
TOATE EFORTURILE PENTRU CALITATE
IN MUNCA G. M. A.
u, nu ești un necunoscut pentru noi, tinere cetățean 
al patriei noastre. Te știm: iubești sportul, îndră
gești clocotitoarea viață a stadioanelor. Nu lipsești 
de la nici o întrecere sportivă importantă și nu știi 
încotro să-ți îndrepți preferințele. Sînt doar atîtea 
sporturi, atîtea întreceri pasionante care-ți solicită 
prezența ! Adeseori, plecind de la locul tău de mun- 

de harnică activitate pentru îndeplinirea și depășirea 
plan, cea mai mare plăcere ți-o procură participarea
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că, după ore 
sarcinilor de 
la o competiție sportivă, sau, dacă nu, cel puțin o discuție înfocată 
cu tovarășii și prietenii tăi despre evenimentele sportive la ordinea 
zilei.

Da. tinere cetățean, îți cunoaștem pasiunea pentru sport, în
frigurarea cu care urmărești performanțele sportive, bucuria pe 
care o simți atunci cînd Ion Șofer, lolanda Balaș, Elena Leușlean, 
Angelica Rozeanu, Constantin Dumitrescu și ceilalți sportivi de 
frunte ridică tot mai sus gloria sportivă a patriei.

Și totuși...
Și totuși, tinere cetățean, pasiunea ta pentru sport n-a tricut 

de domeniul platonismului. Ești un sportiv fervent, dar... din tri
bună. Să nu ne ascundem: ai dorit pină acum de multe ori să 
practici sportul, dar n-ai îndrăznit. Ai dorit să pornești la drum, 
curajos. într-una din disciplinele sportive care-ți sînt pe plac. Dar 
n-ai avut o îndrumare potrivită. In colectivul tău exista o comisie 
de pregătire și examinare G.M.A. Poate că și din cauza ta, dar 
mai ales din cauza regulamentului G.M.A., în multe privințe greoi 
și complicat, n-ai devenit purtător al insignei. Sau chiar dacă ai 
devenit, s-a întimplat adeseori ca insigna să nu certifice pregătirea 
ta sportivă. Cu alte cuvinte, de multe ori, comisia de pregătire și 
examinare G.M.A., îngăduită și de regulament, își îndeplinea sar
cinile în mod formal, alergînd mai mult după cifre de purtători, 
bune doar pentru trecut în scripte, decît să-și îndrepte preocupa
rea spre ridicarea nivelului calitativ al muncii G.M.A. Iată de ce, 
purtător sau nu al insignei G.M.A., n-ai perseverat în activitatea 
sportivă și ai rămas același sportiv „din tribună".

Dar o cale nouă s-a deschis de curînd în fața ta. De sub 
teascurile tipografiei a ieșit la lumină un nou regulament G.M.A., 
rod al muncii unei comisii de tehnicieni, care, instituită special în 
acest scop, a muncit luni în șir pentru elaborarea lui. Evenimentul 
în sine depășește limitele obișnuiîe, fiindcă nu este vorba aci de 
schimbări de importanță secundară. In regulament au fost intro
duse clauze noi, s-au făcut unele modificări substanțiale, în mă- 

dea ti- 
într-un 
actuale 

simțitor 
comple-

duse clauze noi, s-au făcut unele modificări substanțiale, 
sură să lărgească caracterul de masă al complexului, să 
neretului o pregătire sportivă continuă și multilaterală, 
cuvînt să adapteze prevederile regulamentare Ia cerințele 

sport, care se deosebesc 
ani, cînd a fost introdus

i
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ale mișcării de cultură fizică și 
de cerințele existente acum șase 
xul G.M.A. în țara noastră.

Ziua de miine, I iulie, cind
G.M.A., reprezintă o zi deosebită 
G.M.A., un eveniment de seamă ... ________  _r____ ___ _____
la temelia căreia stă complexul G.M.A. Datorită noului regulament, 
munca din cadrul complexului G.M.A. va putea înregistra un 
salt calitativ însemnat. Acesta este, de altfel, și obiectivul princi
pal. Către calitate vor trebui să-și îndrepte atenția toți factorii 
chemați să-și aducă contribuția la reușita acestei activități. Poate 
că o enumerare a sarcinilor nu este potrivită in acest moment. 
Vom face lucrul acesta, cu prisosință, în numerele noastre viitoare. 
Dar asupra unui lucru, valabil pentru concurenți, ca și pentru 
organizatori, este bine să stăruim: trecerea normelor să nu se 
facă la intîmplare, fără o ordine chibzuită și o pregătire preala
bilă. Să nu se repete vechea și dăunătoarea „goană după cifre". 
Să se pună calitatea mai presus de cantitate, dar să nu se des
considere nici acest din urmă aspect care trebuie just înțeles. 
Masele de tineri așteaptă cu nerăbdare firească primele concursuri 
din cadrul complexului G.M.A. reînnoit. Să trecem la reorganiza
rea lor, in mod metodic, după criterii riguros științifice, în forme 
atractive. Să nu neglijăm nici unul din mijloacele prin care putem 
atrage tineretul la startul concursurilor G.M A., dindu-i astfel 
posibilitatea să guste din bucuriile vieții sportive! Și, mai ales, 
nu uitati îndemnul • TOATE EFORTURILE PENTRU CALITATE 
IN MUNCA G.M.A. t
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Din nou la drum, pe Dunăre

începe campionatul nautic de mare fond
la Calafat, 

se va pleca
Mîin? dimineață 

drapelul starterului 
din nou, dînd semnalul primelor 
lovituri de padelă într-o întrecere 
nautică de o amploare și o difi
cultate unică : campionatul repu
blican de mare fond pe Dunăre. 
Și, în momentul cînd scriu aceste 
rînduri, prin minte îmi trec zeci 
de imagini — unele prezentate citi
torilor în coloanele ziarului, alteie 
păstrate în amintire, mărturie a 
minunatelor calități ale sportivilor 
patriei noastre — ale momentelor 
trăite anul trecut, alături de ca
notorii în întrecere pe 850 km. 
pentru titfuri'e de campioni. Re
văd plecarea — în entuziasmul 
general al celor din ambarca
țiuni si al celor de pe mal — 
retrăiesc clipele grele ale etapei 
Corabia—Tr. Măgurele, desfășu
rată pe o furtună așa cum numai 
dunărenii mai bătrîni au aouent, 
nu pot uita finalul de adevărată... 
aooteoză al cursei, cînd Cristodor 
Petrescu și Ion Barbu, canoiștii 
Flamurii roșii și echipa de caiace 
a Locomotivei primeau la Sulina 
răsplata celor mai buni: titlurile 
de campioni. Iar printre cele cî- 
teva amintiri... „jalon", se împle
tesc zeci de alte aspecte, mărunte 
poate ca amploare dar nu și ca 
semnificație : continuarea cursei 
de unul singur atunci cînd par
tenerul de caiac este indisponibil, 
oprirea oe traseu pentru a ajuta 
unui echinaj din altă asociație 
să-și tragă caiacul răsturnat la 
mal, acele minunate zile de odih
nă, dar și de închegare a noi și 
trainice prietenii... Unii au"*?ur>ra- 
numit campionatul de mare fond 
pe Dunăre „maraton nautic", alții 
l-au comnarat cu o mare cursă 
ciclistă pe șosea. Există elemente 

i

intră in vigoare noul regulament 
in istoria complexului sportiv 
în activitatea sportivă de mase.

cam 
lovi- 
efort 
„dis- 
a a-

comune și cu una și cu cealaltă 
din epuizantele discipline care au 
servit ca obiect de comparație. 
Oare străbaterea unei etape de 
40—50 de km., care necesită 
trei ore și... 15—20.000 de 
turi de padelă, nu cere un 
asemănător celui depus de 
cipolii" soldatului elen care
nunțat atenierjilor victoria de la 
Marathon ? Iar numărul etapelor 
— 14 și 4 semietape în trei săp- 
tămîni de concurs — ca și com
plicatele scheme tactice folosite 
de echipajele în întrecere nu în
dreptățesc comparația cu un tur 
ciclist ? Și totuși, este vorba des
pre o competiție cu atît de multe 
elemente proprii, încît, dincolo dc 
orice comparație, rămîne cea mai V. ARNAUTU

La adăpostul perdelei de sălcii mai liniștită, favorlzind
întrecerea caiacelor. (Aspect din ediția de anul trecut a cam

pionatului de mare fond pe Dunăre).
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Deschis cu precizie de Onisie, David — care a debutat joi în 
reprezentativa națională — pătrunde în careu și trimite balonul 
peste portarul echipei Norvegiei, Hansen. Echipa noastră conduce 

cu

O victorie meritată a fotbaliștilor noștri, dar irn joc nesatisfăcător
Reprezentativa R. P. R. a întrecut pe cea a Norvegiei cu 2-U (2-0)

în schimb jocul — în spe- 
a doua parte — a fost 
de ceea ce se aștepta de 
meci inter-țări. Desigur, 

noastră a fost mai bună

Meciul cu Norvegia, care trebuia 
să însemne o reabilitare a echipei 
noastre reprezentative după slaba 
comportare și înfrîngerea din par
tida cu Suedia, n-a răspuns decît 
pe jumătate speranțelor. Pentru 
că, dacă rezultatul ne-a fost fa
vorabil, 
cial în 
departe 
la un 
echipa 
și ea putea obține victoria chiar 
la o diferență mai mare. Spre de
osebire de m?ciul cu Saedia, de 
această dată echipa noastră a ju
cat cu mai mult „nerv", a luptat 
rnai decis și -- în general — și-a 
asigurat o dominate copioasă, a- 
proape tot timpul. Atîta vreme 
cît norvegienii au reușit să se 

dificilă întrecere nautică și soli
cită calități minunate, pe care 
sportivii participant! le-au de
monstrat și le vor demonstra de
sigur și anul acesta, din plin. Iar 
dacă participarea e mai redusă 
— 5 reprezentative: Energia, Fla
mura roșie. Progresul, Recolta și 
Locomotiva cu cîte 5 caiace și o 
canoie — în schimb lupta va fi 
mai aprigă din cauza valorii 
foarte apropiate a participanților.

In ajunul plecării, un gînd prie
tenesc sportivilor participanți. Și 
un îndemn către cititori: urmă
riți cu atenție, etapă de etapă, 
drumul acestor sportivi care me
rită toată stima voastră I

2—0.

f

(Foto: M. MATEI)

mențină în ritmul jocului impus 
de fotbaliștii romîni, iar rezultatul 
era incert (adică aproape întreagă 
repriza 1), meciul a fost mji viu, 
mai interesant, de un nivel accep. 
tabil. Așa cum mai arătam însă, 
fn a doua repriză partida a avut 
cu totul lin alt aspect: un asalt 
continuu (dar confuz, lipsit de 
spectaculozitate, fără finalitatel 
al echipei noastre împotriva apără
rii norvegiene în care Falch luase 
locul de s4oper al lui Svenssen (o 
schimbare bine inspirată). iar 
Karlsen, deși se luptase și mier
curi cu Hașotă la Ploești, s-a ară
tat un adversar de netrecut și 
pentru Zaharia. fn această repriză, 
a ieșit în evidență în special 
slăbiciunea (iniei noastre de atic 
Dacă în prima repriză acest com
partiment a corespuns, cel puțin 
fn privința clarității acțiunilor șl 
a intențiilor de șut ale lui Olaru. 
a impetuozității Și insistenței lui 
David, în repriza a doua, în 
schimb, nici aceste elemen'e nu 
•-au mai făcut remarcate, deși 
numărul mingilor care au venit 
de la mijlocași — stăpîni ai cen-

Astăzi pe stadionu-l Republicii 
întrecerile finale ale campionatului 

republican școlar de atletism
Hstăzj după.aniktză,

dionul Republicii,

de 
entuziaste 

au durat mai

sta- 
obiș. 

nuită gazdă a celor mai im. 
portante întreceri atletice or. 
ganizate la noi în țară, va 
fi și locul în care se vor în. 
țîlni elevele și elevii parii, 
cipanți la finala campiona
tului republican școlar 
atletism. După 
concursuri, care 
multe luni de zile, tinerii e- 
levi și eleve care au ocupat 
primele două locuri în etapa 
de zonă a acestui campionat 
se vor întrece, începînd de 
astăzi după-amiază, în etapa 
finală.

Se știe că elevii și elevele 
constituie un izvoc nesecat de 
cadre pentru atletismul de 
performanță din țara noastră 
și că atiția atleți și atlete de 
frunte, ca Ion Opriș, Virgil 
Zăvădescu, Ion Sorin, lolanda 
Balaș, Lia Manoliu, Ana 
Șerban și alții, au făcut pri
mii pași pe pistă atunci cînd 
erau elevi. Cu atît mai jus
tificate apar astfel minuțioa
sele pregătiri tăcute pe sta. 
dionul Republicii în vederea 
importantului concurs care 
începe astăzi și de la care 

★

trului terenului în această parte 
a jocului — a fost cel puțin ace
lași. La poartă însă, s-a tras mult
mult mai puțin, și cele mai multe 
dintre acțiuni s-au terminat în 
picioarele apărătorilor norvegieni, 
ile altfel foarte buni acroșeri.

Palmaresul echipei noastre s-a 
îmbogățit cu o nouă victorie. 
Este un fapt care îi bucură pe 
numeroșii simpatizanțî ai fotbalu
lui, deosebit de afectați de înfrîn
gerea anterioară. Nu putem privi 
însă totul prin prisma acestui 
2—0, obținut în fața unui adversar 
mult mai slab decît ,,naționala" 
Suediei și după un meci în care 
reprezentativa noastră a satisfăcut 
numai în parte. Problema echipei 
noastre naționale, a alcătuirii ei, 
rămîne mai departe deschisă. An
trenorii noștri au făcut un act de 
curaj, pe care-l apreciem ca atare: 
ei au introdus în formație 4 de- 
butanți. Dintre aceștia, David și

Soare au dat satisfacție tot timpul, 
iar Olaru a corespuns numai 
în repriza I. Cîț privește pe Zaha- 
ria, el nu a justificat locul ia 
echipă. Dintre ceilalți jucători, 
Onisie, Bone și Androvici și-au 
făcut cu succes datoria. Neacșu

(continuare în pag. a 5-a)

să lipsească nici 
antrenorii noștri 

Prin sfaturile 
efectiv

lor 
la 
ti-

băieți; ora 
fete, lungime 
ora 18,45 — 

(finală); ora
4 x 100 m. 

fete ;
9,30

nu trebuie 
unul dintre 
fruntași, 
ei pot contribui 
creșterea performanțelor 
nerilor concurenți.

In ceea ce privește progra
mul întrecerilor, el este ur
mătorul : astăzi după-amiază : 
ora 16,30 — festivitatea de 
deschidere; ora 17 — 100 m. 
(serii) băieți și fete, prăjină, 
greutate băieți; ora 17,45 — 
80 m. garduri (serii), înălți. 
me tete, sulița ‘
18.15 — 500 m. 
băieți, disc fete; 
80 m. garduri
19.15 — ștafeta
(semifinale) băieți și 
duminică dimineață ora 
—110 m. garduri (semifinale) 
înălțime bateți, suliță băieți, 
ciocan; ora 10,15 — 110 m.
garduri (finală), lungime fete, 
greutate fete; 
100 m. 
fete; ora 10,45 
ora 11
11,30 
(finală) băieți și fete; ora 12 
— festivitatea de închidere a 
concursului.

ora 10,30 — 
(finală) băieți și 

— disc băieți; 
• 800 m. băieți; ora 
ștafeta 4 x 100 m.



Selecționata masculină de baschet a orașului Tg. Mureș 
a terminat la egalitate

Mîine seară publicul praghez va 
cu reprezentanții boxului

TG. MUREȘ (prin telefon). — 
Peste 4.000 de spectatori au asis
tat ia întrecerile internaționale de 
baschet dintre echipele R.P. Chi
neze și selecționatele orașului Tg. 
Mureș, întîlniri care au oferit 
spectacole excelente și care au 
fost mult aplaudate de cei pre- 
zenți. Oaspeții chinezi au realizat 
Jocuri foarte frumoase în compa - 
nia selecționatelor locale, dintre 
care cea masculină a avut o com
portare meritorie obținînd un re
zultat de egalitate. Baschetbalis
tele din R.P. Chineză au impresio
nat prin tehnica desăyîrșită și 
pregătirea fizică excelentă. Selec
ționata feminină Tg. Mureș nu a 
făcut fa(ă oaspetelor, care au fost 
net superioare prin viteza în de
plasare și execuție, surprinzîn- 
au-și cu regularitate adversarele 
prin contraatacuri prompte și e- 
îicace.

Echipele masculine au practicat 
un joc viu, oferind o întrecere a- 
prigă și cel mai frumos spectacol 
baschetbaliste văzut în acest o- 
raș. Intîlnirea a constituit o fru
moasă propagandă pentru baschet 
care, cu acest prilej și-a cucerit 
multe simnatii

Iată acum rezultatele înregis
trate : SELECȚIONATA TG. MU- 
REȘ-ECHIPA R.P. CHINEZE 
'{feminin) : 48—93 (21—44). Au 
înscris: Rogobete (14). Koble
Kll), Varga (10), Kary (5), Ko- 
•vacs (41. Fullop (4), Wan Sia- 
fei (18), Pan Shon-kan (13)". Tao 
1-sian (12), Tian Iu-pin (8), Siu 
Wei-li (8), Ge Li-li (8). lan Tse 
'(8), Li Shou-fe (6), Hu In-sin 
1(9), Chen Iu-!ean (3). S-au evi-x 
dențiat Wan Sia-fei. Pan Shon-' 
Iran, Ge Li-li. Rogobete, Koble si 
Kovacs.

Din materialele pentru concurs
O poveste veche
Povestea noastră este — după 

cum o arată titlul, — veche, dar 
:șl destul de tristă. Este vorba de 
ștrandul colectivului Progresul Fl- 
Jianțe Sfaturi din Iași.

Reamenajat în grabă, el a fost în
treținut în condițiuni cu totul ne
corespunzătoare. Iată însă că, în 
anul 1953, consiliul colectivului 
Progresul a găsit soluția... salva
toare: ștrandul a fost trecut de la 
Progresul E.T.A.C. la Progresul 

Swiam'țe-Sfatuiri. Vestea a stîrrnit un 
interes deosebit pentru ieșeni, in 
tot orașul nu se vorbea decît de fru
moasele angajamente care au tost 
lluate In memorabila ședință în ca
drul căreia ștrandul a trecut de la 

9E.T-A.C. la Finanțe Sfaturi. Spu
neau pe atunci, tovarășii V. Stan, 
președintele comitetului de institu
ție de la Banca de Stat din lași 
_șî Iordache Dimitriu președintele 
•colectivului sportiv, cam în felul 
zurmător: vom reface ștrandul, ba- 
-zrnele lui de înot, vom dezvolta 
«canotajul, vom face instalații, vom 
reamenaja terenurile sportive, etc., 
■etc. Vom face ca peste tot să dom. 
ițească ordinea, curățenia și liniș
tea, spre bucuria celor care vor 
veni să-și petreacă orele libere în 
parcul de pe coastă.

Frumos, foarte frumos: entuzias
ma nit, foarte entuziaSmant. Dar să 
vedem ce s-a făcut de atunci și 
pînă acum. In „istoricul" an 1953, 

![(istoric pentru ștrand) nu s-a făcut 
•decît... un gard In 1954... nu s-au 
■.uscat decât cîțiva pomi, iar în 1955 
parcul (inclusiv ștrandul) arătau 

■ca orice loc părăsit.
Doar cîte o barcă rătăcește pe 

fțvalurile verzi și murdare înaintlnd 
teu greu prin stratul gros de „mă- 
Țtasea broaștei". Noroc îrtsă că ,,croa- 
gele“ sînt însoțite <te puternicele 

certe ale batracienelor. Cit des- 
curățenie. grămăjoarele de gu- 

ie vorbe:- îndeajuns, iarba, 
I crește acum în voie pe terenurile 
[de sport, pe plajă, pe lingă bazinul 
țde înot. Vizitatorii ștrandului se 
[împuținează văzînd cu ochii. In 
fschrmb crește efectivul broaștelor și 
’•al bălăriilor.
1 Oaire situația prezentă îi poate 
satișface pe cei de la Progresul 

^Finanțe Sfaturi din lașii? Și dacă 
(totuși DA, atunci cum privește con- 
•siliul central al asociației Progresul 
.problema acestui strand? Nu ar ti 
.■cazul ca această bază sportivă 6ă 
[fie trecută unui alt colectiv mai 
puțin... boem, dar mai realist și 
care s-o gospodărească cum tre- 
buie?...

Eugen Ursu 
corespondent

SPORTUL POPULAR
P*£- 2-a tir. 2841

cu echipa R. P. Chineze
SELECȚIONATA TG. MUREȘ- 

ECHIPA R.P. CHINEZE (mascu
lin): 55—55 (24—30). Au mar- 
cat i Elek (4), Zolzon (10), Ra
dar (7), Fullop (8), Borbely (15), 
Roos (3), Toth (8), Liu Kuei-i (8), 
Liu Foh-chu (5), Pang Shih-hou 
(5), Chang Fu-chu (4), lang Po
king (15), Wang Li-fa (15), 
Chang Hsi-shan (1), Iu Lien-han 
(2). S-au remarcat: Liu Kuei-i, 
lang Po-iung, Wang Li-fa, Zoi- 
zon, Borbely și Toth.

lntîlnirile au fost arbitrate de 
Zoltan-Kakucs (fete) și Barabas- 
B. Ferencz (băieți), oare au con
dus cu competență. In special, se 
cuvine a fi remarcat arbitrajul 
meciului masculin, care a asigurat 
buna desfășurare a unei partide 
grele.

VASILE RADAR 
corespondent regional

CLUJ (prin telefon). lntîlnirile 
susținute în localitate de baschet- 
baliștii și baschetbalistele din R.P. 
Chineză s-au bucurat de un mare 
suoces. La aceste meciuri, care au 
prilejuit jocuri frumoase, au asis
tat peste 3.000 de spectatori. Vic
toria îe-a revenit în ambele par
tide oaspeților, care au învins se
lecționatele clujene la fete cu 
86—50 (40—24), iar la băieți cu 
78—61 (34—27).

Echipele R. P. Chineze își con
tinuă turneul în țară, jucînd azi 
la Oradea și mîine la Satu Mare.

Ează din meciul de baschet susținut săpiăniina trecută în Capi
tali da echipa feminină a R. P. Chineze și selecționata Știința.

Foto! EM. WEXLER

De vorbă cu
Federației

In cadrul unei vizite la catedra 
de fiziologie a Institutul ui de Cul
tură Fizică, am avut ocazia să 
stăm de vorbă ca tov .prof. dr. 
Florian Ulmeanu și dr. N. Zega, 
care au participat ca delegați al 
societății științelor medicale din 
țara noastră, la Congresul al XI- 
lea al Federației Internaționale me- 
<Sco-spartive ținut recent la Lu
xemburg. I-*m rugat pe delegații 
noștri eă ne răspundă la cîteva 
întrebări referitoare la lucrările 
ac*st»H Congres

— Ce părere aveți despre reafi- 
fferea secției de medicina culturii 
fizice șl sportului din Societatea 
Științelor Medicale la Federația In
ternațională Medico-Sportivă?

— ReafUierea societății noastre 
la F.I.MlS., are o importanță deo
sebită pentru viitoarea activitate 
de cercetări științifice atît pe tărîm 
sportiv cît și profesional. Luarea 
de contact a societății noastre cu 
acest for internațional, va da pesi- 
bflttatca activiștilor în acest dome
niu să fie la curent cu ultimele 
noutăți de resort și totodată să 
pună la» dispoziția colegilor lor de 
peste hotare’o serie ‘de lucrări și 
cercetări efectuate de specialiștii 
noștri. De altfel, nrulți dintre cei 
peste 160 de delegați reprezentanți 
a 21 de țări, au apreciat lucrările 
prezentate de noi la acest Congres. 
Totodată^ noi am cules un bogat 
material documentar care ne va 
folosi deosebit de mult în viitoa
rea activitate a medicinii culturii 
fizice din țara noastră. Trebuie să 
amintim că societatea noastră a 
făcut parte din acest for interna
țional încă din anul 1932 și că a 
•rut reprezentanți în comitetul de 
conducere ai Federației.

— Ce ne puteți spune despre or
ganizarea și desfășurarea lucrări

lor acerai Congres?.

PRAGA 29, (prin telefon de la 
trimisul special al agenției „AGER- 
PRES"). — Lotul boxerilor romîni, 
care urmează să susțină două în- 
tîlrari în R. Gehos-lovacă, a sosit 
la Praga în... rate. Intr-adevăr, pri
ma ,.garnitură" a aterizat pe aero
portul din capitala țării prietene 
joi la amiază, în timp ce restul Io
tului a ajuns pe pămîntul ceho
slovac vineri. Primii sosiți au pro
fitat de timpul pe care îl aveau 
la dispoziție pentru a se odihni. 
Singura „notă discordantă" a fă
cut-o maestrul sportului Șerbu 
Neacșu, care s-a antrenat Vineri 
dimineața, întregul lot bineînțeles 
fără cei trei componenți (Vasile 
Tiță, Constantin Gheorghiu și 
Dumitru Gheorghiu), care la ora a- 
eeea călătoreau spre Praga, s-a de
plasat la un gimnaziu din vecină
tatea hotelului „Zlata Husa" (unde 
se află cazată echipa noastră). 
Aci, în sala special amenajată pen
tru antrenamente de box, s-a des
fășurat un scurt program de lucru 
la aparate și gimnastică ușoară, 
sub îndrumarea antrenorului Ion 
Popa. In continuare, membrii lotu
lui reprezentativ și-au petrecut tim
pul vizionând, în ,,matineu", fil
mul „Contele de Monte Cristo". 
După-amiaza a fost consacrată în 
întregime odihnei. Mîine diminea
ță (N. R. azi), va avea loc ultimul 
antrenament în vederea întîlniriî 
de duminică.

Așteptată cu un viu interes, in-

delegații romîni despre lucrările 
Internaționale Medico-Sportive
— Lucrările Congresului au tost 

bine organizate și s-au desfășu
rat In condiții favorabile, mai ales 
în ceea ce privește programul șe
dințelor, prezentarea materialelor 
și, îndeosebi, asigurarea unei at
mosfere de prietenie și colegialita
te între delegații participau ți. Ra
poartele și comunicările’ au fost 
bine prezentate atît în ceea ce pri
vește conținutul cît și fonma. Pen
tru a lămuri cît mai bine conți
nutul. o parte din lucrări au iest 
însoțite de proecțif și filme. Te
matica congresului a fost consti
tuită din următoarele subiecte: 1, 
Leziunile musculo-tendinoase în- 
tîlnite în practica sportivă; 2. Uni
ficarea probelor funcționale cardia
ce; 3. Practicarea sportului de că
tre femei; 4. Teme cu caracter spe
cial.

— Ce impresie au produs comu
nicările prezentate de delegația 
noastră?

— Cele nouă comunicări susți
nute de delegația noastră au inte
resat și a*!! fost apreciate de un 
mare număr de participanți.

In cadrul primei teme, comuni
carea prof dr. M. Crăciun a fost 
singura care a prezentat o serie 

de modificări morfologice privind 
leziunile musculo-tend ini oase și re
facerea lor. Comunicarea dr. Al. 
Partheniu a interesat mult datorită 
rezultatelor calitative ale metodei 
preconizate, precum și a remarca
bilei scurtări a timpului de recu
perare. In cadrul aceleeași teme ait 
mai prezentat lucrări interesante 
dr. Doboșm și conf. dr. A, lones- 
cu —- Gh. Dogant — C. Radovici. 
In cadrul ternei a II-a, comunica

rea conf. dr. V. Dimitriu-Ștefan- 
Idu-Țincu-Popa — prin rezultatele 
de laborator aduse — a venit în spri
jinul raportului prezentat de prof, 
dr. Letunov. In legătură cu tema 

tîlnirea internațională dintre repre
zentativele de box ale R. P. Romî- 
ne și R- Cehoslovace se va dis
puta duminică seara, cu începere de 
la ora 19,30 (ora Cehoslovaciei), în 
incinta Stadionului de Iarnă, care 
are o capacitate de 15.000 locuri 
și care a găzduit nu de mult cam- 
pionate'e europene de baschet fe
minin. Presa cehoslovacă acordă o 
atenție deosebită întrecerii dintre 
boxerii romîni și cehoslovaci. Zia
rul „Ceskoslovenski Sport" remarcă 
în coloanele sale că meciul acesta 
este ia fel de greu pentru formația 
gazdelor ca și cel cu echipa R. P. 
Polone. „Dacă vom cîștiga, scrie 
ziarul, înseamnă că vom realiza 
un mare succes și că ne vom pu
tea număra astfel cu adevărat prin
tre cele mai bune țâri europene la 
box". Ziarul publică fotografia cam
pionului nostru Nicolae Linca, iar 
mîinie (N. R. azi) am fost informați 
că vor fi publicate caricaturile lui 
Tiță, Linca și Dumitrescu.

înaintea disputei de la Praga, an
trenorul Ion Popa mi-a făcut ur
mătoarea declarație; „Cred că în- 
tîlnirea aceasta este cea mai grea 
din ultimii ani, dar sper într-o 
comportare frumoasă. Dacă tinerele 
speranțe Puiu Nicolae și Emil 
Cișmaș se vor comporta la înăl
țimea așteptărilor, fără îndoială 
că vom realiza o performanță de 
valoare in compania unei formații 
de înaltă clasă. La rîndul său, 
tînărul nostru campion Emil Ciș-

0 propunere interesantă pentru calificarea 
in finala campionatului de lupte al juniorilor
Intrecerile de juniori la lupte 

au devenit foarte populare și atrag 
din ce în ce mai mulți tineri în 
practicarea acestui sport,

Anul acesta numărul participan- 
ților la faza de regiune a campio
natului pentru juniori la lupte cla
sice este în creștere față de anul 
trecut; aceasta se poate constata 
chiar din datele incomplete pe care 
le deținem pînă în prezent. Ast
fel, în anul 1955 au participat la 
faza de regiune 502 concurenți 
din 13 regiuni, iar anul acesta 
numărul concurențiilor dan 8 re
giuni a trecut de 330. In această 
privință nu se poate să trecem 
cu vederea că mai mult de un 
sfert din numărul de mai sus a 
fost dat de regiunea Timișoara 
(la Arad au participat 100 con- 

ginecologică. delegația noastră a 
prezentat lucrarea autorilor dr. 
Boga, dr. Balogh. Delegația romî- 
nă a mai prezentat în cadrul te
melor cu caracter special comu
nicările dr E Marinescu-Bojoiu, 
dr. N. Zega-dr. Ov. Popescu Și 
prof. dr. Fl. Ulmeanu-dr E. Mes- 
teș. Ultima a trezit interesul mai 
multor delegați prin noutatea ex
plicării mecanismului fiziologic de 
alternare, activitate-repaos, pe zone 
funcționale și diverse organe, în 
timpul efortului intens, precum șt 
prin perspectivele problemei des
chise.

Interlocutorii noștri remarcă spi
ritul de colegialitate și prietenie 
oare a dominat relațiile dintre de
legația noastră șl celelalte dele
gații atît în timpul lucrărilor cît 
și a programelor organizate In 
afara lor. De altfel, numeroși dele
gați străini printre care și Rreaci- 
kov și Letunov s-au interesat în
deaproape de progresele realizate 
în domeniul medicinii sportive din 
țara noastră. Sperăm că unii din
tre ei vor fi oaspeții noștri cu oca
zia sesiunii științifice care va fi 
organizată în septembrie la Bucu* 
reștî de către consiliul științifico- 
metodic din C.C.F.S./C.M. în co
laborare cu secția de medicina 
culturii fizice «și sportului din ca
drul Societății Științelor Medicale.

In încheiere tov. prof. dr. Florian 
Ulmeanu și dr. N. Zega au sub
liniat că reafilierea secției de me
dicina culturii fizice și sportului din 
Societatea Științelor Medicale la 
F.I.M.S., trebue privită cu toată 
seriozitatea de către toți activiștii 
în acest domeniu, pentru ca efortul 
organizatoric și tehnic al societății 
noastre ce va trebui adus acestei 
organizații internaționale, să tie 
la nivelul așteptat.

face cunoșt'nță 
romînesc
maș mi-a spus : „Zahara este cel 
mai puternic adversar pe care l-am 
întîlnit în carieră. Mă bucură că 
fostul campion olimpic boxează cu 
garda inversă, pentru că mă aco
modez de minune cu astfel de ad
versari".

Lotul cehoslovac se pregătește 
de două săptămîni în localitatea 
Klanovice, situată la 20 km. de 
Praga. Antrenamentele au fost con
duse de renumitul antrenor Franti
sek Pazdera. In echipa cehoslovacă 
au intervenit în, ultimul moment cîte
va schimbări. Astfel, Iulius Torma. 
caire a fost suspendat de către 
forul de specialitate, nu va mai evo
lua la categoria semigrea, în locul 
lui fiind introdus în echipă tînărul 
Nekofa. De asemenea, Petrina, ac
cidentat la antrenamentul de joi, 
va fi înlocuit de Nykl, iar mijlociul 
Koutny, rănit și el, i-a cedat locul 
tînărului Straka. După toate proba
bilitățile, reprezentativa cehoslovacă 
va alinia următoarea formație, în 
ordinea categoriilor: Majdloch,
Nykl, Zahara, Chovanek, Ivanus, 
Kasal, Trippe, Straka, Nekola, Ne
mec. Echipa noastră are următoarea 
alcătuire: Puiu Nicolae, V. Șchio- 
pu, E. Cișmaș, Gh. Fiat, C. Dumi
trescu, N. Linca, V. Tiță, I. Pintea. 
Gh. Negrea, E. Furesz.

In calitate de arbitri în ring vor 
funcționa Niissgen (R.F. Germană) 
și Baravocchia (Italia).

PAUL OCHIALB*

curenți) ceea ce arată nu numai 
faptul că în această parte a țării 
luptele sînt în mare cinste, ci și 
munca rodnică a comisiei regio
nale și a antrenorilor diferitelor 
colective. Nu aceleași cuvinte fru
moase se pot spune despre munca 
comisiilor regionale și a colecti
velor din regiunile Constanța, 
și Oluj : aci numărul partici-
pianțitlor la „regiune" a scă
zut, fiind — mai ales la Cluj — 
cu mult sub posibilitățile de an
grenare a tineretului în această 
disciplină sportivă. Cu mult in
teres este așteptat rezultatul în
trecerilor din Regiunea Autonomă 
Maghiară, care s-a dovedit a fi 
o pepinieră de luptători dotați cu 
mari calități. In anul trecut, a- 
ceastă regiune și-a ales campionii 
dintr-un număr de 104 concu- 
renți. Se va repeta oare această 
„performanță" ?...

In legătură cu participarea în 
finală s-a ridicat din partea unor 
comisii regionale, ca Timișoara, 
Regiunea Autonomă Maghiară etc. 
o obiecțiune perfect justificată și 
s-a făcut o propunere interesantă. 
Obiecțiunea : nu este just ca din 
regiunea Timișoara — de pildă — 
să se califice cîte un singur lup
tător de categorie (aci campionii 
de regiuni au fost aleși dintr-un 
număr de 10—17 concurenți de ca
tegorie), tot ca și în regiunea 
Cluj — de exemplu — unde cei 
8 concurenți participanți la finală 
s-au calificat dintr-un număr to
tal de 18 concurenți I Propunerea: 
dacă numărul celor înscriși la o 
categorie este de 10—15 într-o re
giune atunci să se califice 2 con
curenți, iar dacă numărul partici- 
panților este mai mare de 15 a- 
tunci să se dea dreptul de a par
ticipa la desemnarea campionilor 
republicani unui număr de 3 con
curenți I Firește, această propunere 
urmează să fie studiată de către 
forul de resort.

Finala campionatului republican 
de lupte clasice pentru juniori se 
va desfășura între 19—21 iulie la 
Tg. Mureș. Pînă atunci trebuie li
chidate „rămășițele" fazei regio
nale și continuată pregătirea con- 
curenților deja calificați.

Iată acum numele altor luptători 
calificați pentru întrecerile de la 
Tg. Mureș:

Cluj: Gh. Roșea (Constr.-En.), I. 
Tobă (Fl. r.), I. Zăgăiceanu, I. El- 
ceanu, G. Oprea (Constr.-En.), St. 
Lakatoș (FI. r.), Gh. Gaidoș (Constr.- 
En.),

Craiova: o. Nedelea, V. PapagHa- 
ghis, A. Poșulescu, A. Popovicl, T. 
Clrezaru, N. Mătușoiu, P. Cazacu.

Constanța: I. Novic, I. Tarcaru, I. 
Barcan, Gh. Geambazu (Pi-ogr. Tul- 
cea), I. lancu, I. Stepan, I. Filip, 
Ed. Ștefanovlcl (Progr. C-ța), p. Da- 
tnianov (Progr. Tulcea).

Galați: c. Dumltrache, St. Dum
bravă, ,D. Șaimovici, T. Vîrlan, E. 
Ouatu, P. Dimofte, T. Stratulat, M. 
.Veiescu, L Căliți.
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înainte, spre noi succese în dezvoltarea complexului G.M.A
★

Vaida
al C.C.F.S./C.M.
*

—

Cu puțină vreme in urmă, miș
carea sportivă din patria noastră 
a sărbătorit aniversarea a 6 ani 
de la introducerea complexului 
sportiv G.MA. In acești șase 
ani de activitate, complexul spor
tiv G.M.A. a adus o importantă 
contribuție la întărirea și dezvol
tarea mișcării noastre sportive. 
Peste un milion de tineri sportivi 
s-au avintat in întrecerile pentru 
cucerirea insignei G.M.A., fapt 
care a prilejuit o puternică învi
orare a întregii activități sporti
ve de masă și a contribuit la 
răspândirea considerabilă a mul
tor ramuri de sport ca: 
mul, gimnastica, natația, 
tirul, etc., și la ridicarea de noi 
elemente in aceste sporturi.

Chiar de la începutul său com
plexul G M.A. a fost axat pe o 
trainică ,bază științifică, fapt care 
a permis introducerea acestuia și 
in rindurile sportivilor de perfor
manță, ca an prețios ajutor in 
procesul de antrenament.

Foarte important este rolul com
plexului sportiv G.M.A. în pre
gătirea fizică: multilaterală, con
tinuă și științifică a maselor de 
oameni ai muncii din țara noas
tră. Complexul sportiv G.M.A. are 
insă în primul rină scopul de a 
educa masele de tineret in spi
ritul dragostei fierbinți față de 
patrie, al internaționalismului pro
letar și, în același timp, de a 
sădi în sufletul acestuia dragos
tea de muncă, de întreprinderea 
in care lucrează, de colectivul 
sportiv pe care îl reprezintă.

In multe din satele și orașele 
unor regiuni ca Suceava. Craio
va, Regiunea Autonomă Maghia
ră, in colective ca Energia Bicaz, 
Recolta-Avîntul Simo Geza Tg- 
Mureș, Energia Tehnometal Ti
mișoara, FI. roșie Cisnădie, Lo
comotiva Gara de Nord și C.T.F.T. 
București, Progresul Oradea sau 
Voința Tg. Mureș, complexul 
G.MA. a reușit nu numai să atra
gă mase largi de aspiranți, dar 
și să contribuie la pregătirea lor 
fizică multilaterală, la educarea 
lor în spiritul moralei comuniste.

Ion
vicepreședinte

îmbucurător este 
complexul sportiv 

pătruns

znai
că
a pătruns cu deosebită 
și ta sate, cuprinzird in 
activitate zeci de m i de

atletis-
scliiul,

Conferință de presă în 
legătură cu introduce ea 

noului regulament
G.M.A

Marți a avut loc 
tetul pentru Cultură 
Sport de pe lîngă 
de Miniștri 
presă în legătură cu 
'■erea ' ' = '
complexului G.M.A. 
Vaida, vicepreședinte al CCFS, 
a făcut o expunere asupra 
principiilor care au stat, acum 
șase ani, la baza introducerii 
complexului G.M.A., arătînd 
că aceste principii rămîn vala
bile. Experiența practică din 
cadrul activității G.M.A. a de
monstrat însă necesitatea revi
zuirii regulamentului, în sense) 
înlăturării unor prevederi care 
îngreunau munca și care du
ceau adeseori la manifestări 
de formalism. Noul regulament 
G.M.A., elaborat de către o 
comisie instituită special în a 
cest scop, după experimentări 
practice, corespunde în cea mal 
mare măsură cerințelor actuale 
ale mișcării de cultură fizică 
și sport.

In continuare, tov. Ion Vaida 
a răspuns întrebărilor puse de 
ziariști, reprezentanți ai presei 
centrale.

la Comi- 
Fizică și 
Consiliul 

o conferință de 
introdu- 

noului_ regulament al
- ' Tov. Ion

Cu ații 
faptul 
G.M.A. 
vigoare 
această
tineri țărani muncitori.

In ultima vreme insă activita
tea G.M.A. a slăbit în multe co
lective sportive, ea s-a desfășu
rat sporadic, uneori formal, cu 
un conținut străin de scopul înalt 
pe care îl are complexul. In unele 
colective sportive, complexul 
G.MA. a fost privit de activiștii 
sportivi ca un simplu angaja
ment cifric și uneori chiar ca o 
povară care ii stinjenea în pre
ocupările lor legate de activita
tea echipelor în campionatele ofi
ciale. Aceasta a dus, in colecti
vele sportive respective, la înlo
cuirea adevăratei activități G.M.A. 
cu o muncă formală, cu o simplă 
goană după cifre, în care cuce
rirea insignei a devenit un scop 
in sine, nu un important mijloc 
de pregătire fizică și de educare. 
Așa se explică faptul că în co
lective ca Energia Mao Țse-dun. 
Șantierele Navale Galați, Loco
motiva Galați, Elamura roșie Iași 
etc., zeci de aspiranți cu nor
mele trecute au fost respinși la 
examenul de control, că in alte 
centre înseși comisiile de control, 
lipsite de exigență și de compe
tență, au confirmat drept purtă
tori de insignă aspiranți care în 
realitate nu știau să înoate, să 
alerge, să tragă la țintă.

La șirul lipsurilor din activi
tatea G.M.A. se adaogă insufici
enta muncă de propagandă și a- 
gitație dusă în jurul complexulu'. 
Cu excepția perioadelor „festive" 
și a acțiunilor speciale, această 
muncă a avut în multe colective 
sportive un caracter monoton, ne
interesant, rupt de viață și foarte 
puțin mobilizator.

Toate 
abateri, 
muncii 
sportiv 
al calității au contribuit și mulți 
antrenori ai colectivelor, care s-au 
dezinteresat de această impor
tantă latură a activității sportive, 
situație favorizată și de modul 
greșit în care a fost concepută 
pregătirea aspiranților. Regula
mentul prevedea ca această pre
gătire să fie efectuată de comi
siile de pregătire și examinare 
G.M.A. lipsite de competența ne
cesară. Cit privește secțiile de 
pregătire fizică genenală, care 
trebuiau să constituie cadrul orga
nizatoric al acestei pregătiri, ele 
au fost constituite formal, 
in majoritatea cazurilor, 
fost constituite deloc.

Față de astfel de situații, ac
tiviștii din asociații și chiar din 
comitetele reg'onale C.F.S. n-an 
luat măsurile corespunzătoare.

In neajunsurile manifestate în

aceste greșeli, lipsuri și 
au dăunat mult calității 
din cadrul complexului 
G M.A. La nivelul scăzut

sau
n-au

primii șase ani de activitate 
O.M.A., organele centrale ale miș
cării sportive au partea lor de 

Asociațiile sportive 
s-au interesat prea puțin de des
fășurarea activității G.M.A. și a- 
ceastă subapreciere s-a manifestat 
pînă jos în colective. Comitetul 
pentru Cultură Fizică și Sport nu 
a îndrumat destul de hotărit ac
tivitatea G.M.A. spre calitate, n-a 
tras întotdeauna la răspundere pe 
cei vinovați de abateri, n-a se- 
zisat la vreme numeroasele defi
ciențe ale regulamentului comple
xului, depășit de dezvoltarea ac
tuală a mișcării noastre sportive.

Vechiul regulament începuse să 
constituie o frină in dezvoltarea 
activității G.M.A., în creșterea ne
încetată a calității acestei activi
tăți. La această concluzie poate 
duce o cit de sumară analiză, a 
principalelor neajunsuri ale vechiu
lui regulament: 1) Vechiul regu
lament G ALA. nu respecta în mă
sură suficientă particularitățile de 
vîrstă, resimțindu-se în med 
special lipsa unei grupe care să 
cuprindă tineretul incepînd de la 
12 ani. 2). Regulamentul nu era 
îndeajuns de sistematizat. El cu
prindea prea multe norme (in spe
cial la alegere) care dădeau po
sibilitate aspiranților să devină 
purtători ai insignei, evitind anu
mite exerciții cu caracter aplicativ, 
care se adresează unor calități 
fizice de bază (de exemplu: for. 
ța și rezistența}, 3). Din cauza 
unui număr prea mare de forme 
de evidență și a unui sistem de
fectuos de eliberare și decernare a 
insignelor, s-a dai loc unei acti
vități care a generat multe preocu
pări birocratice. 4). O ultimă de
ficiență principală era aceea că 
vechiul regulament al complexului 
nu prevedea măsuri care să asi
gure continuarea și chiar desă- 
virșirea pregătirii fizice după cu
cerirea insignei G.M.A.

Iată considerentele care au stat 
la baza alcătuirii noului regula
ment G.MA. Și, acestor consi
derente li s-a adăugat experiența 
pe care au căpătai-o miile de ac
tiviști și sportivi in cei 6 ani de 
la introducerea complexului. Noul 
regulament reprezintă, din acest 
punct de vedere, o formă avan
sată a experienței colective.

Ca activiști ai mișcării sportive, 
ca oameni cu sarcini și răspundere 
în viața socială, politică și cul
turală, avem înalta datorie de a 
lupta și munci pentru larga răs- 
pindire a complexului G.M.A. în 
rindurile oamenilor muncii, pentru 
a folosi din plin experiența acu
mulată pînă acum în scopul că
lăuzirii sigure a tineretului spre 
o activitate G.M.A. bine organi
zată.

Dorinței tineretului de pe ogoa
re, din fabrici sau din școli de 
a cuceri insigna G.M.A. să-i răs
pundem muncind cu mai multă 
hotărîre pentru buna organizare 
și desfășurare a activității G.M.A.

Să dăm patriei cit mai mulți 
purtători ai insignei G.MA.!

răspundere.

s

f
*

întîlnirea activiștilor 
care muncesc în dome
niul complexului G.IW A.

Zilele trecute, la Comitetul 
pentru Cultură Fizică și Sport 
de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri a avut loc o întîlnire a 
tehnicienilor comitetelor regio
nale C.F.S., ai asociațiilor 
sportive, și președinților - comi
siilor regionale G.M.A. Cu a- 
ceastă ocazie s-a prelucrat 
noul regulament al comple
xului și instrucțiunile care-1 
însoțesc. Au avut loc nume
roase discuții, care au lămurit 
unele probleme 'ridicate de 
introducerea regulamentului.

DECIZIA Nr. 412
din 6 iunie 1956 a Comitetului pentru Cultură Fizică 

și Sport de pe lingă Consiliul de Miniștri
pentru aprobarea regulamentului complexului sportiv 

„Gata pentru teă și Apărarea R. P. R-"
Art.l. — Se aprobă regulamentul, normele și instrucțiunile 

Complexului Sportiv G.M.A. cu textul anexat prezentei Decizii, din 
care fac parte integrantă.

Art. 2. — Regulamentul, normele și instrucțiunile Complexului 
Sportiv G.M.A., intră în vigoare — pe întreg cuprinsul țării — 
pe data de 1 iulie 1956.

Pe aceeași dată încetează valabilitatea și aplicabilitatea regu
lamentului, normelor și instrucțiunilor Complexului Sportiv G.M.A. 
aprobate prin Decizia Nr. 103 din 8 mai 1950.

3. — Rezultatele obținute de aspiranții insignei G.M.A. 
data de 30 iunie 1956 rămîn valabile și se vor avea în ve- 
măsura în care probele respective s>înt cuprinse în regula- 
normele și instrucțiunile anexate prezentei Decizii.
4. — Pe data prezentei Decizii se abrogă prevederile De-

j Art.
i pînă la
' dere în
' mcntul.
’ Art.
| ciziei nr. 529 din 18 iunie 1952 privitoare la obligativitatea pre

zentării de către sportivii care participă la competiții a brevetelor 
de purtător al insignei G.M.A.

Art. 5 — Incepînd de Ia data de 1 iulie 1956, Comitetele pen
tru Cultură Fizică și Sport regionale, raionale și orășenești vor 
elibera insigne și brevete ale Complexului Sportiv G.M.A., numai 
în conformitate ca prevederile regulamentului, normelor și instruc
țiunilor anexate prezentei Decizii.

Art. 6 — Direcțiile Organizatorică, Instruire Sportivă, Jocuri și 
Fotbal vor pune în executare prevederile acestei Decizii.

PREȘEDINTE,
Manole Bodnăraș

RĂSFOIND NOUL REGULAMENT G. M. A.

-

GM A

Zilele acestea, Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe 
lingă Consiliul de Miniștri a edi
tat noul regulament al complexu
lui sportiv „Gata pentru Muncă 
și Apărarea R.P.R.". Răsfoind pa
ginile noului regulament, chiar la 
o lectură fugară, pot fi observate 
numeroase modificări care, fără 
a abate complexul de la princi
piile care i-au stat la bază, îl face 
să corespundă cerințelor actuale ale 
m'șcării noastre sportive.

De pildă, pentru a se îmbina 
activitatea de cultură fizică din

(claseleînvățămîntul elementar ( ' 
V—VII), cu activitatea sportiva 
din cadrul complexului, __ '. . _
gulament prevede pentru gradul 
I-’. G.M.A. două categorii de vîrstă 
(în loc de una singură) : 12—13 
ani și 14—15 ani. De asemenea, 
noile grupe de vîrstă: 5 în loc 
de 4 la bărbați și 4 în loc de 3 
la femei pentru gradul I și 4 în 
loc de 3 la bărbați pentru gradul 
II_ G.M.A., țin seama în mai mare 
măsură de particularitățile carac
teristice grupelor de vîrstă respec
tive. Astfel, grupa 16—18 ani de 
la gradi-1 I corespunde categoriei 
juniori din majoritatea discipline
lor sportive, iar celelalte grupe 
cuprind limite de vîrstă apropiate 
din punct de vedere al dezvoltării 
fizice și gradează mai judicios 
normele în raport cu vîrstă aspi
ranților.

Au fost desființate normele „Is 
alegere", astfel că un tînăr poate- 
cuceri insigna F.G.M.A. dacă trece 
5 și, respectiv, 6 norme obliga
torii (ținînd seama de grupa de 
vîrstă). La gradul I sau II G.M.A.,. 
atît pentru bărbați cît și pentru 
femei, există 9 norm“ obligatoriei 
Această schimbare pleacă de ÎS 
necesitatea de a se da comple
xului un caracter mai aplicativi 
Noile norme obligatorii se adret: 
sează cu precădere dezvoltării ca-t 
lităților fizice și formării deprin-' 
derilor motrice necesare pentru" 
viața de zi cu zi și activitatea 
sportivă. Prin introducerea aces-- 
tor norme obligatorii se înlătura 
posibilitatea cuceririi insigne?’ 
G.M.A. prin omiterea unor norme 
care se adresează dezvoltării unor- 
calități fizice de bază.

O modificare importantă față de- 
vechiul regulament este desfiin
țarea calificativelor „reușit" șf 

ceea ce dă posibili-^ 
tatea unei simnlificări a organi
zării și trecerii normelor.

Noul regulament prevede recon
firmarea calității de purtător al 
insignei G.M.A. după doi ani de- 
la obținerea ei. precum și repe
tarea acestei reconfirmări din dot 
în doi ani.

La norma de gimnastică au fost 
incluse unele exerciții pentru dez
voltarea forței, iar așezarea apa
ratelor cursei cu obstacole a fost 
astfel hotărîtă. îneît ele pot fi fo
losite pentru toate gradele și gru
pele de vîrstă. De asemenea', se- 
simplifică materialul ce trebuie 
însușit pentru examenul teoretic.

O importantă modificare pre
vede transformarea vechilor Co
misii de pregătire și examinare 
G.M.A. în Comisii G.M.A., care au 
sarcina de a crea toate condifiu- 
nile necesare pregătirii și partici
pării la concursuri a aspiranților-

„excelent",

noul re-
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'Jucătorii de polo s-au întors 
de la Neapole

Vineri dimineața au sosit
Capitală jucătorii de polo pe apă 
din reprezentativa R.P.R. care au 
întreprins un turneu prin Austria 
și Italia. După cum se știe, e- 
chipa noastră de polo a susținut 
mai multe meciuri internaționale 
la Viena, Triest, Florența, Mila
no și recent, la Neapolș, obținînd 
rezultate mulțumitoare. Desigur 
că etapa cea mai importantă din 
acest turneu a constituit-o con
cursul internațional de polo de la 
Neapole, la care au participat e- 
chipele reprezentative aleU.R.S.S., 
R.P. Ungare, R.F. Germane, R.P. 
Romîne și Italiei.

La sosirea echipei noastre de 
polo, antrenorul V. Daroczi ne-a 
declarat printre altele: „Turneul 
întreprins de prima echipă de polo 
a țării noastre în Austria și Ita
lia a fost deosebit de rodnic In 
învățăminte. Cele mai multe lu
cruri noi le.am învățat în turneul 
de la Neapole. Acolo am jucat cu 
echipe de mare valoare pe plan 
european, cum sînt cele ale 
U.R.S.S. și R.P. Ungare, cărora 

echipa noastră le.a opus o 
ternică rezistență. Cu toate 
■la acest turneu am obținut 
singur punct în cele patru 
ciuri susținute (cel cu 
3—3) totuși echipa noastră a lă
sat o bună impresie.

De remarcat faptul că in toate 
meciurile pierdute de reprezentati
va noastră, ea a terminat la limită: 
2—3. Echipa noastră s-a bucurat 
de multă simpatie din partea na- 
politanilor, care ne susțineau for
mația, meci de meci, in cele mai 
grele clipe ale jocurilor. Nu voi 
uita așa de ușor — de exemplu — 

^.galeria" făcută de italieni în me
ciul nostru cu reprezentativa Un. 
■gariei.

pu. 
că 
un

me. 
Italia,

Comportarea jucătorilor noștri de polo pe apă, 
în meciurile

Pentru prima dată în istoria jo
cului de polo pe apă din țara 
moastră, trei echipe selecționate ale 
(țării au fost chemate să repre
zinte în același timp — la Brno 
și Neapole — culorile naționale.

In timp ce cel mai bun „șapte" 
(participa la turneul dotat cu tro
feul „Italia", alte două formații 
romînești se prezentau la Brno 
pentru a înfrunta echipele de se
niori și juniori ale R. Cehoslovace.

Aceste fapte, consumate la sfîr- 
șitul săptămînii trecute, n-au fost 

Trecute cu vederea. Am avut po
sibilitatea să citim în presa ceho
slovacă avancronica întîlnirii de 

Ta Brno dintre echipele de seniori 
ale celor două țări. „Pe romîni — 
scria redactorul de la Cehoslo- 
venski Sport — nu i-a stînjenit 
prezența primei echipe la turneul 
de la Neapole și au trimis pen
tru întîlnirea revanșă cu reprezen
tativa noastră o echipă puterni
că"... Și mai departe: „înseamnă 
că această ramură sportivă a făcut 
progrese însemnate în ultimul timp 
în Romînia datorită sprijinului și 
.atenției care i se acord»".

★
In tabăra noastră, întîlnirii din- 

(tre cele două echipe de seniori i 
se acorda atenția cuvenită. Se știa 
că reprezentativa de polo pe apă 
a gazdelor, fără să atingă o va
loare prea ridicată, este capabilă 
de multe surprize. Nu mai departe

De la stingă la dreapta : Marines cu, Blajek, Chir- 
Văsuță, Kroner — componenți ai echipei re

prezentative de juniori.

ț FOTBAL • FOTBAL- • FOTBAL • FOTBAL-• FOTBAL :# • FOTBAL • FOTBAL l
__________________ - - -    —  ----------------------- —————g.

‘FOTBAL • FOTBAL- • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL :• 'FOTBAL •

«Ziua bună se cunoaște de dimi- David pe Goliat (Hansen), sau... Paza bună trece primejditi rea. Unde rui-i cap e vai de picioare,
(oneată... sau : Olaru mai merge de buturuga mică răstoarnă carul sau... unde-s doi (și buni) puterea sau.... unde nu-s picioare (precise)
g ' multe ori la A-păt mare crește! e bun și un cap... plasat
» Desene de MATTY

B la poloCategoria
Cea de a doua etapă a campio

natului republican de polo pe apă 
(categoria B) desfășurată miercuri 
In întreaga țară poate fi caracte
rizată ca o etapă calmă, în care, cu 
excepția întîlnirii de la Lugoj, unde 
gaade'e au cedat la limită studen
ților timișoreni, nu s-a produs nici 
o surpriză.

Derbiul timișorean a prilejuit o 
luiptă dîrză la capătul căreia Voința 
și Locomotiva au terminat la ega
litate (4—4) după ce, la pauză, 
Voința conducea cu scorul de 3—0. 
Revenirea puternică a feroviarilor 
în cea die a doua repriză, marcată 
prin atacuri repetate la poarta Vo
inței, a derutat-o complet silind-o să 
se mulțumească cu un rezultat de 
egalitate. La Oradea, echipa locală 
Voința a suferit o înfrîngere la 
scor (2—8) din partea echipei E-

susținute în R.
de anul trecut, în noiembrie, în 
meciul oficial desfășurat la Bucu
rești, folosind pe cei mai buni ju
cători, victoria ne-a revenit abia 
la limită : 4—3 1

Dar acum ?
Pentru a forma reprezentativa 

secundă, în fața antrenorului A- 
dalbert Balint s-au ivit următoa
rele probleme :

a) Să se lipsească de jucătorii 
plecați ca rezervă în turneul în
treprins în Italia.

b) Să nu poată utiliza cel pu
țin doi jucători din echipa de 
juniori care se ridică la nivelul 
cerut. In plus trebuia să țină cont 
că meciul va fi și mai greu, de
oarece se disputa în deplasare.

In aceste condiții, nu se mai 
poate spune că am aliniat în jo
cul cu prima echipă a R. Ceho
slovace măcar echipa secundă, iar 
rezultatele cu care a luat sfîrșit 
dubla întîlnire (4—5 și 4—4) a- 
par ca normale. Nu trebuie să 
uităm că din cauza timpului scurt 
de pregătire, echipei i-a lipsit ar
ma principală : omogenitatea. Sche
mele tactice axate ne calitățile in
dividuale ale jucătorilor (Danciu, 
Alexandru Popescu — viteză, !o- 
sim, Patrichi — rutină tehnică, 
plasament) n-au reușit decît în 
mică măsură din următoarele 
cauze:
a) Lipsă de combativitate și mobi
litate :

b) Jocul obstruc
tionist al gezdelor, 
nesancționat de ar
bitrul întîlnirii.

In afară de a- 
ceste lucruri esen
țiale nu putem tre
ce cu vederea pes
te numeroasele gre
șeli comise de ju
cătorii noștri (pase 
greșite, faulturi i- 
nutile, mai ales 
atunci cînd eram 
în avantaj nume
ric). Rezultatele 
strînse cu care au 

sfîrșit meciu- 
seniorilor, pre- 
și dîrza opo- 
pe care echi-ziție

pa romînă a opu
s-o totuși gazdelor, 
i-au dat dreptul a- 
celuiași 
sportiv

„Cehoslovenski 

cronicar 
de la

nergia Metatal Cluj care cu o înain. 
tare mai eficace, a reușit sg obțină 
o prețioasă victorie în deplasare. 
O mențiune specială merită și me
ciul de laLugoj unde Știința Timi
șoara care venise hotărită să obțină 
un Tezultat cit de cît onorabil în 
fața echipei Flamura roșie, cunoscu. 
tă pînă acum ca o echipă „tare“ a- 
casă, a reușit totuși o frumoasă per
formanță inviingînd cu 3—2 (2—1).

Iată programul etapei a IlI-a din 
1 iulie (seria I-a) : Energia Meta
lul Cluj—Știința Timișoara, Voința 
Oradea—Locomotiva Timișoara, V». 
ința Timișoara — Flamura roșie 
Lugoj. Seria a Il-a : Flamura roșie 
Cluj — Constructorul (E.) Bucu
rești ; meciul dintre Voința Tg. 
Mureș și Voința București a fost 
amînat din motive tehnice, iar 
chipa Șrtiința București stă.

e-

Cehoslovacă
Sport" să fie mulțumit de com
portarea echipei noastre... Pe noi 
însă ne-a surprins în mod neplă
cut mai ales prima evoluție, care 
trebuie s-o spunem, nu a însem
nat nici pe departe confirmarea 
valorii jocului de polo din țara 
noastră.

Pregătirea (și deci și compor
tarea reprezentativei de juniori) 
a fost total diferită de cea a se
niorilor. Echipa a avut timp sufi
cient să se pună la punct, iar 
sarcina antrenorului a fost mult 
ușurată de următorii factori: a) 
„Scheletul" echipei reprezentative 
a rămas intact (Blajek, Marinescu, 
Chirvăsuță, Kroner, Kelemen) față 
de întîlnirile din anii precedenți 
b) Cu excepția lui Blajek, care 
se detașează, ca posibilități fizice 
și tehnice, toți ceilalți sînt de forțe 
apropiate, c) Fără „state vechi" 
de serviciu în acest joc juniorii 
apelează numai atît cît este ne
voie la fantezie, resrectJnd cu 
strictețe indicațiile de natură tac
tică imprimate echipei de către an
trenorul lor.

Toți acești factori au servit cît 
se ncate de bine omogenității for
mației. care și în cele două me
ciuri de la Brno ca și în jocurile 
susținute în ultimii doi ani. 
entuziasmat publicul spectator 
ceea ce atîrnă mai greu, — 
numeroșii specialiști .pi jocului 
polo aflat la Brno. ț,Am văzut 
spunea dr. Kumar, arbitrul jugo- 
slav — echina dvs. de seniori pen
tru prima dată la țprino. De a- 
tnnei mi-am dat seațpa că jocul 
de polo din R. P. Romînă pășește 
ne altă cale de dezvoltare. Evo
luția acestor tineri jucători îmi în
tărește convingerea că viitorul a- 
cestei ramuri sportive este asigu
rat în R. P. Romînă".

Intr-adevăr, mai puțjn în pri
mul meci cînd temperatura aoei. 
foarte scăzută, îngheța din fașă 

acțiunile tinerilor noștri jucători 
și mai mult în jocui desfășurat 
duminică — a reieșit limpede ni
velul tehnic și tactic atjns de e- 
chioa noastră de juniori. Handi
capați de ..greutatea" adversari
lor, foarte bine dotați fizicește, ei 
nu s-au văzut în imposibilitate 
de a acționa (cazul echipei noas
tre de seniori) ci mulțumită mo
bilității s-au demarcat continuo, 
putînd astfel să ioace ei balonul. 
Victoria comodă din jocul al doi
lea s-a datorat în . mare măsură 
și tenacității cu care au luptat pe 
toată durata partidei.

GH. NICOLAESCU

Ne-a scris un prieten dm Polonia: Sobeslaw Paczkowski, 
antrenorul de stat la hochei pe iarbă

trecute am primit la re- 
scrisoare din Polonia, tri- 
Sobeslaw Paczkowski, an- 
de stat al reprezentativei

Zilele 
dacție o 
misă de 
trenorul 
polone de hochei pe iarbă, care a 
vizitat anul trecut țara noastră, 
colaborînd, timp de două luni, cu 
specialiștii noștri la pregătirea 
și îndrumarea acestei discipline 
sportive de puțin timp introdusă 
și în R. P- Romînă.

Iată ce ne scrie prietenul nos
tru S. Paczkowski:

,,De cîteva săptămini, prin in
termediul „Clubului internațional 
al presei" am început să primesc 
ziarul „Sportul popular". In pri
mele două exemplare nu am citit 
nimic despre hocheiul pe iarbă, 
sport care mă interesa deosebit 
de mult. Doream să știu cum se 
dezvoltă în Romin'a această ausci- 
plină sportivă. In sfîrșit, în ziwul 
din 9 iunie am găsit primele știri, 
îmi Închipui, că hocheiștii romînl 
vor participa la turneul din cadrul 
celui de al VI-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților, 
care va avea loc la Moscova. Ducă 
pregătirile lor vor continua în a- 
celași ritm și cu aceeași intensi
tate, ca în perioada aflării mele 
în București, atunci rezultatele vor 
fi desigur bune. Pentru ca să pu
teți aprecia mai bine posibilitățile 
echipei romîne cred că va trebui, 
ca aceasta să întllnească echine 
străine. Fără că aseme-îndoială

Fază din întllnirea de hochei pe iarbă Progresul F. B. — Flamura 
roșie M.I.U.

INFORMAȚII

Se reamintește participant lor 
la concursul Pronosport nr 26 
de mîine duminică 1 iulie că de
punerea buletinelor la agențiile 
din Canitală se poate face nu
mai pîrAi azi, sîmbătă 30 iunie, 
ora 24. Duminică toate agenții
le Pronosport vor fi închise.

Depuneți deci din timp buleti
nele dvs.

★

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

nr. 27

Etapa din 8 iulie 1956

Fl. roșie Cluj — Minerul (E)I
Baia Mare (cat. C)

II Met. (E) Sinaia — Dinamo 
Pitești (cat. C) 

nea meciuri vor fi de un mare 
ajutor pentru hoeheișt'i rotruni, care 
ar avea astfel ocazia să-și îmbo
gățească bagajul de cunoștințe și 
să capete rutină. Echipele poloneze 
sînt dispuse să primească echipe 
din R. P- Romînă sau să vină ele 
în (ară la dvs. Așteptăm doar 
propunerile forurilor dvs. de spe
cialitate, In acest sens.

După părerea mea, întreaga ac
tivitate a hocheiului pe iarbă din 
R.P.R., din actualul sezon trebuie 
să se ax ze pe pregătirea elemen
telor tinere și să constituie o etapă 
a preparativelor, în vederea tur
neului din cadrul Festivalului de 
la Moscova.

Și acum, cîteva cuvinte despre 
noi. De la începutul sezonutu.1 ne
am pregătit în vederea meciului 
cu Olanda pe care l-am pierdut 
totuși cu 4—2. Acum ne preocupă 
meciul cu reprezentativele mascu
line (seniori și juniori) ale R. D- 
Germane, care se vor desfășura 
la 26 august în R. D. Germană.

Rog ca pe această cale să trans
miteți prietenilor mei din Romînia 
salutări cordiale, iar tuturor ho- 
cheiștilor le urez cit mai multe 
succese în arena internațională în 
care este timpul să-și facă de a- 
cum debutul.

Cu sincere salutări,

SOBESLAW PACZKOWSKI
(Poznan)

III Dinamo Tg. M. — Recolta 
Cărei (cat. C)

IV Constr. (E) C-ța — FI. roșie 
Giurgiu (cat. C)

V Rec. Sighet — Progr. Turda 
(cat. C)

VI Met. (E) Brăila — Flac. (E) 
Tîrgoviște (cat. C)

VII FI. r. Sf. Gh. — Locomotiva 
Gradea (cat. C)

VIII Met. (E) 131 — Loeom. 
Galați (cat. C)

IX Progr. Corabia — FI. roșie 
B.R. Buc. (cat. C)

X Met. «(E) Oradea — Constr. 
(E) Turda (cat. C)

XI Tatabanya — Dorogi Ban. 
(camp. R.P.U.)

XII Salgotar. Ban. — Honved 
Bp. (camp. R.P.U.)

A Rec. Toplița — Flac. (E) 7 
(cat. C)

B Loc M.C.F. Buc. — Met. (E) 
C-ța (cat. C)



Reprezentativa R.P.R. a int ecut pe cea a Norvegiei 
cu 2-0 (2-0)

(urmare din pag. 1)

a fost în nota lui obișnuită, ceea 
ce nu se poate spune întrutotul 
despre Zavoda I. Constantin n-a 
corespuns, iar Tă^aru și Georgescu 
nu s-au văzut în scurtul timp cît 
au fost utilizați. Pottarii Toma 
și Voinescu au avut puțin de lu
cru. După cum se vede din suc
cinta noastră enumerare (și s-a 
văzut și pe teren!) echipa noas
tră a avut multe goluri, evidente 
mai ales în atac, unde formula re. 
maniată după meciul cu Suedia 
rîmîne mai departe... de remaniat!

Trecînd la oaspeți, vom arăta 
că au impresionat mai rnuit prin 
plasamentul și energia apărători
lor, principalii autori ai scorului 
onorabil cu care au încheiat în
trecerea. Un element pozitiv în 
jocul echipei Norvegiei îl con
stituie faptul că ea n-a jucat „în
chis", că în deosebi în prima re
priză, a căutat să ajungă în careul 
echipei noastre, mai ales prin des
chideri lungi, adresate lui Kotte, 
Sandengen și 'Nilsen. Ca ansam
blu însă, reprezentativa Norvegiei 
nu s-a dovedit pusă la punct, ac
țiunile ofensive bazîndu-se pe e- 
fortnrilc disparate ale atacanților 
amintiți. Dintre oaspeți, cei mai 
buni ni s-au părut Falch, Karlsen, 
Kotte, Sandengen.

IN PRIMA REPRIZA...

Norvegienii încep jocul, dar pri
mii care încearcă poarta sînt ju
cătorii romîni. Zavoda I și apoi 
Olani (de două ori) nu nimeres; 
tnsă ținta. In schimb, oaspeții a- 
junși în preajma porții, noastre, 
obțin — pînă în minutul 12 — trei 
cornere. Ei prestează în această 
perioadă și un bun joc de cîinp, 
ceea ce face ca lupta pentru min
ge să fie interesantă și în mij
locul terenului. In min. 15, Sat’.- 
dengen centrează și Dybwad reia 
direct, însă peste poartă. In min. 
20, primul corner pentru echipa 
noastră: Olaru reia cu capul pește 
bară. Două minute mai tîrziu, 
un nou corner la poarta lui Han
sen rămîne fără rezultat. In ge
neral, atacanții noștri nu reușesc 
să intre cu mingea în careul ad
vers. Ei șutează mai mult de la 
distanță (în special Olaru care 
este servit cel mai mult) și Za
voda I. Fie datorită îniîrzierii în 
șut, fie din cauza bunului plasa
ment și intervențiilor de ultim 
moment ale apărătorilor norve
gieni, multe din loviturile la 
poartă ale atacanților noștri sînt 
blocate. In general, cam din min. 
20—25. dominarea echipei noastre 
se accentuează. In min. 27, la 
o intervenție greșită a lui Sven- 
ssen, David pierde ocazia de a 
deschide scorul, iar după 2 mi
nute Olaru încearcă poarta de la 
distantă fără rezultat. In cen'rul 
atacului norvegian. Sandengen 
este deosebit de activ și în min. 
30 Toma intervine cu succes la 
un șut al lui. Atacul nostru pre
sează, dar nu ob‘ine dccît... cor- 
inere. In min. 31, 34, 35 și 36, lo
viturile noastre de colț sînt sau 
defectuos executate sau respinse 
cu ușurință de fundașii norve
gieni. Fată de intensa noastră 
dominare, golul nu mai poate fi 
evitat, și el este marcat în min. 
36:

Soare face o incursiune în te
renul advers, ajunge în marginea 
careului și parcă pentru a ară'a 
extremelor noastre cum se cen
trează, trimite pe sus. în fața 
porții. Hansen și Constantin 
sar, mingea îi depășește și Zaha- 
ria, cu capul, o introduce în poar
tă: 1-0.

Echipa noastră domină în con
tinuare. Ea beneficiază de noi 
lovituri de colț (min. 37 și 43) 
După ce Zavoda I îl „întinde" 
pe Hansen cu Un șut puternic, pe 
jos, la colț, David îl silește pe 
portarul norvegian să scoată ' ba
lonul din plasă. In min. 44, Onisie 
îl deschide precis pe extremul 
nostru stingă care intră în careu 
și trimite mingea în plasă, pe 
iîngă Hansen care-i ieșise în In- 
tîmpinare: 2—0.

O REPRIZĂ „ALBA"

După pauză, jocul este de Ia 
început neinferesant. Norvegienii 
sini siliți să stea mai mult în 
jumătatea lor de teren, ceea ce 
face ca jocul să se desfășoare pe 
Un spațiu mai restrjns și mai a-

giomerat. Totuși, cînd trec în te
renul nostru, oaspeții sînt destul 
de periculoși. Așa se întimplă în 
min. 49, cînd Kotte execută o 
lovitură liberă de la aproximativ 
20 de metri, și Sandengen reia 
de puțin pe Iîngă poarta noastră. 
Un minut mai tîrziu, atacanții 
noștri pierd cea mai mare oca
zie de a urca scorul. Olaru cen
trează și Zaharia, aflat singur 
in apropierea porții, trage slab și 
Falch respinge de pe linia porții 
la Olaru, care ezită să tragă. Șu
tul lui este blocat, mingea ajunge 
la Zavoda I și acesta trimite a- 
fâră. Jocul continuă să se desfă
șoare în nota de dominare a 
echipei noastre, dar acțiunile cvin
tetului ofensiv sînt lipsite de cla
ritate și eficacitate. Din această 
cauză, situațiile noastre de gol, 
ca și șuturile la poartă, sînt a- 
proape egale Ia număr cu cele 
ale norvegienilor, avantajați de 
faptul că ei își desfășoară ata
curile pe un spațiu mult mai 
mare și cu mai puțini adversari 
în față. In min. 60 și 61, Voi
nescu intervine la lovitul ile lui 
Kotte și Olsen, iar în minutul 67 la 
una din puținele acțiuni precise 
ale atacului nostru, Olaru șutează 
prea slab și portarul prinde, 
înaintașii noștri au o nouă oca
zie de a înscrie (min. 85), cînd 
o centrare a lui Georgescu îi 
pune pe rfnd în poziție favora
bilă pe Zaharia și Zavoda I, care 
trag însă în stoper și — respec
tiv — afară.

A arbitrat corect Nedelkovski 
(R.P.F. Iugoslavia), ajutat la 
tușe de Lemesici (R.P.F. Iugo
slavia) și Gelev (R. P Bulga
ria).

R.P. Romînă: Toma (din min. 
53 Voinescu) — Neacșu, Andro- 
vici, Soare — Onisie, Bone — 
Zaharia, Constantin (din min. 77 
Zavoda I), Olaru, Zavoda 1, (din 
m'n. 77 Georgescu), David (din 
min. 70, Tătaru).

Norvegia: Hansen — Bakker (din 
min. 78, Kristiansen), Svenssen 
(din min. 46 Falch), Falch (din 
min. 46 Karlssen) — A, Leger- 
ness. Hernes — Kotte, Dybwad, 
Sandengen, Tiedemann, Nilssen 
(din min. 54, Olsen).

Raport de cornere: 12—5
(8—3) în favoarea echipei noas
tre. Au asistat 60.000 de specta
tori. *

RADU URZICEANU 
EFTIMIE IONESCU

★

DECLARAȚII DUPĂ MECI...

TUDOR VASILE — Directorul 
Direcției de fotbal din C.C.F.S.: 
„Scorul putea să fie cu mult mai 
categoric în favoarea echipei noas
tre. Deci, victoria este pe deplin 
meritată. Din echipa noastră au 
jucat bine Onisie, Bone, Andro- 
viei; o mențiune specială pentru 
debutul frumos al tânărului Da
vid. Olaru mi-a plăcut doar în 
prima repriză. Norvegienii au su
plinit de multe ori deficiențele 
tehnice prin voința și dîrzenia cu 
care au luptat. Ei au știut să 
folosească foarte bine calitățile 
lor fizice. Mă refer la înălțimea 
jucătorilor din apărare".

SVENSSEN — căpitanul echi
pei Norvegiei : „Victoria romîni- 
lor este meritată. La pauză, cînd 
am părăsit terenul, credeam că 
scorul va fi mai mare și vom 
suferi o infringere categorică. 
Mi-a plăcut jocul rapid al romî- 
nilor. Cred însă, că înaintașii tre
buie să fie mai deciși in fața 
porții". 'K ■

FLOHR ACKSEN -- președinți 
te’.e federației norvegiene de fbt’- ‘ 
bal : ..Ne așteptam să fim lntr‘i-,i 
cuți la București chiar la un scor 
mai mare. După rezultatul acesta^ 
pot fi mulțumit de jocul echipei, 
noastre, care a jucat mai ‘ bine ■ 
decit in meciul pe care l-am 'câș
tigat duminică la Copenhaga. A- 
duc pe această cale conducători
lor fotbalului rominesc, cele mai 
calde și sincere mulțumiri pentru 
frumoasa primire și atenția ce ni 
s-a dat".

JOHANSSEN NICOLAI — se
cretarul federației norvegiene de 
fotbal: „Anul trecut la Oslo, cînd 
romînii au cîștigat cu 1—0, mi-a 
plăcut mai mult jocul. Atunci, e- 
chipa voastră a jucat mai bine. 
Cred că acum puteați ciștiga la 
un scor mai mare".

LEWIN ROUN — antrenorul 
echipei Norvegiei : ,,Din echipa 
voastră mi-au plăcut Dabid și 
Bone. Cred că echipa Voastră 
poate da mai muți".

Andersen, portarul norvegian, mai iute, sare la timp și 
prinde balonul urmărit de Szakacs (stingă), Ciosescu și Boroș 
(drepta). (Fază din jocul R. P. Romînă B — Norvegia B) 

(Foto I. WELBER)

Fotbaliștii romini peste hotare
• Activitatea internațională a 

fotbaliștilor noștri continuă mîine 
cu alte două întîlniri, de data a- 
ceasta peste hotare.

• ECHIPA REPREZENTATIVA 
DE JUNIORI joacă la Zabrze, în 
R.P. Polonă, al cincilea meci cu 
echipa națională poloneză. In par
tidele precedente, juniorii romîni 
au cîștigat de două ori cu 1—0 și 
odată cu 8—0, iar polonezii au ob
ținut o singură victorie cu 1—0. 
Intîlnirea de mîine se anunță deo
sebit de dificilă pentru echipa noa
stră, deoarece juniorii polonezi sînt 
foarte buni, lucru dovedit în tur
neul FIFA de anul acesta. Forma 
juniorilor noștri însă constituie o 
garanție pentru o comportare bună, 
la înălțimea prestigiului de care 
se bucură. Echipa noastră va juca 
în următoarea formație: Sfetcu- 
Greavu (Buzeșan), Ioniță, Mure- 
șan-Jenei, M'ihăilescu-Bîscă, Raab, 
Ene II, Dumitrescu, Văcaru. Al 
doilea lot de juniori a plecat în R. 
P. Polonă ieri dimineață cu avio
nul.
• TOT IERI dimineață a părăsit 

țara și al doilea lot de jucători ai 
echipei C.C.A., care își inaugu
rează mîine la Berlin, turneul în 
R.D. Germană. In primul meci, li
derul categoriei A va înfrunta echi
pa Dinamo Berlin, care va alinia 
o formație puternică, întărită cu

jucători de la Vorwărts Berlin, 
ceea ce înseamnă o adevărată se
lecționată.

• FLAMURA ROȘIE ARAD a 
susținut miercuri al doilea joc în 
R.P. Ungară, întîlnind Ia Seghedin 
echipa Haladas din prima catego
rie. Victoria a revenit echipei lo
cale cu scorul de 2—1 (1—0), însă 
fotbaliștii arădeni nu au fost cu 
nimic inferiori. Dimpotrivă, au 
jucat foarte bine și au dominat 
mai mult, meritînd cel puțin un 
meci nul. Arbitrajul însă i-a de
zavantajat acordînd echipei Hala
das un gol înscris din ofsaid și re- 
fuzînd arădenilor un goi valabil 
marcat de Boitoș. Punctele au fost 
marcate de Cziraki, Giliez, res
pectiv Boitoș. Flamura roșie a ali
niat echipa: Faur-Szucs, Dușan, 
Farmati-Capaș, Mihuț (Smărăn- 
descu) — Jurcă, (Dudaș), Mercea, 
Boitoș, Petschowski, Birău (Ma
tron).

® O ALTA echipă romînească. 
Flamura roșie Bere Rahova Bucu
rești, a susținut luni un al doilea 
meci la Silistra (R.P. Bulgaria). 
De data aceasta a jucat cu selec
ționata orașului și a pierdut cu 
3—2 (1—0). Bucureștenii — care 
s-au bucurat de o primire excep
țională — au înscris prin Bfru și 
Cucu.

Clasamentele campionatului 
republican de juniori

Cu etapa de duminica trecută, 
campionatul juniorilor s-a întrerupt 
pentru a fi reluat la 12 august cu 
a patra etapă a returului. In mo
mentul întreruperii, situația în cla
samente este următoarea :

SERIA I

1. Dinamo Bacău 11 7 1 3 43 .'16 15
2 Rec. Av. P. N. 11 7 1 3 33:20 15
. Loc. Pașcani 11 7 1 3 33:23 15

4. Rec. Av. Făl. 11. e 1 4 45:24 13
5. FI. r. Bacău 10 6 0 4 29:16 12
6. Fl. r. Buhuși 10 6 0 4 34:24 12
6. Fl. r. Burduj. 10 2 1 7 14:31 8
. Pr. Rădăuți 11 3 1 7 23:47 7
9. Din. Dorohol 10 0 0 10 13:65 0

SERIA n

L Loc. Iași 11 10 0 1 33: 8 20
2. Știința Iași 10 7 12 21:11 15
3. Voința Tec. 11 5 3 3 29:29 13
4. Loc. Galați 9 5 2 2 34:12 12
5. Prog. Foc. 11 4 1 6 22:22 9
6. Flac. Moineștl 11 416 18:27 9
. Victoria Tec. 11 14 6 8:27 6

8. Prog. Tași 10 13 6 15:27 5
8. Din, Bîrlad 10 2 17 14:31 5

SERIA ni

L Flacăra Ploești 12 :1.2 0 0 96: 0 24
2. Progr. FB Buc. 12 10 1 1 58: 7 21
3. Flacăra CSmpina 12 543 38:21 14
*. Dinamo 6 Buc. 11 605 27:32 12
5. Met. Ttrgovlște 12 516 20:29 11
8. Dinamo Galați 12 4 17 12:41 9
7. Flacăra Moreni 12 4 0 8 17:32 8
». Metalul Sinaia 12 3 18 20:54 7
*. știința Galați 11 3 0 8 11:41 6
10. Metalul Brăila 12 2 2 8 16:58 6

SERIA rv

1. Progr. CPCS Buc. 11 10 0 1 58: 5 20
2. Locrșn. Buc. 1182 1 63:12 18
3. Metalul Buc. 10 7 0 3 30: 9 14
4. C.C.A. Buc. 10 6 13 28:11 ÎS
5. Locom. Constanța 11 5 1 5 25:22 11
8. Metalul constanța 11 3 17 14:30 7
7. Fl. roșie Giurgiu 10 2 2 6 14:38 6
8. Progr. Călărași 11 119 8:61 3
9. Constr. Constanța 9 10 8 3:55 2

SERIA V

1. Știința București 10 6 4 0 20: 7 16
2. T. Dlnamovlst Buc. 9 7 11 36: 2 15
3. Dinamo Pitești 11 533 27:12 13
4. Locom. MCF Buc. 11 533 30:20 12
5. Locom. Craiova 11 5 2 4 32:29 12
6. Constr. Craiova 11 3 2 6 20:34 8
7. FL roșie BR Buc. 11 2 4 5 14:34 8
8. Progr.Corabia 10 14 5 14:23 6
9. Met. 1 Mai Ploești 10 1 1 8 9:41 3

SERIA VI

1. Știința Timiș. 10 9 2 0 41: 8 26
2. Minerul Petr. 10 7 2 1 30: 9 16
3. Metalul Reșița 11 6 3 2 24:14 15
4. Locomotiva Tim. 11 4 4 3 19:10 12
5. Progresul Tim. 10 5 14 24:17 11
6. Știința Craiova 10 4 15 21:22 S
7. Minerul Lupeni 11 3 2 6 17:29 8
8. Metalul O. Roșu 11 119 4:53 3
9. Locom. T. Severin 11 1 0 10 18:36 2

SERIA VII

Mîine este o duminică „plină" 
pentru fotbal: se dispută atît 
jocuri în categoriile A și B cît 
și o nouă etapă de Cupa R.P.R. 
Campionatul categoriei A este re
prezentat prin trei întîlniri (două 
s-au disputat anterior iar una 
este amînată) din cadrul ultimei 
etape. Este vorba de meciurile Lo
comotiva București-Dinamo Bacău 
(stadionul Giulești, ora 17,45), 
Progresul Oradea-Dinamo Orașul 
Stalin și Flamura roșie Arad-Știin- 
ța Timișoara. Aceste jocuri, mai 
ales cele de la Oradea și Arad, 
se anunță deosebit de interesante 
Progresul cît și — mai ales — 
Dinamo avînd o mare nevoie de 
puncte. Cum dinamoviștii din O- 
rașul Stalin s-au dovedit specia
liști în partidele în deplasare, ei 
pot face multe clipe grele orăde- 
nilor. Cît privește întîlnirea de la 
Arad, Flamura roșie are o sarci
nă deosebit de dificilă în fața Ști
inței Timișoara, care a marcat o

serioasă revenire în ultimele etape 
ale campionatului cînd a și rea
lizat două victorii de prestigiu: 
în fața echipelor Dinamo Bucu
rești și C.C.A. Dinamo Bacău are, 
de asemenea, o sarcină grea în 
fața Locomotivei București.

Dintre întîlnirile de categoria B, 
remarcăm : Locomotiva Cluj-Re- 
colta Reghin, Energia Metalul Re- 
șița-Energia Minerul Lupeni, Pro
gresul Sibiu-Energia Metalul C. 
Turzii (seria I), Dinamo 6 Bucu- 
rești-Energia Flacăra Moreni, Ști
ința București-Progresul Focșani 
(seria Il-a). Menționăm că din 
această etapă — ultima a turului 
— este amînat un joc: Locomo
tiva Iași-Progresul CPCS Bucu
rești.

1. FL roșie UTA Arad
2. Progresul Oradea
3. Metalul
4. Metalul
5. Incom.
6. Recolta
7. FI. r. 7 Nov. Arad
8. Constructorul Arad
8. Locomotiva Oradea

Orad'ea 
Arad 
Arad 
Salonta

44: 6 19
23: 5 17
17: 9 15 
18:17 12 
19:14-10 
19:18 10 
11:29 7

SERIA VHI

1. Știința Cluj
2. -
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Locomotiva Cluj 
Met. C. Turzii 
Minerul B. Mare 
FI. roșie Cluj 
Rec. Av. Sighet 
Progresul S. Mare 
Progresul Turda 
Recolta Cărei

11 11 0 0 60: 4 2Î 
11
11
10
10
10
11
11
11

9 1 1
7
5
2
3
2
2
1

2 2
4
5
6
7
3
9

1
3 
1
2
1 
1

19 
ie
ii

7
7
6
5
3

SERIA IX

1. Dinamo Or. Stalin 11 6 3 2 31:11 15
2. Flacăra 7 10 7 1 2 27:15 15
3. Flacăra Mtediaș 10 G 2 2 26:14 14
4. Rec. Av. Tg. Mureș 11 5 2 4 25:21 12
5. Rec. Av. Reghin 11 5 1 5 20:24 11
6. Dinamo Tg. Mureș 11 4 2 5 27:24 10
7. Constr. Turda 11 3 3 5 19:21 9
8. Fl. roșie Sf. Gh. 10 3 1 6 11:26 7
9. Rec. Av. Topii ța 11 1 1 9 6:36 3

SERIA X

1. Met. St. R. Or. St. 11 9 0 2 52:16 13
2. Progresul Sibiu 10 8 1 1 35:11 17
3. Metalul 108 11 7 2 2 29: 8 16
4. Met. Uz. Tr. Or. St. 10 7 2 1 39:14 16
5. Met. Hunedoara 11 5 0 6 33:37 10
6. Flacăra 14 11 2 2 7 17:32 6
7. Metalul 131 11 2 1 8 14:?3 5
8. Fl. r. Rm. Vîlcea 11 2 1 8 17:50 5
9. Locom. Simeria 10 1 1 8 6:41 3

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI
CATEGORIEI A

11 7 2 2 28: 8 16
12 7 2 3 18:17 16

533 17:14 13 
5 3 4 1^:16 
443 24:15 
363 16:13 
524 16:15 
182 7: 8 
4 2 5 11:18

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

1. C.C.A.
2. Dinamo București 
“ FI. roșie Arad

Energia Petroșani 
Locom. București 
Energia Ploești 
Știința Timișoara 

8. Locom. Timișoara 
Progr. Oradea 
Știința Cluj 
Progr. București 
Dinamo Or. Stalin 
Dinamo Bacău

11
12
11
12
11
11
11

3.
4.
5.
6. 
7.

Thor Hernes

13
12
12
12
10
10
10

SCURTE ȘTIRI
In cadrul categoriei 

ria II, Locomotiva Galați 
pus joi de FL roșie Bere 
București cu 4—2 (1—2).

■ Meciul amical de juniori E-
nergia Flacăra Ploești — “
rul Dinamovist București, 
putat în deschidere la R.P. Ro
mînă A — Norvegia A, s-a 
minat cu victoria meritată a plo 
eștenilor la scorul de 3—2 (1—1).

■ Jocul de categorie A Loco 
motiva Timișoara — C.C.A. Bucu 
rești rămas nedisputat în tur, va 
fi reprogramat în retur.

■ Campionatul categoriei 
va fi reluat la 12 august, cînd 
se vor disputa primele jocuri ale

C. se- 
a dis- 

Rahova

Tîna- 
dis-

ter-

A

returului. La aceeași dată va în 
cepe și returul campionatului ca 
tegoriei C și cel al campionalu- 
lui de juniori. Returul campiona
tului eategoriei B va începe 
26 august.

ia

■ Echipele de categorie B 
intra în joc în Cupa R.P.R. 
etapa programată la 5 august.

■ Biletele pentru jocul Loco
motiva București — Dinamo Ba
cău care se dispută mîine pe sta
dionul Giulești se găsesc în vîn- 
zare la: agențiile Pronosport 
(cal. Victoriei 9 și Dinicu Goles- 
cu), CCA, Dinamo, la casele sla 
dionului Giulești și la casa spe
cială (vizavi de Dalles).

vor 
în



Deținătoarea Cupei R.P.R. la rugbi înfruntă 
mîine pe campionii anului 1955

îi vom cunoaște mîine pe noii campioni de motociclism 
la clasele 350 cmc., 500 cmc. și ataș?

Mîine se vor desfășura în Ca
pitală semifinalele Cupei R.P.R. la 
rugbi, ediția 1956. Sorții au făcut 
ca într-una din semifinale să se 
întîlnească două dintre cele mai 
valoroase echipe de rugbi din țara 
noastră. Este vorba despre Loco
motiva Grivița Roșie — campi - 
oană R.P.R. pe anul 1955 și Casa 
Centrală a Armatei — deținătoa
rea Cupei R.P.R. din sezonul 
trecut.

Este greu de dat un pronostic 
la această întîlnire, deoarece am
bele formații au în componența lor

jucători cu o valoare recunoscută, 
dintre care mulți fac parte din re
prezentativa 
înregistrate 
cest sezon 
bune. Astfel, 
au întrecut 
ternica 
ti lor 
etapă a campionatului 
ruf de 9—6, iar în 
de finală ale Cupei
3—0), iar rugbiștii Casei Centrale 
a Armatei au obținut rezultate 
meritorii în decursul acestui catn-

întrecînd adversarul de 
în turul acestei competiții

Turneul de șah
BUȘTENI 29 (prin telefon).— 

In partidele întrerupte din prima 
rundă s-au mai înregistrat două 
rezultate : Voiculescu 
cu '/2—’/s. Erdely —

O singură partidă 
să în runda a 5-a, 
Suta și Breazu, în 
(cu alb) a folosit cu precizie e- 
rorile poziționale ale adversaru
lui său. într-o Nimzo-indiană. După 
ce pierduse consecutiv doi pioni, 
Breazu a fost învins la muta
rea 37

Intre Dunăreanti și Costea s-a 
dat o luptă dîrză, din care a re
zultat însă un final de nebuni de 
culori diferite, încheiat cu remiză. 
Tot cu un rezultat de egalitate 
s-a terminat partida Nacht — 
Erdely.

Celelalte partide s-au întrerupt. 
După o luptă foarte animată, Ra
dovici are un ușor avantaj 
Crețulescu. Din 
crizei de timp, 
final pierdut 
Voiculescu are

— Crețules- 
Mititelu 1-0. 
a fost deci- 
cea dintre 
care primul

la
o

la 
nou victimă a 
Seimeanu are 

Alexandrescu. 
calitate în plus

țării, iar rezultatele 
în întîlnirile din a- 
au fost deosebit de 
feroviarii bucureșteni 
de

echipă 
bucureșteni

a

două 
a

(în

ori pu- 
dinamoviș- 

ultima 
cu sco- 

sferturile
R.P.R. cu

de la Bușteni
în partida cu Mititelu. Partida 
Drimer — Halic a fost amînată.

Joi s-a desfășurat runda a 6-a. 
Au abundat remizele, rezultate însă 
dintr-un joc viu: Mititelu — A- 
lexandrescu '/2—1/2 (37), Costea
— Radovici V2—'/s (38), Haiic— 
Nacht '/2—*/2 (26), Voiculescu
— Drimer V2—Vs (20). Seimeanu 
(cu negrele) l-a învins pe Brea
zu, după o combinație ușor de 
prevenit. In întreruptele Crețu- 
lescu —. Șuta și Erdely — Du- 
năfeanu, jucătorii cu albul au a- 
vantaj pozițional.

Radovici continuă să conducă 
în clasament, avînd 4 puncte și 
o partidă întreruptă. Cîte 3V2 
puncte și o partidă întreruptă au 
Costea și Dunăreanu. Pînă acum, 
acești trei jucători arată foarte 
bune șanse de a îndeplini 
de maestru (8 puncte din 
sibile). Mititelu are 3 (1) 
Nacht 3, Alexandrescu, Seimeanu 
și Halic 2'/a

Etapa a Vl-a a campionatului republican de tenis
In Capitâlă și în alte patru cen

tre din țară (Cluj, Tg. Mureș, 
Arad, Oralul Stalin) cele zece e- 
chipe angajate în ..cursa" pentru 
desemnarea campioanelor repu - 
blicane la cele trei probe (comple
tă, bărbați și femei) vor susține 
noi întreceri. In București, for
mația C.C.A. va‘ întîlni echipa di- 
namoviștilor într-o partidă în 
care C.C.A. are șanse de a cîștiga 
la scor. De asemenea la Arad și 
Orașul Stalin echipele bucureștene 
Energia și Progresul I.T.B. sînt 
favorite în întrecerile lor cu Fla
mura roșie U.T.A. și respectiv E- 
nc-rgia Metalul-Steagul roșu. In 
primul meci, spectatorii arădeni

b BASCHET. — Echipa femi
nină Flamura roșie M.I.U. Bucu
rești a susținut o întîlnire în R.P. 
Bulgaria la Silistra cu echipa lo
cală Cerveno Zname. Victoria a 
revenit echipei romine cu 
de 78—18

vor avea prilejul să urmărească 
evoluția campionilor R.P.R. ’rina 
Ponova și Cornel Zacopceanu, 
care, sperăm că vor îndreptăți 
interesul cu care sînt așteptați la 
Arad, printr-o bună comportare.

In celelalte două jocuri, de la 
Cluj și Tg. Mureș, unde întîlnirile 
se anunță mai echilibrate, îșl vor 
măsura forțele echipele Progresul 
Finanțe Sfaturi-Cluj cu Energia 
Metalul Electromotor-Timișoara și 
Progresul Tg. Mureș cu Știința 
București. La Cluj, publicul care 
va asista la meciuri va putea să 
vadă la ,.lucru" pe jucătorul ti
mișorean Juhasz, care săptămîna 
trecută a reușit o excelentă perfor
manță, dispunînd de campionul 
țării Cornel Zacopceanu. Desigur 
că, întîlnirile lui cu primii jucă
tori clujeni și mai ales cu rutina
tul Adalbert Pusztai vor fi inte - 
resante.

scorul

a OINĂ. — Astăzi, la 
și mîine la ora 9 va avea 
stadionul Energia „Tudor 
mirescu", o competiție de oină la 
care vor lua parte cele mai bune 
echipe din Capitală și din regiunea 
București

ora 17 
loc pe 
Vladi -

b TURISM. — Asociația Pro
gresul, în colaborare cu secția al
pină a colectivului sportiv Progre
sul I.T.B. București, organ’zează 
azi 30 iunie și mîine 1 iulie un 
concurs complex de orientare tu
ristică în masivul Piatra Mare, 
cu temă de noapte de gradul I 
și temă de zi de gradul III — 
pentru echipele de turiști, și de 
gradul I.ț ;— pentru echipele de 
alpiniști. Concursul este deschis 
tuturor asociațiilor sportive.

b GIMNASTICA. — In zilele 
de 30 iunie orele 15,30 și 1 iulie 
orele 9 se va desfășura la Bucu
rești, în sala liceului de băieți nr. 
T2, finala campionatului de gim
nastică al asociației sportive Vo
ința, pe anul 1956. La această în
trecere participă echipe de fete și 
băieți reprezentînd colectivele st>or- 
tive Voința din regiunile Cluj, 
Oradea, Baia Mare, Galați și 
R.A.M.

< >
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dimineață in toată țara 
a campwnatuiui ciclist 

ce duminica trecută a

toam-

Cupei
Ener-

Cu toate acestea

pionat 
mîine 
cu scorul de 29—6.

In plus „miza" întîlnirii de mîi
ne este deosebit de mare, iar e- 
chipa care o va culege va cîștiga 
și dreptul de a-și discuta în 
ng acest valoros trofeu.

In cealaltă semifinală a 
R.P.R. se întîlnesc echipele
gia I.S.P. și Progresul Sănătatea. 
In primul meci din turul campio
natului ele au terminat întîlnirea 
nedecis : 0—0.
Energia I.S.P. — datorită valorii 
jucătorilor săi — are șanse mai 
mari de a se califica în finala 
Cupei.

Iată și programul după care se 
vor desfășura aceste întîlniri : 
Locomotiva Grivița Roșie-C.C.A.
— stadionul Giulești, ora 16; E- 
nergia I.S.P.-Progresul Sănătatea
— stadionul Tineretului, teren IV, 
ora 9.

Cărți noi părute in editura 
Tineretului cultură fizică și sport

(1).
V. Zbarcea 

corespondent

norma
13 po- 
puncte,

După
fost desemnat campionul de semi- 
fond șosea in persoana maestrului 
sportului Constantin Dumitrescu, 
seria competițiilor cicliste cu ca
racter republican continuă cu cam
pionatul de fond al R.P.R., ediția 
1956. Mîine dimineață, comisiile 
regionale de ciclism organizează 
în întreaga țară faza premergă. 
toare finalei. La etapa 
pot participa toți cicliștii 
să-și dispute șansele de 
în finală.

In Capitală, startul se 
la km. 8, de pe șoseaua Bucu
rești—Alexandria, alergătorii ur- 
mînd să acooere un traseu în lun
gime de 150 km. (între bornele

regională 
care vor 
calificare

va da de

desfășoară faza regională
Je fond al R. P. R.

kilometrice 8—83, dus și întors) 
iar ciclistele unul de 30 km. (între 
bornele 8—23, dus și întors). 
Plecarea se va da la ora 8.

Fără îndoială, și în acest an 
competiția ciclistă de fond care va 
desemna pe campionul republican, 
se va bucura de aceeași valoroasă 
participare ca și în edițiile prece
dente. Astfel, în București, la 
startul întrecerii se vor prezenta 
cicliști cu experiență, printre 
care și Gabriel Moiceanu, 
campionul de anul trecut al pro
bei, L. Zanoni, N. Maxim (Dina
mo), C. Dumitrescu, Ion Vasile, 
Ion Constantinescu, St. Porecea- 
nu (C.C.A), C. Șandru (Flamura 
roșie) și alții.

j COMUNICAT
! In legătură cu valabilitatea permiselor și tichetelor 

de liberă intrare la manifestațiile sportive
Incepind de la data de 2 iulie 1956 încetează valabilitatea tuturor 

permiselor și tichetelor de liberă intrare la manifestațiile sportive — 
indiferent de ramura de sport — eliberate de Comitetul pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lingă Consiliul de Miniștri și care nu poartă viza 
pe anul 1956.

Aceste permise și tichete vor fi depuse la Secțiunea Secretariat a 
Comitetului pentru Cultură Fizică și Sport de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri, din București str. Vasile Conta nr. 16 pentru viză sau pre
schimbare.

•e*»

Mîine dimineață, motocicliștii vor 
continua să-și dispute întîietatea 
în cadrul campionatului republican 
de viteză pe circuit. După cum am 
anunțat, penultima fază a acestui 
campionat (a IV-a) se desfășoară 
în Capitală pe traseul din preajma 
Arcului de Triumf (Șoseaua Kis- 
selef-Bd. Mareșal Voroșilov) și 
este organizată de asociația 
Voința.

Pentru acest campionat, lupta 
pentru primele locuri în clasa
mente a fost în parte, tranșată 
după faza a IlI-a care a avut loc 
la Tg. Mureș. La probele 350 cmc., 
500 cmc. și categoria ataș lupta 
a rămas deschisă. •

La aceste ultime trei probe, cele 
mai mari șanse de a cuceri titlu
rile de campioni ai țării le au: 
Gh. Voiculescu (C.C.A.), N. Bues- 
cu (Locomotiva! și — respectiv — 
M. Dănulescu + Al. Huim 
(C.C.A.). Fiecare dintre aceștia au 
cîte două victorii în campionat, 
iar în cazul cînd și mîine obțin 
victoria vor putea fi considerat: 
drept noii campioni ai claselor res
pective.

Dacă la primele trei probe lupta 
pentru șefia clasamentului nu mai 
prezintă interes, în schimb, la cele
lalte trei, disputele se anunță de
osebit de aprige. Așa de pildă, 
urmărind întrecerile de la Tg. 
Mureș ne-am putut da seama că 
Gh. Ion 4- C. Udrescu sînt deciși

să nu lase ca titlul de campion 
al țării la categoria ataș să revină 
colegilor lor de club M. Dănescu 
+ Al. Huhn; și, după cîte am 
fost informați, la alergările de 
mîine Gh. Ion 4- C. Udrescu se 
vor prezenta la start cu o ma
șină de 750 cmc. (la primele trei 
faze au concurat pe o motocicletă 
de 500 cmc).

Intrările pe traseu pentru spec
tatori au fost fixate prin str. Ștran
dului și prin Șoseaua Kisselef, din 
piața Scînteii. Posesorii de invi
tații la tribune precum și de legi
timații emise de C.C.F.S. au acces 
prin str. Mînăstirea Cașin. Cursele 
încep la orele 9.

★
Duminică au avut loc două con

cursuri motocicliste de viteză pe 
circuit: la Ploești și Sibiu. A- 
lergările de la Ploești au fost 
cîștigate de P. Gheorghiu-Energia 
(100 cmc.), I. Omăt-Recolta (125 
cmc.), N. Niculici-C.C.A. (250 
cmc.), St. Iancovici-C.C.A. (350 
cmc.), Gh. Mormocea-C.C.A. (500 
cmc.), Gh. Ion 4- C. Udrescu- 
C.C.A. (ataș), Mihaela Munteanu- 
Energia (125 cmc.-femei). La Si
biu victorioși au ieșit: I. Wilms- 
Dinamo (125 cmc.), Elisabeta 
Maghiar-Dinamo (150 cmc.), C. 
Pescaru-Voința (250 cmc.), C. Pes- 
caru-Voința (350 cmc.), Ernest 
Brezina-Voința (I.J.), G. Brech- 
ner-Dinamo (500 cmc.).

începe ccDCursui republican de box pentru juniori pe echipe 
reprezentative de regiuni

Anul acesta, tinerii boxeri nu vor 
sta d'e loc cu brațele încrucișate. 
Ințr.adevăr, după disputarea cam
pionatelor republicane pentru ju
niori, care au avuit loc cu puțină 
vreme în urmă, o nouă competiție 
rezervată celor mai tineri pugiliști 
va începe mîine. Este vorba de con
cursul republican pentru juniori pe 
echipe reprezentative de regiuni, 
competiție care prezintă în plus ca
racteristica... ineditului. Organizat 
pentru prima oară în țara noastră, 
concursul republican pentru juniori 
pe echipe reprezentative de regiuni 
va reuni la „start" cele mai dotate 
elemente tinere pe care le aire bo
xul nostru la ora actuală. întrece
rea va avea loc în trei etape (1,15 
și 29 iulie), cu un turneu final 
12—19 august), la care vor parti
cipa echipele cîștigătoare în cele 
patru serii. Deoarece se adresează 
juniorilor, competiția va comporta 
întîlniri la 12 categorii de greu
tate, iar distanța va fi de 3 re
prize a 2 minute. Programul pri
mei etape este următorul;

Seria 1: Suceava; Suceava — 
Iași ; Bacău : Bacău — Galați.

Seria II: Ploești: Ploești — Reg. 
Stalin ; Tg. Mureș : Regiunea Auto
nomă Maghiarg — Cluj.

Seria III: București: București 
—Craiova ; Pitești; Pitești—Cons
tanța.

Seria IV: Baia Mare : Baia Mare 
—Timișoara ; Hunedoara : Hune
doara—Oradea.

întîlnirea de la București v.a avea 
loc mîine dimineață, cu începere 
de la ora 10, la teatrul de vară din 
parcul „23 August".

★
Astă seară, pe stadionul Giu

lești (in caz de timp nefavorabil 
în sala Giulești), cu începere de 
la ora 20, se va desfășura reuniu
nea finală a campionatului asocia
ției Locomotiva. In cadrul celor 
patru zile de întreceri, cei mai buni 
dintre pugiliștii feroviari și-au mă
surat forțele, iar as.tg seară ei vor 
încrucișa mănușile pentru a desem
na pe campionii .asociației lor.

Carnet atletic
b Așa cum am anunțat, mîine 

dimineață se va desfășura cea de 
a treia ediție a cursei de marș 
„Circuitul Gărilor", organizată de 
asociația sportivă Locomotiva în 
cinstea celui de al Il-lea Congres 
al U.T.M. Ca și la celelalte ediții, 
și anul acesta întrecerea stîrnește 
un interes deosebit, fapt exprimat 
prin numărul mare de echipe în
scrise. Dintre acestea cele care se 
prezintă cu mai multe șanse sînt: 
Flamura roșie Comerț—Alimentar, 
Locomotiva, precum și puternica 
combinată dintre Dinamo și Pro
gresul.

Vom reaminti că după fiecare 
schimb se va face o regrupare, 
și că spre deosebire de alți ani 
s-a stabilit eă abaterile de la mer
sul regulamentar se vor sancționa 
astfel: fiecare schimb al unei e- 
chipe poate primi maximum două 
avertismente (primul de 1 minut 
și al doilea de 3 minute) care se 
vor adăoga la timpul general al 
echipei respective. Cel de al trei
lea avertisment într-un schimb a- 
trage după sine descalificarea e- 
chipei.

AZI
BOX. Stadionul Giulești, ora 

20: întrecerile din cadrul „Loco- 
motiviadei".

NATAȚIE. Ștrandul Tineretu
lui, ora 17. campionatul republican 
de înot (faza orășenească) rezer
vat juniorilor și junioarelor cu 
categoria I-a de clasificare.

MÎINE
FOTBAL. Stadionul Giulești, ora 

17,45: Locomotiva București-Dina- 
mo Bacău (cat. A) ; teren Dinamo 
Obor ora 11, Dinamo 6-Energia- 
Flacăra Moreni (cat. B) ; teren 
Militari ora 17,30 Flamura roșie 
F. C.-Flamura roșie Bere Rahova 
(Cupa R.P.R.).

Intrucît colectivul sportiv Știin

ța Institutul Agronomic București 
nu ne-a comunicat ora și locul 
disputării meciului, Știința Bucu- 
rești-Progresul Focșani (cat. B), 
nu putem anunța nimic în legă
tură cu acest joc.

RUGBI. Stadionul Tineretului, 
teren IV, ora 9, Energia I.S.P.- 
Progresul Sănătatea; stadionul 
Giulești ora 16, Locomotiva Gri
vița Roșie-C.C.A. (Cupa R.P.R.).

CICLISM. Șoseaua Alexandria 
km. 8 (ora 8), campionatul regio
nal de fond.

NATAȚIE. Ștrandul Tineretului, 
ora 10, campionatul republican de 
înot (faza orășenească) rezervat 
juniorilor și junioarelor cu cate
goria I-a de clasificare. x



Cu performanta de 2,07 m. I. Kașkarov se anunță 
un serios candidat la titlul olimpic

Trei decenii de activitate spor
tivă, eforturile a zeci și zeci de 
atleți, munca a nenumărati antre
nori din Uniunea Sovietică, iată 
premizele care au construit te
melia acelui excepțional record de 
2,07 m., cu care tînărul Igor Kaș
karov a luat Ioc pe lista marilor 
performeri mondiali ai săriturii în 
înălțime.

Judecind sub acest aspect ești 
de multe ori tentat să asemeni 
recordul sportiv cu o invenție 
științifică sau tehnică. Ea se naște 
la fel din acumularea unei înde
lungate experiențe, ca rod al stă
ruințelor colective a multor oa
meni.

Igor Kașkarov a preluat „moș
tenirea" unor sportivi vestiți în 
trecutul atletismului sovietic: 
Ovseannikov, Deacikov, Rohlin, 
Atanelov, Iliasov etc. Recordul 
U.R.S.S. la săritura în înălțime 
are, cum am mai spus, o tradiție 
de peste 30 de ani. In 1923 la 
campionatele de atletism ale Mos
covei Nikolai Feit, în luptă cu fos
tul campion al Rusiei N. Romanov 
reușește să treacă 1,70 m. perfor
manță omologată ca primul re
cord al U.R.S.S.

Nu vom înșira aici numele tu
turor atleților care „au stăpînit" 
recordul. Lista lor este extrem de 
lungă. Trebuie totuși să amintim 
trei dintre ei care au adus cea 
mai mare contribuție (teoretică 
și practică) la progresul probei : 
Edmund Rohlin, care în 1936 a 
trecut 190,5 cm., Gabriel Atane
lov care un an mai tîrziu a urcat 
recordul la 195 cm. și, în sfîrșit, 
Iurii Iliasov care într-un singur 
sezon (1948) a sărit consecutiv 
1,96 m., 1,98 m. și 1,99 m. des- 
chizînd perspectiva atingerii mult 
visatului plafon al celor 2 me
tri. Chiar Iliasov a reușit să

MOTIVELE UNUI ABANDON
Recent, presa sportivă italiană 

a comemorat împlinirea unui an 
de la moartea tragică a fostului 
campion mondial de automobilism 
Alberto Ascari. Faima și valoarea 
necontestată a acestui automobi
list a justificai prezența numelui 
său in coloanele ziarelor de sport 
și după moarte... De observat. Insă, 
că o astfel de ,<onoare" postumă 
ce i s-a făcut lui Ascari nu este 
acordată și altor automobiliști, 
poate mai puțin oeleb-i, dar care 
au avut o soartă asemănătoare. 
Faptul este explicabil, fiindcă ar 
însemna ca ziarele apusene să a!bă 
aproape in fiecare zi un chenar 
negru I

Despre jertfele de singe pe care 
le cere an de an automobilismul 
profesionist, care cunoaște o „vogă" 
cresclndă în Apus, am mai avui 
prilejul să scrim. A făcut vîlvă ci
nul trecut, catastrofa de la Le 
Mans, clnd automobilistul francez 
Levegh, pilotînd un Mercedes, a 
intrat în tribune cu mașina sa. 
care a explodat- Bilanțul: 85 
morți, sute de răniți. Accidentele 
mortale în cursele de automobile 
au devenii fapte diverse in țările 
apusene...

Cele mai recente mărturii le o- 
feră cursele clasice „Miile Miglia" 
d'n Ii-'Fa (5 morți — 7 răniți) și 
„Grand Prix des Frontieres" (4 
morți și numeroși răniți).

Situația aceasta a început să 
îngrijoreze chiar cercurile guverna
mentale din aceste țări. Ziarul „La 
Gazzetta dello Sport" din 3 mai 
a. c. anunța că ministerul trans
porturilor din Italia intenționează 
să exercite un control mai eficient 
asupra curselor de automobile. Că 
acestea sînt organ'zate la bunul 
plac al firmelor comerciale parti
cipante este lucru îndeobște cu
noscut. Clnd acum un an, la Le 
Mans, bolizii aducători de moarte 
își continuau cursa, în timp ce 
victimele nu erau încă rid!cate 
de la locui accidentului, un ordin 
telefonic de la Stuttgart oprea din 
întrecere mașinile Mercedes ale 
Urmei Daimler-Benz. Protestul ca
sei vest-germane era just''ficat, dar 
el s-a dovedit numai preludiul unui 
abandon general- lnlr-adevărt la

Recordmanul U.R.S.S. la săritura 
în înălțime, Igor Kașkarov

sară 2 m., dar în sală, perfor
manța sa fiind omologată ca un 
record unional pe teren acoperit.

Abia la 13 iunie 1955, mosco- 
viții au fost martorii unei sări
turi de 2 m. realizată pe stadio
nul Dinamo de Vladimir Sitkin. 
Noul record a trăit numai cîteva 
minute pentru că în același con
curs Iurii Stepanov trece 2,02 m., 
iar puțin mai tîrziu 2,04 m. In 
același an însă, Sitkin își recu
cerește recordul, trecînd la sfîrși- 
tul sezonului 2,05 m.

Anul acesta în lupta pentru re
cord s-a încadrat tînărul student 
al Institutului energetic din Mos
cova, Igor Kașkarov. De timpuriu, 
în primăvară, el sare la Nalcik 2,06 
m., iar, recent, la Bergen în Nor
vegia, confirmă speranțele ce s-au 
pus în el adăugind încă un cen
timetru recordului.

In momentul de față Uniunea 

începutul sezonului 1956, după ce 
timp de doi ani dominase cursele 
din cadrul campionatului mondial 
profesionist, firma Mercedes a a- 
nunfat vestea surprinzătoare că se 
retrage definitiv din competiție, 
rezil’ind contractele angajațUor 
lor, cunoscuții piloți Fangio, Moss, 
Kling și Hermann.

Motivul principal al retragerii 
nu este desigur unul de ordin 
moral. Mașinile cu care Fangio și 
Moss au clștigat majoritatea curse
lor sînt de pe acum depășite de 
proectele mai noi ale altor caise 
și trebuiesc înlocuite. Un an sau 
doi de pauză vor prinde bine re
clamei firmei respective, cu atîta 
grijă alimentată prin trofeele cu
cerite în curse.

Totuși, nu e mai puțin adevă
rat că lipsa de siguranță, care a- 
pasă asupra curselor de automo
bile din Apus, îngrijorează tot 
mai mult pe protagoniștii volanu-

HELSINKI 29 (prin telefon). — 
Cei trei sportivi romîni — Ion Bi- 
rău, Ilie Dancea și Silviu Cazan 
care au plecat din București sîm- 
bătă dimineața au sosit în locali
tate luni la ora 14. Ei au stat la 
Moscova o zi și jumătate plecîtid 
cu avionul la Helsinki în diminea
ța zilei de luni. De la aeroportul 
din Helsinki halterofilii romîni s-au 
îndreptat spre Otaniemi, fostul sat 
olimpic — situat la 12 km. de 
Helsinki, locul de cazare și de 
antrenament al tuturor concuren- 
ților la campionatele europene de 
haltere.

La competiție participă repre
zentanții a 14 țări : Anglia, Aus
tria, Bulgaria, Cehoslovacia, Fin
landa, Franța, Germania. Italia, 
Norvegia, Polonia. Romînia, Sue
dia, Ungaria, U.R.S.S.

Întrecerile au început miercuri 
seara la Mesuhali. După defilarea 
reprezentativelor. P. Nimberg, pre
ședintele Federației Internaționale 
de haltere, a rostit cuvîntul de 
deschidere. In continuare, s-au 
desfășurat întrecerile din cadrul 
categoriei cea piai ușoară, la care

Sovietică numără un mănunchi de 
valoroși săritori. In afară de Igor 
Kașkarov (2,07), Sitkin și Stepa
nov (2,05 m.) au mai sărit peste 
2 metri V. Degtearev (2,04 m.), 
I. Migulev și V. Popov (ambii 
2.00 m.).

Antrenorul lui Kașkarov este 
maestrul emerit al sportului Vla
dimir Deacikov, fost recordman 
al U.R.S.S. la săritura în înălțime 
și la săritura cu prăjina. După 
părerea lui Deacikov posibilitățile 
lui Kașkarov sînt departe de a fi 
epuizate. Sportivul și antrenorul 
și-au planificat o performanță 
superioară, dar deocamdată nu 
au dat în vileag cifra pe care 
și-au propus-o. Kașkarov a de
clarat, după recordul stabilit la 
Bergen că abia acum a început 
să se simtă mai sigur în aer, 
să-și coordoneze mișcările în 
timpul săriturii.

— „Adevărata muncă începe a- 
bia acum“ — a spus recordma
nul U.R.S.S.

Aceste cuvinte au fost confir
mate și de V. Deacikov care a 
remarcat excepționala receptivita
te a elevului său. După spusele 
lui Deacikov, Kașkarov își însu
șește cu o iuțeală rar întîlnită 
principiile și noutățile tehnice.

Este desigur prematur să facem 
pronosticuri dar, cunoscînd atît 
părerea antrenorului cît și cea a 
sportivului, putem bănui că recor
dul stabilit la Bergen nu va avea 
nici el o viață prea lungă. Kaș
karov și-a propus drept scop final 
să obțină performanța sa maximă 
din acest an la Jocurile Olimpice 
de la Melbourne. Prin prizma 
rezultatului, a constanței sale și a 
posibilităților de viitor, tînărul 
săritor sovietic se anunță un se
rios pretendent la medalia olim
pică.

lui. Probleme care își așteaptă im
perios rezolvarea pot fi rezumate 
în următoarele puncte: a) vechi'e 
piste de circuit au devenit impro
prii pentru viteza mașinFor mo
derne, a căror medie orară se a- 
prop:e de 200 km.: b) bolizii nu 
mai pot fi controlați suficient chiar 
de cei mai buni pitoți; c) la a- 
ceeași cursă participă mașini vechi 
și noi, cu viteză diferită; d) or
ganizatorii nu se preocupă de si- 
guranța piloților și a spectatori
lor. Pot fi rezolvate aceste pro
bleme prin luarea sub control a 
curselor de către forurile guver
namentale ? Intenția manifestată 
de ministrul italian nu ni se pare 
realizabilă, în fața intereselor fa
bricilor de automobile, angrenate 
in această imensă afacere comer
cială care este automobilismul a 
pusean.

Fără îndo'ală „cursele morții" 
vor continua nestingherite și de 
aci încolo...

HALTEROFILII SOVIETICI 
EUROPENE

s-au prezentat 12 concurenți. Ti
tlul de campion european a re
venit halterofilului sovietic Vladi
mir Stogov care a totalizat 325 kg. 
(100, 97,5, 127,5). Al doilea cla
sat, concurentul bulgar S. Gheor- 
ghiev a obținut 287,5 kg. Pe locul 
al Hl-lea s-a clasat cehoslovacul 
Karel Saitl cu 282,5 kg., urmat de 
austriacul Gruber, suedezul Ebert 
și polonezul Jankovski, toți cu 
277,5 kg. Al doilea concurent al 
Bulgariei, Nicolov ratînd trei în
cercări, nu s-a clasificat.

A doua zi, joi, la ora 13 su 
început întrecerile categoriei semi- 
ușoară, la care s-au înscris 7 con
curenți, printre care și reprezen
tantul țării noastre Ion Birătt. 
Nici la această categorie repre
zentantul U.R.7.S.- nu a avut un 
adversar d-e valoarea sa. Rafael 
Cimiskian a cîștigat primul loc și 
totodată titlul de campion al Eu
ropei, cu un rezulta^mult superior

ATLETELE DIN EMISFERA 
SUDICA EMIT PRETENȚII IN 

SPRINTUL OLIMPIC

La ultimele Jocuri Olimpice, 
atletele din emisfera de sud a glo
bului au cucerit 5 medalii de aur, 
iar anul acesta, la Melbourne, se 
anunță drept unele dintre cele mai 
autorizate pretendente la primele 
locuri într-o serie de probe.

Dintre atletele din aceste părți 
ale lumii, cel mai bine s-au pre
zentat cele din Australia care s-au 
dovedit a fi specialiste la probele 
de sprint. In această țară sînt 
peste 12 atlete care parcurg 109 
m. în 12 și sub 12 sec. De curînd, 
a avut loc un concurs de atletism 
la care au participat cele mai 
bune atlete ale Australiei. Toate 
probele au fost măsurate în metri 
și nu în yarzi, astfel că perfor
manțele lor pot fi controlate cu 
precizie.

La 100 m., cea mai bună com
portare a avut-o într-o serie de 
întreceri atleta Mathews. Ea a 
fost învinsă o singură dată în 
cadrul campionatelor Australiei, 
dar mai tîrziu și-a luat revanșa 
asupra învingătoarei sale, tînâra 
atletă Cuthbert în vîrstă de 16 
ani. Cele mai bune atlete austra
liene la această probă sînt: Mat
hews și Cuthbert cu 11,5 sec., 
Strickland cu 11,6. Din Africa de 
sud, cea mai bună este Fourier, 
iar din Noua Zeelandă, Crotty, 
ambele „creditate" cu 12 sec. Cer- 
cetînd cifrele, reiese că Australia 
poate alcătui o ștafetă feminină 
la 4 x 100 m. cu mari șanse de 
victorie. Aceasta este însă condi
ționată și de îmbunătățirea pre
luării ștafetei de către compo
nentele echipei Australiei.

In legătură cu aceasta ne amin
tim că la J. O. de la Helsinki, 
ștafeta australiană a fost descalifi
cată pentru că în timpul probei 
una din atlete a pierdut bățul.

* La proba de 200 m., pe primele 
locuri se situează Mathews și 
Cuthbert (Australia) cu 24 sec., 
Boyle (Australia) cu 24,5 sec., 
Crotty (Noua Zeelandă) cu 24,8 
sec., Myburgh (Africa de sud) 
cu 24,9 sec.

Și la 80 m. garduri, atletele din 
„țara cangurilor" dețin întîietatea. 
Austin și Cook au realizat 11,2 
sec., iar Robertson 11,3 sec. Atleta 
Stuart (Noua Zeelandă) și Winter 
(Africa de sud) au realizat de 
asemenea 11,3 sec., iar Dos San
tos (Brazilia) 11,5 sec. Campioana 
olimpică Strickland a parcurs în 
ianuarie această distanță în tim
pul de 11 sec. însă a fost ajutată 
mult de vîntul puternic din spate. 
Mai tîrziu, Strickland a suferit un 
accident, astfel că startul ei viitor 
în această probă este problematic.

Tot la Jocurile Olimpice de la 
Helsinki, atletele din emisfera de 
sud, s-au remarcat și la probele 
de sărituri. Atunci, medalia de aur 
la proba de săritură în înălțime 
a revenit atletei Broad (Africa de 
sud), iar cea la săritura în lun
gime. atletei Williams (Noua Zee
landă). Astăzi, nici una dintre ele 
nu mai concurează dar „urmașele" 
lor se apropie ca valoare de per
formanțele obținute de campioa
nele olimpice.

La săritura în înălțime, perfor
manțele sînt mai slabe. Cele mai 
bune performanțe sînt deținute de 
Bergin (Australia) și Carter (A- 
frica de sud) cu 1,60 m. O mare 

DOMINA CAMPIONATELE
DE HALTERE

celui obținut de următorul clasat.
La prima probă, cea la stilul 

„împins", Ion Birău a realizat un 
rezultat egal cu acel al campio
nului european Cimiskian: 97,5 
kg. Din cauza efortului, Birău a 
avut o violentă durere lombară, 
fapt care l-a împiedicat să obțină 
un rezultat bun la proba smuls, 
(92,5), iar în ultima probă, la a- 
runcat, după ce a încercat 117,5 
kg. și nu a reușit, a fost nevoit 
să abandoneze.

Iată rezultatele: 1. R. Cimis
kian 340 kg. 2. E. Manironi (Ita
lia) 325 kg. 3. Zelinski (Polonia) 
325 kg. 4. Miske (Germania), 5. 
Erikson (Suedia) 317,5 kg. 6. 
Lousa (Finlanda) 275 kg.

Seara întrecerile au continuat.
Pe podium s-au prezentat con- 

curenții de categorie ușoară. Iată-i 
pe primii clasați: Nicolai Kostîlev 
(U.R,S,S.| 377,5 kg, 2. Tauchner

speranță a Africei de sud la aceas
tă probă este atleta Geyser în 
vîrstă de 16 ani care a sărit 1,65 
m. Accidentîndu-se însă la un 
concurs, se pare că ea nu va mai 
putea concura.

Dintre săritoarele în lungime, 
cele mai bune performanțe le-au 
realizat van Haarden (Africa de 
sud) — 5,90 m., Willis (Austra
lia) —■ 5,88 m., Erbetta (Argen
tina) — 5,76 m., Weigel (Noua 
Zeelandă) — 5,74 m. și Borwick 
(Australia) — 5,74 m.

La probele de aruncări, atletele 
din această parte a lumii nu au 
realizat în trecut performanțe deo
sebite. In ultimul timp, se pare 
că situația s-a schimbat oarecum. 
Astfel, atleta Slouperts (Noua 
Zeelandă), în vîrstă de 18 ani, a 
realizat la proba de aruncare a 
greutății 14,10 m. La proba de 
aruncare a suliței se remarcă per
formanța atletei chiliene Ahrens 
— 48,73 m.; specialiștii cred că 
ea va arunca peste 50 m. Tot la 
această probă se mai remarcă 
Swanepool (Africa de sud) cu 
46,97 m.

BRUNDAGE ÎMPOTRIVA 
„DIVIZĂRII" J. O.

După cum anunță, într-un nu
măr recent, ziarul italian „Cor- 
riere dello sport", la terminarea 
Jocurilor Olimpice de călărie de 
la Stockholm, d. Avery Brundage, 
președintele C.I.O., a declarat că 
organizarea acestei competiții a 
fost mai presus de orice critică. 
Brundage s-a declarat totuși îm
potriva sistemului de a diviza J. O. 
de vară între două țări. După 
părerea sa, la viitoarele Olim
piade, probele de călărie vor tre
bui^ să se desfășoare în aceeași 
țară care organizează și celelalte 
întreceri.

Președintele C.I.O. a făcut in
teresante precizări în privința or
ganizării viitoarelor ediții ale J.O. 
Pentru 1968 a cerut să fie luată 
în considerare cererea orașului 
Copenhaga, iar pentru jocurile de 
iarnă ale aceleiași ediții sînt can
didate Finlanda, Suedia și Norve
gia. „Dar finlandezii, — a adău
gat Brundage, — sînt totuși mat 
interesați în organizarea numai 
a. probelor nordice, fiind dispuși 
să cedeze pe cele alpine suede
zilor. Aceasta ar duce la o nouă 
și nedorită divizare a Olimpia
dei..."

Lista completă a candidatu
rilor pentru ediția 1964 este re
dată de ziarul sovietic „Kom- 
somolskaia Pravda": Moscova,
Atena, Buenos Aires, Budapesta, 
Karaci, Los Angeles, Tokio, New 
York, Viena. Pentru Olimpiada 
de iarnă a fost propusă o loca
litate din Caucaz. După cum se 
știe, ediția din 1960 a J. O. a fost 
definitiv fixată la Roma

J. O. PE SCURT
■ Brazilia a anunțat în mod 

definitiv că nu va participa la 
turneul olimpic de fotbal. Brazi
lienii au declarat că n-au șanse în 
fața echipelor Ungariei, Iugosla
viei și U.R.S.S...

■ Delegația R.P.F. Iugoslavia 
la J. O. va cuprinde 45 sportivi, 
printre care 15 fotbaliști, 10 atleți. 
5 canotori, înotători, luptători, 
trăgători.

■ Elveția și-a fixat următorul 
lot : 8 atleți, 7 gimnaști, 6 cano
tori, 5 trăgători, 3 pentatloniști, 
veliști și scrimeri.

(Austria) 337,-u~kb^___
(Italia) 347,5 kg.

La ora cînd închidem ediția se 
dispută întrecerile la categoria 
semi-mijlocie și mijlocie.

Campionatele se bucură de un 
succes deosebit. La fiecare reu
niune asistă peste 2000 de specta
tori. Aceștia aplaudă c„ însufle
țire măiestria halterofililor sovie
tici care domină aceste campio
nate, avînd prima șansă să cîștige 
toate cele 7 titluri puse în joc.

Azi, la ora 13 se vor desfășura 
întrecerile la categoria semi-grea, 
la care participă și reprezentantul 
nostru Ilie Dancea. Seara, la ora 
20, pe podiumul de concurs vor 
evolua halterofilii de categorie 
grea, printre care și Silviu Cazan. 
Misiunea reprezentantului nostru 
este deosebit de dificilă, el urmînd 
să înfrunte adversari de valoare 
ca : Medvedev, Aaldering, Holbl, 
Măkkinen, Pigaiani ș. a.
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După Copenhaga
Trăgătorii romini invingători și la Helsinki

HELSINKI, 28 (prin telefon).— 
Pe același poligon „Malmi“ în 
care maestrul emerit al sportului 
Iosif Sîrbu a cucerit medalia de 
aur la Jocurile Olimpice din 1952, 
reprezentanții noștri au realizat 
joi trei prețioase victorii în fața 
renumiților trăgători finlandezi. 
Deși în concursul de la Helsinki 
nu a fost stabilit un scor final în
tre echipele R.P. Romine ți Fin
landei, totuși, prin faptul că în 
prima zi de întreceri sportivii no
ștri au obținut de trei ori primul 
loc în timp ce trăgătorii finlandezi 
nu s-au clasat pe locul întîi de
cît la o probă, rezultatul la armă 
liberă calibru redus ne este favo
rabil (3-1).

Maestrul sportului Henri Herș
covici și-a continuat și pe poli

gonul „Malmi“ seria performan
țelor individuale de mare răsunet 
și șirul succeselor internaționale. 
Cele trei victorii romînești au fost 
realizate de către el, la armă li - 
beră calibru redus poziția culcat 
(397 p.), poziția genunchi (393 p.) 
și „3X40“ (1168 p.). Iosif Slrbu 
s-a dovedit în continuare „adver
sarul" cel mai periculos pentru 
Herșcovici, clasîndu-se de două 
ori pe locul II: 391 p. la “genun 
chi“ și 1160 la „3X40“. Dintre re
zultatele înregistrate, cele de la 
poziția în genunchi, la care repre
zentanții noștri s-au clasat pe pri
mele două locuri, sînt cele mai 
valoroase, fiind la nivelul celor 
mai bune performanțe internațio
nale (rezultatul lui Herșcovici a 
fost la Helsinki cu 5 puncte mai

bun decît cel de la Copenhaga, iar 
cel al lui Sîrbu a rămas constant). 
Proba la poziția în picioare a fost 
CÎștigată de finlandezul Ylonneti 
cu 379 p., urmat de Herșcovici cu 
378 p.

întrecerea dintre trăgătorii fin
landezi și reprezentantul nostru 
Gheorghe Lichiardopol la pistol 
viteză la siluete s-a tras în două 
probe, fiecare de cîte 60 focuri, 
stabilindu-se clasamente separate. 
In ambele concursuri a cîștigat 
finlandezul Linoosvo, iar Gheor
ghe Lichiardopol s-a clasat pe lo
cul III, de fiecare dată cu 60/575 
p. Primul rezultat înregistrat de 
Linoosvo (60/588 p.) este o per - 
formanță excepțională, situîndu-se 
peste recordul mondial oficial.

Patru atteți romîni ta startul

ECHIPA C.C.A. JOACĂ MÎINE IA BERLIN CU SELECȚIONATA 
DYNAMO-VORWÂRTS

BERLIN 29 (prii telefon de la 
trimisul nostru). Vineri după a- 
miază al doilea lot al fotbaliștilor 
de la CCA a aterizat pe aeropor
tul Schonefeld dm Berlin. Sportivii 
romîni au fos-t întîmpinați cu multă 
căldură de delegați ai CCFS, ai sec
ției de fotbal din RDG. de conducă
torii echipelor Dynamo și Vorwârts 
din Berlin precum și de numeroși 
reprezentanți ai presei berlineze.

Primul meci al echipei CCA va 
avea Ioc duminică pe stadionul Wal
ter Ulbricht ou selecționata Dyna 
mo-Vorwârts care este în linii mari 
o selecționată a R. D. Germane.

Pentru fotbaliștii germani această 
întîlnire ca și cea de la 4 iulie de 

la Kari Marxstadt unde CCA va ju_ 
ca cu echipa Motor constitue un cri
teriu de selecție pentru alcătuirea 
reprezentativelor RDG care vor ?n- 

tîlni la 21 iulie echipa Poloniei.
Meciurile echipei CCA sînt aș

teptate cu mult interes. Majoritatea 
pronosticurilor favorizează echipa 
gazdă. „TOTO“ prevede însă vic
toria echipei CCA.

Sîmbătă dimineața jucătorii de 
la CCA se vor antrena pe sta

dionul Walter Ulbricht
JACK BERARII)

I Echipele campioane de fc bal ale R.P.R. și Turciei 
$e hitilnesc în preliminariile „ Cupei campionilor europeni"

După cum se știe, federația de 
specialitate din Finlanda a invi
tat două gimnaste din Romînia 
pentru a participa la concursul 
de gimnastică organizat la Hel
sinki cu prilejul unor mari ser
bări tradiționale finlandeze. A- 
cest fapt vădește valoarea mereu 
crescîndă a gimnasticii noastre fe
minine și creșterea prestigiului său 
internațional. Au făcut deplasarea 
Elena Mărgărit și Agneta Witen- 
berger, care se află în momentul 
de față la fostul sat olimpic de 
la Otaniemi.

Alături 
concursul 
zentante 
Ungariei

Gimnastica a fost bine repre
zentată la tradiționalele serbări 
sportive ale Finlandei, și sub as
pectul său de masă. Astfel, joi a 
avut loc o mare demonstrație de 
gimnastică (în două reprize — una 
pentru fete și una pentru băieți). 
Executanții au fost îmbrăcați în 
frumoase costume naționale fin
landeze.

gazde, participă la 
gimnastică și repre- 
Iugoslaviei, Suediei,

de 
de 
ale 
și ale țării noastre.

★

Helsinki 29 (prin telefon). — 
Azi (n.r. ieri), la ora 13 a început 
concursul international de gim-

La 27 iunie a avut loc la Harkov 
înttlnirea internațională de fotbal 
dintre echipa Avangard Harkov și 
echipa reprezentativă a Etiopiei. 
După un joc interesant, meciul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate: 
3—3.

★
In campionatul unional de fotbal 

miercuri s-a desfășurat la Moscova 
întîln.rea dintre echipele Dinamo 
Moscova și Dinamo Tbilisi. Fotba
liștii din Moscova a-au • dovedit su
periori obtintnd victoria cu scorul 
de 5—2 (2—1)

ÎNAINTEA MECIULUI IT ALIA- 
BRAZILIA

RIO DE JANEIRO (Radio). Meolul 
ne care echipa Braziliei îl va susține 
duminică în compania formației Ita
liei este așteptat cu o Justificată ne
răbdare, mai ales dacă ținem seama 
de dorința de revanșă a brazilienilor 
față de acel 3—0 „încasat" în aprilie 
la Milano Se scontează pe' o asisten
ță de 150.000—170.000 spectatori care 
vor urmări meciul din tribunele sta
dionului Botafoga. Printre acești 
spectatori vor fi și 30.00» italieni care 
locuiesc în Brazilia și care și-au și 
'-i:. -• bilete.

- continuat pregă-
?ărr.înă și 
verificare 

—L1 juniori a clubului
Boca Juniors. Este sigură intrarea 
cunoscutului inter Montuori (de la 
Vicrentina) care va Juca în locul Iul 
Pozzan. Echipa Braziliei are unele 
indisponibilități: nu vor putea juca 
Nilton Santos (căpitanul echipei) și 
Alvaro. Astfel formația va avea ur
mătoarea înfățișare: Gllmar. DJalma 
Santos, Helio, Zosimo, Formlga. Ed
son. Canaro, Zizinho, Leonidas. Ro- 
meiro, Ferreira. Jocul va fi arbitrat 
de englezul H. J. Husband ajutat la 
tușe de J. Kelly și un alt arbitru care 
va fi desemnat.

TURUL CICLIST AL EUROPEI
Intre 8 și 19 august se va desfășura 

o competiție ciclistă Internațională 
de lung kilometraj, „Turul Europei”, 
întrecerea este organizată de ziarele 
„L’Equipe” și „Parisien Libere” 
Franța, „La Gazetta dello Sport” 
Italia și „Les Sports” din Belgia.

Cursa pornește de la Zagreb și 
termină la Rotterdam. Traseul mă
soară peste 1899 km. și atinge terito
riile a 7 țări: Iugoslavia, Italia, Aus
tria, R.F. Germană, Franța, Belgia 
și Olanda.

din 
din

se

nastică. In frumoasa ,,Tenishalle“ 
unde a avut loc întrecerea, cei 
peste 2000 de spectatori au ur
mărit evoluțiile celor mai bune 
gimnaste din cele cinci țări par
ticipante. Reprezentantele țării 
noastre au avut o frumoasă com
portare, dovedind și de data a- 
ceasta înalta lor valoare. Cel mai 
bun rezultat l-a obținut 
Mărgărit, care s-a clasat 
doi la individual compus.

Iată rezultatele tehnice 
trate : Bîrnă : 1. Margit 
(R.P.U.) 9,70 p.; 2—3.

de 
de

Elena 
pe locul

înregis-
Korond'
Agneta 

Wittenberger (R.P.R.), Vera Mă
riei (R.P.F. Iug.) 9,50 p. Sări
turi : 1. Nada
Iug.) 9,70 p.; 2. 
(R.P.R.) 9,55 p.; 
(R.P.U.) 9,50 p.

concursului international 
de la Belgrad

De-abia reîntorși în țară 
la Campionatele internaționale
atletism ale Bulgariei, cîțiva din
tre atleții noștri fruntași au pornit 
spre Belgrad, pentru a lua startul 
într-un concurs internațional ce se 
va desfășura în Capitala R. P. F. 
Iugoslavia.

Au făcut deplasarea maeștrii 
sportului : loan Sbter, Ilie Savel, 
loan Opriș. De asemenea, Iolan- 
da Balaș, venind de La Neapole 
s-a oprit în drumul său spre Bu
curești la Belgrad, alăturîndu-se 
celor trei atleți plecați ieri dimi
neață din Capitală,

Spasici (R.P.F. 
Elena Mărgărit 
3. Marta Nagy 
Sol: 1. Marta

Nagy (R.P.U.) 9,95 p.; 2. Elena 
Mărgărit (R.P.R.) 9,80 p.; 3. Mar
git Korondi (R.P.U.) 9,55 p; Pa
ralele: 1. Margit Korondi (R.P.U.) 
9,80 p.; 2 Marta Nagy (R.P.U.) 

Mărgărit9,70 p.; 3. Elena
(R.P.R.) 9,65 p.

Individual compus;
Korondi (R.P.U.) 38.35 
na Mărgărit (R.P.R.) 
Tass Olga (R.P.U;) 37,85 
Agneta Wittenberger 
37,75 p.

Margit
2. Ele-
p.; 3.
P-; 4.

(R.P.R.)

Campionatele internaționale ale 
Belgradului vor reuui la startul 
probelor, care încep astăzi, foarte 
mulți atleți valoroși din Europa, 
printre care și: englezoaica Hop
kins (la săritura în înălțime fe
mei), Hlebarov (săritura cu pră
jina), Jamacek (sprint), Kolev 
(sprint), Marianovicî (săritura în 
înălțime) și Lorger 110 m, gar
duri. In afara gazdelor și a repre
zentanților noștri, vor participa și 
atteți din : R. Cehoslovacă. R. P. 
Polonă, Turcia, R. P. Bulgaria, 
Anglia, Belgia și R. F. Germană,

PRAGA 29 (prin telefon) — 
Pentru a afla amănunte în legă
tură cu cea de a doua ediție a 
competiției fotbalistice „Cupa cam
pionilor europeni*' care se va des
fășura în acest an, ne-am adre
sat telefonic lui Iozef Vogi, mem
bru în comitetul U.E.F.A. și pre
ședinte pe anul în curs al „Cupei 
Europei Centra'e". Iată ce 
declarat el:

„Anul acesta în competiție 
înscris echipe din 21 de țări, 
nta va avea două echipe: 
Madrid, cîștigătoarea ediției 
— care participă de drept — și 
campioana din 
Bilbao.

■Deoarece la 
zisă participă 
s-a hotărît ca 
unele echipe să susțină meciuri de 
calificare (tur-retur).

Comitetul de organizare a îm
părțit echipele participante în trei 
grupe — după zone geografice — 
și a fixat echipele care vor sus
ține meciuri de calificare. Iată 
componența zonelor : ZONA I : 
Honved (Ungaria), Rapid (Aus
tria), Ț.D.N.A. (Bulgaria), 
(Cehoslovacia), C.W.K.S. 
nia), campioana R.P.R. și 
pioana Turciei.

In această zonă se vor 
șura următoarele meciuri de cali
ficare : Slovan Bratislava — 
C.W.K.S. Varșovia și campioana 
R.P.R. — campioana Turciei.

acest an.

ne-a

s-au
Spa 
Real
1956

Atletico

propriu 
echipe,

competiția 
numai 16

— în prealabil

Slovan
(Polo- 

cani-

desiă-

O.G. Nice 
(Danemarca), 

Manchester 
, Glasgow Ran- 
Norkoping (Sue- 

Și

ZONA a Il-a: 
(Franța), Aarhus 
Anderlecht (Belgia), 
Uni»ed (Anglia), 
gers (Scoția), 1 
dia). Real Madrid (Spania) 
echipa campioană a Olandei.

In această zonă se dispută ur
mătoarele calificări : O.G. Nice — 
Aarhus și Anderlecht — Manches
ter United.

ZONA a IlI-a: F. C. Porto 
(Portugalia), Atletico Bilbao 
(Spania), Borussia Dortmund 
(R.F. Germană), Spora (Luxem
burg), Fiorentina (Italia), Grass- 
hopers (Elveția) și Steaua roșie 
(Iugoslavia).

In această zonă se vor desfă
șura următoarele calificări: F.C. 
Porto — Atletico Bilbao și Bo
russia Dortmund — Spora.

Meciurile de calificare în cele 
3 zone trebuie să se desfășoare 
între 1 iulie — 1 octombrie 1956.

La 29 septembrie va avea loc ' 
tragerea la sorți a primului tur 
pentru cele 16 echipe rămase 
în competiție. Primul tur se va 
desfășura pînă la 1 decembrie 
1956, sferturile de finală pînă la 
1 martie 1957, semi-finalele pînă 
la 1 mai 1957, iar finala în mai 
sau iunie 1957, în Spania (țara 
echipei cîștigătoare a ediției pre
cedente)

Viitorul congres al U.E.F.A. va 
avea loc între 28—29 iunie t957 
la Copenhaga.

Etapa I, a august: Zagreb-Itijeka, 
18» km. Etapa a Il-a, 9 august: Bi- 
Jeka-Udlne, 192 km. Etapa a IH-a, 
1» august: Udlne-Trente, 218 km. E- 
tapa a IV-a, 11 august: Trante-Inns- 
bruck, IM km. Etapa a V-a, 12 au
gust: Innsbruck-Ulm, 220 4cm. Etapa 
a Vl-a, 13' august: Ulm-Stuttgart, 124 
km. Etapa a Vll-a, 14 august: Stut- 
gart-Strassburg, 157 km. 15 august zi 
de odihnă la Strassburg. Etapa a 
VUI-a, 16 august: Strassburg-Nancy, 
17» km. Etapa a IX-a, 17 august: 
Nancy-Longvy. 133 km. (De la Nan
cy la Jarny, 66 km., se va alerga în 
bloc, iar de la ăamy la Longvy, con-

curenții vor parcurge distanța con
tra cronometru, individual). Etapa a 
X-a, 18 august: Longvy -Charleroi,
170 km. Etapa a Xl-a, 19 august: Char
leroi-Rotterdam, 192 km.

G La 28 iunie a plecat în Uniunea 
Sovietică un mare grup de atleți chi
nezi printre care se, găsesc și nume
roși recordmani ai țării. Sportivii 
chinezi se vor antrena și vor susține 
întîln’.ri ■ alături d'e atleții sovietici 
în orașele Moscova, Leningrad. Kiev 
și altele.

• In orașul Stalin din R.P. Bul
garia s-a disputat la 27 iunie întîlni- 
rea internațională de fotbal dintre e- 
chipa Budowlani și echipa
Forțelor militare maritime bulgare. 
Meciul a luat sfîrșit cu scorul de 2-0 
în favoarea fotbaliștilor bulgari.

G In cadrai unui concurs interna
țional de atletism, care s-a desfășu
rat joi la Copenhaga, atletul maghiar 
Sandor Iharos a alergat distanța de 
3000 m. plat în timpul de 8’00”4/10. El 
a fost urmat de danezii Thomsen —- 
8’43”0 și Larsen — 8’44”6/10. Cursa de 
1500 m. plat a luat sfîrșit cu victoria

cunoscutului atlet danez Gunnar 
Nielsen care a obținut rezultatul de 
3’44”2/l«. El 1-a întrecut pe maghiarii 
Roszavolgy — 3,44”6/l» și Tabori —

• Atleții sovietici se pregătesc în 
vederea Spartachiadel popoarelor u- 
niun i Sovietice care urmează să aibă 
ioc la Moscova între 5 și 16 august. 
Cu prilejui unui concurs care a avut 
loc la Erevan, studentul Vartan Ov- 
sepian a stabil t un nou record unio
nal în proba de aruncarea greutății 
cu rezultatul de 17,26 m. Performan
ța lui Ovsepian îmbunătățește cu 8 
cm. vechiul record al țării la această 
probă.

La Leningrad recordmana lumii 
în proba de săritură în lungime, Ga
lina Vinogradova - popova, a luat 
startul în cursa de 100 m. plat și a 
realizat timpul de ir’6/10. Acest re
zultat este cu numai o zecime de se
cundă inferior recordului mondial.

• Cu prilejul unui concurs de hal
tere desfășurat în cadrul Spartachia- 
dei orașului Leningrad, la 28 iunie 
halterofilul sovietic de categorie se
mi mijlocie Fedor Bogdanovski a sta- 
ti It un nou record mondial la stilul 
,,împins” cu rezultatul de 133 kg. Ve
chiul record era de 132,5 kg. și apar
ținea americanului Tomy Kono, Bog
danovski a întrecut recordul unional 
la stilul ,,smuls” realizînd perfor
manța de 165,5 kg. iar la totalul ce
lor 3 stiluri a obținut 417,5 kg. re
zultat care const tuie de asemenea un 
nou record al țârii.

i

„e <a 
cadrul

înaintea ultimei runde 
de șah

PRAGA 29 (prin teieion 
corespondentul nostru). In
turneului internațional de șah s-au 
desfășurat rundele a XVII-a și a 
XVIII-a, precum și partidele în
trerupte. Iată rezultatele înregis
trate: Runda a XVII-a: Pach
man — Fichtl 1—0; Sefc — Pit
hart. 1—0; Dworzinski — Wade 
1—0; Rejfir — Ragozin remiză; 
Flohr — Szilagyi remiză; Alster
— Uhlman remiză. Restul parti
delor s-au întrerupt. Runda 
XVIII-a: Filip 
Pachman 
Rejfir —
— Wade i 
Dworzinski 
man 1—0.

Astăzi (n.r. ieri) s-au jucat 
întreruptele din rundele a 17-a și 
a 18-a care au luat sfîrșit cu ur
mătoarele rezultate: Filip — Uj
telky 1—0; Jezek — Bălănsl 1-0; 
Jezek — Pithart I—0; Sefc — 
Alster 1—0; Stahlberg — Zitta 
1—0; Ragozin — Bălanei 1—0. 
S-au întrerupt pentru a doua oară 
partidele Beni — Pilnik și Fichtl
— Beni.

înaintea ultimei runde, clasa-

a 
Zitta 1-4); 

Stahlberg remiză ; 
Ujtelky remiză; Pilnik 
remiză; Szilagyi 

i 1—0; Flohr — Uhl-

a turneului international 
de Ia Praga

se prezintă astfel: Filip 
Flohr, Pachman și Rago- 
cîte ll'/j p.; Szilagyi și 

j.; Rejfir, Sefc 
“ cu io p.; Pilnik 8‘/? 

p. (I); Alster și Bălanei 8'/j p.; 
Uhlman și Zitta cu 8 p.; Fichtl 
7*/2 P- (1); Pithart 7 p.; Dworzin- 
ski și Ujtelky 6’/2 Pi Beni 5‘/« 
p. (2); Wade 5 p.

Mîine (n.r. astăzi) se desfă
șoară ultima rundă.

JINDRICH PEJCHAR

mentul
12V2 p.;
zin cu
Stahlberg cu 10*7» P 
și Jezek

i

Echipa feminină de handbal 
mîine primul meci in cadrul
Ai.ine începe La Karlsruhe, în 

R. F. Germană, cea de a doua edi
ție a Campionatului mondial femi
nin die handbal, cea mai importanță 
întrecere a anului la aceri spart.

Pe stadionul Wi'.dpark după obiș
nuita festivitate de deschidere, spec
tatorii vor asista la un cuplai deo
sebit de interesant : în primul meci 
vor juca formațiile reprezentative 
a'e P. P. F. Iugoslavia și R. F. 
Germane, în cadrul seriei A a com
petiției, iar apoi echipa noastră 
va înfrunta redutabi'a formație a

-• ---------

a tării noastre susține 
Campionatului mondial

Austrii intr-un veritabil derbi al 
seriei B.

Echipa R.P. Roni’ne, care a pără
sit Capitala miercuri, va fi alcătuită 
din următorul tot da jucătoare : 
Irina Naghi, Irina Gunther (por
tari); Aurelia Sălăgeanu, Carolina 
Răceanu, Maria Scheipp. Aurora 
Popescu. lozefina Ugron, Mantia 
Haberprusch (apărare); Lucia Do. 
bre. Elena Jianu. Victoria Dumi
tre seu. 
Windt.
Storck

Elena Pădureanu, Mora
Ileana Colesnicov, Ana

BELGRAD 29 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 28 iunie a iuait sfîrșit la Bel
grad meciul de șah dintre echipele 
Uniunii Sovietice și R.P.F. Iugo
slavia. S-au jucat partidele pro
gramate in cea de a 7-a și ultima 
rundă. După un joc liniștit, parti
dele : Simaghin-Gligoric, Milic-A- 
verbach, Petrosiain.lvkov. Rabar. 
Ghe Ier, Matanovic-Boleslavski, Tai- 
manov-Karaklajic și Pirc-Korcinoi 
s.au terminat cu un rezultat de 
remiză. Singura victorie a fost 
o-bținută de Smîslov, care l-a în
trecut într.un stil excelent pe Dju- 
rasevic.

I.n cursul dimineții de 28 iunie 
s-au juoat și partidele întrerupte 
dintre Taimanov-Trifunovic, Milic- 
Korcinoi și Averbach-Rabar, toate 
fiind cîștigate de șahiștii sovietici. In 
felul acesta meciul de șah dintre 
echipele Uniunii Sovietice și R.P.F. 
Iugoslavia s-,a încheiat cu rezulta
tul de 38-26 în favoarea șahiștilor 
sovietici.
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