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cttm cîteva săptămâni au început să ne sosească 

la redacție primele știri în legătură cu întrecerile 
sportive organizate in toate colțurile țării, în cin
stea zilei de 26 iunie. De atunci, numărul scriso
rilor cu această temă a crescut mereu și, fie că 
era vorba de un concurs al atleților fruntași sau 
de turneul unor echipe sătești de oină, de o serbare

sportivă școlărească sau de largi competiții polisportive, din toate 
știrile s-a desprins însuflețirea cu care sportivii au întâmpinat împli
nirea a șapte ani de la apariția Hotărârii Biroului Politic al C.C. af 
P.M.R. asupra problemei stimulării și dezvoltării continue a culturii 
fizice și a sportului.

26 iunie 1949 reprezintă o dată memorabilă în istoria sportului 
nostru. Sărbătorind această aniversare sportivii încearcă în fiecare 
an un dublu simțămint: recunoștință față de partid, făuritorul spor
tului de mase în țara noastră, și bucurie nețărmurită pentru noile 
realizări pe drumul traducerii în fapt a cuvintelor Hotărîrii.

Parcurgând paragrafele Hotărârii, înțelegi că te afli in fața unui 
document viu, puternic ancorat în miezul vieții sportive. învățătura, 
marilor dascăli ai proletariatului cu privire la rolul educației fizice 
în procesul de educare a omului nou este aplicată la condițiile țării 
noastre. Hotărârea a trasat cu claritate drumul pe care trebuie să-l 
urmeze activitatea de cultură fizică și sport

Cei șapte ani care s-au scurs de la apariția Hotărîrii sînt anii ade
văratei Înfloriri a mișcării sportive din țara noastră. O înflorire care 
a îmbrățișat cele mai diferite aspecte. Cel mai important dintre 
acestea este făptui că sportul a căpătat în țara noastră un caracter 

i de mase. Priviți sutele de mii de tineri care în fiecare pri- 
• măvară și toamnă — mereu mai mulți de la an la an —, se întrec 
în probele de cros, în Spartachmde, în campionate de casă, încon- 

I cursurile pentru trecerea normelor G.M.A.
porțile 
toate 
tr-un 
binefacerile acestui minunat mijloc de întărire fizică și morală, 

! sportul. Masei în continuă creștere a sportivilor i-au trebuit con
diții materiale corespunzătoare, și ea le-a putut găsi datorită grijii 

ț părintești a partidului și guvernului. S-au ridicat falnice și stau 
| mărturie a avîntului sportului nostru asemenea baze sportive cum 
ț sînt stadionul „23 August" parcul „Dinamo", sala și bazinul acoperit 
* „Floreasca", stadioanele din Constanța și Baia Mare, și alte numeroase 
? terenuri, aflate toate la dispoziția celor ce muncesc. Producția de 
{ materiale sportive, aproape inexistentă până în anul Hotărîrii, este 
Îîn continuă dezvoltare.

Afluxul necontenit al tineretului către sport a dus în mod firesc 
t la ridicarea simțitoare a nivelului rezultatelor la toate disciplinele. 
| Pe de altă parte, sportivii mai vîrstnici au găsit abia în acești ani 
’ condițiile pentru punerea în deplină valoare a talentului și posibili- 
; taților lor. Și astfel, numele țării noastre și a’e sportivilor noștri 
» au fost înscrise pe lista campionilor olimpici, a campionilor și record- 
< manilor mondiali și europeni. Rezultate ale sportivilor romini figurează 
i pe tabelele celor mai bune performanțe mondiale. Aceste succese 
| dovedesc gradul de maturitate atins de sportul nostru. Ele demon- 
4 strează. totodată dragostea fierbinte față de patrie de care sînt 
| animați sportivii noștri fruntași. Succesele și performanțele acestor 
j sportivi au dus Ia întărirea prestigiului internațional al sportului 

specifică a sportului nostru în arena 
s-au dezvoltat considerabil legăturile 
alte țări. Numai in anul 1955, țara 
peste 2400 de sportivi, iar aproape
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I 
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terenurilor și stadioanelor și
profesiile care aleargă, aruncă,

cuvînt se bucură cu toate

Pătrundeți dincolo de 
veți găsi tineri 

joacă mingea, 
fibrele ființei lor

de 
în
de

sportivi au dus la întărirea 
romînesc. Crescînd greutatea 
internațională, au crescut și 
sportive ale țării noastre cu 
noastră a fost vizitată de . 
2000 de sportivi romini au evoluat in 21 de țări ale lumii.

Sportivii pot raporta cu mîndrie pait’dului că sarcinile impor
tante pe care Hotărîrea din 26 iunie 1949 le-a pus ia fața mișcării 
sportive se înfăptuiesc cu succes. Sporturile de bază, ca atletismul, 
voleiul, gimnastica, și-au cucerit numeroși iubitori în rîndurile tine
retului. A renăscut, în special ia sate, frumosul sport național, oină. 
Numărul cadrelor tehnice este în creștere, iar calificarea lor se îm
bunătățește datorită folosirii creatoare a experienței sportivilor sovie
tici. înfiripată abia în anii din urmă, cercetarea științifică in dome
niul culturii fizice își urmează acum cu pas sigur drumul sănătos pe 
care a pornit.

Pentru ca sarcinile trasate de Hotărîre să fie duse piuă la capăt, 
| mai trebuie depuse multe strădanii. Sportivii ți toți cei ce lucrează 
| pe tăriniul culturii fizice sînt hotă rîți să nu precupețească nici un 
i efort pentru ca mișcarea noastră sportivă să aducă, așa cum cere 
ț Hotărîrea, o contribuție însemnată ta formarea unui om nou, luptător 
< hotărît și activ pentru construirea socialismului.
»
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VIZITA PREȘEDINTELUI iOSIP BROZ-TITO $1 A PERSOANELOR CARE-L INSOTESC,

Luni dimineață, 
președintele Repu
blicii Populare Fe
derative Iugosla
via, lostp Broz- 
Tito, cu soția, 
vard Kardelj, 
copreședintele 
cei Executive 
iterative, cu soția, 
Kocea Popovici, se
cretarul de stat 
pentru Afacerile 
Externe, cu soția, 
Mialko Todorovici 
membru al Veceî 
Executive Federa
tive, lakov Blajc- 
vici, președintele 
Vecei Executive a 
Republicii Popu
lare Croația și ce
lelalte persoane 
care îl însoțesc pe 
președinte în vizi
ta pe care o face 
în țara noastră, 
au făcut o vizită 
în orașul și regiu
nea Ploești. 
cursul vizitei, 
fost însoțiți
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Tov. I. Broz-Tito in vizită în regiunea

In 
înalții 
de tovarășii 

Gheorghiu-Dej. Chîvu Stoica, Pe
tre Borilă, Gr. Preoteasa, N. Gui- 
nă, ambasadorul R.P.R. în R.P.F. 
Iugoslavia, precum și de N. Vu- 
janovici, ambasadorul R.P.F. Iu
goslavia la București și locote
nent colonelul Milan Mrnici. ata
șat militar.

Zeci de mii de ploeșteni au fă
cut conducătorilor poporului ÎUj 
goslav o entuziastă primire. Dert^ 
lungul străzilor pe unde au tre
cut mașinile, precum și de la fe
restre și din balcoane, mii și mii 
de oameni aclamă 
președintele Tito, 
mașinile oficiale.

Tovarășul losip 
celelalte persoane 
răspund cu prietenie saluturilor 
călduroase ale populației.

Străbatind s’loeștiul, mașinile 
se îndreaptă spre Boldești unde 
se află una dintre cele mai vechi

oaspeți au 
Gh.

cu căldură 
aruncă flori

pe 
în

Și

petrolifereschele ale industriei 
românești.

In continuare, înalții 
vizitat sonda în foraj nr. 755.

La ora 13, președintele Tifo și 
ceilalți oaspeți au sosit la uzinele 
de utilaj petrolifer „1 Mai".

Oaspeții iugoslavi, împreună cu 
conducătorii partidului 
nului care-i însoțesc, 
apoi mai multe secții

In uralele oamenilor
Ioana de automobile părăsește u- 
zifiele „1 Mai". Din nou răsună

aaspeți au

și guver- 
au vizitat 
ale uzinei, 
muncii, co-

Broz-Tito 
care-l însoțesc

Ploești.
(Foto Af. AL4TE/) 

străzile Ploeștiului. Oas- 
îndreaptă spre rafinăria

H

urale pe 
peții se 
nr. 1.

Oaspeții au vizitat apoă câteva 
secții ale rafinăriei, acordînd o 
atenție deosebită secțiilor de dis« 
tilație și de gaze lichefiate.

La plecare, oaspeților iugoslayi 
li s-a făcut o 
de simpatie.

...Coloana de 
perite de flori, 
spre Snagov, 
luat masa.

caldă manifestație

automobile, aco« 
s-a îndreptat apoi 
unde oaspeții au

Echipa de box Metalac Zagreb susține 
o nouă întîlnire, astă - seară, la Craiova

Spectatorii bucureșteni care i-au 
văzut „la lucru" sîmbătă seara 
pe pugiliștii echipei Metalac Za
greb au rămas plăcut impresionați 
de calitățile tehnice șL mai ales de .

Știam despre baschetul chinez că 
este intr-o perioadă de transfor
mare în ceea ce privește concepția 
de joc. Despre majoritatea compo- 
nonților echipelor bucureștene știam 
că 6Înf în plină formă, ta un scurt 
interval după disputarea unor im
portante întreceri internaționale 
(fetele după campionatele europe
ne de la Praga, iar băieții după 
meciul cu Italia dela Veneția). Așa 
că, în mare, bănuiam ce avea sa se 
petreacă, iar desfășurarea întilni- 
rilor de sâmbătă și duminică din 
Capitală ne-a confirmat întru totul 
așteptările.

Oaspeții au cucerit victoria în- 
tr-un singur meci din cele patru 
susținute (cu selecționata Știința, 
la fete), dar au arătat o concepție 
cu totul diferită de cea pe care o 
cunoșteam caracteristică baschetu
lui din R. P Chineză. Acum și 
băieții și fetele practică un joc 
mult mai simplu, în care dantelă
riile care Ie înfrumusețau jocul au 
fost înlăturate. în folosul simplifi
cării acțiunilor și măririi eficaci
tății. Echipele R.P. Chineze au in
trodus în formații elemente de talie 
înaltă, cu ajutorul cărora au eli
minat în mare măsură vechiul ba
last: inferioritatea categorică sub 
panouri Ca și înainte reprezentan
ții baschetului chinezesc au de
monstrat o excetentă îndemînare In 
intnuirea balonului, o pregătire fi
zică remarcabilă și un joc tactic 
derutant Ca o scădere am observat 
lipsa preciziei în aruncările la coș 
din acțiune și libere, care înainte 
constituiau punctul „forte" al echi
pei, precum și o scădere în coordo.

narea acțiunilor în viteză, urmare 
probabil a introducerii jucătorilor 
înalți, dar mai puțin rapizi și fn. 
dominated.

Despre formațiile ramînești care 
au fost opuse echipelor R. P. Chi
neze se poate afirma cu toată certi
tudinea că și-au făcut pe deplin 
datoria. Echipa Casei 
Armatei a făcut 
în compania bas- 
chetbaliștilor chi
nezi un meci foar
te spectaculos. E- 
chiplerii de la 
C.C.A. au jucat 
de la egal cu cei 
chinezi, în ceea ce 
privește viteza ac- 

'țiunâ’or și au a- 
rătat o coeziune 
remarcabilă și o 
bună pregătire a 
aruncărilor la 
coș. Dinatnovișt’i 
■au avut „ghinio
nul" că duminică 
seara a plouat, 
ceea ce i-a împie
dicat — ca și pe 
oaspeți de aițfei 
— să-și facă jocul 
obișnuit, 
alunecos a stânje
nit mult stopurile 
și starturile, iar în 
săriturile sub pa-

C entrate a

nou au fost înregistrate multe 
căzături din cauza terenului alu
necos. Echipa Dinamo a arătat și 
de data .aceasta o mare putere de 
luptă și o pregătire tehnică, tac
tică și fizică prin care-și coniir- 
mă locul fruntaș pe care-l de
ține în 
nesc.

ierarhia baschetuluii romî-

Terenul
Siu Min, una din cele mai bune jucătoare ale 

echipei R.P. Chineze. încearcă o pătrundere ca
racteristică.

Echipa feminină Energia a iacul 
un Joc inteligent și, fiind bine con
dusă de pe margine, a putut reali
za o victorie frumoasă în fața unor 
adversare categoric superioare in 
pregătirea tehnică individuală. 
Energia a folosit apărarea în zonă 
— care a stânjenit mult atacul echi
pei R. F. Chineze, — iar în oten. 
sivă acțiunile de contraatac și cele 
poziționale au alternat în mod ju- 
d cios, dovedindu-se bine puse Ia 
punct.

Selecționata Știința este singura 
formație care a pierdut, dar țață 
de posibilitățile pe care le-a avut 
în acest meci, rezultatul este mul
țumitor. Studentele au tăcut un joc 
frumos, eficace, dar nu au obți
nut victoria din cauză că jucă
toarele eliminate pentru cinci 
greșeli personale nu au avut în
locuitoare corespunzătoare.

In general, întâlnirile susținute 
de baschetbalistele și basdhetba- 
liștii din R.P. Chineză In Capitală 
au prilejuit concluzii și învățămin
te prețioase care pot fi utHe în pro
cesul de instruire-antrenament al 
echipelor noastre fruntașe. Sperăm 
că și antrenorii și jucătorii echi
pelor din Tg. Mureș, Cluj, Oradea 
și Satu Mare, unde vor mai evoc 
lua oaspeții, vot ști să folosească 
ocazia ce li se ivește pentru a ur
mări și învăța elementele din jocul 
echipelor din R. P. Chineză, care 
ie pot fi de mare utilitate și anu
me: mînuirea balonului, marcajul 
strict în apărarea om la om, circu
lația în atac, blocaje, etc.

(Foto: & MOBĂ1

combativitatea 
Astă-seară, 

talac Zagreb vor urca din nou trep* 
tele ringului, dar la Craiova. Ei 
vor înfrunta □ pulernlcg selection 
nată locală, întărită cu cîțiva bo-> 
xerî bucureșteni. In vederea acestei 
importante reuniuni, la Craiova s-a 
făcut o intensă popularizare. Ri<w 
gul a fost instalat pe stadionul! 
Locomotiva. Se scontează pe o a- 
sistență record. ț

In linii mari, echipa noastră a. 
fost alcătuită. Ea cuprinde pe ur
mătorii pugiliști: Categoria mus-< 
că: Mircea Dobrescu; categoria co
cos: Ștefan Dumitrache; categoria 
pană: Dumitru Prunoiu; categoria 
semi ușoară: Iosif Olaru; catego
ria ușoară: Mihai Trancă; categoa 
rla semi-mijlocie: Mihai Stoian (C_. 
lordache); categoria mijlocie ușoa
ră: D. Gheorghiu; categoria miJ-< 
locie: Petre Deca; categoria semt 
grea: Petre Zaharia (O. Cioloca); 
categoria grea: Vasîle Mariuțan.

Oaspeții nu și-au
echipa. Ei vor prezenta un lot -de 
14 pugiliști din rîndurile cărora 
își vor „tria" pe cei zece repre
zentanți. -Reamintim că lotul Me- 
talac Zagreb e compus din: Zladko 
Novac, Marian Tkalcîc, Slobota 
Vitic, Bruno Modun, Vlado Balan- 
tki, Stepan Tisankî, Petar Pavlin, 
Zdravko Vasem, Ivan Sivka, Tomo 
Krizmanic, Zdravko Brnardici, 
Slavko Pelin, Ante Pankofa și Mi
lan Reiss.

Reuniunea de astă-seară, de la 
Craiova, va începe la ora 20.

oaspeților •«.ag<«!av|t 
pugiliștii de la Meu

nu definitivat



In loc de reportaj
Ceva des pre înțelesul noțiunii de „precizare”

vară a tineretuluicu Spartacloda de
Frumosul. răsărit 

dimineții de duminică
de soare al 

_________ ________ ne-a îndem
nat să pornim către unul din lo
curile de desfășurare a întrece
rilor din cadrul Spartachiadei de 
vară a tineretului, aflat în regiu
nea București, către Snagov... Fi
rește, nu ne-am dus la întâm
plare! Eram „înarmați** cu o pre
cizare oficială din partea comi
tetului C.F.S. regional București' 
(prin tov. Cristea) în sensul că 
întrecerile de la Snagov au loc 
pe terenul de stport al vilei Mini
sterului de Finanțe. Drumul pină 
acolo? Foarte simplu; cu trenul 
pînă la Snagov-plaje, apoi o mică 
excursie pe un drum, prin pădure, 
pînă la lac. La sus smintita vilă 
vom găsi pe tov. Ivan, președin
tele comitetului C. F. S. raional 
Snagov, cel care răspunde de 
organizarea întrecerilor.

Din păcate, indicațiile tov. Cri
stea concordau doar pină la... 
smîrcurile de la capătul aleiei 
străbătute, unde privirile noastre 
iau scrutat zadarnic împrejurimile 
pentru a distinge profilul vilei 
indicate... Din explicațiile și su
gestiile unora de prin partea lo
cului, rezulta că va trebui să mer- 

peVeniți fraților să vedej ->ă prăpădiți de rîs. E unul 
atei oare caute o Spartachiadă.

CU CINE JUCĂM?
marginea reprogram Ării etapei a 3-a 

a Cupei R.P,R. la rugbi
și că sorții, în astfel de ocazii, 
au de spus tun cuvînt greu. Toto
dată acest for a uitat că există 
un regulament care trebuie res
pectat întoemoi. Deci, sez-isarea a- 
sociației Dinamo a fost pe deplin 
justificată iar noua tragere la 
sorți regulamentară.

Dar să vedem care au fost con
secințele acestei defectuoase ori
entări a subcomisiei de competiții

Aflind' de prima tragere la sorți, 
o serie dintre echipele care cunoș
teau adversarul pe care trebuiau 
să-1 întîinească în sferturile de fina
lă ale Cupei R.P.R. (conform primei 
programări) și-au axat pregătirea 
pe un program de intensitate ma
ximă care să corespundă întru to
tul cu „dificultatea'* meciului pe 
caire-1 aveau de susținut (spre e- 
xemțptu formațiile C.C.A. și Dina
mo București). Echipele Energia 
I.S.P. și Locomotiva Grivița Ro
șie au executat un program de 
antrenament mult mai ușor. No
ua tragere la sorți a răsturnat 
programul de pregătire al tuturor 
acestor echipe. Astfel, feroviarii 
bucureșteni s-au văzut puși în fața 
u-nei siituații critice ca de altfel și 
Energia I.S.P. ai căror .adversari 
erau de data aceasta mult mai pu
ternici. Ba mai mult, echipa C.C.A. 
a făcut eforturi serioase de ordin 
administrativ pentru a găsi posi
bilitatea săi se deplaseze la Timi
șoara (tragerea la sorți făcîndiulăe 
abia miercuri seara) iar Știința 
Cluj, care în urma primei progra
mări trebuia să joace acasă nu 
a mai putut îndeplini formele de 
deplasare fiind astfel nevoită să 
forfeteze și să piardă meciul.

Ar fi de dorit ca această situație 
să fie a-n-alizaită profund pentru ca 
în viitor să se evite astfel de „pro
gramări" care fac un deserviciu 
rugbiului nostru atît pe plan 
n'c cît și propagandistic.

Pe

Încă 
'toți cei

de acum cîteva săptămânii, 
care se interesează de 

activitatea sportului cu balonul o- 
val, știau că în sferturile de finală 
ale tradiționalei competiț i Cupa 
R PR — ediția 1956, — se înîîl- 
nesc echipele Casa Centrală a Ar
matei cu Dinamo București. Ener
gia I.SP cu Știința Timișoara, 
St terța Cluj cu Locomotiva Grivița 
Roșie ș;, în fine, Progresul Sănă
tatea -cu Dinamo IX București. De 
ațtfel, acest hieru a fost anunțat 
și într-unul din numerele ziarului 
noslru. Dar iată că pe la mijlociți 
săptămânii trecute această etapă 
ia Cupei R.P.R. ]a rugbi s-a tras 
din nou Ia sorți în urma interven
ției făcute de către delegatul asocia
ta Dinamo Bncuncști? Pentru a .ne 
face o idee mai dară asupra acestei 
situații, să ne explicăm în cîteva 
«înduri. Regulamentul Cupei R.P.R. 
prevede că pî-iă în etapa a doua 
meciurile se aranjează de către 
subcoitesia de competiții, pe cri. 
4erii geografice, urmînd ca apoi 
'(după această etapă) să se facă 
'tragerea la sorți. Intr-una din șe
dințele sale, subcomisia de compe- 
W'i, de acord cu 13 delegați din 
16, a hotărît ca tragerea la sorți 

'Să se facă din etapa a doua. Mo
tivul : se iveați dificultăți de pro- 
gramye datorită vaterE apropiate 

."a majorității echipelor rămase în 
Jupta pentru cucerirea acestui tro
feu. Adică exista posibilitatea 
■ca cefe mai bune echipe din 
țară să se întilnească între ele 
>chiar în această eta.pă — elimi- 
nîndu-se în mod normal — șâ ast- 
tel, se putea întîmpla ca finala Cu
pei să se dispute între două echi
pe de valori diferite.

Judecând astfel, subcomisia de 
competiții a uitat că Cupa R.P.R 
•este o competiție deschisă oricărei 
echipe indiifeirent de valoarea sa 

gem în satul Snagov, pe unde se 
putea ajunge mai ușor la această 
vilă. Fiind unica soluție, team 
avut încotro: am urmat-o. Bine
înțeles nu atît de ușor, deoarece 
aveam de străbătut o regiune care 
purta cu prisosință u-rmele ultime
lor rptloî. Ajunși la vilă r.e-.am aș
teptat ca întrecerile să fie în toi. 
Dar, o liniște desăvî-rșită, între
ruptă din cînd în cînd de ciripi
tul păsărelelor, creau locurilor o 
ambianță de basm. Telefonic, am 
solicitat unele relații președinte
lui sfatului popular, tov. Ștefan, 
care ne-a explicat că întrecerile 
trebiuaif să se țină la această 
vilă dar că, ulterior, s-a stabilit 
ca ele să aibă loc în parcul din 
pădurea Snagov. Altfel spus, din 
nou cale întoarsă.

In parc am găsit numeroși ti
neri din raionul Snagov. Stăteau 
cuminți, grupuri, grupuri. Sigur, 
nu se aștepta vizita noastră, ci 
a tinerilor din alte raioane (Titu, 
Răcari, Brănești). Acolo l-am gă- 

președintele sfatului 
ne-a 

orga- 
sfatul

sit și pe
popular, tov. Ștefan, care 
pus în legătură cu imul din 
nizatori (tov. Tăcău).

teh-

ION OjPRESCU

(Dog-aru și

mani'p stații

tare. Tacă ii 
preună cu ... .
rea celorlalți paricipanți. La 
moment dat s-a apropiat de noi 
un tovarăș care, aflind restul vi
zitei noastre, a rămas total sur
prins ; „0, dar stați degeaba aici! 
întrecerile Spartachiadci au loc 
undeva în sat, pi lingă clădirea 
sfatului popular. Aici sint între
ceri ale unor echipe culturale" (? 1) 

Alți doi tovarăși, de la comite
tul regional U.T-M.
Paul) au confirmat faptul că în 
parc au loc numai 
cultural-artistice. în schimb ei au 
precizat că întrecerile Spartachia- 

■- dei ău loc la baza sportivă a ra
ionului C.F.S. Snagov la aproape 
2 km. distanță de parc... Odată a- 
junși acolo spre decepția noastră 
ni s-a. precizat că întrecerile se 
incheiascră cu puțin timp înain
te ..

...N-am vrea să fim prea dras- 
în formularea unei concluzii, 
pentru că ea se impune, o lă- 
îa latitudinea cititorilor aces- 

rîrduri...

tici
Dar 
săm 
tor
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T1BERIU STAMA

C. Radovici conduce in turneul
de șah de la Bușteni

BUȘTENI, 25 (prin telefon) — 
Turneul de șah de la Bușteni a 
continuat astăzi după amiază (N. 
R. ieri) cu disputarea întîlmritor 
din runda 4-a

Continuând șefia partidelor bune 
de pînă acum, ploeșteanul Corvin 
Radovici a înreg:s*rat o nouă vic
torie, de data aceasta în lata lui 
M. Breazu. S-a jucat o partidă 
Spaniolă, 'în care Breazu (cu alb) 
a încercat să forțeze cîștigul unui 
pion la mutarea 12, manevră care

4-a  adus insă :n dizavantaj pozi
țional, cu precizie valorificat apoi 
de Radovici. La mutarea 47, Brea
zu s-a recunoscut învins.

Halic l-a învins pe Voiculescu 
într-o partidă interesantă în care 
se intrase în jocul de mijloc fără 
să se fi schimbat nici măcar un 
pion. In fața presiunii pieselor 
albe, Voiculescu a ales, în ultimă 
instanță, rocada mare, ceea ce a 
oferit însă lui Halic, o pătrundere 
decisivă pe flancul damei. La tre
cerea controlului timpului, Voicu
lescu a cedat.

Remize scurte s-au înregistiat in 
partidele Crețulescu - Dunăreană 
(15 mutări), Costea-Nacht (19) ișl 
Alexandrescu-Suta (R).

Două part'd» s-au întrerupt. Drî- 
mer are sensibil avantaj pozițional 
într-un final de nebuni de aceeași 
culoare, în partida cu Erdely, ier 
Seimeanu are un mic avantaj în 
finalul cu turnuri în fața lui Mi- 
ti.V-u.

Una din întreruptele din runda 
3-a s-a dat remiză fără joc: Voictr- 
lescu-Erdely.

In clasament, Radovici conduce 
cu 3'A puncte. El este urmat de 
Dunăreanu 3, Coslea 2‘/j (1)> Mi. 
titelu 2 (1), Halic și G. Alexan- 
drescu 2.

Marț- se Joacă partidele între
rupte.

V- Zbancea, corespondent

Etapa din 3 iulie: ,g.a Ora
dea" Știința Cluj: etapa din 4 iulie 
Progresul Tg. Mureș-C.C.A. Bucu
rești : Flamura roșie Timișoara- 
Dinamo București, Energia Ora- 
dea-Locomotiva Cluj: etapa din 5 
iulie: Progresul Tg. Mureș-Pro -
greșul București: Flamura roșie 
Timișoara-Șt;ința Cluj: etapa din 
v iulie : Locomotiva Cluj-C.C.A. 
București: Energia Oradca-Dîna. 
mo București: etapa din 7 iulie: 
Știința Cluj-C.C.A. București: Lo
comotiva Cluj-Progresul Bucu -

am așteptat și noi îm- 
tinerii prezenți, sosi- 

un

INTIMPLARI DIN CRAIOVA

Iv

La Craiova s-a întîmplat mare 
minune, mare! Să nu vă aștep
tați, de pildă, că au înflorit din 
nou ghioceii, sau că o babă meș
teră în farmece l-a făcut pe un 
moșneag de 90 de ani să alerge 
„suta" de metri In 10,91 Nu. Ni
mic din toate acestea. Minunea a 
fost și mai grozavă: după patru 
ani de inerție, comisia de volei 
din Craiova s-a „reconstituit" ba 
a ținut și o ședință în toată re
gula (cu „ordine de zi", cu pahare 
de apă pe masă, cu discuții aprin
se șimai ales — cu toți mem
brii... prezen(H).

Un asemenea „eveniment" nu 
putea rămîne deci fără urmări în 
activitatea voleiului craiovean. 1- 
mediat. membrii coniisîei, în frun
te cu tov. Emil Dumitrescu, au ho
tărît organizarea primei etape a 
fazei orășenești din cadrul cam
pionatului republican de juniori. 
După ce și-au... revenit de pe ur
ma surprizei, colectivele sportive 
din Craiova, care de mult pier - 
duseră nădejdea că vor mai par
ticipa la vreo competiție de volei, 
au înscris în concurs șase echipe 
de băieți și patru de fete.

Voleiul își reluase deci locul în 
viata sportivă din „orașul bani - 
lor"... Vă închipuiți cu cită nerăb
dare au alergat tinerii sportivi 
spre terenul de volei .unde urma 
să înceapă competiția mult aș - 
teptată... Voleibaliștii de la Școala 
medie de băieți nr. 1 și cei de la 
Școala medie de băieți nr. 2 și-au 
îmbrăcat cele mai frumoase echi
pamente și s-au postat de o parte 
și de alta a fileului. Scorerul (tov. 
Th. Chiaburu) s-a așezat și et la 
locul lui, arbitrul (tov. 1. 
a suflat în fluer și meciul 
put...

Că a-nceput meciul, nu 
sează, poate, prea mult. Mai inte
resant e cum s-a terminat, cu atît 
mai mult cu cît la capătul Iui 
Craiova avea să bată un record 
mondial în materie de... ciudățenii 
sportive. Specialiști și cunoscători 
ai voleiului, ține(i-vă bine răsu - 
fior ea, pentru că ce veți afla acum 
nu s-a mai petrecut niciodată pe 
nici unul din meridianele globului 

i pătnîntesc. La Craiova s-a dispu

Crusti) 
a înce-

intere.

«
1

...ȘI DIN BREAZA

!

Coloanele ziarului nostru sint 
larg deschise tuturor metodelor 
tehnice aplicate de echipele de 
fotbal, tuturor inovațiilor și formu
lelor tactice... lată, de astă dată, 
vom găzdui în coloanele noastre 
■— să ne scuze cei de la rubrica 
de fotbal cărora le-o luăm îna
inte—metodele experimentate cu, 
mult succes și... rezultate de că
tre echipa Recolta din Breaza.

a) Echipa Recolta Breaza folo
sește cele mai perfecționate mij
loace de... intimidare a adversa
rului. Cînd e condusă, echipa a- 
plică tactica atacurilor neaștepta
te... Jucătorii își umplu gura cu apă 
iar cină dau de un adversar tL. 
stropesc (ca să-l... învioreze, pro
babil). Alteo-i (cînd se termină 
apa), jucătorii de la Recolta Brea
za aruncă părnînt în ochii adversa
rilor precum și u spectatorilor 
care „țin’’ cu oaspeții!

b) Cînd e dominată, — ne rela
tează corespondentul nostru Gh. 
Irimia — echipa Recolta aplică ul
tima și cea mai interesantă me
todă.... Jucătorii pun mina pe min
ge, care e proprietatea lor și pă

Programul cat. A la polo
i ești: eiapa din 8 iulie: Locomo
tiva Cluj-Dinamo București : Fla
mura roșie Timișoara-Progresul 
Tg. Mureș: etapa, din 9 iulie: E- 
nergia Oradea-C.C.A. București ; 
Știința Chij-Progresul București ; 
etapa din 10 iulie : Știința Cluj- 
Dinamo București; Progresul Tg. 
Mureș-Locomotiva Cluj: etapa din 
11 iulie: Flamura roșie Timișoara- 
C.C.A. București: Energia Oradsa- 
Progresul București: etapa din 12 
iulie: Progresul Tg. Mureș-Dinamo 
București; Locomotiva Cluj-Știința

tat primul meci de volei care s-a 
terminat la... egalitate 1—1 (Deci 
„x" la... Pronosport!). O să-ntre- 
bați, cum a fost posibil așa ceva? 
Vita, c-a fost. Una din echipe ciș- 
tigase un set, cealaltă pe al doi
lea iar în al treilea, care era ho- 
tărîior (se juca „două seturi din 
trei") s-a „încins’’ o luptă pe viață 
și pe moarte. Tot schimblnduse 
„serviciul" dintr-o parte în alta, 
arbitrul I. Crusti și scorerul Th. 
Chiaburit au ,,încurcat-o" și n-a mai 
fost în stare nimeni să afle care e 
rezultatul. Ca să împace și capra 
și varza, s-a oprit meciul la 1 — 1 
și, după cum ne relatează cores
pondentul nostru I. Amărășteanu 
— s-a hotărît reprogramarea lui 
pentru altă dată, cînd se speră, 
va putea fi desemnat un... învin
gător l

Abia răsuflaseră ușurați craio- 
venii după această pățanie și, 
iată, că s-au pomenit a doua zi cu 
o altă... performanță menită să-i 
lase cu gura și mai... căscată! De 
data aceasta, două echipe de vo
lei care trebuiau să susțină între 
ele o întilnire de volei (Locomotiva 
Complex și Școala de exploatare 
C.F.R.) erau declarate in același 
timp învingătoare și... învinse! In
tr-adevăr, la ora 16 arbitrul V. 
Tilcă prezent pe terenul Economat 
consemna în foaia de arbitrai „în
vingătoare prin ..forfait", echipa 
Locomotiva Complex”. Tot la ora 
16, tot pe un teren de volei (dar 
Progresul), arbitrul Th. Chiabura 
scria în foaia de arbitraj .învingă
toare prin forfait... echipa 
de exploatare C.F.R."!

Nu-i greu să pricepeți că 
încurcătura fusese cauzată 
greșeală de programare și că deci 
și acest meci 
joace!

Noi eram 
urile doar la 
și la volei, cînd e vorba de Craio
va. fiecare meci programat are și 
un... bis al lui. Tocmai de aceea, 
credem că comisia de volei din 
Craiova va munci cu mai multă 
atenție și nu ne va sili și pe noi 
să mai facem un„. bis la această 
rubrică!

ii

Școlii

toată 
de o

a trebuit să se re-

obișnuiți cu „bis”- 
ieatru. lată insă că

răsese terenul, spunind „mai ju- 
cați dacă mai aveți cu cel”.

...Noi așteptăm măsurile Ins
pecției de fotbal în legătură cu e- 
chipa și mai ales cu... terenul din 
Breaza, în așa fel, incit să le spu-

nem și noi jucăioritor de la Re
colta „mai jucați dacă mai aveți 
pe ce 1“

GEORGE MIHALACHE

pe apă
Cluj: etapa din 13 iulie: Flamura 
roșie Timișoara-Progresul Bucu
rești; Progresul Tg. Mureș-Ener- 
gia Oradea: etapa din 14 iulie: 
C.C.A. București-Dinamo Bucure
ști; Progresul Tg. Mureș-Știința 
Cluj: etapa din 15 iulie: Progre
sul București-C.C.A.. București; 
Locomotiva Cluj-Flamura roșie 
Timișoara : etapa. din 16 iulie :■ 
Dinamo București-Progresui Bu - 
curești: etapa din 17 iulie: Ener
gia Oradea-Flamura roșie Timi
șoara. „



Un eveniment deosebi atra
ge în aceste zile atenția 
telor de mii de tineri 
patria noastră. Este vorba de 
începerea lucrărilor celui 
al doilea Congres al U.T.M, 
care se va deschide mîine în 
Capitală.

Congrtesui! este așteptat de 
întreg tineretul patriei noas

tre cu un interes foarte mare, 
fiindcă de el este legată id'e 
fapt, dezvoltarea activității vii
toare a organizației revoluțio
nare a tineretului — Uniunea 
Tineretului Muncitor, — în ve
derea traducerii în viață a sar
cinilor care-i stau în față, sar- 
cini trasate recent de cel de al 
doilea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Privii prin această prizmă, 
entuziasmul clocotitor cu care 
acest Congres este întîmpinat 
pe întreg cuprinsul țării, apare 
firesc.

Mărețe sînt faptele realizate 
în aceste zile de. tinerii utemiști 
fie că ei își desfășoară activita
tea în uzine sau fabrici, pe o- 
gc-are, în școli și universități, 
fie că își desăvîrșesc pregătirea 
militară în unitățile armatei 
noastre populare.

Nici tinerii sportivi nu au ră
mas în urma acestui năvalnic 
avînt 1 Ei s-au străduit și se 
străduiesc mereu ca pe stadioa. 
re, în sălile de sport, pretutin
deni unde se întrec, să răsplă
tească grija pe care ie-o arată 
partidul și guvernul țării cre- 
în,du-!e condiții tot mai bure 
pentru a le asigura o viață cit 
mai fericită-, un viitor cit mai 
luminos.

Tineri sportivi ca Iolanda Ba. 
laș, Lia Manoliu, Anelise Zîm- 
breșteanu, Alexandru Popescu, 
Adrian Oanță, Emil Cișmaș, 
Gheorghe Negrea, Puiu Nicolae. 
fotbaliștii echipei Progresul 
C.P C.S. au reprezentat în tot
deauna cu cinste culorile pa
triei noastre, în confruntările 
cu sportivii de peste hotare. E- 
xemplul lor este urmat, zi 
zi, de un număr sporit de 
neri care doresc și ei să 
afirme și să pășească pe dru
mul consacrării în sport, cu 
convingerea că vor contribui la 
creșterea prestigiului sportiv al 
țării noastre.

Semnificația celui de al doi
lea Congres al U.T.M. este cu 
atît mai mare, cu cit el va con
sfinți — prin hotărîri’e pe care 
Ie va iu a — solidaritate^ tine
retului nostru muncitor cu toate 
hotărîrile celui de al doilea 
Congres al P.MR, în direcția 
construirii socialismului în țara 
noastră. Iată de ce alături 
de ceMalți tineri din patria 
noastră, soortivii romîni salută 
cu entuziasm lucrările cakii de 
al» doilea Congres al U.T.M. si 
își mâini festă convingerea că ele 
vor fi încununate de succes și 
că vor constitui totodată un 
nou nrilej de strîngere a rin- 
diwrilor tineretului patriei noas
tre în jurul partidului, în luata 

' pe care acesta o duce pentru 
formarea cît mai multor oa
menii de nădejde, constructori 
capabili, curajoși și cinstiți ai 
vieții noi.

su- 
din

de

. Participarea largă a tineretului la crosurile de primăvară șt 
considerabilă a mișcării sportivătoamnă demonstrează dezvoltarea 

de masă.

de 
ti
se

S e împlinesc astăzi șapte ani 
de cînd, cu inimile pline de
bucurie, citeam în prima 

pagină a ziarelor textul Hotăririi 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
asupra problemei stimulării și 
dezvoltării continue a 
zice 
ani 
vrei 
din 
tive, nu ai decît să faci apel la 
cifre. In limbajul lor sec, dar 
concludent, ele sînt în măsură 
să-ți dea o imagine despre rolul 
pe care-1 joacă această minunată 
călăuză în mersul înainte al miș
cării noastre sportive. Este însă 
deajuns să ici în față textul Ho
tăririi pentru ca limbajul cifrelor 
să ți se pară totuși prea limitat 
pentru a exprima întocmai ceea 
ce 
tei 
să 
ca 
plă 
este altceva decît urmarea firească 
a îndeplinirii 
dintre sarcinile 
rîre...

problemei stimulării 
culturii fi- 

și a sportului. Au trecut șapte 
de atunci și astăzi, dacă 

să sintetizezi marile realizări 
viața mișcării noastre spor-

ai vrea să spui cu ocazia aces- 
aniversări. Și este suficient 

recitești textul Hotăririi pentru 
să constați că orice se întîm- 

astăzi în viața sportivă nu

uneia sau alteia 
trasate de Hota-

UN SIMPLU COMUNICAT...

dat de comisia centrală de 
organizare a Spartachiadei 
de vară a tineretului, anun

ța în termenii cei mai laconici cu 
putință că, pînă în momentul res
pectiv, participaseră la concursu
rile primei etape 1.028.312 de 
tineri și tinere de Ia orașe și de 
la sate. Nu cred că acest comu
nicat a stirnit surprinderea cuiva. 
In definitiv, amploarea mișcării 
noastre sportive de masă a deve
nit în ultimii ani atît de largă, 
îneît dacă au fost comentarii pe 
marginea comunicatului cu pricina 
acestea au avut mai mult un 
caracter critic, deoarece... cifra 
realizată în iarnă fusese mai mare!

Trec anii, cresc exigențele. Re- 
văzînd
privire la dezvoltarea sportului în 
rindul

insă sarcinile Hotăririi cu

maselor de oameni ai mun-

ÎNCEPE CAMPIONATUL REPUBLICAN DE
Iată o veste care va bucura 

fără îndoială marea masă ,a spor
tivilor noștri tineri: La începutul 
lunii viitoare, în toate colectivele 
sportive din țară va fi organizată 
prima etapă — pe colectiv —• 
a campionatului republican de po
liatlon G.M.A. competiție care a 
intrat de-acum în tradiția sportului 
nostru.

Ca și anul trecut, campionatul 
este organizat separat, pe probe, 
pentru băieți și fete. In cadrul ce
lor două zile, cit durează concur
sul, participants au de trecut pro
be suficient de grele : ZIUA I-a :
l. Tir : probă G.M.A. gradul II 
(băieți și fete); 2. Gimnastică : 
normă G.M.A. gradul II (băieți și 
fete) ; 3. înot : 100 m. liber (băieți 
și fete). ZIUA a ILa : 4. Arunca
rea greutății cu ambele mîini (bă
ieți și fete) ; 5. Cursa cu obstacole 
150 m. — normă G.M.A gradul II 
(băieți și fete) ; 6. Alergare: 1500
m. plat pentru băieți și 800 m. plat 
pentru fete. După cum se vede, 
probele sînt destul de dificile și 
cer din partea concurenților o pre
gătire minuțioasă, atentă.

întrecerile din cadrul fiecărei 
faze se ..desfășoară individual și 
pe echipe. La ,,individual", celor 
care s-au clasat pe primul loc, 

„ ii ,șe va acorda tiljul de campion

cii și îndeosebi a unor sporturi ca 
gimnastica, atletismul, schiul, îno
tul, șahul etc. (sporturi cuprinse 
astăzi în regulamentul complexu
lui G.M.A. ,și al fiecărei competiții 
de masă mai importante), nu 
poate să nu-ți zboare gîndul cu 
ani in urmă, cînd cu greu ți-ai 
fi putut imagina o astfel de oglin- 

a realizării acestei
Și, în afară de Sparta- 

există azi complexul 
există crosurile de prîmă- 
toamnă, există campiona- 

universitare, întrece-

strau măiestria în orașul gondo
lelor... Și am amintit doar des
pre cîteva întreceri, desfășurate în 
3—4 luni. Pentru că dacă ar fi 
să amintim doar de performanțele 
cîtorva dintre cei aproape 500 de 
maeștri ai sportului, ale celor 
peste 100.000 de sportivi clasificați 
in diferite ramuri de sport, despre 
cele 489 recorduri republicane în
trecute în anul 1955, am prezenta, 
desigur un tablou mai complex al 
îndeplinirii sarcinilor trasate de 
Hotărire in domeniul ridicării mă
iestriei sportivilor noștri. Dar, 
așa am depăși mult cadrul acestor 
aspecte. Totuși, am mai avea un 
cuvînt de adăugat: deși spicuite 
numai din primele luni ale celui 
de-al șaptelea an de la Hotărire, 
aceste aspecte au o strînsă legă
tură între ele. Din rîndul mase
lor, s-au ridicat sportivi de va
loare. Nivelul ridicat al perfor
manțelor a permis lărgirea legătu
rilor sportive internaționale, iar 
intensificarea activității competițio- 
nale a sportivilor romîni este o 
contribuție reală la cauza păcii, a 
cunoașterii și înțelegerii între po
poare. Și toate acestea sint cu
prinse, în cîteva cuvinte, în Ho
tărî re.

dire cifrică 
sarcini, 
chiadă, 
G.M.A., 
vară și
tele școlare, 
rile fiecărei asociații și ale fiecă
rui colectiv... Sint zeci de forme 
de atragere a maselor de oameni 
ai muncii în sport, zeci de forme 
de a le asigura continuitatea ac
tivității începute într-una din a- 
ceste competiții. Toate acestea 
erau cuprinse în cîteva cuvinte, 
într-un singur pasaj din Hotă- 
rîre. Dar au trecut șapte ani de 
atunci...

★
Au trecut șapte ani de atunci șl, 

astăzi, fiecare dintre prevederile 
Hotăririi a prinș viață. Pe vremea

' actea, mulțf au fost surprinși iTtf 
faptul că partidul acordă o im
portanță atit de mare unei acti
vități considerate pînă atunci ca t» 
simplă distracție, folositoare, e 
drept, dar totuși o simplă distrac
ție. Citind Hotărîrea, ei au înțe
les atunci că mișcarea sportivă 
capătă nu numai o formă nouă 
de organizare, nu numai un în
dreptar de viitor, dar, mai ales, 
un conținut nou. Astăzi, nu ne 
mai surprinde cînd aflăm că un 
sportiv este stimat pentru succe
sele obținute la locul de muncă. 
Dimpotrivă, te indignează situa
țiile contrarii, care, a‘n păcate, 
mai există. Acest nou conținut 
îndreaptă din ce în ce mai mult 
tineretul patriei spre stadioane,, 
unde, el își educi deopotrivă 
deprinderile motrice și cele morale 
și de voință, spre folosul întregu
lui popor. Privind lucrurile prin 
această prismă, înțelegi și spriji
nul material acordat mișcării spor
tive, înțelegi și importanța acor
dată, în general, mișcării sportive.. 
Și, mai presus de orice, înțelegi) 
de ce sarcinile trasate prin Ho
tărî rea din 26 iunie 1949 trebuie*, 
îndeplinite în continuare și dupăi 
26 iunie 1956, de ce lipsurile care; 
mai frînează îndeplinirea acestor- 
sarcini trebuie lichidate cu toată 
hotărîrea, de ce orice activist al 
mișcării de cultură fizică și sport 
sau orice tînăr sportiv are astăzi 
obligații mai mari ca oricînd. ,

DE LA TOKIO, LA ISTANBUL

Nu este vorba de o călătorie 
pe acest itinerar, ci despre 
cîteva cuvinte în legătură 

cu victoriile sportivilor romîni în 
cele două orașe situate aproxima
tiv la antipozi. La Tokio, Ange
lica Rozeanu și Ella Zeller cîști- 
gau cu cîteva luni în urmă două 
titluri mondiale la tenis de masa, 
iar la Istanbul Ion Soter reușea 
acum cîteva zile 2,055 m la înăl
țime, una din cele mai bune per
formanțe ale anului. Nu este vorba 
aci despre o încercare de a oglin
di succesele sportivilor noștri în 
lupta lor pentru măiestrie, pen
tru că acest obiectiv ar fi mult 
prea vast. Dar sînt două fapte pe
trecute chiar în acest an, la un 
scurt răstimp, în care, însă, fot
baliștii noștri i-au întrecut pe cei 
iugoslavi la Belgrad, rugbiștii îșî 
dovedeau valoarea în luptă cu re
dutabilii
creau un
baschetbaliștii romîni își demon-

„Harlequini**, cicliștii își 
renume în „Cursa Păcii**,

POLIATLON G.M.A.

Vă place să aruncați cu greuta
tea ? Atunci grăbiți-vă de a vă în
scrie în campionatul de po'iallon 
GMA.

pe colectiv, raional, regional sau 
republicam,Iar echipelor formate 
din 4 concurenți în primele două 
etape, 2 băieți + 2 fete și 6 con
curenți în etapa imediat superi
oară, adică finala campionatului 
republican, li se va decerna titlul 
de cîștigătoare a etapei raionale, 
regionaje șța.u republicane. Echj-

pa care acumulează cel mai mic 
număr de puncte va îi declarată 
cîștigătoare și va primi dreptul 
de calificare în etapa următoare.

Au dreptul sâ ia parte la între
cerile din cadrul campionatului re
publican de poliatlon G.M.A. tinerii 
și tinerele care au împlinit vîrsta 
de j6 .ani. Țoți, cei; care doresc să 
se înscrie vor prezenta .și breve. 
tu.1 de purtător al insignei G.M.A. 
gr. I sau F. G.M.A.

întrecerile din cadrul acestei 
populare competiții sînt organizate 
în scopul stimulării interesului ce
lor tineri, dornici să practice cul
tura fizică și sportul. Și nu de 
puține ori, întrecerile de poliatlon 
G.M.A. au constituit un prilej de 
afirmare a numeroși tineri.

Anul trecut, în finala campiona
tului republica,n de poliatlon G.M.A. 
care a avut loc la Cîmpina, au 
ieșit campioni următorii : fete: 
maestira sportului Edith Treibal 
(colectivul sportiv 'Progresul Ti
mișoara), iar 
prezentând: .al 
Eugen Ignat.

TINERI ȘI
ȚI-VA IN NUMĂR 
MARE LA PRIMA 
CAMPIONATULUI REPUBLICAN 
DE POLIATLON,

la bă’.eți 
orașului

TINERE

tînărul re.
București,

INSCR1E-
CIT MAI 
ETAPA A

V. ARNÂUTU

-™-r

Cu ocazia recentului turneu ai echipei engleze Harlequins, 
rugbiștii noștri au realizat rezul tale care îi situează printre frun
tașii rugbiului european. Este încă unul dintre numeroasele succese 
obținute de mișcarea noastră sportivă pe drumul afirmării sale in
ternaționale. '

In eiteva cuvinte, despre...

Colectivul sportiv „Voința’'-Metale Chimic
ția de lupte (se știe că, în cadraj 
Spartachiadei de iarnă, una 
tre disciplinele sportive a fost: 
trînta). Acum, se face din tiou. 
„apel" la secția de pregătire ftV 
zică generală pentru întărirea sec
ției de atletism! ' HO

Colectivul Voința Metato-GM»- 
mic are un număr suficient de ca- , 
dre tehnice (15). Are și activiști- 
cu tragere de inimă, printre caras, 
amintim pe tovarășii Gaizer, pre* 
ședintele colectivului sportiv, Ne!*, 
gulescu, responsabil cu problemele 
de ■ ikistroire sportivă», Constants- 

nescu, responsabilul cp competi*- 
țille de masă șr multi, alții. Are;, 
deopotrivă,' suficient sprijin'' din- 
partea cooperativelor meșteșugăL 
rești din ramura de producție res
pectivii. Dar ceea ce nu are acest 
colectiv este o bază sportivă coi* 
respunzătoare vastei activități pe 
care o desfășoară. Colectivul po-< 
seda cîteva terenuri de volei, bas* 
chet, tenis de cîmo și... atît. Undai» 
se antrenează cele 20 echipe de' 
fotbal, 3 de handbal și masa de 
cooperatori care doresc să-și pe
treacă cîteva ore pe terenul dei 
sport ? însemnatele sume pe care 
colectivul le cheltuiește anual pen
tru închirierea bazelor sportive- 
not acoperi și chiar depăși fon
durile necesare amenajării unei7 
baze sportive complexe atît de ne
cesare.

Am epuizat oare Însemnările 
rlesore colectivul Voința Metalo-- 
Ch.imic ? Nu. Am enumerat numai 
cîteva din frumoasele realizări ale 
acestui colectiv care face cinstei 
asociației Voința, ca si unele gre
utăți care frînează obținerea unor 
succese și mai mari.

ELENA MATEESCU

Este greu să seri.atunci 'tind da
tele documentare sînt insuficien
te. Dar este cel puțin tot 
dificil să faci acest lucru 
cînd, din sumedenia de 
date și cifre însemnate în 
trebuie' să te oprești doar 
cîtorva. Pe care să le alegi ? Care 
dintre acestea sînt mai interesante, 
mai convingătoare?

Intr-o asemenea „dificultate" 
ne-am găsit .atunci cînd a trebuit 
să aștermem pe hîrtie ceea ce ni 
s- a părut mai demn de reținut 
din activitatea colectivului sportiv 
Voința Metalo-Chimic din Capi
tală. Sînt oare obișnuite asemenea 
succese ca obținerea a 14 titluri 
de campioni R.P.R. într-un singur 
an, mii de participainți. mobilizați 
la competițiile de masă, peste 
1200 membri cotizanți, dintre care 
670 sportivi legitimați ?

Colectivul Voința Mețalo-Chi-, 
mic are 16 secții pe ramură de 
sport,' dintre dare i'.imătatc" rdpre-1 
zintă asociația Voința în diferite 
competiții și campionate. Acestea 
sînt secțiile de alpinism, auto- 
moto, bob, haltere, lupte, popice, 
tenis de cînrp și turism, care nu 
mai au astfel nevoie de alte re- 
comandații. Acestora li se adaugă 
secțiile de atletism, box, fotbal, hand, 
bal, volei, șah, tenis de masă și 
secția de pregătire fizică generală - 
Unele au o activitate mai bogată, 
altele, ca cea de atletism, mai re
dusă. Secți.a care merită cîteva 
cuvinte în plus este cea de pregă
tire fizică generală spre care, 
consiliul colectivului, își îndreaptă 
atenția în deosebi. A fost un timp 
cînd .secția de pregătire fizică ge
nerală exișta doar în scripte. Dar 
ea a.fost puternic reactivizată odată 
cu Spartachiada de iarnă , cînd 
numărul membrilor săi. a crescut 
•la 80—90 de persoane dintre care 
40 ș-Uau îndreptat 2839

atît de 
atunci

■ nume, 
carnet, 
asupra

foefc 
notiu



La telefon Sofia
Ce ne puteți spune despre concursul atletic?

Răspunde ziaristul Veselin Popov

De vorbă cu boxerii romuri înainfea meciului

■Pentru a afla amănunte in legă
tură cu desfășurarea probelor 
din cadru-l celei de a II-a ediții 
a Campionatelor internaționale de 
atletism ale R. P. Bulgaria, ne-am 
adresat redactorului de speciali
tate de la ziarul „Veeerni Novini" 
din Sofia, Veselin Popov, care ne-a 
transmis următoarele :

„Organ'zarea bună a concursului 
a fost influențată de timpul ne
prielnic care a avut o mare înrî- 
wire asupra obținerii rezultatelor.

O impresie deosebită a lăsat a- 
iletul bulgar Gurgușinov. care la 
proba de triplu salt a realizat un 
rezultat de 15, 62 m. Performanța 
sa este a treia din lume în actu
alul sezon. Un nou record bulgar, 
a fost stabilit si la proba de 800 
m. de către tînăra atletă Țvetana 
'lașeva cu timpul de 2:J1,4. Ea 
datorează performanța aceasta 
în mare măsură .și atletei romîne 
Buda, care i-a fost o adversară 
puternică obligînd-o să se între
buințeze serios.

La proba de aruncare a greu
tății, publicul sofiot a avut oca
zia să vadă pentru prima oară o 
aruncare peste 17 m. obținută de. 
atletul cehoslovac Skobla. înainte 
de întrecere, Skobla a declarat că 
va -încerca să stab’lească un nou 
record european, mai ales că la 
antrenament a avut o aruncare de. 
17,40 m. Timpul nefavorabil nu i-a 
permis să-și realizeze dorința. In 
cadrul aceleiași probe, atletul b'-il- 
gar Artarski a stabilit un nou re
cord bulgar cu rezultatul de 16,48 
m. ceea ce constituie de asemenea 

o performanță foarte bună.

CARNET
' La sfîrșitul săptămînii trecute, 
S-au disputat întrecerile fazei re
gionale a campionatului republi
can de atletism rezervat juniorilor 
și junioarelor. In general, chiar cu 
prilejul acestor concursuri — pre
mergătoare etapei finale — tinerii 
atleți au obținut rezultate dintre 
cele mai bune, ceea ce ne face să 
așteptăm cu mult interes întrece
rea finală.

Iată cîfeva din relatările cores
pondenților noștri privind etapa 
regională a acestei importante în
treceri sportive.

ORAȘUL STALIN. — Timp de 
două zile, în localitate, s-au în
tîlnit pe pista stadionului Tinere
tului cei mai buni atleți juniori 
și junioare din regiunea Stalin. 
Cu această ocazie tânărul sibian 
Cornel Porumb (născut în 1939) a 
■realizat ia săritura în înălțime o 
excelentă performanță: 1,80 m. 
Dintre celelalte rezultate vom 
scoate in evidență pe cele realizate 
de: G. Erăgulescu (Or. Stalin) 
68,27 m. la ciocan (categ. I-a); 
Ivan Mircea (Făgăraș) 44,48 m. 
Ia suliță (categ. 11-a) ; Ane- 
Jise Kraus (Or. Stalin) 9,92 m. la 
greutate (categ. I-a); Aurelia Ma
nea (Or. Stalin) 13,9 sec. la 80 
m.g. (categ. I-a); Karin Roth 

l(Cisnădie) 2:40,4 la 800 m. (ca
teg. I-a).

ORADEA. — Aproape 70 de 
concurenți au participat la între
cerile etapei regionale desfășurate 
în localitate. Rezultartele au fost 
în bună parte influențate de pista

ULTIMELE PREGĂTIRI 
PENTRU OPATIJA

.Ieri după amiază a avut loc în 
sala Floreasca din Capitală un 
concurs de verificare ai tinerilor 
Jucători de tenis de masa. S-a 
disputat un turneu la care au luat 
parte cinci jucătoare, cîștigat de 
Maria Golopența, care a realizat 
patru victorii. In continuare s_au 
clasat Geta Strugaru, Mariana 
Barăsch, Irma Magyari și Catrî- 
nel Folea. La băieți s-a disputat 
un Concurs eliminatoriu eu 12 

, participanți, cîștigat de Otto Bot- 
,Șrier. Pe locul 2 Andronache, iar 
pe locul 3 Zaharia Bujor. Tinerii 
Cobîrzan și Șirlincan au fost în
vinși în preliminarii de adversari 
anat rutinșți. Totuși, ei au dovedit 
că poseda o formă bună.
j In încheiere s-a disputat un 
\xnic” turneu de dublu băieți ter
minat cu victoria perechii Bujor. 
Cobîrzan, care a întrecut în finală 

.perechea Bottner-Șirlincan cu 
2—1.

Pasionații atletismului din Sofia 
așteptau cu nerăbdare să-l vadă 
evoluînd pe atletul romîn I. Săter., 
Imediat după sosire, Șofer a ve
nit la stadion să se antreneze. 
Prima întrebare a atletului romîn 
a fost, aceea dacă a sosit Bengt 
Nilson. Aflind că acesta nu va 
veni, Soter și-a exprimat regretul 
că nu va avea concurenți care să-l 
oblige să se întrebuințeze mai 
mult și să realizeze o performanță 
Și mai bună. La 2,03 m. numai vîn- 
tul puternic n-a permis lui Soter 
să treacă peste ștachetă, astfel că 
a trebuit să se mulțumească cu 
rezultatul de 2 m.

O impresie deosebită au lăsat-o 
șl aileții romîni Opriș și Savel. 
Evoluția atletului maghiar F. Nlics 
după o întrerupere îndelungată a 
activității sale sportive, a (ost pro
mițătoare. La. aruncarea ciocanului, 
cehoslovacul Maca a aruncat 60,32 
m. performanță record pentru So
fia. Dintre aileții polonezi Lewan
dowski, Kusion și Lerczak au im
presionat publicul. Atteții turci care 
evoluau pentru prima oară, după 
9 septembrie 1944, la Sofia au 
rămas înclntați de primire și au 
anunțat că în luna august clubul 
turc „Fener Bahce" organizează 
mari concursuri de atletism la oare 
au fost invitați numeroși atleți 
dintre cei prezenți la Sofia, pre
cum și alți atleți fruntași din Europa

In încheere pot spune că între
cerile de atletism de la Sofia au 
făcut ca să se lege noi prietenii, 
au dus la o cunoaștere reciprocă, 
mai apropiată, au servit cauzei 
păcii".

ATLETIC
în sitiaire proastă a stadionului E- 
nergia. Cel mai bun rezultat a fost 
obținut de tînărul Ludovic Pan:k 
(Energia) care a reușit la sări
tura în lungime 6,38 m. Tot în 
cadrul acestei probe, însă în al ară 
de concurs, atletul Nicolae Popa 
(Progr. Oradea) a obținut un re
zultat promițător: 7,05 m.

BUCUREȘTI. — Stadionul Tine- 
îetului a găzduit în zile’e de 23 
și 24 iunie întrecerile etapei re
gionale a campionatului R.P.R. de 
atletism pentru juniori și junioare. 
Cei mai bine pregătiți au fost re
prezentanții raionului Giurgiu și în 
special elevii școlii sportive de ti
neret din această localitate. Nu 
aceiași lucru se poate spune despr e 
concurenții din raioanele Zimni- 
cea, Vidra, Drăgănești care s-au 
prezentat la startul probelor cu o 
„sumară" pregătire ceea ce dove
dește îlȚ-sa de interes față de. atle
tism a colectivelor sportive din a- 
ceste raioane. Iată cele mai bune 
rezultate: categoria 15—16 ăhi: 
suliță — Ștefan Ionescu (Giur- 
gju) 37,66 mgreutate — Ion 
Coșman (Giurgiu) 11,22 m.;. 100 
ni. — Dumitru Cristea (Oltenița) 
12,6 sec. Categoria 17—18 ani: 
înălțime — Ion Leu (Călărași) 
1,70 m.; lungime — Ion Leu (Că
lărași) 6,47 m.; 110 m.g. — Ste- 
lian Stoicescu (Giurgiu) 17,4 sec.; 
disc — Andrei Tudor (Giurgiu) 
31,35 m.

CĂREI. — La întrecerile dispu
tate în localriate au participat nu
mai reprezentanți ai raioanelor S. 
Mare, B. Mare și Cărei. In general 
rezultatele obținute sînt slabe ne- 
fiind de remarcat decît cele de la 
200 m. (juniori 17—18 ani) unde 
tînărul Adalbert Lațis (B. Mare) 
a realizat 26,4 sec. și de la arun
carea ciocanului (juniori 17—18 
ani) unde Radu Murgu din Satu 
Mare a reușit o aruncare de 
40,10 m.

In camera antrenorului Ion 
Popa de la hotelul Union se află 
un calendar ciudat... Pe fiecare 
filă a sa, scrie cu litere mari 
„Pină la meciul cu R. Cehoslovacă 
mai sînt... zile". Au fost 14, 13... 
12... Ieri cînd l-am văzut ultima 
oară pe antrenor, fila ajunsese 
la „7 zile"... Cu fiecare cifră tot 
mai mică ce își face apariția pe 
calendar, grijile antrenorului 
Popa cresc.

— In fond, surpriza nu este 
chiar atît de mare, căutăm noi 
să-i risipim temerile. Nu trebuie 
uitat că cehii au avuit totdeauna 
un cuvînt greu de spus în întîl- 
nirrle inter-țări și mai ales la 
campionatele europene și olimpice. 
Majdloch, Petrina, Zahara, Noiny 
și Torma sînt boxeri foarte cu- 
noscuți în lumea întreagă. Mai 
bine, propunem noi, să vorbim 
despre boxerii noștri, nu de alta 
dar să știm cu ce „atu-uri“ ne 
prezentăm la Praga și Brno...

— Avem unele defecțiuni. Mir
cea Dobrescu, după cum v-ați 
putut convinge, e departe de for
ma lui cea mai bună. In plus, 
la categoria muscă avem „fron
tul" descoperit prin accidentarea 
lui Ludovic Ambruș.

Cred, totuși, că Puiu Nicolae, 
eu dîrzenia și combativitatea care 
il caracterizează, îi va face des
tule clipe... grele lui Majdloch.

Convorbirea noastră cu antre
norul Ion Popa s-a oprit aci. Au
tobuzul din stradă claxona naîn- 
Irerupt, amintindu-ne că a sosit 
clipa cînd lotul trebuie să plece, 
la antrenament. De două săptă-^ 
tnîni, pugiliștii noștri sînt mereu 
văzuți pe stadionul Tineretului, 
pe terenul C.C.A. din șoseaua 
Ștefan cel Mare sau în sala Flo
reasca. 
i-am 
xeri. 
bere 
de...

In
Floreasca am căutat să aflu pă
rerile pugiliștilor noștri în legă
tură cu apropiata lor întîlnire din 
R. Cehoslovacă. Victor Schiopu 
ascultă zîmbind întrebarea noas
tră. „Cum crezi c-o s-o scoți la 
capăt cu Petrina?" și răspunde 
prompt:

— In primul rînd, nu știu dacă 
voi primi eu misiunea să-l înfrunt 
pe Petrina. S-ar putea ca rolul 
acesta să-i revină lui C. Gheor
ghiu. In orice caz, pentru fiecare 
din noi, misiunea e dificilă. 
trina e un „vulpoi" încercat 
știe să se descurce în fața 
cărui adversar.

De lîngă el, intervine Emil 
maș:

Nici- „pana" lor, fostul cam
pion olirrpic Zahara, nu-i... rea, 
nu? Cișmaș redevine serios și 
completează: în orice caz, pro
mit că întrecerea cu Zahara va fi 
foarte, spectaculoasă, iar cel mai 
bun, va învinge I

Gheorghe Fiat e tare interesai 
să-și cunoască cu o clipă mai de
vreme, adversarul.

— Am urmărit cu atenție pre
gătirile boxerilor cehi precum și 
desfășurarea finalelor campiona
telor din acest an. După toate 

. probabilitățile, adversarul meu va 
fi ales dintre Chovanec. campio» 
nul pe anul 1956, Glosa și Gold. 
Toți trei îmi sînt necunoscuți. Voi 
face cunoștință, cu unul din e» 
pe ring și sper că voi tranșa în 
favoarea mea întrecerea sportivă 1 

Constantin Dumitrescu, titula
rul echipei la cat. ușoară, s-a „do-
—

I'm

Pe stadionul Tineretului 
mai întîlnit într-o zi pe bo- 
Se împărțiseră în două ta- 
și jucau un pasionant meci 
fotbal 1
autobuzul ce gonea spre sala

Pe- 
caro 
fie-

Cis-

Turneul international de polo pe apă de la Neapole
NEAPOLE 25, (prin telefon). -3-, ; mație mai înscrie odată prin Ossel- 

Sîmbătă turneul internațional de marin și Dennerlein.
In derbiul etapei s-au întîlnit re

prezentativele R. P. Ungare 
U.R.SS. întrecerea a fost 

' sebit de strînsă și mult timp a 
' sub semnul egalității. In cele 
urmă-victoria a revenit echipei 
ghiare cu scorul de 6-4 
Primul gol a .fost înscris de Proko- 
mdv (U.R.S.S.), egalarea o aduce 
Karpati (R.P.U.); nu peste mult 
timp Mashvenieradze redă echipei 
U.R.S.b'. conducerea. Dar și acest 
rezultat nu „rezistă" prea mult și 
Karpati, înscriind de două ori la 
fînd, stabilește scorul la pauză. La 
reluare însă Mashvepieradze egalea
ză scorul: 3—3. De aci jucătorii 
maghiari forțează ritmul și înscriu 
de trei ori consecutiv prin Kărpați 
(2) și Dador. Scorul partidei a

Sîmbătă turneul internațional 
polo pe apă care se desfășoară în 
localitate a cunoscut o pauză nepre-. 
văzută în program. Din cauza tim
pului nefavorabil — frig și ploaie ■ 
puternică — etapa respectivă a fost1 
amînată. Duminică timpul îmbună- 
tățindu-se, întrecerile au putut con
tinua.

, In primul meci din cea de a treia 
zi de concurs, echipa Italiei a în
tîlnit reprezentativa R. F. Germane. 
Formația italiană și-a adjudecat 
destul de ușor victoria cu scorul de 
5—2 (2—0). Primele trei goluri 
sînt înscrise în ordine de Denner- 
lein, Rubini și Pedersoli pentru Ita
lia, după care Osselmann reduce 
handicapul. Imediat însă Peretti res- 
tflbjjeșțe echjjibrftl. Apoi fiecare foț-

și 
deo- 
stat 
din 
ma- 

(3-2).

de la Praga 
cumentat", se pare, asupra lui 
Ivanus, viitorul său adversar.

— Este, după cîte am auzit, un' 
boxer care lovește puternic și din 
toate pozițiile. Astfel de aver, 
sari îmi convin întotdeauna,..

Studiind lista probabilă a echi- 
pei cehoslovace am mai aflat 
unele lucruri interesante. La cat. 
semi mijlocie, Nicolae Linca va 
primi replica lui Nasal, campionul 
din acest an. „Dublurile" lui 
Nasal sînt Vitovec și Rocki. La 
cat. mijlocie ușoară, 
ționați Vasile Tiță 
Neacșu.

sînt selec- 
și Șerbu 

Selecționerii cehi s-au 
oprit asupra lui Nuhta și Foltin. 
Antrenorul Gh. Axioti ne-a dte* 
clarat că va fi foarte greu să se 
aleagă titularul la categoria mij- 
locie unde candidează cu șanse 
egale Ion Pintea și D. Gheor
ghiu. Echipa cehoslovacă va opu- 
ne probabil la cat. mijlocie pe 
Souchi (Noutny s-a accidentat).

— Partida cea mai dificilă o

susțin eu, intervine tînărul nos
tru semi greu, Gh, Negrea. II am 
ca adversar pe celebrul Torma.

Mai rămăsese de vorbit despre 
Ciobotaru. I-am cerut avizul an» 
trenorului Ion

— In ciuda 
Krismanic, D. 
mai bine. In 
manic a fost 
de o întindere 
cior. De multe ori boxa într-un sin
gur picior. Cred că această supără
toare durere va trece și în me- 
ciul cu Netuka (sau Nemec — 
căci el a cîștigat campionatul), 
Ciobotaru se va putea prezenta 
în conidițiuni cît mai bune de 
luptă.

— Un pronostic asupra scorului?
— Greu de dat. Să vedem cm 

surprize ne oferă cehoslovacii. In 
orice caz, vom face totul pentru 
un rezultat cît mai bun...

Popa :
meciului slab cu 

Ciobotaru „merge" 
întîlnirea cu Nris- 
foarte handicapat 
de mușchi la pi-

în „Primăvara napolitană” meciul triunghiular 
de atletism a constituit un moment interesant , 

toate aruncătoarele lotului dum
neavoastră. Sub aspectul călită-' 
filar naturale, atletele românce mi 
sGau părut excepțional dotate, 
însă insuficient dezvoltate tehni-. 
Desigur că vîrsta lor explică în 
mare măsură acest neajuns.

Vreau neapărat să spun citeva 
cuvinte și despre marea campi
oană lolanda Balaș. Este o sări
toare de mare elan, parcă anume 
făcută pentru stilul său la care 
cred că nu va trebui să renunțe. 
Cu calitățile sale și chiar cu acest 
stil simplu, dar pe care ea îl face 
atît de eficace, lolar.da Balaș 
poate ajunge la rezultate nespe
rate. Cred că rostogolirea nu îi 
va fi favorabilă, deoarece îi w 
pune probleme dificile la trecerea 
peste ștachetă a piciorului de 
bătaie."

Eespre Io’.anda Balaș mi-a vor
bit și arbitrul probei de săritură 
în înălțime BACCI: „Este cea 
mai bună săritoare pe care am 
văzut-o în cei 20 de ani de cină 
funcționez ca arbitru 
tism."

Meciul de atletism a 
vizat și s-a bucurat 
diin partea publicului, care avea 
de ales între diferite manifestații 
sportive internaționale și de alt 
gen, organizate în aceste zile la 
Neapole, cu prilejul așa numitelor 
„Prienăveri napolitane'*. Operato
rul de lia RAI (televiziune) ne-a 
declarat: „Este o adevărată plă
cere să poți urmări un asemenea 
meci atletic și cu atît mai mare 
să-l și poți filma, pentru alte sute 
de - mii de „spectatori". Toiuțși, 
consider că cei care nu au venit 
pe stadion au ce regreta și de 
aceasta se vor convinge mai ales 
atunci cină vor vedea meciul la 
aparatele de televiziune."

Io privința aspectului general 
al întîlnirii, se poate spune că. . 
reprezentantele R. Cehoslovace aij. 
meritat pe deplin victoria. Ele au 
recoltat 4 victorii din cele 9 probe, 
în vreme ce gazdele au c fșțigat, 
de 3 ori și atletele noastre de > 
două ori. Deși victoria echipei Ita
liei asupra reprezentativei ndastra' ’' 
pare oarecum surprinzătoare, cred 
totușj că. rezultatul general este 
just. S-a vădit cu acest prilej lipsa 
de omogenitate a echipei R. P. 
Romine, marile diferențe care le 
separă pe unele concurente de ce
lelalte (Lia Manoliu și P. Lukacs. 
I. Balaș și E. Mayer, Knobloch și 
Ma.riș). De asemenea, clasa aler
gătoarelor noastre de viteză este 
sub nivelul actual al 
din alte țări.

Reprezentativa R. Cehoslovace 
s-a prezentat în schimb ca o e- 
ohipă matură, puternică, bine 
pusă la punct sub toate aspectele, 
și foarte omogenă. Cele două ecti- 
cureote din fiecare probă au fost 
de valori apropiate ceea ce s-a 
reflectat direct în clasamentul 
general.

Concursul s-a desfășurat în bune 
condiții tehnice, 
80 m. garduri 
mică eroare în 
și a timpurilor, 
influențat însă 
al meciului. Pista a fost neaștep
tat de bună față de ziua prece
dentă, iar juriul de apel rxu a, 
avut pur șî simplu ce să facă. 
Și acum o veste bună: oficialii 
italieni ne-au anunțat că la Cam
pionatele internaționale ale RPR 
vor trimite pe cei mai buni atleți 
ai Italiei.

'OLANDA BALAȘ

nespe-

întîlnirea atletică triunghiulară 
internațională de la Neapo’.e ne-a 
prilejuit, pe lîngă frumosul spec
tacol sportiv, și efectuarea unor noi 
și interesante cunoștințe.

Dintre cei pe oare i-am întîlnit 
la Neapo’.e, figura cea mai in
teresantă mi s-a părut Giorgio 
Oberveger, actualul consilier teh
nic al Federației italiene de 
atletism, cu care am avut înde
lungi convorbiri. Printre aruncă
torii de disc italieni, bine cuno- 
scuți în lumea întreagă, Ober
veger se bucură de prestigiul 
primului aruncător al peninsulei 
italice care a trecut granița celor 
50 de metri. De altfel, printre 
trofeele cucerite de el se numără 
și medalia de bronz a Olimpia
dei din anul 1936; Vaiîoarea ridi
cată a acestui sportiv ca și în
delungata sa carieră de antre
nor, fac ca observațiile sale să 
fie pline de miez și sfaturile 
sale bune de urmat. Iată ce 
mi-a declarat el după desfășu
rarea meciului de la Newole:

,.Aveți atlete foarte bine dotate, 
cu nerv și foarte tinere. Se vede 
ca se pregăte.sc. cu seriozitate și 
că muncesc pentru performanțele 
lor. Ele sint animate de un fru
mos spirit de luptă sportivă și se 

prezintă ca un colectiv bine sudat 
sufletește. ‘

Aș dori să fac unele observații 
in legătură cu principala concu
rentă a echipei romine la preba 
de aruncare a discului, Lia Ma- 
noliu, care m-a impresionat in mod 
deosebit. După părerea mea, ea 
trebuie să-și îndrepte atenția in 
Viitor — dar începînd chiar de 
acum — spre lucrul picioarelor. 
Am văzut că in finalul arun
cării Lia Manoliu cămine 'jos. Bra
țul ei este de-a dreptul formidabil, 
iar viteza de execuție mi-a plăcut 
de asemenea. Consider insă, că 
cu toate aceste caii tați ea execută 
numai 50% din aruncare tocmai 
fiindcă îi lipsește finalul arun
cării, foarte important pentru re
zultat.

Cu o tehnică îmbunătit'dă, Lia 
Manoliu sînt sigur că va arunca 
— o spun din convingere și nu 
din amabilitate — peste 
metri. Pe baza tehnicii 
este corectă, ea trebuie să 
în vederea îmbunătățirii 
de aruncare.

Ana Roth mi-a tăsat de 
nea, o foarte bună impresie. Ea 
are multă explozie, dar este lip
sită la riadul ei de finalul arun
cării. Se poete spune că acest 
aspect negativ caracterizează pe

de,. aile»

fost tele- 
de atei»-ie

sprinterefio."

50 de 
ei caee 
lucreze 
stilului

aseme-

doar la proba dft 
făcîndu-și loc o 
aprecierea sosirii 
eroare care nu a 
rezultata! genenal

ROMtO V1LARA



(X S-a dat plecarea în primul schimb al ștafetei. In primul plan, 
Cpmărșăluitorik. feroviari.
« Ștafeta combinată organizată de ziarul „Munca", i-a cucerit pe , 
(6 numeroșii bucweștmi oare au urmărit întrecerile de-a lungul între- S 
Sygului traseu. v;

Rezultatele campionatului republican 
de tenis pe echipe

Știința București — Energia 
„St. roșu" Or. Stalin 7—4: Slap- 
ciu — Bosch 3—0, Teodorescu — 
Racoviță 0—3, Slapciu — Raco- 
viță 2—3, Teodorescu — Bosch 
0—3, Tuleș — Țiriac 3—1, Sil-, 
berman — Bogdan 3—0, Julieta 
Namian — Hermina Brener 2—1, 
Sibila Ressu •— Rodica Dogariu 
2—1, Namian, Ressu — Dogariu, 
Brener 0—2, Teodorescu, Slapciu 
— Bosch, Țiriac 3—1, Namian, 
Teodorescu — Brener, Țiriac 2—1.

Progresul Cluj — C.C.A. 1 —10:
G. Viziru — Pusztai 3—0 (6—2, 
7—5, 6—1), M. Viziru — Ghidrai 
3—0 (6 3, 6—1, 6—0), G. Vi
ziru — Ghidrai 3—0 (6—2, 6—3, 
6—1), M. Viziru — Pusztai 3—0 
16—4. 6-1, 6—4), Chivaru — 
Dîmbăreanu 
6—3, 7-5), 
(7—5, 7—9, 
Roșianu — 
(7-5, 6-8.
șianu — Fcaterina Pusztai 2—0 
(6—2, 8—6), Roșianu, Roș’anu — 
Pusztai, Avram 2—1 (3—6, 7—5, 
9—7V, Cobzuc, Ecat. Roșianu —- 
Ghidrai, Avram 2—0 (6—3. 6—1), 
M. Viziru, Cobzuc — Dîmbăreanu, 
Ghidrai 3—0 (6—3, 6—3, 8—6).

3-1 (1-6, 6-4,
Năstase — Kadar 3-1 
6—2, 6—2), Eleonora
Livia Avram 1—2
2—6), Ecaterina Ro-

Progresul Tg. Mureș — Dinamo 
București 5—6 : Rakosi — Seres- 
ter 2—3 (3-6, 6—1, 6-1, 4-6 
4—6), Rakosi — I. Nagy 3—0 
(6—3. 6—4 6—4), Bard an — Se- 
rester 3—2 (6—0,1—6. 1—6, 6—4, 
8—6), Bard an — I. Nagv 3—0 
(6—1, 6—3. 6—1), Vasilescu - 
Baia w.o.. Turdeanu — Halmagy
3— 1 (7 9, 6—1. 6—2. 6—2),Ma
riana Dinoool — Carolina Siegler 
1—2 (4—6. 6—2, 4—6), Elen» 
Stan — Ecaterina Urzică 2—1 
(7—5, 6—8. 6—1), Stan, Dinopol
— Lazăr, Urzică 4—6. 4—5 (Ia
acest scor, dublul dinamovist a 
abandonați. Turdeanu, Dinopol — 
Serester, Siegler 0—2 (3—6.
J— 6)ȚRakosi, Bard an — Serester. 
Baia (perechea dinamovistă a pier
dut prin neprezentare),

Energia 'Timișoara — Energia 
București 2—9: Bădin — Mihai 
Sorin 3- O (6—3, 6—2, 6—4), Za 
copeeanu — Juhasz 1—3 (6—3,
4— 6, 3—6, 4—6) (jucătorul timi
șorean a lăcut o partidă excelen
tă, realizînd surpriza etapei), Grad
— Ghidernic 3—0 (6—1. 6—2, 
6—4), Bădin — Juhasz 3—2 (6-3,
5— 7, 6—3. 4—6, 6—2), Schmidt
— Wilier 3—0 (6—1, 6—4, 7—5). 
Irina Pbhbva — Olga Gorog 2—0

La concursul Pronosport nr. 25 
din 24 iunie au fost depuse 
M0G.797 variante.

In, urma trierii și omologării 
buletineipr depuse, fondul de pre
mii în valoare de 861.458 lei a 
fost repartizat la următoarele pre
mii srtabiltțe: ►

Premiul I 7 variante cu 12 re
zultate exacte, revenind fiecărei 
variante cîte 30.766 lei.

Premiul II 106 variante cu 11 
rezultate exacte, revenind fiecă
rei variante cîite 2.438 lei.

Premiul III 1.367 variante 
10 rezultate exacte, revenind 
cărei variante cîte 283 lei,

★
Premiile spec’ale atribuite 

îetmelor cu 0 rezultate de la < 
‘ cursul nr. 23 din 10 iunie, 
, cursii în străinătate, au fost 
' Iribuite astfel:

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

■revenit participanților;

CU 
fie-

bu- 
con- 

ex- 
dis-

6, 
Juhasz, 

6—0, 
— G5- 

8—6.

(6—2, 6—2), Mariana Niculescu 
— Petruță 2-0 (6—0, 6-0), P<>- 
nova, Niculescu — Gorog, Petruță
2— 0 (6—1, 6—4), Zacopceanu --
Mihai Sorin 3—1 (6—0, 6—3, 1—F 
8—6), Schmidt, Bădin — 
Mihai Sorin 3—0 (6—0,
6—0), Niculescu, Schmidt 
rog, juhasz 1—2 (3—6,
3- 6).

Progre-Flamura roșie Arad — 
sul I.T.B. 2—6: Anghelescu - 
Grunwald 3—1 (6—8, 6—1, 9—7, 
6—2), Cristea — Piros (arădanul 
a cîștigat prin neprezentare), 
Georgescu — Lowinger 3—2 
(6-3, 7—9, 2—6, 6—3, 9—7). An 
ghelescu -— Piroș 3—0 (6—3,
6—2, 6—3), Stănescu — Takacs 
0—3 (0—6, 0—6. 1—6), EvaStăn- 
cescu — Maria Bauer 2—0 (6—0, 
6—-2), Rodica Andreescu — Pa- 
taki 2—0 (6—1, 6—2). Stăncescu, 
Andreescu — Bauer, Pataki 2—-0 
(6—1, 6—1). Intîlnirea a fost în
treruptă din cauza ploii căzute du
minică după-amiază.

La rezultatele meciurilor 
țară, jucătorii bucureșteni au fost 
trecuți primii.

din

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI
Duminică s-a disputat a treia 

e’apă a returului acestei interesan
te competiții și cu această etapă 
campionatul își întrerupe desfășu
rarea pînă la 12 august cînd va 
continua cu etapa a patra a retu
rului Duminică s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate:

SERIA I: Progresul Rădăuți —Di
namo Dorohoi 5-2 (4-1); FI. roșie Bur- 
dujeni — El. roșie Bacău 3-1 (1-1); 
Recolta Avlntul Fălticeni — Loco
motiva Pașcani 4-0 (4-0); Dinamo Ba
cău — Recolta Avîntul P. Neamț t-Ș 
(3-O).

SERIA II: Flacăra (E) Molnețti — 
Victoria Tecuci 3-1 (1-0); Dinamo Bîr- 
■ad — Știința Iași 0-1 (0-1); Locomo
tiva Galați — Locomotiva laț! 1-2 
(1-1); Voința Tecuci — Progresul Foc
șani 4-2 (2-0).

SERIA III: Metalul (E) Sinaia — 
Metalul (E) Tirgoviște 6-1 (3-1); Fla
căra (E) Clmplna — Progresul FB 
București 3-3 (3-1); Flacăra (E) Plo- 
ești — Flacăra (E) Morem »-0 (2-6): 
Dinamo Galați — Metalul (E) Brăila 
3-0 (1-0).

SERIA IV: Metalul (E) Constanta — 
Metalul (E) București 2-4 (2-1): Con
structorul (E) Constanța — Locomo
tiva București 0-7 (0-3): Progresul Că
lărași — Progresul CPCS București 
0-7 (0-41.

SERTA V: Dinamo Pitești — FI. ro
șie B.R. București 8-1 (3-0); Locomo
tiva Craiova — Constructorul (El Cra-

©tanosport
Balasz Vasile din Cugir, str. 

Subcoastă 228 și
Mocaci Ludov'c din Constanța.
Excursia în U.R.S.Ș. pe itine

rariul Kiev—Moscova—Leningrad 
a revenit participantului:

Vasiliu M liuță din Focșani, str. 
T. Vladimirescu nr. 3.

Excursia în R.P. Ungară a re
venit participantului:

Mircea Eusebiu din comuna 
Cîmpeni, regiunea Cluj.

Excursia în R.P. Bulgaria 
revenit participantului:

Tomică Ivănică din comuna 
Crîngeni, regiunea Pitești.

Croaziera pe Marea Neagră o 
rev«uț P.ajlicjmiaLub -

n

FOȚȘAL.» FOTBAL • FOTBALFOTBAL • FC

Din fotbalul
Una din cele mai vechi federa

ții de fotbal din Europa este cea 
norvegiană, care în anul 1952 și-a 
sărbătorit jubileul de 50 de ani. 
Fotbalul, însă, s-a practicat în 
Norvegia cu mult înainte de anul 
1902 și a cucerit aceeași 
laritate de care se bucură 
tă lumea. Cele peste 1200 
buri care activează azi în 
gia numără aproape 130.000 
jucători, angrenați în 
competiții dintre care cea 
importantă este campionatul 
vizionar, urmat de Cupă.

popu- 
în toa- 
de clu- 
Norve- 

de
diferite 

mai 
di-

*
Anul trecut, titlul de campioa

nă a fost cucerit de echipa clubu
lui Larvik Turn. Această forma
ție a reușit și anul acesta să cîș- 
tige campionatul, învingînd în jo
cul decisiv pe Frederikstad F.K. 
cu 3—2. In prezent, Cupa Norve
giei, este deținută, pentru a doua 
oară consecutiv, de Skeid Oslo.

★
Echipa națională a Norvegiei are 

la activ peste 150 de jocuri, în 
multe dintre ele reușind rezultate 
bune. Cele mai multe meciuri le-a 
disputat cu Suedia, recentul nostru 
adversar. Din cele 60 de jocuri, 
suedezii au cîștigat 35, norvegie
nii 14, iar restul de 11 s-au ter
minat la egalitate.

★

„Naționala" norvegiană numără 
în rîndurile sale o serie de jucă
tori cu frumos prestigiu în cercu
rile internaționale. Dintre ei, sto
perul Svenssen, mijlocașul Haer- 
nes și portarul Hansen se bucură 
de aprecieri unanime. Svenssen 
este cel mai bătrîn jucător: are 
32 de ani și 62 de jocuri interna
ționale în echipa țării. Intr-un

Iova 5-3 (3-2); Metalul (E) 1 Mai Plo- 
eștl — Looomotiva MCF Buc. «-5 
(•-1); T. Dinamovist București — 
Știința București amlnat.

SERIA VI: Locomotiva T. Severin 
— Metalul (E) Reșița #-2 (Ș-l); Meta
lul (E) oțelul Roșu — Progresul Timi
șoara 0-1 (Ș-l): Minerul (E) Lupeni — 
Locomotiva Timișoara 1-1 (0-0); Ști
ința Timișoara — Știința Craiova 3-Ș 
<!-»).

SERIA VII: progresul oradea — 
n. roșie UTA Arad 2-1 (1-8); Metalul 
(E) Arad — FI. roșie 7 Nov. Arad 
3-2 (2-1); Locomotiva oradea — Loco
motiva Arad 1-1 <«>-•); Constructorul 
(E) Arad — Metalul (E) Oradea S-l 
W-2).

SERIA vni: Fl. regie IH Cluj — 
Știința Cluj 0-5 (0-2); Progresul Satu 
Mare — Progresul Turda 3-0 (1-Ș); Re
colta Caret — Metalul (E) C. Turzli 
1-7 <«>—•>; Locomotiva Cluj — Recolta 
Avlntul Sighet S-0. neprezentare.

SERIA IX; Flacăra (E) 7 — Con
structorul (E) Turda 2-1 (2-0); Recolta 
Avlntul Topltța — Recolta Avlntul 
Tg. Mureș 0-2; Recolta Avlntul Re
ghin — Dinamo Orașul Stalin 1-1 
(0-1); Flacăra (E) Mediaș — Dinamo 
Tg. Mureș 3-0 (1-0).

SERIA X: Flacăra (E) 14 — FI. roșie 
Rm. Vtlcea 7-0 (2-0); Progresul Sibiu
— Metalul (E) 108 1-0, întrerupt; Me
talul (E) Hunedoara — Metalul (E) 
St. R. O. St. 4-2 (1-1); Metalul (E) 131
— Locomotiva Simeria 6-0 (3-0).

Călinescu Sabina din București1, 
s‘r. Gene'al Popovăț 57.

In urnă au fost introduse 2.088 
variante cu „0“ rezultate

In atenția participanților îa con
cursul Pronosport nr. 26

Meciul II din programul eon» 
cursului nr. 26 de dumin’că 1 
iulie a.c. este Etnamo Berlin — 
C.C.A. București și nu Vorwârts 
Berlin — C.C.A. Bucureșiți, 
ă fost anunțat inițial.

cum
1i !*

Meciul X d:n programul
.—I„1 .... 26 de duminică

con-
1cursului nr.

iulie a. c.: Locomotiva Iași—Pro
gresul C.P.C.S., fiind anulat, par- 
ticipanții la acest concurs vor 
trebui neapărat să completeze 
primul meci de rezervă: Energia 
(Metalul) Hunedoara — Locomo- 

norvegian
clasament alcătuit de revista ger
mană de specialitate „Kicker"- 
Munchen, Svenssen figurează prin
tre cei mai buni stoperi ai anului 
1955, iar mijlocașul Haernes prin
tre cei mai buni mijlocași, alături 
de Ocwirk, Bozsik .și Netto.

Un alt jucător de valoare este 
interul stînga Kristiansen, de 7 ori 
internațional, cu un an mai mic 
decît Svenssen.

★

Anul trecut, Norvegia a susți
nut opt meciuri, cu: Ungaria 0-5, 
Eire (Irlanda Liberă) 1-3, Romî- 
nia 0-1, Finlanda 3-1, Danemarca
1-1,  Suedia 1-1, Olanda 0-3 și R.F. 
Germană 0-2. Echipa B a învins 
Finlanda cu 6-1 și a terminat 
la egalitate (3-3) cu Suedia.

Anul acesta, fotbaliștii norvegi
eni au disputat trei meciuri: cu 
Polonia 0-0, R.F. Germană 1-3 și 
Danemarca 3-2.

Primul meci romîno-norvegian a 
avut loc anul trecut, la 12 iunie, 
pe stadionul Ulleval (25.000 spec
tatori) din Oslo. Romînii au ob
ținut prin punctul marcatvictoria

Mijlocașul H aer nes

de Ozon (15’). Arbitrului finlan
dez Kami i s-au aliniat forma
țiile :

ROMINIĂ; Birtașu — Pahonțu, 
Apolzan, Szdko, — Căiinoiu, Pereț 
— Tătaru, Petschowski, Ozon, 

’Georgescu, Suru.
NORVEGIA: Aronsen — Bak- 

ker, Svenssen, Boye Karlsen — 
Legaernes, Bergerssen — Hennum, 
Odegaard, Kotte, Johaneșsen, 
Kure.

Dumici ia cam l F. I.

(Metalul UM) Brăila; 
Făurei — Voința Te- 
roțte II Rm. Vîleea — Lo- 
Craiova; Energia (Met.)

(Met.)

O nouă etapă de Cupă se va des
fășura duminică. Programul înțllni- 
rilor este următorul: Fi. roșie Boto
șani — Locomotiva Pașcani; Recolta 
Av. V. Dornei — Progresul Bistrița; 
Recolta Podul Iloalel — Progresul 
Iași; Recolta Av. Roznov — Recolta 
Av. P. Neamț; Energia (Met.) Galați— 
Eenergia ' ’ ‘ ~
Recolta 
cuci; FI. 
comotiva ___ ..._ .
Călan — Energia (Met.) 108; Recolta 
(Av.) Deta-Energia (Met.) Arad; 
Energia (Constr.) Jlmbolia — Ener
gia (Meth Oțelul Roșu; Recolta Să- 
cuenl — învingătorul Dinamo Ora
dea “ ■
comotiva Simeria 
Cluj;
Energia (Min.) B. Mare; 3 
Luduș-Dinamo Tg. Mureș; 
Odorhei — FI. roșie Tg. 
Stlnța Craiova — Progresul Corabia; 
FI. roșie FC București — Fi. 
BR București; 
Energia (Met.) 
Energia (M!et.) 
gia (Met. SNO 
Locomotiva

Energia (Met.) Oradea; Lo- 
Fl. roșie IH 

Progresul Cehul Sllvaniel — 
Progresul

Voința 
Mureș:

roșie 
Progresul Călărași — 
23 August București;
Medgidia — Ener- 

Constanța; învingător 
Sighișoara — Energia 

(Flac.) 7 cu Energia (Met.) 131. Echi
pele Voința Rm. sărat și Victoria Te
cuci neprezentîndu-se la jocul din
tre ele, au fost eliminate din com
petiție.

PrugresuJ Corabia și Minerul (D Baia Mare pe prunele locuri 
in categoria C

SE11IA A Ii-a SERIA A IlI-a

1. Progr. Corabia 12 7 3 2 17: 7 17 1. Min. (E) B. Mare 11 9 0 2 26: 0 10
2. Loc. M.C.F. Buc. 12 7 3 2 23:10 17 2. Dinamo Tg. Mureș 11 7 2 2 29:13 1»3. Met. (E) T-viște 12 8 1 3 27:16 17 3. FI. r. Cluj 11 6 1 4 24:14 13
4. Locom. Galați 11 7 2 2 10: 6 16 4. Flacăra (E) 7 11 6 1 4 24:21 13
5. Metalul (E) Sinaia 12 5 4 3 21:17 14 5. Recolta-Avîntul
6. Dinamo Pitești 12 4 4 4 17:12 12 To-piița 1T 6 1 4 14:16 13
7. FI. r. Giurgiu 12 5 2 5 19:17 12 6. Recolta Salonta . 12 4 4 4 15:14 12
«. Metalul (E) Buc. 12 4 3 5 18:15 11 7. Progresul Turda 11 4 3 4 16:16 ixV
9. Metalul (E) 131 12 4 2 6 16:22 10 8. Met. (E) Oradea 11 4 2 5 13:20 IO

10. Metalul (E) G-ța 12 3 3 6 15:17 9 9. Locom. Oradea 11 5 0 6 10:16 !•
11. Fl. r. B.R. Buc. 11 4 1 6 17:22 9 10. Recolta Cărei 11 2 4 5 7:12 a
12. Metalul (E) Brăila 12 3 3 6 13:17 9 11. FI. r. Sf. Gh. 11 2 3 6 10:16 7
13. Constr. (E) C-ța 12 3 2 7 17:29 8 12. Rec «Ita-Avîntul 

Sighet 11 2 3 6 11:23 7
14. Progresul Călărași U ț 5 7 5 13. a.i « « « -«

Note, știri, 
rezultate •••

DIN NOU ABSENȚE!
Nu e mult de cînd am scris des

pre acei arbitri care nu se pre
zintă la jocurile la care sînt dele
gați. Iată că duminica aceasta, co
respondenții noștri ne semnalează 
noi absențe ale arbitrilor; la jocu
rile de juniori Dinamo Bîrlad — 
Știința Iași și Voința Tecuci — 
Progresul Focșani.

Este o situație care nu mai 
poate dăinui. Colegiul central al 
arbitrilor trebuie să ia măsuri 
exemplare împotriva celor care nu 
înțeleg să.și facă datoria.

De-altfel, în general, jocurilor 
de juniori trebuie să li se asigure 
toate condițlunile necesare, inclu
siv arbitraje competente. Tinerii 
fotbaliști, care în perioada juniora
tului învață cel mai mult, au ne
voie de arbitri c»re să Ie asigure 
o îndrumare justă in materie de 
reguli de joc și nu trebuie lăsațl 
sub conducerea unor arbitri impro
vizați sau fără pregătirea nece
sară,
UN TINAR JUCĂTOR IȘI RECU

NOAȘTE GREȘEALA
•Zilele trecute am primit o scri

soare din partea lui Iuliti Uțu — 
portarul echipei Dinamo Bucu
rești — în care tînărul fotbalist își 
exprimă regretul pentru gestul ne
sportiv comis în întîln’rea Dinamo 
București — Flacăra (E) Ptoești.

„Recunosc! Am greșit în atitu
dinea mea față de arbitru, echină. 
spectatori. Greșeala a pornit din- 
tr-un interes excesiv față de rezultat 
'și — în mare măsură—dîntr-o... 
„mică” ignorare a regulilor joculu'. 
Scoaterea din lotul B sancțiunea a- 

plicată în urma comportării mele ne
sportive, o consider perfect jus
tificată și cer ca pe viitor la orice 
nouă abatere, oricît de mică, sanc
țiunea c» mi se va da să fie și mat 
aspră. Promit tuturor acelora care 
așteaptă de la mine rezultate st 
mai frumoase că atitudinea avută 
tn meciul cu fotbaliștii ploeșteni 
este ultima de acest fel”.

Modul cum fotbalistul echipei 
Dlnamo București înțelege să pri
vească greșeala pe care a săvîrșit-<> 
dovedește că el îșf dă seama de 
atitudinea nesportivă pe care a 
avut-o și că se va strădui să nu 
mal greșească pe viitor. Noi ‘aș
teptăm ca angajamentul luî Uțu 
să fie înSeoIinit.

DUMINICA - JOCURI h 
CATEGORIA A

Trei din partidele ultimei etape 
a turului categoriei A se vor' dis
puta duminică 1 iulie:

Locomotiva București — Dina
mo Bacău.

Progresul Oradea — Dinam© O- 
rașul Stalin

H. roșie Arad — Știința Timi
șoara.

JOCURI AMICALE
PROGRESUL ORADEA — LO

COMOTIVA TIMIȘOARA 2 — 2 
(1—2). Joc de slabă iactoră tHi- 
nică, totuși echilibrat. Au înscris: 
Bodo (min. 2) și Toth (min. 63» 
pentru gazde, Szekely (min. 33) și 
Bădeamțu (min. 34) pentru oas
peți. (Gh. Dumitrescu-core^pm!- 
dent).

D1NAMO-GALAȚI - D1NAMO 
BUCUREȘTI 5—8 (0—4). Joc fru
mos în care oaspeții au fost supe- 

..riori. Au marcat: Nicușor, Ene (2), 
Neagu, Băcuț (2), Magheț și Fin», 
(autogol) pentru oaspeți și lones- 
cu, Vekerdy și Firu (3). pentru 
gazde. V. Gurău și C. Duduie 
corespondenți.

ENERGIA (FLACARA) MOI- 
NEȘTI — DINAMO BACAU 
3—4 (2—2).

SURDOMUȚII GALAȚI — SURh 
DOMUȚII BUCUREȘTI 0 — 4 
(0—I). Au marcat: Al. Petre (2), 

Polar si Stefan (autogol).
VOINȚA TECUCI — VOINȚA 

Rm. SARAȚ 4—5 (1—3).



Peste cîteva zile începe „seria” jocurilor 
internaționale de handbal

Putem afirm-a că 'luna iulie este 
„luna întllnirilor internaționale" 
pentru handbalul din țara noastră. 
Aceasta pentru că înceipînd din pri
ma zi, dată la care echipa femi
nină de handbal intră in... hora 
campionatului mondial din R.F. 
Germană și pînă la 22 iulie cînd 
echipa germană Empor Rostock 
dispută ultimul joc din cadrul 
turneului pe care îl va întreprin
de la noi, aproape la fiecare două 
sau trei zile reprezentanții noștri 
vor avea în program cîte o con
fruntare internațională.

Cum despre participarea echipei 
noastre feminine la campionatul 
mondial am scris la timp, în a- 
ceste rînduri ne vom ocupa numai 
de programul internațional al e- 
chipe'.or masculine. Acest program 
va fi inaugurat î-n ziua de 8 iulie 
la Timișoara, unde selecționata 
misculină a Banatului va primi 
replica echipei Budapestei. In con
tinuare, oaspeții maghiari vor 
juca la București în 12 iulie (R. 
P. Romînă—R. P. Ungară) și își

Rezultate promițătoare 
in concursul de gimnastică 

zi școlilor sportive se tineret
SiBiU (prin telefon). Sîmbătă și 

duminică, orașul Sibiu a găzduit 
concursul' de gimnastică al școlilor 
soortive de tineret, faza finală pe 
anul 1956 La această competiție au 
oartic pat 8 școli din orașele: Arad, 
Orașul Stalin, Tg Mureș, Ploești, 
Constanța, Cîmpulung (Pitești), 
Satu-Mare și Sibiu. Concursul a în. 
trun’t 60 de participanți, care au 
concurat la categoria 1, 11, 111 Si 
juniori și o singură gimnastă la 
categoria maestre. Concurenții au 
arătat o bună pregătire, mai ales 
la exercițiile impuse. , ,

Sala „Flamura Roșie" unde a 
avut toc concursul, s-a dovedit ne- 
încăpătoare pentru numărul mare 
de spectatori care au urmărit între
cerile în timpul celor nouă zile' de 
concurs.

In această competiție s-au alir- 
mat prin buna lor pregătire gim
nastic din orașul Sibiu și gimnas | 
te’e de Ia Constanța și Tg. Murșș. 
Trebuie remarcate exercițiile liber 
alese; executate de gimnașt'i Mihai 
Weber (Sibiu) și Fraficîsc Kadar 
(Tg. Mureș) care au fost apreciate 
mult de cei prezenți. , -

Rezultatele tehnice înregistrate 1 
sînt următoarele: Individual com- 
pus-băteți — Cât. L: 1. T. Drumeș , 
(Arad). 99,30 p. cat. JL-; 1. Cernus- 
ca (Arad) 56,40 p. Cat. III : A. Ra
dar’ (Tg. Mtîreș) 52,52 p, cat Ju
niori: L._ Crișfescu. (C.-Lurtg)
50,90. p, ;

Individual compus-fete — Cat. 
maestre; 1 Cornel a Anghel (Arad) 
67.60 p. cat. 1.: 1. Elisabeta Micu 
(Arad) 84,65 p, cat. IL: I. Ținea le- 
lehoî (Constanța) 53,30 p, cat. 111.: 
1. Rufina Mitrea (Contanta) 53,20 
p, cat. junioare: 1. Lore H rca (C-- 
Lung) 47,90 p.
CORNEL P/riRl..'— corespondent

CAMPIONATUL JUNIORILOR
II-aDE CATEGORIA

BUCUREȘTENI
LA ÎNOT

Simbătă după-masă și duminică 
dimineața s-a desfășurat la ștran
dul „Tineretului" din Capitală 
campionatul republican juniori ca
tegoria a 11-a faza pe oraș. Re
zultatele înregistrate sînt în gene
ral slabe. Acest lucru se datorește 
si faptului că au lipsit mulți îno
tători și înoțătoare de categoria a 
Ii-a. care se aflau la Brno.

Rezultatele înregistrate sînt. ur
mătoarele: 400 in. liber băieți: 1 
E. Voicu (Progresul) 5:40,7; 100 
m. liber fete: 1 Edda Jost (Știin
ța) 1:21,8: Wo’ m. bras băieți: 1. 
Petre Chețan (Șc. sportivă tine
ret) .1:29.0; 50 m liber fetițe: 1. 
Ingrid Wachter (Ști nța) 40,6 sec.; 
200 m. bras fete: 1. Helga Gai
ser (Știința) 3:33,0; 100 m. fluture 
băieți; 1. Andrei Demetrescu 
(C.C.A.) 1:34,8; 50 ni. bras băieți: 
1. Avram Rotman (Recolta) 43,3 
sec.; 4x100 mixt fete: 1. Știința 
6:44,5; 4x100 liber băieți: 1. Pro
gresul 5:03,4; 400 m. ’liber fete- 
1. Edda dost (Știința) 6:29,5; 100

printr-un joc
15 iulie, unde

turneul 
ziua de

vor încheia 
la Sibiu, în 
vor. întilmi puternica selecționată 
locală.

Jucătorii maghiari nu sînt pen
tru prima oară oaspeții noștri; 
chiar anul trecut selecționata o- 
rașului Budapesta a întreprins un 
turneu prin R. P. Romînă jucînd 
la Reșița cu o selecționată a aso
ciației Metalul — scor 10—8 (6-2) 
pentru Budapesta — cu echipa 
C.C.A. la București — scor 5—4 
(3—1) pentru echipa C.C.A. — și 
cu echipa orașului București la 
Orașul Stalin — scor 7—6 (4—5) 
pentru bucureșteni. In vederea 
meciurilor pe care le vor disputa 
în țara noastră jucătorii maghiari 
și-au început din vreme pregăti
rile. Astfel, de curîn-d, ia Buda
pesta s-a disputat un joc între lo
tul reprezentativ maghiar și echi
pa Csepeli Vasas. Spre surprinde
rea generală victoria a revenit e- 
chipei Csepeli Vasas cu scorul de 
12—11 “.........................
cat în

(8—7). Selecționații au ju- 
următoarea formație: Ju-

inițiativă lăudabilă a secției tie scrimă 
„Ilnărul Dinamovist’

de trei săptămîni, în trei

0

Timp
duminici consecutive, scrimerii ju
niori din Capitală au participat 
la o frumoasă competiție. Colecti
vul „Tînărul Dinamovist" prin 
secția sa de scrimă, rupînd cu inac
tivitatea competițională determi
nată de sărăcia calendarului in
tern în perioada de primăvară și 
vară, a organizat o întrecere in
dividuală, deschisă juniorilor care 
nu obținuseră nici un rezultat 
concludent în finalele campiona
telor din acest an. Invitația lan
sată colectivelor bucureștene a 
avut un larg ecou, la startul în
trecerilor piezentîndu-se .mulți din
tre tinerii care anul trecut și în 
acest an au făcut cunoștință cu 
frumuseșea mînuirii lamelor. Din 
colectivul Progresul F.B., Centrul 
de antrenament, Voința și — 
bineînțeles — Tînărul Dinamo- 
vist, au participat majoritatea 
celor care îndeplineau condițiile 
concursului.

Organizarea întrecerilor a rost 
foarte bine asigurată de către co
lectivul Tînărul Dinamovist, . cul- 
ininînd cil conctirsu! de sabie des
fășurat; în aer liber pe unul din 
spațiile verzi ale frumosului parc 
Dinamo. întrecerea în .aer liber 
(prima de acest gen în ultifnii 
ani) a dat deplină satisfacție, a- 
trăgînd tin număr mare 'de spec
tatori și desfășurîndu-se în con
diții tot atît de- bune ca și 
în sală. De aici putem trage con
cluzia că este cazul ca inițiativa 
„TfriărtHui Dinamovist" să fie ur
mată și .de alte colective și or- 
ganiZbrel idirecerifer în aer liber 
să devină un lucru 
timp călduros.

Dintre participanți 
foarte frumoasă și 
au lăsat-o Valeria Lutman (Cen
trul de Tineret) în vîrstă de 14 
ani, precum și Letifia Șucu (T. 
D.), V. Ionescu (Voința) și Cor
nel. Căpruciu. primii clasați în cele 
trei probe disputate (floretă fete 
și băieți 
pe probe 
băie(i: 1.

obișnuit pe

o impresie
promițătoare

și sabie). Clasamentele 
sînt următoarele: floretă 
Victor Ionescu (Voința).

m. liber băieți: G. Foroineanu (FI. 
roșie) 1:08,3; 2. T, Ghidali (Voin
ța) 1:08,5; 3. E. Voicu (Progresul) 
1:08,5; 4. C. Dumitrescu (Dinamo) 
1:08,9; 100 m bras fete: 1. Helga 
Gaiser (Știința) 1:35,7; 100 m. 
spate băieți; C. Mifu (Dinamo) 
1:17,5; 50 m. bras fete: Florentina 
Ra.mbosek (Știința) 50,5 sec.; 200 
m. bras băieți: 1. Crișan Deme- 
trescii (C.CLA.) 3:20,0; 50 m. liber 
băieți; 1. Avram Rotman (Recolta) 
32,9 sed.; 4x100 ni. liber tete- 1. 
C.C.A. 7:07,0; 4x100 mixt băieți: 
Dinamo 5:50.2. 

Campionatul motocîdist de viteză pe circuit
Din motive tehnice, faza a IV-a 

a campionatului motociclist de vi
teză pe circuit care urma să se 
desfășoare duminică 1 iulie la 
Orașul Stalin va avea loc la Bu
curești. Competiția se va desfă - 
șura pe traseul Șoseaua Kișelef-

hasz—Poczok, Penezi, Balla, Som, 
Magyar—Cslki, Ramotsa, Megyeri, 
Keller, Szabo. Au mai jucat Hor
vath, Ujvari și Bagyin.

In acest timp, nici jucătorii noș
tri nu au stat degeaba. La Timi
șoara și Sibiu se fac serioase pre
gătiri. De exemplu, duminică la 
Sibiu s-au întîlnit două puternice 
echipe alcătuite din formațiile de 
categoria A Voința Sibiu și FI. 
roșie Cișnădie. Victoria a revenit 
echipei A: 10—3 (1—1 ; 6—2), 
prin punctele marcate de Gotfred 
(3), Bota (3), Bretz, Roth, Kapp 
și Marcu.

Cît privește turneul echipei ger
mane Empor Rostock, au fost sta
bilite 
rilor (17,19 și 22 iulie), însă nu 
au fost stabiliți toți adversarii. 
Se știe precis doar că echipa ger
mană va întîlni. o selecționată a 
asociației Binamo, precum și o for
mație reprezentativă a asociației 
Știința, în componența căreia vor 
intra foarte mulți jucători ai lotu
lui nostru de tineret

datele de disputare â jocu-

.ff

2. Gh. Niculae (Pr. 
rin Bușe (T.D.) ;

F.B.),  3. So- 
floretă fete:

1. Valeria Lutman (C.T.), 2. Le- 
tiția Șucu (T.D.), 3. Ileana Pa- 
lenciuc (T.D.) ; sabie: 1. Cornel 
Căpruciu (T.D.), 2. Th. Șerbănes- 
cu (Pr. F.B.), 3. M. Angheliu (Pr. 
F.B.).

înaintea finalei concursului republican de cvadriatlon
La concursul internațional de pen

tatlon modern de la Budapesta de 
luna trecută, gazdele au înscris un 
număr toarte mare de concurent! 
(20 față de cei 4—5 prezentați de 
restul țărilor) și au cucerit cu ușu
rință atît întrecerea pe echipe cît 
și cea individuală. In felul acesta, 
s-a vădit în mod grăitor importan
ța dezvoltării, cantitative a activită-. 
ții pentatlonului modern in vederea 
creșterii sale calitative. Una din 
principalele concluzii ale partici
pării iwasbre,fa-acest «Mcttrș-a-fos^ 
aceea a necesității muririi niirpărfir. 
lui practicanților pentatlonului' mo
dern și deci a . măririi bazei de se
lecție a echipelor reprezentative.

Acest principiu, bine cunoscut de 
altfel și înaintea întrecerilor de la 
BucTăpestă, nu .a putut fi însă apli
cat. în practică întru?# toate încer
cările pentru introducerea pentatlo- 
rininr mo'Sern în diversele centre-'- 
din țară'se loveau de lipsabazelor 
de călărie. Iată însă că în calenda
rul intern din aceșt an a apărut o 

"dompetîțfc „ș.oră“ cit cele de pfen-, 
tatlon modern, respectiv concursu
rile republicane de cvadriatlon. A- 
cesfe întreceri teprezintîf reducerea 
pentatlonului modern la patru probe, 
prin eliminarea călărie! și sînt foarte 

: ijzitale' în țările cu activitate de 
pentatlon' largă și de tradiție.

Odată îndepărtată scuza obiecti- 
(lipsa posibilităților de a prac-vă

„Cupa 26 iunie” la oină
Duminică s-a desfășurat Iii ora. 

șui Roșiorii de Vede o frumoasă 
competiție de oină organizată de 
Comitetul C. F. S. al regiunii 
București cu sprijinul asociației 
Recolta, dotată cu „Cupa 26 iu. 
nie". Spectatorii au aplaudat cu 
deplină satisfacție evoluția celor 
sece echipe de . oină care s-au în. 
trecut în cadrul acestei competiții. 
Echipele din raioanele T. Măgu
rele, Olteni, Oltenița, Călă
rași, Vidra, Roșiori, Snagov, 
și Răcari au arătat prin jocul 
frumos pe care 1-au prestat, că'și- 
au înșușit în mare parte ultimele 
modificări aduse jocului de oină, 
întrecerile au avut o desfășurare 
dinamică evidențiindu-se buna pre
gătire a echipei Recolta Băduleasa, 
care nu a suferit nici o înfrînge- 
re. Jucătorii acestei echipe s-au 
prezentat bine puși la punct din 
punct de vedere tehnic și tactic.

Arcul de Triumf-B-dul Mareșal 
Voroși'ov. De asemenea, s-a hotă- 
rît ca faza a V-a a campionatului 
respectiv să se amine cu o săptă- 
mînă (în loc de 15 iulie la 22 iu
lie) și să se desfășoare la Orașul 
Stalin.

învingător in campionatul republican 
de vele clasa snipe

La numai o zi de la desfășurarea 
ultimei regate a concursului repu
blican de iolă, velistele noastre frun
tașe an fost solicitate să înceapă 
marți după-amiază întrecerea pen
tru desemnarea campioanelor pe 
anul in curs, la snipe. Cele 5 regate 
ale campionatului desfășurat timp 
de 4 zile (sîmbătă s-au ținut 2 re
gate) s-au situat deasupra edițiilor 
precedente, atrt prin participarea 
mai numeroasă, cît și prin pregă
tirea mai bună a participantelor și 
caracterul foarte disputat al între
cerilor. Majoritatea celor 16 echipa
je care au luat startul s-au. luptat 
cu vîntul — care a suflat din plin 
— și 1-att folosit, în măsura cunoș
tințelor- deținute, au depus toate 
strădaniile pentru obținerea unor 
locuri mai bune. In această între
cere viu disputată au comis și obiș
nuitele' erori sau abateri de la re
gulamentul competiției. In acest 
sens arătăm că doar un singur e- 
ehipaj (cel condus de Maria An
druță) a fost scutit de orice pena
lizare.

Maria Oprea împreună cu secun
dul ei, Leonida Ăîihai, a reeditat 
performanța de anul trecut, cîștigînd 
detașat șl pe merit titlul de cam
pioană, care vine să încununeze pre
gătirea serioasă a tinerei noastre 
veliste, buna, ei îndrumare că și 
succesele repurtate în ultimele se
zoane. Din restul echipajelor, re
marcăm comportările celor conduse 
de Ileana Lugojanu, Maria Andruță, 
Mela Spier (deși după o perioadă 
de inactivitate), Elena Irimîș, Ma- 

tlca călăria), participarea tineretu
lui în acest concurs alcătuit din 
patru discipline sportive cu carac
ter aplicativ (scrimă cu spada, tir 
cu pistolul, înot și cros) este — sau, 
mai precis, poate fi — pe deplin 
asigurată. Rămîne de văzut numai 
«im își vor face datoria colectivele 
sportive si activiștii comitetelor lo
cale CF.S.

De cîteva zile a luat sfîrșit 'faza 
regională a concursului republican 
de cvadriatlon. ’Din Cluj, Tg. Mureș 

.ȘiUju Arad, București și .'[kn.iș<?ara 
Rarvcrth; Ițiți. îmb'tcurătoare,

în sensul ca In aceste centre's-a 
înregistrat o participare numeroasă' 
și s-au obținut rezultate satisfăcă
toare. Sperăm ca și din alte centre 
să ne sosească asemenea infor
mații. ,.

In București au început pregăti
rile pentru faza finala. Peste cîteva 
zile — respectiv, duminică 1 iulie— 
se va face inaugurarea primei finale 
a concursurilor republicane de cva
driatlon, prin desfășurarea în sala 
Floreasca a întrecerilor de scrimă 
cu spada. In continuare, programul 
este următorul : luni — tir cu pis- 
toluL pe .instalațiile automate de la 
poligonul Tunari; marți — natația 
în ștrandul Tineretului,’înotîndit-se 

■ 300 metri orice stil; miercuri — 
cros 4000 metri pe un teren variat' 
din împrejurimile orașului.

Mai trebuie evidențiată buna com
portare a jucătorilor de Ia G.A.C. 
Curcani care — cu toate că ma
joritatea dintre ei nu depășeau 
vîrsta de 15 ani — au demonstrat 
că posedă elementele tehnico-.tacti- 
ce .ale acestui jcc. In fjnaia aces
tei competiții s-au întîlnit echipe, 
le Recolta Băduleasa, Olteni,, ji 
G.A.C. Curcani. Echipa din 3ădu-’|

echipa din 
învingă G.
Dintre ju- 
următorii :

leasa ia ..reușit sa întreeeă ’echipa, 
din Oțtenb citLlb-—7 și ctf G.A.C. 
Curcani să facă rr.eci r.ul (7—7). 
Pe local 2 s-a clasat 
Olteni care a reușit să
A.C. Curoani cu 7—6. 
cători s-au evidențiat
Petre Popescu și I. Gruianu (de 
13 ani) de la G.A.C. Curcani, N. 
Dobre (G.A.C. Belitori), D. Bun- 

. ciu și D. Soare (Recolta Sf. 
Gheorghe raionul Giurgiu), Gușă 
Fierea (Olteni), D. Măncilă și V. 
Tuinea (G.A.C. Băduleasa). Iată 
clasamentul acestei competiții : 1. 
Recolta Băduleasa; 2. Olteni; 3.
G.A.C.  Curcani (Oltenia); 4 Că
lărași; 5 Recolta Comana (Vidra);
6. G.A.C. Belitori (R. de Vede) ;
7. Recolta Sf. Gheorghe (Giurgiu);
8. Recolta Poenari Vulpești (Sra.
gov); 9. Răcari ; 10. Școala de

. țiactofiști Roșiorii de Vede. _

3. Maria zXndrută-Florica 
(Știința) 3647 ți. (VI, VII, 
II); 4. Mela Spier-Liliatna 
(Recolta) 2819 p. (HI, II, 
0); 5. Elena Irimiș-Felicia

ria Lugojanu, (cu un apreciabil simț 
al vîntului și al bărcii), Delia Micu 
și Ecaterina Butucaru, toate cu rea
le posibilități de progres.

Iată cum arată clasamentul defi
nitiv, după disputarea celor cinci re
gate desfășurate pe un parcurs de 
5 km. pe 3, 2, 3 balize :

I. Maria Oprea—Leonida Mihai 
(Energia). Campioane R.P.R. pe a- 
nul 1956, 5220 p. (I, 0, I, I, 1); 2. 
Ileana Lugojanu-Smaranda Simio- 
nescu (Progresul) 4016 p. (0, I, II,
II, IV);........................................
Andruță
III, III, 
Slăbaru
VII, VI, .
Predovici (Progresul.) 27151 p. (II.
VIII, V, IV, 0); 6. Maria Lugojanu- 
Anne Marie Kraft (Progresul) 2342 
p. (VII, VI, VI, 0, III); 7—8. Delia 
Micu-Cezarina Tuchel (Energia) 
1915 p. (V, V, IV, 0, 0): 7-8. Eca
terina Butucăru-Alexandra Erețian 
(Energia) 1915 p. (0, IV, 0, V, V);
9. Ana Predescu-Jana Drăgoescti 
(Energia) 1882 p. (IV, III, IX, 0, 
0); 10. Marga Plomaritis-Sica Gold
stein (Recolta) 1406 p. (0, XI, XI,
IX, VI); 11—12. Ileana Alexandres-
cu-Angela Nicolău (Progresul) 1213 
p. (0, IX, VIII, VII, 0); 11-12.
Corina Periman-Grazziela Popescu 
(Energia) 1213 p. (IX., 0, 0, VIII, 
VII); 13. Livia Bradea-Ileana Dimiit 
(Recolta) 1012 p. (VIII, X, X, 0, 0);
14. Valeria Crîngaru-Maria Teodo- 
rescu (Știința) 226 p. (0, 0, XII, 0, 
0); 15—16. Veronica Gross-Rita 
Stere,seu (Știința) 0 p.; 15—16. Pau
la Schoor-Rodica Savin (Știința) 0 
p. Cifrele din paranteze indică ordi
nea sosirii în fiecare din cele cinci 
regate.

Tradiția voleiului ieșean 
treiîiiie păstrată!

In întrecer le de. volei organizate 
pentru desemnarea titlului de cam
pioană a orașului lași, au luat 
startul 7 echipe. In general, înlîl- 
nirile disputate au fost de un ni
vel tehnic scăzut, care putea at n. 
ge insă valori -mai ridicate, dacă 
antrenorii s-ar fi preocupat mai 
mult de calitatea jocurilor, de'* 
munca de îmbunătățire a pregăti
rii tehnice și tactice. Din păcate, 
însă, echipele participante nu s-au 
preocupat decît de obținerea unui 
rezultat favorabil imediat, iar acest 
fapt a scăzut efectiv valoarea ca- ' 
li ta ti vă-a meciurilor. Doar Știința 
Universitatea și Progresul Medici- 
na^forma'ții ‘care au dovedit realb 
perspective — au prezentat echipe 
corespunzătoare, capabile bă rea
lizeze frumoase spectacole sportiv 
ve In rest, deși di?ze, dispiilele 
s-au desfășurat numai pentru 
„puncte". Trebtfe să precizăm că 
pînă acum 2—3 ani voleiul se bu
cura de o mare popularitate în rin- 
dul sportivilor ieșeni; dar în ul
timul timp, se vădește un i .total 
dezinteres din .'partea spectatorilor 
(ca urmare a jocurilor slabe"), co- 
lectiveior bportive și a comisiei de’ 
specialitate. Ignorînd sprijinul pe 
care-1 putea obține din partea <’«- 
miletului orășenesc C.F.S., comi
sia locală de specialitate, nu și-a 
dus munca cum trebuie si s-a ajuns 
la minimalizarea activității în ora
șul. și regiunea lași, iar numărul 
echipelor a scăzut considerabil, in 
plus, nu se poate vorbi de o pregă
tire tehnică și tactică a ecirpelor 
din regiune. Desfășurînd o activi
tate .,prin corespondență", comisia 
regională n-a controlat stadiul de 
pregătire a echipelor, iar în oraș 
nu s-a preocupat în suficientă mă
sură ‘de ridicarea valorii 
existente.

Cît privește elementul 
acesta a căzut 'in totală 
ție”. In orașul Ia;și există 
echipe și acestea desfășoară o ac
tivitate sporadică.

Față de cele semnalate, comisiile 
regională și orășenească de specia
litate, împreună cu comitetul re
gional C.F.S., trebuie să ia o ati
tudine fermă, să analizeze în mod 
temeinic lipsurile care frînează 
păstrarea tradiției acestui joc spor
tiv și să ia măsuri concrete pentru 
urgenta lichidare a lipsurilor.

In privința clasamentului turu
lui precizăm că în fruntea lui se 
află neînvinsă Știința Universita
tea, urmată de Știința Politehnica. 
Voința, Locomotiva ICCF, Dinamo, 
Locomotiva „llie Pintiiie" și Pro
gresul Medicina. Echipa Progresul 
Medicina a pierdut 5 meciuri la 
,,masa verde".

Eugen Ursn_. corespondent u

echipelor

feminin, 
„dizgra- 
doar 4



. CIT MÂI MULTE
Semi-fotidul pe șosea est-e una 

dintre cele mai dificile probe ci-' 
cliste. De aceea entuziastele feli
citări pe care toți cei prezenți 
duminică dimineață la kilometrul 
10, (Șos. București — Urziceni) 
le-au adus noilor campioni, tine
rilor dar talentaților rutieri Con
stantin Dumitrescu (C.C.A.) și 
Hermina Juhasz (Dinamo), ni 
s-au părut o răsplată bine meri
tată a eforturilor depuse de ei. 
In lupta cu kilometrii, cu acele 
cronometrelor și mai ales, pe a 
doua parte a traseului, cu vintul 
puternic, cei doi campioni au „a- 
runcat" în întrecere toate resur
sele, realizînd ca urmare a pre
gătirii lor excepționale, două 
splendide victorii.

C. Dumitrescu a învins de o 
manieră categorică, sutfclasîndu-și 
adversayi, cu o diferență de 
multe minute (între el și cel dz 
al doilea clasat este o diferență . 
de 7 min. 24 sec.). El a folosit 
avantajul v.întului pe prima parte 
a traseului, a rulat suplu, iar pe 
ultimii 40 km. a păstrat un ritm 
uniform de rulaj. Comportarea lui 
C. Dumitrescu in finala campio
natului de semi-fond al R.P.R. 
ne demonstrează încă odată că 
tânărul nostru ciclist are sufi
ciente calități, dublate de o pre
gătire corespunzătoare, pentru a 
face față întrecerilor la medii o- 
rare ridicate. O scamă de lipsuri 
în ceea ce privește rutina con
cursurilor, îl privează însă de vic
toriile internaționale la care are 
dreptul.

Hermina Juhasz a avut de în
fruntat adversare la fel de bine 
pregătite ca și ea : Aurelia Dră- 
ghici, Herta Schuster și Maria 
Bisac. Victoria ei se datorește 
unui plus de dîrzenie și îi des
chide iargi perspective. Un ele
ment hotărîtor în creșterea mă
iestriei sportive a campioanei de 
semi-fond pe anul 1956 va fi fără 
îndoială seriozitatea cu care își 
va asculta în timpul antrenamen
telor pe ,,profesorul" ei, antreno
rul Mircea Miliăilescu.

O mențiune specială trebuie să 
acordăm pregătirii bune cu care

După succesul de ia Copenhaga, trăgătorii romini au pornit 
spre Helsinki pentru o nouă

Nu era puțin lucru ca în primul 
meci internațional din acest an 
trăgătorii romîni să întilnească pe 
redutabilii trăgători danezi care 
anul trecut la București lă
saseră o impresie excepționa
lă, mai cu seamă prin per
formanțele lui Oile Jensen, 
quasi-invincibil în probele de armă 
liberă calibru redus.

Gazdele noastre, de altfel foarte 
amabile și îndemînatice în orga
nizarea concursurilor de tir, au 
urmărit să prindă „doi iepuri din- 
tr-un foc“, adăugind și întilnirea 
cu formația noastră la meciul in
ternațional inter-poștal pe care-1 
susțineau cu reprezentativa State
lor Unite pe echipe de 10 trăgă
tori. In plus, în meciul cu echipa 
noastră, danezii plecau ca favo
rit».

Dar — vorba proverbului, (va
labil și în Danemarca) — „soco
teala de acasă nu se potrivește cu 
cea din tîrg“- Lotul nosiru a ac
ceptat să susțină meciul interechi- 
pe, iar — după cum se știe — re
zultatul ne-a fost de departe fa
vorabil, corespunzând cu o surcla- 
sare a reprezentativei Danemar
cei. Campionul european Oile 
Jensen — deși foarte afectat de

COMPETIȚII PENTRU

Hermina Juhasz (D.namo)

s-au prezentat în concurs Aza- 
leea Maxim, Maria Kato, Ion 
Vasile, N. Pelcaru. Ion Costan, 
G. Petrescu, P. Gane, Peter Ște
fan, Mircea Gherman, FI. Streit 
și Aii Ahmet.

ANTRENORUL CEH 
ALOIS SECUI 

DESPRE C. DUMITRESCU
Cu antrenorul ceh Alois Secui, 

care se află în țara noastră pen-

înîrîngerea sa și de cea a echipei 
țării sale — a țintit să felicite căl
duros pe reprezentanții noștri, lău- 
dîndu-i pentru performanțele în
registrate, dar mai ales pentru 
tenacitatea cu care au luptat pe 
fiecare foc. „Față de omogenitatea 
echipei romîne și de dtrzenia cu. 
care oaspeții noștri știu să lupte 
pentru rezultat — a declarat Oile 
Jensen — este firesc să fim zdro
biți de maniera In care am și 
fost". Rezultatele pe echipe în 
cele patru probe („culcat": R.P.R. 
1586 p., Danemarca 1573 p., „ge
nunchi": R.P.R. 1551 p.. Dane
marca 1540 p., „picioare" : R.P.R. 
1508 p., Danemarca 1484 p.,
„3X40": R.P.R. 4645 p„ Dane
marca 4597 p.) ilustrează superio
ritatea .echipei noastre iar dife
rența minimă de puncte dintre re
zultatele lui H. Herșcovici, 1. Sîr- 
bu și C. Antonescu dovedește valoa
rea apropiată a primilor noștri 
trăgători. De foarte multe ori da
nezii a căror echipă era alcătuită 
din Oile Jensen, R. Jorgensen, 
U. S. Larsen și E. Larsen, au fost 
întrecuți și de N. Cojocaru care 
s-a restabilit greu după lunga că
lătorie și nu s-a acomodat cu con
dițiile speciale ale concursului

RUTIERII NOȘTRI
tru un schimb de experiență cu 
antrenorii romîni, am avut o dis
cuție amplă referitoare la Con
stantin Dumitrescu. Printre altele 
el ne-a spus: „Priviți vă rog 
acum la Constantin Dumitrescu 
(acesta efectua tocmai întoarce
rea de la kilometrul 40). Dm 
cauza lipsei sale de experiență 
în întrecerile pe circuit, pierde
6—7 secunde cu această întoar
cere. Constantin Dumitrescu este 
într-adevăr unul dintre cei mai 
valoroși cicliști amatori din Eu
ropa, dar pentru a obține victo
riile pe care le așteptați va tre
bui să participe — după părerea 
mea — la o serie de concursuri 
speciale. Astfel, în afara întrece
rilor internaționale de lung ki
lometraj (Turul Egiptului, Cursa 
Păcii) lui Dumitrescu îi sînt ne
cesare concursuri de o etapă sau 
ițoua în care să ruleze alături de 
cicliști cu renume. De asemenea, 
este necesar să organizați pentru 
el și pentru ceilalți tineri talentați 
(și la acest capitol n-ave(i de ce 
să vă p'.îngeți) competiții cicliste 
de viteză pe circuit, . concursuri 
de o etapă în care traseul să 
treacă neapărat prin inima ora
șului. In acest fel, ei se vor o- 
bișnui cu rulajul pe piatră cu
bică, peste linii de tramvai, cu 
viraje scurte — pe care vor fi 
nevoiți să le atace în viteză mare. 
Acestea sînt doar cîteva elemen
te din programul pe care va tre
bui să-l efectueze marea majori
tate a alergătorilor dvs., și in 
special Constantin Dumitrescu, 
pentru a da randamentul așteptat 
în marile confruntări internațio
nale la care vor participa".

Observațiile făcute de antreno
rul Alois Secui sînt prețioase și 
ele vor trebui luate în seamă de 
către comisia de specialitate și 
de către asociațiile sportive. Ele 
au datoria ca săptămînal să or
ganizeze astfel de competiții în 
care să fie angrenați cei mai 
mulți dintre cicliștii noștri. Ex
periența se capătă numai partici- 
pînd la cit mai multe întreceri.

H. NAUM

revanșa
(dimineața 2 probe și una după 
amiază, iar ștandurile erau dife
rite la cele trei poziții, liniile de 
tragere avînd niveluri deosebite). 

Ieri după amiază, lotui R. P. 
Romîne a părăsit Copenhaga, în- 
dreptîndu-se spre Helsinki unde 
va susține o întîlnire cu trăgătorii 
finlandezi atît la probele de cali
bru redus, cit și la cele de armă 
liberă calibru mare. După cum ne- 
au precizat I. Sîrbu și P. Cișmigiu 
în convorbirea noastră telefonică, 
„trăgătorii romîni pornesc spre 
țara celor 1000 de lacuri, hotărîți 
să reediteze performanța de la Co
penhaga și astfel să plătească și 
finlandezilor „polița" de la Bucu
rești". Sperăm că oboseala depla
sărilor și condițiile speciale ale 
concursului din Helsinki (aceiași 
oamenii trag și la calibru redus 
și la calibru mare și fiecare pro
bă în cite 2 manșe) nu le vor îm
piedica atingerea țelului.

Cum l-a învins I. Bălănel pe marele maestru 
argentinian H. Pilnik

Mai sînt cinci luni pînă la O- 
limpcadă... Irunga aștep'tare de 
patru ani care precede fiecare e- 
diție a Jocurilor Olimpice se apro
pie încet de sfârșit. In lumea în
treagă, viitorii participant! la în
treceri (siguri sau prezumtivi) 
își accelerează pregătirile. Despre 
performanțele lor vorbece coloanele 
de sport ale tuturor ziarelor, de
venite neîncăpătoare pentru această 
afluență neobișnuită de „știri o- 
limpice". Intr-adevăr, niciodată par
că n-a fost așteptată cu atîta inte
res suprema întrecere sportivă. Fap
tul se explică și prfn aceea că 
la a XV!-a ediție a J. O. și-a a- 
nunțat participarea un număr re
cord de țări: 73. Deci, cu 4 în
scrieri mai mult decît la Helsinki, 
care deținea precedentul record.

In rândurile ce urmează, ne pro
punem să redăm cîteva amănunte 
asupra pregătirilor care se fac 
chiar la locul viitoarelor întreceri 
olimpice-Melbourne. In primul rînd, 
este de subliniat că această O- 
limpiadă va fi cea mai .îndepărta
tă" de Europa din întreaga istorie a 
sportului. Este pentru prima oară 
ci nd J. O. coboară în emisfera 
australă Și a doua oară cînd este 
părăsit continentul european (pre
cedenta călătorie peste Ocean a 
avut loc în 1932 la Los Angeles).

Organizarea J. O. a constituit pen
tru Austral a o problemă extrem de 
dificilă. Aproape toate construc
țiile și instalațiile pentru J. O. au 
trebuit să fie făcute din nou. De 
asemenea, lipsea în această țară ex
periența și tradiția marilor con
cursuri. Pentru dirijarea tehnică 
a pregătirilor, australienii au 'acut 
apel la un străin, expertul brita
nic Ernest J. Hoit, al cărui nume 
este legat și de organizarea olim
piadei de la Londra. Acesta a avut de 
înfruntat multe adversități și ne
înțelegeri cu personalitățile locale- 
Finanțarea construcțiilor a mers 
greu la început. Reconstrucția ve
chiului teren de criket și transfor
marea lui într-un stadion modern

Turneul
internațional de șah de la Praga

PRAG.A (Prin telefon). — Tur
neul internațional de șah de la 
Praga a continuat cu desfășura
rea partidelor întrerupte și a run
dei a XV-a. Iată rezultatele teh
nice: ÎNTRERUPTE: Rejfir-Wade 
'A—'/2; Szilagi-Rejfir 1—0; Rejfir- 
Uhlman 1—0; Bălănel-Wade ‘/2—'/2; 
Pithart-Beni 1—0; Dworzinski- 
Pilnik '/2—*/2; Jezek-Ragozin 1—0 
(!); Zitta-Jezek '/2—'/2.

RUNDA A XV-a : Sefc-Rejfir 
‘/2—'/2; Wade-Alster 0—1; Stahl. 
berg-Pilnik 0—1 ; Je/ek-Filip 
'/2—'/2 ; Ragozin-Ujtelki '/2—’/z

a întâmpinat greutăți uriașe.. A- 
ceasta mai ales din cauză că regia 
lucrărilor a fost lăsată în mîna ve
chilor proprietari ai Criket-Ground- 
ului, extrem de fenți și anchilozați în 
interesele lor personale. împotriva 
lor muncitorii șantierului au ini
țiat numeroase greve, astfel că în 
aprilie 1955, cînd președintele 
C.I.O. d. Avery Brundage își fă
cea memorabila inspecție, pe șan
tier lucrau numai 8 muncitori...

Era evident că treburile mergeau 
prost! Brundage a făcut publice 
temerile lui asupra reușitei Olim
piadei de la Melbourne și declara
țiile sale au avut un răsunet uriaș. 
Sub impresia acestui „duș rece" 
și amenințați de spectrul eșecului-, 
viitoarele gazde ale Olimpiadei 
și-au intensificat eforturile și, mai 
ales, au deschis mai larg ușile ca
selor de bani... Acum, cu cinci 
luni inaiinte de aprinderea flacărei 
olimpice, lucrurile merg mai bine 
șt se poate prevedea că organi
zarea J. O. va fi pusă la punct.

Stadionul olimpic este aproape 
gata. In ultimul moment, capaci
tatea sa a fost redusă de l.a 120 000 
1-ocuri la 110.000, aceasta însă în 
favoarea unui ma.i mare n-umăr 
de locuri pe bănci. Vor maâ fi însă 
sectoare întregi de locuri în ‘ ni- 
cioare... De notat, însă, cg acope
rișurile tribunelor vor feri de 
ploaie aproape 45.000 spectatori. 
Oricum, vechiul record olimpic în 
ce privește capacitatea tribunelor 
(104.000 — Los Angeles) va fi în
trecut.

Pentru construcția velodromului 
s-a dat o luptă acerbă între Comi
tetul olimpic australian (care pre
coniza o pistă de beton de 333,3 
ni.) și forul profesionist de ciclism, 
viitor proprietar al construcției 
(care are nevoie de o pistă de 
lemn de 250 m.). Diferendul a
fost totuși soluționat de un arhitect 
dibaci, care a promis ca imediat 
după J. O. sg transforme velodro
mul într-o pistă aptă de a găzd-uâ 
cursele profesioniste...

Celelalte partide s-au întrerupt. 
Bălanei are o calitate în plus la 
Llhlman

CLASAMENT: 1. Ragozin 10 p.;
2. Filip 9'/2 p.; 3. Rejfir 9 p.; 4. 
Flohr 8*/2 p. (1) ; 5—6. Alster.
Stahlberg 8'/2 p.; 7. Pachmăn 8 
p. (1); 8. Pilnik 8 p.; 9—10. Szi. 
lagi, Uhlman 7'/2 p. (1); 11. Sefc 
7>/2 P-; 12—13. BALANEL, Zitta 
7 p. (1); 14. Jezek 7 p.; 15. Fichtl 
6’/2 p. (1); 16. Pithart 6 p. (1); 
17. Ujtelki 5'/j> p.; 18.. Dworzinski 
5 p. (1); 19. Wade 4«/a p.; 20 Beni 
4 p. (1).

Ecourile victoriei haschetba foștilor noștri in italia
Deși de la meciul dintre repre

zentativele de baschet ale Italiei și 
R. P. Romîne a trecut destulă vre
me, totuși ziarele continuă să co
menteze performanța jucătorilor 
noștri care este considerată deose
bit de valoroasă, mai ales datorita 
faptului că reprezentativa romînă a 
fost lipsită de aportul lui Rădu- 
canu, și că jocul s-a desfășurat în 
Italia, unde ,,azzurii“ nu prea obiș
nuiesc să piardă. Iată mai jos cî
teva scurte spicuiri:

CORR1ERE d’INFORMAZlONE 
(Milano): „Am sujerit o înf ringer e 

pe care nu o pot scuza nici un fel de 
circumstanțe atenuante. In ultimele 
clipe ale partidei lungul și gravul 
Cucoș a înscris coșul care a con
sfințit victoria clară a echipei lui".

OGNI SPORT (Veneția): „Me
ciul ne-a arătat superioritatea JO
CULUI DE ECHIPA AL ROMI- 
N1EI, o formație omogenă, alcă
tuită din jucători care se cunosc 
perfect. Folbert a fost — indiscu
tabil — cel mai bun om- al forma

ției: precis, mobil, plin de inițiati
vă, el a găsit timpul — printre al
tele — să înscrie și 16 puncte. Un 
alt vîrf de atac a fost Nedef, deo
sebit de viguros și de precis

GAZZETTA DELLO SPORT 
(Milano): „Ramînii au un perfect 
contrai ai balonului, echipa im
presionează prin siguranță. Ea nu 
greșește nici un balon, în timp 
ce italienii cuprinși de nervozita
te, fac multe gafe. De la romîni, 
excepțional jocul lui Folbert, pre
țios aportul giganților Cucoș și 
Nagy, dar mai presus de toate 
remarcabilă perfecta coeziune a 
cvintetului".

CORR1ERE DELLO SPORT 
(Roma): „România ne-a apărut ca o 
echipă total omogenă, care-și ba
zează forța pe regularitate și pe 
sezisarea și transformarea imediată 
a tuturor ocaziilor ce i se oieră. Ea 
a știut să contro’eze cu multă si
guranță conducerea întâlnirii în re
priza a doua, nierițind din plin a- 
p'auzele ce i-au fost adresate**,

Prima scrisoare primită Ia re
dacție din partea reprezentanților 
noștri Ta acest mare turneu, con
ține o frumoasă partidă cîștigată 
de maestrul I. Bălănel în fața 
redutabilului mare maestru argen
tinian H. Pilnik. O redăm cu co
mentariile maestrului Em. Reicher:

APĂRAREA SICILIANA

Alb: /. Bălănel (R.P.R.)
Negru: H. Pilnik (Argentina)

1- c-4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 c:d4 
4. C:d4 Cf6 5. Cc3 a6 (Varianta 
Opocenski este des jucată în tur
neele Internaționale din ultima 
vreme și se aduc necontenit noi 
întăriri atît pentru negru cît și 
pentru alb). 6. Ng5 eS 7. f4 Ne7 
8. Di 3 h6 9. Nh4 g5 (Acest in
teresant sacrificiu die pion este 
o inovație a marelui maestru ar
gentinian. In acest turneu el mai 
jucase astfel împotriva marelui 
maestru Ragozin, obținând remiză).
10. f:g5 h:g5 11. N:g5 Cbd7 12. 
Nd3 Ceo 13. De2 Ch-5! (In parti
da mai sus amintită Pilnik a ju
cat mai sla’b 13... Nd7 și compli

cațiile jocului de mijloc au fost 
favorabile albului). 14. N:e7 D:e7
15. 0-0-0 Dg54- 16- Rbl Nd.7 17. 
Cf3 Dg7 18- De31 (Una din mu- 
tările-cheie ale partidei. Negrul 
nu mai poate face rocada mare 
din cauza pătrunderii damei la a7 
sau b6). 18... Nc6 19. Ne2 C:ț3 
20. N:f3 De5 21. Td2 Cf6 22. 
Thdl Td8 23. h.3 Re7 24. Db6 
Td7 25- a4! (Pregătește o fru
moasă combinație) 25... Tg8 26. 
Cd5+! I N:d5 (Dacă 26... e:d5 
27. e;d5 N:a4 28. Te2 și câștigă 
dama; la 26... Re8 27. C:f6+
D:f6 28- T:d6 albul are doi pioni 
în plus). 27. e:d5 Df4 28. d:e6 f:e6 
29. Db3 05 30. Te2 Tc8 31. Tdel 
Tc6 32. Dd3! Tdd6 (Nu merge 
32... D:a4 din cauza 33. Dg6! și 
negru pierde forțat importantul 
pion e6) 33. Dg6 Rd8 34. Df71 
(Se amenință acum 34- Ng4 și 
pionul e6 nu mai poate fi apă
rat). 34... Df5, 35. D:b7 TbS. 36. 
Da8+ Rc7 37. a.5 Tb8 38. Da7 + 
Tb7 39. D04 Ce4 (Negrul caută 
să intre în finalul de damă și 
turnuri în care ar avea șanse 
de remiză) 40. N:e4 d;e4 41. 

Dc3+ (Mutarea din plic. Albul 
caută să păstreze dama pentru 
a cîștiga în atac de mat) 41... 
Tc6 42. Dg3+ Rc8 43. Tf2 Tg71 
(La orice plecare a damei din f5, 
pătrunderea figurilor albului pe 
liniile a 7-a și a 8-a este deci
sivă) 44. Dh4 D:a5 (Cea mai 
bună continuare. Nu merge acum 
45. Dh8+ Rb7 46. D:g7+ Tc7! 
și partida se poate prelungi mult). 
45. T:e4 Td7 46. Tf8+ Rb7 47. 
Tb4+ Rc7 48. Tfl Dc5 49. De4 
a5 50- Tb3 Td4 51. Dh7+ 1 Td7 
52. Tf7 T:f7 (Forțat) 53. D:f7+' 
Rd6. (După 53... Rc8. 54. De8-F 
Rc7 55. Db8+ Rd7 56. Tb7+ se 
schimbă toate figurile și albul 
cîștigă ușor finalul de pioni). 54. 
Td3+ Re5 55. Dg7+ Re4 56. 
Dg4+ Re5 57. Dg3-ț- Re4 58- 
Df3+ Re.5 59. Te3+ Rd6 50. 
Df8+ Rd5 61. Dd8+ TdG 62- 
Dg5+ Rc6 63. Tc3 și negrul a 
cedat. Campionul R.P.R. a jucat 
utna dintre cele mai bune partide 
ale turneului.

Comentarii de EM. REICHER
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Mîîne la Ploești Romînia B-Norvegia B la fotbal
Mîine, la Ploești. reprezentativa 

secundă a țării noastre va vnlîlni 
echiipa națională B. a Norvegiei. 
Pentru marele nostru oraș pe
trolifer (te pe. Vailea Prahovei, me
ciul prezintă u,n interes deosebit. 
Ploeștenii vor asista pentru Trotîia 
oară la lin joc inter-țări găzduit 
de orașul

Se 
fi 
de gazdă, 
lui s-au pregătit din vreme, 
cînd o minuțioasă toaletă stadio- 
nului Energia, cel mai.mare din 
oraș. Cu tribunele ei de aproape 
20.000 ide locuri, această frumoasă 
bază sportivă va asigura uin cadru 
potrivit importantei întrecerii fot
balistice de mîine.

Echipa secundă a Norvegiei sus
ține în compania fotbaliștilor noș
tri a doua îffltîlnire a sa din acest 
an. In prima, core a avut loc du
minică, fotbaliștii norvegieni au 
terminat îa egalitate (3—3) cu e- 
chipa B a. Danemarcei. Caracteris
tica oaspeților noștei este tinerețea. 
In formația lor figurează speran
țele fotbalului norvegian care își 
fac astfel un bun „rodaj" în vede
rea intrării în prima reprezenta
tivă. Cam aceeași este situația și 
în reprezentativa noastră care cu
prinde o serie de fotbaliști tineri 
și talentați. Majoritatea dintre ei 
iau fost verificați cu ocazia întît- 
nir.ii cu campioana Belgiei, Ander- 
•techt, dind in general satisfacție. 
De altfel, după cum se știe, unii 
dintre jucătorii din lotul B au și 
fost trecuți în lotul A, locul lor 
fiind luat de alți fotbaliști tineri

lor.
înțelege că pentru 

la înălțimea calității 
cetățenii Ploeștiu- 
...........  , fă-

1

Fotbaliștii norvegieni ta sosirea pe aeroportul Băneasa

(fnațiii Munteanu, Boroș atc). De 
puterea de luptă șl mai ales «te o- 
mogenitatea formației oa.re va fi 
aliniată depinde în mare măsură 
comportarea și rezultatul pe care 
„cadeții" noștri le vor realiza în 
prima lor întîlnire din acest an.

Iată acum programul de mîine 
de pe stadionul Energia Flacăra din 
Ploești :

Om 15,45: Lotul de juniori al 
R.P.R. “ — ■

Ora 
vegia 
kov (R. P. Bulgaria), la tușe : L. 
I.emesici (R.P.F.Iugoslavia) și D. 
Rumlanțev (R. P. Bulgaria)

— Energia Ploești.
17,45 ■ R.P.Romină B—Nor. 
B. ; ARBITRU : lorăan Ta-

D.

La sosirea fotbaliștilor norvegieni
mai vîrstnici și cu vechi stateTransformați „peste noapte" în 

reporteri sportivi și încă cu specia
litatea... fotbal, Iosif Sîrbu și Petre 
Cișmigiu — aflați la Copenhaga — 
ne-au oferit duminică seara nume
roase date Interesante despre Jocul, 
comportarea și formația norvegieni
lor în meciul cu Danemarca. De la 
ei am aflat că aripa dreaptă a îna
intării alcătuită din Arne Kotte și 
Gunnar Dybwad, este foarte omoge
nă și cu o torță deosebită de pă
trundere. Și tot de către „reporterii" 
noștri am fost informați că „vete
ranul" Thorbjorn Svenssen este 
înalt, cu părul roșu, cu im fizic ro
bust și practică un joc în care 
se îmbină armonios torța cu o teh
nică avansata.

Amănuntele pe care Ie dețineam 
au provocat multă uimire în mijlo
cul fotbaliștilor norvegieni, sosiți ieri 
eu avionul. Ușurința cu care l-am 
recunoscut pe stoperul Svenssen, a- 
cel „Goliath cu păru! roșu" despre 
care vorbeam mai sus, sau informa- 
țiite pe care le dețineam despre fie
care component al echipei Norve
giei ne-au permis să legăm lesne 
numeroase convorbiri cu proaspeții 
noștri oaspeți. Ziariștii (lotul Nor
vegiei a venit la București însoțit 
de cinci gazetari) — au fost foarte 
amabili din capul locului și ne-au 
completat datele cu noi și intere
sante amănunte. Gazetarul Sverre 
Fodstad de la „Aftenposten" a ținut 
să ne declare : „Duminică fotbaliștii 
noștri au făcut unul dintre cele mai 
bune jocuri ale lor. Fără excepție 
aproape, ei s-au dovedit în formă, 
comportîndu-se cu mult mai bine 
deciț în meciurile cu Polonia și cu 
R. F. Germană. Din această cauză 
stntem optimișj în privința meciu
rilor cu formațiile dvs“. Aprecie
rea de mai sus a fost confirmată 
imediat și de antrenorul echipei A 
a Norvegiei, englezul R. Lewin care 
a preluat această sarcină cu 8 săp- 
tămîni în urmă. Antrenorul Lewin 
nu ne-a putut preciza cele două for
mații, dar ne-a lăsat să înțelegem 
că o echipă care a dat randament 
(se referea la echipa A, a Norvegiei 
care a cîștigat duminică la Copen
haga) în general nu suferă modi
ficări. Exista o problemă de rezol
vat în atac, deoarece interul stînga 
Kjell Kristiansen, nu a efectuat de
plasarea la București fiind rechemat 
urgent la Oslo de către societatea 
de
In . . . . .
și a aripii drepte a atacului, lucru
rile sînt destul de clare. Experi
mentata apărare, alcătuită aproape 
în exclusivitate din jucători ceva

mai vîrstnici și cu vechi state de 
serviciir-în meciuri internaționale, 
este foarte omogenă și formează 
compartimentul forte a! echipei. Ex
celează stoperul Svenssen, portarul 
Asbojorti Hansen și fundașul Arne 
Bakker.

In privința echipei secunde a
Norvegiei care va juca mîine la 
Ploești sînt cele mai multe semne 
de întrebare. Antrenorul Ragnar 
Pedersen — deși foarte amabil — 
nu a putut să ne spună nimic pre
cis despre componența acestei for
mații. „Echipa care a jucat dumi
nică la Oslo 
ne-a declarat 
tă destul de 
cine va juca

!

cu Danemarca B — 
el — va fi schimba- 
mult. Nu știu exact 
miercuri, dar pot să

j Repriza a doua a întîlriirii 
| internaționale de fotbal dintre 
? echipele selecționate secunde 
i ale R.P.R. și Norvegiei va fi 
! transmisă de la Ploești pe posiu- 
| rile noastre de radio cu începere 
} din jurul orei 18.55. Transmisia 
i se va face pe programul I.
♦ ★

iJoi 28 iunie de pe stadionul 
„23 August" în jurul orei 18 
se va transmite în întregime

) pe posturile noastre de radio 
| (programul 1) desfășurarea 
i jocului dintre echipele reprezen- 
’ tative de fotbal ale R.P.R. și 
| Norvegiei.

vă informez că majori iatea jucăto
rilor, vor fi tineri și capabili de o 
comportare bună".

Desigur că discuțiile noastre cu 
oaspeții norvegieni s-ar fi întins 
multă vreme, dar secretarul gene
ral al N.F.F. (Federația Norvegia
nă de Fotbal) a trecut la prezenta
rea jucătorilor sosiți: Sverre An
dersen, ASBJORN HANSEN, Thor 
Kristiansen (portari), ARNE BAK
KER, EDGAR FALCH, Harry Boye 
Karlsen, Hans Sakswik, THORB- 
JORN SVENSSEN (fundași), Biar- 
ne Hansen, THOR HERNES, Rei
dar Kristiansen, ARNE LEGER- 

Bjorn Legernes (mijlo- 
GUNNAR DYBWAD, 

KOTTE.
NILSEN,

aviație la care lucrează, 
privința apărării, precum

NES, 
cași),
Per Knudsen, ARNE 
Per Ljostveit, TORE 
Willy Olsen, KNUT SANDENGEN,
Reidar Sundby, PER TIEDEMANN, 
Bjorn Borgen, Erling Engebretsen, 
Erik Engsmyr, Roar Johansen, 
Carl P. Lian, Knut Nilsen, Roald 
Thoresen (jucătorii scriși cu ma
juscule au făcut parte din echipa 
care duminică a învins Danemarca 
la Copenhaga).

RCNATO ILIESCU

ZIUA FLOTtl AERIENE A R. R. $. S.
PARADĂ AERIANĂ DE PE AERODROMUL TUȘINO

in 
al 

ma- 
au

La 24 iunie pe aerodromul din 
Tușino de lîngă Moscova a avut 
loc o paradă aeriană, organizată în 
cinstea sărbătorii tradiționale 
Ziua flotei aeriene a U.R.S.S. 
tribuna aeroclubului central 
U.R.S.S., care poartă numele 
relui aviator Valerii Cikalov,
luat loc conducătorii P.C.U.S. și al 
guvernului sovietic, precum și mare
șali ai Uniunii Sovietice și mareșali 
de aviație. La sărbătoarea aviației 
din U.R.S.S. au participat numeroși 
oaspeți străini — delegații militare 
aviatice.

Parada aeriană a fost deschisă 
de un grup de avioane-porl-drapet. 
Pe aerodrom au răsunat aplauze, 
care s-au intensificat, transformîn- 
du-se în ovații atunci cînd pe cer a 
apărut inscripția precisă „Slavi 
P.CJU-S.". Inscripția a fost forma
tă de 76 de avioane ,.lak-18“. A-

Un iot de tineri jucători și jucătrare de tenis de masă români 
participă la campionatele europene (neoficiale) pentru tineret 

de la Opatija (R- P. F. Iugoslavia)
In cursul dimineții de astăzi va 

părăsi Capitala, plecînd cu avio
nul la Opatija (R.P.F. Iugoslavia) 
un lot de tineri jucători și jucă
toare de tenis de masă din R.P.R. 
care vor participa Ia campionatele 
europene (neoficiale) pentru ti -

neret, care se vor desfășura între 
28 iunie și 1 iulie. Din lotul care 
se deplasează fac parte jucătoarele 
Mariana Barasch, Maria Golopen- 
ța și jucătorii Alexandru Șirlin- 
can, Zaharia Bujor și Gheorghe 
Cobîrzan

Campionatele europene de haltere încep
HELSINKI 25. — Mîjme încep 

în localitate campionatele euro
pene de haltere la care participă 
reprezentanții a 17 țări. întrecerile 
sînt așteptate cu un deosebit in
teres, datorită faptului că pe po
diumul de concurs se vor întrece 
t'-mp de trei zile cei mai buni 
halterofili de pe continent.

Fără îndoială, un loc de frun
te în lista celor peste 100 de con- 
curenți înscriși îl ocupă haltero
filii sovietici. Echipa U.R.S.S. este 
alcătuită din cei mai buni halte
rofili, recordmani mondiali, cam
pioni o'impicî și mondiali : Vo-

robiov, Stogov, Bogdanovski, Lo
makin, Duganov și alții. Este les
ne de înțeles că în aceste mari în
treceri — care pot fi considerate 
drept o „avant premieră" 
neului olimpic la haltere 
terofiliî sovietici au cele 
șanse pentru cucerirea 
locuri.

Vorbind despre 
reinți, trebuie să 
mul rînd despre

a tur- 
—, hal- 
mai mari 
primelor

concu-ceilalți
amintim în prl- 
halterofilii bul

gari, oare au obținut în ultima 
vreme succese strălucite, 
nici o exagerare se poate spune 
că halterofilii bulgari sînt astăzi

Fără

FOTBAL PESTE HOTARE
Pînă la 25 iunie clasamentul cam-

pionatului de fotbal al R. D. Ger-
mane se prezintă astfel:

1. Lok. Leipzig 12 8 1 3 24:11 17
2. Akt. Br. Senft 13 7 3 3 19: 9 17

3. Wismut K.M.St. 10 6 3 1 21: 9 15
4. Rotation Leipzig 13 6 3 4 16:13 15
5. Vorwărts Beri. 12 5 3 4 16:15 13
6. Lok. Stendal 12 6 1 5 20:24 13
7. Rot. Babelsberg 13 5 3 5 18:26 13
8. Turbine Erfurt 13 4 4 5 20:17 12

9. Forts. Weisenfels 13 4 4 5 15:1’8 12
10 Elnheit Dresden 12 5 1 6 22:19 11
11. Motor K. M. St. 11 3 4 4 7:16 10
12 Dynamo Berlin 10 3 2 5 13:15 8
13. Empor Rostock 13 3 2 » 9:17 8
14. Motor Zwickau 13 8 0 10 14:25 6

© Programul întilnirilor dei dumi-
Europeinică din cadrul „Gupei 

Centrale” (returul primei etape) este 
următorul: Ea Bratislava: Slovan Br.- 
Rapld Vie na, la Belgrad: Partizan
Belgrad-Waker Vie na, la Budapesta: 
VOros lobogo-Cervena Zvezda Bel
grad șl la Praga: U.D.A.-Vasas Bu
dapesta. Etapa doua (semifinalele) 
se va desfășura la 8 și 15 iulie, iar 
finala la 22 și 29 iulie.

• După cum anunță ziarul „Nep- 
sport”, tn anul 1957 în competiția 
intercluburi „Cupa Europei Centrale” 
vor participa șl echipe din Romînia 
și Italia. ,

• Simbătă s-a desfășurat la Sofia 
întîlnirea internațională dintre Di
namo Sofia și Radnickl Belgrad. Vic
toria a revenit gazdelor cu scorul 
de 2-1. In orașul Ruse, 
looalitate a dispus de 
neză Budovlanie Opole

•Duminică se dispută 
înttlnirea dintre

Torpedo din 
echipa polo- 
cu 2-1.

la Stockholm 
reprezentativele 

Suediei și Germaniei Occidentale.

• Recent s-a desfășurat lâ Amster
dam meciul dintre reprezentativa 
regiunii Saar și selecționata Olan
dei. Victoria a revenit la limită 3-2 
(2-1) reprezentativei olandei. A con
dus arbitrul maghiar Zsolt.

Loturile definitive ale echipelor R. P, R
In urma antrenamentelor efec

tuate, loturile de jucători romini pen
tru meciurile cu Norvegia (A, B) și 
Polonia (juniori) au fost restrînse 
astfel :

Pentru jocul cu Norvegia A: 
Toma, Voinescu (portari), Neacșu, 
Androvici, Soare, Caricaș (fundași), 
Onisie, Bone, Călinoiu (mijlocași), 
Zaharia, Zăvoda I, Olaru, Georges-

cu, David, Constantin, Tălaru (îna
intași)

Pentru jocul cu Norvegia B: 
Dungu, Marosi (portari), Pahoiițu, 
Marinescu, Topșa, Sbîrcea, Stancu 
(fundași), Bodo, Pereț, Știrbei 
(mijlocași), Hașotă, Seredaî, Sza- 
kacs I (Dinamo Orașul Stalin), A 
Munteanu, Boroș, Ciosescu, D. Mun- 
teanu (înaintași).

Cele două echipe de seijori vor 
fi cunoscute în cursul zilei de azi.

Pentru jocul cu Polonia (juniori): 
Sfeteu, Szilagy (portari), Greavu, 
Ioniță, Mureșan, Buzeșan (fundași), 
Jenei, Mihăilescu, Schweillinger 
(mijlocași), Bîscă, Raab, Ene II, 
Dumitrescu, Văcaru, Deliu, Gh. Io- 
nescu, Corneanu (înaintași).

i

ÎNAINTEA meciului 
BRAZILIA-ITALIA

După victoria Argentinei cu 1-0 a- 
supra Italiei fotbalul sud-american 
se pregătește pentru o nouă sărbă
toare fotbalistică: meciul-revanșă 
Brazilia-Italia, programat la 1 iulie 
pe marele stadion Maracana de lingă 
Rio de Janeiro. Brazilienii sînt ne
răbdători să șteargă amintirea acelui 
0-3 înregistrat la Milano, în aprilie. 
Totuși, perspectivele viitoarei întîl- 
nirl nu sînt ferite de neliniști pentru 
gazde. Două secțiuni ale federației 
braziliene, uniunile din Porto Alegres 
șl Sao Paolo, au anunțat că nu pot 
cfa jucători naționalei. La Sao Paolo 
campionatul este în curs și cluburile 
nu renunță la „vedete”, se pare, insă, 
că nici în cadrul uniunii cluburilor 
din Rio situația nu este cu totul cla
ră. O parte din marile echipe nu 
s-au întors încă din turneele ce te 
întreprind în diverse părți ale lumii. 
Este probabil că naționala Braziliei 
se va bizui pe o serie de jucători 
tineri, proveniți din cluburile Flu- 
minense, America și Bangu.
• La 23 iunie echipa reprezenta

tivă de fotbal a R.P. Chineze a sus
ținut primul meci din cadrul turneu
lui pe care-l întreprinde în Birma- 
nia jucînd în compania echipei fero
viarelor, deținătorii „Cupei Birma- 
niei”. Cei peste 40.000 de spectatori 
care au fost prezențt pe stadionul 
„Aung San San” din Rangoon, au a- 
sistat la un meci spectaculos și d*e bun 
nivel tehnic, care a luat sfîrșit cu 
rezultatul de 5-1 (3-0) în favoarea 
fotbaliștilor chinezi.

© La 28 iunie urmează să se întru
nească la Paris comitetul Uniunii fe
derațiilor europene de fotbal (UEFA) 
pentru a 
ganizarea 
putare a 
a „Cupei __ _________ r____
Pînă la această dată (28 iunie) sînt 
așteptate și ultimele înscrieri, care 
eventual se vor adăuga la cele 19 
angajamente anunțate pînă acum, 
printre oare și cel din partea foru
lui român de specialitate. Un proect 
de orgahizare prevede stabilirea a 
trei grupe (nord, est și vest). Rămîne 
ca la Paris să se ia o hotărîre defi
nitivă și să se fixeze și datele de dis
putare

©Echipa Frem din Copenhaga a 
cucerit Cupa Danemarcei iar echipa 
Aarhus campionatul de fotbal pe a- 
nul 1956.

lua în discuție or- 
și sistemul de dis- 

celei de a doua ediții 
campionilor europeni”.

• Simbătă s-a desfășurat la Var
șovia finala „Cupei R.P. Polone” la 
fotbal. In acest joc s-au mtîlnlt e- 
cbipele Gorn.ik Zabrdze și campioa
na țării CWKS. Fotbaliștii de la 
CWKS au obținut victoria cu «coppl 
de 3-0 (0-0) prin punctele înăcrise 
de Kempny, BrlchMt și StrykalsAri.

vioanele erau conduse de piloți spor
tivi. Aproape 200 de sporlivi aviatici 
au participat la prima parte a pa> 
razii. Ei au demonstrat o înalță 
măiestrie, o școală minunată. Aceș
tia sînt muncitori și funcționari, oa
meni ai muncii de pe ogoare, ingi
neri și studenți care practică cu plă
cere snoriurile aviatice în timpul 
liber. Un grup de planoriști ale că
ror aparate s-au înălțat cu ajutorul 
auto-startului au demonstrat în fața 
publicului o înaltă artă a pilotaju
lui. Prima parte a parăzii s-a înche
iat printr-un pilotaj în grup la care 
au luat parte 21 de avioane.

In partea a doua a parăzii și-au 
demonstrat realizările piloții mili
tari. Partea a treia a parăzii a fost 
ca de obicei consacrată măiestriei 
parașutiștilor și unități lor «aeropur
tate. După lansarea a șase parașu- 
tiști asistența a admirat o figură 
interesantă executată de snort! vĂi 
Gavanin, Isanin și Antiuhin. Deschi- 
zînd parașutele, ei au început să 
coboare, apoi, dasprinzîndu-se de 
ele, și-au continuat coborîrea fără 
parașută. Peste cîteva clipe au a- 
părut din nou cupolele colorate ale 
parașutelor de rezervă și sportivii 
au aterizat. Ing. Gavanin, de la uzi
na de becuri electrice din Moscova, 
a executat cu acest prilej cea de a 
280-a lansare cu parașuta, iar ingi
nerul Isanin — cea de a 250-a lan
sare cu parașuta. Sportivul Antiuhin 
a executat cea de a 255-a lansare 
a sa cu parașuta.

printre cei mai buni din Europa: 
Abagiev la cat. ușoară 355 kg.. 
Veseli nov 407,5 și mai apoi 412,5 
kg. la cat semi 
buni concurenți 
gariei.

Prin prisma 
nute, urmează 
Poloniei,

Cei mai (valoroși concurenți 
care reprezintă Polonia la aceste 
campionate sînt Beck la categoria 
semi mijlocie cu 372,5 kg, Bohu- 
nek la cat. mijlocie cu 377,5 kg. 
și Dzierzlg la categoria ușoară eu 
377,5 kg.

Dintre ceilalți participanți 
mințim de cehoslovacul Vaclav 
Psenicka care a -obținut recent 1» 
cat. mijlocie 400 kg 1, de france
zul Debouf la cat. semigrea, car» 
a ridicat 410 kg. și alții.

Firește, cele mai interesante 
întreceri vor avea loc la cat. 
grea, la care participă mai mulțj 
halterofil de valoare echilibrată. 
Gu excepția reprezentant u'.ui 
U.R.S.S. care va ocupa fără prea 
mari eforturi primul 
pentru celelalte locuri 
chisă. Reprezentantul 
tre Silviu Cazan deși 
formanță bună (422,5 
vea de înfruntat adversari ruH- 
tlați și de certă valoare ca: Hdlbl 
(Austria), Mâkkinen (Finlanda), 
Aaldering (Germania). Pigaiani 
(Italia) — halterofili care au ob
ținut cu toții peste 425 kg.

Si ceilalți reprezentanți ai R.P. 
Romîne au o misiune dificilă. La 
categoria semi grea la care parti
cipă Iile Dancea performanțele u- 
nui număr de 4 concurenți întrec 
greutatea de 400 kg. La catego
ria semn ușoară la care va con
cura Ion Birău sînt de asemenea 
concurenți puternici cu rezultate 
de peste 320 kg.

Concursurile se desfășoară în 
sala „Mesuhali** din Helsinki 
începere de 
vor Întrece 
tegoria cea

grea sînt cei mai 
din echipa Bul-

rezultatelor obți- 
în ordine echipa

a-

loc, lupta 
este des- 

ț&rii noas- 
are o per- 
kg.) va a-

CU 
mii ne seară, cînd se 
concurentii de la ca
ma i uș vă.

PE SCURT
© Pe stadionul Olimpic d’n Ams

terdam în fața a peste 38.000 de 
spectatori s-a disputat duminică un 
mare concurs internațional de atle
tism cunoscut sub denumirea de 
..Ziua Olimpică”.

Iată rezultatele tehnice înregistrate: 
.100 m. plat bărbați: 1. Steinbach
(R.D. Germană) 10*5/10 2. Goldova- 
ny (R.P. Ungară) 10”T/10; 100 m. plat 
femei: 1. Gisela Kohler (R.D. Ger
mană) ll”9/10; 2. Shirley Hampton 
(Anglia) 12”0; 200 m. plat bărbați:
1. Steinbach (R.D. Germană) 21”2/10,-
2. Roberts (Anglia) 21”6/10; 1500 m. 
Plat: Gordon Pirie (Anglia) 3’43**7/10. 
2. Richtzenhain (R.D. Germană) 
3’44”5/10; 3.000 m. plat: 1. Rozsnioyi 
CR.P. Ungară) 8T9”7/10, 2. Jancke 
iR.D. Germană) 8’20”0.

© In orașul Haile a avut loc du- 
jminicâ1 cea de a doua întîlnire înter- 

. națională de box dintre echipele re
prezentative ale R.D. Germane șl 
Egiptului. Pugiliștii germani au ter
minat învingători cu scorul de 14-6.
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