
Azi și miine pe Stadionul Republicii
Echipele de baschet din R. P. Chineză 
evoluează in compania formațiilor bucurestene
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PROLETARI DIN TOATE TARILE, UN IȚI-VA !■

Arn văzut joi seara primul an
trenament al baschetbaliștilor șl 
baschetbalistelor dim R. P. Chi
neză și .ne-am convins că daică 
acum jocul lor este mai puțin spec
taculos decît în 1950, în schimb 
este mai eficace. Comparația o 
fiacem numaii asupra băieților, dar 
aprecierile asupra jocului napid, 
sigur și cu multe aruncări la coș 
sânt valabile și pentru fete care 
au fost pentru noi o veritabilă sur. 
priză. Trebuie să precizăm că echi
pele oaspe practic^ acum un joc 
schimbat, urmare a politicii care 
se duce în baschetul din R. P. 
Chineză, fapt care reiese și din 
deala rația antrenorului Chen Wen- 
pan g :

„Echipele noastre practică 
cum un joc care urmărește mat 
puțin spectacolul, dar mai

a-

puțin spectacolul, dar mai mult 
eficacitatea. Ne-am simplificat jocul 
șl s-a realizai astfel o mai mare 
eficacitate a acțiunilor. Acest turneu 
constituie de altfel o verificare a 
pregătirilor efectuate în ultima vre
me și credem că vom realiza în 
compania echipelor romanești jocuri 
valoroase și folositoare".

Trebuie să insistăm asupra teh
nicii individuale care a impresio
nat spectatorii prezență la acest 
jprim antrenament. Mânuirea min
gii esite făcută cu mare rapiditate 
și multă siguranță și în generai, 
oaspeții au dovedit că stăpînesc 
„tainele" execuțiilor tehnice.

Formațiile:
ECHIPA R. P. CHINEZE (femi

nin) : Siu Min (3), Tao I-sian 
(8), Siu Wei-li (4), lan Tse (5), 
Chow Chen-iun (6), Wan Siarfei

Programul întâlnirilor pe care 
Ie vor susține baschetbaliștii 
și baschetbalistele din R. P. 
Chineză în Capitală, pe STA
DIONUL -------------- ---------
rea prin 
rece)

REPUBLICII (intra- 
stradia Puțul cu aipă

(7), Ge Li-li (9), Ma Shen-meii 
(10), Pan Shon-kan (11), ’®o
Jo-sian' (12). Chen Iu-fean (13), 
Hu In-sin (14), Ei Shău-fen (-(5), 
Tian Iu-pin (16), Shen Tan-oi 
(^). Antrenori Ian Fuffan și Chen 

ECfilPA R. P. CHINEZE (mas
culin): Liu KueiU (13), Wang 
Chao-in (3), Wanjg Li-fa (4), 
Chu Feng-heng (5), Iang Po-iuing 
(6), Pang Shih-hou (7), Chiu 
Feng-ka.ng (8), Liiu Foh-chu 
(9), Chien Chen-hai (10), Chia 
Chin-sheng (11), Iu Lien-han 
(12). Chang Hsi-shan (14), 

Rang Shih-hou (15), Chang Fu- 
chu (16), Tsai Chi-chie (17). An
trenori : Chen Wen-pi-ng și Chaing 
Chang-lu.

SELECȚIONATA FEMININA 
ȘTIINȚA (R. P. R.) ; Ștefania 
Tomescu, Teodora Simionescu, E- 
lena Tintorescu, Violeta Zăvădes- 
cu, Irina Boldogh, Zamfirița Belu, 
Clara Szepesi, Anca Pop, Ana Ff- 
rimide, Adriana Florescu, Cecilia 
Pripas cu. Antrenor:

Teodor eseu.
SELECȚIONATA 

ENERGIA (R. P. 
Antonescu, ț—• 
Ferencz, Maria Eckert, 
Diamandi, Xenia Nistor, Elza Sze- 
bestien, Valeria Armășesou, Livia 
Ru.su, Livia Muișat, Constanța 
Pîrvu. Antrenor: Grigore Ava- 
chian.

ECHIPA MASCULINA C. C. A. 
(R. P. R.) : Folbert, Fodor, Eor- 
dogh, Stamatesou, Nedeff, 
lescu, Bunaida, Testiban, I. 
cu, Z. Schwartz, Florea. 
nor : C. Herold.

ECHIPA MASCULINA
MO (R.P.R.) : Constantini de. Dan 
Niculescu, L. Nicuilescu, M. Rădn- 
canu, L. Nagy, Cojocairu, Kary, 
Spiridon, Giurculescu, Beretzki, 
Novacek. Antrenor : AL Popescu.

prof. Leon

FEMININA 
R.) : Viorica 

Hilde Eoridogh, Eva 
Lavinia

Nicu- 
Dines- 
Antre-

DINA-

fi

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
Șl AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.
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din accelera- 
au coboritpe

Ieri dimineață, 
tul de Timișoara 
peronul Gării de Nord com- 
ponenții echipei Me ta lac Za- 
greb, campioana de box a 
R.P.F. Iugoslayi'a care, la in
vitația asociației Dinamo, va 
susține două întâlniri în țara 
noastră. La sosire, boxerii 
iugoslavi au fost salutați de 
reprezentanți ai asociației Di
namo și de numeroși sportivi.

In cursul după-amiezii, oas
peții au făcut un ușor antre
nament de condiție. Prima în
tâlnire va avea loc astă-seară 
pe stadionul Dinamo, iar cea 
de a doua se va desfășura la 
Craiova, unul din centrele pu- 
gilistice de seamă ale țării.

(Citiți în pag. a IV-a amăr 
nunte asupra celor două reu
niuni).

Cu o zi înaintea
îine dimineață din fața H‘po- 

_ > se va
_____ în Interesanta 
combinată „Circuitul 
Săptămîna în curs 

pentru organizatori o 
deosebit de agitată. An-

Mime dimineața din fața 
dromului Băneasa-Trap 
da startul în intei 

ștafetă 
Munca", 
a fost 
perioadă 
trer.ori, concurenți și înflăcărați su
porteri ai diferitelor selecționate au 
„atacat" cu perseverentă telefonul 
redacției: „Ce echipe emit pre
tenții la trofeul competiției ?“... 
„Care dintre cicliști alcătuiesc 
schimbul asociației Progresul ?“... 
„Aleargă Moiceanu ?“... „Dar Di
nu Cristea ?“. întrebări felurite, 
dintre care unele și-au găsit răs
punsul iar altele continuă să con
stituie o „taină" pînă... mine di
mineață

„startului”
anunțat participarea în „Circu
itul MUNCA", echipa de marș a 
asociației Locomotiva este cea mai 
completă. Ca și anul trecut, din 
echipa feroviarilor nu vor lipsi 
Baboe, Teodosiu și Chiose.

Maestre sportului Florica Du
mitru va... întâlni în penultimul 
schimb al ștafetei pe Valeria Tăl- 
măceanu, care anul acesta repre
zintă asociația „Flamura roșie". 
Cele două cunoscute atlete, că
rora li se adaugă Georgeta Mo
goș, Silvia Băltăgescu și celelalte 
reprezentante ale asociațiilor în
scrise în competiție, nu vor evita 
lupta directă, emoționantă, care 
va fi urmărită cu interes de spec
tatori

ora 19: 
chidere.

Ora 19,30 : selecționata Știin
ța (R.P.R.)-echipa R. P. Chi
neze (feminin), arbitri: Gr, 
Bîrsan, V. Bordeiianu (R.P.R.).

Ora 21 . C. C. A. (R. P. R.)- 
echipa R. P. Chineze (mascu
lin), arbitri : P. Spire, Șt. Ma- 
șek (R.P.R.).

MIINE ;
Ora 19,30: selecționata E- 

nergia (R. P. R.)-echipa R. P. 
Chineze (femiihin), arbitri: So
fia Petrul, P, Marin (R.P.R.); 
ora 21 : selecționata Dinamo 
(R.P.R.)-echipa R. P. Chineze 
(masculin), arbitri: L. Vasiles- 
cu, C. Negulescu (R.P.R.).

In caz de ploaie întâlnirile se 
dispută cu o oră mai târziu în 
sala FlQreasca.

AZI . •
Festivitatea de des-

Echipa Metal ap Zagreb la sosirea în Gara de Nord
(Foto: D. KAHANE)
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★
In acest timp, sportivii echipe

lor participante și-au continuat 
pregătirile cu tot mai multă in
tensitate făcînd antrenamente pe 
diferitele trasee ale ștafetei pen
tru cunoașterea și, mai ales, pen
tru acomodarea cu... tererjul. Ast
fel, cicliștii de la „Progresul" (Is- 
traite, Tupa, Mircea Stan și Qol- 
gotzi) împreună cu antrenorul 
lor, C. Simionescu, au rulat zeci 
de kilometri pe șosea. Și fiindcă 
am amintit de echipa asociației 
„Progresul", este nimerit să vor
bim și despre atmosfera de op
timism și încredere care domnește 
în rîndul acestor tineri sportivi. 
Un alt amănunt: majoritatea 
schimburilor sînt alcătuite din 
elemente tinere, puțin cunoscute în 
lumea sportivă, dar, după afirma
țiile antrenorilor 
talentate.

deosebit de

★
emerit al sportului. 

Dinu Cristea, din lo- 
„Energia", a fost

In ziarele de 
ieri a apărut tex
tul prescurtat al 
Hotărîrii Biroului 
Politic al C.C. al 
P.M.R. cu privire 

la unele măsuri de 
tice educative în rîndul studenților.

Hotărîrea supune unei ample analize — in lu
mina sarcinilor trasate de Congresul al 11-lea 
al P.M.R. — activitatea politico-educativă dusă 
în rîndul studenților, succesele obținute și lipsu
rile care mai există în acest domeniu, indicînd 
o serie de măsuri de primă importanță în vede
rea îmbunătățirii acestei activități. Printre dome
niile muncii politico-educative analizate, un loc 
important îl ocupă și activitatea de cultură fizică 
și sport din institutele de invățămînt superior.

In această privință, Hotărîrea arată că „In ca
drul asociației „Știința” s-au dezvoltat în unele 
centre universitare puternice colective sportive 
care obțin rezultate însemnate în competițiile la 
care participă". Analizînd însă lipsurile impor
tante din activitatea politico-educativă în rîndul 
studenților, Hotărîrea partidului subliniază: 
„Unele sarcini în domeniul educării studenților re
vin și organizațiilor sindicale, din care fac par
te toți studenții. Ele se preocupă însă puțin de 
activitatea culturală-artistică și sportivă în rîn
dul studenților. Asociația „Știința”, cu toate că 
a obținut unele performanțe de valoare în di
ferite ramuri sportive, a rămas o organizație 
îngustă, cu un număr redus de studenți și stu
dente".

Printre importantele măsuri luate în scopul 
îmbunătățirii muncii politico-educative, Hotărirea 
partidului trasează ca sarcină crearea asociații
lor studențești pe facultăți sau institute, în care 
să poată fi membri toți studenții. In institute 
și facultăți, asociațiile studențești vor fi conduse 
de un consiliu, iar în centrele universitare in 
care se află mai multe institute de invățămint 
superior, asociațiile studențești vor fi conduse 
de un consiliu al asociatâilor de oraș. Toate

îmbunătățire a muncii poli- asociațiile studențești din țară vor fi conduse de // 
un consiliu al asociațiilor studențești din R.P.R. » 
Aceste organe de conducere -vor fi alese în adu- \v 
nări și conferințe ale studenților. „Întreaga acti- 
vitate a asociațiilor studențești — arată Hotărî- /> 
rea — se va desfășura sub conducerea organe- w 
lor și organizațiilor de partid, iar îndrumarea (« 
lor nemijlocită se va face de către organele și 
organizațiile Uniunii Tineretului Muncitor, unica \\ 
organizație politică revoluționară a tineretului (fl 
din R.P.R. Aceste asociații vor fi organizații //j 
profesionale ale studenților și se vor ocupa de »’ 
activitatea cercurilor științifice studențești, de w 
activitatea culturală-artistică și sportivă, de pro- //( 
blemele profesionale, gospodărești și de asistență 
socială ale studenților.” Prin înființarea asociații- 
lor studențești, studenții încetează de a mai fi 
membrii sindicatelor. M

In domeniul activității sportive, Hotărîrea pre- 
vede: „Consiliul asociațiilor studențești din R.P R 
va prelua întreaga activitate sportivă ce se des- S 
fășoară astăzi în cadrul asociației „Știința", « 
creînd colective sportive pe asociații, punînd « 
în viitor accentul pe dezvoltarea unei largi miș- In 
cări sportive de mase și pe competițiile și jocu- 
rile studențești interuniversitare (între asociații, M 
centre universitare și pe țară), fără a renunța //] 
la participarea cu cele mai bune echipe studen- 
țești la competiții republicane și internaționale, 
C.C.F.S. va acorda mișcării sportive studențești /» 
întregul sprijin pe care îl asigură și altor aso- »1 
ciații sportive." ®

Hotărîrea Biroului Politic al C. C. ai P.M.R. /» 
constituie un prețios îndrumar și sprijin în ve- 
derea îmbunătățirii muncii politico-educative în 'S 
rîndul studenților. Totodată, activitatea sportivă 
din institutele de invătămint superior capătă un 
nou și puternic imbold. fl

★
Lotul sportâvilor 

este considerai ca 
schimb puternic la marș condus 
de Haralambie Răcescu — .cam
pion mondial universitar — un 
alit schimb la fel de redutabil la 
ciclism, din care fac parte, printre 
alții, Za-noni și Ștefu, proaspeți 
internaționali; Gheorghe Cociu- 
ban se anunță un redutabil concu
rent în schimbul de înot, iar maes
trul sportului 
gura... fin'șul 
Iilor.

Dintre toate

dinamoviști 
favorit. Un

Victor Pop va asi- 
echipei dinamoviș-

echipele care și-au

Maestrul 
alergătorul 
tul asociației 
mereu prezent pe pista stadio
nului Tineretului.

„Noi atleții, care participăm la 
ștafeta ziarului „Munca", sîntem 
serios „handicapați" față de cei
lalți sportivi, ne-a declarat Dinu 
Cristea. Dacă cicliștii, canotorii, 
înotătorii, și-au putut desăvîrși 
pregătirile în „mediu" prielnic, di
rect pe traseul competiției, noi 
atleții am fost obligați să 
parcurgem nesfîrșite ture de pis
tă. Spun asta, fiindcă n-ar fi stri
cat să facem antrenament pe șo
sea”.

Bănuind întrebarea pe care do
ream să i-o punem, el a continu
at :

„Nici o grijă, reprezentanții 
asociației „Energia" vor face tot 
posibilul pentru o comportare me
ritorie. Dacă Silvia Băltăgescu și 
Georgeta Mogoș, care îmi sînt 
predecesoare în cursă, nu vor ce
da pasul, atunci în privința ulti
mului schimb să nu aveți... emo
ții. Nu mă dau încă bătut in fața 
celor tineri!“

★
Amintim participanțiior că în 

urma ședinței tehnice, traseul com
petiției a suferit mici modificări. 
Astfel, schimbul de marș va preda 
șlafeia cicliștilor la Gara de No.-<L- 
Concurenții care participă separat,, 
în cursa de marș, vor urma vechiul 
traseu pînă la șos. Panduri.

Miine pe șoseaua București-Urziceni

Finala campionatului republican de semi-fond'
Miine se va consuma uitimul 

al campionatului republican 
semi-fond pe anul 1956 : 
Cei mai buni cicliști din Capitală, 
precum și campionii regionali, ca
lificați în fazele premergătoare, se 
vor alinia la startul finalei și-și 
vor disputa șansele pentru cuceri
rea titlurilor de campioni ai R.P.R.

Semi-fondut pe șosea este una 
dintre cele mai dificile probe ci
cliste, deoarece se desfășoară indi
vidual, contra-timp, cerînd concu- 
renților o minuțioasă pregătire, 
rezistență în regim de viteză și 
mai ales o atentă dozare a efor
turilor. .____ ______
pentru a ușura. „elevilor" lor con
trolul de-a lungul traseului, ata
șarea la ghidoanele bicicletelor a 
cupoanelor pe oare, sub formă de 
fracție, să fie trecute bornele ki
lometrice 
timpii pe 
zeze. Iată 
luată ca 
din 
— km. 20/30‘ — km. 30/45’ 
40/ Ih. — ...km. 80/2h.
țeles la întocmirea 
del nu s-a ținut seamă de fap-

act 
de 

finala.

Propunem antrenorilor,

(din IO în 10 km.)' și 
care trebuie să-i reailii- 
un model în care a fost 
performanță finală me- 

orară de 40 km : 10/15’
— km. 
Bineîn- 

acestui mo-

tul că pe primii kiilometri se mef-- 
ge cu o medie mai mică, că pe> 
parcurs concurentul poate avea o* 
perioadă de scădere a vitezei șii 
că spre sfîrșitul întrecerii media 
orară trebuie să crească.

La finala oare va avea loc miine: 
în afară de campionul pe anul tre-, 
cut al probei, maestrul sportululf 
C. Dumitrescu, vor mai lua startull 
o serie de cicliști bine pregătiți! 
ca: Ian Vasile, N. Pelcaru, G.:» 
Petrescu, Și. Poreceanu, G. Șer«. 
ban, P. Gane. I. Ioniță, Șt Ionescu*. 
I. Constantinescu. P. Nuță și alțir.. 
La fete alături de Aurelia Drăghici' 
și Hermina Iuhasz, concurente cui 
vechi state de servici, vor mai luptai, 

pentru titlu Azaleea Maxim și tîj» 
năra Lucia Giurcă. Și acum cîtevat 
amănunte tehnice și de organizare :ș 
plecările se vor da din 2 în 2J 
minute începînd dela ora 8 (întttl 
categoria fete și apoi băieți) ; alerrt 
gatarii var parcurge distanța din-» 
tre bornele kilometrice IO și 50,i 
dus și întors, (80 km.), iar fetele» 
25 km. (între bornele IO—22.5. duși 
și întors) ; șoseaiua pe care se vor 
desfășura întrecerile va fi Bucu* 
rești — UrzicenL '

Ru.su


Problema îmbunătățirii procesului 
de învățămînt a devenit o preocu
pare continuă a profesorilor de e- 
ducație fizică. In acest scop, re
vista „CULTURA FIZICA ȘI 
SPORT", în colaborare cu serviciul 
pentru educație fizică din Ministe
rul Invățămîntului, a organizat la 
Cluj o consfătuire a cercurilor pe
dagogice ale profesorilor de educa
ție fizică din Oradea, Rm. Vîlcea, 
Tg. Mureș, Deva și Suceava. In 
cadrul acestei consfătuiri, peste 60 
de profesori de educație fizică au 
urmărit o lecție practică ținută de 
prof. Muzsi Zoi ta o cu elevii din 
clasa a Vl!-a a școlii mixte de 7 
ani nr. 22. Felul în care a fost con
cepută această lecție a corespuns 
sarcinilor unei lecții de repetare, cu 
o clasă mixtă, la sfîrșitul anului 
școlar, în care se urmărește dez
voltarea fizică generală a copiilor. 
Modul organizat în care s-a făcut 
încălzirea, precum și alternarea unor 
exerciții cu jocuri simple a dat o 
vioiciune deosebită primei părți a 
lecției, creînd o bună dispoziție și 
o stare emoțională optimă pentru 
trecerea la exercițiile din partea 
fundamentală a lecției. In această 
parte elevii au fost împărțiți pe 
ateliere (băieții au executat sări
tura în lungime, în timp ce fetele 
efectuau pase de 
lecție practică 
s-a încheiat cu
alergare.

Deși lecția a 
foarte bună, a 
lipsuri, ca de 
prea mare (Ia

volei). Această 
de educație fizică 

exerciții de mers și

fost apreciată ca 
avut și o serie de 
exemplu: densitate 

săritura în lungime 
a-au executat un număr mai mare 
de sărituri decît cele preconizate în 
conspectul lecției, distanța pentru 
executarea elanului a fost prea 
mare etc.). Fiind o lecție de re
petare ar ti trebuit să se acorde 
mai multă atenție executării corec
te a exercițjilor pregătitoare și a 
bătăii la săritură, lucru care ar fi 
dus Ia folosirea mai judicioasă a 
timpului din partea fundamentală, 
la reducerea numărului prea mare 
de sărituri, la însușirea și mai co
rectă a tehnicii. De asemenea, îm
părțirea elevilor în două grupe ine
gale ca număr, i-a lipsit pe elevi 
de stimulentul întrecerii.

Apoi, profesorul Francisc Matei 
a vorbit despre activitatea cercului 
pedagogic din Oradța. Obiectivele 
urmărite de acest cerc: ridicarea 
•nivelului profesional, teoretic și 
practic, generalizarea celor mai 
Imne metode de lucru, organizarea 
manifestațiilor sportive șL a activi
tății extrașcolare, au fost atinse în 
cea mai mare parte. Ședințele cer
cului s-au ținut de două ori pe 
dună conform instrucțiunilor Minis
terului Invățămîntului. una dintre 
, ele fiind consacrată antrenamentu- 
Oui personal ai profesorilor, iar cea- 
Balfă conținînd un referat metodic, 
v» lecție practică și o serie de pro- 
tbleme organizatorice legate de di
ferite campionate școlare, serbări 
•etc. Majoritatea celor care au par
ticipat la discuții au cerut ca ședin
țele cercului pedagogic al cadrelor 
■didactice de educație fizică să aibă 
foc odată pe lună, menținerea pre
gătirii fizice a profesorilor ttrmînd 
-aă se facă în cadrul colectivului 

sportiv sau individual.

înconjurată de trei adversare — Jeanne Câtor, Georgette Miazei și 
■Amelie Prugneau — Viorica Antonescu a reușit Muși să prindă 

balonulFază din meciul R. P. Română-Franța
(Photo Press Hurka Praga)

In general, se poate spune că 
preocupările cercurilor pedagogice 
din întreaga țară s-au lărgit, iar 
conținutul lor s-a îmbunătățit sim
țitor. Astfel, profesorii de educație 
fizică din multe regiuni și-au ales 
teme deosebit de interesante ca de 
exemplu: „Activitatea despre edu
cație fizică în aer liber în tot tim
pul anului" (prof. I. Radulescu de 
la școala de 7 ani din Puiu, raio
nul Hațeg-Hunedoara), „Metode 
pentru asigurarea densității 
ției" (E. Tamas Alba-Iulia) 
in continuare au fost discutate 
serie de probleme deosebit de im
portante pentru îmbunătățirea pro
cesului de învățămînt. Tovarășa 
Sonia Dănulescu, de la serviciul 
pentru educație fizică al Ministe
rului Invățămîntului, a arătat în în
cheiere că este necesară o reorga
nizare a actualei forme a cercuri
lor pedagogice. In ceea ce privește 
problema simplificării documentelor 
de 
zia 
de 
că,

I

planificare, s-a ajuns la condu
că se poate renunța la planul 
studii. S-a arătat de asemenea 
pentru a veni în ajutorul pro

fesorilor de educație fizică, Minis
terul Invățămîntului elaborează în 
momentul de față trei îndrumare, 
care vor apare ia începutul viito
rului an școlar. Iată și titlurile a- 
cestor lucrări: 1. Educația fizică în 
clasele I—IV; 2. Educația fizică în 
clasele V—VII; 3. Metodica predă
rii educației fizice în clasele I—X. 
Tot în scopul îmbunătățirii proce
sului de învățămînt, Ministerul In- 
vățămîntului va organiza în cursul 
lunii iulie, un curs pentru metodiștii 
de educație fizică, care vor orga
niza la rîndul lor cursul pentru ca
tedrele din învățămîntul de 7 ani.

In concluzie, se poate afirma că 
această consfătuire a prilejuit un 
util schimb de experiență, dînd pro
fesorilor posibilitatea de a-și expri
ma părerile asupra actualei forme 
a cercurilor pedagogice, și contri
buind astfel la o mai bună orga
nizare a lor.

Calm, mai multă
iată ce-i trebuie echipei

mult — ea n-a susținut în această 
perioadă nici o întîlnîre dlitrectă cu 
o reprezentativă 'puternică, întîlnîre 
care să arate efectiv potențialul ei 
și starea de pregătire. S-a făcut 
totuși o încercare în această' privin
ță prin organizarea celor trei me
ciuri ale echipei Știința (cuprinzînd 
pe majoritatea selecționabilelor) în 
Polonia. Fapt este că, jucătoarele 
noastre s-au prezentat la Praga 
fără o minimă experiență interna
țională, că ele au văzut acolo pen
tru prima oară „la lucru" echipele 
cele mai puternice ale Europei. 
Fiindcă — nu trebuie uitat — din 
întregul lot care a fost utilizat la 
a V-a ediție a campionatelor euro
pene numai 3 jucătoare (Eva Fe
renc z, Hilde Eordogh și Lili Tomes- 

cu) au participat la întrecerile de 
la Moscova. In aceeași situație cu 
jucătoarele s-au găsit și antrenorii 
noștri, lipsiți și ei de posibilitatea 
de a urmări „de visu" cele mai 

valoroase formații ale continentului 
nostru. Echipa noastră s-a prezentat 
în orașul de pe malurile Vltavei cu 
o pregătire, care poate fi numită 
mai degrabă... teoretică.

Satisfăcător este faptul că în ciu
da acestei lipse de contingență prac
tică cu baschetul din Europa, re
prezentativa noastră n-a jucat to
tuși la Praga un baschet „tip anul 
1952“ ci, dimpotrivă, s-a dbvedit 
pusă la punct «tit în ceea ce pri
vește concepția de joc, cit și proce
deele de tehnică. Ea n-a rămas în 
urmă și aceasta se datorește efor
turilor antrenorilor noștri care — 
prin modul cum s-au informat și 
s-.au documentat — au ținut pasul 
chiar de la d:stanță, cu evoluția 
baschetului feminin european.

Și totuși echipa țării noastre n-a 
obținut la Praga decît un obscur 
loc 10, în urma unor echipe pe oare 
le considerăm — și le putem con
sidera rnaii departe așa — mai 
slaibe sau egale nouă cum sînt re
prezentativele Austriei. Italiei, Fran
ței. Care au fost motivele care au 
dus la această performanță desigur 
nesatisfăcătoare dacă o privim 
prin prisma aspirațiilor noa'Stre ?

lEste iun obicei al cronicarilor spor
tivi să-și încheie comentariile unei 
mari competiții internaționale cu a- 
naliza comportării reprezentanților 
noștri. — dacă aceștia au partici
pat, firește — la , respectiva între
cere, Ne conformăm și noi acestei 
„tradiții", mai ales că ea servește 
— credem —, cum nu se poate mai 
bine subiectului nostru, respect'v 

componentelor iotului nostru de bas
chet, cărora li s® adresează în pri
mul rind. In același timp — ser
vește și celor în dțept, datori să 
ia măsurile pe cate le impun ob
servațiile prilejuite <|e campiona
tul european de Ia Praga.

Reprezentativa noastră feminină 
de baschet a intrat, cum s-ar sipune, 
la Praga, direct in „prima linie". 
Se știe că naționala noastră, n-a 
mai participat—de la campionatele 
europene desfășurate In anul 1952 
la Moscova — la nici o întrecere 
de mare amploare și — oeva mai

mai des in ultimul timp, 
țara noastră să afle că 
în ecliipeie fruntașe, au

Se întîmplă din ce în ce 
ca iubitorii sportului din 
în loturile reprezentative, 
apărut elemente noi, care înlocuiesc cu succes pe 
„titulari".

La prima vedere s-ar crede că acești tineri spor
tivi, impetuoși, dornici de afirmare, au apărut... 

peste noapte. Aceasta nu este exact. In mișcarea 
noastră sportivă pregătirea și ridicarea tinerelor 
cadre nu este lăsată la voia întîmplării. Tinerii 
înzestrați care doresc să-și ridice măiestria sportivă 
și nu precupețesc nici un efort pentru aceasta, au 
asigurate mijloace minunate de pregătire, cum 
nici măcar nu puteau visa în trecut sportivii de 
frunte ai țării. In rîndul acestor mijloace, un loc 
important îl ocupă taberele de juniori.

In anii trecuți, la majoritatea ramurilor de sport, 
elementele tinere, cu perspective, au fost chemate 
în tabere, unde, sub îndrumarea unor antrenori 
calificați și-au îmbogățit simțitor cunoștințele, 
și-au îmbunătățit tehnica. Cît de folositor a fost 
acest lucru pentru sportul nostru ! Iată o succintă 
enumerare a cîtorva din juniorii care, în drum spre 
echipele de prima categorie și chiar spre loturile 
republicane, au simțit din plin ajutorul lunilor de 
pregătire în tabără: Doina Vințan, Elena Cor- 
beanu, Caius Miculescu, Ed. Derzsi, C. Păunoiu 
(volei), Tiberiu Covaci, Alexandru Sirlincan, Za-

încredere în foitele proprii și... jocuri

PRINCIPALII NOȘTRI 
ADVERSARI : SORȚII ȘI- 

EMOȚIA
Ziaristul polonez Szeremeta, mare 

amator de calambururi, spunea într- 
un cere de „slujitori" ai condeiului, 
cu cîteva clipe mai înainte ca o 
simpatică tînără din Praga ex
tragă din urnă „fatidicele" bilețele 
care stabileau ordinea în serii : „La 
aceste campipnate cea mai hgr^a

■ ■

noastre feminine de
întilnire este aceea cu... sorții." 
Confratele nostru nu exagera cu ni
mic. Dacă sorțiîi îți „zimbesc" (în 
actualul sistem de disputare al cam
pionatului) misiunea îți este ușurată 
cu cel puțin 30%. Afirmația esțe 
valabilă mai ales în ceea ce pri-

Teodora Simionescu a fost împreu
nă cu Viorica Antonescu și Elsa 
Sebestyen, una dintre cele mai bune 
jucătoare ale echipei noastre în 

campionatul de la Praga

vește ecliipeie neclaisate la ultimul 
campionat european, — așa cum a 
fost cazul reprezentativei noastre, 
fiindcă pentru celelalte a ex'stat 

totuși un avantaj prin repartizarea 
în serii. Fapt este că „naționala" 
noastră fără să cadă în cea mai 
dificilă serie (a IlI-a, după părerea 
noastră) a avut o sarcină grea de
oarece bilețelele au decis să-și dis
pute întîietatea cu două reprezen
tative dacă nu cu mult miaa puter
nice, în orice caz mai rutinate decît 
ea: Ungaria (care a disputat 26 
rite meciuri în ultimii .3 ani) și Fran
ța (cu 16 întîlniri internaționale la 
activ, în perioada 1953—1956).

In afară de sorți, jucătoarele 
noastre au mai avut de înfruntat 
un adversar : emoția. Aceasta din 
urmă, pot afirma cu siguranță, a 
decis net în favoarea ei întrecerea 
cu reprezentantele noastre. Cine le-a 
văzut jucînd în țară pe baschet
balistele noastre și le-ar fi văzut 
cum se comportau în prima repriză 
a întîlnirilor cu Franța, Ungaria, 
Iugoslavia, nu le-ar maî fi recu
noscut. Oricine ar fi avut acest 
prilej, cum l-am avut noi, s-ar fi 
întrebat: aceasta este Eva Ferencz 
care făcea pătrunderi sub coșul ad
vers cu 3—4 adversare în spate ? 
Aceasta este Liili Tomescu care era 
lreaKțtjl$ă pe contraatac? Aceasta

haria Bujor, Mariana Barasch, Maria Golopența, 
Irma Magyari (tenis de masă), Maria Luțki, Tă* 
nașe Mureșanu, Attila Csâplcr (scrimă) și mulțt 
alții.

Organizarea taberelor de juniori a devenit o tra
diție sănătoasă în sportul nostru. In vara aceasta, 
în lunile de vacanță, sute de tineri sportivi vor 
pomi spre Sibiu, Cîmpulung Musce’, Piatra Neamț, 
Rm. Vîlcea, Tg. Mureș, Orașul Stalin și alte locali
tăți, unde diferitele comisii centrale pe ramură de 
sport au hotărît să organizeze pregătirea junio
rilor.

Taberele pentru juniori care au avut loc pînă 
acum s-au dovedit, după cum spuneam, extrem de 
utile. Dar nu este cu nimic exagerată afirmația 
că rezultatele taberelor, aportul lor fa progresul 
sportului nostru, au fost direct proporționale cu 
modul lor de organizare, și In special cu selec
ționarea elementelor. In unele tabere din anii 
trecuți, ca de pildă cea de fotbal de la Poiana 
Stalin, au fost trimise o serie de elemente neco
respunzătoare, cu un nivel scăzut. In alte ta
bere au venit chiar .. începători. Or, rolul tabere
lor nu este de a iniția pe noii veniți în siport. 
Pentru aceasta există aite mijloace. Așa dar, tre
buie selecționate elemente care au demonstrat 
deja o serie de calități, un nivel satisfăcător de 
pregătire sportivă și care au reale perspective de 
progres. Nu trebuie să se cadă nici în extrema , 
opusă, prin selecționarea unor sportivi trecuți I 
cam de... multișor de vîrsta junioratului și de la 
care multe lucruri nu se mai pot aștepta.

Cu deosebită atenție trebuie alcătuit programul 
de activitate al taberelor. Luna de tabără este 
totuși o lună de vacanță pentru tinerii sportivi. 
Programul să nu fie prea încărcat. Alternarea ar
monioasă a orelor de pregătire fizică, tehnică, 
teoretică, cu cele de activitate educativă, cu dis
tracțiile, trebuie să creieze acel climat de bună 
dispoziție și veselie, în care toate lucrurile în
vățate se „prind" mai ușor, cu mai multă plă
cere.

Peste două zile, la 25 iunie, se deschide prima 
tabără de juniori din această vară. Tinerii hand- 
baliști chemați la Orașul Stalîn vor da semna
lul de începere al unei bogate activități care de-a 
lungul întregii veri va angrena „speranțele" spoi
tului nostru, pregătind pe acei care nu peste 
multă vreme vor fi sportivi fruntași ai țării. )

internaționale —
baschet

este Nuți Tintorescu care marca atfjF 
de sigiur de la semi distanță ? Și 
întrebarea s-ar fi putut pune pentru' 
oricare din jucătoarele noastre;
In fiecare din meciurile de
cisive ele au intrat pe teren gîțătte, 
de emoție, paralizate de trac, SfingL 
bate ide .atmosfera și de miza mfcț 
ciului. Așa se face că în pjtaajje; 
minute ale fiecăreia din îniîlhja^te" 
amintite, echipa noastră nu a donjj 
sti’tuit o problemă pentru adversar, 
acord'înd un avantaj reprezentatW&! 
ior pe care le-a înfruntat. In mințo. 
aLjocului cu Ungaria echipa n*fe_ 
tră era condusă cu 16—6, iar, intim. 
10 al partidei ou baschetbaliste' 
jugoslave scorul era de 14—5 în fia- 
voarea acestora.

In general, reprizele* întîi ale me
ciurilor reprezentativei noastre au' 

fost total diferite de partea a doua. 
Era necesar ca adversarul să ia.tjft 
avantaj... suculent, 'pentru ca fetete 
noastre — descătușate de emoție 
prin faptul că „nu mai era nimic 
de ipierdut" — să facă un joc cu 
adevărat pe măsura posibilităților 
lor. De altfel, această caracteristici
— determinată de lipsa d'e experi
ență a echipei noastre care făcea 
ca fiecare coș marcat de adversare 
să însemne o... calamitate și fiecare 
ratare a noastră un dezastru — a. 
făcut tot pe cineva de la masa pre-; 
sei să exclame : „Echipa Romîniei ar. 
trebui să dea un avantaj de 16 
puncte adversarului și apoi să vină 
pe teren." Că echipa noastră poate 
să joace (și să joace bine) ne-aiu 
arătat-o-cele 20 de minute realizate

în compania echipei maghiare ctad
— nu numai că ea a reușit să' 
refacă 10 din cele 21 de puncte 
care o despărțeau la pauză
reprezentativa R.P.' Ungare teS* 
min-înd
24 în 
prestat 
dat la

Față 
se impune ca : 1. să se asigure ecki- 
pei reprezentative și echipelor de 
colectiv un mai bogat program in
ternațional. 2. să se promoveze ele
mentele tinere de talent în lotul 
reprezentativ. 3. să se continue 
pregătirea lotului nostru pe baza 
obiectivelor stabi'ite anul acesta.

EFT1M1C lONWtl

de

repriza cu scorul de 34— 
favoarea ei — dar a șt 
un joc care a fost aptau- 
scenă deschisă. I '
de toate aceste constatai



INVITATIE LA FANTEZIE...

Un participant la „ 
lui" în exercițiul.

.Cursa poștașu- 
funcfiunii I

ț dă și agitație, 
de a aduce în

In mod obișnuit, cînd este vor
ba de activitatea sportivă .de m.ase, 
mobilizarea concurenților la star
tul întrecerilor se face după „re
țete" arhicunoscute și care au in
trat de-acum în preocuparea coti
diană a activiștilor noștri sportivi. 
Desigur, un panou sugestiv (sau 
chiar mai multe...), un număr în
destulător de lozinci vii, potrivit 
alese, folosirea pe scară largă a 
stației de radioamplificare, arti
cole combative la ziarele de uzină 
și la gazetele de perete și toate 
celelalte forme de agitație, care 
și-au vădit de mult eficacitatea, 

. au dariul să atragă tineretul spre 
bucuriile încă necunoscute ale 
sportului, să îndrepte pașii multor 
„novici" spre .porțile primitor des
chise ale stadioanelor.

O întrebare se pune însă eu fi
rească nedumerire : oare acestea 
Art singurele ferme die proprgan. 

singurele mijloace 
activitatea sportivă

Două atitudini deloc binevenite

— Unde o fi oare mingea cda ?

Despre școala tehnică de maiștri 
din Industria Alimentară-București 

,.s-au spus întotdeauna numai cu
vinte de laudă. Pe bună dreptate, 
deoarece profesorii se străduiesc să 
facă tot mai plăcute orele de pre
dare, iar elevii își însușesc cu sîrg 
cunoștințele pen,tru a deveni viitoa
re cadre de nădejde ale industriei 
alimentare. Din păcate, nu tot ast-

■ fel stau lucrurile și în ce privește 
j practicarea sportului. Intr-adevăr,
deși școala posedă o sală de sport 
cu aparatura corespunzătoare, iar 
în curtea școlii chiar, este amena
jat un teren de volei, elevii nu pot 

j da curs dorinței lor de a-și forma
■ două echipe pentru a participa în
■ campionatul raional de volei. De 
j ce? Răspunsul este simplu. Pentru

că directoarea școlii, tovarășa M. 
Milies, manifestă o adevărată aver
siune față de sport. Iată de ce pe 
terenul de volei al școlii nu se 
poarte juca, — în paranteză fie zis, 
pe e<l a crescut iarbă și... paște în 
voie calul școlii — iiair din sala de 
sport aparatele au fcst evacuate Un 
mane parte, pentru a nu se... uza.

★

Pentru amenajarea stadionului din 
Bicaz s-au alocat colectivului spor

tiv al șantierului peste 50.000 lei. 
Ge s-a realizat cu această sumă? 
Alai întîi s-a nivelat un teren pen- 

j tru fotbal; apoi s-a împrejmuit o 
mică porțiune a terenului șl s-au 
înălțat cîteva cabine. Pentru nume
roșii spectatori care vin să urmă
rească întrecerile sportive n,u s-a

■ făcut nimic. In lipsa unor bănci — 
de tribune nici vorbă 1 — ei recurg 
la cîte un... bolovan sau — mai 
simplu — stau întinși pe gazonul 
din jurul terenufiu! Ne întrebăm : 
nu este oare curios «a tocmai la 

noj mase de tineri ? Poate exista 
aci un „șablon" care să na poată 
fi „deranjat" de nici o inițiativă 
proaspătă, interesantă. atractivă ? 
Fără îndoială că nu> Domeniull a- 
cesta este atît de vast și de com
plex, atît de felurite sînt posibili
tățile pe care le oferă. îneît lasă 
loc liber celor mai originale acți
uni, în care dragostea de muncă, 
orientarea judicioasă, priceperea 
și, uneori, chiar... fantezia activiș
tilor sportivi, se îmbină într-un 
mod fericit. Un exemplu ? Să ne 
amintim numai de originala și 
— de la un timp — tradiționala 
„Cursă a poștașului", organizată 
tn fiecare .an de colectivul sportiv 
bucureștean Locomotiva PTTR. 
Cursa aceasta constă dir.fr-o între
cere ipe biciclete de oraș, deschisă 
numai factorilor poștali. Interesant 
este că. în cadrul acestei compe
tiții, concurenții nu au voie să re
curgă la obișnuitul echipament al 
cicliștilor, ci sînt obligați să alerge 
în... uniforma lor de toate zilele și 
cu geanta de scrisori la spinare 1 
Este de la sine înțeles că o aseme
nea îfîtrecere, îmbinând latura sipor. 
tivă cu latura amuzantă, ss bu
cură de o reală popularitate.

Altă inițiativă care merită să fie 
salutată este cea privitoare la or
ganizarea unor concursuri atletice 
pe specialități, fiecare dintre ele 
a viind consacrată cîte o zi anumi
tă. De pildă, la București și Tg. 
Mureș au avut loc „ziua sprintu
lui", „ziua aruncătorilor", „ziua 
dam if aradului" și altele asemenea 
tor. Dar despre „ringul deschis" 
ați auzit ? Este vorba de organiza
rea unor reuniuni de box la care 
poate participa oricare dintre... 
spectatori.

Am scris rîndurile acestea din- 
tt-un singur motiv: pentru a da pu
țin de gîndit acelor activiști spor
tivi care se plîng că n-au cum 
înviora activitatea din colectivele 
lor...

M. G.

creierul munților, unde 
găsește din abundență să 
cîteva zeci de bănci pen- 

i mult, secțiile

— Bănuiesc că azi nu vor fi locuri 
și atunci am venit cu bolovanul de 
acasă.

Bicaz, în 
lemnul se 
nu existe 
tru spectatori? Mai mult, secțiile 
șantierului posedă numeroase de
șeuri din lemn, care ar putea fi uti
lizate în acest scop. Dar, dacă 
lemnul pentru confecționarea respec
tivelor bănci nu lipsește, lipsește 
în schimb interesul pentru această 
problemă...

Alegeri sportive in asociația Voința

Sportivii și»au spus cuvîntul •••
... Și iată că oamenii s-au strâns 

la sfat, să chibzuiască și să ho
tărască asupra treburilor sportive 
în cooperativă. In fundul sălii, a- 
proape în ultimele rînduri, s-au a- 
șezat Muniteami și ai lui, de la 
turnătorie. Nedespărțiți la muncă 
și deopotrivă de pricepuți în jocul 
cu mingea, tinerii nu s-au împrăș
tiat nici acum, cînd în fruntea cer
cului lor sportiv trebuie aleși cei 
mai pricepuți tovarăși.

... și ședința începe. Ca în orice 
adunare, în care este apreciată 
munca oamenilor, trebuie ascultată 
darea de seamă a celor care s-au 
bucurat de încrederea sportivilor și 
au îndrumat mai bine dte un an 
treburile cercului sportiv. Situația 
nu este prea roză. Din toate anga
jamentele, multe au rămas pe... 
hârtie. Iar dacă se poate spune că 
s-a realizat ceva, nu se poate a- 
firma că în oadrul cercului sportiv 
al cooperativei „ARTAMET", spor
tul merge „ca pe roate"...

Sportivii Capitalei ititimpină ziua de 26 iunie1
Sportivii din întreaga țară se 

pregătesc să sărbătorească, la 26 iu
nie, 7 ani de la publicarea lfotărî- 
rii Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. asupra problemei stimulării 
și dezvoltării continue a culturii fi
zice și a sportului. Entuziasmul și 
dragostea cu care zecile de mii de 
sportivi se avîntă în întrecerile 
sportive închinate acestei aniver
sări, hărnicia cu care muncesc vo
luntar la amenajarea bazelor spor
tive și a stadioanelor

In fiecare an, printre întrecerile organizate în cinstea zilei de 26 iu
nie, concursurile de natafie se bu cură de o mare popularitate

Odihnă și sport!
In renumita stațiune balneo-cli- 

materică SI ă tocul Moldovei vin în 
fiecare an, pentru a-și petrece con- 
cediul de odihnă și a-și îngriji să
nătatea, mii de oameni ai muncii.

Pe lingă minunatele condiții de 
odihnă și tratament, stațiunea Slă- 
nicul Moldovei va oferi în acest an 
vizitatorilor săi și prilejul de a 
participa la o intensă viață cultu
rală și sportivă. Astfel, clubul a 
fost înzestrat cu noi garnituri de 
șali, s-au pus la punct mesele pen
tru tenis, iar cele două terenuri de 
volei și cel de baschet au fost re- 
amen,ajate.

Nu de mult, vizitatorii Stanicu
lui au asistat la un campionat de 
șah organizat de comitetul regio
nal pentru cultură fizică șt sport, 
întrecere la care au participat și 
cei mai buni șahiști din regiune. In 
lunile mai și iunie, au fost organi
zate opt excursii la „Cabană" șl 
„Cascadă", două locuri pitorești din 
împrejurimile stațiunii.

Conducerea stațiunii Slănicul Mol
dovei și salariații săi dau exemplu 
prin participarea la concursurile 
pe care Ie organizează. Printre a- 
ceștia sînt directorul stațiunii Ale
xandru Grigorescu, profesoara de 
educație fizică Elena Iancu, Ion 
Velea, Petre Kiss și «a.Iți salariați 
ai stațiunii.

La 15 iunie, a fost deschisă și 
stațiunea climaterică BăLfățești din 
raionul Tg. Neamț. Nici aici activi
tatea sportivă nu a fost dată uitării. 
S-au luat măsuri pentru completa
rea jocurilor de șah și a fost reame- 
najată arena de popice.

V. Mihăilă 
corespondent regional

Alexandru Mun-Tăout din fire, 
teamu lua rar cuvîntul în fața to
varășilor săi. De aceea, mulți au 
rămas surprinși, cînd, îndemnat 
de ceilalți prieteni, Alexandru 
Munteamiu a cerut cuvîntul.

— Să critici, nu-i prea greu — 
a început el. Am putea spune că 
este un lucru ușor, chiar simplu. 
Pe rniulți dintre cei care au vorbit 
astăzi i-am ascultat și anul trecut, 
cu același prilej. Este adevărat, 
cei pe care i-am ales nu au dove
dit ipe deplin încrederea pe care 
le-am acordat-o. Vinovați sînt ei, 
dar la fel de vinovați sîntem toți 
laolaltă, că nu i-am ajutat. Știm 
bine că, în cadrul cercului nostru 
sportiv sînt multe de făcut. Nu a- 
vem o bază sportivă și nici cel 
puțin un teren unde să ne pregă
tim ; nu avem club, cu toate că 
localul ne-a fost pus la dispoziție 
și mai tîrziu am primit chiar su- 

inaugura în cinstea acestei sărbă
tori, vorbesc de la sine despre ata
șamentul tineretului sportiv față de 
partidul clasei muncitoare.

Asemenea tuturor sportivilor de 
pe întreg cuprinsul țării, sportivii 
din Capitală muncesc cu rîvnă la 
amenajarea terenurilor de sport. 
Construit prin muncă voluntară, te
renul de fotbal al cercului sportiv 
Utilaj-Colentina va fi inaugurat 
mîine; lucrările de amenajare a ba
zei sportive FI. roșie cercul sportiv

I
Mai multă preocupare pentru etapa a 11-a 

a Spartachiadei

aveți posibilitatea să cu- 
într-o singură privire, și 
jucătorilor pe verdele gu

și imensitatea inelului de 
tribunelor, populate de

Ați asistat vreodată la un meci 
de fotbal de pe banca cea mai de 
sus a stadionului „23 August"? Vă 
amintiți desigur perspectiva largă 
pe care v-o oferă tin astfel de loc, 
de unde 
prindeți, 
mișcarea 
honului, 
beton al 
zeci și zeci de mii de spectatori...

Am recurs la această imagine 
centru a vă apropia și mai mult 

de „poziția" în care ne aflăm a- 
tunci cînd poșta ne aduce nenumă
rate scrisori, din toate colțurile ță
rii, cuprinzînd vești despre am
ploarea întrecerilor Spartachiadei 
de vară a tineretului.

...Dintre rezultatele etapei întîia 
pe care ni le comunică corespon
denții noștri ne bucură îndeosebi 
cele djn regiunea Cluj: 166.224 par
ticipant, dintre care 48.000 fete (la 
realizarea acestei cifre au contri
buit în special raioanele Zalău — 
14.787 participant, Năsăud —‘ 
10.101, Bistrița — 8.750, Huedin — 
8.859, precum și orașele Cluj — 
48.897 și Turda — 13.013), regiu
nea Baia Mare, cu peste 70.000 de 
participant, raionul Piatra Neamț 
eu peste 6.000 de participanți ș.a.

In prezent, în toate localitățile și 
centrele de comune trebuie să se

IN CÎTEVA
Roșiori de Vede între-In raionul

«urile, din cadrul Spartachiadei de 
vară a tineretului au constituit pen
tru comitetul raional C.F.S., cît șl 
pentru comitetul raional U.T.M. 
una din cele mai importante sar-

mele necesare reamenajării; maga
zia noastră este săracă, puținul e- 
chipament pe care-1 avem este uzat 
și murdar. Echipele noastre de fod- 
bal și volei n-au putut fi însorise 
nici ipilnă astăzi în campionatul ra
ionului I Toate acestea erau sarcini 
ate conducerii cercului sportiv. 
N-au făcut nimic fiindcă noi nu 
i-.am ajutat și pentru că în vechiul 
comitet de cerc au fost aleși to
varăși oare și-au îndreptat atenția 
numai căitre echipa de popice. Cu 
oe ne bucură pe noi faptul că 
„Voința M.C.“ este prima în cam
pionatul orașului, dacă noi ceilalți, 
mai tineri și cu preferințe către 
alte sporturi, nu avem posibilita
tea să facem sport ?... (

Răspunsul la întrebarea tînăru- 
lui turnător i l-au dat tovarășii 
din sală, care i-au acordat entu
ziastului sportiv cinstea de a fi 
președintele cercului sportiv.

?Lv?r H Rata în preajma 
terenuri de fotbal.

„Ana Ipătescu" sînt în stadiu d& 
finisaj ■— 11 •■■ ■ • -
zilei de 26 iunie; ______ „„
de volei, de baschet, de oină con
struite. în aceste zile vor primi la 
26 iunie pe tinerii dornici să se în
treacă în focul minunatelor între
ceri sportive.

Zeci șî zeci de competiții închi-* 
nate sărbătoriri: a 7 ani de la ela
borarea Hotărîrii cheamă la start 
mii de sportivi. Astfel, comitetul 
raional C.F.S. „1 Mai" o-ganizează 
cu ajutorul colectivelor sportive o 
competiție de volei pentru băieți șî 
fete, dotată cu „Cupa 26 iunie", ne 
terenurile colectivului sportiv FL 
roșie M.A.T., comitetul raional 
C.F.S. 23 August organizează un 

concurs de natație la ștrandul Tei 
și o competiție de volei pe terenul 
colectivului sportiv Energia „Vasile 
Roaită", comisia de deputați de pe 
lingă sfatul popular al raionului 23, 
August organizează o ștafetă com
binată (atletism 4- ciclism) dotată 
cu „Gupa 26 Iunie", colectivul spor
tiv Energia „Flacăra roșie" din ra
ionul Tudor Vladimirescu invită e— 
chipele de fotbal din raion să par
ticipe la o competiție de fotbal 
care va avea loc la 25 iunie pe te
renurile colectivului, colectivul spor
tiv Energia J.C.E.P. organizează 
„Gupa 26 Iunie" la volei, tenis de 
masă șl șah. Ne-ar trebui însă co
loane întregi pentru a nota nume
roasele întreceri organizate în Ca
pitală, în întîmpinarea aniversării 
a 7 ani de la apariția Hotărîrii.

desfășoare etapa a Il-a. Veștile cafe 
ne sosesc nu sîițt tot atît de îmbu
curătoare ca și cele din prima e* 
tapă. Este drept că la întrecerile da 
fotbal și atletism, ciclism și nata- 
ție, volei, oină sau handbal conti
nuă să domnească o atmosferă de 
animație deosebită și că întrecerile 
etapei a Il-a se desfășoară pînă la 
8 iulie, dar față de rezultatele pri
mei etape se observă o oarecare 
automulțumire din partea comisiilor 
care răspund de organizarea con
cursurilor. Comisiile de organizare 
a întrecerilor, instructorii sportivi 
șl profesorii de educație fizică au 
datoria să organizeze de îndată în
trecerile etapei a doua, să asigure 
participanților cît mai bune condiții 
de concurs, terenuri corespunzătoa
re disciplinelor și probelor respec
tive, oficiali și arbitri competent!', 

de concurs, < 
această etapă

să pavoazeze locurile de 
astfel înc$t șl în __ ___
competiția să aibă un caracter săr
bătoresc.

Concomitent cu contribuția pe 
care o aduc la reușita întrecerilor 
din etapa a Il-a, trebuie să se pre* 
gătească și ertapa a IlI-a, raională, 
care se va 
iulie, îneît 
treze și în 
succese de

contribuția pe

desfășura între 9 șl 29 
competiția să înregis- 
etapele ei superioare —J- 
seamă. j

RINDURI

să mobilizeze cel

cini. Recent, din inițiativa comitetu* 
lui raional U.T.M. a avut loc 
copsfătuire cu toți responsabilii 
sportivi din comune și din orașul 
Roșiori unde s-a scos în evidență 
munca rodnică desfășurată în a- 
ceaștă perioadă de o serie de co
lective sportive ca G.A.& Troianu, 
Bălăci, Peretu, și Siliștea Gitmești 
care au reușit " 7 ...
mai mare număr de tineri.

/. Vălu 
corespondent

De curînd, s-a desfășurat la Iași' 
faza de zonă a campionatului șco
lilor profesionale G.FjR. la care’ au 
participat elevi din Iași, Pașcani, 
Galați. S-au evidențiat la atletism:; 
C. Moroșan (100 m. 
traru (greutate), iar 
pa școlii profesionale 
Pintilie Iași.

plat), P. Pie- 
la fotbal echi* 
de ucenici Ilie»

E. Ursu 1 
corespondent: 

In orașul Sebeș arena de popice, 
care aparține fabricii de tricotaje, 
Teba este lăsată în paragină. Con-- 
ducerea întreprinderii neglijează! 
buna întreținere a acestei baze.

N. Zbuchea 
corespondent 

In raionul Zalău s-au întreprins, 
din inițiativa colectivelor sportive, 
acțiuni de amenajare a unor not 
baze sportive. Astfel, în comunele 
Crasna, Romîniș și Dobri s-au a- 
menajat terenuri de fotbal și volei.

G. Dolhan 
corespondent



Astă-seară, ora 19, pe stadionul Dinamo

Intîlnirea internațională de box
Dinamo București

r Daca vă mai amintiți de evolu
ția remarcabilă a pugilisiului iu
goslav Pavle Sovliansky în toam
na anului 1947, la București, de
sigur că astă-seară nu veți lipsi 
de la întîlnîrea internațională de. 
box dintre dinamoviștii bucureș- 
teni și puternica echipă Metalac 
Zagreb. Intr-adevăr, boxerii din 
Zagreb, care sînt de ieri dimi
neață oaspefi noștri, se bucură 
de un excelent renume. Numai 
lanțul că au izbutit să cucerească 
primul loc în mult disputatul cam- 
ptonat pe echipe a.1 R.P.F. Iugo
slavia este concludent și repre
zintă o „carte de vizită" care nu 
mai necesjtă comentarii suplimen
tare. Caracteristica de bază a 
formației oaspe, după aprecierile 
tehnicienilor noștri care au vă
zut-o săptămînile trecute „la lu
cru", este omogenitatea. De la ca
tegoria muscă și pînă la „grea", 
oaspeții se remarcă printr-un box 
tehnic, în linie, printr-o corectă 
aplicare a loviturilor, urmînd ast
fel cele mai bune tradiții ale 
boxului iugoslav. Se evidențiază 
totuși unele individualități, cum 
sînt, de pildă, binecunoscutul pu
gilist de categorie gTea Tomo 
Krizmanic, precum și foștii cam
pioni Marian Tkalcic și Sloboda 
Vitic.

lntilnirea de astă-seară este re
editarea pasionantei dispute care 
a avut loc la Zagreb la începutul 
hmii mai. Atunci, dinamoviștii 
bucureșteni și-au adjudecat victo
ria cu scorul de 13-7. Este inte
resant de sublimat că, la Za
greb, Vlado Balantici a dispus Ia 
puncte de Mihai Trarică, iar Bru
no Modun a terminat la egalitate 
cu Maximilian Biedl. Spectatorii 
bucui eșteni vor putea să-i vadă 
pe cei do: pugiliști iugoslavi în 
reuniunea de astă-seară.

Dinamo București, care va ser
vi replica oaspeților, s-a pregătit 
teme nic în vederea acestei întîl- 
niri. Din formația dinamovistă 
fac parte elemente de frunte ale 
boxului nostru. In plus — și a- 
cesta este desigur un lucru în 
măsură să sporească gradul de a- 
tracțiozitate al reuniunii, — vor 
•volua și cîțiva dintre boxerii 
dinamoviști, care fac parte din 
lotul reprezentativ în vederea du
blei întîln’ri cu echipa R. Ceho-

Două clasamente, o singură
A devenit un fapt obișnuit pen

tru cronicarii sportivi, ca atunci 
cînd comentează șansele echipelor 
fn diferitele campionate republicane 
să folosească în aprecierile lor un 
argument socotit foarte important: 
avantajul terenului. Firește că a- 
vantajul de a juca pe terenul tău 
și în fața unui public care te cu
noaște, te apreciază și care dorește 
să te vadă învingător, încurajîndu- 
te zgomotos, este, sau poate fi, un 
element determinant în obținerea 
victoriei. Aceasta ca să nu mai a- 
mîntim aci și despre faptul că ad
versarul este obligat să facă o de
plasare, m cele mai multe cazuri 
destul de obositoare, de care tu, 
echipă gazdă, ești... scutită.

Deși aparent lucrurile par să fie

De ce numai cei din Capitală?
' Direcția jocuri sportive din 
C.C.F.S. a organizat prin inspec- 

'țiile respective ședințe de analiză 
■supra desfășurării campionatelor 
republicane de volei, baschet, și 
rugbi. In aceste rînduri, nu ne 

worn referi la faptul că mulți din- 
!»re cei invitați la volei și la rug- 
ibi au lipsit și că din această cau- 
:ză ședințele au fost amferate. De 
asemenea, nu ne referim nici Ia 

„.■amănuntul" că turul ca mp ion a- 
:telor de baschet s-a încheiat de 
•mai bine de două luni, iar șe- 
idința de analiză este organizată 
•de abia acum...

Vrem doar să ne exprimăm ne
dumerirea asupra sistemului de a 
•se organiza ședințe pentru anali
za comportării tuturor echipelor 
participante la campionatele re
publicane de volei, baschet și 
rugbi, la care au fost invitați 
doar antrenorii, căpitanii echipe
lor și sportivii fruntași ai forma
țiilor bucureștene. Am încercat să 
ne explicăm acest lucru dar nu 

- Metalac Zagreb 
slovace. La „examenul" de asță- 
seară se prezintă selecționabilii: 
Puiu Nicolae, Constantin Gheor
ghiu, Ștefan Văcaru, Dumitru 
Gheorghiu și Dumitru Ciobotaru.★

Intîlnirea de box dintre Driamo 
București și Metalac Zagreb va 
avea loc astă-seară, cu începere de 
la ora 19, pe stadionul Dinamo. 
In caz de timp nefavorabil, reu
niunea se va disputa mîine seară, 
tot la ora 19, pe stadionul Dina
mo. Dacă vremea nefavorabilă 
va persista și mîine seară, întîl- 
nirea va avea ca loc de desfășu
rare sala Floreasca.

Iată acum și programul :
Muscă : Puiu Nicolae (D namo)- 

Zlatko Novak (Metalac).
Cocoș: Constantin Gheorghiu

(Dinamo)- Marian Tkalcic (Meta
lac)

Pană : Hie Gheorghe (Dinamo) - 
Sloboda Vitic (Metalac)

Semiușoară: Ștefan Văcaru
(Dinamo)-Bruno Modun (Meta
lac)

Ușoară: Makimilian Biedl (Di- 
namo)-Vlado Balantici (Metalac)

Semimijlocie : Constantin lorda- 
che (Dinamo)-Stepan Tisanici 
(Metalac)

Mijlocieușoară : 1 lie Dragnea
(Dinamo)-Petar Pavlin (Metalac)

Mijlocie: Dumitru Gheorghiu 
(Dinamo) -Zdravko Vusem (Meta
lac)

Semigrea: Ghețu Velicu (Dina- 
mojlvan Sivka (Metalac)

Grea: Dumitru Ciobotaru (Di
namo)-Tomo Krizmanic (Meta
lac) ★

Oaspeții vor susține marți o 
nouă întîlnire, evo'uînd la Cra
iova în compania unei redutabile 
selecționate locale, care va fi în
tărită cu cîteva elemente fruntașe 
din Capitală. Selecționata Craio- 
vei va prezenta o formație din 
care nu vor lipsi Dumitru Pruno- 
iu. Petre Zaharia, Petre Deca, Io
sif Olaru, Vasile Mariuțan, Dumi
tru Gheorghiu, Mihai Stoian, Ște
fan Dumitrache și — probabil — 
Mircea Dobrescu. Lotul oaspeților 
va cuprinde probabil și nume noi 
din rîndiirile „rezervelor" : Zdrav
ko Brnardici, Slavko Pelin, Ante 
Pankota și Milan Reiss.

normale, iată că există și „anoma
lii" în aceasta Chestiune, „anomalii" 
care trebuie să ne dea serios de 
gîndit. Departe de noi gîndul de a 
încerca în aceste rînduri să contes
tăm valabilitatea afirmației că a 
juca pe teren propriu este un a- 
vantaj. Luînd însă drept exemplu fe
lul în care s-au desfășurat me
ciurile din cadrul turului campiona
tului republican masculin de hand
bal categoria A am ajuns la con
cluzia că unele echipe au înțeles 
greșit, ceea ce se înțelege prin a- 
vantajul terenului Și ca urmare a 
acestui fapt caută ca atunci cînd 
joacă acasă să obțină victoria cu 
orice preț.

Or, din numeroasele sezisări pri
mite la comisia centrală de hand-

am reușit să înțelegem de ce la 
o analiză care privește activita
tea antrenorilor și jucătorilor din 
Întreaga țară, sîn.t invitați numai 
cei din București ? Oare cei din 
provincie nu au nimic de spus, 
nu pot contribui cu nimic la îm
bunătățirea desfășurării competi
țiilor respective, la ridicarea ca
lității jocurilor ? Este firesc ca 
acest mod de a organiza ședin
țele de analiză să stârnească ne
mulțumirea antrenorilor și jucă
torilor din provincie, care se văd 
puși în situația de a fi simpli 
spectatori în probleme care de si
gur îi frămîntă și pe e'i și la re
zolvarea cărora pot aduce o im
portantă contribuție. Ei nu pot 
fi mulțumiți să afle doar conclu
ziile acestor ședințe. Din această 
cauză nu putem fi de acord cu 
amintitul sistem de organizare a 
ședințelor de analiză și solicităm 
Direcției jocurilor sportive din 
C.C.F.S. și inspecțiilor respective 
să ia măsurile necesare, invitînd 
să participe la discuții pe toți cei 
interesați și capabili să contribuie 
în mod efectiv la ridicarea valorii 
acestor sporturi.

La Neapole, în ajunul unei interesante întreceri atletice internaționale
NEAPOLE 22 (prin telefon de la 

trimisul nostru special). După o 
călătorie foarte obositoare, începu
tă miercuri dimineață la București 
cu avionul și continuată apoi cu tre
nul de la Zagreb și pînă la Nea
pole (cu cîteva schimbări în gările 
Triest, Veneția și Roma) lotul atle
telor romîne a ajuns însfîrșit la 
Neapole, în cursul serii de joi.

Totuși, efortul depus în cele două 
zile ale călătoriei a fost pe deplin 
răsplătit de minunatele peisaje ale 
Italiei, pe care le-au admirat repre
zentantele atletismului nostru. La 
Neapole sîntem găzduiți într-unul 
din cele mai moderne hoteluri, si
tuat chiar pe malul mării și cu o 
perspectivă demnă de celebritatea 
orașului în care ne aflăm. In față, 
la 30 km. insula Gapri pe care o 
zărim estompată, iar Vezuviul ne 
este de asemenea vecin și, spre 
mulțumirea noastră, un vecin... li
niștit de data aceasta. Lacul Santa 
Lucia pe care-1 avem mereu în fața 
noastră, dă un aspect liniștit între
gului decor.

Față de această atmosferă calmă, 
primirea care ni s-a făcut cu cîteva 
ore înainte ni s-a părut zgomotoa
să. Ne-au întîmpinat gazde pri
mitoare, în frunte cu președintele 
comisiei de atletism din localitate, 
pe care și noi l-am avut oaspete cu 
prilejul Festivalului de la București. 
De asemenea, alături de reprezen
tanții presei și cinematografiei, au 
fost prezenți la sosirea noastră în 
Neapole, numeroși italieni care ne 
cunosc tara tot din anul Festivalu
lui.

Presa din oraș a acordat o mare 
atenție echipei noastre și ziarele 
„Corriere di Napoli" și .,Napoli

Activitatea ia motocidism continuă
Programul oficial al întrecerilor 

moto prevedea ca alergătorii frun
tași, după activitatea intensă depu
să în ultimele săptămîni, să aibă 
mîine zi de odihnă, în vederea 
pregătirilor pentru faza a IV-a a 
campionatului republican de viteză 
pe circuit.

Mîine, motociclișlii vor continua 
însă să-și dispute întîietatea și a- 
ccasta tocmai pentru ca întrecerile 
de campionat de la 1 iulie să-i gă
sească în cea mai bună formă. 
Mîine vor avea loc întreceri de vi
teză pe circuit la Sibiu și Ploești. 
La alergările de la Ploești, organi
zate de asociația Locomotiva, vor 
participa motocicliștii fruntași din 
Gapitală.

concluzie
bal reiese că o serie de formații 
cum ar fi Voința Sibiu, Energia 
(Metalul) Reșița și altele au căpătat 
o „specialitate" în a obține victoria, 
PRIN ORICE MIJLOACE, cînd 
joacă acasă. Acest lucru poate fi 
„depistat" chiar din rapoartele unor 
arbitri care nu se „sfiesc" să re
cunoască faptul că atunci cînd 
conduc jocuri în unele orașe 
(curios, în asemenea rapoarte o- 
rașele Sibiu și Reșița revin în
grijorător de des) sînt influen
țați de atitudinea jucătorilor echi
pei gazde și mai ales a publicu
lui spectator.

Dar cum afirmațiile noastre ou 
se bazează numai pe informări și 
rapoarte, vom publica două cla
samente (1. — al jocurilor pe te
ren propriu și 2 — al jocurilor 
în deplasare), de unde reiese clar 
că unele echipe au cîștigat AB
SOLUT TOATE MECIURILF 
DISPUTATE PE TEREN PRO
PRIU, IN TIMP CE IN DEPLA
SARE NU AU CÎȘTIGAT NICI- 
UN MECI I In fața acestei probe 
evidente se pare că situația este 
într-adevăr alarmantă. Și este de 
asemenea evident că înaintea re
luării campionatului trebuie luate 
serioase măsuri pentru urmărirea 
acestei stări de fapt.

Iată cele două clasamente:
— Jocuri pe teren propriu

1. Voința Sibiu 6 6 0 0 39:24 12
2. Știința Timiș. 6 5 1 0 61:29 11
3. Dinamo Ofc. St.- 6 5 0 1 58:28 10
4. Energia Met. Reșița 5 5 0 0 48:25 10
"------- 6 4 2 0 68:42 10

8
8
8
7 
7
3 
0

5. C.C.A.
6. Energia FI. Ploești
7. Energia Met. Timiș.
8. FI. r. Cisnădie
9. Știința Iași

10. Energia Făgăraș
11. Progresul Arad
12. Dinamo 6 Buc.
2.
1. C.C.A.

5 4 0 1 46:27
5 4 0 1 53:32 
5401 45:34
6 2 3 1 42:31 
5311 39:32 
5113 34:51
6 0 0 6 31:52 

Jocuri în deplasare
5 3 1 1 53:36 7

2. Energia Met. Timiș. 6 2 1 3 39:41 5
3. Știința Timiș.

Cisnădie 
Iași
Met. Reșița 
Făgăraș 

Flacăra 
Or. St. 

5212 32:35 5
6 1 2 3 36:43 4

5 2 0 3 38:46 4
6114 36:44 3
6 1 1 4 24:46 3
6 1 0 5 30:49 2
5104 26:43 2
6 1 0 5 43:61 2
5 0 1 4 34:36 1
5 6 • 5 26:62 0

ANTONESCU

4. FI. r.
5. Știința
6. Energia
7. Energia
8. Energia
9. Dinamo

10. Progresul Arad
11. Voința Sibiu
12. Dinamo 6 Buc.

CALIN

pi.

notte" au și publicat fotografii re- 
prezentînd pe sportivele noastre și 
materiale în legătură cu atletele din 
Romîiua.

Gazidfele se străduiesc să ne facă 
cît mai plăcută șederea în orașul 
lor și în răstimpul pe care l-am pe
trecut aci de la sosire și pînă acum, 
am putut vizita orașul cu un auto
bus ce ne-a stat la dispoziție și 
am urmărit meciul de polo dintre 
echipele R. F. Germane și R- P- Ro- 
mîne. Bineînțeles că nu am uitat 
de antrenamente...

In dimineața zilei de vineri 
ne-am deplasat la stadionul „Vo- 
mero", unicul din oraș, Tribunele 
de beton și terenul de fotbal 
ne-au lăsat o bună impresie. Spe
răm ca cele 35.000 de locuri să 
fie ocupate și la întîlnîrea triun
ghiulară de atletism care ne preo
cupă.

Din păcate, pista nu ne mulțu
mește. Ea este făcută din pămînt 
și doar în ultimele săptămîni a 
fost presărată cu un strat subțire 
de zgură roșie, tocmai în vede
rea concursului atletic internațio
nal. In prezent, pista este ne- 
consol dată și cred că nu va per
mite realizarea unor performanțe 
superioare în probele de alergări. 
La. antrenament, toa'e concuren-

Alexandra Sicoe

Locomotiva Grivița Roșie — Dinamo București 
in sferturile de finală ale Cupei R. P. R. la rugbi

Deși tururile campionatelor ca
tegoriilor A și B s-au încheiat, a- 
matorii sportului cu balonul oval 
vor avea ocazia să urmărească azi 
și mîine o serie de meciuri deosebit 
de interesante, care se vor desfă. 
șura în cadrul sferturilor de fi
nală ale tradiționalei competiții: 
Cupa R.P.R. la rugbi — ediția 
1956. — In această etapă de cupă, 
s-au. calificat șapte echipe din 
campionatul categoriei A și numai 
una din categoria B (Știința Ti
mișoara). Sorții au făcut ca, încă 
din sferturile de finală, să se în- 
tîlnească două echipe cu justifica
te pretenții de a cuceri ace6t tro
feu. Este vorba despre Locomoti
va Grivița Roșie și Dinamo Bucu
rești care s-au mai întîlnit de cu- 
rînd, în ultima etapă de campio
nat. Atunci, scorul a fost favora
bil feroviarilor (9-6), deși ei au 
terminat partida în 12 jucători 1 
Iată că dinamoviștii bucureșteni 
au un bun prilej de a se revanșa. 
Jar Locomotiva Grivița Roșie dea

ARBITRAJUL, 0 PROBLEMA IMPORTANTA 
A GIMNASTICII

Nu ex:stă concurs de gimnastică 
după care arbitrajul să nu fie viu 
discutat în cercurile de speciali
tate. Și pentru că acest lucru a 
devenit un fel de „tradiție", nici 
concursurile inter-asociații, desfă
șurate acum cîteva zile la Tg. Mu
reș, n-au fost scutite de asemenea 
aprige discuții. Organizatorii au 
căutat — și acest lucru este demn 
de subliniat — să delege un corp 
de arbitri cu cît mai puține tan
gente cu asociațiile participante. 
Totuși, deși puțini dintre arbitrii 
prezenți cumulau și funcția de an 
trenor. multe din arbitraje au lă
sat de dorit prin lipsa de obiecti
vitate. Acest lucru a fost mai e- 
vident în aprecierile făcute de ar» 
bitrele noastre în concursul pe e-. 
chipe. De exemplu : notele mici a- 
cordate gimnastelor de categoria 
a 11-a la bară fixă, ca să nu pome
nim decît de cazul în care punc
tajul a dus chiar la contestații. 
N>ci gimnaștii nu au fost scutiți 
de asemenea neplăceri (în spec'al 

tele noastre s-au „mișcat" bine și 
Ana Roth a reușit chiar o arun
care peste 14 m. la greutate, ceea 
ce poate fi preludiul unui nou șî 
frumos record. De altfel, alături 
de Iolanda Balaș ea este cea 
mai cunoscută dintre reprezentan
tele noastre ca și Aneliese Zîm- 
breșteanu și se bucură de aten-’ 
țfa publicului și a specialiștilor.

Și fiindcă veni vorba despre 
public pot să spun că este foarte 
entuziast și că interesul pentru 
meciul triunghiular de atletism a- 
pare evident, cu toate că printre 
uriașele și multicolorele afișe de 
cinematograf, cele care anunță 
desfășurarea concursului nostru 
se pierd pur și simplu. Se pare 
chiar că în absența unor repre
zentante ale atletismului local, 
napolitanii și-au făcut din echipa 
noastră favorita lor. Ei cred In
tr-o victorie a reprezentantelor 
R.P. Romîne, deși compararea u- 
nor rezultate nu ne prea îndrep
tățește să le împărtășim părerea 
și entuziasmul... Ne sînt bine cu
noscute excelentele atlete ceho
slovace ca și valoroasele repre
zentante ale Italiei, dintre care 
Paternoster se detașează ca un 
talent multilateral.

In legătură cu concursul vă pot 
spune că va începe duminică după 
amiază și că se va termina în 
aceeași zi. Programul nu are 
atîta importanță, deoarece omicum 
ar fi alcătuit avem posibilitatea 
să înscriem concurente pentru fie
care probă în parte, bine înțeles 
ținînd seama de specialitatea 
fiecărei atlete.

Sperăm ca acele sportive a că
ror formă se anunță foarte bună 
și care vor reuși să învingă pînă 
la concurs și oboseala drumului 
să realizeze rezultate pe măsura 
valorii lor ocupînd totodată locuri 
fruntașe în clasamentele ce se vor 
întocmi.

Pînă atunci nu ne mai rămîn 
deci! 24 de ore de așteptare. 
Deci, rămas bun pînă după con
curs !

ROMEO VILARA

confirma ascendența de formă de 
care a dat dovadă în ultimele în. 
tîlniri din campionat. Totodată, ne 
așteptăm ca partida dintre aceste 
formați" fruntașe ale rugbiuluî 
nostru să se rid ce la un bun ni
vel tehnic și tactic, deoarece am
bele echipe au în componența lor 
jucători cu o valoare binecunoscu
tă și apreciată.

Celelalte meciuri care se vor 
desfășura în Capitală pun față în 
față echipele Energia I.S.P. Bucu
rești — Dinamo IX și Progresul 
Sănătatea — Știința Cluj. Primele 
formații au cele mai mari șanse 
de a se califica în semifinalele cu
pei.

La Timișoara, echipa studențî. 
lor din localitate primește vizita 
formației Casa Centrală a Arma
tei, deținătoarea Cupei R.F.R. — 
ediția 1955. In mod normal rezul
tatul acestei întîlniri nu poate fi 
favorabil decît echipei militare.

în evoluțiile lor la paralele și la 
sol).

Este de netăgăduit că arbitrajul 
în gimnastică se efectuează destul 
de dificil mai ales în cazurile în 
care valoarea concurenților este 
apropiată, așa cum de altfel s-a 
întîmplat la recentul concurs inter- 
asociații. Această constatare nu 
trebuie să constituie însă o scuză 
pentru arbitrajele slabe, ci un sti
mulent pentru realizarea unei cît 
mai mari obiectivități în aprecie
rea micilor diferențe de execuție 
ale gimnaștilor. In felul acesta, 
vor fi eliminate cu siguranță, nu
meroasele discuții dăunătoare șî 
mai ales vor fi răsplătite cu jus
tețe strădaniile celor mai buni 
dintre concurenți. Viitoarele în
treceri din cadrul campionatelor 
republicane de juniori sau pe e- 
chipe trebuie să constituie de a- 
ceea, o preocupare serioasă și i- 
mediată a arbitrilor și arbîtrelor 
noastre de speciali* ate.



Reprezentativa de lente 
a regiunii autonome Vojvodina 
(R.P.F. Iugoslavia) învingătoare 

la Reșița
REȘIȚA, 21 (prin telefon) „Spor

tivii reșițeni ne-au făcut o primire 
care va rămîne mult timp în amin
tirea noastră" a declarat căpitanul 
echipei Vojvodina. Intr-adevăr oas
peții Reșiței s-au simțit ca între 
prieteni ori unde s-au aflat, în 
cele două zile cît au poposit în 
„cetatea de foc", iar frumoasa lor 
comportare în concurs a fost subli
niată cu aplauze de publicul care 
a umplut pînă la refuz „Casa Mun
citorească".

Cei peste 1.500 spectatori pre- 
zenți la întrecerea dintre reprezen
tativa asociației Energia și cea a 

regiunii autonome Vojvodina (R.P.F. 
Iugoslavia) au putut urmări în
treceri viu disputate, foarte specta
culoase și de un bun nivel tehnic. 
Intîlnirile au abundat în faze fru
moase, acțiuni rapide întreprinse de 
o parte și de alta. Victoria a reve
nit oaspeților cu scorul de 5—3, dar 
un rezultat egal era mai echitabil, 
lată acum rezultatele tehnice : cat- 
52 kgr. C. Ofițerescu este depășit 
la puncte de Vukov; cat. 57 kgr.r I. 
Cernea învinge prin tuș în min. 
8 pe Iovanov, după o întrecere care 
a entuziasmat. Cernea a întreprins 
acțiuni de o rară spectaculozitate 
și mai ales foarte eficace; cat. 62 
kgr. I. Popescu învinge la puncte 
pe Goioșin; cat. 67 kgr.: Gh. Du
mitru întrece, de asemenea la punc
te pe Koniovic; cat. 73 kgr.: V. 
Bularca pierde la puncte în fața lui 
Șt. Horvath datorită unui avertis
ment foarte ușor acordat împotriva 
reprezentantului Energiei de arbi
trul Jenerer; cat. 79 kgr.: I. Ionescu 
n-a constituit un adversar prea di
ficil pentru puternicul și rutinatul 
Arșic, care' a obținut victoria în 
min. 8; cat. 87 kgr.: Gh. Popovici 
pierde la puncte în fata lui Țuțic; 
cat. grea: O. Forai este depășit la 
puncte de Sto;kov.

După întîlnire, Jegdic, conducăto
rul delegației iugoslave și antreno
rul Damianov au declarat urmă
toarele: „Sintem foarte mulțumiți 
și adînc mișcafi de călduroasa pri
mire făcută Ia Reșița. In ce pri
vește rezultatul, acesta este cel aș
teptat de noi; aci luptătorii iugo
slavi au arătat adevăratele lor po
sibilități". Cei doi arbitri neutri 
Gallegati și Jenerer ne-au spus: 
„Sportivii iugoslavi au mai multă 
rutină internațională în comparație 
cu unii reprezentanți ai Energiei, 
care sînt foarte tineri. Ne-a plăcut 
foarte mult I. Cernea".

Gh. Dobrescu-co-resp.

★
Astă seară reprezentativa Vojvo

dina va susține ultima întîlnire la 
Arad, în compania unei combina
te C.C.A.-Flamura roșie, care va 
alinia formația (probabilă): Sza- 
bad, Pîrvulescu, Șandor, Gh. Du
mitru (Grozavu), Keffer (Elef- 
terie), Toros (Țăranu), Tarbă, 
Marton.

MIINl ÎN CATEGORIA C 
LA FOTBAL

In cadrul categoriei C la fot
bal, se vor disputa mîine, jocuri 
în seriile a II-a și a 111-a (în 
celelalte turul s-a încheiat). Iată 
programul:

Seria II : Metalul (E) Tîrgoviște
— Metalul (E) 131, Constructorul 
(E) Constanța — Metalul (E) 
București, Metalul (E) Brăila — 
Progresul Corabia, Metalul (E) 
Sinaia — Progresul Călărași, Di
namo Pitești—Locomotiva M.C.F. 
București, Flamura roșie Giur
giu — Metalul (E) Constanța 
(jocul Locomotiva Galați — Fla
mura roșie B.R. București a fost 
amînat pentru joi 28 iunie).

Seria III: Metalul (E) Oradea
— Flamura roșie Sf. Gheorghe, 
Minerul (E) B. Mare — Einamo 
Tg. Mureș, Progresul Cluj — Lo
comotiva Oradea, Flacăra (E) 7— 
Recolta Avîntul Sighet, Recolta 
Avîntul Toplița — Flamura roșie 
Cluj, Recolta Salonta — Con
structorul (E) Turda.

FOTBAL • FOTBAL • FOȚBAL/»'FO^AL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL

CLASAMENTUL CATEGORIEI A
11 7 2 2 2&: 8 ie
12 7 2 3 18:17 16
11 S 3 3 17314 13
12 5 3 4 17:16 13
11 4 4 3 24:15 12

11 5 2 4 16:15 12
11 1 8 2 7: 8 10
11 4 2 5 11:18 10

12 3 4 5 11:18 10
12 3 2 7 15^21 8
11 3 2 6 11:16 8
11 3 2 6 10:22 8

produse In

1. C.C.A. BUC. 
2» Dinamo Buc.
3. Fl. roșie Arad
4. Minerul (E) Petr.
5. Locom. Buc.
6. Flacăra (E) Ploești 12 3 6 3 16:13 12
7. Știința Timiș. " ’ “ * --
8. Locom. Timiș.
9. Progresul Orad.

10. Știința Cluj
11. Progresul Buc.
12. Dinamo Or. St.
13. Dinamo Bacău

Singurele schimbări . _ _
clasament după cele două' jocuri de 
joi sînt: Minerul (E) Petroșani a „săl- 
tat“ de Ia locul 7 la locul 4, împin
gând cu un ioc în jos pe Locomo
tiva București, Flacăra (E) Ploești șl 
Știința Timișoara, Iar Știința Cluj 
a cedat un loc Progresului Oradea, 
care are mai multe victorii (în rest 
este egalitate între aceste două e- 
chipe: puncte, golaveraj și rezultat 
direct între ele).

Dinamo București a
Jocul începuse destul de intere

sant și lăsa să se întrevadă posi
bilitatea unei partide de o calitate 
mai bună. Dinamo a acționat în 
primele minute cu un joc pe jos, 
variat, cu dese schimbări pe aripi 
și șuturi la poartă. Portarul ploeș- 
tean Marosi a trebuit să intervină 
de două ori la șuturile periculoase 
ale lui Nicușor, iar bara l-a salvat 
odată la o lovitură puternică a 
lui Neagu. Ploeștenii, cu un 
atac mai puțin omogen și ordonat 
la început (au tras primul șut la 
poartă în min. 12 prin Drăgan) au 
început să devină din ce în ce mai 
combativi, atacînd rapid și în a- 
dîncime, mai a'es prin Zaharia. 
In min. 14, ploeștenii au fost la 
un pas de a deschide scorul. Nu 
au reușit, în schimb l-au pierdut 
pe Ghiță. Neacșu a trimis nfngea 
spre centrul careului unde pătrun
sese Ghiță. Acesta a fugit singur 
spre poartă, dar a lovit prea tare 
mingea și Uțu a avut timp să-i 
plonjeze în picioare, lămurind o 
situație critică. D:n această cioc
nire însă, involuntară, Ghită a fost 
grav accidentat și a părăsit defini
tiv terenul.

Din acest moment, jocul și-a 
pierdut mult din ritmul cu care 
începuse și s-a transformat într-o 
luptă, pasionantă, dar de un nivel 
tehnx fotbalistic slab. S-a jucat de 
multe ori înghesuit, în majorita
tea cazurilor pe centrul terenului. 
Einamoviștii au părut mai impre
sionați de accident și au jucat 
lent, făcînd mai vizibile greșelile 
liniei de fund, unde Băcuț II și 
Toma erau ușor de trecut. Dim
potrivă, Flacăra (E) — deși în 10 
oameni — joacă cu mult elan și

Prin comasarea fostelor a- 
sociații sportive Metalul, Mi
nerul, Constructorul și Fla
căra, toate colectivele care a- 
parțineau acestor asociații a- 
parțin acum noii asociații E- 
nergia.

In ziarul nostru, echipele co
lectivelor sportive vor conti-

Biletele pentru jocul cu Norvegia
Biletele pentru meciul R.P. Ro- 

mînă A— Norvegia A, care se va 
disputa la 28 iunie pe Stadionul 
23 August, se pun în vînzare 
astfel:

1. Asociațiile își pot ridica țo- 
tele de bilete repartizate de la 
Stadionul Tineretului, începînd 
de luni 25 iunie ora 8 și pînă 
marți 26 iunie, ora 15.

2. Pentru public, începînd de

INFORMAȚII

La ultimul concurs Pronosport, 
cel de duminică 17 iunie, numai 
patru participanți au reușit să 
indice 12 rezultate exacte. Fie
care a obținut cîte un premiu în 
valoare de 62.862 lei.

Participând la concursul Prono
sport de duminică 24 iunie, puteți 
obține și dumneavoastră un pre
miu asemănător sau chiar măî 
mare. Nu uitați deci să depuneți 
buletinul dumneavoastră cît mai 
repede deoarece concursul se în
chide în Capitală astă-seară la 
ora 24.

Programul concursului Prono
sport de inline cuprinde 10 me-

MATEI)

Ghiță, Flacăra (E) Ploești, l-a depășit pe dinamovistul 
(stingă), dar Ufu a ieșit la timp și va bloca balonul 

(Foto: M.

Fl. Anghel

intrecut Flacăra (E) Ploești cu 2-1 (0-0) 
se menține 
perioade de 
este deschis 
ză, în min.
un fault inutil lingă linia de cor
ner. Bate Zaharia, Uțu sare și 
respinge, dar scurt, mingea a- 
junge la A Munteanu care trage 
imediat și înscrie: 0-1. Apărarea 
dinamoviștilor este depășită din 
nou în min. 57, dar Uțu salvează 
d:n picioarele lui Drăgan. Dina
mo revine în atac și datorită unei 
lovituri cu capul a lui Călinoiu 
egalează în min. 61. 1-1. Echipele 
luptă din răsputeri, dar una ce
dează : echipa ploeșteană. Penet, 
Drăgan, D. Munteanu dau semne 
de oboseală, Dinamo preia iniția
tiva, atacă mai mult și avînd și 
un om în plus, reușește să în
scrie golul victoriei, prin același 
Călinoiu în min. 82, în urma unei 
pase prinrte de la Suru. Ploeș
tenii mai au cîteva zvîcniri în 
ultimele minute, dar Uțu inter
vine la timp în două ocazii.

Dinamo a cucerit două puncte 
prețioase și merite deosebite au 
jucătorii Călinoiu — în primul 
rînd —, Fl. Anghel, Nicușor. In 
general, Dinamo a jucat ceva 
mai bine, mai ordonat decît la 
ultimele meciuri. înfierăm însă a- 
titudinea nesportivă a unor jucă
tori ca Uțu, Băcuț II și Fl. An
ghel care au protestat de o ma
nieră inadmisibilă la golul acor
dat Flăcării (E). In special Uțu, 
care a bruscat pe arbitru. Scoate
rea lui dîn Iotul B este o sancțiune 
meritată și justificată. Dinamo însă, 
trebuie să privească cu atenția 
cuvenită asemenea abateri. Subli. 
niem, în schimb, atitudinea per-

în atac, avînd chiar 
dominare. Scorul nu 
însă decît după pau- 
52. Băcuț II conrte

nua insă să apară cu fostele 
denumiri, adăugîndu-se acestor 
denumiri litera E (Energia), 
în paranteze. Prin urmare, vom 
scrie: Minerul (E) Petroșani, 
Metalul (E) Cîmpia Turzii, 
Constructorul (E) Constanța, 
Flacăra (E) Ploești, etc.

marți 26 iunie biletele se vor găsi 
în vînzare la:

— Stadionul Republicii, casele 
din str. Isvor (tribuna II).

— Stadionul Dinamo (șos. Ște
fan cel Mare).

Casele vor funcționa între orele 
16 și 20.

Prețurile biletelor sînt: 12 tri
buna I, 10 tribuna II și 6 peluza.

Sînt valabile biletele cu seria 
nr. 10

©’onosport
duri din campionatele categoriei 
B și C din țara noastră și 2 me
ciuri din campionatul Republicii 
Populare Ungare.

In caz că nu veți indica nici un 
rezultat exact la concursul Pro
nosport de mîine aveți totuși po
sibilitatea de ^..obține o motoci
cletă I.F.A. de *350 cmc., o croa
zieră pe Marea Neagră sau o altă 
excursie în străinătate.

Nu uitați deci că 
astă seară la ora 
depune buletinele 
Pronosport nr. 25 
minică 24 iunie, la
Pronosport din Capitală.

numai pînă 
24 mai puteți 
la concursul 
de mîine du- 
toate agențiile

Bă-Nicușor,feat sportivă a lui 
cuț I și Călinoiu, care au făcut 
tot posibilul să-și tempereze 
coechipierii.

Flacăra (E), jucînd în 10 oameni, 
nu putea reuși mai mult ; poate 
că jucînd ceva mai organizat la 
1-1, ar fi reușit să păstreze re
zultatul de egalitate. Sigur este 
însă, că în 11 jucători Flacăra (E) 
ar fi dat alt randament. Foarte 
buni au fost Zaharia, Neacșu, Pa- 
honțu (repriza doua), Peret (pri
ma repriză) și frații Munteanu.

Arbitrul P. Kroner a condus 
bine. Nu a greșit acordind golul 
Flăcării (E), pentru că Drăgan era 
în poziție de ofsaid, dar pasiv: nu 
particfpia la fază în acel moment, 
nu a influențat jocul întrucît nu 
avea pe nimeni în față și, în plus, 
a intrat în poartă. A fost o deci
zie în spiritul regulamentului.

DINAMO: Uțu-FI. Anghel, Bă
cuț II, Toma-Călinoiu, Băcuț I- 
V. Anghel, Nicușor, Nițulescu, 
Neagu, Suru.

FLACARA (E) : Marosi-Pahonțu, 
Marinescu, Topșa-Neacșu, Pereț- 
Zaharia, D. Munteanu, Drăgan, 
A. Munteanu, Ghiță.

PETRE GAȚU

la Petroșani: Minerul (E)—Știința Ctuj 3-1 (0-1)
Localnicii au înregistrat joi o 

frumoasă victorie asupra studen
ților clujeni, datorită unui joc 
susținut și spectaculos desfășurat 
de-a lungul a 90 minute. Este 
primul meci din turul acestui cam
pionat cînd înaintarea gazdelor 
a șutat mult pe poartă, din orice 
poziție. Știința a pierdut acest 
meci datorită faptului că a prac
ticat un joc de apărare, cu rare 
contraatacuri.

In prima repriză, înaintările 
celor două echipe joacă dezordo
nat. Abia în min. 29, Moldovan 
(Min.) reușește să tragă mai 
periculos pe poartă, dar mingea 
trece de puțin peste bară. Cu 6 
minute mai tîrziu Zeană ratează 
și el o mare ocazie de gol. In 
min. 43, Știința beneficiază de 
o lovitură de colț, se produce o 
învălmășeală Ia poarta Mineru
lui (E), far Zeană profită trăgînd 
puternic în plasă de la 4 met-L

In repriza a doua, cei peste 
5.000 de spectatori prezenți au 
avut satisfacția să asiste la un 
joc mult mai frumos, mai bine 
gîndit de ambele echipe și la o 
adevărată „ploaie" de șuturi trase

Au cuvintul fotbaliștii belgieni...
Echipa belgiană Anderlecht a 

părăsit țara noastră joi. înainte 
de plecare, Intr-o convorbire avu
tă cu un ’redactor al Agenției Ro- 
mînă de Presă „Agerpres", Eu
gen Steppe-seciretarul general al 
clubului belgian — a spus, între 
altele, că scurta vizită făcută în 
capitala Romîniei i-a lăsat o fru
moasă amintire. El a ținut să sub
linieze atenția cu care fotbaliștii 
belgieni au fost înconjurați în 
timpul șederii lor în Romînia, nu 
numai de către forurile sportive 
romînești, ci și de numeroși spor
tivi care s-au interesat de activi
tatea fotbalistică în special și cea 
sportivă, în general, din Belgia. 
Vorbind despre publicul specia* 
tor, Steppe a remarcat că acesta 
este deosebit de competent și spor
tiv și că fotbaliștii belgieni au 
fost plăcut impresionați de faptul 
că publicul a aplaudat eforturile 
echipei lor de a practica un joc 
de bună calitate Steppe a spun 
apoj că fotbaliștii belgieni — și

JOCURI INTERNATIONALE,
PREGĂTIRI...

• Echipa de categorie C Flamur» 
roșie Bere Rahova din București 
va susține mîine la Silistra o în
tîlnire internațională cu echipa 
locală Cerveno Zname. Odată cu 
fotbaliștii a făcut deplasarea șt e- 
chipa feminină de baschet Flamura 
roșie M.I.U.

• In cursul zilei de joi lo- 
'tul A de fotbal a făcut un antrena
ment comun cu lotul echipei C.C.A. 
primul în vederea jocului cu Nor
vegia, secundul în vederea turneului 
pe care-1 va întreprinde în R.D. 
Germană. Antrenamentul a con
stat dintr-un meci la două porii, cu 
scopul îmbunătățirii jocului de an
samblu.

• Echipa de fotbal a C.C.A. va 
pleca la 29 iunie într-un turneu 
de trei jocuri în R.D. Germană. 
Bucureștenii vor susține primul >oc 
la 1 iulie la Berlin, în compania 
echipei Dinamo; al doilea la 4 iu
lie la Karl Marxstadt cu echipa 
Motor, iar al treilea va fi fixat 
ulterior. Militarii vor deplasa Io
tul complet de jucători.

■ Lotul de juniori al R.P.R. se 
va antrena mîine pe Stad onul Di
namo în compania echipei Dinamo 
Bacău din categoria A. Jocul va 
începe la ora 18. Lotul de juniori 
cuprinde pe următorii jucători: 
Sfetcu, Szilagy (portari), Greavu, 
loniță, Mureșan, Buzețan (fun
dași), Jenei, Mihăiiescu, Schweil- 
linger (mijlocași), Biscă, Raab. 
Ene II, Dumitrescu, Văcarii, Deliu, 
Ionescu Gh., Corneanu și Tirîea 
(înaintași).

■ La Ploești se fac pregătiri in
tense în vederea meciului R.P. Ro-' 
mînă B — Norvegia B, care se va 
disputa miercuri 27 iunie, pe sta
dionul Energia (Flacăra). Capaci
tatea tribunelor a fost mărită în 
așa fel îneît are circa 15.000 
locuri de stat jos. Interesul pentru 
acest meci este foarte mare priB-< 
tre sportivii ploeșteni.

de înaintarea gazdelor la poarta 
apărată de Todor. In min. 47 
Roman comite hends în oareu. Ga
bor transformă impecabil: 1—I 
Două minute mai tîrziu, Paras- 
chiva marchează cu capul dintr-o 
pașă primită de la Gabor : 2—1. 
In min. 55, Moldovan (Min.) 
trage în bară iar peste două mi
nute Suciu trage puternic de la 
20 m. dar Gram reține balonul.
In min. 65, Energia are ocazia 
să înscrie din nou. Todor, Iese 
greșit din poartă, Moldovan trage 
de două ori și de tot atîtea ori 
Isac respinge în ultimă instanță 
cu capul de pe linia porții. In 
min. 70, Gabor stabilește scorul 
firjal. Arbitru: St. Mataizer (Cra
iova) .

MINERUL (E) PETROȘANI: 
Gram-Tîmăveanu, Vasiu, Panait 
—Deleanu, Farkas II—Paraschiva, 
Demien, Moldovan, Gabor, Mîr- 
zacu.

ȘTIINȚA CLUJ : Todor—Szekely, 
Dr. Loca, Isac—Roman, Georgescu 
—Ltftz, Moldovan, Suciu, Zeană, 
Dragoman.

7. Baniță, corespondent ’ 

nu numai aceștia — așteaptă orL 
tfnd cu plăcere evoluția unei echi
pe de fotbal romîhești In Belgia., 

Jeff Mermans, căpitanul echipei 
belgiene, a declarat că echipa ro 
mînă a cîștigat pe. drept, adău
gind că toți jucătorii au dovedit 
multă vitalitate și o bună condiție 
fizică, jocul prestat de ei ridichi- 
du-se la un nivel tehnic corespun, 
zător. „Mî-au plăcut foarte mult 
— a spus Mermans — extrema 
stingă David, Olaru și Bodo”. 
Mermans a remarcat că tactica fo
losită de echipă în jocul eu Anders 
lecht nu a fost cci mai bună, că 
ea trebuie îmbunătățită în vede
rea meciului cu Norvegia B.

întrebat despre șansele echipe
lor rbmîne A și B în meciurile cu 
Norvegia de la 27 și 28 iunie. 
Mermans a spus că după părerea 
sa victoria va reveni fotbaliștilo- 
rotnîni! care au o clasă mai avan
sată.



Sairant', Halic și Suta învinși in prima rundă 
a tumaniui de șah de ia Bușteni

Oh materialele pent u concursul „Cea mai bimă corespondentă”
Cum a dispărut bazinul de înot de ba Petril'a

BUȘTENI 22 (prin telefon).— 
Joi dtrpă amiază a început în loca
litate desfășurarea tradiționalului 
turneu de șah, rezervat jucătorilor 
fruntași. Primite cu un mare interes 
întrecerile se desfășoară în sala clu
bului muncitoresc al fabricii de 

hîrtiie ,,1 Septembrie". Ordinea can- 
curenților pe tabel este următoarea:

1. Șt. Erdely; 2. 1. Halic; 3. P. 
Noiculescu.; 4. D. Drimer ; 5. E. 
Nacht; 6. V. Dunăreanu ; 7. C. Ra
dovici; 8. M Șuta; 9. P. Seimea
nu; 10. G. Alexandrescu; 11. M. 
Breaza; 12. E. Crețulescu; 13. E. 
Costea; 14. Gh. Mititelu.

încă din prima rundă, partidele 
au fost viu disputate. Seimeanu a 
încercat în fața lui Dunăreanu (cu 
alb) obișnuita sa tactică de a com
plica jocul, într-o Indiană Veche. 
Nici „tradiționala" criză de timp n-a 
lipsit, în care îr.să de data aceasta 

fostul campion n-a știut să se des
curce. Comițînd o greșeală gravă, 
Seimeanu a permis mai tînărului 
său adversar să cîștige ușor.

Foarte animată a fost partida Ra- 
dovici-Șuta. Primul a sacrificat un 
cal pentru doi pioni, obținînd atac 
asupra rocadei negre. O analiză ul
terioară a dovedit că Șuta se putea 
apăra cu succes în fața amenință
rilor albului. La tablă, însă, apăra
rea aleasă de negru s-a arătat insu
ficientă, Șuta primind un mat la 
mutarea 34.

O partidă grea, de mare luptă, au 
jucat Halic și Costea. Gălățeanul 
a cîștigat un pion în jocul de mij
loc, avantaj care nu părea sullcîent 
pentru cîștig, dacă n-ar fi interve

nit criza de timp a lui Halic, în 
care acesta a mai pierdut un pion 
și apoi partida. Drimer l-a „execu
tat" pe Breazu în numai 19 mutări, 
în urma unei greșeli de deschidere, 
•iar Nacht și Alexandrescu au făcut 
o remiză „diplomatică" la muta
rea 16.

Două partide s-au întrerupt. După 
ce a fost copios presat de Mititelu, 
maestrul Erdely și-a refăcut total 
poziția și are avantaj la întrerupere. 
Partida Voiculescu-Crețulesau a a- 
juns într-un final de turnuri, în 
care primul are un pion în plus.

V. Zbarcea 
corespondent

ȘAHUL PRIN CORESPON
DENȚA FAPT REAL!

O frumoasă inițiativă a șahiștilor 
constănțeni vine să suplinească iner
tia forurilor noastre centrale în do
meniul atît de prețios al șahului 
prin corespondență. Pe cînd la Bu
curești, specialiștii delegați de Co
misia centrală de șah își continuă 
studiile profunde (poate), dar In
fructuoase (sigur) asupra modali
tăților de organizare ale unui cam
pionat de șah prin corespondență, 
iată că de la Constanța ne vine 
știrea îmbucurătoare că primul con

TAENIOGENUL (popular: panglicarul), poate 
fi ușor confundat cu un om obișnuit, de unde și 
pericolul pe care această specie de dăunători îl 
reprezintă pentru mișcarea sportivă, ca de altfel 
și pentru alte domenii de activitate. In scopul 
depistării și izolării lui, să încercăm o descriere a 
principalelor sale caracteristici.

DESCRIERE. GENERALA. Se prezintă ca un 
antropoid biped, biman, a. cărui extremitate ce- 
îalică poartă un nas, doi ochi, două urechi și, 
mai ales, o gură (și încă ce gură 1). Antropoidul 
nostru posedi toate simțurile umane (poate cu 
excepția.., bunului simț), toate organele și «pa
rafele anatomice care au aceleași funcțiuni ca ale 
omului obișnuit.

CARACTERE DIFERENȚIALE. Este pnu.1 din
tre cele mai importante capitole, el servind la 
diferențierea „amicului nostru" taeniogenus, de 
oamenii obișnuiți și-l face să constitue un tip 
aparte. Principalul caracter diferențial constă nu 
în forma sau dimensiunile cavității bucale, ci în 
modul ei de funcționare în cadrul vorbirii arti

culate. In timp ce oamenii obișnuiți iau cunoștință 
de realitatea înconjurătoare prin cele 5 simțuri, 
(plus bunul simț) și, prin intermediul sistemului 
nervos central transformă percepțiile în noțiuni 
pe care le redau prin vorbirea articulată, la tae- 
miogenus (panglicar) acest proces se petrece cu 
totul altfel. El ia cunoștință de fenomenele spor
tive așa cum sînt, fără să încerce să le schimbe 
spre mai bine, în encefatal său are loc un curios 
proces de inversare, după care, pe gură încep 
să-i iasă... panglici. Elaborarea panglicilor nu are 
loc oricînd ș: oricum, ci numai cu prilejul vizite
lor activiștilor superiori, organelor de control,lor activiștilor superiori, organelor de 
ziariștilor, etc.

Sînt necesare cîteva precizări cu privire 
glicile pe care taeniogenus le revarsă de 
are ocazia. Fenomenul începe printr-un

la pan- 
cîte ori 

... val de 
panglici de culoare roză care, poartă imprimate pe 
ele, asemenea bandei ,de magnetofon, cuvintele 
oglindind re izările magnifice, superbe și extra-

curs organizat din impulsuri locale 
s-a încheiat, un al doilea fiind în 
curs de desfășurare.

Trebuie să spunem aci că meritul 
principal al organizării acestui con
curs revine cunoscutului șahist ing. 
Victor Cuciuc, care împreună cu co
misia de șah din C.C.F.S. Con
stanța a inițiat acum doi ani între
cerile prin corespondență. Acum toa
te partidele au fost încheiate, iar 
tabelul final indică învingător pe 
Vasile I. Tăcu din corn. Colceag, reg. 
Ploești. El a acumulat 17 puncte diin 
totalul de 22 partide, suferind o 
singură înfrîngere (la al treilea cla
sat, P. Georgescu). Pe locul doi, 
V. Guciiuc (Constanța) cu I6V2 pun
cte. Urmează în clasament: P. Geor
gescu (Arad) 14'/2, N. Gîrnioeanu 
(Constanța) 13*/2, I. Polak (reg. 
Timișoara) 13, Vasile Const. (Con
stanța) 12, V. Pascu (reg. Bucu
rești) 9V2, N. Bulduș (Constan
ța) 8, V. Petrulescu (Constanța) 7l/2, 
U Friedberg (București) și V. Mol
dovan (Timișoara) 7, P. Vătărescu 
(Oltenița) 6>/2.

La jumătatea drumului, 
in campionatul republica» 

de tenis

„Cursa" pentru desemnarea echi
pei campioane de tenis a R.P.R. a 
ajuns la jumătatea drumului. In
tr-adevăr din cele nouă etape cît 
cuprinde întreaga competiție s-au 
disputat pînă acum patru etape, 
sâmbăta și idumlnica aceasta ur- 
mînd să se desfășoare cea de a 
V-a. Cele cinci întîlniri care vor 
avea loc astăzi și mîine în țară și 
Capitală sînt următoarele: Cluj: 
Progresul Finanțe Sfaturi — C.C.Â., 
Tg. Mureș: Progresul — Dinamo 
București, Timișoara: Energia Elec

tromotor — Energia Construcții 
București, Arad: Flamura roșie 
U.T.A. — Progresul I.T.B., Bucu
rești : Știința — Energia Metalul 
Steagul roșu Orașul Stalin.

Din meciurile acestei etape, mai 
interesante și echilibrate se anunță, 
cele de la Tg. Mureș și Capitală. 
La Cluj, Timișoara și Arad echi
pele bucureștene s>înt evident su
perioare și probabil vor. cîștiga la 
scor. In orice caz, este de dorit ca 
în această etapă, să nu se producă 
abandonuri, iar partidele să se des-* 
fășoare toate pînă la sfîrșit, indi
ferent de evoluția scorului. De ase
menea, credem că pînă la etapa 
viitoare vom fi în măsură să pu
blicăm și clasamentele acestei com
petiții, bineînțeles dacă și membrii 
subcomisiei de competiții și clasi
ficări din comisia centrală vor fi 
de acord cu acest lucru și vor al- ! 
cătui în consecință clasamentele 
respective...

ordinare ale forului
nul. Urmează o revărsare de panglici argintii, 
care simbolizează buna credință și munca plină 
de avînt depusă de taeniogen. Ici-colo, cite o 
panglică neagră: „Deh, mai sînt și unele lipsuri, 
dar greutățile ne omoară"... după care scamatoria 
continuă cu un adevărat torent de panglici roze 
și aurii, ce reprezintă de data aceasta, angaja
mente și perspective... Pericolul acestui potop de 
panglici constă în faptul că el îneacă spiritul 
critic ,al vizitatorului (oare nu se mai simte ten
tat să cerceteze situația adevărată), pune un ză
gaz în calea oricărei bune intenții de ajuițor efec
tiv, acoperă lucrurile de culori mohorîte dînd un 
ansamblu roz-auriu, liniștitor și odihnitor, pe 
care nu-ți mai vine să-l tulburi. Cînd taeniogenul 
se înmulțește peste măsură, sau cînd un singur 
exemplar, în plină maturitate, se ridică pe scara— 
ierarhică, urmările sînt de-a dreptul dezastruoase.

MEDIUL DE DEZVOLTARE Se dezvoltă de 
minune într-un mediu neutru, lipsit de aciditatea 
criticii de jos și de corosivitatea controlului efec
tiv. Prezența și mai ales înmulțirea lui e favori
zată și chiar condiționată de coexistența cu un 
alt biped, taentofagus naivus (înghițitorul de 
panglici naiv), numit popular gură-cască.

MIJLOACE DE COMBATERE. Cel mai indicat 
mijloc este combaterea lui înainte de a ajunge la 
maturitate, adică atunci cînd el joacă rolul unui 
modest activist de colectiv sau de cerc sportiv. In 
acest stadiu primar de dezvoltare, se recomandă 
tăierea panglicilor de la rădăcină, cu foarfecele 
criticii de jos și crearea unui mediu neprielnic, 
corosiv, prin controlul efectiv, pe teren, exercitat 
de organele superioare. Totodată, trebuie dusă o 
acțiune hotărită pentru sitîrpirea taeniofagllor 
(popular, gură-cască). Cînd taeniogenul a ajuns la 
o maturitate de vîrstă, experiență și... ierarhie, 
mijloacele de combatere țin de domeniul chirur
giei și ele trebuie aplicate de urgență, 'pînă nu 
apucă taeniogenul să se înmulțească.

D. GÎRLEȘTEANU și V. ARNAUTU

Era intr-una din zilele lunii iu
nie a anului 1953. La Petrila, cu
noscutul orășel minier de pe Va
lea Jiului, afișe mari anunțau un 
eveniment care stîrnise multă 
bucurie printre amatorii de nata
ție : deschiderea unui ștrand con
struit prin munca entuziastă a 
locuitorilor Petrilei, și a celor din 
Lonea și Petroșani.

Bazinul lung de 100 metri, ni
sipul mărunt presărat pe plaja 
aflată pe malul drept al Jiului și 
însfîrșit, cabinele modern utilate, 
•arătau că orele de muncă nu au 
fost irosite de prisos.

Aici, chiar din prima zi, instruc
torii de natație începură a-T ini
ția pe cei interesați în „tainele" 
înotului. La capătul bazinului, 
vreo cîțiva tineri începuseră un 
joc cu mingea pe apă. Ei trimi
teau balonul de la unul la al
tul, trăgeau la o poartă imagi
nară și se luptau pentru câști
garea mingii, întocmai unor, „ru- 
tinați" jucători de polo. Dîrzenia 
și dorința de a practica jocul, în
vinseseră pentru moment lipsa teh
nicii.

Am plecat din Petrila cu amin
tirea aceasta plăcută gîndindu- 
mă că în Valea Jiului nu numai 
fotbalul va rămîne sportul cu mul-

3 noi recorduri
la marș

Joi după-amiază, pe stadionul 
Tineretului din Capitală, s-a dis
putat un concurs de marș pe 
pistă. Cu acest prilej maeștrii 
sportului Ion Baboie și Ion Bar
bu au doborît recordurile R.P.R. 
la 20 km., 25 km., și 30 km. Iată 
rezultatele tehnice :

20 km. : Ion Baboie (Locomo
tiva) lh 36:12,8 — nou record 
(vechiul record: Liga Nicolae lh 
36:51,0) ; 25 km.: Ion Baboie 2h 
04:13,0 (vechiul record Dumitru 
Paraschivescu ~ 
km.: Ion Barbu (Flamura roșie) 
2h 35:16,16 (vechiul record era 
deținut de Dumitru Paraschives- 
cu 2h 37:14,0).

N. Niculae 
corespondent

2h 0G:52,0) ; 30

în care activează taenioge- 

5

ți s:mpatizanți și mai ales cu 
convingerea că în curînd vom 
auzi numai lucruri frumoase des
pre Înotătorii din acest loc.

Cu cîteva săptămîni în urmă, 
am fost din nou la Petrila și, 
(Iintr-o curiozitate ușor de înțeles, 
am vrut să văd care sînt reali
zările tinerilor d:n Valea Jiului 
la natație și mai ales să revăd 
ștrandul.

Pașii m-au purtat din nou pe 
malul Jiului In ziua aceea caldă, 
care avea să-mi aducă o mare 
dezamăgire.

De data aceasta, am găsit însă 
în looul ștrandului, doar niște 
blocuri mari de beton, singurele 
urme ale ștrandului construit în

In campionatul „cinematografiștl-
lor", clasamentul este următorul:

2 2 0 0 6:3 4

43 NATAȚIE. — Sîmbătă începînd 
de la orele 17 și duminică dimineață 
de la orele 10, se va desfășura la 
ștrandul Tineretului din Capitală, 
faza pe oraș a campionatului repu
blican de natație pentru juniori și 
junioare de categoria a Il-a.

• GIMNASTICĂ. — Azi după a- 
miază și mîine dimineață, va avea 
loc la Sibiu, concursul școlilor spor
tive de tineret. întrecerile se vor 
desfășura între reprezentanții a opt 
școli din următoarele orașe: Arad, 
Orașul Stalin, Tg. Mureș, Ploești, 
Constanța, Satu-Mare, Cîmpulung șl 
Sibiu. Concursul va fi individual, 
cuprinzînd toate categoriile. Fiecare 
școală se poate prezenta cu trei 
elmnaști și trei gimnaste.
• BOX. Baletele pentru gala de box 

Dinamo București-Metalac Zagreb s-au 
pus în vînzare la agenția Dinamo, 
agenția Pronosport din cal. Victoriei 
9 și ia casa de bilete din str. Aris
tide Briand. In caz de ploaie, gala 
se va amîna pentru duminică la a- 
ceași oră’.

• FOTBAL. — Joi, Progresul 
București a jucat la CJglați cu echi
pa locală’ Locomotiva, de care a dis
pus cu 5-2 (1-1). Au marcat: Cruțlu, 
Dragomir (2), Blujdea, Smărăndes- 
cu, respectiv Tudorache și Tutuna- 
ru. Au asistat 2500 spectatori

— In cursul acestei săptămîni 
s-a desfășurat o nouă etapă 
din campionatul inter-teatre. După 
această etapă’, clasamentul se pre
zintă astfel:
1. Teatrul de Operetă 6 4 I 1 22: 9 9
2. Teatrul de Operă

șl Balet 4 4 0 0 23: 5 8
3. Teatrul Evreesc 4301 13:11 6
4. Teatrul Armatei 5 2 2 1 10: 9 2
5. Teatrul de Estradă 3 1 0 2 11: 9 2
6. Conservatorul
„C. Porumbescu" 3 1 0 2 4: 4 2
7. Teatrul Tineretului 3102 6:13 2
8. Ansamblul S.P.C. 2 0 1 1 4: 8 1
9. Teatrul Municipal 4 0 0 4 6:20 0
19. Studioul Notara 2 0 0 2 2:12 0

SÎMBATA

BASCHET. Stadionul Republi
cii, ora 19. Știința — R. P. ChiJ 
neză (feminin). Ora 21: CCA — 
R. F. Chineză (masculin).

BOX. Stadion Dinamo, ora 19: 
Dinamo București — Metalac Za
greb.

NATAȚIE. Ștrandul Tineretu
lui, ora 17. Campionat republican, 
cat. Il-a juniori.

POPICE. Arenele: Recolta, 23 
August, Locomotiva, Progresul 
Justiția, Gospodării, ora 17, camp 
orășenesc categoria I-a.

TENIS. Teren Știința, ora 16. 
Știința Buc. — Energia Metalul 
St. roșu Orașul Stalin (camp, re
publican) .

RUGBI. Stadionul Tineretului, 
ora 17,30: Energia TSP — Dina
mo 9.

DUMINICA

CIRCUITUL MUNCA. Start: 
Piața Scînteii, ora 9 dim.

BASCHET. Stadionul Republicii, 
ora 19,30, Sel. Energia — R. P. 
Chineză (feminin). Ora 21: Sel. 

vata anului 1953. Cabinele, pla
ja, poarta și gardul împrejmuitor 
dispăruseră, iar în locul lor pă- 
mîrttul părea să fi îngropat sub 
tăcere existența lucrurilor care 
ne entuziasmaseră atît de mult 
cu ani în urmă.

Cele văzute m-au surprins și 
m-au umplut de mîhnire la fel 
ca și pe tinerii din Petrila care 
doresc să practice înotul. Mă în
treb, cum de s-a putut distruge 
cu atîta ușurință o bază sportivă 
atît de frumoasă ?

Oare comitetul raional C.F.S. 
Petroșani și inspecția de natație 
din C.C.F.S.. nu au nimic de spus 
în acest caz ?

ALEX. PAPAIANOPOL

1. Studioul „Al. Sahia”
2. Direcția difuzării

filmelor
3. Rețeaua cinema

tografică
4. Studioul București

2 10 1 7:7 2

0 0 0 0 0:0 *
2 0 0 2 5:3 0

• ATLETISM. — Joi după amiază 
a avut loc pe stadionul Tineretului 
un concurs atletic organizat de co
misia orășenească de specialitate. 
Pfintre cele mai bune rezultate ob
ținute cu acest prilej s^ numără: 
triplusalt: ștefan Stoian (Dinamo) 
14,37 m.; prăjină: Metodie Trandafi- 
lov (Dinamo) 3,60 m.; greutate: Ni
colae Ivanov (Dinamo) 15,22 m.; su
liță: luliu Iordan (Locomotiva) 61.06 
m. și Dumitru Zamfir (Dinamo) 60,71 
m.; 80 m. garduri fete: Silvia Băltă- 
gescu (Energia) 12,0 sec. (Nicolae D. 
Nicolae. corespondenți.

— Joi, pe stadionul Glulești s-a dis
putat un concurs pentru juniori-înce- 
pători (născuți în 1941-1938).

S-au prezentat la întreceri 51 de 
participanți. Din păcate nu s-a pre
zentat nici o concurentă.

Iată rezultatele tehnice: 100 m.
plat (26 participanți): 1. Hainăroșlo 
Virgil (Sc. Expl. CFR) — 12,6; 2. 
Ion Albu (SC. Expl. CFR) — 12,6. 
400 m. plat (17 participanți): 1. Tra
ian Bunea (C.T.F.T.) — 62,6; 2.
Aurei Cristache (L.B.4) — 63,6 1.000 m. 
plat (8 participanți): 1. Ion Militaru 
(SC. Expl. CFR) — 2:59,2; 2. Gh.
Corșatea (Sc. T. C. CFR) — 2:59,2. 
Lungime (22 participanți): 1. Virgil 
Hainăroșie (Sc. Expl. CFR) — 5,40 
m.; înălțime (15 participanți): 1.
Stelian Tănăsescu (Sc. Expl. CFR) — 
1,45 m.; 2. Petre Roșea (Sc. Expl. 
CFR) — 1,40 m.

— Azi la ora 16,30 și mâine la 
ora 9,30 pe stadionul Tineretului, 
din Capitală, se va disputa faza 
regională (juniori) a catnp'ona- 
tului R.P.R. de atletism.

Dinamo — R. F. Chineză (mascu 
lin).

CICLISM. Km. 10, șoseaua 
București-Urziceni, ora 8: plecarea 
în Campionatul republican de senil 
fond.

FOTBAL. Teren Dinamo Obor, 
ora 9,30: Dinamo VI — Știința 
Galați (juniori). Teren CCA, ora 
9,30: CCA — Locomotiva Con
stanța (juniori).

NATAȚIE. Ștrandul Tineretu
lui, ora 10. Campionat republican, 
cat. II-a juniori.

POLO. Ștrandul Tineretului, ora 
11,30. Campionat republican cat B. 
Voința Buc. — Energia Buc.

POPICE. Arenele: Recolta, 23 
August, Locomotiva, Progrerul 
Justiția, Gospodării, ora 9, cama, 
orășenesc.

RUGBI. Teren Dinamo ora 
9,30: Dinamo Buc. — Loc. Grivița 
Roșie.

Teren Tineretului, ora 18: Pro
gresul Sănătatea —- Știința Cluj,

TENIS. Teren Știința, ora 9 și 
16, continuarea meciuilui Ștâiimța 
București — Met St. roșu Orașul 
Stalin.



Sesiunea de comunicări 
a cabinetului metodico-științific 

din lași
Comitetul regional C.F.S. Iași, în 

colaborare cu Societatea științelor 
medicale (secția medicină sportivă) 
și cu cabinetul metodico-științific 
organizează azi și mîine în Palatul 
Culturii din Iași o 
tnunîcări științifice 
program:

— Pedagogia lui 
ko ajutor prețios în 
rilor și profesorilor 
zică. Referent: prof. D. Zugrăvescu, 
lector la catedra de- educație fizică 
a Institutului Agronomic.

Considerațiuni clinice și tera
peutice asupra unor traumatisme ale 
jocului de fotbal. Relerenți: dr. D. 
Constantinescu, dr. T. Vlad și dr. 
D. Eisenfeld.

— Lecția de educație fizică în 
învățămîntul superior. Referă: prof. 
C. Ioanițescu de la Universitatea 
A. I. Cuza din Iași.

Fiziopatologia și terapeutica 
actuală a surmenajului. Referă: dr. 
Mihail Dorel.

— Comunicări preliminarii cu 
privire la metodica întocmirii unui 
dicționar sportiv. Referă: lector D. 
Zugrăvescu, și asistent Elena Voicu.

— Contribuții la studiul măririi 
densității lecției 'de educație prin 
elementul joc. Referă : asistent Mir
cea Avram de la Institutul de 
Medicină.

— Considerații asupra valorii in
dicelui de rezistență al Iui Ruffier 
la sportivr.

— Contribuția educației fizice la 
mărirea productivității și producți
ei muncitorilor. Referă: asistent Gh., 
Baizar de la Universitatea A. 1. 
Cuza din Iași.

sesiune de co- 
cu următorul

A. S. Makaren- 
munca antreno- 
de educație fi-

AZI ÎNCEPE A XV-a EDIȚIE A
Primele jocuri din cadrul compe

tiției internaționale de .fotbal „Cupa 
Europei Centrale" ediția 1956 se 
vor desfășura astăzi după amiază 
la Viena, unde se vor întîlni echi
pele: Rapi'd-Slovan Bratislava și 
Wacker—Partizan Belgrad.

In actuala ediție participă urmă
toarele echipe: Voros Lobogo și 
Vasas din Ungaria, U.D-A. și Slo
van Bratislava din Cehoslovacia, 
Steaua roșie și Partizan Belgrad

Insemnări după cele două meciuri internaționale 
pe care le-am condus la București

Intiinirea dintre echipele Suediei 
și Romîniei s-a desfășurat de la în
ceput și pînă la sfîrșit într-un ritm 
viu și, trebuie să menționez că am
bele reprezentative au dat dovadă 
de o disciplină și sportivitate exem
plară. M-a surprins jocul slab al 
echipei romîne. Este adevărat că nu 
am văzut de mult „la lucru" echipa 
voastră, însă i-am apreciat rezul
tatele din ultima vreme. Se părea 
că după succesul de la Belgrad e- 
chipa romînă va entuziasma pulbli- 
cul spectator din București prin- 
tr-un joc eficace. In locul acestuia 
am văzut însă un exces de pase 
(15—20) în cursul unui singur a- 
tac și, evident, în felul acesta îna
intarea echipej gazdă nti s-a putut 
apropia de poarta suedezilor. Desi
gur, cu o asemenea tactică, înain
tarea echipei romîne nu putea pă
trunde în careul advers, unde ea 
era așteptată de o apărare masivă. 
După părerea mea, cînd o echipă se 
apără în acest fel (n.r. este vorba 
de suedezi) numai schimbul de 
locuri și în ultima instanță, șutu
rile de la distanță (15—20 m.) care 
surprind portarul advers pot asi
gura o eficacitate corespunzătoare.

Cu toate că suedezii s-au apărat 
cu 5—6 oameni și s-au bazat pe un 
atac alcătuit din 2—3 jucători, et 
au constituit totuși un pericol pen
tru poarta apărată de Voinescu. 
Tactica folos'tă de echipa oaspe s-a

dovedit bună, deoarece echipa Sue
diei a contraatacat simplu, reușind 
să ajungă în careul echipei romîne 
prin numai 2-3 pase. In felul acesta 
ea a surprins apărarea romînilor, 
și-a creat ocazii bune, reușind să 
marcheze de două ori.

Pentru mine, comportarea Selec
ționatei divizionare în meciul cu 
Anderlecht a constituit o surpriză 
plăcută. Această echipă s-a com
portat de fapt așa cum mă așteptam 
să joace echipa reprezentativă. 
Tactica folosită de romîni în acest 
meci, cu schimburi de locuri în li
nia de atac și șuturi periculoase și 
puternice trase de extreme, s-a 
dovedit deosebit de eficace. Apăra
rea și-a făcut pe deplin datoria ști
ind să marcheze cu strășnicie pe 
înaintașii belgieni, și să intervină 
înainte ca aceștia să ajungă în po
sesia balonului. Astfel, înaintarea 
echipei Anderlecht a fost nevoită 
să renunțe la jocul ei combimativ 
și eficace. Această întîlniire a dove
dit că echipa romîn ă a fost bine al
cătuită, tactica folosită a fost co
respunzătoare, iar victoria ei este 
o consecință firească.

Doresc ca în scurt timp fotbalul 
romînesc să obțină noi succese, care 
să încununeze munca conducători
lor, antrenorilor și arbitrilor.

BALLA KAROLY 
arbitru internațional

ȘTIRI OLIMPICE
• Turneul olimpic la fotbal este 

așteptat cu un deosebit interes de 
australieni, cu toate că în Austra
lia fotbalul nu este un sport prea

CUPEI EUROPEI CENTRALE
din Iugoslavia, Wacker și Rapid 
din Austria.
• Iată programul primelor jocuri: 
Sîmbătă 23 iunie la Viena: Rapid— 
Slovan Bratislava (arbitru Haran- 
gozo), Wacker — Partizan Belgrad 
(arbitru Vlcek). Duminică 24 iu
nie: Budapesta: Vasas — U.D.A. 
Praga (arbitru Ștefanovici). Bel
grad : Steaua roșie —Voros Lobogo 
Budapesta (arbitru Grill). Intîlni- 
rile revanșă vor avea loc la 30 iu
nie și 1 iulie.

La Sofia începe azi a ll-a ediție a campionatelor 
internaționale de atletism ale R. P. Bulgaria 
SOFIA 22 (prin telefon). — In 

zilele, de 23 și 24 iunie va avea 
toc pe stadionul „Va sil Levski” 
din Sofia a doua ediție a campio
natelor internaționale de atletism 
ale R.P. Bulgaria.

Spre deosebire de anul trecut, 
la actuala ediție participă atieți 
și atlete dim 9 țări si anume: Ro- 
m’inia, Ungaria, Polonia, Cehoslo
vacia. R-D. Germană. Iugoslavia, 
Suedia, Turcia și Bulgaria.

Cel mai numeros și mai puternic 
lot este cel polonez. Alături de 
bînecumoscuții Adamczyk, Lewan
dowski, au mai sosit Janiszewski 
și Vazny (prăjină), Kusion (lun
gime și 100 m. femei), Minicka 
(lungime și 200 m.), Lerczak (200 
m.) și Wojtaszek (suliță).

Lotul R.D. Germane este format 
în majoritate din elemente tinere. 
Cei mai buni sînt: Hermann (800 
iu.), Koller și Hăndke (80 m. gar
duri). Dintre atleții maghiari se

remarcă Klics (disc), Homonnay 
(prăjină) și Kovacs (400 m.) Din 
lotul cehoslovac remarcăm pe Sko- 
bla (greutate), Maca (ciocan), 
Ulsberger (5000 m.), Prochazka 
(lungime), Skalecky (triplu salt) 

etc. Iugoslavia va fi reprezentată 
de Stritof (5000 m. și 10.000 m.), 
Milakov (prăjină), Pecel (100 m ) 
și alții.

Cu un deosebit interes este aș
teptată evoluția atlețiior suedezi 
și turci care vor concura pentru 
prima oară în Bulgaria.

Lotul sportivilor romîni care a 
sosit la Sofia pe calea aerului joi 
îa amiază, este compus din: O- 
priș, Savel, Soter, Wiesenmayer, 
Gnecescu. Aioanei, Sudrigean, 
Strzelbinski și Elisaibeta Buda.

Din lotul bulgar, care numără în 
total 120 de concurenți, se remar
că printre alții Hlebarov (prăji
nă), Gurgușinov și Slavkov (trp 
piu salt), Anghel Kolev, Mihailo
va, Arsova etc.

cunoscut... Organizatorii s-au gîn- 
dit ca, în scopul popularizării 
sportului cu balonul rotund, să 
programeze o serie de întîlniri in- 
ter-țări — în timpul 'desfășurării 
Jocurile Olimpice — în mai multe 
orașe din Australia. Jocurile se 
vor disputa între formațiile care vor 
fi eliminate în cadrul turneului 
olimpic, la care participă 16 echipe.

• Printre primii sportivi care 
se vor deplasa la Melbourne vor 
fi și cei italieni. După cum anunță 
comitetul olimpic italian sportivii 
italieni vor sosi la Melbourne în 
primele zile ale lunii octombrie.

© La Jocurile Olimpice de la 
Melbourne s-au înscris pînă în pre
zent 75 de țări. Recent a fost în
scrisă și Uganda (Stat în Africa 
de Est) care are o populație de 5,5 
milioane locuitori cu o suprafață 
de 243 mii km. patrați. Uganda va 
fi reprezentată de circa 20 sportivi 
negri.

• Pentru o bună deservire a 
transporturilor aeriene la Melbourne 
un număr de 150 de societăți aerie
ne din întreaga lume și-au depus 
ofertele pentru a transporta la Mel
bourne delegațiile sportive. Se 

scontează pe uin număr de 500 avioa
ne care vor ateriza pe aeroporturile 
din Melbourne, Sidney, Brisbane, 
etc.

c
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hh Boxerii...

In ultima vreme s-ara înmulțit 
considerabil accidentele pe ringu
rile de box din apus, a sporit în 
mod îngrijorător numărul k.o.-urilor 
fatale, ’in care.și găsesc moartea 
pugiliști tineri și talentați. Nu mai 
departe decît cu vreo două luni 
în unmă algerianril Francois Boie. 
da și-a încheat dramatic existența 
pe un ring din Mayenne în întîl- 
nlrea cu semirnijlociul Mekoubia. 
Lovit puternic Boleda a alunecat 
între corzi, iar capul nefericitului 
boxer a luat un contact dur cu 
podeaua. Două ore mai tîrziu, bu
letinul medico-Iegal punea diagnos
ticul fatal al fracturei bazeî craniu
lui.

Cum am mai arătat, asemenea 
cazuri nu sîrit izolate, iar frecven
ța lor a obligat numeroși ziariști, 
medici, oameni politici chiar să-și 
spună cuvîntul. —.........................

,,Să umanizăm boxul!” — ,iată 
q frază tot mai des rostită în co-

I

POPOARELOR dinUR.S.5.

Lidia N asmut dinova, una din
tre cele mai bwe gimnaste ale 
Kazahstanului intr-o spectacu

loasă săritură

■

Deși steagul întrecerilor va 
fi înălțat abia în august pe 
marele stadion din Moscova, 

putem afirma fără să greșim 
că Spartachiada popoarelor a 
început. A început încă din 
primele zile ale primăverii, 
cînd în satele și raioanele cele 
mai îndepărtate ale Uniunii 
Sovietice tineretul s-a aliniat 
la startul competițiilor Spar- 
tachiadelor republicilor unio
nale, fază preliminară și 
teriu de calificare pentru 
rea finală de la Moscova.

In momentul de față, 
majoritatea republicilor 
Caucaz și Asia mijlocie, Spar
tachiadele republicane au luat 
sfî’rșit. Tbilisi și Alma-Ata,Taș- 
kent și Baku au cunoscut zile 
de sărbătoare. Spartachiadele 
Kazahstanului, Uzbekistanu’.ui, 
Gruziei, Armeniei au demon
strat creșterea mișcări! sportive 
în aceste republici ca un semn 
al întregului progres cultural 
înregistrat de popoarele Cau- 
cazului și Asiei mijlocii.

Spartachiadele republicane 
n-au fost numai prilejul unei 
treceri în revistă a activității 
sportive, ci au constituit tot
odată un puternic mijloc de a 
face ca mișcarea de cultură 
fizică și sport să capete o dez
voltare și mai mare.

La Spartachiada Kazahsta
nului, de pildă, au participat 
300.000 de tineri și tinere în 
cele 217 spartachiade raionale, 
9 orășenești și 15 regionale care 
au precedat întrecerile finale.

cri
ma-

în 
din

Au fost pregătiți 12 maeștri 
aî sportului, 461 sportivi de 
categoria I-a, f ind stabilite 
176 recorduri regionale și 10 
recorduri republicane.

In cadrul Spartachiadei Uz- 
bekistanului desfășurate în în
soritul Tașkent, au fost obți
nute cîteva rezultate valoroa
se. Ee exemplu, în cursa de 
400 m. femei trei alergătoare 
au coborît sub 60 sec. învin
gătoarei (Kamalova) mar- 
clnd 58,4 sec. Atleta Alinina a 
sărit 5,52 m. în lungime, iar 
tin ara Skațkaia a aruncat 
dfscul la 43,50 m. In cursa de 
800 m. din cadrul Spartachia
dei Kazahstanului 8 atieți au 
reușit să parcurgă distanța 
sub 2 minute, iar învingătorul 

Vekutkin a stabilit un nou re
cord republican cu timpul 
1:53,8. La întrecerile finale de 
la Alma-Ata au luat parte 
3.400 sportivi care s-au între
cut în 18 discipline. Intere
sant de remarcat că la prima 
ediție a Spartachiadei Kazah
stanului (desfășurată în 1928) 
eu luat parte doar 200 de 
sportivi.

In scurt 
trecerea și 
loruse. In 
Bielorusia 
tri ai sportului și 85.000 spor
tivi clasificați. Numai în tim
pul pregătirilor pentru Spar- 
tachiadă au fost ridicați 43 
noi maeștri ai sportului și 835 
sportivi de categoria I-a. Spor
tivii bieloruși au cucerit de 
peste 40 
pioni și 
stabilind 
publicii. 
se datoresc 
masă pe care îl are mișcarea 
sportivă și în această repu
blică unională. E suficient să 
arătăm că în secțiile colective
lor sportive practică sportul 
1.300.000 oameni, iar în 1955 
1.400.000 sportivi au luat par
te la întreceri și spartachia- 
de.

Din rîndul sportivilor Bielo- 
rusiei s-au ridicat maeștri 
străluciți ca N. Krivonosov și 
M. Itk'na, campioni ai Euro
pei, halterofilii A. Kuțenko și 
E. Novikov, atieți ca V. Bula
tov, O. Koșeleva ș a.

Cu gîndul la marile întreceri 
din august, sportivii sovietici 
participă la. Spartachiadele 
republicane, importantă etapă 
premergătoare a celei mai 
mari competiții pe care a 
cunoscut-o sportul sovietic.

timp var porni în- 
sportivii R.S.S. Bie- 
momentul de față 
numără 170 maeș-

de ori titluri de cam- 
tecordmani aiU.R.S.S.
650 recorduri ale re- 
Toate aceste succese 

caracterului de

Cursa de 5.000 m. de h Bergen a complicat pronosticurile olimpice
Gordon Pirie un nou candidat (neașteptat) pentru Melbourne

i
**
***

i

■

considera că luptei pentru record, 
în această agitată probă atletică 
îi fusese pus punct. Mai mult chiar, 
personalități de seamă ca de pildă 
antrenorul maghiar Igloi sau atle
tul australian Stephens prevedeau 
începutul unei noi etape în lupta 
pentru record, pronunțând timpuri a- 
proape de speriat: 13:30,0 (Igloi), 
13:25,0 (Stephens) sau chiar... sub 
13 min. (!) timp preconizat de un 
ziarist vest-german dar... pentru 
anul 2.000. N-a trebuit însă să aș- 

• teptăm decenii pentru a fi martorii 
unor noi performanțe recor’d în 

Icursia celor 5.000 m. Nici măcar 
anii, pentru că de la excepționala 
realizare a lui Iharos au trecut 
mai puțin de 8 lumi și iată că pe 
tabela recordurilor lumii a fost în
scris un mume nou.

Nu este nici al lui Kuț și nici 
al lui Iharos cei doi mari anima
tori din ultimii ani, ai acestei pro
be nici al lui Chataway, Tabori sau 
Chromik, alergători care deși des- 
părțiți prin multe secunde de cei doi 
titani ai „cincimii-ului" nu se re
semnaseră și nu abandonaseră 
lupta.

Noul deținător al recordului „a 
sărit" pe neașteptate în fruntea 
performerilor probei trecînd pe pri- 

împinșî să lupte indiferent de sta-Z intri loc de pe locul 13 (aviz celor... 
rea sănătății și de pregătirea lor, x superstițioși) și ameliorîndu-și cea 
supuși la eforturi fizice maxime X mai bună performanță de pînă a- 
de-a lungul a multe reprize dure și cum cu 25,8 sec. caz fără îndoială 
ebositoane. Și știut este că obosea- > unic în istoria atletismului.
la, epuizarea fizică sînt vecine cu Cine ar fi bănuit că tocmai Gor- 
awizierUiii < 'don Pirie va Prelua „moștenirea"
acc aeram. - . . ../lui Iharos. Atletul britanic se

Nu echiparea cu armuri, ci grija v bucura într-adevăr de renumele 
față de om poate umaniza boxul, unui bun fondist, dar nimeni nu în

drăznea să-i acorde credit pentru 
simplul motiv că numele său nu

Ziarele de sport din 24 octombrie 
1955 anunțau o știre, care chiar 
în noaptea.de duminică spre luni 
făcuse deja înconjurul lumii : 
„Senzație la Budapesta — scria 
L’Equipe — Șandor Iharos își re
cucerește recordul mondial la 5.000 
m. în 13:40,6“.

Deși ne aflam în 
formanțe uimitoare 
sa, specialiștii erau

ceî

fața unei per- 
pri-n valoarea 
departe de a

în armură

figura nici măcar pe lista celor 
came iau alergat distanța sub 14 mi-' 
nute, iar recordul personal era de 
14:02,6 și fusese realizat tocmai în 
1953.

Și pentru că am vorbit de
care au alergat 5.000 m. sub 14 
minute, considerăm instructiv ” 
înșirăm mai jos numele lor.

Pirie (Anglia) î
Kuț (U.R.S.S.) 1
Iharos (R.P.U.)
Chataway (Anglia)

13:51,2
13:53,2 
13:55,2 
13:57,0
13:57,6 
13:58,2

13:36,8
13:39,6
13:40.6

sa

(1956)
(1956) 
(1955)'

Ioanele presei d’.n apus. Lăudabilă 
intenție, dar din păcate numeroa
sele propuneri făcute privesc nerea- 
list această problemă, încercînd 
rezolvări formale ale acestei racile 
caracteristice boxului profesionist.

Un deputat belgian a propus, nici 
mai mult nici mai puțin, ca boxerii 
6ă poarte căști (ca de scafandru), 
centuri late care să le apere ficatul 
și rinichii, iar mănușile să fie și 
ele ,,umanizate” transformîndu-se 
’în niște baloane elastice, lovitura cu 
ajutorul lor fiind astfel în bună 
pairte amortizată.

Este puțin probabil ca un meci 
de box între doi sportivi îmbrăcați 
în acest soi de „armuri moderne" 
să se bucure de succes. Umanizarea 
boxului trebu'e să se îndrepte cu 
totul în altă direcție. Ea înseamnă 
preocuparea față de pregătirea și 
antrenamentul boxerului, înseamnă 
îsiaAnte de tonte grijă față dr
nătatea lui. Un meci, oricît de tare,

S' -
V V. CH.

r

Tabori (R.P.U.)
Chromik (R.P.P.)
Zatopek (R. Ceh.)
Kovacs (R.P.U.)
Haegg (Suedia)
Anufriev (U.RS.S.)

13:58,6
Szabo (R.P.U.) 13:59,0

(1954)
(1955)
(1955)
(1954)
(1955)'
(1942)

(1953)
(1955)

Nu este exclus ca în acest an 
olimpic, lista să mai fie serios îm
bunătățită.

Nu putem omite în aceste rînduri 
pe marele campion sovietic Vladi
mir Kuț care el însuși a deținut 
de trei ori recordul, iar de două ori 
a fost principalul ..arhitect" în rea
lizarea lui. In 1954 Kuț „l-a dus" 
pe Chataway la record, l-a sti
mulat apoi pe Iharos, iar acum în- 
tr-o cursă „infernală" a dus pe dis
tanța de 4.700 m. o trenă care i-a 
permis lui Pirie să-și înscrie nume
le pe lista recordmanilor.

Este prematv să facem aprecieri, 
considerînd pe Pirie virtual cam* 
pion olimpic. La Bergen s-a alergat 
cu adevărat o cursă uriașă dar să 
nu uităm că nici fostul recordman, 
Iharos, și nici Kuț nu și-au spus ul
timul ct "nt, pe această distanță.

noaptea.de


I BRNO 22 (prin telefon).
Astăzi a început în bazinul de 

înot „Mestke Lazne" din locali
tate, întîlnirea internațională prie
tenească de natație dintre echipele 
R. Cehoslovace și R.P. Romîne.

Timpul s-a menținut rece, dair el 
nu a împiedecat pe spectatori să 
fie prezenți în număr mare la în
treceri. Prima zi a concursului a 
scos în evidență buna pregătire a 
înotătorilor cehoslovaci, care au 
cîștigat cele mai mulie probe și 
forma deosebită a unora dintre re
prezentanții natației noastre.

Este vorba, în primul rind, de 
Alexandru Popescu, care a întrecut 
și de această dată pe Samuhel, la 
capătul celor 200 m. parcurși în 
stilul fluture, obținînd un timp de 
valoare: 2:33,0. Al. Popescu a rea
lizat următoarele timpuri interme- 
diiare: la 50 m.: 31,6; la 100 m.t 
1:09,6. la 150 m.: 1:51,6.

Al doilea rezultat valoros al îno
tătorilor noștri este cel al Măriei 
Both, care a realizat la proba de 
100 m. spate, timpul 1:17,5. El 
constituie un record personal al 
înotătoarei noastre în bazin de 50 
m. Recordul republican, care-i a- 
parține, este doar cu o zecime de 
secunda mai bun|, dar a fost rea
lizat 'intr-un bazin de 25 m- la 
Rostok. Gazdele au avut cei mai 
buni oameni în: Skupilova și Mar
kova. care au obținut timpuri me
ritorii la 100 m. liber. De asemenea, 
comportări frumoase eu avut și 
Lako Bacik și Smerda.

lată rezultatele tehnice.
200 m. bras junioare 1. Janovs, 

ka (Ceh.) 3:23,8; 2. Hurabova
’(Ceh.) 3:24,0; 3. M. lonescu (R.P.RJ 
3:24,1; 4. A. Gobell (R.P.R.) 3:26,5 
200 m. bras juniori I. A. Oanță 
(R.F.R.) 2:46,3 2. A. Cslki (R.P.R.) 
2:54,1 3. Kocar (Ceh.) 2:56,2; 4. As- 
kenbrener (Ceh.) dese.; 100 m. spa
te junioare 1- M. Both (R.P.R.) 
4:17,5; 2. Fiblova (Ceh.) 1:27,8; 3. 

M. Ștetănesou (R.P.R.) 1 ■ 28,0; 4. Jas. 
kova (Ceh.) 1:28,2; 100 m. liber 
Senioare 1. Skupilova (Ceh.) 1:09,0;

12. Markova (Ceh.) 1:09,4; 3. S. 
Platon (R.P.R.) 1:13,5; M. Wittgen.

'Stein (R.F.R.) 1:16,6; 200 m. flu- 
ffiure seniori 1. A. Popescu (R.P.R.) 
2:33,0; 2. S. Samuhel (Ceh.) 2:40,3; 
3 Nikulenka (Ceh). 2:44,4; 
4. Olaru (R. P. R.) 2:55,3 100
m. spate seniori: 1. L. Bacik 
(Ceh.) 1:08,7 2 A. Mîndoiu
(R.P.R.) 1:12,6; 3. Heger (Cah.) 
1:13,2; 4. Gh. Enaehe (R.P.R.)
1:16,0; 100 m. spate juniori 1. Ko
vacs (Ceh.) 1:12,8; 2. Sonberger

'(Ceh.) 1:13,1; 3. DJ Kamiinskî
(R.P.R.) 1:14,5 4. M. Vasitâu
(R.F.R.>1:17,1; 400 m. liber seniori 
1. Smerda (Ceh.) 4:53,7; 2. Ru- 
jinski (R.P.R ) 4:55,8 3. Prokop 
(Ceh.) 5:09,3; 4. A. lonescu (R.P.R.) 
5:19,8; 4x200 m. liber juniori 1. R. 
Cehoslovacă (Du rd a, Kokar, As- 
kenbrener, Fritc) 9,21,6; 2. R.P.R. 
(Blajek, Claus, Kovaci, St. Kro
ner, St. lonescu) 9:21,8; 4x100 m. 
liber senioare 1. R. Ceh. (Dubrova, 
Skupilova, Wanova, Markova) 
4:47,8; 2. R.F.R. (Platon, Orosz, 
Wittgenstein și M. Dan) 5:01,5; 
4x100 m. mixt junioare 1. R.P.R. 
M Both, M lonescu E. Ghinea, I. 
Rothe) 5:36,6; 2. R. Ceh. (Piblova, 
Kolarova, Makariusova, Fiserova) 
5:40,5

Partida de polo dintre echipa de 
seniori a R. Cehoslovace și re-

«Momsre. NOTAM
• Mîine se dispută la Buenos-Aires 

meciul internațional dintre reprezen
tativele Argentinei și Italiei. întâlni
rea este așteptată cu un deosebit in
teres întrucît echipa Italiei este una 
din cele mai bune în momentul de 
fată din Europa, iar Argentina a ocu
pat locul al doilea în campionatul 
sud-american desfășurat în acest an. 
Intîlnirea va fi arbitrată de englezul 
Leat

49 Tot mîine, se dispută la Copen
haga întîlnîrea dintre reprezentati
vele Norvegiei și Danemarcei-

• Comisia centrală de fotbal din 
R.P; Ungară a sancționat numeroși 
jucători fruntași, pentru comportarea 
nedisciplinată de care au dat dova
dă în ultima etapă de campionat. 
Astfel 2 jucători de la Voros Lobogo 
au fost suspendați: Sandor (2 etape), 
Szolnok (4 etape), iar Kovacs I a pri
mit mustrare. De la Honved, Puskas 
a fost suspendat pentru 3 etape, iar 
Faraao pentru 6 etape

• Echipa pragheză U.D.A. a Intîl- 
nlt miercuri formația pariziană Ra
cing Club. După un meet interesant 
victoria a revenit echipei cehoslova
ce cu scorul de 2-1. Racing Club Pa
lis va juca mîine la Budapesta în

în concursul de naiație de Ia de polo de la Neapole
prezenitat'va secundă de seniori a 
R.P. Romîne a luat sfîrșît cu sco
rul de 5—4 (2—1) pentru gazde.

La scorul de 4—4, cînd nu mai 
era nici un minut de joc, Marchi- 
țiu a fost eliminat în urma unui 
fault și imediat portarul nostru 
Marinescu a trebuit să părăsească 
și el bazinul, pentru scufundarea 
porții. Astfel rămasă în 5 oameni, 
echipa noastră nu a putut menține 
rezultatul și a cedat la un punct 
diferență. A condus corect Dr. Hen
rik Kumar (R.P.F. Iugoslavia) ur
mătoarele formații: R. Ceh. (Stark, 
Horvath, Kocourek, Deak, Urban, 
Boeam, Gendhofer); R.P.R. (A. Ma
rinescu, Patrichi, Marchitiu, Iosim, 
Danciu, Al. Popescu, Csordas).

întrecerile continuă în cursul 
zilei de astăzi și mîine.

GH. NICOLAESCU

Canotorii romîni concurează
Dupit ce, la sfîrșitul săptămânii

trecute, au concurat cu un succes 
remarcabil la Berlin, unde au 
întrecut cu un scor categoric re
prezentativa R. D. Germane, ca- 
iiaciștiiii și canoiștii noștri susțin, 
azi și mîine, la Budapesta, o 
nouă înltîlimiire .internațională'. Ei 
se vor întrece cu cei mai buni ca- 
iaciști și cainoiști maghiari, în ca
drul unui concurs care cuprinde 
numai cele nouă probe olimpice. 
(La Berlin s-a concurat la 14 pro
be).

Cunoscătorii sporturilor nau
tice își dau seama că întâlnirea de 
azi și mîine de la Budapesta este 
deosebit de grea pentnu reprezen
tanții noștri. Și aceasta, pentru 
că sportivii maghiari dețin ac
tualmente o formă extraordinară,

U.R.S.S.d e șah
Rundele a III-a și a IV-a din 

meciul internațional de șah 
U.R.S.S. — R.P.F. Iugoslavia s-au 
desfășurat sub semnul egalității.

In runda a III-a, din cele cinci 
partide încheiate în primele cinci 
ore regulamentare de joc, nu a 
fost înregistrată nici o înfrîn- 
gere, nici o victorie. întâlnirile 
Milici—Keres, Korcinoi—Ivkov,
Averbach—Gligorici, Matanovici— 
Shnaghin și Djurasevici — Tai
manov s-au terminat remiză.

Partidele Gheller—Trifunovici, 
Boles'lavski — Kairaklaici și Pirc- 
Petrosian s-au întrerupt.

în runda a IV-a s-au terminat

Turneul internațional de șah de la Praga
PRAGA 22, (prin telefon). — 

Turneul internațional de șah de ia 
Praga a continuat cu desfășurarea 
rundelor XIII-a și XlV-a. Iată re
zultatele înregistrate: Runda XIII-a: 
Pachmarț-Alster */2—'Ad Stahlberg- 
Flohr ‘/2—'li, Fichtl-Dworzynski 
0-1; Pilnik-Zitta >/2—>/2; Uhlman- 
Filip '/2->/2; Sefc-Ujtelky 1-0; 
partidele Szilagy-Rejfir, Wade-Bă- 
iănel, Beni-Pithart și Jezek-Ragozin 
s-au întrerupt.

Runda XlV-a: Bălănel-Szilagy 
1—0. Șahistul romîn a cîștigat o

deschidere la meciul dintre Vasas 
Bp. — U.D.A. Praga din cadrul Cu
pei Europe» Centrale.

• La Senftenberg, echipa locală 
Aktivist Brieske a învins echipa 
franceză Strasbourg cu 3-2.

• Jucînd ia New Delhi, echipa 
reprezentativă a R.P. Chineze a în
trecut cu 1-0 (1-0) selecționata Indiei

A După cum se știe, din prima ca
tegorie a campionatului Franței au 
retrogradat echipele Bordeaux șl 
Troyes. Din categoria Il-a au promo
vat Rennes (54 p.) și Angers (53 p.). 
Echipa Lille, clasată pe locul ÎS în 
prima categoric, trebuie să susțină, 
conform regulamentului, două me
ciuri de baraj cu cea de a treia cla
sată' In categoria a doua, Valen
ciennes. In primul meci de bara], 
Valenciennes a învins cu 1-0. Cîștl- 
gătorui jocurtlor de baraj va juca în 
prima categorie a campionatului 
francez.

• In Italia a luat sfîrșit campio
natul celei de a doua categorii. Pe 
primele locuri s-au clasat Udineae 
(49 p.) și Palermo (47 p.) care au 
promovat în prima categorie a țării 
în locul formațiilor Novara șl Pro 
Patria

domănînd de departe caiacul și 
canoea în Europa. In sprijinul a- 
cestei afirmații veinim cu rezul
tatele ultimelor două mari corn, 
petiții internaționale. Astfel, acum 
două săptămîni, la Praga, în 
cadrul unui concurs internațional 
la care au participat Ungaria, Ce
hoslovacia și R. D. G., sportivii 
maghiari au cucerit locul prim în 
toate cele 9 probe, realizînd tim
puri excelente. Cu osăptămînă mai 
târziu. calaciștii și canoiștii din 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Ungaria, 
Polonia și Austria s-au întâlnit, din 
nou, în cadrul unui mare concurs, 
pe rîui Moscova. Conîirimîndurșl 
înalta valoare, sportivii maghiari 
au cucerit și aici primul loc la 
toate cele 9 probe olimpice desfă
șurate. In acest concurs, echipa

— R.P.F. Iugoslavia 
șapte din cele opt partide. Intr-o 
criză grozavă de timp Ivkov a 
fost făcut mat de Ghe'.ler. Tot sub 
semnul crizei de t:mp s-a desfă
șurat intîlnirea Keres— Matano- 
vtci în care marele maestru iu
goslav a obținut victoria prin- 
tr-un atac îndrăzneț. Celelalte 
partide terminate și anume: Ka- 
riaklaici—Korcinoi, Trifunovici — 
Averbach, GFgorici— Boleslav- 
ski, Petrosian — Djurasevici șî 
Smîslov—Mitici au fost remize.
Partida dintre Taimanov și Udov- 
cici s-a întrerupt.

După patru runde echipa Uni
unii Sovietice conduce cu 14-12, 
șase partide fi:nd întrerupte.

partida foarte frumoasă. El a jucat 
o combinație de mat țn 8 mutări 
sacrificînd un turn și un nebun. A- 
ceastă partidă este socotită ca una 
dintre cele mai frumoase ale turneu
lui.

Pithart-Wade 1—0; AIster-Beni 
1—0; Flohr-Pachman'/ș—'A; Dwor. 
zynski-Stahlberg 0—4; Pilnik-Fichtl 
‘/i—'h; Filip-Sefc 1—0; Ujtelky- 
Jezek ‘/2—*/2; Zitta-Ragozin 0—1; 
partida Rejfir-IJhlman s-a întrerupt 

întreruptele din rundele anterioa
re s-au soldat cu rezultatele : Staht- 
berg-Pithart */2—*/2; Szilagyi-Uj-
telky 1—0; Ragozin-Sefc 1—0; 
Alster-Stahlberg 1—0; Ujtelky-Uhl- 
man 0—1.

După runda XlV-a clasamentul 
provizoriu se prezintă astfel : Rago
zin 9l/2 p., Stahlberg și Filip 9 p., 
Pachman 8 p. etc. Bălanei a acu
mulat 6>/2 p. (1).

Astăzi se joacă întreruptele, iar 
duminică se desfășoară runda XV-a.

Echipa de box a U.R.S.S. a obtM victoria 
asupra reprezentativei Angliei

MOSCOVA, 21 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Pe stadionul Dinamo din Mos
cova s-a disputat la 20 iunie întâl
nirea internațională de box dintre 
echipele reprezentative ale Uniunii 
Sovietice și Angliei. Pugiliștii so. 
vietici au obținut victoria cu scorul 
de 7-3.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate (în ordinea categoriilor): 
Stolnikov (U.R.S.S.) întrece la 
puncte pe Spink (Anglia); Ste
panov (U.R.S.S.) învinge prin k.o 
pe Weller (Anglia); Nicholls (An-

NEAPOLE 22, (prin telefon). — 
Joi seara a începui în bazinul de 
înot de la expoziția Mostram din 
localitate, turneul de polo pe apă, 
la care participă reprezentativele 
U.R.S.S., R. P. Ungare, R. P. Ro
mîne, R. F. Germane și Italiei. In 
primul meci echipa R.P.R. a întîlnit 
selecționata Italiei cu care a termi
nat la egalitate: 3—3 (1 — 1). Am
bele echipe au prestat un joc viu și 
destul de nervos, fiecare echipă ur
mărind obținerea victoriei cu orice 
preț, ceea ce a influențat negativ 
aspectul tehnic și tactic al jocului. 
Numeroase ocazii clare de gol au 
fost ratate. Reprezentativa noastră 
a ratat o lovitură de 4 m., iar ita
lienii din două lovituri de 4 m. au 
înscris o singură dată. Formația 
R.P.R. în acest meci a fost urmă
toarea : Deutsch, Hospodar, Zahan, 
Nagy, Bordi, Novac, Simon. A arbi-

la Budapesta
Ungariei s-a clasat pe primul loc 
în clasamentul pe națiuni, acumu- 
lînd 45 de puncte, și înitrecînd — 
în ordine — Cehoslovacia (28 
pumete), Uniunea Sovietică (24), 
Polonia (17) și Austria (15).

In fața caiaciștalor și canoiști- 
lor maghiari, reprezentanții noștri 
— oare au arătat o bună formă 
la Benlin — se vor strădui să aibă 
o comportare cît mai bună, demnă 
de prestigiul pe care și l-au cu
cerit în ultimul an. Mircea Anasta- 
sesai, Lipalit, Aghei, Ismailciiic, 
Rotman, Oprea, Batint și ceilalți 
reprezentanți ai noștri pornesc în 
întreceri cu mult elan și — unii 
din ei — chiar cu șanse aprecia
bile.

Probele sînt următoarele: AZI, 
întreceri de fond (caiac I, caiac 

| 2, canoe 1, canoe 2, toate pe 10.000 
I metri). MIINE, întreceri de vite

ză : caiac fete 1,500 metri; caiac 
2 băieți 100 m.; caiac simplu băieți 
1000 m.; canoe simplu și dublu 
pe 1000 m.

• Rangoon 21 (Agerpres). — Echi
pa reprezentativă de fotbal a R. P. 
Chineze a sosit la Rangoon în vede
rea mai multor întllniri pe care le 
va susține cu fotbaliștii birmani. 
Primul meci al fotbaliștilor chinezi 
va avea loc la 23 iunie cu echipa fe
roviarilor din Blrmanla. In cel de al 
doiliea meci, reprezentativa R. P. 
Chineze va întîlnl echipa selecțio
nată a Federației de fotbal din Bir- 
mania.

• Praga 21 (Agerpres). — La 2» Iu
nie In orașul Kladno s-a disputat în
tâlnirea internațională de fotbal din
tre echipele Banik Kladno șl F. C, 
Toulouse (Franța). Meciul a luat 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate: 
2-2.

• Valparaiso 21 (Agerpres). — Echi- 
pa reprezentativă de baschet a Uniu. 
nii Sovietice care întreprinde în pre
zent un turneu în țările Americil 
de Sud a jucat ia 20 iunie cu echipa 
selecționată a orașului Valparaiso 
(Chile). Meciul s-a desfășurat în nota 
de superioritate a baschetbaliștilot 
sovietici care au obținut victoria cu 
scorul de 73-45 (43-21).

• Praga 21 (Agerpres). — In conți- 
nuarea turneului pe care-1 intreprin-

Turneul de șah 
de la Ulan Bator

LEAN BATOR 22 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In turneul internațional de șah 
de la Ulan Bator (R. P. Mongolă), 
șahistul romîn O. Troianescu a tota
lizat după 11 runde, 6 puncte din 
9 posibile. Troianescu a cîștigat 4 
partide, a pierdut una și a făcut 4 
remize, avînd două partide între
rupte.

Pe primul loc în clasament se află 
maestrul german Liebert cu 9!/a 
puncte urmat de Antoșin (U.R.S.S.) 
cu 7'/2 puncte.

glia) dispune la puncte de Papa- 
zian (U.R.S.S.); Mc Taggart (An
glia) învinge la puncte pe Smirnov 
(U.R.S.S.); Enghibarian (U.R.S.S.) 
întrece la puncte pe Stone (Anglia); 
Borisov (U.R.S.S.) dispune la 
puncte de Mullin (Anglia); Karpov 
(U.R.S.S.) învinge prin k.o. pe 
Collins (Anglia); Redroup (An
glia) oîștigă la puncte în fața lui 
Nazarenko (U.R.S.SJ; Murauskas 
(U.R.S.S.) învinge la puncte pe 
Green (Anglia); Soțikas (U.R.S.S.) 
dispune prin k.o. de Rent (Anglia). 

trat bine Schultz (R. F. Germană). 
Au marcat: Zahan (2) și Simon 
(R.P.R.), Robini (2), Marziani.

In cel de al doilea meci, dispu
tat joi seara, echipa R. P. Ungare a 
învins R. F. Germană cu 5—2 
(2—1). Ungurii au prezentat o e- 
chîpă bine pregătită din toate punc
tele de vedere, cu o serie de ju
cători noi, care au luptat extrem de 
mult pentru obținerea acestui rezul
tat.

Vineri dimineața, turneul de polo 
a continuat cu meciul dintre R. P. 
Rorrrtnă și R. F. Germană. După o 
partidă de un slab nivel tehnic în
tâlnirea a luat sfîrșit cu scorul de 
3—2 (3—1) în favoarea echipei R.F. 
Germane. Jucătorii noștri s-au re
simțit după meciul cu selecționata 
Italiei, dar, în același timp, trebuie 
spus că au practicat de-a lungul ce
lor două reprize, un joc confuz și 
lipsit de spectaculozitate. Timp de 
2 minute înaintarea echipei noastre a 
jucat mingea în fața porții adverse 
fără să reușească să marcheze. E- 
chipa R.P.R. a folosit următoarea 
formație : Deutsch. Hospodar, Za
han, Nagy, Bordi, Szabo, Simon. 
Cit despre echipa germană, trebuie 
subliniat că a progresat foarte mult 
atît tehnic cît și tactic, față de anul 
trecut. Echipa R.F.G. este formată 
din jucători tineri și bine dezvoltați 
fizicește. De altfel, această forma
ție a obținut în anul 19.56 frumoa
se victorii asupra echipelor repre
zentative de polo ale Olandei șl 
Belgiei. Punctele au fost înscrise 
în următoarea ordine: Schneider 
(R.F.G.) 1-0; Sturn (R.F.G,) 2-0; 
Simon (R.P.R.) 2—1; Sturn 3—1; 
Szabo (R.P.R.) 3—2.

Vineri noaptea s-a desfășurat 
jocul de polo dintre echipele R.P.R. 
și R.P. Ungare. întâlnirea a luat 
sfîrșit după o luptă aprigă cu sco
rul de 3-2 (3-1) în favoarea re
prezentativei R. P. Ungare. Un 
rezultat de egalitate ar fi fost 
mai just.

Meciul dintre U.R.S.S. și Italia 
a luat sfîrșit cu scorul de 4-3 (3-1).

de In R. Cehoslovacă, ichipa selec
ționată de rugbi FSGT — Franța a 
susținut la 19 iunie o intîlnire in ca
pitala Cehoslovaciei cu echipa Dina
mo praga. Rugbiștii cehoslovaci au 
terminat învingători cu scorul de 22-3 
«-•).

■ La Berna s-a desfășurat zilele 
trecute tradiționala competiție inter
națională de marș rezervată factori
lor poștali, pe un traseu în lungime 
de 15 km. După o întrecere specta
culoasă victoria a revenit echipei 
„poștașilor" din R. P. Ungară.

■ In cadrul unui concurs de a- 
tletism desfășurat joi pe stadionul 
Armatei din Praga, atletul ceho
slovac Ladislav Moc a stabilit două 
noi recorduri mondiale în probele 
de marș pe distanțele de 30 mile 
șî 50 km. In proba de 50 km. Moc a 
obținut timpul de 4h. 21’07” care 
întrece cu 8’51” vechiul record mon
dial deținut din anul 1953 de a- 
tletul suedez J. Ljunggren. Pe 
30 mile Moc a fost cronometrat cu 
timpul de 4h. 12’03” 4/10. Vechiul re
cord era de 4h. 20’10”6^l0 și fusese 
stabilit în octombrie 1955 de atletul 
Roka (R. P. Ungară).

I
■ Intre 22 iunie și 1 iulie unul 

dintre cele mai vechi cluburi sporti
ve din Polonia „Cracovia" își săr
bătorește aniversarea a 50 de ani de 
la înființare. Cu acest prilej are loc 
„Săptămîna jubileului Cracoviei" or
ganizată sub patronajul primului 
ministru al R. P. Polone, Jozef 
Cyrankiewicz. In orașul Cracovia 
vor avea loc ițumeroase concursuri 
la diferite discipline sportive cu par
ticiparea unor sportivi fruntași din 
Anglia, Austria, R. Cehoslovacă șî 
Suedia.

■ La începutul lunii iulie vor so
si în R. P. Polonă echipele de na- 
tație Heliopolis Cairo și Slovan 
(R. Cehoslovacă) care vor lua parte 
la mai multe competiții alături de 
înotătorii asociației Sparta din R.P. 
Polonă. Tot cu acest prilej va a- 
vea loc și un turneu internațional de 
polo pe apă cu participarea echipe
lor Slovan Heliopolis, Sparta și 
GWKS-Varșovia.
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