relaxare. A- 
cestea sînt calitățile care au -aus 
echipa Uniunii Sovietice, pentru 
patra oară consecutiv, pe primul loc 
al campionatului, o-ferindu-i satis
facția de a termina neînvinsă deo
sebit de dificila competiție din 
„orașul de aur".
ȘI DOBRI, ANTRENORUL CARE 

A GREȘIT ODATĂ ȘI BINE!
Nu sîniem dintre acei care gă

sesc totdeauna în antrenori pe vi
novății unei înfrîngeri și în jucă
tori pe artizanii victoriei. Dimpo
trivă. Dar în cazul meciului R.P. 
Ungară — R. Cehoslovacă, jocul 
care a oferit cea mai mare surpriză 
a campionatului european, nu 
poate fi acuzat de eșecul suferit de 
jucătoarele cehoslovace decît antre
norul Dobri. Și n-am fi atît de 
categorici în afirmația noastră 
dacă ar fi vorba despre o singură 
măsură eronată. Dar Dobri — și 
este cu atît mai surprinzătoare a- 
ceastă situație, cu cît el este unul ' 
dintre cei mai capabili și mai ruti- 
nați antrenori cehoslovaci — a gre
șit de-a lungul întregului meci. Și 
iată cum: a) marea sa greșeală 
este aceea că — deși a văzut că 
reprezentativa cehoslovacă nu se 
poate „desprinde" de echipa ma
ghiară în cursul unei reprize în
tregi, (la pauză reprezentativa 
R.P. Ungare conducea cu 1 
punct) a continuat să folosească 
și în repriza a doua garnitura se
cundă; b) a indicat un atac total 
nepotrivit al „zonei" efectuate de 
jucătoarele maghiare, prin realiza
rea unor acțiuni prea aproape de 
careul defensiv al adversarelor, că
rora această înghesuială a jocului 
le-a convenit de minune; c) n-a 
știut să „salveze" jocul în minu
tul 30 și următoarele ciid echipa 
cehoslovacă luase un avantaj de 8 
puncte și cînd, în loc să indice plim
barea mingii în preajma liniei de 
centru spre a obliga echipa R. P- 
Ungare să iasă din „zonă" a lă
sat propria-i echipă să atace înghe
suit, nervos și pripit, astfel că ma
ghiarele au egalat în mâi puțin de 
2 minute; d) n-a folosit tactica 
faulturilor în minutele 36 și 37, 
cînd s-ar fi putut recupera diferența 
de 1 punct avută de jucătoarele 
maghiare, mai ales că ele dovediseră 
imprecizie în aruncări. Toate aces
te erori au dus la înfrîngerea unei 
echine care avea tot dreptul — da
torită valorii ei -— să participe la 
finala campionătu'ui.

EFTIMIE IONESCU

l



Prima zi de iulie, prima întrecere
din cadrul campionatului mondial feminin de handbal

Printre marile evenimente spor
tive ale anului 1956 poate fi nu
mărat desigur și campionatul mon
dial feminin de handbal, care se 
va desfășura la începutul lunii 
iulie în R. F. Germană. De fapt, 
întrecerea din cadrul acestor cam
pionate mondiale a și început 
prin disputarea meciurilor de ba
raj pentru calificarea în turneul 
final. Aceste jocuri au dat cîștig 
de cauză echipelor reprezentativa 
ale R. P. Romine și R P-F. Iu
goslavia.

Deci, primul „act' al acestei 
importante competiții sportive o- 
dată consumat, rămine doar ca 
la 1 iulie cele șase echipe parti
cipante la turneul final să se în- 
tîlnească la Karlsruhe pentru festi
vitatea de deschidere a campiona
telor mondiale și pentru primele 
jocuri.

Majoritatea cititorilor noștri cu
nosc puține lucruri despre activitatea 
internațională la handbal și de aceea 
ne considerăm datori să le dăm 
anumite lămuriri. Patru din echi
pele participante la turneul final 
nu au disputat jocuri de baraj 
(R.P. Ungară, R.F. Germană, Aus
tria și Franța) iar celelalte două 
(R.P. Romînă și R.P.F. Iugoslavia) 
au jucat meciuri de baraj cu 
R.P. Polonă și, respectiv Olanda, 
(echipa R.P.F. Iugoslavia ăl avut 
nevoie de prelungiri pentru a ob
ține calificarea: R.P.F. Iugoslavia 
—Olanda 7—6: 1—2; 6—6).

Precizăm că istoria campionatu.

Pe urma materialelor 
publicate

In ziarul nostru nr. 2812 din 10 
mal a.c. a apărut scrisoarea spor
tivei Ecaterina Statcovschi din co
lectivul sportiv al școlii medii fete 
nr. 2 din Botoșani în care 6e arăta 
că tinerii atleți din această locali
tate sînt lipsiți de o bază sportivă 
corespunzătoare, pe care să-șf poa
tă face antrenamentele și să parti
cipe în bune condițiuni la concur
suri. La aceasta, atît comitetul 
raional C.F.S. Botoșani, cît și co
lectivul sportiv Flamura roșie Uzi
nele Textile Moldova ne Tăspunde 
că sezisarea este reală și că pînă 
acum s-au luat următoarele mă
suri: au fost procurate și transpor
tate materialele necesare pentru 
amenajarea pistei și s-au efectuat 
săpăturile și nivelările respective, 
urmînd ca, în cel mai scurt timp, 
pista să fie dată spre folosință 
sportivilor

*
După cele ce ne Telatează comi

tetul regional C.F.S. Bacău se pa
re că însfîrșit ,,cazul șahistullui Na
than Katz” a încetat să mai con
stituie o problemă pentru organi
zatorii 'diferitelor competiții de șah. 
Așa după cum se arăta în artico
lul apărut la rubrica „Lovitura de 
pedeapsă" în ziarul nostru nr. 2815, 
jucătorul de șah mai sus amintit 
obișnuia ca după primele partide 
susținute în vreo competiție să ple
ce atunci cînd șansele nu erau de 
partea lui. Motivul era mereu al
tul. Analîzîndu-șe acest caz, comi
sia regională de șah a hotărît de 
curînd suspendarea pe timp de șase 
luni a șahistului Nathan Katz.

★

tată că și mult discutata călăto. 
rie a saltelelor de lupte ce aparțin 
asociației Flamura roșie a luat sfîr- 
șit. După o îndelungată pribegie, 
așa cum se arăta în articolul „Sal
tele călătoare” apărut în ziarul 
nostru nr. 2819, saltelele și-au gă
sit însfîrșit un adăpost Ia sediul 
asociației, de unde își vor lua dru
mul (sperăm să fie și ultimul) că
tre sala de sporturi a școlii de co
operație. Aici ele vor servi, așa 
după cum ne încredințează colec
tivul sportiv alimentar Flamura 
roșie, la antrenamentele secției de 
lupte a acestui colectiv.

Iui mondial feminin de handbal nu 
este atît de... cuprinzătoare ca alte 
sporturi. Mai precis, înainte de 
1940 nu s-a disputat nici o ediție 
a acestor campionate și abia în 
anul 1949, cu prilejul Festivalului 
de la Budapesta, federația maghia
ră de specialitate a cerut Federa
ției Internaționale de Handbal să 
considere turneul echipelor femini
ne de handbal, disputat in cadrul 
acestui Festival, drept campionat 
mondial. Federația Internațională 
fiind de acord, turneul din 1949 
de la Budapesta, cîștigat de echipa 
R.P. Ungare, a fost „uns" drept 
campionat mondial feminin de 
handbal. La acest turneu au par
ticipat patru echipe șî anume: 
R.P. Ungară, Austria. R. Ceho
slovacă și Franța. Enumerarea am 
făcut-o în ordinea clasamentului 
stabilit după următoarele rezulta
te: R.P. Ungară cu Austria 7—2; 
cu R. Cehoslovacă 4—1; cu Franța 
7—3; Austria cu R. Cehoslovacă 
3—2; cu Franța 8—1; R. Ceho
slovacă cu Franța 4—2.

Luîrjd drept bază participarea Ia 
această „inedită" ediție a campio
natelor mondiale, Federația Inter
națională a calificat direct în tur
neul final echipele participante la 
competiția disputată la Budapesta, 
dintre care s-au înscris la actuala 
ediție trei: R.P. Ungară, Austria 
și Franța. Lor li s-a adăugat țara 
gazdă, R.F. Germană și astfel se 
explică faptul că în turneul final 
aH fost calificate direct patru e- 
chipe, ceea ce — trebuie să recu
noaștem — nu se prea ob.’șnucște 
la marile întreceri sportive interna
ționale.

Cel de al doilea „act" și ultimul 
al acestei ediții a campionatelor 
mondiale feminine de handbal — 
va fi turneul final, în vederea că
ruia cele șase echipe participante 
au fost împărțite în două serii: 
seria A: R.P. Ungară, R.F. Germa, 
nă și R.P.F. Iugoslavia; seria B: 
Austria, Franța și R.P. Romînă. In 
cadrul acestor serii fiecare echipă 
le va întîlni pe celelalte două, nu
mai odată, clasamentul alcăttfin- 
du-se pe baza rezultatelor, in caz 
de egalitate de puncte, locul va fi 
decis de gol-averaj, iar dacă și

A apărut revista
Cuprinsul

* ♦ • — Hotărîrea partidului, farul 
călăuzitor al mișcării noastre da 
cultură fizică.

xxx — Noul complex G.M.A.
TR. DUMITRESCU — Aspecte fizio

logice din antrenamentul de in
tensitate maximală al alergători
lor de viteză.

A. NICXJ—învățarea și formarea miș
cărilor de bază la copii de vîrstă 
preșcolară 6—7 ani.

E. KORJEV : cum se antrenează Dave 
Stephens.

V. TIBACU — Indicații asupra teo
riei, organizării și metodicii lec
țiilor de antrenament la baschet 
în centrele de copii.

De la o vreme, bazele sportive 
din Baia Mare prezintă anumite 
caracteristici pe care cu greu le mai 
putem găsi în alte locuri, mai ades 
acum, după ce „Luna construcțiilor" 
a răscolit chiar și cele mai depăr
tate cătune ale țării. Este aproape 
de necrezut ca într-un oraș impor
tant, cu o bogată și variată activi
tate sportivă ca Baia Mare, bazele 
sportive să fie atît de prost gospo
dărite. Și totuși, aceasta este reali
tatea!

Prima caracteristică despre care 
trebuie să vorbim este paragina ca
re stăpînește cele mai multe baze 
sportive din acest oraș. Stadionul 
care a aparținut fostei asociații Fla
căra (.dacă mai poate fi numit sta
dion...), poligonul de tir al colecti-' 
vului Progresul, sala de gimnastică 
și încă multe altele, numai cu 
greu pot fi numite baze sportive.

O altă caracteristică a terenuri^ 
lor sportive din Baia Mare este— 
lipsa de curățenie. Ștrandul — pro
prietatea întrepinderti comunale lo
cale — deține locul întîi în... ma
terie. Bazinul nevăruit, cu apa mur
dară, plin de hîrtii, frunze și cu un 
strat gros d,e noroi la fund este, un 

goLaverajul va fi egal, va fi hota** 
rit de numărul mai mare de goluri^ 
înscrise.

După terminarea' Jocurilor dirt 
cadrul seriilor, echipele clasate pe 
primele locuri se vor întîlni pentru 
desemnarea echipei campioane; ce
le de pe locurile 2 pentru ocuparea 
locurilor 3 și 4 din clasamentul 
final, iar cele de pe locurile 3 din 
serii, pentru locurile 5—6 din cla
samentul final.

Programul definitiv a fost sta
bilit de curînd de federația de 
handbal din R. F. Germană in co
laborare cu Comisia Tehnică a Fe. 
derației Internaționale de Handbal. 
Acest program este următorul; 1 
iulie, la Karlsruhe, pe Wildpark- 
sfadion: R.P.F. Iugoslavia—R F.
Germană și Austria—R.P. Romînă; 
3 iulie la Bad Homburg: R.P. Unga
ră—R.P.F. Iugoslavia, iar la Mann
heim, Franța—R.P. Romînă; 5 iu
lie la Ofenbach: R.P. Ungară— 
R.F. Germană, iar la Landan: 
Franța—Austria.

Meciurile finale vor avea loc! 
după următorul program: la 7 iu
lie la Darmstadt, pentru locurile 
5—6, la 8 iulie Ia Frankfurt pe 
Main pentru locurile 1—2 și 3—4.

Este interesant de arătat că e- 
chipele participante vor fi cazate 
în două școli sportive, cele d n 
seria A la Griinberg, iar cele din 
seria B la Edenkoben.

In legătură cu această importan
tă întrecere sportivă ar mai fi de 
spus ceva despre valoarea echi
pelor participante, însă considerăm 
prematur să deschidem discuția 
despre șansele cu care se prezintă 
în turneul final cele șase echipe. 
Un singur lucru este cert și anume 
acela că cele șase protagoniste 
sînt de valoare apropiată, fapt ca
re face să crească interesul în 
jurul acestui campionat mondial. 
In plus, este foarte îmbucurător 
că, ediția cu care campionatele 
mondiale feminine de handbal in
tră în... „legalitate" se anunță 
deosebit de „tare", ceea ce nu 
poate fi decît în folosul acestui fru
mos sport, care cu fiecare an își 
cucerește un prestigiu din ce în ce 
mai mare.

CĂLIN ANTONESCU

C. F. S. nr. 6
E. MEȘTER — După campionatele 

mondiale de scrima — juniori de 
la Luxemburg.

K. KARPATY — Despre perspecti
vele luptei libere în Republica 
Populară Romînă.

GH. VLĂDICĂ — Din expeiriența co
lectivului nostru sportiv.

L. CHIVULESCU — Factorii princi
pali balneo-climatici al litora
lului nostru și folosirea lor de 
către sportivi

V. VARDELA și D. MANOILEANU— 
Particularitățile jocului echipei 
londoneze de rugbi „Harle
quins**.

NOTE ȘI BIBLIOGRAFIE

La Baia Mare și Satu Mare, un aspect comun: 
multe baze sportive prost întreținute!

adevărat focar de infecție. Secția 
sanitară a sfatului popular orășe
nesc Baia Mare nu a avut nimic de 
spus atunci cînd întreprinderea co
munală a hotărît deschiderea ștran
dului? Probabil că nu, din moment 
ce ștrandul a fost deschis! Cei ce 
n-au tost însă de acord cu deschi
derea lui sînt tocmai— băimărenii, 
care nici nu calcă pe la ștrand, 
deși căldura nu a ocolit nici orașul 
lor, iar termometrul ttrcă aproape 
zilnic peste 25 de grade. Murdare și 
prost întreținute sînt și terenurile 
de baschet și volei ale colectivului 
Dinamo, pe care se desfășoară cele 
mai importante meciuri. Acestea 
nu au nici vestiare sau cabine, iar 
jucătorii sînt obligați să se dezbrace 
înfr-o magazie.

In sfîrșit, a treia și una dintre 
cele mai importante caracteristici 
este lipsa pavoazării. In afară de 
stadionul fost „Minerul" (singura 
baza bine întreținută), care pose

Probleme și probleme
Așa cum era de așteptat, meciul de fotbal RJ’.R. — Suedia, a 

ridicai „probleme" nu numai pentru tehnicienii noștri, care trebuiau, 
ca la... farmacie, să cîntărească la miligram posibilitățile jucătorilor 
selecționabili, pentru a forma cea mai bună echipă. O treabă tot atlt 
de grea — dacă nu și mai grea I — au aout-o zecile de mii de spec- 1 
tutori. Mii și mii de oameni, devotați, cum s-ar spune, cauzei... fot
balului, oameni care fie ploaie, fie vînt, sînt mereu prezențe în tribu
nele stadioanelor, indiferent despre ce meci e vorba, dorind cu atît 
mai mult să asiste la întrecerea dintre fotbaliștii noștri și cei suedezi, 
au trebuit să susțină adevărate... dispute, îmbinînd diplomația cu asal
tul furtunos, pentru a obține acel mult invidiat petec de hlrtie — bile
tul de intrare — care îi deschidea larg porțile Stadionului 23 August... 
E greu de descris cită bucurie a îmbobocit în inimile și privirile ace
lora care în această duminică însorită reușiseră, însfîrșit, in ultimul 
ceas, să pună mina pe o „peluză" sau o „tribună". De asemenea, nu 
vom mai zăbovi ca să vă descriem scene autentice cu pasionați ai 
fotbalului, sosiți în București, de hăt departe, de prin Baia Mare, Su
ceava, Tirgu Mureș, Bîrlad, etc., oameni care au cutreerat toată di
mineața străzile Bucureștiului, cu valiza in mină, oprind cetățeni în 
drum și întrebîndu-i cu un sîmbure de speranță: ,,Nu cumva aveți... 
unul în plus?".

Este îmbucurător, desigur, că dragostea de sport a crescut in 
așa măsură, incit nici stadionul nostru cel mare, cu cele aproape 
100.000 locuri ale sale, nu mai poate face față situației și că dacă le
gile arhitectonice ar permite, ar fi cazul să se ridice încă un sta-- 
dion... deasupra și alte două în stînga și în dreapta! Totuși,se pune 
o întrebare: cum se face că în vreme ce pasionați ai fotbalului au alefir 
gat toată săpiămina ca să-și procure UN SINGUR BILET, duminică, 
dimineața puteau fi iniîlniți pe Bulevardul 6 Martie, indivizi cărei 
aveau asupra lor stocuri de bilete pe care le negociau, cu prețuri care 
ajungeau uneori pînă la 100 lei o „tribună" ? Problema aceasta nu 

trebuie să lase indiferent pe nimeni din persoanele care se îngrijesc de 
distribuirea biletelor.

Sîntem convinși că la viitorul meci internațional, cei care răspund 
de manipularea biletelor de fotbal vor proceda cu mat multă atenție, 

.cu mai mult discernămînt și nu vor mai da... aipă la moară celor ce 
ivor să facă din aceste ocazii o afacere!-.

.„ȘI FIINDCĂ TOT VENI VORBA DE APA

...am avea ceva de discutat cu administrația Stadionului 23 August. 
O problemă de strict calcul gospodăresc. La un meci internațional 
vin pe acest stadion circa 100.000 spectatori, ceea ce reprezintă popu
lația unui mare oraș de provincie. Ce te faci cu toată această omenire, 
care trebuie să stea 5—6 ore sub bătaia soarelui torid de vară? Oa
menilor li se face sete. Și cum n-au avantajele ...cămilei (de a avea 
în organism ...provizii de apă potabilă din care să consume la ne
voie!), ei trebuie să recurgă la cișmele. Or, pe Stadionul 23 August 
nu sînt suficiente cișmele, mai ales jos, la baza peluzelor și a tribu
nelor. Și... urmările s-au văzut. Oamenii chinuiți de sete se îngrămă
deau în jurul celor cîteva guri de apă, repezindu-se asupra lor cu 
aviditatea și disperarea cu care un beduin rătăcit prin deșertul Sa- 
harei, descoperă, în fine, după zece zile de mers prin pustLu, oaza 
binefăcătoare.

Ne vine foarte greu să credem că față de rapiditatea, ingeniozi
tatea și pasiunea cu care s-au rezolvat problemele legate de construc
ția acestui măreț edificiu sportiv, problema instalării cîtorva cișmele 
suplimentare, reprezintă cu adevărat o... problemă t

IATĂ INSA O PROBLEMA ADEVĂRATA...

...legată de atitudinea unora dintre spectatori, care se fac „simțiți" 
numai cînd echipa noastră e în atac și scorul ne este favorabil. Alt
fel, tac chitic, sau, și mai rău, accentuează impasul prin care trece 
echipa noastră, prin intervenții batjocoritoare, cu totul nelalocul lor. 
Așa s-a întlmplat în mai multe rînduri duminică și mai ales atunci 
cînd Voinescu aruneînd mingea spre Tătaru, ea a fost interceptată 
de fundașul suedez lohanson și greșala portarului nostru ne-a costat 
un goli

Desigur, acest gol neașteptat a atîrnat foarte greu în balanța 
meciului și n-a făcut nimănui plăcere (în afară bineînțeles de.- sue
dezi). Asta nu înseamnă, însă, că trebuia să... retezăm complet aripile 
echipei, și așa frînte în acel moment și mai ales să-l apostrofăm pe 
Voinescu, pe același Voinescu, care nu mai departe de acum o lună 
plonja cu temeritate în picioarele lui Vukas și Ogneanov la Belgrad, 
risclnd să fie lovit (cum a și fost, de altfel).

Să nu ne fie cu supărare, dar asemenea spectatori care își schimbă 
părerile nu numai de la un meci la altul, dar și de la o fază la alta, 
merită cu prisosință această... lovitură de pedeapsă.

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALACHE

dă- un afiș și de arena de popice 
a colectivului fost Flacăra, unde e- 
xistă cîteva panouri, toate celelalte 
baze sportive sînt complet lipsite 
de pavoazare. Și cît de mult înfru
musețează un teren de sport (ori- 
cît de mic ar fi el) citeva panouri, 
o lozincă mobilizatoare și cîteva 
steaguri! Un teren de sport fără o 
lozincă, fără un panou, are un as
pect neplăcut, pare pustiu chiar și 
atunci cînd e bine întreținut.

Am făcut o vizită și pe la cîteva 
terenuri de sport din Satu Mare. In 
general, acestea sînt mai bine în
grijite dar „suferă" de aceeași lip
să: inexistența oricăror materiale 
propagandistice.

După ce am vizitat bazele spor
tive din Baia Mare și pe cefe cîte
va din Satu Mare, am încercat un 
sentiment de dezamăgire. Cttnoscînd 
spiritul gospodăresc al localnicilor, 
nici nu ne venea să credem că în 
orașe, cu oameni atît de vrednici și 

de buni gospodari cum sînt cei din 
Baia Mare, bunuri ale tuturor, așa 
cum sînt bazele sportive, se poți 
ruina. Cine poartă vina degradării 
acestor bunuri? Desigur în primul! . 
rînd colectivele sportive care le au! 
în proprietate. Apoi, asociațiile 
car?, cunoscînd starea bazelor res- I 
pective, nu au luat nici un fel de! ! 
măsuri. Și, în sfîrșit, organele re- t 
gionale, care am tolerat ca. ' 
sub ochii tor să se degrade-1 
ze, din zi în zi mai mult, tex 
renuri de sport atît de necesare la! 
Baia Mare. Comitetul regional
C.F.S.  era cel mai indicat să ia mă
suri pentru remedierea situației, să 
seziseze asociațiile respectivelor co- 
lecfive sportive și să propună sanc
ționarea celor vinovați. Iar cea mal 
bună sancțiune, care ar fi servit dei 
învățătură, ar fi fost trecerea aces-’ 
tor terenuri în mîinile altor gospo3 
dări mai buni. Timpul nu este însă 
trecut. Ceea ce nu s-a făcut pînă a- 
ctim, se mai noafe face încă

ELENA MATEES6U
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Comasarea asociațiilor sportive 
Recolta și Avîntul

La sfîrșitul săptăminii trecute, a avut Ioc în sala de ședințe a 
Ministerului Agriculturii plenara comună a asociațiilor sportive Re
colta și Avîntul, în scopul unificării acestor două organizații sportive. 
După raportul prezentat de tov. Vasiile Grigore, președintele asocia
ției Recolta, delegații prezenți la ședință au luat cuvîntul, arătind 
aspecte din activitatea diferitelor colective sportive din cele două 
asociații, f

După discuții s-a dat citire hotărîrii prin care cele două aso
ciații Recolta și Avintul se unesc într-una singură cu numele de Re
colta. In numele Consiliului Central al Sindicatelor, tovarășul Mihai 
Mujic, secretar al C.C.S., a urat noii asociații sportive spor la muncă. 
In continuare, tovarășul Mihai Mujic a arătat cît de importante sînt 
sarcinile acestei asociații sportive.

Apoi, tovarășul Ion Vaida, vice-președinte al Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe lingă Consiliul de Miniștri, după ce a 
citit decizia nr. 439 prin care se hotărește unificarea celor două aso-<

ciații, a. insistat asupra rolului de frunte pe care îl va ocupa această 
asociație în asigurarea bazei de mase a mișcării sportive.

< Noul prezidiu al consiliului central al asociației este format din 
următorii tovarăși: Vasile Grigore (președinte), Ioan St. loan (vice-

•< ' președinte), 0. Oprițescu (vicepreședinte). P. Olaru (resp. sector or* 
; ganizatoricjf; Florian Jîpa (resp. sector Instruire sportivă), Gh. Cliba
i ‘ (resp. sector propagandă și agitație), Gh. Uță (resp. sector adminis- 

trativ-financlar), D. Zaharia, C. Cîrțînă, Ilie Gheorghe, Ion Munteanu, 
loji Rozenberg șl Ibo Vărvăreanu, membri.

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

Ia vederea intifnirii internaționale te ia Bun 
înotătorii cehoslovaci, la Brno, și cei romini la București 

și-au încheiat pregătirile

■
1

Campionatul moto continuă... dar R. Moldovan, L Szabo și 
V. Vasilescu și-au asigurat primele locuri in probele lor

FRAGA 1%. (prin telefon). —t 
înotătorii cehoslovaci se pregătesc 
ca deosebită atenție în vederea 
meciului revanșă cu reprezenta
tiva R» P. Romine, care se va 
idesfășura la sfârșitul acestei săp
tămâni la Brno. Lotul selecționa- 
bîlilor a fost cantonat în locali
tatea Trencin unde s-a antrenat 
sub îndrumarea luî Jelinek. După 
o perioadă scurtă de pregătire se- 
Hecționabiliî s-au întors la clubu
rile lor, unde și-au continuat an
trenamentele, iar săptămâna trecu
tă au participat la concursuri de 
control în localitatea Piestany. Cu 
acest prilej, au fost doborîte două 
recorduri cehoslovace la 200 m. 
bras și 4X50 m. spate. In gene
ral, antrenorii sînt mulțumiți de 
forma selecționabililor. In vederea 
meciului cu R.P.R. următorii îno
tători au șanse să fie introduși 
în echipa reprezentativă: Smerda 
și Badiura pentru proba de 400 
m. liber; la 100 m. spate Bacik și 
Heger (primul a înregistrat rezul
tatul de 1:08 iar al doilea 1:13); 
îa 200 m. fluture Samuhel și Mi- 
kulenka; Bacik a înotat 100 m. 
liber In 59,8, iar Bazdirek în 59,9.

In probele feminine, Skupilova 
și Markova vor lua startul la 100 
m. liber. In cursul acestui an 
Skupilova a doborît de cîteva ori 
recordul cehoslovac la această 
probă (categoria junioare). Cel 
mai slab timp Înregistrat de ea

________________________

Conferința Comisiei Centrale de haltere
Conferința Comisiei Centrale de 

haltere, așteptată cu un deosebit 
{interes de membrii comisiei și de 
toți acei care îndrăgesc această 

’disciplină sportivă, a avut loc sîm_ 
bătă în Capitală. Așa cum era de 
{așteptat, discuțiile purtate cu acest 
prilej au scos în evidență progre- 
isele unor halterofili, creșterea nu
mărului halterofililor noștri în ul- 
itima vreme; dar în special discu- 

. țiile s-au axat pe lipsurile existente, 
care frinează încă dezvoltarea a- 
cestel discipline sportive. Intr-ade
văr, numărul celor 400 de halte-o'

MĂRIA OPREA (ENERGIA) ÎNVINGĂTOARE 
ÎN CONCURSUL REPUBLICAN DE YACHTING 

CLASA
Duminică dimineață, prin dis

putarea regatei a V-a, cîștigată 
■de Ileana Lugojanu (Progresul) , 
s-au încheiat întrecerile pentru 
desemnarea celei mai bune veliste 
la yolă pe anul 1956. Și, cea mai 
bună s-a dovedit a fi de departe 
și de această dată, reprezentanta 
asociației . Energia, Maria Oprea 
care, învingînd în primele patru 
îregate, a arătat o bună pregătire, 
cucerind pe merit acest titlu. Cele
lalte 11 concurente au demonstrat, 
în general, o pregătire satisfăcă- 
itoare și reale posibilități de pro
gres dar, aproape toate au fost 
handicapate de necunoașterea amă
nunțită a regulamentului. Doar 
primele patru nu au fost penali
zate. Vtoful nu a fost prea favora- 

Ț
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și Markova

pe această distanță este 1:10,01 
La 100 m. fluture s-au impus Su- 
brova cu timpul de 1:18,7 și Va- 
niova cu 1:20,1. Rezultatele ace
stea au fost obținute cu prilejul 
unor concursuri recente. La 400 
m. liber au fost selecționate Sku
pilova (5:12,0)
(5:20,0). Proba de 200 m. bras 
rămîne o specialitate a înotătoa
relor Heleșicova și Kralova. La 
100 m. spate ambele concurente 
sînt de forțe egale: Bubnikova și 
Sperlova eu înotat distanța în 
1:20,0.

(JINDRICH PEJCHAR) 
★

Așa cum am mai anunțat, îno
tătorii, săritorii și jucătorii noștri 
de polo care fac deplasarea la 
Brno și-au încheiat pregătirile. 
Ei așteaptă cu încredere întîlnirea 
de la sfîrșitul acestei săptămâni 
cu sportivii cehoslovaci. In orice 
caz, așa cum s-a întâmplat și la 
ultima întîlnire dintre echipele 
celor două țări de la sfîrșitul a- 
nului trecut la București, desigur 
că-meciul de la Brno se va ridica 
la o bună valoare. Acest fapt îl 
confirmă prezența la start a unor 
sportivi ca: Alexandru Popescu, 
Stano Samuhel, Bacik, Skupilova, 
Felix Heitz, Mihai Mitrofan, He- 
leșikova, etc.

Sportivii romîni au părăsit țara 
în cursul zilei de ieri. întîlnirea 
care va începe vineri va dura trei 
zile.

fiii legitimați este mult prea mic 
față de posibilitățile colectivelor 
noastre sportive, iar pregătirea 
halterofililor lasă mult de dorit. 
Această lipsă se datorește și fap
tului — cum a arătat și antrenorul 
I. Dociulescu — că actualmente 
avem puțini antrenori și foarte pu
țini cu o calificare corespunzătoa
re. Pe de altă parte secția de cultu
ră fizică și sport a . CCS, asocia
țiile sportive nu sprijină cu sufi
cientă tărie această disciplină 
sportivă.

Majoritatea delegaților au ară-

sa
YOLA

bil, obligînd — dat fiind slaba 
intensitate — la amînarea a două 
din regate (cele de miercuri și 
sîmbătă) sau solicitînd, în caz de 
disputare a întrecerilor cunoștințe 
foarte avansate.

Iată clasamentul concursului:
1. Maria Oprea (Energia) 5122 p.;
2. Ileana Lugojanu (Progr.) 3645 

p.. 3. Elena Irimiș (Progr.) 3344 
p.; 4. Leonida Mihai (Energia) 2441 
p.; 5. Melila Spier (Recoltai 1917 
p.; 6. Maria Lugojanu (Progr.) 
1695 p.l 7. Ana Predescu (Ener
gia) 1683 p.; 8. Livia Bradea (Re
colta) 1136 p.; 9. Delia Micu (E- 
nergia) 1109p.; 10. Grazziela Po
pescu (Energia) 955 p.; 11. Corina 
Perlman (Energia) 905 p.; 12. Ma
ria Andruță (Știința) 889 p.

Azi «lupă amiază se va desfășura, 
tot pe Herestrău, prima regată a 
concursului republican feminin de 
snipe.

Faza a treia a campionatului 
republican moto de viteză pe cir
cuit, desfășurată duminică la Tg. 
Mureș, a fost la un pas de a fi 
amânată și transferată într-o altă 
localitate datorită stării proaste a 
traseului. Asfaltul de pe unele 
străzi centrale din Tg. Mureș, 
care acum câțiva ani fusese atît 
de mult apreciat de alergători, 
este acum într-o stare proastă, 
deteriorat, cu crăpături largi, cu 
hopuri, care îi aruncau pe motoci- 
cliști și mașinile lor ca de pe 
trambulină. Desigur că, în aseme
nea condiții, forurile diriguitoare 
ale sportului cu motor nu-și pu
teau lua răspunderea să-i lase pe 
alergători să pornească întrecerile 
într-o competiție la baza căreia 
elementul viteză este un factor 
esențial.

A trebuit ca, timp de două zile, 
să se muncească zi și noapte, pen
tru a se aduce unele îmbunătățiri 
traseului, să se reducă din dis
tanța inițială a acestuia numai și 
numai pentru a se asigura concu- 
renților condițiile minime în ve
derea întrecerilor de campionat. 
Cursele au avut pînă în cele din 
urmă loc. Trebuie să spunem însă 
că, tn ciuda tuturor măsurilor 
luate, nu s-a putut realiza o pistă 
de concurs întru totul corespun
zătoare. Motocicliștii au fost ne- 
voiți să alerge cu foarte mare 
prudență. Pe viitor verificarea tu
turor traseelor din țară și omo
logarea lor în funcție de lungi
mea pistei, de numărul și felul 
virajelor și mai ales de starea 
pavajului, va trebui să preocupe 
mai serios comisia centrală. Tra
seele care nu vor fi găsite apte 
pentru a găzdui alergări de viteză 
pe circuit trebuiesc evitate pînă la 
punerea lor la punct.

Faza a treia a campionatului 
republican de viteză pe circuit a 
constituit pentru concurenții unor 
probe, o etapă finală. La Tg. Mu
reș au fost hotărîți campionii a- 
cestui gen de întrecere, pentru 
clasele de mașini 125 cmc., 250 
cmc. și 150 cmc femei Este vorba 
de Romano Moldovan (C.C.A.), Lu
dovic Szabo (Dinamo) și respectiv 
Venera Vasilescu (Dinamo), care, 
după ce au ieșit victorioși în fa
zele desfășurate la București și 
Cluj, au cucerii primul loc în cla
samentele probelor respective și în 
întrecerile de la Tg. Mureș. Prin 
aceasta ei au acumulat maximum 
de puncte prevăzute de regula
ment și care le-au asigurat titlul 
de campioni ai țării. Acești mo- 
tocicliști sînt campioni indiferent 
de rezultatele pe care le vor obți
ne în următoarele două faze ce 

tat că numărul insuficient al mate
rialelor (bare, podium, puduri) și 
în special al săl'ilcxr, împiedică dez
voltarea acestui sport. Sînt nume
roase orașe unde există o... sin
gură halteră (de pildă Craiova, Re
șița ș.a.) iar la București. Craiova 
și Orașul Stalin concurenții nu au 
la dispoziție săli corespunzătoare. 
Foarte gravă este situația la 
Craiova — a spus delegatul Va- 
sile Becteraș — pentru că aici, e- 
lemente de valoare, din lotul re
prezentativ, I. Balrrtău, L. Baroga 
nu se pot antrena din lipsa unei 
sălii Mult discutată a fost slaba 
activitate competițională. Pe bună 
dreptate, numeroși delegați — Gh. 
Piticaru, I. Laczko, Gh. Apostol 
etc. — au cerut îmbogățirea calenda
rului intern și internațional, prin 
organizarea unui campionat de ju
niori, al concursprilor inter co
lective, inter orașe etc. Foarte mult 
discutată de delegați a fost și pro
blema popularizării în presă a ac
tivității sportului cu haltere.

Conferința pe țără "s-a dovedit 
deosebit de utilă și a trasat sarcini 
importante care vor. îmbunătăți 
activitatea acestei discipline spor
tive. Despre acestea ne vom ocupa 
în cadrul unui articol viitor. In ca
drul conferinței, în Comisia Centra
lă de haltere au foșț aleși urmă
torii tovarăși: Nicolae Popescu
(președinte), I. Niculescu, Grigore 
Vasile, Achim Ștefan, Gh. Apostol, 
Al. Cosma, I. Ochsenfeld, Pavel 
Gospodinov, E. Szabo, Fr. Erdos,
I. Curelea, I. Nistor, ,Z. Pecsi, Gh. 
Tescu, V. Becteraș, V- Hogea, V. 
Sturza, I. Galambos, . Al. Cristea, 
Gh. Paliska, Șt. Vîlceami, Gh. Pi
ticaru, Eremia Pierre, I. Păusan, 
V. Barabas, E. Istrati, Gh. Săcea- 
nu, I. Laczko, A Gross și D Be- 
jan, .<

Venera 
pioană

Vasilescu (Dinamo) cam- 
a R. P. R. a curselor ae 

viteză pe circuit
desfășura la Orașul Stalinse vor 

și București.
Cu această nouă victorie Venera 

Vasilescu și Romano Moldovan 
și-au îndeplinit norma de maeștri 
ai sportului la motociclism. Ve
nera Vasilescu deținea de altfel 
titlul de maestru al sportului încă 
de acum cîțiva ani la ciclism, sport 
în care ea a depus de asemenea o 
rodnică activitate. L. Szabo, Ro
mano Moldovan și Venera Vasi
lescu merită cu prisosință noile ti
tluri cucerite pentru realele lor 
calități demonstrate în disciplina 
pe care au îmbrățișat-o.

La Tg. Mureș urmau să se 
decidă și campionii de la clasele 
500 cmc și categoria ataș unde 
N. Buescu (Locomotiva) și M. 
Dănescu-J-Al. Huhn (C.C.A.) de
țineau cîte 16 puncte în clasa
mentul campionatului. La cea de 
a treia fază, lucrurile s-au cam 
încurcat. La categoria ataș M. 
Dănescu-|-Al. Huhn au pierdut 
primul loc în favoarea colegilor 
lor de club Gh. Ion-ț-C. Udrescu, 
iar N. Buescu (la clasa 500 cmc) 
în favoarea lui M. Cernescu (Di-

Mai multă atenție concursurilor cicliste populare
Numărul mare de spectatori pre- 

zenți duminică pe circuitul din 
cartierul Tei pentru a asista la în
trecerile cicliste populare a demon
strat cu prisosință că iubitorii spor» 
tuluj cu pedale sînt dornici de ase
menea spectacole.

Inițiativa comitetului CFS al 
raionului 1 Mai s-a dovedit bună. 
Numai că asociațiile și colectivele 
nu au înțeles să sprijine o reuniu
ne cicli6tă cu caracter popular, 
manifested un dezinteres cu nimic 
scuzabil.

Astfel la categoria 
oraș au fost prezenți 
curenți, la juniori 14, 
20, iar proba pentru 
și II s-a desfășurat 
4 concurenți. Sînt cifre îngrijoră, 
toare care vădesc totala lipsă de 
preocupare pentru mobilizarea ti
neretului la astfel de probe.

Situația aceasta aduce din nou 
în discuție o problemă asupra că
reia am stăruit în repetate rin. 
duri.

Se știe că — cu prețui unor se.

biciclete de 
doar 6 con- 
la semicurse 
categoriile l 
penibil între

Gupa „Tînărul feroviar” la canotaj
Sîmbătă după-amiază, pe lacul 

Băneasa și duminică dimineața 
pe Herăstrău tinerii canotori și 

canotoare din Capitală au avut 
posibilitatea să '“se întreacă din 
nou în cadrul concursului orga
nizat de colectivul Locomotiva 
M.C.F. și dotat cu „Cupa Tînă- 
rul feroviar". După două zile de 
concurs întrecerile^ au revenit a- 
sociației Energia. * Comportări 
bune au arătat și canotorii de 
la Tînărul Dinamovișț și Loco
motiva. lată ciștigătorii probelor:

CAIAC, juniori: simplu (klin
ker) : Ovidiu Tudor> (Loc. II)
2:32,0; simplu (race).'; Gabriel Po
pescu (T.D.I.) 2:11,0; .dub/u (klin- 
ker) : Mănescu-Frihgu (Loc. II)
2:02,6; dublu (race)}' I. Popescu-
S. Andreescu (Progresul) 1:55,0; 
seniori: simplu (klinker); ' Gh. 
Dumitrescu (Recolta)'2:41,0; sim
plu (race): Ion Optea (Energia) 
2:05,0; dublu (klinker1 * * 4 * * * 8̂: Marines- 
cu-Dajdea (T.D. I) 2:11,0; dublu 
(race) : Radulescu -Timbalmaș

(Voința) 2:08,2; dublu (klinker) : 
Rădulescu-Nicolau (Progresul)
2:39,5; CANOE, juniori simplu: 
I. Grosu (T.D.I) 2:34.0; dublu: Teo- 

doresou-Castriș (T. D. I) 2:27,0 
seniori simplu : Brănaru (Dinamo) 
2:32,0; SCHIF. juniori simplu :
Marin Barbu (Loc.) 3:32,0; dublu: 
Paraschiv-Rigard (Energia) 3:19,0;
4 + 1 : Nicolau-Rreda-Cristescu-
Georgescu + Ionescu (Voința I) 
3:17,0; 8 + liieșcu-Georgescu-

Dincă-Orășanu-Ungureanu-Dumi- 
trescu- Odăiașu-Săndălache + Ban 
(Energia I) 3:025; {.seniori: sim
plu : Mihai Neguîici (Progr.) 
3:30,0, dublu ■ Niculyscu-St. Petre 
(Progr.) 3:15,0; 2+1: Nedelcu, 
Moscu+Velianovici (Energia III) 
3:42,0; schif 4: Nițescu-Grigores- 
cu-Ruiu-Ionescu (Loc.) 3:20,0; 
4 + 1: Catană-Anghel-Schafer-Ro- 
bea + Velianovici (Energia I) 
3:17,0; 8 + 1: Gripa-Dumitru-Si- 
mion-Arghiropol-Ntțescu-Grigores- 

cu-Dan-Ionescu + Dlimitru (Loc.) 
3:18,0; senioare: simplu: Vanda 
Sfetescu (Progr.) 4:20,5; dublu: 
Sălceanu-Tutaru (Energia) 3:44,0; 
4 + / : Paraschlyescu-Piescu-Zo- 

tovici-Serb+Barcani,, (Loc.) 4:02,5;
8 + 1: Energia I 3:43,0.

Cezdfima Țuchel 
corespondentă

(T.D. I); junioare: ‘dublu (klin
ker): S. Rațiu-D. Rațiu (T.D. II) 
2:46,0; dublu (race);E. Rus.u- 
G. Tricu (Loc.) 2:12,5-^ senioare: 
simplu: Ana Bae^er) (Voința) 
2:23,5; dublu:. I. Ra’^UiE. Matei 

namo). Pentru probele de mai 
sus, ca de ailtfel și la clasa 350 
cmc titlurile de campioni ai țării 
urmează să se decidă după faza 
a patia. Candidează cu șanse N. 
Buescu, M. Dănescu-ț-Al. Huhn 
și Gh. Voiculescu.-

Fiecăruia îi mal este necesară 
doar o singură victorie, care la 
sfîrșitul campionatului, va defini
tiva ordinea în clasamentele ge
nerale și pentru următoarele 
locuri.

Iată acum clasamentele celor 
șase probe cu punctajul obținut 
de concurenți în cele trei faze: 
125 cmc: I. ROMANO MOLDO
VAN (C.C.A.) 24 p. campion al 
R.P.R. 2. 1. Popa (Dinamo) 16 
p.; 3. T. Popa (Dinamo) 8 p.; 4. 
Șt Lazăr (Metalul) 7 p.; 5. A. 
Munteanu (C.C.A.) 6 p.; 250 cmc: 
1. L. SZABO (Dinamo) 24 p. 
campion al R.P.R.; 2. N. Niculici 
(C.C.A.) 18 p.; 3. C. Nedelcu
(Dinamo) 8 p.; 4—5. Ene Hein
rich (C.C.A.) și Al. Teodorescu 
(Voința) 7 p.; 350 cmc: 1. C. Ra
dovici (Metalul) 18 p.; 2. Gh. 
Voiculescu (C.C..A.) 16 p.; 3. N. 
Dițescu (Metalul) 8 p.; 4—5 V. 
Szabo (Dinamo) și St. Iancovici 
(C.C.A.) 6 p.; 500 cmc: 1. N. Bu
escu (Locomotiva) 22 p.; 2—3. M. 
Cernescu (Dinamo) și N. Popescu 
(Metalul) 14 p.; 4. I. Olaru (Di
namo) 6 p.; 5—6 G. Mormocea 
(C.C.A.) și G. Brechner (Dinamo) 
3 p.; categoria ataș: 1. M. Dăne- 
scu-ț-Al. Huhn (C.CA.) 20 p.; 
2—3—4. Gh. Ion_p.C. Udrescu 
(C.C.A.), G. Mîndroiu-|-C. Turea 
(Voința) și Gh. Gall-f-C. Grigo- 
reșcu (Metalul) 12 p.; 5. Wolfried 
Micus-)-E. Kerestes (Metalul) 6 
p.; 150 cmc femei: 1. VENERA 
VASILESCU (Dinamo) 24 p. 
campioană a RP.R.; 2—3 Mihaela 
Munteanu (Metalul) și Elisabeta 
Magyari (Dinamo) 12 p.; 4. Nidia 
Pascuțiu (Voința) 7 p.; 5. Ilona 
Uilaky (Dinamo) 6 p.

G. ȘTEFANESCU

noase eforturi materiale — s-a pus 
la dispoziția asociațiilor un impor
tant stoc de biciclete pentru pro
movarea cadrelor tinere. Oare aces
te biciclete sînt destinate numai 
plimbărilor prin oraș și excursii
lor duminicale? Conducerea aso
ciațiilor cît și a colectivelor spor
tive nu s-a întrebat niciodată ce 
face tineretul respectiv cu aceste 
biciclete?

Zilnic pot fi văzuțl pe străzile 
Capitalei zeci de tineri, pe bicicle
tele asociațiilor și colectivelor dar 
la concursuri îi putem număra pe 
degete.

Ne aflăm, deci, în fața unei pro
bleme destul de grave, pentru re
medierea căreia este cazul să se 
treacă la o hotărîtă și neîntîrziată 
acțiune. Altminteri, strădaniile or
ganizatorilor întrecerilor populare 
sînt zadarnice, iar astfel de probe— 
cu caracter popular — care au dat 
la iveală numeroase elemente de 
talent, nu-și ating scopul, decît In. 
tr-o mică măsură.



Ifei mdtă atenție problendor
alflHiisnwlui
16 iunie, reprezentanții 
din țara noastră s-au 
cabana Brănești de lîn-

și munca de cercetări

asupra raportului! au 
interesante. Vorbitorii 
problemele cele mai a-

Sîmbătă 
alpiniștilor 
întrunit la 
gă București, unde a avut loc o 
parte din lucrările conlerinței pe 
țară a comisiei centrale de alpi
nism. Lucrările au început prin ci
tirea de către tov. C. Dumitrescu 
a raportului de activitate a comi
siei centrale pe 1955—1956. După 
ce s-au arătat realizările deosebit 
de importante obținute în cadrul 
acestei discipline sportive (efectua
rea de premiere și ture de un înalt 
grad de dificultate), a fost anali
zată munca organizatorică depusă 
în această perioadă. Raportorul a 
arătat că în cadrul biroului comi- 
eiei centrale nu a existat princi
pialitate în rezolvarea diferitelor 
probleme ale alpinismului în țara 
noastră, pentru că înaintea aces
tora au fost puse de multe ori in
teresele colectivelor mai importan. 
te. De asemenea, munca depusă de 
comisiile locale s-a îndreptat prea 
mult spre activitatea alpiniștilor 
fruntașiț neglijîndu-se aproape 
complet asigurarea bazei de mase 
a alpinismului (masculin și femi
nin). Deși insigna „Alpinist R.P.R." 
are ca scop atragerea tineretulu5, 
majoritatea celor care au cucerit-o 
în 1955 sînt alpiniști mai vechi. 
Au fost neglijate și probleme ca 
atragerea femeilor în practicarea 
alpinismului 
științifice.

Discuțiile 
fost foarte 
au analizat 
cute ale alpinismului nostru, dînd 
și unele soluții pentru îndreptarea 
lucrurilor. A reieșit astfel că unele 
asociații sportive nu dau sprijinul 
cuvenit alpiniștilor, ceea ce de 
multe ori frînează activitatea a- 
cestora, prm neparticiparea la 
competiții sau neefectuarea de pre
miere și ture. De asemenea, s-au 
analizat problemele legate de asi
gurarea bazei materiale, proble
mele alpinismului feminin, atrage
rea tineretului în practicarea 
acestui sport ca și necesitatea stu
dierii (de către. Institutul de Cer
cetări Alimentare) și realizării u- 
nor comprimate alimentare care 
ar ajuta foarte mult activitatea 
alpiniștilor. Cele mai aprinse dis
cuții s-au purtat în legătură cu 
campionatul de cățărălură arătîn- 
du-se atît părțile lui bune cît și 
lipsurile sale.

A fost aleasă apoi noua comisie 
centrală de alpinism din care fac 
parte: C. Messinger, C. Dumitres
cu, M. Gheorghiu, E. Sarafian, E. 
Cristea, M. Bogdan, A. Canaracbe, 
M. Crăciunescu, C. Georgescu, A. 
Irimia, Viorica Canarache, N. Do- 
bre, V. Măciucă, I. Boitoru, G. 
Petrescu, E. Csainer, Mioara Ștefă- 
nescu, Magdalena Ertlman, Livia 
Rusu, Ileana Goilavu, Maria Picu, 
I. Halpern, W. Kargel, Dr. O. Po
pescu, M. Papazian, I, Chictorea,
C. Ionescu. P. Fozokoș, M. Nicolau, 
M. Tudoran, D. Lubenescu — Bu
curești, Gh. Roșculeț, F. Frazzei, 
I. Coman. I. Vasi,, Nina Vasiliu, 
A. Floricioiu, W. Frantz, T Hur- 
bean — Orașul Stalin, E. Fomino,
D. Constantin — Ploești, A. Stern 
— Oradea, A. Simdh — Bieaz, 
A. Goghi, Nela Sorageâ, R. Stoi- 
covici — Cluj, Marga Tome, T. 
Boerescu — Sibiu, L Hlopețchi — 
Lupeni, T. Fluouș — Zărnești, S. 
Csiki — R.A.M.

A avut loc apoi prima ședință 
plenară a comisiei centrale alegîn- 
du-se următorul birou: C. Messin
ger — președinte, C. Dumitrescu,
E. Cristea, E. Fomino, M. Bogdan, 
Livia Rusu. A. Irimia, N. Dobre, 
Ileana Goilavu, M. Papazian, E. 
Csainer, 1. Halpern.

La concursul Pronosport nr. 24 din 
17 iunie 1956, au fost depuse 1.058.729 
variante. •

In urma trierii și omologării bule
tinelor depuse, fondul de premii In 
valoare de 1.005.799 lei X fost repar
tizat ia următoarele premii stabilite:

Premiul I: 4 variante cu 12 rezul
tate exacte, reveniiid fiecărei variante 
Cite 62.862 lei.

Premiul II: 88 variante cu 11 rezul
tate exacte, revenind fiecărei Varian. 
te cite 3.428 lei.

Premiul III: 1.21» variante cu 1» 
rezultate exacte, revenind fiecărei 
variante cite 374 tei.

Premiul I a revenit partlclpanților:

Moisolu Niculae din Constanța, 
Trălstaru Gheorghe din București, 
Cristian Ion din comuna Baciu Reg. 
Stalin și popa Nicola* din com. Vul- 
cana-Pandele Reg. Ploești.

' )< 6 ( 'Premiile speciale atribuite buleti
nelor eu • rezultate de la concursul 
nr. 22 din 3 iunie, excursii In străină
tate. au fost distribuite astfel:

Cele două excursii în U.R.S.S. pe 
itinerariul KievrMpscova au revenit 
particlpanților;
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Din meciul cu Suedia să învățăm 
cu Norvegiapentru cel

. In fotbal, ca și în alte sporturi, 
greșelile se plătesc și nu-i o în- 
tîmplare faptul cg duminică, două 
din greșelile comise de echipa 
noastră reprezentativă au fost 
plătite scump; o înfrîngere care, 
desigur, i-a afectat foarte mult pe 
iubitorii fotbalului. Și acest insuc
ces este cu atît mai decepționant 
cu cît totuși echipa noastră pu
tea realiza uri rezultat mat bun , ju. 
cînd chiar așa cum a jucat Cînd spu
nem acest lucru ne referim pe de o 
parte la modul cu totul norocos în 
care au marcat suedezii ambele 
goluri, iar pe de altă parte la 
faptul că înșiși oaspeții au intrat 
pe teren și au jucat cu tenriiința 
vădită de a-și asigura din capul 
locului o apărare fermă, deci un 
rezultat de egalitate. Cu un joc 
mai prudent, mai atent și în orice 
caz mai organizat — pentru a mu 
se lăsa descoperită și surprinsă de 
oontra-atacurile suedeze — apăra
rea noastră ar fl putut împiedica 
marcarea golurilor și obține uri re
zultat alb.

Firește, un eșec într.un meci 
internațional, în care orice iubitor 
al fotbalului, orice cetățean do
rește cu toată inima un rezultat 
favorabil, este de natură să deza
măgească, sg întristeze. Duminică 
însă, mai mult a decepționat com
portarea echipei decît rezultatul 
meciului. Intr-un meci trebuie să 
ctștige una din echipe, aceea mat 
bună, sau rezultatul! să fie egal, 
dacă echipele se dovedesc de 
forțe egale. Și înitr-un caz și în 
celălalt, echipei învinse sau egale 
îi rămîne satisfacția unei compor
tări bune. Duminică, sDectatorllor 
le-a fost refuzată mai ales această 
satisfacție. Echipa noastră a Jucat 
sub așteptări șl acest fapt trebuie 
reținut tn primul rînd, pentru că 
a scos în evidență serioase lipsuri, 
care trebuie să dea de gîndit an
trenorilor .

Care au fost aceste lipsuri ?
Am remarcat în primul rînd 

multe greșeli de tehnică în pase, 
șuturi, preluări, conducerea min
gii etc., care pot fi atribuite într-o 
măsură si nervozității unor jucă
tori. Multe acțiuni au fost iro
site fie din cauza unei pase gre
șite, fie din cauza conducerii de
fectuoase a balonului. Primul gol 
a fo6t înscris dintr-o asemenea 
greșeală tehnică: Apolzan a gre
șit o preluare, care a dus la gre
șeala de interceptare și conducere 
a balonului a lui Zavoda II, de pe 
urma căre:a a profitat Thillberg. 
O greșală similară a făcut șîVoi- 
nescu, care de altfel înainte șî 
după această greșeală a avutcîte- 
va intervenții salvatoare. El a a- 
runcat greșit mingea cu mina 
și fundașul Johansson — sezisînd 
aruncarea și speculînd faptul cS 
Tătaru a așteptat mingea în loc 
să fugă spre ea — a intervenit 
și a marcat de la distanță.

Toate acestea, ca și alte greșeli, 
ne duc la concluzia că nivelul teh
nicii individuale a jucătorilor noș
tri lasă de dorit. De unde se des
prinde și mai accentuat sareina 
intensificării muncii în colective, 
în această direcție, în care sue
dezii ne-au dat un exemplu. Fără 
să domine teritorial, ei au dominat 
totuși jocul datorită bogatului lor 
bagaj de cunoștințe tehnice indi-

f^onosporf
Luea Aurel din Cdnstanța str. Olga 

Banc ic 30 și Teodor eseu Adrian din 
București str. Peneș Curcanul 31.

Excursia in U.R.S.S. pe Itinerariul 
Kiev-Moscova-Leningrad a revenit 
participantului : Lupu Ioan din Or. 
Stalin, str. Pictor Luchian 13.

Excursia in R.P. Bulgaria a revenit 
participantului: Buzaș Gabriel din 
Ploești, școala Profesională Teleajen.

Excursia in R. P. Ungară a revenit 
participantului: Ivanov Ecaterina din 
Făgăraș str. N. Bălșescu 4.

Croaziera pe Marea Neagră a reve
nit participantului călul Gheorghe 
din București, str. Acvila 14.

In urnă au fost introduse 785 
riante cu o rezultate.

■*<

Atențiune! clnd participați la 
nosport scrieți pe buletinele de 
curs (talon 1)t adresa de pe buletinul 
de Identitate, uiide urmează să vi se 
achite premiul.

va-

Pro-
con-

atît în fer- 
în inițierea 
periculoase

viduale care i-a ajutat 
miatea apărării, cit și 
și desfășurarea unor 
acțiuni de atac.

Cu deficiențe tehnice, echipa 
noastră putea mai greu să cores
pundă sub aspect tactic. Greșelile 
de ordin tactic comise le-am ana
lizat în cronica jocului. Ele pot 
fi rezumate la :

1. concentrarea jocului pe tri
pleta cu abuz de pase laterale și 
ignorarea jocului pe aripi.

2. joc prea deschis în apărare, 
deși au fost evidente „găurile" (Za
voda II și Apolzan).

3. scăderea ritmului de joc în 
partea finală a acțiunilor (și aici 
Ozon a. greșit nepermis de mult 
prîn opriri contraindicate care au 
frînat jocul).

4. lipsa jocului în adîncime
5. jocul pe sus, care convenea 

apărării suedeze.
La acestea trebuie să adăugăm 

și faptul că antrenorii lotului nu 
au intervenit de pe tușă mai ener
gic pentru a impune jucătorilor 
respectarea indicațiilor tactice și 
mai mult calm.

Sînt lucruri din care trebuie să 
învățăm și încă foarte repede pen
tru că peste numai 9 zile echipa 
noastră reprezentativă va susține 
un nou Joc internațional: cu Nor
vegia, la București. Și viitorii

reprezentativă va susține

vegia, la București. Și viitorii 
noștri adversari practică un joc 
defensiv și chiar mai accentuat 
decît suedezii, dată fiind și va
loarea ,lor mai scăzută, ca și fap
tul că joacă în deplasare.
Jocul defensiv al norvegienilor— 

subliniat în cronicile meciului cu 
Polonia la Oslo — va ridica deci 
echipei noastre probleme asemă
nătoare cu cele de duminică. Prin 
urmare, în scurtul timp care a mai 
rămas pînă la acest joc, trebuie 
luate măsuri care să asigure, dacă 
nu o ameliorare a tehnicii (care 
cere un timp mai îndelungat) cel 
puțin o îmbunătățire a orientării 
tactice și chiar a componenței lo
tului. In această din urmă tirivin- 
ță, sînt două alternative :

1. o schimbare radicală a lotu
lui — ceea ce nouă nu ni se pare 
nici justificată și r.ici posibilă pen
tru o perioadă atît de scurtă

2. completarea lotului cu cîteva 
elemente, necesare în atac si 
chiar în apărare, eventual din 
lotul B sau dintre jucătorii nese
lecționați. Cele două jocuri de 
campionat de joî pot servi even
tual drept criterii de selecție.

Această a doua alternativă este 
posibilă ș* se impune, chiar dacă 
ne am referi numai la faptul că 
unii dintre jucătorii de rezervă 
din lotul actual nu sînt de valoarea 
titularilor. Nu-i vorba de modtti- 
cări car® să necesite o nouă 
muncă de omogenizare a echipei, d 
numai de schimbări absolut în 
folosul echipei pentru că au fost 
chiar titulari care nu au cores
puns (de pildă, Tătaru, Zavoda II. 
Constantin).

Meciul cu Norvegia trebuie pri
vit cu aceeași seriozitate ca partida 
cu Suedia și trebuie create condi
țiile unei 
noastre la 
eâ reale.

comportări a echipei 
nivelul posibilităților

PETRE GAȚU 
RADU URZICEANU

înainte de a depune buletinele Pro
nosport consultați revista „progra
mul pronosport” tn tare găsiți un bo
gat material documentar. Revista se 
găsește de vînzare la toate agențiile 
Pronosport.

Tn concediul de odihnă rezervați-vă 
ctteva minute pentru concursurile 
Pronosport. Cu un buletin de doi lei 
puteți obține In fiecare săptămlnă 
premii tn valoare de sute de mii lei.

Vrett să obțineți o motocicletă 7 
Participați la pronosport. I.a concursu
rile Pronosport in afară de premiile 
obișnuite pentru 12, 11 sau 10 rezul
tate exacte se acordă și premii spe
ciale — motociclete și excursii tn 
străinătate — pentru cei care nu in
dică nici un rezultat exact.

Nu neglijați să depuneți buletinele 
dvs. pentru concursul pronosport nr. 
25 de duminică 24 iunie.

Mergeți Ia agenția Pronosport, stu- 
diați programul etapei din această 
săptămlnă și clasamentele respective 
și Indicați prin 1, x sau 2 pronosticul 
dumneavoastră.: Scrieți citeț și 
cerneală adresa și pronosticurile 
așteptați rezultatele meciurilor, 
uitați! Pronosportul distribuie în 
care săptămlnă premii de sute de 
lei.

CU 
Și 

Nu 
fie. 
mii

Interul stingă suedez Thillberg și-a făcut loc și a tras la poartă* 
Voinescu se pregătește să prindă și va bloca balonul, pe care Oni- 

sie și Zavoda II ti urmăresc cu vădită teamă

Campioana de fotbal a 
intîinește o selecționată divizionară

Anderlecht,

(Urmare din pag. 1) 
venit în convorbirea noastră cu 
Mermans, d-1 Steppe, secretarul 
general al clubului — avem un 
palmares bogat. Echipa noastră 
va face tot posibilul ca să satis
facă exigențele publicului romin, 
un bun cunoscător al jocului de 
fotbal. La Kiev, acum două zile, ' 
Anderlecht nu a forțat jocul, toc
mai pentru a avea resurse în 
jocul de la București. Nu spun 
că vom învinge, dar-în orice caz 
sperăm să facem un joc frumos".

Anderlecht a deplasat la Bucu
rești o echipă puternică. Din ea 
nu vor lipsi Mermans, centrul a- 
tacant al naționalei Belgiei, pre
cum și cele două aripi ale națio
nalei : Jurion și Orlans, care toți 
trei au jucat în echipa care a în
trecut recent Ungaria cu 5—4. 
In echipă mai figurează interna-

Note, știri,
NU SE PREZINTĂ ARBITRII!

La o serie de jocuri disputate 
duminică în cadrul Cupei R.P.R. și 
în campionatul republican de ju
niori arbitrii delegați nu s-au pre
zentat. Este cazul celor două me
ciuri de juniori de la Iași, a jocu
rilor de Cupă de la Sighișoara, Va
tra Dornei ș. a. Este o notă proastă 
pentru arbitri, iar forurile de re
sort, analizînd aceste lipsuri serioa
se, trebuie să ia măsuri împotriva 
celor care nu înțeleg să-și facă da
toria. Nimeni nu este obligat să ar
bitreze, dar atunci cînd a acceptat 
această sarcină, este dator să șî-o 
îndeplinească. Altminteri, se exclu
de singur din corpul arbitrilor.

ULTIMA ETAPA!
In campionatul categoriei A a 

mai rămas o singură etapă de dis
putat: etapa a XlII-a a turului. A- 
ceasla, cum se știe, a fost progra
mată în două „rate" : două jocuri 
joi 21 iunie, iar trei la 1 iulie, 
joi au loc partidele : Dinamo 
București — Flacăra Ploești, și 
Minerul Petroșani — Știința Cluj.

Al șaselea meci a.l etapei. Loco
motiva Timișoara — CCA, progra
mat inițial la 21 iunie, a fost amî- 
nat pentru o dată care va fi fixată 
ulterior.

Campionatul republican de juniori
SERIA I

Locomotiva Pașcani-Flamura roșie 
Buhuși 4-2 (2-1).

Avîntul Fălticeni-Progresul Rădă
uți 7-2 (1-2).

Avîntul P, Neamț-Fl. roșie Bacău 
3-2 (2-0).

Flamura
Bacău 0-6

2-2
Iași

3 •

3-1

0-1

roșie Burdujeni-Dlnamo 
(0-1).
SERIA a Il-a

Victoria Tecuci-Voința Tecuci 
(0-2).

Progresul Focșani-Locomotiva 
0-1 (0-0).

Ști nța lași-Flacăra Mloineștl 
(neprezentare).

Progresul lași-Dinamo BIrlad 
(2-0).

SERIA a III-a
Dinamo Galațl-ștllnța Galați 

(0-0).
Metalul Tîrgovlște-Flacăra Ploești 

0-2 (0-0).
Progresul F.B. București-Flaeăra 

Moreni 4-0 (1-0).
Metalul Sinala-Dinamo 6 București 

2-1 (1-1).
SERIA a IV-a

Progresul C.P.C.S. București-Cons- 
tructorul constanța 11-0 (3-0).

locomotiva București - Progresul 
Călărași 11-1 (4-1). .

C.C A -Metalul Constanța 6-2 (2-0).
SERIA a V-a

Progresul Corabia-Dlnamo Pitești 
1-2 (0-0).

Flamura roșie Bene Rahova Bucu- 
resti-Locomotiva Craiova 2-2 (1-0).

Știința București-Constructorul Cra
iova 3-1 (1-0).

ționalii: Matthys, Meert și Van- 
denbosch. D. CALIMACH1

ULTIMELE PREGĂTIRI ALE 
FOTBALIȘTILOR NOȘTRI

Selecționata divizionară s-a an
trenat sîmbătă după-amiază In 
compania echipei din categoria A 
Progresul București de care a 
dispus cu 7—0 (3—0) prin golurile 
marcate de David (3), Zahar ia, 
Ciosescu (2) și Hașotă. In acest 
meci, selecționata divizionară a 
utilizat formația:

Uțu (Dunga) — Sbîrcea (Ma
cri), Caricaș (Stancu), 
(Soare) 
bei) — 
dai, Olaru (Ciosescu), 
cu, David.

înlocuirile, cu excepția postului 
de stoper (care «-a făcut în m:«i. 
30) au avut loc după pauză.

Macri
— Bodo, Hidișan (Știr- 
Zaharia (Hașotă), Sere- 

Dinules-

rezultate  •••
Jocul de la București se va dis

puta pe Stadionul Republicii. Bile
tele pentru acest meci se pun în 
vlnzare la agenția Pronosport din 
Cal. Victoriei 9, la agenția Dinamo 
și la casa specială din str. Aristide 
Brian

UN JOC AMICAL...
Sîmbătă, Flacăra Ploești a sus

ținut la Corabia cu Progresul, un 
meci amical, care a prilejuit o fru
moasă partidă. Ploeștenii au câști
gat cu 2—1 (0—0) prin punctele 
înscrise de A. Munteanu și D. 
Munteanu. Pentru gazde a mar
cat Deliu.

...ȘI UNUL DE „BATRINI"
La Arad, un meci frumos: între 

„bătrtnii" (fin Arad ți Timișoara. 
Rezultat final: 2—2 (1—1). Au
torii golurilor: Auer și Bătrin pen- ’ 
tnu Arad, Bwiztaa și Sept pentru 
Timișoara. Au evoluat fostele „glo
rii" ale fotbalului nostru. Poate' 
vi le reamintiți. Iată cele două 
formații:

ARAD: Czinczer — Reinhardt 
I. Szabo, Albu-Reinhardt II, Sza- 
niszlo II-CucuU. Auer, Pernechi, 
Barbu II, Bătrin.

TIMIȘOARA: Pavlovid-Ianco- 
vici, Tepeneag, Molnar — Dehelea- 
nu, Marcu — Bindea, Beke, Sepi II. 
Schwartz, Lowenjeld.

Locomotiva M.C.F. București-Tină- 
rul Dinaznovtet I București 1-1 (0-6).

SERIA a Vl-a
ștlirșța Timteoara-Mlnerul Petro

șani 1-1 (0-0).
Mtetalul Heșrița-Mtrwerol Lupeni 1-0 

a-o).
Metalul Oțelul roțu-Locomotiva Tr. 

Severin 2-1 (2-0).
Locomotiva Tlmășoara-Ștli-nța Cra

iova 0-1 (0-1)
SERIA a vn-a

Flamura roșit 7 Nov. Arad-Cons- 
tructorui Arad 0-0.

Flamura niște Arad-Metalul Arad 
7-1 (4-0).

Recolta Sakmta-Locomotlva Arad
3- 1 (0-1).

SERIA a-vni-a
Metalul CSmpia Turzii-Progresul 

Satu Mare 3-0 (S-0).
Progresul Turda-Mmerul Baia Mare

4- 4 (2-0).
Știința CluJ-Avintul Slghet 6-0 (5-0).

SERIA a IX-a
Dinamo Tg. Mureț-Flacăra 7 0-1

(1-0).
Constructorul Turda-Flamura roșie 

Sf. Gheorghe S-O (neprezentare).
Avîntul —

Stalin 2-1
Avîntul

(0-0).

Metalul . ..
talul 1S1 4-0 (»-»).

Metalul ÎM-Metahil Hunedoara 3-1 
(2-0).

Flacăra 14-Metalul uz. Tract, orașul 
Stadia 1-1 (0-1).

Tg. Itureț-Dlnamo Orașul 
(O-»).
Toplița-Avlntul Reghin 2-0

SERIA a X-a
St. roșu Orașul Stalin-Me-



locomotiva București a terminat 
neînvinsă turul campionatului 

masculin de ratei
r După jocurile restante disputate 
"duminică, echipa Locomotiva Bu
curești a terminat neînvinsă turul 
campionatului masculin republican 
de volei. Iată, clasamentul final 
al turului :

Meciul Știința Timișoara—Pro
gresul Cluj se dispută la 7 octom
brie.

1. Loc om. Buc. 990 27:12 18
2. Dinamo Buc. 981 26:10 17
3. Progresul Buc. 963 22:16 15
4. Met. Or. Stalin 9 5 4 19:18 14
5. C.C.A. 9 4 5 21:19 13
6. Știința Arad 9 4 5 17:22 13
7. Progresul Cluj 8 4 4 18:18 12
8. Știința Timișoara 835 18:20 11
9. Progresul Galați 918 11:26 10
10. Dinamo Constanța 9 0 9 9:27 9

■ FOTBAL. — Jocurile de ca
tegorie A de joi vor fi arbitrate 
de: P. Kroner (la tușe Gh. Du
ios și Gh. Năstase) la jocul Di
namo București — Flacăra Plo- 
ești, și St. Mataizer — Craiova 
(la tușe: I. Nițescu și V. Mari- 
neanuj ambii din Sibiu) la Mine
rul Petroșani—Știința Cluj.

■ Alte rezultate din Cupa 
R.P.R., etapa de duminică î

Recolta Salonta—Metalul Arad 
0—3 (0-1).

FI. roșie II Rm. Vîlcea—Dina
mo Pitești 5—0 (3—0).

Metalul C. Lung — FI. roșie 
Rm. Vîlcea 0—2 (0—2).

■ Un meci amical, ieri Ia 
Rm. Vilcea: FI. roșie — Lo
comotiva Tr. Severin 6—0 (3—0). 
Au maroat: Oprițescu (4), Me- 
ghie și Anescu IL

■ O restanță în campionatul de 
Juniori: FI. roșie UTA Arad — 
Locomotiva Arad 3—1 (3—1).

Reportaj despre o... dublă cursă ciclistă
Nu puține au fost ocaziile cînd 

în coloanele ziarului nostru au apă
rut descrieri ale pasionantelor în
treceri cicliste, în care Constantin 
Dumitrescu sau Gabriei Moiceanu 
se „războiau" cu sutele de kilome
tri, cu căldura caniculară sau cu 
ploile reci și torențiale. In schimb, 
numai rareori au văzut „lumi
na" tiparului peripețiile — poate 
tot atît de pasionante — ale unei 
curse cicliste la startul căreia 
s-au prezentat tineri țărani mun
citori. Ei bine, tocmai unei aseme
nea întreceri sportive îi consacrăni 
noi rîndurile de față

Pe scurt, iată despre ce va fi vor
ba. Competiția: Cursa ciclistă în 
cadrul SpartacUadei; locul de des
fășurare : comuna Borș, raionul 
Oradea ; distanța : satul Sîntioan 
— comuna Borș — satul Sîntioan, 
aproximativ 14 kilometri; partici- 
panți: numeroși tineri țărani din 
Borș și Sîntioan, bineînțeles, pe bi
ciclete de... oraș. Iar în completarea 
programului: două curse de troti
nete organizate ad-hoc, spre bucu
ria micilor spectatori prezenți în 
număr mare la...

...STARTUL CURSEI
Deși era ora nepotrivită (14,00) 

și în după-amiaza aceleeași zile se 
anunțase un veritabil derbi fotba
listic al raionului (Sîntioan-Borș), 
sute de spectatori erau prezenți pe 
șoseaua care leagă salul Sîntioan 
de comuna Borș. In mijlocul spec
tatorilor și al concurențelor, ins
tructorul raional al asociației 
'Recolta, Geza Sakacs, și antreno
rul de ciclism loan Csire se stră- 
duesc să asigure întrecerii o desfă
șurare normală, dînd indicații celor 
care vor porni în cursă. Un fapt in
teresant este acela că doar cîțiva 
'(riici 10) dintre tinerii care au ve
nii cu biciclete ascultă sfaturile ce
lor doi tehnicieni și se pregătesc 
SĂ ‘P startul. Restul, privesc cu oa
recare neîncredere, comentează șan
sele celor care s-au încumetat să se 
avînte în concurs, discută, dar... 
nu vor să participe. Motivul: dacă 
se tniîmplă să cadă și să se loveas
că?

Toate insistențele, celor doi teh-

Dinamo Constanta mi
In orașul Constanța voleiul este 

unul din cele mai iubite jocuri 
sportive și a cunoscut în fiecare 
an o popularitate mereu crescîn- 
dă. Echipele constănțene și-au cu
cerit, datorită jocului lor specta
culos, multe simpatii în masele 
largi de spectatori din diferite o- 
rașe ale țării, iar unii jucători, 
cum sînt Mușat și Rusescu, au 
promovat pînă în echipa reprezen
tativă a țării.

Anul acesta o echipă constăn- 
țeană, Einamo, participă la în
trecerea formațiilor fruntașe ale 
voleiului nostru. Prin prisma re
zultatelor obținute anterior cu e- 
chipele locale, era de așteptat ca 
Dinamo să reprezinte cu cinste 
acest centru cu tradiție și cu pres
tigiu în voleiul nostru. La înche
ierea turului campionatului din 
prima categorie, însă, dinamoviștii 
nu au realizat nici o victorie din 
cele 9 meciuri disputate, deținînd 
cu „autoritate" ultimul loc în cla
sament Comportarea siabă a echU 
pei Dinamo din Constanța a ne
mulțumit nu numai pe constănțenf, 
ci și pe toți acei care cunoșteau 
performanțele obținute în trecut 
de- voleibaliștii constănțeni. Pen
tru a lămuri rezultatele nesatis
făcătoare ale echipei Dinamo 
Constanța, vom încerca să arătăm 
cîteva din cauzele care au făcut 
ca echipa constănțeană să ocupe 
ultimul loc în clasamentul tu
rului.

— Neseriozitatea la antrena
mente manifestată de toți com- 
ponenții echipei. Urmărind regu
lat ședințele de antrenament, ori
cine se poate convinge cu ușu
rință de neseriozitatea cu care 
sînt privite acestea. De cele mai 
multe ori la antrenamente nu vin 
mat mult de 4 jucători...

In asemenea situație e lesne de 
înțeles că echipa nu poate exersa 
elemente de tactică și nici nu 
poate închega un joc colectiv. In 
ultimul antrenament al săptămînii 
dinamoviștii întîlnesc de obicei 
intr-un meci de verificare una din 
echipele din localitate. Aceste în- 
tîlniri nu-și ating însă scopul, 
deoarece unii din componenții pri
mei formații absentează, iar înlo
cuitorii lor nu au o pregătire sa
tisfăcătoare.

— Echipa este alcătuită din 6 
jucători și o rezervă, Badea, care 
nu poate face față deocamdată

mcieni se risipesc în vlnt și cum 
ora meciului de fotbal se apropia, 
nu mai rămînea altceva de făcut 
decît să se dea plecarea. Și în clipa 
în care steagul din mina antreno
rului Ioan Csire a fluturat, concu
rența au pornit pe panglica de as
falt a șoselei, spre comuna Borș.

O ...CURSA „TARE"...
Aplecați pe ghidoanele biciclete

lor, tinerii sportivi gonesc cu peste 
35 de km. pe oră. Mărturie în a- 
ceastă privință stă acul kilometra
jului de la motocicleta cu care ur
mărim cursa : el ne indică viteza 
cu care se rulează. Nici nu am a- 
juns bine în comuna Borș și în 
fruntea alergătorilor s-a instalat tî- 
nărul Gheorghe Kiraly. El se dis
tanțează mereu, dovedind reale ca
lități de rutier. De altfel, el va ar 
junge la linia de sosire cu un mare 
avans față de ceilalți alergători, 
care luptă pentru locurile urmă
toare. Este o întrecere extrem de 
dîrză în care Ludovic Fiilop, Ernest 
Hajdu și Ludovic Hajdu risipesc 
multă energie. Ei vor trece linia 
de sosire în această ordine, după 
Gh. Kiraly, învingătorul probei.

Toți sînt fericiți, veseli, puțin o- 
bosiți și nu mai contenesc cu dis

cuțiile. Nu numai că au participat 
prima oară la o cursă ciclistă dar 
despre asemenea întreceri sportive 
știau pînă acum numai din auzite. 
Strinși în jurul celor doi tehnicieni, 
ii asaltează cu întrebările, dintre.

reprezintă ro cinste voleiul constăntean

Unde va trece mingea? Fază din 
namo Constanța

exigențelor campionatului catego
riei A. Pe de altă parte, din pri
ma formație fac parte elemente 
care nu mai corespund cerințelor 
jocului modern. Așa este cazul ju
cătorului Marghiol care, ce-i drept, 
a avut o valoare ridicată în urmă 
cu cîțiva ani, dar care este acum 
depășit.

— Echipa intră pe teren cu con
vingerea că va... pierde respec
tiva partidă. Este cazul jocului cu 
Dinamo București, în care dina
moviștii constănțeni nu au opus 
rezistență decît în ultimul set, sau 
cazul întîlnirii cu studenții ară- 
dani pierdută cu 2—3, după ce 
Dinamo a condus cu 14—12 în 
setul decisiv.

Conducerea colectivului sportiv

O inițiativă lăudabilă:

Concursul de tir pentru începătorii din București
Duminică, la poligonul „Gh. Va- 

silichi" a avut loc primul concurs 
de tir rezervat tinerilor trăgători 
începători. Această întrecere face 
parte din competiția inițiată de 
comisia de tir a orașului Bucu
rești în scopul de a atrage cît mai 
rnulți tineri între 14 și 19 ani, în 
practicarea regulată a acestui 
sport.

Concursul s-a desfășurat la ar- 

care una se repetă cel mai des : 
„Cînd mai concurăm odată?".

„.URMATA DE ALTA, LA FEL 
DE DISPUTATA!

Și iată că atunci cînd copiii își 
disputau și ei întîlrurea în cursa de 
trotinete s-a produs o mare surpri
ză : „neîncrezătorii" care se temu
seră să se prezinte la start și-au 
luai „inima în dinți" și au cerut să 
concureze și ei. Deci, alt start, altă 
cursă și un nou învingător ; Dezi- 
deriu Pop, urmat de Nicolae Bodo 
și Nicolae Kiraly. Rezultatele tehni
ce, atît de la prima cursă, cit și 
de la cea de a douia nu vă vor 
spune nimic în plus. Un singur re
zultat este demn de reținut: că a- 
ceastă primă cursă ciclistă organi
zată în comuna Borș a stîrnit un 
mare interes și că tinerii țărani 
muncitori nu învățat să aprecieze 
și sportul cu pedale de care mulți 
au rămas definitiv „îndrăgostiți"!

La prima ediție a campi onatului de hochei pe iarbă al R. P. R.
Anul acesta se va desfășura 

pentru prima oară campionatul 
republican de hochei pe iarbă. A- 
cest lucru a putut fi realizat da
torită dezvoltării pe care a luat-o 
această disciplină sportivă, în spe- 
cial în anul 1955, cînd au fost în- 
ființate echipe de hochei, la Cluj, 
Oradea, Gheorghieni, Miercurea 
Ciuc, Iași, Craiova, Turnu Severin 
și alte orașe din țară.

Anul trecut, s-a desfășurat la 
Oradea primul concurs republican, 
la care au participat 8 echipe. Ală
turi de echipele bucureștene, cele 
provinciale au avut o comportare 
meritorie clasîndu-se pe locuri 
fruntașe.

Este adevărat câ sub acest as
pect tehnic și tactic mai sînt multe 
deficiențe, care în parte au fost 
eliminate datorită indicațiilor date 

meciul Locomotiva București-Di- 
(Foto: E. K1MAKOVICZ).

Dinamo Constanța nu a făcut ni
mic pentru a elimina cauzele care 
au dus la 9 înfrîngeri consecu
tive. Pentru lichidarea acestei si
tuații se impune de urgență anali
zarea de către conducerea colecti
vului a slabei comportări și luarea 
unor măsuri care să ducă la îm
bunătățirea jocului echipei pînă la 
nivelul cerut de competiția la care 
participă. Se impune mobilizarea 
unor elemente tinere, cu perspec
tive, care pot fi promovate din e- 
chipa de juniori și din colectivele 
din campionatul regional. De ase
menea, este necesară sancționarea 
celor ce se fac vinovați.

V. Arachelian 
/, Brukner 
corespondenți

mă sport 10 focuri, cu participa
rea echipelor reprezentative de 
raion alcătuite din 5 trăgătoare 
și 5 trăgători. Deși, în general, 
se poate spune că întrecerea s-a 
bucurat de mult succes atît în pri
vința numărului de concurenți, cît 
și a rezultatelor înregistrate, to
tuși din partea unor comitete 
C.F.S. raionale s-a vădit mult 
dezinteres. Astfel, în timp ce re
prezentativa raionului „1 Mai" a 
fost completă, iar din echipele ra
ioanelor „V. I. Lenin", „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" și „Grivița Roșie" 
au absentat un număr mic de con
curenți, alte comitete C.F.S. raio
nale („T. Vladimir eseu, „I. V, 
Stalin" și „23 August") nu au în
țeles să răspundă la inițiativa 
comisiei de tir a orașului Bucu
rești, ele nefiind reprezentate în 
primul concurs.

Dintre rezultatele înregistrate au 
ieșit în evidență cele realizate de 
Gh. Stanciu (Gr. Roșie) 72 p., 
C. Botezatu (V. I. Lenin) 70 p., 
I. Mogoș („1 Mai") 67 p„ precum 
și a mezinului concursului, Con
stantin Darie de numai 14 ani (e- 
lev al școlii nr. 118 — N. Băl- 
cescu) — 66 p.

La întrecerea fetelor, cele mai 
bune rezultate au fost obținute 
de: Firica Bonoiu („1 Mai") 69 p„ 
Elena Lungu (V. I. Lenin) 68 p., 
Teodora Bănuță (Gh. Gheorghiu- 
Dej) 66 p.

I. Bahmuțeanu 
corespondent

de antrenorul polonez S. Paczkow- 
ski care a lucrat anul trecut ală
turi de tehnicienii noștri. Cu prile
jul diferitelor meciuri -și, în spe
cial atunci cînd joacă echipa 
Știința I.C.F., spectatorii au putut 
aprecia frumusețea și dinamismul 
aceslei discipline sportive.

Ținindu-se seama de creșterea 
nivelului de joc și a numărului 
tot mai mare de echipe, anul a- 
cesta s-a hotărît organizarea prî-’ 
mului campionat republican de 
hochei pe iarbă. Echipele partici
pante au fost împărțite în patru 
seri! de cîte trei echipe, care s-au 
calificat în etapa pe oraș sau pe 
regiune. In zona I întrecerile att 
început la Turnu Severin unde 
s-au întrecut echipele Știința 
I.C.F. București, Știința Timișoa
ra și Dinamo Craiova. La Alexau-

Hochei cs iartă: 
Selecționata A—SetectMmata B 

4—2 (1—0)
Fără îndoială că demonstrația 

de hochei pe iarbă desfășurată 
duminică în deschidere la meciul 
internațional de fotbal R. P . R.- 
Suedia a plăcut zecilor de mii 
de spectatori prezenți în tribu
nele stadionului „23 August". 
Cele două selecționate care au 
evoluat s-au achitat cu succes 
de sarcina avută. Jocul a abundat 
în faze spectaculoase, fineți teh
nice, acțiuni bine gîndite și în 
special a arătat că astăzi la noi 
în țară se practică un hochei 
destul de bun și cu perspective 
și mai mari de dezvoltare.

Jucătorii celor două formații 
s-au străduit să scoată cît mai 
mult în evidență gradul lor de 
pregătire, și au reușit. Se cere 
să se acorde o atenție și mai 
mare acestei discipline sportive 
contribuindu-se în felul acesta la 
popularizarea ei.

La fluierul arbitrului Preis și 
Smerecinski echipele au aliniat 
următoarele formații: Selecțio
nata A : Ueskul-Hendel, Popescu- 
Dulimov, Bănățeanu.Bigelsteiner- 
Teodorescu, Crețescu, Ivana, Să- 
cășeanu, Dumitrescu. Selecționata 
B: Marinescu-Ionescu, Tanovi-
ceanu-Albon, Ilie, Ursache-Nichi- 
for, Neacșu, Bușe, Epure, Iliescu.

Pentru învingători au înscris 1 
Dumitrescu (2) și Ivana (2), iar 
pentru învinși Neacșu și Epure.

V. B.
-------------  • «1 *

Amănunte în legătură cu 
jocul echipei Auderlecht
• Jocul are loc pe Stadionul „23 

August”. Sînt' valabile biletele cu 
seria nr. 11.

• Asociațiile sportive își pot ridica 
cotele de bilete repartizate de la 
Stadionul Tineretului pînă astăzi la 
ora 12.

• Pentru public, biletele s-au pus 
în vînzare de ieri la casele de bilete 
de la: agenția Pronosport din Cal. 
Victoriei », agenția Dinamo, agenția 
CCA, casele de bilete ale Stadionului 
Republicii din str. Hașdeu, la casa 
de bilete de pe str. Aristide Briand 
șl la casele Stadionului „23 August’’ 
din Bd. Muncii.

• Pentru a evita aglomerația, spec
tatorii sînt rugați să respecte intră
rile indicate pe bilete.

• Prin intrarea din str. Maior Co- 
ravu au acces posesorii de bilete 
pentru tribuna I sectorul 0, precum 
și posesofiî de carnete roșii și albas
tre în piele șl carnete negre (ziariș
ti) eliberate de CCFS/CM și anume: 
roșii în pînză cu acces prin aceeași 
intrare dar la celelalte sectoare ale 
tribunet Z-a. Toate celelalte carnete 
eliberate de CCFS/CM și anume: 
carnete gri șl tichetele cu dungă rw 
șle-fotbal au acces la tribuna I, dai 
cu intrarea prin Șos. lancului și Bd. 
Muncii.

• Copiii peste 7 ani au acces nu
mai pe bază de bilete.

dria, unde se vor desfășura întreb 
cerile din cadrul zonei a Il-a întră 
20-22 iunie participă echipele Fla
mura roșie Oltenița, Voința Plo- 
ești și Flamura roșie București, 
întrecerile din cadrul zonei a III-a 
se vor desfășura la Iași între 
25—27 iunie, cu participarea echi
pelor Știința Iași, Progresul Ghe
orghieni și Dinamo București. Cea 
de a IV-a zonă are ca centru o- 
rașul Timișoara unde între 30 iu
nie—2 iulie se vor întrece echipele 
Dinamo Cluj. Voința Miercurea 
Ciuc și Metalul Oradea.

Conform regulamentului compe
tiției, echipele clasate pe primul 
loc în fiecare serie se vor întrece 
în cadrul etapei finale pentru de
semnarea echipei campioane la ho-' 
chei pe iarbă pe anul 1956,



IMPRESII DE
La sflrșitul lunii mai s-au des

fășurat la Istanbul mari întreceri 
internaționale de lupte clasice și 
libere sub denumirea de ,,Cupa 
Mondială". Țara noastră a fost re

prezentată aci de un lot alcătuit 
din șase luptători, oare, ca și cei
lalți participanți, aveau să fie ve
rificați în vederea Jocurilor Olim
pice de la Melbourne.

Publicăm în numărul nostru de 
astăzi un interviu cu conducăto
rul delegației romîne tov. S. Ba
rony

— Ce ne puteți spune desipre pri
mirea și relațiile pe care le-ați sta
bilit în timpul șederii la Istan
bul?

— Încă de Ta intrarea pe teri
toriul turc am fost îniîmpinați de 
cetățeni, fie tineri sau bătrîni, cu 
multă simpatie, iar în tot timpul 
șederii noastre la Istanbul ne-am 
putut convinge de prietenia pe 
care ne-o poartă sportivii șl poporul 
turc. Țin să remarc că deși am so

sit la o oră destul de tirzie am a- 
vut plăcuta surpriză de a fi primiți 
de o numeroasă delegație alcătuită 
din reprezentanți ai comitetului de 
organizare a concursurilor, delegați 
ai federației de lupte a Turciei, re
prezentanți ai cluburilor sportive, 
de numeroși cetățeni și de o în
treagă ..armată" de ziariști și foto
reporteri. In ce privește ziariștii, 
aceștia nu ne-au „slăbit" nici o cli
pă : ne-au însoțit peste tot, la an
trenamente, la plimbare, la hotel. 
'£i zilnic în presyi turcă au apărut 
știri, reportaje, fotografii despre re
prezentanții noștri. Un amănunt 
interesant: delegația noastră a de
venit atît de populară incit la 
încrucișări de străzi polițiștii 
opreau circulația pînă ce treceam 
noi. Comentariile presei ne-au 
fost foarte favorabile și unii 
dintre sportivii noștri erau so
cotiți chiar favoriți la unele cate
gorii. Ne-am dat seama că intere
sul izvorăște din aceea că sportul 
luptelor deține tn Turcia un loc de 
frunte in ierarhia sporturilor, dar 
mai ales datorită faptului că dele
gația noastră avea misiunea să re
stabilească legăturile sportive în
trerupte mulți ani.

îndată după sosire am fost vizi
tați de dl. Emre Vehbi, președin
tele federației turce de lupte care 
a fost deosebit de amabil și a ținut 
să ne facă șederea cît mai plăcută: 
ni s-a repartizat sala de antrena
ment a clubului „Istanbul Gureș 
hulub u" și pe antrenorul acestui 
club, Mustafa Ciacmac, un medic 
(pe doctorul Abdulah Turei): In 
sfîrșit, toi ce am avui nevoie ni s-a 
pus la dispoziție cu toată amabi

litatea. Aș vrea să remarc ajutorul 
dat de medicul amintit, datorită că
ruia Horvath — care s-a simțit rău 
cu citeva zile înainte de concurs — 
a putut lua parte la întreceri. Cu 
dl. Emre am discutat posibilitățile 
de reluare a legăturilor dintre fede

rațiile noastre de lupte: în acest 
sens dl. Emre șl-a manifestat do
rința de a perfecta cît mai repede 
întreceri intercolective șl inierre- 
prezentative la București și Istan
bul. Astfel de oferte am primit din 
partea multor cluburi turcești ca 
Fenerbahce, Galataseray, Moda- 
sport etc. și pentru alte sporturi.

— Ce ne puiteți spune despre dis
cuțiile purtate în legătură cu modi
ficările de regulament ?

— De fapt la Istanbul nu a avui 
loc Congresul FILA, cum s-au a- 

șteptat unii. Aci a avut loc o șe
dință tehnică obișnuită cu arbitrii 
și una cu conducătorii de loturi, în 
cadrul căreia s-au făcut unele co
municări. Astfel, în septembrie va 
avea loc la Paris ședința Biroului 
FILA care va pregăti documentele 
și materialul pentru congresul de 
la Melbourne. La Parts se vor dez
bate toate problemele ridicate de 
federațiile naționale și de către dl. 
R. Coulon președintele FILA. Din 
cete comunicate, mai importante mi 
se par următoarele: constatindu-se 
că luptele clasice stagnează, devin, 
din ce în ce mai pasive (și datorită 
faptului că chiar pe plan mondial 
luptătorii se cunosc foarte bine) s-a 
propus scurtarea timpului de luptă 
(după formula 5, 2, 2, 3) ceea ce va 
duce la dinamizarea întrecerilor. 
De asemenea s-a propus adoptarea 
meciului nul (cu cite 2 puncte rele 
penlru fiecare adversar)', iar elimi
narea din concurs să se facă la 7 
puncte rele și nu la 5 ca pînă acum.

S-au adus de asemenea unele îm
bunătățiri regulamentului de lupte 
ca de pildă numărarea luptătorului 
rin pod", sancționarea luptei pa
sive etc.

In ce privește .campionatul mon
dial de lupte libere pe anul 1957, 
acesta se va desfășura la Istan
bul^ In același timp s-a perfectat

LA' ISTANBUL1
organizarea campionatelor balca
nice de lupte libere și clasice.

— Ce părere aveți despre con
cursuri '?

— De fapt eu mi-am exprimat 
părerea în ziarul „Sportul popular" 
în cronicile transmise de la Istan
bul. Aș avea de subliniat numai 
citeva chestiuni. In ce privește lup
tele libere, luptătorii turci au riști- 
gat pe merit și aceasta nu trebuie 
să constituie o surpriză, pentru că 
incepînd de mic copil, cetățeanul 
turc este atras de acest sport, intrat 
In tradiția poporului. Este cazul 
tocmai aci să remarc un lucru care 
ne-a impresionat și ne-a arătat cit 
de adinei sînt legăturile acestui 
sport în viața poporului. In pauza 
dintre cele două concursuri (de lup
te libere și clasice) pe stadionul 
Mithat Pașa s-a desfășurat o admi
rabilă demonstrație de lupte tur
cești, precedată de o paradă a ieni
cerilor învestmîntați în costume 
bogat colorate și a unei coloane de 
luptători. 8 perechi de luptători îm- 
brăcați numai cu pantaloni de pie
le legați sub genunchi au început 
apoi lupta. Pantalonii pe care îi 
imbracă luptătorii cu această oca

zie sînt îmbibați cu ulei timp de 3 
luni, iar înșiși luptătorii — ur- 
mtnd un ceremonial respectat au 
strictețe — se ung bine cu ulei pe 
tot corpul. Vă închipuiți deci cît 
de greu este să apuci de undeva 
pe adversar-, dar mi-te să-l în
vingi. Cu toate acestea, în aceste 
întreceri sînt și învinși și învingă
tori.

Nu se poale trece însă cu vederea 
că la lupte libere s-au impus prin- 
ir-o bună tehnică șl luptătorii so- 

' vietki dintre care Bestaev a fost 
cel mai bun om al concursului, ja
ponezii prin finețe și în parte ira

nienii.
Cit privește întrecerile de lupte 

clasice, acestea au fost net domina
te de sportivii sovietici, singurii 
care au arătat o concepție tactică 
matură. Mă voi referi acum la lup
tătorii noștri: in general rezultatele 
sînt mulțumitoare și cu deosebire a- 
celea obținute de Horvath (locul 3). 
Este prima oară cînd un luptător 
romîn reușește o asemenea perfor
manță intr-un concurs de talie 
mondială. Foarte mulțumit sînt de 
comportarea lui V. Bularca care a 
luptat cu o deosebită dirzenie și a 
dovedit un fierbinte patriotism. Tre
buie să remarc că în finale a luptat 
cu arcada spartă. Comportări bune 
au avut D. Pîrvulescu — cîștigăto- 
rui moral al categoriei și unul din 
cei mai buni luptători din concurs
— și Gh. Dumitriu. Sînt nemulțu
mit de rezultatele și comportarea 
lui M. Sole și M. Bebușica. In a- 
fară de lipsurile tehnice pe care 
le-au manifestat, aceștia au avut 
serioase lipsuri în pregătirea lor 
morală, fiind lipsiți de voința de a 
scoate performanțe înalte. Ceea ce 
m-a mai nemulțumit este lipsa spi
ritului colectiv, a slabei legături 
sufletești între sportivii pe care 
i-am condus și dezinteresul unora 
față de alte îniîlniri și evenimente 
în afara acelora la care ei sînt di
rect interesați. De pildă, doar Bu
larca și Gheorghe Dumitru au asis
tat la finalele de lupte libere, iar 
la întrecerile de atletism la care 
au luat parte și sportivi romîni 
n-a venit nici unul din luptători.

In general însă aceste concursuri
— veritabile campionate ale lumii
— ne-au oriental asupra posibilită
ții luptătorilor noștri pentru Jocu
rile Olimpice de la Melbourne. Ast
fel am ajuns la concluzia că M. 
Sole și M. Belusica trebuie să 
se mai pregătească serios în ca
drul colectivului din care fac 
parte. Am avut prețioase schim
buri de experiență cu antrenorii 
loturilor sovietice, turce, bulgare, 
iar antrenorii noștri au învățat 
multe.

înainte de a încheia țin să mul
țumesc tuturor celor care ne-au a- 
jutai. Cît privește Istanbulul — ca
pitala mondială pe timp de o săp- 
tămînă a luptelor ■— ne-a impre
sionat prin așezarea sa (singurul 
oraș din lame situai în două con
tinente : Asia și Europa, pe ambele 
părți ale Bosforului întins peste 7 
coline), prin numărul mare și fru
musețea monumentelor istorice și 
culturale (unele ca actualul muzeu 
Sfinta Sofia, seraiul de la Topkapi 
etc. datînd de secole), prin splen
didul Corn de Aur cîntat de poeți 
și peste care podurile Galata și 
Ataturk unesc cele două mari car
tiere europene1 (vechiul Istanbul și 
Bpyoglu) prin via sa circulație.

Delegația romînă la concursurile „Cupei Mondiale" la lupte, des
fășurate la Istanbul,- în timpul defilării.

Primul concurs international al canotorilor, 
primul succes

Revanșa mec’iului de caiac-ca
noe dintre reprezentativele R.P.R. 
și RD. Germane s-a terminat 
tot cu o victorie a reprezentan
ților noștri.

Și încă, la o diferență de punc
te și mai mare și de o manieră 
și mai categorică, în ciuda fap
tului că această revanșă s-a ți
nut la Berlin, pe lacul Dahme, 
unde sportivii germani aveau a- 
vantajul (atît de important în- 
tr-o asemenea întrecere) al cu
noașterii pistei de apă, al unei 
totale aclimatizări cu condițiile 
specifice de întrecere. In anul 
trecut, la Snagov, la prima edi
ție a acestui meci, reprezentanții 
noștri au terminat victorioși în 9 
din cele 14 probe, fiind întrecuți 
de cei germani în 5 curse. Sîm
bătă și duminică, superioritatea 
noastră a fost și mai categorică, 
reușind să ne clasăm la 11 pro
be înaintea echipajelor R.D.G.

Explicația acestui remarcat) il 
succes trebuie căutată atît în 
comportarea în general superioa
ră a caiaciștilor și canoiștilor 
noștri, care au câștigat toate pro
bele în care erau favoriți, cît 
șl în progresul evident marcat de 
echipajele de caiac 4 băieți, care 
(spre deosebire de anul trecut) 
au cîștigat atît la fond cît și la 
viteză. Echipajul nostru de 4 
fond (Grigorescu, Susnovschi, 
Mihaî, jPopa) care la antrenamen
tele anterioare, din țară, marcase 
un progres de peste 1 minut față 
de timpurile din anul trecut a 
întrecut sîmbătă de o manieră ca- 
tegorică echipajul R.D.G. în fața 
eăruia cedase anul trecut. In
proba de viteză (1000 metri),cel 
de-ai doilea echipaj al nostru 
(Săndulescu, Andreescu, Todo
rov, Borisov) a întrecut cu a-

A LUAT SFIRȘIT TURUL CAMPIO
NATULUI DE FOTBAL IN R. P. 

POLONA

VARȘOVIA 18 (prin telefon). — 
Duminică s-a desfășurat ultima etapă 
a turului campionatului polonez de 
fotbal. Nici de data aceasta nu s-a 
putut tranșa rivalitatea dintre echi
pele C.W.K.S. și Lechia Gdansk ast
fel că ia încheierea turului ambele 
echipe au același număr de puncte.

Rezultatele înregistrate în ultima 
etapă au fost: Bud'owlani Opole-Ko- 
lejarz Poznan 3-1; Garbamia Kra- 
kow-Stal Sosnowiec 3-2; Gwardia 
Bydgoszcz-L.K.S. Lodz 3-1; Gwardia 
Varșovia-Wisaa Krakow 0-0; Lechia 
Gd’ansk-Gornik Zabrze 2-0; Ruch 
Chorzow-C.W.K.S. 1-1.

In urma acestor rezultate clasa
mentul se prezintă astfel:

C.W.K.S. Varșovia 
Lechia Gdansk 
Wisla Krakow 
Ruch Chorzow
L.K.S. Lodz 
Budowlane Opole 
Gomik Zabrze 
Kolejarz Poznan 
Stal Sosnowiec 
Gwardia Varșovia 
Garbamia Krakow 
Gwardia Bydgoszcz

11 7 2 2 24: 9 16
11 6 4 1 16: 9 16
11 5 4 2 18: 7 14
11 5 4 2 19:11 14
10 5 2 3 20:13 12
11 5 2 4 20:20 12
11 4 2 5 18:20 10
11 3 4 4 9:15 10
10 2 3 5 16:23 7
11 1 5 5 8:20 7
11 2 2 7 12:20 6
11 2 2 7 9:21 6

DUPĂ MECIUL IUGOSLAVIA
AUSTRIA

In meciul internațional de fotbal 
desfășurat ieri la Zagreb între repre
zentativele Iugoslaviei și Austriei, 
gazdele nu au putut obține cele 2 
puncte datorită apărării ermetice a 
oaspeților. Se pare că echipa austria
că a venit la Zagreb hotărîtă să se 
apere de la început pînă la sfîrșit 
și numai dacă situația va permite 
să atace și eventual să înscrie.

Gazdele au jucat mult mai bine de- 
cît echipa austriacă însă nu au putut 
să treacă de apărarea acesteia care 
a reușit să stăvilească toate atacu
rile. Acest lucru a avut darul să 
enerveze oarecum pe jucătorii iugo
slavi care, lipsiți de calmul necesar 
au ratat numeroase ocazii.

In urma acestui joc, clasamentul 

proape 5 secunde un echipaj ger
man în care au figurat printre 
alții Kresse și Jahn, doi din cei 
mai buni caiacîști din R.D.G.

Dintre reprezentanții noștri, 
Mircea Anastasescu și-a confirmat 
din nou înalta' valoare îndrep
tățind așteptările și încrederea ce 
i s-a acordat. Un timp foarte bun 
al lui: 1.58.2 la caiac simplu 500 
metri. La un nivel apropiat va
loric a concurat (La canoe) Si- 
mion Ismailciuc. La numai o oră 
după proba de simplu (în care a 
cîștigat), Ismailciuc a concurat
la dublu (alături de Dumitru A-
lexe) întreeîndu-i confortabil pe
Aghei și Lipalit pe care noi îi
consideram favoriți.

O mențiune specială pentru fru
moasa figură pe care a făcut-o Au
rel Vemescu, în special la 1.000 
metri, unde s-a clasat pe locul 
II; tînărul nostru reprezentant, 
debutant într-o întrecere interna
țională, l-a întrecut cu 6 zecimi 
de secundă pe Horst Weigt, ca 
urmare a unei puternice dorînți 
de victorie și unei tactici adec
vate. Din păcate, în probele fe
minine continuăm să ne situăm 
la un nivel valoric scăzut, ceea 
ce ne-a atras pierderea unor 
puncte prețioase. Să sperăm că 
elementele tinere (Prisăcairu, Vic
toria Gheorghe, etc.) vor face 
progresele pentru care au condi
țiile necesare. Cît despre dublul 
de caiac masculin Oprea-Balint, 
după o Comportare mai slabă la 
fond, s-a reabilitat la viteză pe 
1.000 metri, obținînd victoria la 
mare luptă (cu 2 zecimi) în fața 
consacraților Jahn-Kresse.

La sfîrșitul săptămînii, caiaciș- 
tii și canoiștii noștri concurează 
la Budapesta.

FOTBAL PESTE HOTARE
competiției „Cupa Dr. Gerd” se pre
zintă astfel:

Ungaria
Cehoslovacila 
Austru 
Iugoslavia 
Elveția 
Italia

7421 22:14 10
4 )3 0 1 14: 8 6
6222 11:15 6
5 13 1 8: 5 5
4013 7:14 1
2 0 0 2 0: 6 0

U.D.A. PRAGA CIȘTIGATOAREA 
TURULUI CAMPIONATULUI CE

HOSLOVAC DE FOTBAL

FRAGA, 18 (prin telefon) Duminică 
ă luat sfîrșit turul campionatului ce
hoslovac de fotbal care avea tot
odată să' desemneze cele două echipe 
care vor participa anul acesta în 
C.E.C. Dacă echipa U.D.A. își asigu
rase participarea încă din timpul 
săptămînii trecute cînd a învins la 
scor echipa Dynamo Praga: (5-0) pen
tru locul următor lupta se dădea în
tre echipele Slovan și Ruda Hvezda 
care și-au disputat ieri derbiul ora
șului Bratislava.Meciul s-a terminat 
cu scor alb, astfel că Slovan este cea 
de a doua echipă cehoslovacă care 
va juca în primul tur al competiției 
întîlnind la Viena echipa Rapid

Iată celelalte rezultate: Banik Klad- 
no-Spartak Kosice 2-0; Spartak Tma- 
va-Banik Ostrava 0-1; Tatran Preșov- 
Spartak Hradek Kralove 2-L

Iată cum se prezintă! clasamentul 
după terminarea turului campionatul 
lui-

U.D.A, 11 4 7 0 20: 9 15
Slovan 11 6 3 2 16: 6 15
Banik Ostrava 11 5 4 2 20:15 14
Ruda Hvezda 11 6 2 3 10:15 14
Dynamo Praga 11 5 2 4 18:14 12
Spartak Hradec 11 5 2 4 14:11 12
Spartak Praga 11 4 2 5 11:13 10
Banik Kladno 11 3 3 5 14:12 9
Tatran Preșov 11 4 1 6 19:25 9
Spartak Trnava 11 4 1 6 11:20 9
Dynamo Zilina 11 3 1 7 14:24 7
Spartak Kosice 11 2 2 7 10:21 6

★

Echipa U.D.A. Praga a susținut du-
minică primul meci, din cadrul tur

Concursul internațional & caiac 
și canoe de la Bscova
MOSCOVA (Agerpres) TASS 

transmite:
Pe rîul Moscova s-a desfășurat 

în zilele de 16 și 17 iunie uri 
mare concurs internațional de caiac 

și canoe la care au luat parte! 
echipele Austriei, R. P. Polone, R. 
Cehoslovace, R. P. Ungare și Uni
unii Sovietice. După două zile de 
întreceri victoria a revenit sportt-, 
vilor maghiari urinați de echipele 
R. Cehoslovace, U.R.S.S., R. P. Po-i 
lone și Austriei.

Iată câștigătorii probelor dismi- 
ta te:

Caiac dublu (10.000 m.j: Urany, 
Fabian (R. P. Ungară) 42’ 58” 
6/10; caiac simplu (10.000 m.):
Hatlaczki (R. P. Ungară) 47’ 57”; 
canoe dublu (10.000 m); Farkas, 
Hanicz (R. P. Ungară) 52’ 36” 
4/10; canoe simplu (10.000 m.): 
Party (R. P. Ungară) 55’45”4/10< 
caiac simplu femei (500 m): Bo- 
rosz (R. P. Ungară) 2’14”8/10, 
Caiac dublu bărbați (1000 m):
Badioczki, Sigety (R. P. Ungară)' 
3’45”6/10; caiac simplu bărbați: 
Kisz (R. P. Ungară) 4’08”8/10; 
canoe simplu Hernek (R. P. Un
gară) 4’55”9/10; canoe dublu: 
Viland. Mohacz (R. P. Ungară).

NOII CAMPIONI DE BOX 
Al CEHOSLOVACIEI

PRAGA 18 (prin telefon). Duj 
minică seara s-au desfășurat la 
Praga finalele campionatelor dei 
box ale Cehoslovaciei pe anul 
1956. Iată rezultatele tehnice :muse 
că: Majdloch câștigă prin K.O. 
tehnic în rep. I-a în fața lui Sva- 
tos; cocoș: Petrina cîștigă prin 
K.O. tehnic în rep. I-a la Vazak; 
pană: Zahara c.p. la Takacs;
semi-ușoară: Chovanek b.p. pe Gla-5 
sa; ușoară: Ivanus b.p. pe Rogov-î 
sky; semi-mijlocie: Kasal b.p. Vw 
tovec. mijlocie mică: Kuhta b.p. pe 
Foltln; mijlocie: Suchy cîștigă prîn 
neprezentarea adversarului Koutny 
care s-a rănit și nu a putut boxa; 
semi-grea: Torma învinge prin 
K.O tehnic în rep. Il-a pe Gal; 
grea: Spre surprinderea generală 
Nemec cîștigă prin K.O. tehnic în 
rep. Il-a în fața lui Netuka.

Noii campioni împreună cu alți 
cîțiva dintre cei mai valoroși boxeri 
vor începe pregătirile în vederea 
întâlnirii cu echipa R- P. Romîne.

J. ft i

neului <jin Franța, praghezii au înving 
cu 2-0 echipa F.C. Lyon. Au înscrii 
Dvorak și Hlavacek.

JNDRICH PEJCHAR
VOROS LOBOGO ÎNVINSA

LA SCOR

Duminică a fost reluat — după o 
între upere de aproape o lună — 
campionatul de fotbal al Ungariei. 
Cea mai mare surpriză s-a înregis-i 
trat în meciul Kinizsi-Vdios Lobogo, 
în care primii au învins cu catego-. 
ricul scor de 6-2. Infrîngerea lideru
lui se explică în primul rînd prin 
faptul că' Voros Lobogo a juca': ma
joritatea timpului cu numai opt ju
cători, Sandor, Szoinok și Kovacs I 
fiind eliminați din joc pentru atitu
dine nesportivă față de arbitru. In 
plus. Vords Lobogo a jucat fără Hi- 
degkuti, care fiind accidentat în 
meciul cu selecționata orașului Lyon, 
nu este încă restabilit. Meciul nul 
(2-2) al echipei Honved realizat la 
Tatabanya nu poate fi considerat o 
surpriză,^ întrucît Honved în compo
nența căruia sînt mai mulți jucători 
internaționali s-a reîntors de la Li
sabona abia în cursul dimineții de 
sîmbătă. Astfel, jucătorii militari 
fiind obosiți nu au putut face față 
unui meci în deplasare. Mai mult, 
Tatabanya a ratat și un penalii. Iată 
celelalte rezultate: Vasas-Dosza 1-0; 
Szombathely-Dorogl Banyasz 2-1; 
Saigotarjani Banyasz-Pecsi Dozsa 6-0; 
Csepeli Vasas-Szegedi Haladas 4-1. 
In urma acestor rezultate clasamen
tul se prezintă astfel:

1. Voros Lobogo
2. Hon văd
3. Kindzsi
4. Salgotarjani
5. Csepel
6. Vasas Bp.
7. Dozsa
8. Tatabanya
9. Pecsi Dozsa

10. Dorog
11. Szeged
12. Szombathely

11 7 3 1 23:12 17
12 7 2 3 24:15 16
12 5 4 3 23:15 14
12 6 2 4 17:14 14
12 4 4 4 16:12 12
10 3 6 1 14:1212
12 5 2 5 11:11 12
12 4 3 5 16:19 11
12 5 1 6 13:21 IU
12 3 2 7 14:20 8
11 3 2 6 9:19 8
12 2 1 9 9:19 5
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DUPĂ JOCURILE OLIMPICE DE CĂLĂRIE DE LA STOCKHOLM
Un interviu neașteptat, luat anticarului de pe Drottninggatan...

STOCKHOLM, 17 (prin teleicn 
de la trimisul nostru special).

La 21 iunie vor fi deschise sălile 
de expoziție ale bibliotecilor regale 
— Kungl. Bibliotek — una din marile 
clădiri are orașului, așezată in par
cul Humlegarden. E vorba de bi
blioteca națională a Suediei în care 
sînt păstrate bogate^colecții de căr
ți și manuscrise. Sînt renumite, in 
special, cele din evul mediu iar în 
fruntea listei celor mai valoroasa 
manuscrise se află „Biblia infer- 
nală“ si „Codex Aureas”.

Amănuntele acestea le-am aflat, 
purtînd o discuție foarte intere
santă cu un anticar care are o pră
vălioară pe Drottninggatan. Tre
ci ;id pe strada aceasta cu maga
zine luxoase privirea mi-a lost 
atrasă de un grup de cetățeni 
care, strînși în fața unei vitrine, 
cercetau cu mare curiozitate un 
obiect rar. Am făcJt ca și el șt 
peste cîteva minute am avut și eu 
plăcerea 6ă mă aflu în fața unui 
obiect puțin obișnuit. Era o carte 
de pe la 1700, scrisă de M. La- 
frasse „mareșalul grajdurilor mici 
ale regelui Franței**, in care auto
rul face cunoscute o sumedenie de 
lucruri interesante în legătură cu 
creșterea și dresajul cailor. Pe co
pertă se arată că lucrarea era de 
vînzare, bineînțeles la vremea 
aceia la librarul care a tipărit-o la 
Paris, d. Dessant Partea hazlie 
este că d. E essant locu’a pe strada.. 
Finului (se și potrivește ținînd sea
ma că este vorba de cai), „la pri
ma intrare a străzii care începe Ia 
poarta St. Jack**.

Povestea cu strada Finului este 
delicioasă, în orice caz.

Mi-am luat inima în dinți șl-am 
intrat în anticariat Un bătrînel 
întocmai ca cei de pe malurile Se
nei mi-a ieșit înainte. A fost cu
prins de un entuziasm fără de 
margini, cînd a aflat că venisem 
să cercetez cartea. Cu adevărată 
religiozitate. mîinHe pricepute ale 
anticarului au scos din vitrină o- 
pera lui Lafrasse. Hlrtia era fină 
și spre surprinderea mea am des
coperit mai multe pagini cu gravuri 
foarte interesante. Librarul Lafrasse 
de pe strada Fînullui lucrase cu 
multă pricepere.

Apoi, cartea a fost din nou așe
zată în vitrină iar noi am reluat 
discuția despre biblioteca Tegaiă 
și cea municipală și, mai ales, 
despre întrecerile de călărie din 
cadrul Jocurilor Olimpice. Bătrî-' 
nul, care este un pasionat al aces
tui sport, îmi spunea: „A® așezat 
în vitrină cărți despre călărie nu 
din vreun meschin interes comer
cial, ci pentru a fi și eu cu ceva 
prezent la acest mare eveniment. 
Fot spune chiar că sînt specialist 
îji acest sport. Departe de a se 
stinge, călăria este acum în plin 
progres. Cînd aflu că este vreun 
mare concurs în Danemarca sau 
în altă țară apropiată, nu mă dau 
înlături să trag obloanele pentru 
a merge să văd și eu întrecerile. 
Poate că mijloacele modeme de 
locomoție, expresie a vitezei și a 
zgomotului, îl îndeamnă uneori pe 
omul zilelor noastre să se întoarcă 
la concursul lui Bucefal cu care 
Machedon a plecat să facă război 
perșilor. La noi în Suedia, nimeni 
nu se sfiește să iasă la plimbare 
călare chiar pe străzile principale 
ale Stockholmului. Iar cînd ajun, 
ge pe cîmp sau în pădure, începe, 
bineînțeles, să sară șanțurile, gar
durile”.

— Dar, în ceea ce privește per-> 
formanța sportivă?

— Tocmai Ia asta

„Pozifia" călărețului american Burton vorbește de la sine des
pre dificultățile probei de rezis tență. De rezistență dar și de 

mare... curaj
crescut 

niciodată

vreau să a-

jung. Performanțele au 
foarte mult. N-am văzut 
un traseu mai greu ca cel de cros 
de la întrecerile în oadrui probei 
de trei zile. Aș zice că cei care 
l.au ales au avut o ideie diabolică 
dar, oricum, trebuia să se facă o 
selecție. Eu am stat la obstacolul 
nr. 22. In șanțul cu apă zăcea un 
concurent împreună cu calul său, 
iar pe deasupra lui sărea un altul. 
Se cerea o pregătire completă din 
toate punctele de vedere, curaj, o 
mare rezistență. Fostul campion 
olimpic B. Fineke, călăreț încercați, 
a trebuit să lase locul altora mai 
tineri. A fost o probă de 
în care au rezistat puțini 
chiar dintre „ași”. Cailor, 
necesară o forță mare.

(Fac această paranteză 
arăta că reprezentanții noștri n-au 
beneficiat de cai ca cei descriși 
înainte. Cabala, Brebenel și Bo
lero au dat maximum. Mai mult 
nu puteau face. Poate n-ar fi tre
buit să se urmărească obținerea 
de bonificații pe steeple, ceea c» 
a dus la forțarea ca’lor).

In ceea ce privește proba de 
dresaj, am aflat de la interlocuto
rul meu cîteva amănunte intere
sante. Și el a criticat arbitrajul 
care n-a avut o linie unitară și 
obiectivă. Lucrul acesta a produs 
nemulțumiri și a dus la descura
jarea celor care au început munca 
lungă și grea de dresaj. L-a re
marcat și el pe Gh. Teodorescu, 
arătîndu-se entuziasmat de 
„,passage-<urile“ executate de Pala
tin.

— Era perfecțiunea gbnului, a 
accentuat el.

Mi-a dat și o explicație prețioa
să în legătură cu felul în care se 
arbitrează la marile probe de dre
saj din cadrul concursurilor inter
naționale. Contează. nu numai e- 
xecuția de la concursul respectiv, 
ci mai ales platforma pe care ți-ai 
creat-o în numeroase alte con 
cursuri.

Lucrul acesta l-am remarcat de 
alttel și eu. De pildă, francezul 
Andre Rene Joussaume. născut 
în 1894, are la activul său nume
roase concursuri internaționale și 
printre acestea 4 ediții ale Jocurilor 
Olimpice. Nu discut felul în care 
a „lucrat” calul său Harpagon (15 
ani), ci faptul că aștepta cu seni
nătate, fără nici un fel de emoție, 
acordarea notei. Mai rămînea doar 
să spună: „Lasă, mă cunosc ei pe 
mine”.

Poate că, luînd parte la un nou 
concurs internațional, în fața ace-

bărbăție 
călăreți, 
le-a fost

pentru a

luiași juriu, peste o săptămînă, 
Teodorescu ar fi apreciat altfel.

Despre Marele premiu de obsta
cole, interlocutorul meu spunea :

— Și atei s-a atins maximum în 
ceea ce se putea cere călăreților 
și cailor. Trebuie să recunoaștem 
însă că primii clasați au făcut o 
adevărată demonstrație de măies
trie. Winkler și frații d’Inzeo au 
reușit ^manșe” de nedescris. Eu 
știu, era ca și o cursă de 1:44.0 pe 
800 m. plat, o încercare de 5 m. Ia 
săritura cu prăjina, un 52 sec. 1» 
100 m. liber sau o săritură de 140 
m. de la trambulina de schi. Pen
tru mine, mai mult chiar...

Avea dreptate. Urmărisem pe 
ziariștii din jurul meu. In dreptul 
numelui lui Winkler toți scrisese 
ră: Excepțional,
■ • • , • • • • •

Am văzut flacăra olimpică stin- 
gîndu-se. Fe turnantă, aproape 
de locul din care pleacă alergăto
rii pe 200 m. plat, au rămas doar 
piedestalul și florile.

Dar, duminică seara n-am pără
sit tribunele pe scara obișnuită. 
M'-am dus sub unul din turnuri, la 
poarta concurenților. Erau acolo 
aproape toți, veseli, fericiți. In zi
lele de antrenament și de întreceri 
legaseră nenumărate prietenii fie 
că era vorba de egipteanul Oel 
Hadary, de argentinianul Mayor
ga, de irlandezul Ringrosse, sovie
ticul Li'Iov sau suedezul Burman.

Mi-am reamintit în clipa aceea 
cuvintele rostite de Tage Ericsson, 
șeful s‘adionului din Stockholm :

— „In mijlocul verii, flacăra o- 
limpică va străluci din turnurile 
stadionului în limpedea noapte 
nordică. Orașul Stockholm și în
treg poporul suedez o vor saluta 
ca pe simbolul flăcării eterne care 
arde în inimile tuturor tinerilor în- 
demnîndu-i să săvîrsească fapte 
cavalerești, îndemnîndu-i la priete
nia de nezdruncinat a spiritului 
olimpic”.

Cuvintele lui Tage Ericsson s-au 
împlinit.

TUDOR VORNICU

0 nouă victorie internațională la lupte 
, a echipei Dinamo

La sfirșitul săptăminii

Baschetbaliste și baschetbaliști din R. P. Chineză 
evoluează

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
sportivii. bucureșteni vor avea pri
lejul să urmărească evoluția a 
două selecționate masculine și fe
minine de baschet dîn R. P. Chi
neză, al căror joc spectaculos este 
binecunoscut și apreciat Baschet- 
baliștii și baschetbalistele din R.P. 
Chineză vor susține cîteva jocuri 
în Cap:tală (primele sîmbătă, cu 
selecționate divizionare), urmînd 
ca de săiptămîna viitoare să- 
efectueze un turneu în diferite 
orașe ale țării.

După întîlnirile din Capitală 
oaspeții vor efectua un turneu în 
țară, jucînd în următoarele orașe: 
marți 26 iunie la Orașul Stalin, 
joi 28 iunie la Tg. Mureș, dumi
nică 1 iulie* la Cluj, marți 3 iulie

iulie la Satu 
iulie la Timi- 

miercuri 11 iu-

hi Capitală
la Oradea, joi 5 
Mare, duminică 8 
șoara, urmînd ca
lie să joace din nou în Capitală.

In vederea acestor întîlniri, care 
vor constitui o frumoasă propa
gandă pentru baschet, în toate o- 
rașele care vor găzdui selecționa
tele R. P. Chineze se fac intense 
pregătiri. Jucătorii au fost selec
ționați și se antrenează temeinic, 
iar comitetele orășeneștii C.F.S. 
prin comisiile locale de baschet, 
au luat măsuri pentru amenajarea 
terenurilor, pentru a asigura un 
cadru sărbătoresc acestor întreceri, 
care stîmesc de pe acum un mare 
interes în rîndurile iubitorilor bas
chetului.

In meci revanșă echipa de lupte 
libere Dinamo a obținut la numai 
două zile distanță o nouă victorie 
ia scor asupra formației vieneze 
Hercules. Rezultat: 8-0. In ambele 
formații care au lu.ptat aseară pe 
stadionul Republicii, în fața a peste 
1.000 spectatori, au survenit modi
ficări: Dinamo a utilizat cinci lup
tători noi față de formația folosită 
sîmbătă, iar Hercules trei. Intîlni- 
rile de aseară au plăcut mai mult 
decît cele desfășurate acum două 
zile, atît prin faptul că oaspeții au 
opus de data aceasta o rezistență 
mult mai dîrză cît și din aceea 
că s-au făcut mai multe acțiuni 
de lupte libere. In această privnță 
merită mențiuni speciale V. Sin- 
culac, Gh. Szabad și Fr. Harri. Din 
echipa Hercules au ieșit în eviden
ță Kaspar, Soukoup și Golle.

înaintea întîlnirii oficiale s-au 
desfășurat trei meciuri de rezervă 
cîștigate tot de sportivii dinamo- 
viști și anume: cat. 57 kgr.: I. 
Ghince» învinge prin tuș în min. 6 
pe Loidolt, cat. 79 kgr.: N. Popovi- 
ci învinge de asemenea la tuș în 
min. 1,30 pe Allmer și cat. 87 kgr.: 
Fr. BoHa întrece la puncte pe 
Broczner.

Iată și filmul — pe scurt — al 
întîlniri'lor oficiale: cat. 52 kgr.: 
Gh. Szabad învinge prin tuș în 
min. 4.45 pe Mayertiofer, după ce

realizase aproape 20 puncte., cat 
57 kgr.: A. Strubert învinge prin 
tuș în min. 7.30 pe Winkler. Pînă 
în acest moment, dinamovîstul ma
nifestase a clară superioritate, cat. 
62 kgr.: V. Popescu a întrecut la 
puncte pe Kaspar, un adversar ho- 
tărît să-și „vîndă scump pielea", 
cat. 67 kgr.; V. Sinculac 
prin tuș în min. 2.30 pe Kremser, 
prmtr-o acțiune specifică de lupte 
libere, după ce contrase ia un atac 
al luptătorului austriac., cat. 73 
kgr.: Fr. Harri obține victoria prin 
tuș în min. 5 asupra lui Lesnika 
printr-o centură laterală, cat. 73 
kgr.; I. Mureșan n-a avut prea mult 
de „furcă’’ cu Golle de care a dis
pus prin tuș »n min 1,30, Cat. 87 
kg.: T. Tudor învinge destul de 
greu la puncte pe Soukoup, dînd 
dovadă de lipsuri în pregătirea sa 
fizică, cat. grea: Gh. Marton în
trece la puncte pe Lehner, după 
un meci în care s-au dat trei a- 
vertismente și ...atît.

La sfîrșitul întîlnirii arbitrul turc 
Ahmet Jenerer ne-a făcut următoa
rea declarație: „Ținînd seama că 
echipa voastră abia a „scos capul' 
la lumină, eu consider nu numai sco
rul, ci si comportarea ei mulțumi
toare. Cu un antrenor priceput lit 
cîteva luni veți putea face progrese 
importante**.

învinge

I. ȘEINESCU

De pe pistele de
® In cadrul unui concurs local 

desfășurat la Belfast (Irlanda de 
Nord) la sfîrșituil săptămiînii trecu
te, recordimenia mondială la sări
tura în înălțime Thelma Hopkins a 
făcut o tentativă de a-și ameliora 
performanța. Ea a eșuat însă la 
înălțimea de 1,752 m. înregistrînd 
însă rezultatul de 1,727 m.

• Pentru astăzi, este anunțat un 
concurs internațional la Bergen 
(Norvegia), cu participarea atleților 
sovietici. Cu deosebit interes este 
așteptată cursa de 5.000 în care 
Vladimir Kuț întîlnește pe englezul 
Gordan^ Pirie și pe polonezul J. 
Chramik.
• In cadrul unui concurs de a- 

tletism desfășurat vineri la Loa 
Angeles atletul american Parry 
O'Brien a stabilit un nou record 
mondial în proba de aruncarea 
greutății cu rezultatul de 18,69 m. 
Vechiul record era de 18,54 m. șl 
aparținea tot ltd O’Brien din anul 
1954.
• In orașul Turku a luat sfîrșit 

concursul internațional dc atletism 
cu participarea sportivilor sovietici 
și finlandezi. Iată rezultatele teh
nice înregistrata :

3.000 m. obstacole: 1. Rinteennaa 
(Finlanda) 8’49”8/10; 2. Rîjkin 
(U.R.S.S.) 8’50”2/10; 800 m. plat:
1. Govorov (U.R.S.S.) l’52”5/10;
2. Konțio (Finlanda) l’52”8/10; 
înălțime: 1. Salminen (Finlanda) 
2,03 m.; 2. Șitkiti (U.R.S.S.) 2.01 
m.; suliță: 1. Nikkinen (Finlanda) 
75,35 m.. 2. Kuznețov (U.R.S.S.) 
73,72 m
• In cadrul concursului internă

atletism ale lumii
țional de atletism
zilele de 14 și 15 iunie Ia Oslo 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate:

800 m. plat: Reinagel (R. D. Ger
mană) l’53”6/10; greutate: Grigalka 
(URSS) 15,46 m ; 400 
gatov (URSS) 52”9/10; 
plat: Tokarev (URSS) 
ciocan: Krivonosov
63 m.; Rut (R. P. 
60,91 m. — nou
R. P. Polone; înălțime: Kașkarov 
(URSS) 1,95 m.; 3.000 m. plat: Kuț 
(URSS) 8’01”4/10. 1.500 m. Cluo- 
mik (R. P. Polonă) 3’48”2/10; 
prăjină: Janiszewski (R. P. Polonă) 
4,20 m.; suliță: Danielsen (Norve
gia) 76,62 m. — nou record nor
vegian.

desfășurat în

ri.g. Bo- 
200 m.
21 "6/10; 
(URSS) 
Polonă) 

record al

PE SCURT
• Echipa reprezentativă de bas

chet a R. P. Chineză a jucat la 
Moscova în compania selecționatei 
R.S.F.S.R., cucerind victoria cu 
■"???. La fete, R. P. Chineză a 
cîștlgat cu 70-55.

$ La Moscova a sosit echipa 
ziliană ’ “:' \ ’ — -- - - - - 
tăzi fotbaliștii brazilieni vor 
împotriva echipei Dinamo din 
co va.
• Duminică la Jena atleta „ 

mană Gizela Kohler a obținut un 
excelent rezultat la 80 m. garduri.

"Ea a realizat în semifinale și în 
finale rezultatul de 11,0.
,• Atleta Irina Streckenmesser din 
R.D.G. a obținut un nou record al 
țării la aruncarea discului : 48,59 m.
• întâlnirea ciclistă pe velodrom 

dintre echipele R.D.G. și Elveției 
a revenit primei cu 7-5.
• in finala Cupei Davis la tenis 

— Zona Europeană — s-au calificat 
Italia și Suedia. In semifinalele care 
au luat sfîrșit ieri, Italia a întrecut 
Franța cu 3-2, iar Suedia a întrecut 
Anglia (în prima zi suedezii condu
ceau cu 3-0).
• La 15 și 16 iunie s-au desfășurat 

la Berkley (California) campionatele 
universitare ale S.U.A. Iată cele 
mai bune rezultate: 100 m.: Morow 
10,4; Sime 10,6; 200 m.: Morow 20,6; 
Blair 21,0; 400 m. 
nes 46,4: 
g.: Caheun 
m. g.: Lewis 
tate: B antum 
52,74; ciocan: 
Hali 59,04 m.; 
și Dyeer 198,7 
m., Johnson 7,72 m. 
ski și Graham 4,47 m. 
Shard 15,36 m.

@ Iată cîteva rezultate ale înotă
torilor maghiari obținute sîmbătă și

79—69. R. P.

de fotbal Portuguesa.
bra- 

A.S- 
juca 
Mos-

ger-

200 m.:
: Mashburne și Hay-

800 m.: Sowel 3:47.4; 110 m. 
13,7, Johnson 13,8; 400

51,0; Dawis 51,4; greu- 
18.30; disc: Drumond 
Mc. Wiliams 59,51 m. 
înălțime Reawis. Lang 
m.; lungime: Beli 7,85 

prăjină: Gutov- 
triplu salt:

duminică Ia Budapesta: 200 m. liber: 
Zaborski și Csordas 2:12,0; 100 m. 
spate: Muller 1:08,2; 200 m. iluture: 
Acs 2:32,6; 400 m. liber femei: Sebo 
5:22.0; 400 m. liber bărbați: Zaborski 
4:35,9 (nou record).

A La Toulouse a avut loc finala 
campionatului de rugbi al Franței. 
S-au intilnlt echipele Lourdes șl Dax. 
Echipa din Lourdes a învins cu 20-0, 
cîștigînd astfel pentru a patra oară 
campionatul țării, după război (1948, 
1952, 1953, 1956).

O Echipa de box a R. Cehoslovace 
se pregătoște Intens în vederea întîl
nirii pe care o va susține duminică 
1 iulie la Fraga cu echipa reprezen
tativă a R.P.R. Federația de specia
litate a alcătuit vineri seara lotul e- 
chipei care cuprinde pe cei mat va
loroși puglliști cehoslovaci. Iată com
ponența Iotului: cat. muscă: Maydlo- 
ch; cat. cocoș: Nykl, Petrina; cat. 
pană: Zahara; cat. semiușoară: Gold, 
Howenck; cat. ușoară: Rogowski, 
Glasa; cat. semi mijlocie: Rockl. Iva- 
nuș VVitovec, Vasal; cat. mijlocie 
mică: Trippe, Marcis; cat. mijlocie: 
Koutny; cat. semigrea: Torma, Rigo; 
cat. grea: Netuka, Nemec.

După meciul de la Fraga echipa 
R.F.R. va evolua în ziua de 4 iulie 
la Brno în compania echipei selecțio
nate secunde a R. Cehoslovace.

® La 17 iunie a avut loc Sa Dres- 
da înfîlnirea internațională femi
nină de gimnastică dintre echipele 
selecționate ale R. P. Polone și R. 

<D. Germane. Victoria a revenit 
Igimtiastelor poloneze cu scorul de 
6(60,60 — 350,89 puncte. In clasa
mentul imdivâdual iprlmul loc a fost 
cucerit de Kotowna (R. P. Polonă) 
cu 73,40 puncte.

I

Pregătirile juniorilor pitozi 
pentru meciul te fotbal 
cu echipa R. F. RoMne

VARȘOVIA. — Reprezentativa 
poloneză de j'uniori a început pre
gătirile în vederea celor 3 înitîl- 
niri internaționale pe care 
de susținut în actualul 
Primul meci, care se va 
șura la Zabrze la 1 iulie 
pune echipa R.P. Romîne. 
iulie fotbaliștii polonezi vor juca 
la Budapesta în compania repre
zentativei maghiare, iar la 22 
iulie ei vor întîlni la Gdansk re
prezentativa de juniori a R.D. 
Germane.

Pentru meciul cu R.P.R. au 
fost selecționați următorii jucă
tori : portari: Mainka și Drew- 
niak ; fundași: Monica, Oslizlo, 
Kawula, Jaderko; mijlocași: 
Nieroba, Eziesa, Szymczyk Hel
ler ; înaintași: Gadecki, Drozd- 
ziok, Kasprzyk, Miller, Leniner, 
Grabarz și Feliks.

le are 
sezon, 
desfă- 
va o-

La 15

leleton).VARȘOVIA 18 (prin
In localitatea Sopot s-a desfășu
rat un turneu de baschet masculin 
la care a fost invitată echipa bucuJ 
reșteană Dinamo. Au mai parti
cipat echipele: L.K.S. Lodz, Sparta 
Gdansk și Polonia Varșovia. Iată 
rezultatele înregistrate: D'n.amo— 
L.K-S. Lodz 48—41 (18—24); Di
namo—Sparta Gdansk 53—44 (29— 
26), ’ 
63—75
Sparta 
Sparta 
57—50 
—L.K.S. Gdansk 62—57
Pe primul loc s-a clasat echipa 
Polonia Varșovia urmată de Di
namo București.

Dinamo—Polonia 
(23—34); L.K.S.

Gdansk 51—42
Gdansk—Polonia 
(27—28); Polonia

Varșovia
Lodz—J 

(24—25); 
Varșovia 
Varșovia 
(29—38).
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