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Jocuri interesante și echilibrate intre echipele de baschet 
ale R. P. și R. P Chineze

m
concursurile populare de înot!

nu ne i

Van Seu Fei (H P. Chineză) în cearcă să ajungă sub coș. LHi To- 
mescu (R.P. Romină) este insă de cisă să-i anihileze tentativa.

(Foto: MAX BANUȘ)
după ce a awt 10 minute de exce
lentă comportare (repriza înrtîi) și 
n-a mai acordat — ca urmare — 
toartă atemția atacurilor. Ea a pre
ferat să facă lucruri prea îndrăz
nețe, față die situația încă nesi
gură a scorului și aceasta a costat-o 
eforturile mari, pe care le-a depus 
ta restul timpului pentru a „scoa
te" un rezultat de egalitate, nemtil- 
țumitor față de potențialul ei ac
tual.
R.P. ROMINA — R.P. CHINEZA 

(FEMININ) 75—66 (34—32)
Scurt „istoric" al jocului: Re

priza iutii, ca dfe altfel majoritatea 
timpului, scorul*a  fost foarte echi
librat. Astfel, min. 3: 7—8, min. 6: 
12—13, min. 14 : 24—24. Din echipa 
noastră, Antonescu este deosebit de 
activă și precisă (a marcat 16 din 
cele 34 de puncte reușite de repre
zentativa noastră în această repri
ză). In ultimele două minute, jucă
toarele noastre forțează și de la si
tuația de 28—32 (min. 17), termină 
repriza cu 34—32 (două aruncări 
de la semi distanță — Ferencz și 
Eckert și acțiunea sub panou — 
Antonescu). După pauză, pînă în 
min 34, scorul evoluează de ase
menea foarte strâns. Există un mo
ment (min. 27) cînd echipa chineză 
la un avans de 4 puncte (43—47) 
și se pare că se va detașa chiar. 
Dar reprezentantele noasrtre lasă 
— în sfîrșit — la o parte emoția 
și lipsa de curaj și jucînd foarte 
bine pe contraatac înscriu 8 puncte 
consecutive, față de nici unul ai 
echipei oaspe. Așa că, în min. 32, 
conduc cu 51—47. Dar selecționata 
R.P. Chineze nu se dă așa de ușor 
bătută și reface diferența pînă la 
53—54 (min. 34). Aid se hotărăște 
soarta meciului: două contra
atacuri (Ferencz), acțiune perso
nală (Eckert) și atac sub panou 
(Antonescu) duc echipa noastră la 
10 puncte distanță : 64—54 (min. 
37), avantaj suficient pentru obține, 
rea victoriei.

Nu este o simplă introducere de 
cronică afirmația (devenită — e 
drept — plicticoasă prin repetarea 
ei) că cei care n-au venit joi seara 
pe stadionul Republicii au avut ce 
regreta ! Intr-adevăr, ei au pierdlut 
prilejul de a urmări două întreceri 
de baschet de bună calitate, cărora 
nu le-a lipsit și ceea ce dă savoare 
jocurilor sportive: evoluția palpi
tantă a scorului.

Meciurile s-au încheiat cu victo
ria echipei noastre feminine (75— 
66) și cu un rezultat de egalitate 
(65—65) în disputa reprezentati
velor masculine. Rezultatul obținut 
de reprezentantele noastre este deo
sebit de îmbucurător. Ele au între
cut o echipă deosebit de valoroasă 
care — după părerea noastră — ar 
fi dispus cu siguranță (așa cum 
le-am văzut la campionatele euro
pene) de echipele Italiei, Franței și 
Austriei și ar fi făcut clipe grele 
reprezentativelor Poloniei și Un
gariei. Echipa noastră a învins pen
tru că a jucat ULTIMELE 10 MI
NUTE cu mult curaj, decontractat 
și sigur. In restul timpului, repre
zentantele noastre au acționat cu 
teamă, fără inițiativă personală și 
ou „evitat" contraatacul, arma care 
le-a adus victoria. Cînd va ajunge 
să joace de la primul fluier al ar- 
'tâtrilor relaxat și cu încredere în 
propriile forțe, nu vom mai avea 
emoțiile pricinuite de 30 din cele 40 
de minute ale întîtairii de joi. Cele 
mai bune jucătoare ale întîtairii au 
fost: Viorica Antonescu, Mady Ec
kert, Eva Ferencz, Che Li Li, Li Sao 
Fen. Tsan I Sian.

Cînd arbitrii au anunțat sfîrșitul 
meciului masculin, jucătorii chinezi 
nu și-au ascuns bucuria pentnu re
zultatul de egalitate obținut. Pen
tru ei acest 65—65 a însemnat o 
adevărată victorie, fiindcă l-an 
reușit în fața unei echipe mai bune, 
dar care joi seara n-a știut să-și 
impună superioritatea. Credem că 
reprezentativa noastră a crezut 
prea mult în victorie, mai ales

R.P. ROMI NA — R.P. CHINEZA 
(MASCULIN) 65—65 (30—28)
Jocul, în scurte comentarii: E. 

cfaipa noastră începe prost. S; pune 
greu pe picioare. Așa că, pină să se 
regăsească, scorul este 1—7 (nteJ. 
3). Dar de aid, reprezentativa RJ». 
Romine începe o adevărată ofen
sivă soldată cu o avalanșă de co
șuri. Ln dnd minute ea conduce ca 
13—7 și — amăgită de ușu
rința cu care a restabilit si
tuația — nu mai insistă. Deși 
au din nou avantaj de șapte 
puncte (min. 13: 20—13 și min. 
14: 24—17) jucătorii noștri sânt 
aproape ajunși de baschetbaliștii 
chinezi care refac mult din handi
cap prin aruncările de la semi 
distantă ale lui lang Po lung. 
După pauză, reprezentativa noastră 
dă impresia că va lua avantaj de 
la început. Conducem cu 35—30 
(min. 22) și avem inițiativa. Iată 
însă că apărarea — excelentă în 
prima parte — începe să cedeze. Na 
mai recuperăm baloane sub panoul 
propriu, iar în atac jucătorii noștri 
se grăbesc, „vînd" prea ușor ba
lonul. In schimb, oaspeții anga
jează mai precis pivoții și obțin 
conducerea (pentru prima oară de 
la situația din min. 3) 35—36: 
min. 24. De aid, scorul se menține 
&trins: 38—38 (mir». 25), 40—44 
(min. 27) și 42—45 (min. 28). O 
detașare a ediipei chineze (52—46, 
min. 32), ne dă emoții tuturor. 
Factor, Falbert și Măbai Răducana 
se dovedesc însă bine inspirați și 
reușesc coșuri foarte ’ prețioase, 
astfel că în min. 35 conducem iar : 
58—54. Ultimele minute stat pal
pitante — min. 35 ; 58—58, min. 
38c 61—63, min. 39 ; 65—63, min. 
40: 65—65 (ratăm două acțiuni de 
atac). Echipa chineză a avut balo
nul ta ultimele secunde și a șt 
marcat un coș, dar după scurgerea 
timpului regulamentar de joc.

EFTIMIE IONESCU

ș- ă ne permiteți o întrebare: există oare o plăcere mai:
mare în timpul călduroaselor zile de vară decît aceea 

J de a te avînta în apa rece a mării, a bazinelor de înot, 
a lacurilor sau a rîurilor ? Desigur că nu ! In lunile de 

caniculă, cind soarele dogori tor înfierbintă caldarâmul, cind 
zăpușeala devine insuportabilă, grupuri compacte de oa
meni, tineri și virstnici, se îndreaptă spre aceste locuri de ade
vărată reconfortare. Ciți dintre cei care vin, cu o regularitate dem
nă de laudă, la strand s-au gindit însă a transforma orele de des
tindere într-un nimerit prilej de practicare a natației ? Ciți dintre 
ei se rezumă numai la „joaca**  voioasă în apă, in loc să foloseas
că timpul pentru a învăța sa înoate, să facă primii pași intr-o ac
tivitate sportivă organizată? Trebuie spus din capul locului că răs
punsul la aceste întrebări nu este de loc îmbucurător. Intr-adevăr, 
față de marele număr al râurilor și lacurilor, ca și al ștrandurilor, 
cifra totală de înotători este nesatisfăcătoare. Tocmai pentru a re
media această lipsă evidentă s-a ivit necesitatea popularizării ino- ' 
tului in mase. Formele găsite au fost multiple și ele au trezit 
un larg ecou în rinduruă tineretteui. Dintre toate cel mai mare 
succes l-au avut întotdeauna concursurile populare, care, prin ca
racterul lor foarte larg, au creat premizele dezvoltării bazei de 

mase in această disciplină sportivă.
In ultimii ani, concursurile populare de înot au devenit o rea

litate. La București, Timișoara, Sibiu, Oradea, Galați, in fiecare 
regiune a țării, la orașe ca și la sate, inotul s-a situat printre 
preocupările de seamă ale tineretului, ciștigîndu-și tot mai muiți 
adepți. Firește, un rol deosebit de însemnat in răspîndirea in mase 
a înotului l-a avut și îl are complexul G..M.A. In mod special, 
noul regulament al complexului, care prevede obligativitatea trecerii 
normei de înot la toate gradele, își aduce contribuția substanțială 
la sporirea numărului de înotători.

Bine înțeles, cu tot caracterul lor lipsit de pretenții, concursu
rile populare de înot necesită o pregătire prealabilă a concuren- 
ților. La centrele populare de înot, oamenii muncii învață să înoate 
sub îndrumarea unor antrenori și instructori cu experiență. De x- 
semenea, există centre populare de antrenament pentru copii, frec
ventate de un mare număr de elevi și eleve. Ele sînt adevărate 
școli de însușire a tehnicii înotului. Asemenea centre, cum există 
la Cluj, Sibiu, Orașul Stalin. Craiova șa., au scos în ultimii ani 
înotători cu o bună pregătire. Și la București funcționează de multă 
vreme centre populare de înot în cadrat Ștrandului Tineretului, 
bazinului acoperit de la Floreasca (in timpul iernii), precum și 
Ia alte ștranduri. Centrele populare de înot reprezintă un sprijin 
important în organizarea concursurilor de înot rezervate maselor 
de începători.

Anul acesta vara a sosit pe meleagurile noastre cu™ întirzlere. 
Dar, cu toate că termometrul s-a menținut nefiresc de multă vreme 
la o temperatură scăzută, împiedicind astfel mersul firesc al acti
vității la natație, timpul concursurilor populare de înot n-a trecut. 
Dimpotrivă, se poate spune că ne aflăm acum în perioada cea mal 
propice pentru organizarea lor. Ce trebuie făcut în această pri
vință? Desigur că rolul cel mai însemnat revine colectivelor spor
tive care au datoria să se îngrijească în primul rând de amenajarea 
bazelor de înot oriunde există posibilități. Este știut că se pot des
fășura concursuri populare în bune condițiuni nu numai ta bazinele 
reglementare, ci chiar și in apele curgătoare. Dat fiind că la aceste 
concursuri nu performanța în sine este aceea care contează, ci scopul 
lor care constă în mobilizarea unui număr cît mai mare de oameni < 
ai muncii la startul întrecerilor, colectivele sportive vor trebui să ta 
măsurile corespunzătoare pentru a. prezenta la concursuri înotători 
muiți și cu o bună pregătire.

O sarcină de onoare revine înotătorilor fruntași care vor trebni 
să se afle în mijlocul tinerilor înotători, să le împărtășească din 
experiența tor, să.i sfătuiască și săj îndrume permanent. De ase. 
menea, antrenorii și instructorii (dar nu numai cel care funcțio
nează la centrele populare de înot) vor trebui să se ocupe înde
aproape de organizarea concursurilor populare și de buna pregătire 
a concurenților. In acest fel, concursurile populare de înot, care 
pot fi prilej de trecere a normelor G.M.A. la natație, vor putea 
să-și atingă în întregime scopul și să contribuie la dezvoltarea 
bazei de mase a natației noastre.

I
Pe stadionul Republicii

Două zile de întreceri între cei mai tineri atleți ai tării

Zoltan Vamoș, recordmanul de juniori la 800 m., oa lua startul 
în cadrul acestor campionate, lată- t terminind victorios întrecerea pe 
800 m. în cadrul meciului de junto ' ” “ " "

P. RomîneSelecționarea echipei R. 
pentru Jocurile Balcanice de atletism

Ii Cea de a XV-a ediție a Jocurilor
^Balcanice de atletism bate Ia ușe! 
'fn fiecare din cele cinci țări care 
vor tua parte la întrecerile uneia 
dintre cele mai importante compe
tiții atletice ale lumii, pregătirile 
au căpătat un ritm foarte rapid și, 
în scurt timn, ele vor intra în 
faza finală. La ora actuală, fie
care dintre cele cinci federații de 
atletism se preocupă, cel mai mult 
de formarea echipei reprezentative, 
pe care o va prezenta în concurs.

Ln ceea ce ne privește, comisia

atletism a hotărît otcentrală de 
formarea echipei reprezentative a 
R.P.R. să se facă pe baza unei 
selecții riguroase, care să angre
neze pe cei mai buni atleți a! 
țării. Această selecție va avea loc 
astăzi și mîine. paralel cu între
cerile din cadrul campionatului re
publican de juniori, pe stadionul 
Republicii din Capitală. La propu
nerea colegiului central de an
trenori se va face selecție la 
toate probele afară de 1.500 m; 
10.000 m.; maraton și 3.000 ni, 
obstacole.

Pe pista stadionului Republicii, 
car« a găzduit atîtea mari și 

frumoase concursuri atletice, vor 
evolua cu începere din această 
dimineață cei mai tineri practi- 
canți din țara noastră, ai acestui 
milenar sport. Ei sînt reuniți la 
București de finala campionatului 
republican de juniori la atletism. 
Deci, pe lîngă plăcerea de a-i 
putea urmări evoluînd pe tinerii 
atleți, o vom avea și pe aceea de 
a-i cunoaște și pe cei mai buni 
dintre eî, fiindcă la startul pro
belor se vor alinia acei concurenți 
care, de-a lungul celor două luni 
cît au durat întrecerile prelimina
rii ale campionatului, s-au dove
dit prin rezultatele obținute, demni

rt R P.R —U.R.S.S. din 1955.
(Foto: R. VILARA) 

de a veni la cel din urmă act al 
frumoasei lor întreceri.

După cum se știe, încă din luna 
aprilie, cu faza concursurilor pe 
localități, au fost inaugurate cam
pionatele atletice ale juniorilor în 
întreaga țară. Spre sfîrșitul lunii 
iunie s-a desfășurat etapa pe re
giune a aceleiași competiții, care 
se încheie acum. Concurenți! vor 
fi împărțiți în două categorii, după 
vîrstă: categoria I-a îi va reuni 
pe cei între 17—18 ani, iar cate
goria a 11-a va fi alcătuită din 
concurenții cu vîrsta între 15—16 
ani.

S-ar părea că, dat fiind vîrsta 
destul de „fragedă" a celor car» 
își vot disputa probele concursului

de atletism de azi și mîine, nu 
vom avea prilejul 6ă aplaudam 
rezultate de valoare. Nici tiu poate 
fi vorba despre așa ceva, lată 
numai citeva exemple: ti vom va
dea In concurs pe campionul da 
tripht salt Lîckert, care deține tit*  
iul de campion republican a! pro
bei pe anul 1955, chiar Ia catego
ria... seniorilor 1 Excelenta a- 
rturnătoare de greutate Ana Roth, 
care? ne-a adus de la Neapole un 
nou și valoros record Ia aruncarea 
greutății, va îmbrăca și ea tricoul 
întrecerii în aceste două zile st, 
cine știe, poate ne va oferi satis, 
facțla unei noi cifre record. Sprin
tera Ioana Luță își va lua local 
In blocurile de start, lupttnd ală
turi de alte concurente pentru vic
toria In probele de viteză. Mal 
putem aminti și de Erika Scherer; 
Mircea Ursac, Mircea Stein. An
drei Barabas ori Ion Balotescu, 
dacă vrem să completăm lista »*-  
leților cunoscut! pe care fi vom 
putea vedea ari și miine pe sta
dionul Republica, dar la fel de 
bine, putem cita aci și nume mai 
puțin cunoscute dar de la care 
slut de așteptat comportări mert- 
torfl: Comei Porumb (regiunea 
Sibiu) a trecut 1,80 m. la înălți
me, Olga Borangic (regiunea 
Ploești) de asemenea săritoare, a 
reușit un rezultat bun pentru cri 
16 an! al săi: 1.40 m.

Șt desigur că din rîndurlle ce
lor aproape 700 de atleți șl atletă 
prezențî la start vom mai avea 
prilejul să-i remarcăm și pe alțiij



VĂ PREZENTĂM CITEVA PREVEDERI ALE NOULUI REGULAMENT G. M. A.
t In ziarul nostru a fost publi
cată Decizia Nr. 412 din 6.VI. 
<1956 a C.C.F.S./C.M. prin care; 
de la data de 1 iulie, a intrat In 
vigoare noul regulament al com
plexului sportiv G.M.A. Elaborat 
de un colectiv special institiuiț, 
noul regulament vine să împli
nească lipsurile vechiului regula-' 
ment, prin Introducerea de noi 
clauze și prin modificări impor
tante, capabile să imprime com
plexului un caracter de masă 
mai accentuat, să ofere tineretu
lui o pregătire sportivă continuă 
și multilaterală. Cu alte cuvinte, 
să adapteze prevederile regula
mentare la actualele cerințe ale 
mișcării noastre sportive. Noul 
regulament vine să asigure tot
odată factorul calitate, bineînțe
les fără o interpretare rigidă, ca
te să elimine factorul cantitate, 
către care se va merge firesc, 
dar pe care nu se va mai pune,

Actualități In activitatea de cercetări științifice din țară
Activitatea de cercetări științi

fice în domeniul educației fizice 
devine tot mai mult o preocupare 
de seamă a oadrelor de specia
litate din țara noastră. Deși nu 
de mult s-a terminat o perioadă 
de intensă activitate în acest do
meniu — marcată prin sesiunile 
de comunicări ținute în diferitele 
centre ale țării —, munca de cer
cetări științifice continuă cu un 
avîn,t și mai mare. Astfel, aproe- 
£ fiecare cabinet metodic djn

ă și.a alcătuit programul de 
lucru pe timpul verii pentru a 
termina lucrările începute de 
•nul trecut și pentru pregătirea 
unei sesiuni noi de comunicări în 
toamnă. Centrele în care munca 
de cercetare științifică se desfă. 
șoară fără întrerupere sînt urmă, 
toarele:

JBUCUREȘTI: Aici au loc pre. 
jfătirile pentru sesiunea de co
municări în domeniul educației 
fizice, cu caracter internațional, 
care se va ține la 12, 13 și 14 
septembrie. In cadrul acestor pre
gătiri, au fost selecționate cele 
mai bune lucrări prezentate de 
cabinetele metodice din țară. In 
v- nia trierii referatelor, cabinetul 
metodic din Timișoara are patru 
lucrări, cele din Cluj și Tg. Mu
reș cîte o lucrare. Iar cabinet ufl 
din București, aproape 20 de lu
crări.

Sesiunea va prezenta în primele 
două zile referate in legătură cu 
problemele metodice și de orga. 

*n munca de educație fi
zică, iar a treia zi va aborda pro
blemele medicinei sportiv^

Ea această sesiune vor fi invî. 
tați membrii consiliilor științifi. 
ce din U.R.S.S., țările de demn 
«ație populară, Belgia, Italia, R.

Germană și Anglia. In cazul 
and invitații vor avea de prezen. 
tat referate, acestea var fi sus
ținute la sfîrșitul fiecărei zi de 
comunicări.

Zilele trecute societatea științe
lor medicale (secția medicina cul
turii fizice) a organizat o con
sfătuire cu responsabilii filialelor 
regionale în cadrul căreia sra 
prezentat o dare de seamă asu
pra lucrărilor Congresului Fede
rației Internaționale a medicinei

Pentru prima oară in aer liber

Campionatul republican de gimnastică al juniorilor cuprinde 
o interesantă inovație: probe obligatorii de atletism

Exerctf.i/e ia paralele sini deose
bii de spectaculoase. Executarea lor 
cere gimnastei multă precizie și 
siguranță. lată, în clișeu, o tînără 
concurentă lucri.nl la acest aparat. 

ca în trecut, accentul principal 
pentru a nu se mai ajunge ta 
ultimă instanță la binecunoscuta 
goană după cifre...

Ce aduce regulamentul G.M.A. 
reînoit?

Mai întîi trebuie subliniată al
cătuirea noilor categorii de 
vîrstă. Articolul 5 prevede: „Pen
tru trecerea normelor complexu
lui sportiv G.M.A. se stabilesc ur
mătoarele categorii de vîrstă: a) 
Gradul F.G.M.A. — băieți și fete 
12—13 ani și 14—15 ani; b) 
Gradul I G.M.A. — bărbați —
16— 18 ani, 19—25 ani, 26—32 
«ni, 33—40 ani, 41 ani In sus. 
Femei — 16—18 ani, 19—25 ani, 
26—32 ani, 33 ani în sus. c) 
Gradul II G.M.A. — bărbați —
17— 25 ani, 26—32 ani, 33—40 
ani, 41 ani în sus. Femei — 17— 
25 ani, 26—32 ani, 33 ani în 
«us“

Noua împărțire pe grupe de 

sportive, ținut de curînd la Lu
xemburg.

TIMIȘOARA. Cabinetul metodic 
din această localitate pregătește 
o nouă sesiune de comunicări în 
toamnă. In vederea acestei se
siuni, continuă cercetările efec
tuate anul trecut în tabăra tale, 
ților juniori, ta același timp se 
pregătesc alte lucrări noi, cea 
mai importantă fiind studiul pro
blemei proteinelor în alimentația 
sportivilor (cercetarea se efec
tuează de către dr. Coteescu, dr. 
Cătină și prof. Iovănescu).

CLUJ. Fiecare catedră de edu
cație fizică din cadrul institute
lor de învățămînt superior a 
prezentat lucrări de cercetări ștL 
ințifice efectuate anul acesta. Cele 
mai bune vor fi înaintate cabine
tului metodic, care va organiza 
o sesiune de comunicări pe oraș, 
urmând ca cele evidențiate aci să 
fie trimise la sesiunile de comu
nicări pe țara.

Ca o concluzie care s_a des. 
prins în urma comunicărilor fă
cute de către catedrele de educa, 
ție fizică, a fost insuficienta în
drumare a colectivelor catedre
lor de către cabinetul metodic. 
Din această cauză, lucrările efec
tuate nu s-au ridicat la un nivel 
corespunzător. Pe viitor, cabine, 
tui metodic va trebui să îndru- 
meze mai mult și mai atent ac
tivitatea cercetărilor. diferitelor 
catedre.

★

Cabinetele metodice din țară 
întâmpină foarte multe greutăți 
In desfășurarea muncii de cerce, 
tare științifică din cauza lipsei 
materialelor documentare și « 
rșjaraturii necesare acestei activi
tăți. Aceste lipsuri explică faptul 
că multe lucrări nu pot fi efec
tuate complet.

Totuși, în ciuda greutăților e. 
xîstente, activitatea de cercetări 
științifice în domeniul educației 
fizice se extinde. Astfel regiunea 
Constanța și Craiova au cerut în
ființarea unor cabinete metodice. 
Acest lucru este demn de subli
niat și credem că inițiativa va 
fî luată și de alte orașe din țară 
unde există cabinete metodice. 

Astăzi de la ora 16 și mâine de la ora 9, pe stadionul Tineretului din 
Capitală vor avea loc campionatele republicane de gimnastică ale ju

niorilor, pe anul 1956. Vor fi prezență la întreceri peste 100 gimnaste 
șl gimnaști calificați în etapa precedentă, care s-a desfășurat între 
10 și 24 iunie.

Alături de cancurenți din cadrul categoriilor a Il.a și a IlI-a, 
care formează majoritatea celor înscriși, vor participa și alte câteva 
elemente valoroase: Cornelia Anghel, Elisabeta Micu, Tiberîu Drumuș 
’Anton Radar ș. a.

Vă surprinde poate faptul că locul de desfășurare a întrecerilor 
este stadionul Tineretului și nu, cum erați obișnuiți, o sală <te gim. 
nasțica? Nu este vorba de o greșeală, fiindcă, într-adevăr, campionatuî 
republicam de gimnastică al juniorilor se va desfășura pentru prima 
data la noi în țară în aer liber. Dar acesta nu este singurul lucru 
neobișnuit pentru actuala ediție a campionatului tinerilor gimnaști 
Programul cuprinde și el o „curiozitate". Este vorba de probele afle 
tice (alergare 60 m. junioare, 100 m. juniori, săritură în înălțime șl 
aruncarea greutății cu ambele mâini), Ha care gimnaștii vor trebui să 
participe în afară bineînțeles de exercițiile la aparate, și care vor 
conta deopotrivă în clasamente! general.

încă o lămurire înainte de a reamintj numele celor care au avut 
cinstea sa îmbrace anul trecut tricourile de campioni: clasamentele 
se vor face individual compus, la gimnasticăJ-atletism, și separat 
“ atletism și gimnastică. Iată acum lista campionilor de aouj trecut- 
Fete categoria maestre: Ileana Bakoș, cat. I: Geta Popescu cat a 
lira: Tamara Mănescu. cat. a IH.a: Cecilia Băncilă; băieți:’ cat. I: 
Arpad Molnar, oat. a Il a: Cezar Cernușca, cat a III-a: Stefan Sze- 
kely; juniori: Ion Szilagy.

vîrstă este întocmită mult mal 
judicios, întrucât permite încadra
rea ta activitatea complexului 
G.M.A. a unui număr mai mare 
de tineri — ne referim la noua 
grupă de vîrstă de la F.G.M.A. 
— 12—13 ani și apoi ține seama 
într-o măsură mai largă de par
ticularitățile individuale ale celor 
cuprinși în grupele de vîrstă res
pective.

Articolul 13 al noului regula
ment prevede că „trecerea norme
lor complexului s’portiv G.M.A. 
se efectuează prin următoarele 
forme de activitate: a) Darea 
examenului teoretic, b) Darea 
normelor practice partici*pind la 

,— concursuri oficiale, în pro
gramul cărora fiigurtează probe 
prevăzute în regulamentul com
plexului sportiv G.M.A. — con
cursuri speciale organizate pen
tru trecerea normelor complexu
lui sportiv G.MA."

O îmbunătățire reală se aduce 
muncii G.MA. prin desființarea 
normelor la alegere M mărirea 
normelor obligatorii. Ceea ce a 
xfeter minat această schimbare 
este fără îndoială numai necesi
tatea de a da complexului un 
caracter și mai aplicativ. Este de 
reținut și faptul că noile norme 
vin să contribuie la dezvoltarea 
calităților fizice, ca și la forma
rea deprinderilor motrice atît de 
necesare în viața obișnuită, dar 
mai ales în activitatea sportivă.

Noul regulament prevede obli
gativitatea reconfirmării calității 
de purtător al insignei G.M.A

cri. Pro6e/e 7~e/e
1 pxameo /eere//c 7. examen
2. G irnnusrrcâ. 

A //Hfiora n e d exerc///7 â exerc/7/7
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Urmărind comportarea reprezentativei romine de polo pe apă
In cursul lunii iunie, echipa de 

polo a țării noastre a întreprins un 
lung turneu prin Austria și Italia, 
participînd spre sf ir și tul lunii la 
prima competiție internațională de 
mare amploare, criteriu de verifi
care în vederea Jocurilor Olimpice 
de la Melbourne.

Evoluția echipei noastre în Italia 
a început prin dubla întâlnire Ita
lia — R. P. Romină, soldată cu 
cîte o victorie de fiecare parte. 
După cele două meciuri interțări, 
ca și după întrecerile amicale la 
care a mai luat parte pînă la con
cursul de la Neapole, presa italia
nă s-a ocupat pe larg de evoluția 
formației romine pe care a „desco- 
perit-o“ ca pe o echipă de mare 
tlasă. Furio Lettich, cronicarul de 

Articolul 16 spune: „In scopul 
menținerii nivelului de pregătire 
fizică atins, .pentru cei care au 
devenit purtători ai insignei 
G.MA. se stabilește repetarea a 
cinci norme practice, după doi 
ani de la data trecerii ultimei 
norme (se exceptă purtătorii in
signei F.G.M.A. și a grupei de 
vîrstă 16—18 ani din G.M.A. gr.
I.).  Normele de reconfirmare vor 
fi corespunzătoare categoriei de 
vîrstă din care fac parte cei ca- 
ir« cer reconfirmarea." Este o 
evidentă îmbunătățire făcută in 
urma observațiilor anterioare din 
care rezultă că majoritatea purtă
torilor insignei încetează activi
tatea sportivă după obținerea a- 
cesteia, neglijîndu-se în acest 
fel tocmai una din cerințele de 
bază ale complexului, continui
tatea în activitate.

Noul regulament are în vede
re și o modificare în conținu
tul examenului teoretic, în sen
sul simplificării și a sistemati
zării materialului ce trebuje însu
șiri, în special de problemele de 
educare patriotică a cetățenilor 
și cele legate de practica mișcă
rii de cultură fizică și sport. In 
plus: la norma de gimnastică au 
tost incluse m afară de exerci
țiile existente, unele exerciții pen
tru dezvoltarea forței (cățărări, 
ftotări, ridicări în brațe); la 
cursa cu obstacole așezarea ob
stacolelor este astfel făcută, ta
cit să poată fi folosită pentru 
toate gradele, fără a necesita 
schimbarea lor.

ZoZtan Hospodar cel mai ban jucă
tor romin in turneul de la Nea
pole.

specialitate al cunoscutului ziar 
„Gazzeta dello Spon" scria în nu
mărul din 12 iunie următoarele-. 
„Echipa Rominiei este foarte tînără.
Ea a arătat în meciul cu Italia o 
mare abilitate și o neobosită posi
bilitate de demarcare: în întrecere 
jocul nostru a apărut (n.n. față de 
cel al romînilor) foarte static". 
Lettich scrie în continuare că echi
pa noastră a avut un joc omogen, 
superior celui al echipei italiene, 
dar a păcătuit prin lipsa de finali
tate în acțiunile decisive. „In con
cluzie, scrie Gazzeta dello Sport, 
Romînla dispune de o formație 
proaspătă, care trebuie să mai crea
scă din punct de vedere tehnic, dar 
care este capabilă să facă „zile 
grele" chiar unei echipe „mari".

Acest lucru s-a și întîmplat la 
turneul de la Neapole, la care au 
participat echipele Ungariei (cam
pioană olimpică și europeană),
U.R.S.S., R. F. Germane și bine
înțeles ale României și Italiei. In- 
tîlnirea vedetă a primei etape a 
opus din nou formațiile Italiei și 
Romîniei. Meciul a fost așteptat 
cu un viu interes mai ales că pri
mele două întîbniri nu tranșaseră 
rivalitatea sportivă. Pronosticurile 
erau favorabile italienilor. In cele 
di.n urmă însă italienii a trebuit să 
se mulțumească cu un rezultat de 
egalitate. „II Mattino" (Neapole) 

hrtrecerfle echipelor 
de polo pe apă

întrecerile de polo pe apă din 
cadrul campionatului categoriei A 
au continuat joi și vineri prin dis
putarea meciurilor etapei a II-a, 

PROGRESUL TG. MUREȘ — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 5—^ 
(2—0). Punctele au fost înscrise 
Simon (2), Bordi (2), Naska, pen-' 
tru mureșeni și Bădiță (2) pentru 
bucureșteni.

FLAMURA ROȘIE TIMIȘOARA 
— ȘTIINȚA CLUJ 4—7 (2—3). Au 
marcat: Danci-u (3), Maxim (2), 
Kincs, Szabo pentru clujeni și Stă, 
nesou (3), Papa, pentru timișoreni.

ENERGIA ORADEA-DINAMO 
BUCUREȘTI 6—7 (3—5). Meciul 
a fost foarte echilibrat și viu dis
putat. Au asistat 500 de spectatori. 
Au marcat: Kelemen (2), Hegessy
(2) , Zahan, Cociuban, Rujinschî, 
pentru dinamoviști și V. Szabo (3), 
Csordas (2), Andrassy pentru lo
calnici
LOCOMOTIVA CLUJ-C.C.A. 2-14 
(2-6). Au marcat: Hospodar (6), 
Novac (2). Marchițiu (1), Nagy
(3) , Patrichi (2), pentru C.C.A. și 
Iordaky, ToTh. pentru Locomotiva

CLASAMENTUL DUPĂ DOUA ETAPE;
1. C.C.A. 1 2 « t W M
2. Dinamo București
S. Știința Cluj
4. Energia Oradea
5. PrOg. Tg. Mureș
6. Progresul București
7. Flanura r. Timișoara

2 2 0 0 13; 8 4
2 11 » »: t-l
3 111 13:12 » 
2 10 1 •: 7-a 
îooi a: s •
2 0 0 2 7:13 •
2 0 0 2 4:18 O8. Locomotiva Cluj

Meciurile din cadrul camipiaraa- 
tu>lui categoriei A continuă după 
următorul program : AZI : Știința 
Gkij — C.C.A., Locomotiva Cluj — 
Progresul București; Ml INE : Lo
comotiva Cluj — Dinamo București, 
Flamura roșie Timișoara — Pro
gresul Tg. Mureș.

In campionatul categoriei B jo
cul disputat în Capitală între Ener
gia Constructorul București și Vo
ința Tg. Mureș a fost cîștigat de 
oaspeți cu scorul de 4—3 (2—1). 
Etapa a II-a a campionatului se 
desfășoară mîine, astfel: SERIA 
I-a : Energia Metalul Cluj — Vo
ința Timișoara, Locomotiva Timi
șoara — Flamura roșie Lugoj, 
Știința Timișoara — Voința Ora
dea ; SERIA A II-a : Știința Bucu
rești — Energia Constructorul 
București, Voința București — Fla
mura roșie Cluj. Voința Tg. Mu
reș nu joacă 

din 22 iunie scrie „Cei de al doilea 
rezultat al serii nu a respectat pro
nosticurile. Trebuiau să învingă ita
lienii, care bătuseră echipa Romî
niei la Triest cu 3—1, dar penin
sularii au trebuit să salveze egali
tatea printr-o apărare disperată..." 
Că rezultatul de egalitate nedrep
tățește pe romîni, aceasta o spune 
în continuare, II Mattino care con
chide"... romînii au fost supărați 
de cele trei goluri primite și de 
unele decizii extrem de părtinitoa
re ale arbitrului".

Formația noastră se comportă șl 
în celelalte întîlniri — cu excepția 
meciului cu R. F. Germană—toar
te bine și nu se lasă impresionai^ 
de „cartea de vizită" a adversH 
rilor. „II Mattino" din 23 iunie ca? 
racterizează astfel întilnirea dinitre 
formațiile României și Ungariei: 
„...Au învins ungurii cu 3-2, dar 
jocul mai proarfăt și mai viu l-au 
practicat romînii". ,

Trebuie să menționăm că în echi
pa Ungariei au jucat multe re-’ 
zerve.

Meciul cu U.R.S.S. a confirmat 
progresul realizat de jocul de poto 
în R.P.R ca și capacitatea forma
ției romîne de a face față cu suc
ces celor mai redutabile formații 
din lume, fapt care a fost dove
dit și în acest turneu deosebit de 
greu. Dar jucătorii romîni, pe Un
gă o serie de calități „șlefuite" 
chiar de-a lungul concursului de 
Ia Neapole, ca mobilitatea, viteza, 
rezistența, ău arătat și unele defi
ciențe esențiale: lipsa de finalitate 
în acțiunile decisive, nervozitate 
excesivă în momentele critice si 
lipsuri în pregătirea tehnică. M 
cestea își găsesc însă o scuSI 
în tinerețea echipei și în faptul 
că se experimentează o formulă.

Firește, o parte din lipsurile sem
nalate vor fi treptat eliminate, mal 
ales că echipa noastră va parti
cipa în cunsul lunii august la cea 
de a doua mare competiție pre- 
olimpică, de la Budapesta. Dar, &> 
același timp, trebuie arătată o grijă, 
și mai accentuată pentru dezvolta
rea calităților scoase ta evidjyjJâ 
de presa străină.

lucri.nl


Miine la Timișoara
Selecționata masculină de handbal a orașului Budapesta 

întilnește echipa Timișoarei

Un început promițător
CONCURSUL REPUBLICAN DE CVADRIATLON

mai bine de un an 
care jucătorii echipei 
a orașului Budapesta 
ultimul lor meci în

meciuri va avea 
unde mîine, în- 
18, pe stadionul 
întîlni selecțio-

- S-a scurs 
Win ziua în 

tie handbal 
au disputat 
tara noastră. Iată că la un inter
val destul de scurt deci, handba- 
liștii din țara prietenă și vecină 
ne vizitează din nou, efectuînd 
un turneu de trei jocuri.

Așa după cum am anunțat, pri
mul dintre aceste 
loc la Timișoara, 
cepînd de la ora 
23 August se vor 
natele celor două orașe: Timișoara 
și Budapesta. In vederea partidei 
internaționale de mîine, selecționa

50 DE VICTORII INTERNATIONALE:
___________O SĂRBĂTOARE ȘI UN ÎNDEMN

de 
ce ne-a 
spatul 

fost un 
pentru

întrecuți, pe 
nume celebre
Papa Gallo, 

alții. Multe

ta Timișoarei, alcătuită dimtr-un 
lot de 15 jucători, a susținut ziilele 
trecute un meci de antrenament 
de 4 reprize a 20 de minute cu 
echipele Energia Metalul din lo
calitate și Recolta Ghlarmata. In 
acest meci s-a insistat mai mult 
asupra omogenizării formației ti
mișorene, care cu acest prilej a 
prestat un joc de înaltă factură 
tehnică. Ca urmare a ultimelor 
antrenamente lotul din care va ft 
formată echipa a fost modificat 
și în prezent el se prezintă astfel: 
Chița și Anghel (portari), Silves- 
trovici, Vlad, Lache, Zahari, Puș
caș și Zavadschi (apărători), Mo
ser, Jude, Kolhus, Ehrenreich, Si- 
poș, Reitz și Gunesch (înaintași).

na (aci Soter sărind 2.00 m l-a 
„detronat" pe americanul Fritz at 
cărui record era de 1,93 m). Dar, 
pe lîngă frumosul jubileu pe care 
lotul echipei noastre reprezentati
ve l-a serbat discret, dar cu cal

dură la Sofia, Soter mai deține și 
alte „recorduri" personale; este 
cel mai vîrstnic săritor care a tre
cut 2,055 din lume (unde a rămas 
juniorul din 1946?), a trecut 2,00 
m de 25 de ori în concursuri și

Noi Intilniri internaționale
Luptătorii noștri fruntași vor 

susține o nouă serie de intilniri 
internaționale. Cea mai apropiată 
este dubla întrecere a echipelor de 
tineret ale R. P. Romîne și R. D. 
Germane care se va desfășura la 
22 și 24 iulie la Tg. Mureș. Apoi, 
la jumătatea lunii viitoare, vom 
primi vizita echipei de lupte libe
re a orașului Varșovia, iar în sep
tembrie cei mai buni dintre luptă
torii noștri fruntași vor participa 
la un concurs, deosebit de impor
tant, care se va desfășura la Bu
dapesta. Citeva zile după aceasta, 
la Opatja (R. P. F. Iugoslavia), 
va avea loc a doua ediție a „Cu
pei Jadran", care a fost cîștigată 
anul trecut de Dinamo București. 
In anul acesta întrecerea se va 
deslășura atît la lupte libere, cît 
și la clasice și va angrena un nu
măr sporit de formații. Și-au con
firmat participarea sportivi din 
U R.S.S., R. P. Ungară și din alte 
țări. In sfîrșit, ultima întrecere 
internațională pe care o vor sus
ține luptătorii fruntași înaintea 
Jocurilor Olimpice de la Melbour
ne, va fi revanșa cu reprezenta
tiva R. F,
(ca și alte două cu caracter ne
oficial care 
continuare) va avea loc în luna 
octombrie în R. F. Germană.

După cum se vede, un program 
bogat care, împletit cu bogatul 
calendar intern, va da serios de 
„lucru" sportivilor din această 
disciplină. Ceea ce trebuie, de sub
liniat este faptul că mai mult ca 
oricînd, tineretul este solicitat 
să-și dea o contribuție mai sub
stanțială. De altfel. în meciul cu 
echipa de tineret din R. D. Ger
mană — care constituie și un se
rios examen pentru cea mai tînă- 
ră „generație" de luptători — va 
fi utilizat un lot 
fanți, selecționați 
dintre campionii 
ultimii doi ani. 
celor două echipe

Germane. Acest meci

se vor desfășura în

masiv de debu- 
cu precădere 

de juniori din 
Vîrsta medie a 
care vor fi ali

niate în fața formațiilor din R. D. 
Germană este de 19 ani. cel mai

Aseară a sosit la Timișoara lotui 
sportivâllor maghiari, oare a fost 
întâmpinat de reprezentanți ai co
mitetului regionali C.F.S. și ai or- 
giamiinațiilor sportive din localitate. 
Echipa orașului Budapesta va fi 
aftcătultă din următorul lot de ju
cători cane au 
Juhasz, Poozok, 
Som, Magyar, 
Megyeri, KeCder, 
Ba-gyin. Farkaș 
este condus de Gyula Mester 
Istvan Szeremy, avînd ca antre
nor pe Intre Doboș 

făcut deiplasairea ;
Penezi. Bella, 

Csilri, Ramolea, 
Horvath, Ujvari, 

și Szemko. Lotul
Ș*

La 11 octombrie 1946, loan So- 
^Pler debuta într-un concurs inter-*
■ național de atletism, la Tirana,
■ poate fără să se gîndească la ca- 
B riera sa sportivă de mai tîrziu și, 
I mai ales, fără să-și facă planuri 
B prea îndrăznețe, cu toate că noul 
B său record stabilit cu acel prilej 
B i-ar fi putut îndreptăți unele pro- 
I iecte mai curajoase (1,80 m).
I E greu de știut ce a gîndit a- 
I funci juniorul loan Soter. dar, 
I aste sigur că meticulozitatea sa 
I l-a îndemnat să-și noteze data 
I primei sale confruntări internațio- 
I nale...
I S-au scurs aproape 10 ani de 
I zile, timp în care alți 25,5 cm 
I s-au adăugat rezultatului de la 
I Tirana. Aceasta la o primă vede- 
I re și la un simplu calcul aritme- 
I tic... Ce au însemnat acești 25,5 
I cm sub aspectul muncii, este les- 
I ne de priceput: cei 10 ani de via- 
I ță pe stadion vorbesc clar despre 
I eforturile atletului. iar locul

fruntaș pe care-1 ocupă cifra re
cordului lui Soter în lista celor 
n>ai bune rezultate mondiale ale 
probei, ni-1 arată pe campionul 
nostru drept un valoros specialist 
al săriturii în înălțime. Nu vrem 
să facem acum o discuție în jurul 
acestor probleme, îndeajuns 
dezbătute de presă. Ceea 
determinat să-i acordăm 
de față lui Ioan Soter a 
eveniment puțin obișnuit 
un sportiv: Soter și-a serbat, oda
tă cu victoria din cadrul campio
natelor internaționale de atletism 
ale R. P. Bulgaria, cel de al 50- 
lea succes internațional. Această 
cifră amintește mai curînd de pal
maresul unui boxer cu o bogată 
activitate și totuși ea este a unui

• let, care din 60 de concursuri 
ternaționale s-a dovedit cel mai 

bun în 50 I Soter, contrar presupu
nerilor mele, și-a notat cu grijă 
fiecare concurs, fiecare antrena
ment chiar, așa îneît, vorbind des
pre „jubileul celor 50 de victorii" 
el poate da și o altă seamă în
treagă de relații privind împreju
rările în care și-a realizat perfor
manțele. Dintre toate victoriile 
cucerite, cea mai dragă îi este cea 
din Campionatele Internaționale 
de atletism ale R.P. Romîne. Spun 
„cea mai dragă" fiindcă deși au 
fost 8 ediții ale acestor campiona
te, la săritura în înălțime victo
riile au fost ale aceluiași atlet: 
Ioan Soter ! Iși mai amintește cu 
plăcere și de alte succese: cam
pionatele balcanice din 1947, de 

Mia București, care au stabilit pen- 
Mn~u 9 ani recordul balcanic al pro

bei la 1.90 m, tot astfel cum nu 
și-a uitat adversarii 
lista cărora întîlnim 
în lumea întreagă : 
Kovar, Kaskarov și
stadioane din Europa au înscris 
pe lista recordurilor cifrele și nu
mele lui Soter : „Vasil Lewski" 
din Sofia, ..Mithat Pașa" din Is
tanbul, „Stadionul celor 10 ani" 
de la Varșovia, Praterul din Vie-

puține concursuri internațio- 
(în 1948 doar 2, în 1950 — 
singur). Abia în anii din 
a fost prezent la multe in-

(pînă în pre-

de 204 ori la antrenamente, are 
cea mai lungă „durabilitate" prin
tre săritori fiind la al 5-lea an de 
sărituri peste 2,00 m (aci i-a „bă
tut" pe americanii Razzetto și 
Walters care au trecut 2.00 m timp 
de 4 ani). Pentru cele 11 sezoane 
atletice. Soter consideră totuși eâ 
palmaresul său este nesatisfăcă
tor, deoarece în anumtți ani el a 
avut 
nale 
unul 
urmă 
treceri internaționale : în 1955 — 
14 concursuri, 1956 
zent) 4.

Intrînd în cel de 
curs internațional, 
avut o „bătaie" bună: o nouă vic
torie. Cu prilejul campionatelor 
internaționale ale Belgradului, 
Soter a trecut (în nocturnă) 1,95 
m., consfințind astfel cea de a 
5La victorie.

In numele sportivilor și al citi
torilor noștri, îi dorim excelentu
lui nostru atlet, noi și frumoase 
succese internaționale și mai ales, 
păstrarea tradiției potrivit căreia 
nici un stadion din țară nu a vă
zut în ultimii 14 ani o înfrîngere 
a săritorilor romîni de înălțime 1

EM. VALERIU

al 61-lea con- 
loart Soter a

ale luptătorilor noștri
„bătrîn" avînd vîrsta de 21 de 
ani! In vederea întîlnirilor de la 
22 și 24 iulie a fost selecționat 
următorul lot: cat. 52 kgr: C. Ofi- 
țerescu, A. Zseder ; cat. 57 kgr:
I. Cernea, M. Cristea; cai. 62 kgr: 
\'_ Micuța, P. Popescu; cat. 67 
kgr: Gh. Toth, D. Grozavu; cot. 
73 kgr: I. Keffer. Gh. Marinescu; 
cat. 79 kgr: I. Țăranu, I. Ionescu; 
cat. 87 kgr: Gh. Popovici, Gh. 
Boitoș; cat. grea: P. Dascău, V. 
Bunta, R. Marius.

| Tribuna activistului sportiv

Să nu trecem cu vederea analiza muncii sportive!
Au trecut șase din cele douăsprezece luni ale 

anului 1956. In acest timp, in toate sectoa
rele de activitate, oamenii muncii au în

registrat numeroase succese care se adaugă la 
șirul victoriilor cucerite în anii puterii populare. 
Și în sport, ca și în celelalte domenii, prima ju
mătate a anului 1956 a prilejuit repurtarea unor 
succese de răsunet. Le sînt cunoscute cititorilor 
ziarului nostru victoriile obținute de reprezenta
tivele R.P.R. în întrecerile de peste hotare, iar 
numărul mereu crescînd al participantilor la com
petițiile de mase este o mărturie grăitoare a dra
goste*  de care se bucură sportul în nodurile ti
neretului.

Firește însă că, în munca activiștilor sportivi 
au existat și o serie de lipsuri care s-au reafrînt 
asupra bunei desfășurări a activității sportive 
de mase. înlăturarea tuturor acestor deficiențe 
creează premizele unei rodnice activități în a 
doua jumătate a anului. Tocmai de aceea este 
necesar oa, în aceste zile, colectivele sportive, 
consiliile regionale și orășenești, asociațiile spor
tive, comitetele raionale și regionale C.F.S., ca și 
toate celelalte organe care răspund de bunul mers 
al activității sportive să treacă la analiza te
meinică a muncii desfășurate pînă acum, preocu- 
pîndu-se în același timp de profilarea planului 
de muncă pentru perioada imediat următoare. In 
cadrul acestor ședințe activiștii vor trebui să 
privească lucrurile în mod critic și autocritic, 
să spună lucrurilor pe nume, să ia poziție împo
triva celor care îngreunează desfășurarea activi
tății sportive, să caute cele mai eficiente metode

de lichidare a lipsurilor manifestate în prima ju-: 
mă ta te a anului.

De fapt, seria acestor ședințe de analize a și 
început în cadrul asociațiilor sportive. Plenara 
asociației Progresul a constituit în acest sens un 
exemplu de eficacitate a discuțiilor purtate în 
comun. Comitetele regionale C.F.S. și-au plani
ficat analiza activității pentru a doua jumătate 
a lunii iulie și prima jumătate a lunii august 
(Timișoara 14 iulie, R.AM. și Baia Mare la 17î 
iulie, regiunea Stalin 20 iulie. Craiova 23 iulie, 
Galați 27 iulie. Suceava 30 iulie etc.).

Important este ca în cadrul acestor ședințe să 
se anahzeze concret ce s-a realizat^ pînă acum 
și să se alcătuiască un plan de măsuri pentru 
o mai bună desfășurare a competițiilor cu carac
ter republican și, în special, a celor de mase 
(Spartachiada de vară a tineretului, campionatul 
de poliatton G.M.A., concursurile populare, cam
pionatele de casă, etc.). De asemenea, este im
portant să se realizeze programe cît mai variate 
și atractive de angrenare a tineretului școlăresc 
în practicarea diferitelor discipline sportive în 
timpul vacanței de vară. In ajutorul activiștilor' 
sportivi vin și statisticile care se întocmesc în 
aceste zile și din care se va putea vedea în ce 
măsură și-au îndeplinit sarcinile de plan. Astfel 
va fi posibilă o planificare judicioasă a obiecti
velor din perioada imediat următoare.

Cunoscind faptul că numai prin analizarea te
meinică a activității și prin eliminarea lipsurilor 
se pot face importanți pași înainte în mișcarea 
noastră sportivă, sperăm că cet yizați vor da 
însemnătatea cuvenită acestor ședințe de analiză.

■tactică,

au de
ca Icule 
traseu-

Ultiina probă din cadrul con
cursului republican de cvadriatlan 
nu a avut loc în București. Din 
dorința de a transforma această 
întrecere într-un veritabil trial al 
celor 21 de concurenți prezenți 
pînă în ultima probă din prima 
competiție republicană de cva- 
driaMon organizatorii au ales tra
seul de oraș pe dealurile și pădurile 
din împrejurimile localității Călu- 
gărenâ. Intr-adevăr, — prin va
rietatea șr mai cu seamă prin di
ficultățile pe care le prezenta — 
traseul a înșelat toate așteptările 
și a forțat pe concurenți ca ală
turi de examenul de forță, viteză 
și rezistență să rezolve și o se
veră încercare de gîndire 
în timpul probei.

Rezultatele de la cros 
pășit cele mai optimiste 
efectuate la recunoașterea 
iui. AUt pentatloniștii consacrați, 
care pînă la cros se dovediseră 
departe de forma ior obișnuită, 
cît și tinerii practicanți ai cva- 
driationului, au alergat într-un 
ritm susținut și s-au descurcat cu 
siguranță în .cursele" special pre
gătite în lungul traseului. Dumi

tru Popescu, dovedindu-și specia
litatea sa recunoscută în proba de 
cros, a dominat cu 
cursa, fiind singurul 
care a coborît sub 14 minute. In 
urma lui, o luptă aprigă s-a dat 
Intre rutinații Victor Teodorescu 
și Cornel Vena și tinerii reprezen
tanți ai Clujului, Adalbert Szollo- 
sy și Gunther Schuster.

In urma rezultatelor înregistra
te la cros, clasamentul final — 
pe patru probe — are următoarea 
înfățișare- 1. ALEXANDRU 
STOENESCU (C.C.A.) 
(1.000+800+905 + 895);
Țintea (Progresul) 3414 p. (805+ 
820+885+904); 3. D Popescu
(Voința) 3329 p. (870+560 + 710+ 
1189); 4. R. Iorgulescu (Dinamo) 
3211 p. (870+840 + 780 + 721); 5.
V. Teodarescu (Progresul) 3149 p. 
(870+640 + 525+1114); 6. C. Vena 
(C.C.A.) 3065 p. (675 +600 + 700+ 
1090); 7. V. Manciu (Progresul) 
2978 p. (675+620+755 + 928); 8.
W. Roman (București) 2824 p.

autoritate 
concurent

3.600 p.

La 1 îune a început prima etapă 
a cam.pionabu.liui republican de po- 
Hatilon G.M.A. Iubit și apreciat de 
sportivii noștri, campionatul repu
blican de poliatlon G.M.A. va cu
noaște, fără îndoială, și în acest 
an o targă participare. Aceasta, da
torită tntr-o buna măsmră faptului 
că, spre deosebire de edițiile pre
cedente, în acest an se prevede 
disputarea întrecerilor atît indivi
dual, ctt și pe echipe.

Este de apreciat și fapttil că pre
zentul oampionat va fi mult nuri 
dificil, cuprinzând probe care vor 
cere concuremților o pregătire mi
nuțioasă. Anunțăm în mod deosebit 
probele de tir și gimnastică G.M.A 
gradul II, înot (100 m, liber).

Dornici de a avea o comportare 
cit mai bună, numeroși sportivi au

2326 p. (740+240+250+
14. Gh. Mathias (Voința 
2296 p. (610 + 560 + 315+

15. A. Imre (Voința Sibiu)) 
p. (415+0 + 875 + 949);.. ....

(610+480+725+1009); 9. D. Io
nescu (C.C.A.) 2777 p. (415-H 
580 + 905 + 877); 10. A. Bruja (Di
namo) 2735 p. (935-j-20 + 780+ 
1000) ; 11. D. Fels (C.C.A.) 2452 p. 
(935 + 540+295 + 682); 12. D. Cre- 
țu (Voința Sibiu) 2328 p. (415+ 
480 + 490 + 943); 13. Ad. Szollosy 
(Cluj) 
1096); 
Sibiu) 
811); 
2239
16. G. Schuster (Cluj) 2176 p. 
(545 + 0 + 610+1021); 17. R. Dris 
gușan (București) 2016 p. (805+ 
200+ 500+511); 18. I. Vesa (Voin
ța Sibiu) 1446 p. (155+0 + 765+ 
526) ; 19. A. Teodarescu (Voința 
Sibiu) 1419 p. (545+0 + 0 + 874); 
20. S. Monaru (Arad) 1090 p, 
(415+0+665+10); 21. Gr. Po
pescu (Voința Sibiu) 805 p. (805+ 
0+0+0).

(Cifnăle din paranteze reprezint! 
numărul de puncte obținut în fier 
care probă, acestea fiind eșalon 
nate în ordinea desfășurării laț- 
respectiv: scrimă, tir. natațMj 
cros).

Cifrele sînt edificatoare asupra 
comportării concurenților în gene
ral și în fiecare probă luată în 
parte. Referindu-ne la desfășura
rea și valoarea concursului propria 
zis, menționăm că el tra a alin» 
nivelul scontat nici ca număr d® 
participare și nici ca rezultate/ 
Au deziluzionat în special pentat- 
loniștii consacrați, componenți al 
lotului R.P.R., care, cu excepția 
probei de cros, s-au comportai 
mediocru. Lipsurile lor, manifes
tate cu această ocazie, se cuvfti 
grabnic îndepărtate, întrucît cam
pionatul republican de pentatlon 

modem bate la ușe. O compor
tare constantă și chiar un progres* * 
au manifestat pentatloniștii din 
echipa reprezentativă secundă. 
Fără să obțină performanțe re
marcabile, concurenții de la Sibiu 
și dela Cluj, au dovedit reale ca» 
lități și mari posibilități pentru 
pentatlon. Pregătirea lor însă. Iasă 
încă de dorit în probele tehnice.

R. ILIESCU 
E. KIMACOVITS

și început, încă înainte de data 
începerii campionatului, pregătirile 
în vederea participării la aceste ti> 
treceri. Veștile primite de la Tur. 
da — unde tinerii se pregătesc sub 
conducerea antrenorului Schneider, 
de la Cisnădte — u>nde există un 
centru G.M.A., și din alte locali
tăți, «e confirmă dm plin aosst lu
cru.

Considerăm că este necesar să 
atragem atenția de pe acum colec
tivelor sportive, comisiilor de con
trol raionale și regionale G.M.A., 
precum și celorlalți activiști spor
tivi angrenați in această muncă, 
să acorde toată atenția pregătirii 
conouren(ilor și alcătuirii echipelor 
care vor reprezenta colectivele, ra
ioanele și regiunile în această im
portantă competiție.



întrecerile echipelor de juniori șî junîoare la voîBi (Călăreții de la C. C.A. învingători in prima zi'

la volei. 
Progresul

de Nord. Dar dacă

Ca și anul trecut, titlurile de 
bampioane de juniori și junioare 
ale orașului București, '**
au revenit echipelor 
LT.B. și — respectiv — Locomo
tiva Gara -- L 
anul trecut aceste două echipe 
au ocupat primele locuri cu u- 
șurință, anul acesta s-a dat o 
luptă dîrză, oglindită fidel de 
clasament La băieți, de pildă, 
primele trei echipe. — care vor 
participa la finalele pe țară, — 
au acumulat același număr de 
piaicte, iar ordinea lor a fost 
■stabilită de setaveraj. La fete, 
echipa campioană a Capitalei a 
realizat același număr de victo- 
Tii cu cea de a doua clasată, 
■dar primul loc a fost decis de 
■victoria obținută de Locomotiva 
•Gara de Nord asupra echipe» 
Tînărul Dinamovist Iată dealtfel

S-a dat startul in Spartachiada 
tinerilor constructori

Este îndeobște cunoscut faptul 
«dl, la baza tuturor succeselor măș- 
•cării sportive din patria noastră, 
«uccese care devin astăzi tot mai 
•evidente, stau marile competiții de 
masă organizate în anii regimului 
«ie democrație populară.

De curînd, s-a dat startul in.tr. o 
nouă asemenea competiție de masă. 
£ste vorba de Spartachiada de vară 
a tinerilor brigadieri constructori. 
•Organizate sub auspiciile asociației 
Sinergia, întrecerile marii compe
tiții se vor desfășura în trei etape 
rfi anume : prima, pe cercuri spor- 
rtive, de la 26 iunie la 30 hiie; 
« doua, inter colective, de la 1 Ia 
Ttt august; iar a treia, finală, la 
^Petroșani, intre 18 și 20 august Cu 

tot înainta în timp, întrecerile 
acestei interesante Spartachiade vor 
■deveni tot mai dificile, urmîrid ca 
Tn importantul centru minier Petro- 
sțanî. cei mai buni sportivi, califi
cați din concursurile anterioare, 
.-să-și dispute înitîietatea la urină- 
Una rele nouă discipline sportive : at
letism, fotbal, handbal, tir, șiah, 
□tratație, vodei, oină, tenis de masă, 
-precum și la poliatlon G.M.A. Pen
tru a crea cit mai bune conrfS- 
ții desfășurării Spartachiadei. co- 
Ifectivele sportive, cu sprijinul ne- 
precupețit al asociației Energia, sai 
întreprins intense lucrări de re- 
amenajare a bazelor tar spor
tive.

întrecerile și-au propws drept 
•cop angrenarea masei de tineri 
constructori în activitatea sportivă 
șl selecționarea elementelor frun
tașe în vederea alcătuirii echipelor 
tfaprezentative. Pretutindeni, între
cerile au fost întîmpinate cu un 
’deosebit interes. Din primele cifre 
-primite de asociația Energia reiese 
•cS în regiunea Constanta narticipă 
la concursurile Snartachiadei peste 
2500 brigadieri, la Orașul StaJin 
5000, în regiunea Hunedoara 4200, 
la Timișoara 3200. la Ga-lați 1000, 
la Ploești peste 800 etc. Aceste ci
fre sînt o mărturie a marelui entu
ziasm cu Care tinerii noștri briga
dieri se avîntă — ca întotdeauna 
de altfel — în viitoarea întrecerilor 
iportîve

Propuneri pentru îmbunătățirea activității rugbiștilor juniori
In ultima etapă a campionatu

lui orășenesc de rugbi categoria 
Juniori, echipa colectivului Ener- 
gia-Minerul a înregistrat cea de 
a treia neprezentare, și aceasta 1-a 
atras, conform regulamentului, ex
cluderea din competiție. Desigur, 
această drastică prevedere regula- 
■îentară este deosebit de eficace 
In caracterul ei preventiv. Numai 
«ă, excluderea unor echipe de ju
niori, și așa destul de puține, nu 
■rezolvă decît în parte, sau aproa- 
■pe deloc, problema extrem de im- 
-portantă și de delicată a creșterii 
cadrelor tinere în rugbi. Mai mult, 

■ea ridică încă odată cunoscuta dis
cuție asupra lipsei de interes și 
de sprijin real de care dau dovadă 
■conducerile colectivelor sportive 
cu secții de rugbi față de echipele 
-de juniori, viitoarele lor cadre. 
IȘi aceasta cu atît mai mult cu cît 
•situația creată și-a arătat dureros 
Importanța atît în alcătuirea și 
Comportarea echipelor de colectiv, 
cît și în cadrul lotului și echipei 
□reprezentative.

In situația echipei Energia-Mi- 
•nerul mai sînt și altele și, lucru 
semnificativ, mai cu seamă dintre 
■acelea ce simt foarte acut nevoia 
Întineririi cadrelor de jucători. 
'Este cunoscut de pildă faptul că 
în prima formație a echipei Ener- 
•gia-Minerul sau Progresul F. B 
activează o seamă de jucători a
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ordinea echipelor după cele trei 
meciuri susținute în cadrul tur
neului final: FETE: Locomotiva 
Gara de Nord, Tînărul Dinamo
vist, Lrioomotiva CTFT, Tînărul 
Feroviar; BĂIEȚI: Progresul*
1TB, Știința Construcții, Loco
motiva CTFT, Tînărul Dteamo- 
visț. Primele trei formații vor 
participa la faza finală a cam
pionatului republican de juniori 
și junioare, care își începe des
fășurarea lâ 2 septembrie.

Cu ocazia turneului din Capi
tală B^a putut observa atenția 
cu care este privită problema 
juniorilor de către unele colec
tive sportive, ca Progresul ITB 
(antrenor N. Sotir), Locomotiva 
CTFT (antrenor H. Orășanu), 
Locomotiva Gara de Nord (an
trenor N. Schreiber). Un aspect 
negativ îl prezintă echipa mascu- 

, lină Tînărul Dinamovist, ale țâ
rei antrenamente s-au făcut la 
întîmplare, uneori chiar fără an
trenor; iar deseori meciurile a- 
cestei echipe au fost conduse de 
pe margine de elemente incom
petente. Conducătorii secției tre
buie să acorde mai multă aten
ție problemei juniorilor din a- 
ceastă echipă, mai ales că sânt 
unele elemente foarte talentate, 
cu mari perspective (Paul Zapo- 
rojescu, Aurel Oancea, ș^a.), a 
căror pregătire trebuie urmărită 
cu toată atenția.

Față de anul trecut, calitatea 
jocurilor a marcat o serioasă îm- 
bmățățire. Echipele s-au prezen
tat mai bine pregătite din punct 
de vedere tehnic și tactic, ob- 
servîndu-se tendința practicării 
unui joc modern, cu combinații 
tactice variate. Pregătirea jucă- 

’ torllor s-a dovedit mai bună de
cît în ani® trecuți, iar unii ju
niori au arătat o valoare supe
rioară, dovedindu-sc capabili să 
facă față unor întreceri de prima 
categorie. Printre aceștia mențio
năm pe: Wolf. Hubscher (Pro
gresul ITB), Gamoviceanu, Tor- 
jescu (Știința Construcții), Min- 
cev. luga, Hîricu (Locomotiva 
CTFT), Elena Marcu, Elisabeta 
Savu, Aurelia Chițu (Locomotiva 
Gara de Nord), Aurelia Cioacă, 
Violeta Ștefănescu (Tînărul Dina
movist), Matilda Popescu, Ileana 
Berov (" 7 _ ~
Rodica Broască (Tîrrărul 
Vrar).

(Locomotiva CTFT), și
- — - ! Fero-

VasiLe Dumitru
— corespondent voluntar —

Printre gimnaștii fruntași, înaintea campionatului pe echipe
Pornisem spre sala Dinamo. Cu 

aceasta începea „raidul** nostru 
prin sălile de gimnastică ale Ca
pitalei, cu scopul de a urmări 
ultimele pregătiri, pe care le fac 
gimnaștii noștri fruntași înaintea 
campionatului republican pe echi
pe. Sala Dinamo era însă... goală. 
Sportivii dinamoviști se antrenau 
totuși în acele ore, dar nu în sala 
lor. Sala Floreasca, gazdă a atL 
tar concursuri importante de gim. 
nastică, fusese aleasă drept loc 
de desfășurare a concursului de 
selecție organizat de asociația Di-

căror vîrstă i-a pus în situația 
de a se gîndi serios la perspec
tiva trecerii locurilor ce ocupă în 
formație, unor elemente tinere și 
valoroase, crescute în cadrul co
lectivului, capabile să asigure nu 
numai menținerea stadiului actual 
de valoare, ci chiar să contribuie 
la ridicarea lui.

Dar problema ridicată de cazul 
colectivului Energia-Minerul are și 
un alt aspect și anume cel al a- 
sigurării continuității în procesul 
de instruire a tinerilor rugbiști. 
Desigur că, principalul mijloc de 
realizare a acestui obiectiv ar pu
tea fi, în primul rînd, campionatul 
orășenesc de rugbi al juniorilor — 
și sperăm de la anul și al tine
retului — dar numai cu condiția 
ca organele de resort ale C.C.F.S. 
și mai ales colectivele sportive, 
să dea atenția și sprijinul efectiv 
și concret acestei competiții. Ast
fel, condițiile cele mai urgent ne
cesare înlăturării situației nesatis
făcătoare în domeniul creșterii ca
drelor tinere în rugbi, îl consli- 
tue în primul rînd amtrenorii care 
să se ocupe în mod special de 
echipele de juniori. In acest sens, 
inspecției și colegiului de antre
nori 
tiza 
câți

O 
lorii 
vîrsta limită pentru juniorat, (sta
bilită la 18 ani, deși regulamen

le revine sarcina de a repar- 
la colective antrenori califi- 
dar fără activitate.
altă frînă în dezvoltarea va- 
tinerilor rugbiști o constituie

a concursului de călărie din
Ieri au început pe baza hipică 

din parcul „Gh. Gheorghiu-Dej** 
din Capitală, întrecerile din ca- 
drțil concursului republican de că
lărie. Programul primei zile de 
concurs a cuprins interesante pro
be de dresaj și obstacole la care 
au luat parte, ca și în întrecerile 
anterioare, un mare număr de 
călăreți și cai. Opt călăreți și-au 
disputat întîietatea în proba de 
dresaj categoria „I**, probă des
chisă cailor care nu au acumulat 
pînă acum în concursurile repu
blicane 100 puncte.

O remarcă ce vorbește de la 
sine: n-au participat la această 
probă decît călăreți de la Dinamo 
(5) și de la C.C.A. (3). Un alt 
amănunt semnificativ este acela 
că tînărul călăreț de dresaj Ce
zar Gulbechian de la Dinamo a 
prezentat în această probă doi 
cai: Hatban și Rmdunel. ~ 
Iul hotelor date de juriu 
executarea progresiei au 
cat pe primele trei 
mătorii călăreți: T. 
(C.C.A.) pe calul 
pct.; 2. Ion Oprea 
Emil 692 pct.; 3. 
(Dinamo Buc.) pe 
pct.

Aproximativ 80 de cai au evo
luat în prima probă de obstacole 

Calcu- 
pentru 
clasifi- 
pe ur- 
Molnar

locuri
Iosif
Saghia 703 
(C.C.A.) pe 

Ion Budișan 
Firicel 676

Călărețul lan Joja (Dinamo Ploești) ți-a confirmat buna sa for
mă ți in primele întreceri de obs tacole ale Concursului republican 

din Capitală.

echipe-

urmă-

namo, în vederea alcătuirii 
lor care o vor reprezenta în în
treceri.

Printre spectatorii, care 
reau concursul, am recunoscut pe 
mulți dintre cei care vor fi în 
curte d „rivali** ai dinamoviștilor: 
componenții echipelor C.C.A., E- 
nergia și Știința. Desigur că, nu 
are rost să facem acum aprecieri 
definitive asupra nivelului tehnic 
al concurenților dinamoviști. Le 
vom face după consumarea cam
pionatului. Vom remarca însă nu- 

<

ca-

că-

tul internațional prevede și o 
tegorie pînă la 20 de ani).

Astfel, o serie de juniori a 
ror pregătire fizică și tehnico- 
tactică nu s-a putut desăvîrși pînă 
la 18 ani, sînt nevoiți să treacă 
astfel într-o categorie superioară, 
pentru care, fie că nu au cuno
ștințe și calități suficiente, fie că 
nu corespund fizic fiind supuși la 
eforturi prea mari cărora nu le pot 
face față. Ei ajung sigur la pla
fonare sau, și mai rău, la aban
donarea treptată a acestui sport.

Ca o concluzie firească a aces
tei constatări, se desprinde de 
asemenea, necesitatea coborîrii 
vîrstei de începere a procesului de 
instruire a tineretului. Vîrsta de 
14—15 ani ni se pare a fi cea 
mai potrivită unei bune dezvoltări 
fizice generale și însușirii deprin
derilor tehnice elementare. In a- 
cest domeniu, inițiativa școlilor 
de tineret este binevenită, dar ea 
va trebui susținută mai activ și 
privită însfîrșit, cu mai mult 
teres de forurile conducătoare 
C.C.F.S.

In general și pe scurt, cam 
acestea ar fi problemele ridicate 
de cazul colectivului Energia-Mi
nerul. Luate în considerare așa 
cum merită, și rezolvate de ur
gență, ele vor duce desigur la o 
înviorare 
creșterii 
biști.

in- 
ale

a-

simțitoare în sectorul 
tinerelor cadre de rug-

D. MANOILEANU 
maostro al sportului

pe Farsa 0

a concursului : vinătoare catego
ria „1“ barema „A“, la cronome
tru. Numărul mare de concurenți 
precum și parcursul judicios în
tocmit au contribuit la spectacu
lozitatea întrecerilor, în care în
vingătorul n-a putut fi cunoscut 
decît după ce ultimul concurent 
a trecut linia de sosire. Primele 
șanse le aveau desigur în această 
probă călăreții cu cai de viteză, 
lucru de altfel confirmat și de 
locurile ocupate de aceștia în 
clasamentul probei care arată ast
fel: 1. Virgil Bărbuceanu (C.C.A.) 
pe Brebenel 0 puncte, timp 49 
sec. 5 zecimi; 2. Andrei Kadar 
(Recolta Ploești) 
puncte, 49 sec. 7 zecimi; 3. Ion 
Oprea (C.C.A.) pe Pelinaș 0 pct. 
50 sec. 7 zecimi; 4. Dumitru He
ring (Victoria Orașul Stalin) pe 
Azor 0 pct. 51 sec. 7 zecimi; 5. 
Alexandru Longo (Dkiamo Buc.) 
Jegălia 0 pct- 52 sec.

Programul întrecerilor de ieri 
s-a încheiat cu proba obstacole 
șase bare, deschisă tuturor cailor 
calificați în categoriile ușoară, sc- 
mimijlocie, mijlocie și grea. Par 
cursul inițial al probei: șase bare 
cu înălțime de 1 m., 1,10 m., 1,20 
m., 1,20 m. și 1,30 m. A foot o 
probă deosebit de disputată, pen
tru desemnarea cîșligătorului fiind 
nevoie de un număr de cinci ba- 

mai în treacăt, „solurile** frumoase, 
în care elementele artistice predo. 
mină, exercițiile liber alese la pa. 
relele, figurile noi ale unora din
tre concurențe provenite din cer. 
cui Tînărul dinamovist, dar și... 
„figura** pe care au făcut-o majo. 
ritatea gimnastelor la bîmă, apa
rat la care s-au înregistrat multe 
căzături.

Am luat loc întîmplător în tri
bună, în preajma unui grup lor. 
maiț din maeștrii sportului Andrei 
Kerekeș, Mihai Botez, gimnastul 
fruntaș Constantin Scordcscu și 
antrenorul echipei C.C.A. Ștefan 
Simailcik. Și, tot întîmplător am 
auziit discuțiile pe care aceștia le 
purtau, bineînțeles în jurul ace. 
luiași subiect: campionatul R.P.R. 
Am desprins din cele auzite două 
probleme care îi preocupă pe par. 
ticipanți, și anume, care este e. 
chipa care va dobîndi în acest an 
mult rîvnitul titlu de campioană 
a țării și oare va fi componența 
asociației Energia (se știe că în 
urma înființării asociației Energia, 
aceasta dispune de un lot de gim- 
naști și mai ales de gimnaste de 
o valoare recunoscută, din rîndul 
cărora va putea selecționa o cehi, 
pă într.adevăr „tare**.

Dar nu numai asociația Ener
gia are șanse serioase la cuceri
rea primului loc. Asocațiile Di
namo, Știința precum și C.C.A. 
prezintă de asemenea echipe com
plete cu îndrepitățite pretenții.

Ne-am adresat antrenorului Si. 
mateik întrebîndu.l care este sta
diul de pregătire aii echipei pe 
care o antrenează și care este lo. 
cui de antrenament, șitiut fiind că 
și campionatul R.P.R. pe echipe, 
ca și cel de juniori, se va desfă
șura în aer liber. Răspunsul a fost 
oarecum vag: „Sînt mulțumit de 
forma elevilor mei, dar sînt con. 
vins că același lucru îl spun și 
ceilalți antrenori despre echipele 
lor. In privința antrenamentelor, 
acestea slnt efectuate și în sală și 
în aer liber, deoarece vremea ar 
putea încurca socotelile organiza, 
torllor și atunci vom fi nevoiți să 
ne întoarcem la vechea noastră 
Mzdă, Mia de gimnastică. " t

Capitală
raje în care înălțimea ultimului 
obstacol a fost ridicată pe rînd 
la 1,40 m., 1,50 m., 1,60 m., 1,72 
m. și 1,80 m. La cel de al cin
cilea baraj în care s-au calificat 
maeștrii sportului Mihai Timu 
(C.C.A.) pe Odobești și Gh. An- 
tohi (C.C.A.) pe Mindir și V. 
Pinciu (Victoria Buc.) pe Odo
bești II, concurenții au consimțit 
să-și împartă cele trei locuri.

D. GIRLEȘTEANU 
O. GINGU

★
Programul de azi cuprinde dre

saj categ. B, proba obstacole pe 
2 cai, și proba obstacole „releu**. 
Mîine se vor desfășura probele 
de dresaj A, obstacole durată, 
proba de ștafetă, obstacole juni
ori și fete, vînătoare grea și dre
saj categ. „C“. Biletele pentru 
ambele zile se găsesc la casa hi
podromului.

Primele vești 
din întrecerile juniorilor la box

Competiția republicană inter re
giuni a echipelor de juniori care a 
început duminică, a oferit cîteva 
întreceri interesante. Spectatorii 
au venit în număr mare, la Fălti
ceni, Tg. Mureș, București și Sla
tina, încurajînd tinerele talente, 
„schimbul de mîine** al boxerilor 
mai experimentați. In general, 
comisiile de organizare și-au înde
plinit cu cinste sarcinile, asigu- 
r’înd întrecerilor un cadru cores
punzător și rezolvînd cu succes ce
lelalte sarcini (d< organizare, pro
pagandă și cazare a concurenților).

Nu același lucru se poate spune 
despre Comitetul C.F.S, regional 
Stalin care — după cum ne infor
mează tov. B. Robert, delegat de 
C.C.F.S. la această reuniune — a 
făcut dovada unui dezinteres de
plin, netrimițînd echipa la Ploești 
unde urma să susțină întîlnirea. 
Mai mult: unul din „tehnicienii" 
de la Orașul Stalin, tov. l'ie, fiind 
chemat de organizatorii din Ploești 
la telefon le-a răspuns înțepat cc- 
rînd să nu fie ..plictisit** cu astfel 
de probleme. E de la sine înțeles 
că nu putem fj de acord cu o astfel 
de purtare din partea activiștilor 
Comitetelor C.F.S. care cu aseme
nea „răspunsuri** fac să se iro
sească întreaga muncă de organi
zare, așa cum s-a îiitîmplat dumi
nică la Ploeșit).

Corespondenții noștri ne-au fur
nizat unele date tehnice în legă
tură cu desfășurarea acestei prime 
etape. Iată-le:

e TG. MUREȘ. R A M. — Cluj 
12—21- Rezultate tehnice. Cat mi
nimă. Gh. Onache (RAM) b.p. V. 
Morja (reg. Cluj). Cat muscă: Ov. 
Baciu (C) b. ab. rep. 2 I. Banga 
(RAM'). Cat- cocoș: I. Mihalic (C) 
b.p. I. Hegeduș (RAM). Cat. pană; 
I- Astaloș (RÂM), nul cu 1. Toth 
(C). Cat. semi-ușoară: V Morja 
(C) b. ab. p. rănire rep 2 Pop Mi
hai (RAM)- Cat. ușoară: M. Russu 
(C) b. ab. rep. 3 I. Bogossi (RAM) 
Cat. semi mijlocie: V- Ogra 
(RAM) f. adv. Cat. mijlocie ușoaî 
fă: Al Csotlos (RAM)-f- adv. Au 
asistat 600 spectatori. (F. Fodor, 
corespondent).

• SLATINA. Constanța-Pitești
18—16- Rezultate tehnice. Cat. mi
nimă: M. Stan (Pitești) b. p. 1. 
Ciobotă (Constanța). Cat- hîrtie: 
I. Florea (P) nul cu A met Nuri 
(C). Cat. muscă: I. Triță) (P) b- 
b. Vlad Marin (C). Cat cocoș: D- 
Răgălie (C) b.p. I. Roșea (P)-Cat. 
pană; D. Firinca (P) b. p- I. Că- 
tălui (C). Cat. semi-ușoară: C. Tu
dor (C)-f- adv. Cat ușoară: N. 
Stoenescu (C) b. p. M Iordache 
(P). Cat semi mijlocie: V. Nea- 
gu (C)-f adv. Cat. mijlocie ușoa
ră: P. Mircescu (P) b.p. Etern Se- 
latim (C). (A. Anatolic coresioon- 
dent).
• FĂLTICENI. Iași-Suceava 25-

17. Cat. minimă; Cojan (Iași) b. 
dese. Macarov (Suceava). Cat. hîr
tie: Aniței (I) nul Sunta Albert 
(S). Cat. muscă: Ghenciu (I)
ab. Struga.ru (S) Cat. cocoș: Ci 
lacu (I) b. k.o. teh Gabora (S). 
Cat pană: I. Faznicu (I) b. ab. 
Străchinescu (S), Cat. semi ușoa
ră. Bucșe (S) Irp. Drvidescu (I). 
Cat. ușoară: Tomiță (I) b. k.o. teh. 
Vieru (S). Cat. semi mijlocie: 
Iwatschi (S) b. ab. Stîngaciu (1). 
Cat. mijlocie ușoară: Eărbieru (I) 
b. ab. Bradu (S). Cat. mijlocie: 
Dinu (I)-f. adv. Cat grea; Viorel 
Chesea (S) — un fînăr de 18 an*— 
116 kgr. — învingător f -><tv. (Vic
tor Dumitrescu, arbitru).

Struga.ru
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In turneu
Una din echipele noastre pleca

te peste hotare joacă azi la Buda
pesta. Este vorba de Flamura ro
șie Arad, care întîlnește o com
binată Voros Lobogo-Kistext. Du
pă acest meci, textiliștii arădeni 
vor pleca în turneu în R. P. Po
lonă.

★
PETROȘANI (Prin telefon). — 

Echipa Energia Minerul Petro
șani a făcut miercuri un ultim 
antrenament înainte de plecarea 
în turneu în R. P. Ungară, unde 
va susține două întîlniri, una la 
Szombathely și alta la Salgotar- 
jan, în zilele de 8 și 15 iulie.

Echipa minerilor din Petroșani 
a avut ca partener de antrena
ment echipa Energia Minerul A- 
ninoasa, de care a dispus cu sco
rul de 13—1 (8—1), jucînd trei 
reprize a 40 de minute.

Lotul pe care-1 va folosi Ener
gia Minerul Petroșani în turneu 
este următorul: Crîsnic, Pahonțu, 
Marinescu, Panait, Coidum, De- 
leanu, FarcașII, Tîrnoveanu, Pa- 
raschiva, Demien, Anton Muntea- 
nu, Dumitru Munteanu, Sima,

DINAMOVIȘTII DESPRE PARTICIPAREA LOR
IN „CUPA

Dinamoviștii bucureșteni au pri
mit vestea participării la „Cupa 
(Campionilor Europeni“, pe malul 
mării, la Vasile Roaită, unde își 
petrec concediul. Ei se găsesc pe 
același mal pe care se află orașul 

unde vor juca unul din cele două 
meciuri ale primului tur, fiindcă
— așa cum se știe — Dinamo 
București va întâlni la București 
și, respectiv — Istambul, echipa 
campionă a Turciei, Femen Bail
ee

BUCURIE PE MALUL MARII

Telefonul ne-a pus în legătură 
ieri cu căpitanul echipei bucureș- 
tene, Gheorghe Băcuț:

„Am primit cu mare bucurie 
știrea că vom reprezenta Romlnia 
în „Cupa Campionilor Europeni"
— au fost primele cuvinte rostite 
de internaționalul nostru.

La întrebarea asupra programu
lui de la mare, Băcuț ne-a răs
puns :

— ,JVe preocupăm In primul 
rtnd de plaje și de baie. Dimine-

Fază din meciul Dinamo BuCu rești—.Luton Town (Anglia) dispu
tat pe stadionul „23 August".

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 28 ETAPA 

DIN 15 IULIE 1956
I. R. Cehoslovacă (jun.) — R. P.

Romînă (jun.) pronostic la pauză.
II. R. Cehoslovacă (jun.) — R.P.

Romînă (jun.) pronostic final.
III. R. P. Ungară (A) — R .P.

Polonă (A) pronostic la pauză.
IV. R. P. Ungară (A) — R. P.

Polonă (A) pronostic final.
V. R. P. Polonă (B) — R. P

Ungară (B) pronostic la pauză.
VI. R. P. Polonă (B) — R. P.

Ungară (B) pronostic final.
VII. T. D. S. A. — Burevestnic 

(camp. URSS) pronostic la pauză.
VIII. T. D. S. A. — Burevestnic 

(camp. URSS) pronostic final.
IX. Gwardia Varșovia — Flamura 

roșie Arad (meci internațional).
X. Narodnaia Armia Plovdiv —

Dinamo Sofia (camp. R. P. B ).
XI. Udamic Sofia — Uzina 12

Soiia (camp. R. P. B.).

peste hotare
Aioldovan. Vor mai face deplasa
rea și jucătorii Vasiu și Romo- 
șan, dar e probabil că ei nu vor 
juca. Lotul este condus de tov. 
Cozma Alexandru, antrenorul An
drei Șepci și doctorul Lepăda*  
(/. Zamora, corespondent).

★
Locomotiva București și-a con

tinuat pregătirile în vederea tur
neului pe care-1 va întreprinde în 
R. Cehoslovacă. In cursul zilei de 
ieri, bucureștenii au fost anunțați 
că vor juca la 12 iulie la Tmava, 
la 15 iulie la Opava și la 19 iulie 
la Brno.

Joi, feroviarii au susținut un 
joc de antrenament în compania 
a două echipe, Locomotiva MCF 
și o selecționată CSA. In prima 
repriză, Locomotiva a folosit echi
pa următoare: Coman - Neamțu, 
Vărzan, Macri-Ferenczi, Langa- 
Copil III, Olaru, Filote, Georges
cu, Semenescu. După pauză au 
jucatDungu-Dodeanu, Stancu, 
Neamțu-Bodo (Ferenczi), Seredai 
<Langa)-Copil III, Olaru (Sere- 
dai), Filote (Olaru), Georgescu, 
Semenescu. Feroviarii urmează să 
plece în cursul zilei de mîine.

CAMPIONILOR
fele le petrecem pe plajă. Atmos
fera este excelentă. Băieții sini 
bine dispuși, pot să spun că sini 
chiar mai veseli de cind au aflat 
că vor juca in Cupă. După amia
ză facem antrenamente de intensi
tate mai redusă, dar conștiincioase. 
Szoko, care e pe cale de restabi
lire, a inceput și el să facă ușoare 
mișcări. Sperăm să-l avem in for
mație in primul joc din „Cupa 

Campionilor Europeni". Cu multă 
tragere de inimă lucrează Ene, 
dornic să reintre în formă, ca și 
Suru, Neagu și, bine înfeles, fra
tele meu, care nu s-a prezentat la 
valoarea lui, in tur. De pe lista 
celor care doresc să fie la înăl
țimea misiunii în marea competiție 
internațională nu trebuie să fie 
exclus nici unul din oamenii lo
tului. Fie dintre cei mai vechi in 

echipă, fie dintre tineri."

PREGĂTIRI INTENSE

Am vorbit și cu antrenorul An
gelo Niculescu venit pentru pro
bleme profesionale la București.

fgbonosport
XII. Minior Dimitrovo — Spartac 

Stalin (camp. R. P. B).
Meciuri de rezervă:
A. Meci din cupa R. P. R
B. Meci din cupa R. P. R-
Se vor comunica prin presă si 

radio.
★

„I. S. Pronosport oferă începînd 
cu concursul nr. 27 (etapa din 
8 iulie) pentru buletinele cu „0“ 
rezultate: o motocicletă l.F.A. de 
350 cmc. pentru participantul cu 
cele mai multe variante cu „0CT 
rezultate și o motococletă l.F.A. 
de 350 cmc. și 6 excursii în străi
nătate prin tragere din urnă“.

Fără îndoială că toți participan
ts la concursurile de pronosticuri 
sportive au citit cu multă bucurie 
acest anunț. Este explicabil acest 
lucru de vreme ce în acest fel și

Despre pase,
Ultimele jocuri internaționale 

și în special cele cu Suedia și 
Norvegia au readus în discuție 
cîteva probleme importante, re
feritoare fie Ia tehnica indivi
duală a jucătorilor și la modul 
cum sînt îndrumați spre un joc 
bărbătesc, fie la arbitraje. In 
rîndurile de mai jos ne vom ocu
pa de trei din aceste probleme.

I 
PASE SCURTE, PASE LUNGI?

In tehnica individuală a _ jucă
torilor noștri statuie încă lip

suri serioase, care ies în eviden
ță mai ales în partidele inter
naționale. hi jocurile cu Nor
vegia. dar mai ales în cel de la 
Ploești — poate și din cauza 
compoziției echipei noastre se
cunde ( în care predominau ju
cători de la Energia Flacăra 
Ploești), dar mai sigur din cauza 
unei tendințe mai vechi a fot
baliștilor noștri — au abundat 
pasele scurte („pe metru pă
trat.”) și _,moi“, laterale și chiar 
Înapoi. Intr-o măsură mai mică, 
dar destu] de supărător, s-a

EUROPENI”

Băcuț 1

El ne-a confirmat spusele lui Bă
cuț I. In plus, antrenorul echipei 
Dinamo București ne-a anunțat că 
după două săptămîni petrecute la 
mare, fotbaliștii dinamoviști vor 
reveni în Capitală unde antrena
mentele vor căpăta o intensitate 
mai mare.

Se știe că Dinamo va întîlni la 
începutul lunii august echipa bel
giană F.C. Liegeoise, într-un meci 
contînd ca revanșă a partidei dis
putată în primăvară la Liege. 
Acest joc ca și întîlnirile amicale 
și apoi cele de campionat vor a- 
juta la conturarea formației pe 
care Dinamo o va alinia în întîl
nirile cu campioana Turciei.

In acest timp, conducerile celor 
două echipe se preocupă de stabi
lirea datelor și ordinei meciurilor 
tur-retur. Zilele trecute au fost 
expediate propunerile echipei noas
tre asupra datei și locului întâlni
rii. Datele propuse sînt 26 august 
la București și 30 septembrie la 
Istanbul.

Urmează ca, după răspunsul e- 
chipei turce și convorbirile telefo
nice care vor avea loc, să se sta
bilească definitiv programul celor 
două partide.

acei dintre participant care obți
neau numai una sau două variante 
cu „0“ rezultate au șansa de a 
obține o motocicletă. Și cine s-ar 
„supăra” de acest lucru?

Intr-adevăr, pînâ acum motoci
cleta era... rezervată numai celor 
care totalizau cel mai mare număr 
de variante cu „0“ rezultate. Cei
lalți participau numai la tragerea 
din urnă a excursiilor în străină
tate. Acum însă, fără a se mic
șora numărul excursiilor în străi
nătate ei au șansa de a obține 
și o motocicletă l.F.A. de 350 cmc 
Odată cu completarea buletinelor 
pentru „0" rezultate nu uitați deci 
nici buletinul dvs. pentru „0“ re
zultate. Cine știe... poate în curînd 
prietenii vă vor admira motocicleta 
obținută la concursul Pronosport 
din 8 iuliel Excursiile în străină
tate ce sînt atribuite concursului 
Pronosport de mîiine 8 iulie constă 
în: 3 excursii în U.R.S.S., o 
excursie în R. P. Polonă, o excursie 
în R. P. Bulgaria și o croazieră pe 
Marea Neagră.

arbitraje și jocul cu corpul
manifestat această tendință și în 
jocul primei echipe naționale, 
mai ales în tripletă.

Firește, în cursul unei partide, 
asemenea pase sînt indicate, dar 
numai în anumite situații care 
impun un scurt schimb de pa
se scurte, laterale și chiar îna
poi, pentru a rezolva o fază de 
joc la un moment dat. Deci, 
este vorba de pase care iau un 
conținut tactic. La jucătorii noș
tri însă, mai ales la cîteva din 
echipele noastre de categoria A 
(Energia Flacăra Ploești, Dina
mo Orașul Stalin, Dinamo Bucu
rești) astfel de pase scurte, moi, 
laterale au ajuns un mijloc per
manent, ceea ce nu-i de loc in
dicat și constituie un balast în 
jocul lor. Pasa laterală și înapoi, 
executată scurt și moale, ține 
jocul în loc și ratează elementul 
surpriză, dă răgaz echipei ad
verse să se replieze în apărare, 
mai mult chiar, permite jucători
lor adverși să intercepteze min
gea și să reintre imediat în atac, 
surprinzînd descoperită apărarea 
echipei care se plasase pentru 
atac !.„ In schimb, simplificarea 
jocului prin pase mai lungi și 
precisla, alternate corespunzător 

fazelor de joc cu pase scurte 
constituie un mare avantaj pen
tru echipa aflată în posesia rota
ții, mai ales din punct de vedere 
al eficacității. Trei din cele pa
tru goluri înscrise în poarta nor
vegienilor (la Ploești două și 
unul la București) au fost ur
marea unor combinații bazate pe 
astfel de pase, dintre care două 
au pornit de la mijlocași (Bodo — 
A Munteanu și Onisie—David).

Jucătorii trebuie îndrumați 
deci, spre jocul cu pase cores
punzătoare necesităților tactice, 

ridicate tot mai mult de fotbalul 
modern. Iar calitatea paselor șl 
în primul rînd precizia trebuie 
permanent unbuuătățâtă.

ARBITRAJE „LARGI"

Arbitrii străini care au condus 
la noi, au impresionat printre 
calitate oarecum surprinzătoare 
pentru mulți spectatori, care au 
și exclamat: „arbitrii ăștia nu se 
prea văd pe teren!” Intr-adevăr, 
jocul se desfășoară. continuu, 
fără întreruperi inutile din par
tea arbitrului, care se face vi
zibil numai cind este absolut ne
cesar și care — lucru important 
de reținut — este plasat perma
nent în a propierca fazei de joc, 
ceea ce-i permite să observe șt 
să aprecieze just orice acțiune. 
Așa a condus arbitrul maghiar 
Balla, așa a condus și arbitrul 
iugoslav Nedelkovski. Acesta de 
pildă, s-a mișcat cu mare ușurin
ță pe diagonala terenului, cînd a 
fost nevoie a fugit după fază ca 
jucătorii după minge, dovedind 

o pregătire fizică bine pusă la 
punct. O altă calitate: arbitrează 
nu pentru ca să iasă el în evi
dența, ci pentru joc, în folosul 
unui joc cît mai continuu, ceea 
ca nu se poate spune despre 
‘toți arbiifrii noștri. In sfîrșit, 
am remarcat și o uniformitate în 
interpretarea și aplicarea reguli
lor de joc, ca și în sancțiuni.

Toate acestea dovedesc un bo
gat bagaj de cunoștințe creat 
printr-o serioasă preocupare din 
partea arbitrilor, dar și prin 
contactul lor eu alți arbitri mai 
experimentați. In această privin
ță, participarea arbitrilor la 
cursurile organizate de FIFA e6te 

SCURTE
■ Meciul de juniori R. Ceho

slovacă—R. P. Romînă fixat pen
tru data de 15 iulie, se va dispu
te la Olomouc.

a In Cupa R.P.R., Energia Fla
căra 7 a dispus de Energia Me
talul 131 cu 6—1 (2—1).

a La 20 și 21 iulie va avea loc 
la București o conferință în ca
drul căreia se va face analiza tu
rului campionatului republican, 
categoria A și B.

a In cadrul seriei a doua a 
campionatului categoriei B, joi 
s-a disputat la Orașul Stalin' res
tanța Energia Metalul Steagul 
roșu-Flamura roșie Bacău. După 
ce în primele 30 de minute jocul 
a fost egal, echipa locală a pre
luat inițiativa, meciul desfășurîn- 
du-se în nota sa de superioritate 
și luînd sfîrșit cu victoria ei la 
scorul de 4—0 (1—0), prin punc
tele marcate de Hașotă (min. 43 și 
69), Fusulan (min. 64) și Proca

deosebit de fructuoasă. Cunoaș- 
terea ultimelor interpretări șl 
precizări în materie de reguli de 
joc, uniformizarea interpretării ți 
aplicații regulamentului, largul 
schimb de experiență — toate 
.acestea contribuie la ridicarea 
calității arbitrajului în fotbal. 
Arbitrii noștri sînt lipsiți de un 
asemenea contact și acest fapt 
— împreună cu o insuficientă 
preocupare din partea arbitrilor 
romîni — explică nivelul actual 
al arbitrajului la noi. Se impune, 
deci, ca Direcțiile Fotbal din
C.C.F.S./C.M.  să studieze pro
blema arbitrajului și sub acest 
aspect și să asigure participarea 
celor mai buni arbitri la astfel de 
cursuri internaționale.

JOCLL CU CORPUL...

...constituie o problemă mult 
dezbătută la noi, pentru că ju
cătorii noștri nu folosesc, corpul, 
forța fizică, sau — dacă o fo
losesc — o fac in mod incorect. 
Acest lucru a ieșit și mai mult 
în evidență în întîlnirile inter
naționale. Antrenorul primei e- 
chipe a Norvegiei, englezul Le
win, a notat in cursul jocului 
dta la București, aproape 40 de 
greșeli la romlnf și numai 11 la 
norvegieni în jocul cu corpul.

De unde provin astfel de gre
șeli? Fără discuție că dintr-o gre- 
șită folosire a corpului. In aceas
tă privință antrenorii își au par
tea lor din vină pentru că nu in
sistă în însușirea unui joc co
rect cu corpul. Dar mai vino- 
vați, credem că sînt arbitrii 
noștri, prin modul lor greșit în 
care apreciază folosirea forței 
fizice, ceea ce se resfrînge a- 
supra jucătorilor. Arbitrii nu 
apreciază just și mai ales uni
form jocul cu corpul, nu fac de
osebire — din comoditate sau 
din teamă — între jocul corect, și 
incorect, sancționează tot, chiar 
dacă nu este cazul și astfel, nu 
contribuie cu nimic la dezvoltarea 
unui joc bărbătesc, așa cum 
practică fotbaliștii străini și cum 
am văzut la englezi, suedezi, bel
gieni și norvegieni. Știind că 
vor fi sancționați, fotbaliștii noș
tri renunță la jocul cu corpul — 
și aceasta se întîmplă de cele mai 
multe ori — ceea ce răpește Jocu
lui elementul dinamic, bărbătesc, 
sau și-l însușesc în mod incorect, 
după interpreta reia personală a 
arbitrilor noștri — și aceasta î> 
pune în net dezavantaj atunci 
“cînd susțin meciuri internațio
nala

laită deci, cum arbitrii — fac
tori ou roî educativ — contribuie 
la incorecta îndrumare a jucăto
rilor noștri printr-o greșită a- 
preciere a jocului cu corpul. Este 
de datoria lor ca de aici înainte, 
să ajungă 1a o interpretare care 
să favorizeze dezvoltarea unui joc 
bărbătesc. Mai mult discernă- 
mînt în judecarea fazelor, mal 
miiltă uniformitate în aprecierea 
jocului cu corpul și sancționarea 
infracțiunilor, precum și interven
ția absolut necesară pentru 
curmarea tendințelor spre joc in
corect și brutal — toate acestea 
pot constitui contribuții eficiente 
din partea arbitrilor — în strînsă 
colaborare cu antrenorii — la în
drumarea fotbaliștilor noștri spre 
un joc bărbătesc.

PETRE GAȚU

ȘTIRI
iniln. 76). (Stan Tudor corespon
dent).

■ In cadrul Cupei R.P.R., la 15 
iulie se vor disputa jocurile: Re
colta Podul Iloaiei - Locomotiva 
Pașcani, Energia Met. Galați— 
Voința Rm. Sărat (învingătorul 
va juca la 22 iulie la Roznov, cu 
Recolta Av. Roznov), Recolta Fău- 
rei—învingătorul din jocul Ener
gia Mt. Medgidia—Energia Met. 
C-ța, Energia Flac. Schela Mare- 
Fl. roșie I Rm. Vîlcea, FI. roșie II 
Rm. Vîlcea—Progresul Corabia, 
FI. roșie FO București—Energia 
Met. 23 August București. Ener
gia Met. Oțelul roșu — Energia 
Met. Arad, Progresul Bistrița — 
Energia Min. B. Mare, Voința 
Odorhei sau FI. roșie Tg. Mureș- 
Progresul Luduș, Energia Met. 
108—Energia Flac. 7.
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Spartach’ada de vara 
a tineretului

Natatia poate rămine 
pe irn loc codaș ?
Vremea a jucat anul acesta 

multe „renghiuri" amatorilor de 
înot. Ce-i drept, înotătorii frun
tași care aveau la dispoziție 
bazinul acoperit de la Floreas- 
ca, n-au prea avut motive să se 
sinchisească de capriciile baro
metrului. In schimb, mii și mii 
de înotători din marea masă de 
sportivi și-au văzuif de fiecare 
dată spulberate speranțele, 
adevăr, dis-de-dimineață 
'părea fără pată, căfre ora 

‘iveau primele „formații" 
pacte de nori, la amiază 
în lege, pentru ca imediat 
rele să ;
cent. Dacă mai adăugăm și fap
tul că termometrul oscila de la 
„foarte cald" la „foarte rece", 
creînd astfel reale pericole pen
tru sănătatea înotătorilor mai... 
temerari, ne dăm limpede sea
ma că activitatea la natație a 
fost în mare măsură îngrădită. 
• ucrul acesta este valabil în 
deosebi pentru întrecerile din ca
drul Spartachîadei de vară a 
liiieretului. Datele preliminare 
•*ar e au sosit la Comisia Centra
lă de Organizare anunță că na- 
lațl.a se află — în această com
petiție — pe un loc codaș. Din 
terțicire pentru iubitorii acestui 

frumos și irtil sport, locul puțin 
lăudabil ocupat de disciplina lor 
preferată este cauzat în cea mai 
mare parte de... motive obiective. 
Primul este factorul „vreme", 
asupra căruia am insistat mai 
sus, iar oricine își poate da sea
ma că este un motiv temeinic. 
Al doilea se pare a fi numărul 
Insuficient de bazine.

Se pune însă întrebarea: oare 
această situație nu poate fi în
dreptată? Răspunsul nu este de- 
cit unul singur: da, se mai pot 
organiza încă întreceri de na
tație, pornind chiar de la etapa 
pe colectiv, pentru a ajunge „la 
zi", dar pentru acest lucru e ne
voie de operativitate și spirit 
de inițiativă. Concret, ce ar pu
tea face în această privință co
lectivele sportive? In primul rîtxl. 
să folosească pe scară largă 
timpul mult mai prielnic acum 
decît la începutul competițieL 
S-au deschis recent multe ștran
duri, apa nu mai este chiar atît 
de... rece, iar amatori de o * 
trecere voinicească pe distanța 
100 metri (în apă stătătoare) 
200 metri (în a pă curgătoare) 
vor găsi .oricînd! Nu mai 
mîne apoi decît să luăm toate 
măsurile pentru organizarea eta
pei pe localități și centre de 
comune, special pentru această 
disciplină sportivă, și vom face 
astfel ca natația să ajungă d+n 
urmă celelalte șase sporturi pre
văzute în programul Soartachia- 
deil

în
de
Șt 
se 

re

Faza de zonă
republican de

cores-
Stan,

După cum ne comunică 
pondentul nostru Mircea 
între 19—22 iunie s-a desfășurat 
Ja Alexandria, faza de zonă a 
campionatului R.P.R. la hochei pe 
iarbă, ia care au participat echi- 
nele: Flamura roșie M.I.U. Bucu
rești, Voința Ploești și Flamura 
roșie Oltenița. Au fost înregistrate 
u urătoarele rezultate : Flamura 
roșie M.I.U.-Voința Ploești 7—0 
'I—0); Flamura roșie M.I-U.-Fla- 
inura roșie Oltenița 3—0 (2—0); 
Flamura roșie Oltenița-Voința Plo
ești 2—0 (1—0). In finala cam
pionatului s-a calificat Flamura 
roșie M.I.U. O mențiune specială 
merită echipa Flamura roșie Ol
tenița care, deși înființată anul 
acesta, a avut o comportare me
ritorie.

il
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ț
l

Se aduce la cunoștința celor 
interesați că examenul de ad
mitere la Institutul de Cultură 
Fizi i din București, se ține 
între 15 și 25 august 1956.

înscrierile se fac ln're 11 iu- 
l'e și 10 august 1956.

Pentru înscriere, candidați! 
trebuie să prezinte actele 
cificațe în 
tului" din 
cu privii * 
mitere.
examenul 
poate co

— ?

spe-
. Gazeta invățămin- 

8 și 15 iunie 1956, 
a examenul de ad- 

rograma materiilor 
de admitere se 

ta :
mia, fiziologia și

Ce poate fi mai plăcut In acest e zile de vară decît o întrecere de 
înot ?

• NAlol'lE. Aii de la ora 16, și 
mime dimineață de la ora 9 și după 
masă de la ora 16, se va desfășură la 
ștrandul Tineretului din Capitală un 
concurs de înot și polo pe apă, rezer
vat înotătoarelor. Competiția este do
tată cu „Cupa de vară". Meciurile 
de polo se vor desfășura duminică 
dimineața 9a sfîrșitul probelor de 
înot.
• GIMNASTICĂ. Duminică 1 Iulie 

s-a desfășurat în orașul Sibiu cam
pionatul școlilor profesionale la gim
nastică. Concursul a fost organizat de 
asociația Flamura roșie, și s-a bucu
rat de un frumos succes. Iată rezul
tatele înregistrate: Echipe fete: 1. 
Șooala profesională „Partizanul" Ba
cău 190,23 p, 2. Școala profesională 
„Industria Linei'’ Timișoara 166,97 P, 
3. Școala profesională „7 Noiembrie” 
Sibiu 178,06 p. Echipe băieți: 1- Școa
la profesională „Tehnometal” Bucu
rești 161,60 p, 2. Școala profesională 
„Partizanul roșu” Or. Stalin 155,91 P, 
3. Școala profesională L. Minschi Tg. 
Mureș 153,97 p. (C. Mustață șl M. Lupu- 
țiu, corespondenți).
• TENIS. Astăzi și mîine va avea 

loc ia Arad întîlnlrea restantă din 
cadrul campionatului categoriei A 
dintre echipele Flamura roșie U.T.A. 
Arad și Știința București.

— Marți și miercuri s-a desfășu
rat la Cluj întîlnirea contând pen
tru campionatul republican pe e- 
dnpe dintre formațiile Progresul Fi
nanțe Sfaturi Cluj și știința Buc. 
Victoria a revenit bucureșteniior cu 
scorul de 6-5. Rezultate tehnice: Pus
ztai (P)-Slapciu S. S-l, 6-4, 2-6. 6-3; 
Ghidrai (P)-Dancea (S) 4-6,. 4-6, 4-6; 
Pusztai-Dancea 6-2, 6-4, 6-1; Ghidrai- 
Slapciu 5-7, 5-7, 5-7; Kadar (P)-Tuleș 
(S) 3-6. 3-6, 3-6; Dîmbăreanu (P)- 
Silberman (S) 3-6, 6-4, 4-6, 5-7; Pusztai 
Ghidrai-Dancea, Slapciu 3-6, 6-6. 6-î. 
3-6; Livia Avram (P)-Juliet» Namian 
(S) 3-6, 4-6; Ecaterlna Pusztai (PpSl- 
bila Ressu (S) 7-5, 7-5; Ec. Pusztai. 
L. Avram-J. Namian, S. Ressu 4-6, 
6-2, 6-4; Ec. Pusztai, A. Pusztai-J. 
Namian, A. Teodorescu 6-3, 6-3.
• LUPTE. — Mîine începind de la 

ora 10, se va desfășura un concurs re
zervat luptătorilor bucureșteni, pen
tru obținerea clasificării. Vor lua 
parte concurențt chn colectivele E- 
nergia „Mao Tze dun", Voiața, Ști
ința. Progresul, Energia „33 August", 
C.C.A, Dinamo și Locomotiva

a campionatului
hochei pe iarbă

au 
oară

cu

La Iași, amatorii de sport 
putut viziona pentru prima 
meciuri de hochei pe iarbă, 
prilejul fazei de zonă a campiona
tului R.P.R. la care au participat 
echipele Flamura roșie Iași, Pro
gresul Gheorghieni și Dinamo 6 
Bucureși. După cum ne comunică 
corespondentul nostru Fr. Baciu, 
întîlnirile s-au desfășurat la ua 
nivel tehnic ridicat, datorită echi
pelor Progresul și Dinamo 6 care 
au jucători foarte buni.

Rezultatele înregistrate au fost: 
Dinamo 6 București-Fiaraura ro
șie Iași 8—2 (1—1); Progresul 
Gheorghieni-Flamura roșie Iași 
5—0 (0—0); Dinamo6 București- 
Progresul Gheorghieni 2—2 
(2—1). In finală s-a calificat Pro
gresul Gheorghieni, datorită unui 
golaveraj mai bun.

nu 
au

probele practice la comitetele 
C.F.S. regionale și orășenești,

— limba rusă, etc., în „Ga
zeta învățămîntului" din 8 sau 
15 iunie 1956.

Examenul medical se va ține 
între 10 și 15 august și 
vor fi primiți cei care nu 
trecut acest examen.

Informații suplimentare 
vor cere Secretariatului 
tufului de Cultură Fizică 
str. Maior Ene nr. 12. 
Lenin, București, între 

7—15.

se 
Insti- 

din 
raion 
orele

A început campionatul republican individual de popice
De curind a început să se des

fășoare in întreaga țară prima e- 
tapă a campionatului republican 
individual masculin și feminin la 
popice. Majoritatea colectivelor 
sportive s-au străduit să asigure 
participanților condiții optime de 
întrecere avînd în vedere faptul că 
in acest an sistemul de concurs 
cere un mai mare efort fizic. In 
multe localități ca București, Tg. 
Mureș, Baia Mare. Oradea, Arad, 
pistele au fost reparate și înzestra
te cu materialul necesar concursu
rilor. Totuși, mai sint unele colec
tive sportive (ca cele din regiunea 
Constanța, Pitești, Iași și Sucea
va) care nu se străduiesc să asi
gure din timp condițiuni bune de 
desfășurare a primei etape, lăsind

Scrimei din șwliie de tineret 
au in fine, un concurs al lor!

Ml INE SE DESFAȘOARA 
TNTÎLNIREA 

ORADEA — BUCUREȘTI

Secțiile de scrimă ale școlilor de 
tineret din București și Oradea 
organizează mîine primele între
ceri între selecționatele lor.

Acest gen de concursuri este 
așteptat de foarte multă vreme, 
fiind singurul in măsură să asi
gure tinerilor începători experiența 
de concurs atit de necesară în 
formarea și creșterea unui scri- 
mer. Elevii școlilor de tineret au 
lipsit pină acum aproape cu desă- 
virșire. din competițiile de scrimă 
desfășurate în țară, deși aseme
nea centre de pregătire ființează 
de multă vreme. Absența tineri
lor era explicabilă prin faptul că, 
fiind începători, aceștia nu aveau 
cunoștințele și forța care să ie 
permită calificarea în concursurile 
principale de juniori unde numă
rul participanților este limitat. In 
această situație, singura posibili
tate ca membrii școlilor de tineret 
să iasă din acest anonimat dău
nător pregătirii lor era organi
zarea concursurilor la nivelul lor, 
respectiv programarea unor între
ceri de genul celei care are loc 
mîine la Oradea

De aceea, inițiativa comisiilor 
de scrimă de la Oradea și Bucu
rești se cuvine să fie evidențiată 
și mat cu seamă urmată de alte 
acțiuni asemănătoare pornite atît 
de la amintitele comisii locale cît 
și de la altele care se găsesc în 
această situație.

Revenind la întrecerea de la 
Oradea, precizăm că ea se desfă
șoară la floretă băieți, floretă fete 
și 6abie, toate cele trei concursuri 
avînd Ioc mîine. Secțiile de scrimă 
ale școlilor de tineret din Bucu
rești și Oradea vor prezenta la 
fiecare probă cîte o formație alcă
tuită din trei trăgători născuți 
după 1937. Selecționarea echipelor 
a fost făcută cu multă atenție atît 
la București, cît și la Oradea. 
Bucureștenii au plecat ieri spre 
Oradea cu următoarele formații: 
floretă feteVally Luttman, Mar
gareta Martinciuc, Dragalina Opri, 
ța ; floretă băieți: Marian Ionescu, 
Marius Popescu, Constantin Nico- 
lae; sabie: Radu Manoliu, Cle
ment Tomescu, Vasile Petrescu.

E. Costea a realizat 8
BUȘTENI 6 (prin telefon). — In 

după-amiaza zilei de joi s-aiu ju
cat partidele mitrerupte. Rezultatele 
din rundele anterioare fuseseră ur
mătoarele : Drimer — Mttitaliu
1—0, Durtăreanu — Halic V2—'I2, 
(runda 7-a) ; MititeCu — Breazu 
1—0, Crețulescu — AHexandrescu 
*/2—V2, Endeily — Șuta 1—0, Ha- 
lic —. Radovici într., Voiculescu — 
Duinăreaniu 1—0, Costea — Sei- 
meaituu într., Drimer — Nacht 
îratr. (runda 8-a) ; Nacht — 
Miititelu V2—'I2, Dunăreanu — Dri
mer V2—V2. Radovici — Voiculescu 
>/2—V2. Șuta — Halic 0—1, Sei- 
meaniu — Erde.ly */ 2—V2, Alexan- 
d’rescu — Costea V2—V2, Breazu — 
Crețulescu 1—0! (runda 9-a).

Dintre întrerupte, cel mai mare 
interes l-a prezentat partida din- 

, tre fruntașul clasa men tu toi, E.

ca lucrurile „să meargă de la 
sine".

Mai mult ca oricînd, tn acest an 
antrenorii vor trebui să urmărea
scă elementele tinere care se a • 
firmă cu ocazia întrecerilor, avînd 
în față exemplul concursului de 
anul trecut, când majoritatea con
curent dor tineri (și în special fe
tele) au dat rezultate dintre cele 
mai bune. O altă problemă de care 
vor trebui să țină seama antreno
rii este aceea a selecționării pe 
bază de rezultate a elementelor ta
lentate pentru a se găsi atunci 
cînd va fi nevoie, formula cea 
mai bună de alcătuire a lotului 
reprezentativ.

NOI AMĂNUNTE DESPRE „CURSA MINȚILOR14
Una din competițiile cicliste in

terne, care pune la grea încerca
re pe alergătorii noștri este „Cursa 
munților". Anul acesta, „Cursa 
munților**  — aflată la a doua e- 
diție — va fi organizată tot de 
asociația Dinamo, între 15—22 
iulie, și va totaliza aproape 1.050 
km. Din amintirile pe care le păs
trăm de anul trecut, ne sînt încă 
proaspete unele faze foarte spec
taculoase ale acestei grele aler
gări, în care calitățile de „căță
rători" ale cicliștilor au fost din 
plin solicitate. Ne amintim, de 
pildă, de eforturile deosebite pe 
care le-au cheltuit anul trecut ci
cliștii ca să urce de la Orașul 
Stalin spre Poiana și ce grea bă
tălie s-a dat pe urcușul spre Fur
nica. Cu siguranță că și în acest 
an lupta nu va scădea în inten
sitate I Afirmația e cu atit mai 
valabilă, cu cît toate echipele 
noastre fruntașe țintesc acest pre
țios trofeu și vor face totul pen
tru a-și adjudeca victoria.

Pregătirile celor 11 echipe sînt 
tn toi. Și-au anunțat participarea, 
cu cele mai bune „garnituri". 
CCA, Dinamo, Energia (care vor

SIMBATA

Atletism: ora 9 și ora 16,30, 
stadionul Republicii: finala cam
pionatului republican de juniori și 
concurs de selecție.

Călărie: ora 9 și ora 16, terenul 
hipic din parcul raionului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej: concurs repu
blican.

Gimnastică: ora 16, sala Sta
dionului Tineretului: campionatul 
republican de juniori.

Natație: ora 16, ștrandul Tine
retului: „Cupa de Vară" (compe
tiție feminină).

DUMINICA

Atletism: ora 9 și ora 16,30: 
finala campionatului de juniori și 
concurs de selecție.

La Bușteni
puncte din 10 posibile
Costea și P. Seimeanu. Se părea: 
la prima vedere, că acesta din urj 
mă ar avea mal multe șanse, păs^ 
brînd în pozițiia die întrerupere, up 
pfon în plus. Pe tablă, însă, cț 
mai aflau muilte prese, iair Costet| 
amenința uni abac 4a rege, greu <*j  
evaluat. In această situație ocnr-, 
pilicaită, mutarea din plic diată dț 
Costea a constituit o surpriză, f finii 
legată de un sacrificiu de cal șț 
apoi un ailtal de turn, care au 
deschis poziția regelui negru. Sc- 
meanu a trebuit să cedeze materii 1, 
rămînînd cu un turn pentru damă, 
avantaj care a decis rapid par
tida în favoarea lui Costea.

Cu această victorie, Costea (oare 
din ultimele 4 partide a realizat 
3*/ 2 puncte) totalizează 8 puncte, 
întrunind astfel norma d'e maestru. 
Succesul șahistului gălățean, care 
va coincide probabil și ou victoria 
în concurs (Costea are un avans 
de IV2 puncte față de Drimer, ur
mătorul clasat), este pe deplin me
ritat. Maestrul Costea a demonstrat 
același joc sigur și plin de serio
zitate, care îl caracterizează.

In alte două partide întrerupte 
din runda a 8-a, a fost consemnat 
rezultatul, fără a mai fi reluat jo
cul : Halic — Radovici l—0, Dri
mer — Nacht V2—’/î-

După cum s-a anunțat, în runda 
a 10-a at! rămas întrerupte două 
partide. Mttitelu (cu alb) a fost 
învins de Crețulescu, într-un final 
de nebuni. Halic și Seimeanu au 
convenit asunta remizei, fără re
luarea jocului.

înaintea ultimelor trei runde, 
clasamentul se prezintă astfel: 
Costea 8 puncte, Dritmer 6V2. Ha
lte, Radovici și AJexandrescu 6, 
Erdely și Crețulescu ă’/a. Voieu- 
resou, Nacht și Dunăreanu 5, Mi- 
fiteUi 4*/2,  Seimeanu 3*/ 2. Șuta 2. 
Breazu l1/».

V. Zbaroea 
cores rxjnrifot

■ ra 
In 
pe 
pe 
lui 
riți

din jurul Bucureștiu- 
mai departe, sînt ză- 
fruntașii ciclismului 
Dumitrescu, Gabriel

prezenta cîte două echipe a 5 ci
cliști), Voința, Progresul, Flamu- 

roșie, Recolta și Locomotiva, 
momentul de față aceste echi- 
își desăvîrșesc pregătirile, iar 
șoselele 
și chiar 
deseori 

nostru G.
Moiceanu, C. Șandru, L. Zanoni, 
I. Vasile, St. Ștefu, C, Istrate, 
St. Sebe ș. a., rulînd de zor, ur
măriți de motocicletele antrenori
lor Ervant Norhadian, C. Voicu, 
N. Chicomban, N. I. Țapu, V. So- 
meșan etc.

Se vor face două clasamente : 
individual și pe echipe. In plus, 
asociația Dinamo va acorda pre
mii pentru „cel 
lergător", „cel 
tor", „cel mai 
„cei mai bătrîn 
premiilor va fi mai bogată ca de 
obicei. întreprinderile de Stat 
„Loto" și „Pronosport" au anun
țat forurile organizatoare că vor 
acorda alergătorilor drept premii 
ceasornice de mînă Doxa și 
Schaffhausen.

mai combativ a- 
mai bun cățără- 
tînăr ciclist" și 
alergător". Lista

Călărie; ora 9 și ora 16, terenul 
hipic din parcul raionului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej: concurs repu
blican.

Fotbal: ora 9, teren Locomotiva 
PTT: Energia Metalul „23 Au
gust" — Progresul Călărași (cat 
C), ora 11, teren Giulești: Loco
motiva MCF — Energia Metalul 
Constanța (cat. C).

Gimnastică: ora 9, sala Stadio
nul Tineretului: campionat repu
blican de juniori.

Natație: ora 9 și ora 16, ștran
dul Tineretului: „Cupa de Vară" 
(comp, feminină), „Cupa de Va
ră" (competiție pentru echipele 
feminine de polo), ora 11: Știința 
București—Energia Constructorul 
Buc. (cat. B).



Canotori din 6 țări participă 
la concursul de la Berlin

— Echipajele noastre de 4 fără cirmaci băieți 
și 8 + 1 fete învingătoare intr-un concurs 

de verificare —
Azi și mîine, la Berlin, pe renu

mita pistă nautică die pe lacul 
Dahme, se desfășoară o nouă edi
ție a tradiționalelor concursuri in
ternaționale die canotaj academic 
„Marea regată internațională de ia 
Grunau". An de an, faima acestor 
concursuri a crescut, ele bucurîn- 
du-®e de o participare din cele mial 
selecte și servind echitpelor repre
zentative ale diferitelor țări euro
pene drept criteriu de verificare șt 
de comparație, în vedlerea campio
natului european.

Ediția din acest an nu face ex
cepție, în această privință: la star
tul probelor de azi și mâine sc pre
zintă vîslași din șase țări care se 
vor întrece în toate probele clasice. 
Concurează canotori din Ceho
slovacia, Polonia, Ungaria, Romî- 
nta, R.D. Germană și R.F. Germană. 
După unele informații primite de 
la Berlin, reiese că starturile vor 
fi foarte populate, aceasta datorită 
în special faptului că la unele probe 
participă echipajele a numeroase 
colective sportive din RJ9.G. Bună
oară, la schif 8+1 băieți, sțnt în
ăcrise 15 echipe, la 4+1 concurează 
11, iar la 4 fără cârmaci 10 echi
pai e.

In vederea participării le con
cursul de la Berlin, au făcut depia. 
sarea următoarele echipe ale noa
stre ;

8+1 băieți: Petrov, Beki, Boroș, 
Șerban, Bâloni, Benea, Corfu, But
narii + Păunescu. 4 + 1 băieți: 
Boicu, Mesaroș, Bulugioiu, Bamtpa 
+ Lupu. 4 fără cirmaci: Pongraiț, 
Radu, Sîngeac, Bălan.

8+1 fete: Urziceanu. Kardoș. To. 
găned, Schob, Bu’.ugioiu, Oxenfeid, 
E. Laub, Bucur + Codireanu. 4+1 
vtsle: Bruteianu. Udrescu, Stancîu. 
M. Laub + Gurău.

Canotorii români au făcut o serie 
de antrenamente pe pista die con
curs, țar sîmbătă și duminica tre
cută eî au luat parte ,,hors-con
tours”, la o competiție organizată 
de clubul german Vorwărts șl la 
care au participat cluburile milita
re din diferite țări de democrație 
populară (CWKS din IPoHonia, Hon- 
ved din Ungaria, UDA din Praga). 
In cadrul acestor întreceri, spor
tivii români s-au clasat pe primuil 
ioc în două dtn probele 
au concurat. T

sec.rninină de 8+1 : 3 minute 18
3, față de 3.22.8 al iprincipalei con
curente, Motor Berlin, Aceste rezul
tate ne fac să privim cu încredere 
comportarea echipajelor respective 
în probele de azi. Iată alte timpuri 
ale echipajelor noastre: 8+1 bă
ieți (6.07,. locul 3), 4+1 băieți 
(7.18, locul 4) șl 4+1 vîsle fete 
(3.37,9 locul 2).

Timpuriile au fost influențate de 
un ușor vînt ajutător.

In concursul de azi și mîine, ma
joritatea pronosticurilor „merg" cu 
echipajele germane, care — la ul
timele antrenamente comune — au 
arătat o bună pregătire și o formă 
excelentă. De altfel, la concursul 
cluburilor militare, Vorwărts a câ
știgat majoritatea probelor.

O echipă de șah 
din R. P. F. Iugoslavia 

va juca in Capitală
La sfîrșitul săptămînii viitoare, 

iubitorii de șah din Capitală vot 
avea prilejul să urmărească o inte. 
resantă manifestație șahistă inter, 
națională. La invitația asociației 
sportive Energia, primim vizita 
unei echipe de șahiști iugoslavi, 
selecționata orașului Smederevska 
Palanka.

Selecționata Palanka va intîlni 
la București o echipă a asociației 
Energia, într.un meci la 12 mese 
(10 jucători și 2 jucătoare) cu tur 
și retur. Energia va prezenta pro
babil următoarea formație: V. 
Ciocîltea, G. Alexandrescu, P. Sei- 
meanu, P. Voiculescu, E. Crețu- 
lescu, I. Haiic, C. Radovici, E. 
Nacht, T. Stancîu, Ș. Neamțu, -Ro. 
dica Manolescu și Alexandra Ni
co! au.

Meciul Energia—Palanka se va 
desfășura în zilele de 15, 16 și 17 
iulie. Este în perspectivă de ase
menea ca șahiștii iugoslavi să 
susțină un meci și la Timișoara.

Cu 16,46 m. (recordul european)
Leonid Scerbakov continuă asaltul 

asupra recordului lumii

Leonid Scerbakov

1

j la care 
La*  4 fără cârmaci, 

echipa noastră a întrecut conforta
bili pe UDA și Vorwărts, realizând 
timnull de 6 min. 32. față de 6 min. 
43 și 6 mim. 44, ale următorilor 
clasați. Excelent este și timpul cu 
care a câștigat echipa noastră fe-

fntilifm te atletism
R. P. B. — R. P. Petonă

ln orașul Poznan va avea loc la 7 
și 8 iulie intîlnirea Internațională de 
atletism dintre echipele selecționate 
ale R. P. Polone și R. P. Ungare. In 
vederea acestui concurs a sosit la 
Poznan echipa maghiară în frunte cu 
renumiții campioni Iharos, Tabori, 
Goldovanyi, Csermak, Foeldessy, 
Homonnay și alții.

Echipa de polo a U. R. S. S. 
învingătoare la Ljubljana

Echipa de polo pe apă a U.R.S.S. a 
susțjinut o nouă îptilnire amicală cu 
reprezentativa R. P. F. Iugoslavia. 
Meciul s-a disputat în orașul Liublia- 
na, luînd sfîrșit cu scorul de 3—1 
(0-0) în favoarea sportivilor sovie
tici. Au marcat Mashiradze (2), Ku- 
renoi și respectiv Vuksanovic.

In ciuda celor 12 puncte diferență...
Echipa Iugoslaviei a fost adversarul cel mai dificil 

pentru faimoasa reprezentativă a Uniunii Sovietice
Smislov și Gheller -pe primul
Treisprezece mari maeștri in

ternaționali șî șase maeștri au 
alcătuit echipele Uniunii Sovieti
ce Și R.P.F. Iugoslavia, care cu 
dteva zile în urmă au încheiat 
la Belgrad unul dintre cele mai 
mari și totodată cele mai impor
tante meciuri din isteria șahu
lui.

Rareori o întflnire inter-țări a 
adunat la „start" o asemenea 
pleiadă de jucători. Dar să nu 
uităm că atît în U.R.S.S., cît 
și în Iugoslavia ..sportul minții" 
se bucură de o uriașă popularitate 
și că dacă Uniunea Sovietică 
este (fără concurență) cea mai 
puternică echipă a lumii. Iugo
slavia candidează de drept la 
locul 6ecund în ierarhia mon
dială. Aceste afirmații au fost 
grăitor demonstrate cu prilejul 
întîlnirii al cărui bilanț vom în
cerca să-l facem în rândurile de 
mai jos.

Pînă acum, în toate întîlnjrile 
inter-țări, desfășurate la un nu
măr mai mare de mese (și nu la 
patru table ca în turneul na
țiunilor), care pot oglindi cel 
mai fidel raportul de forțe, re
prezentativa U.R.S.S. a cîștigat 
detașat toate disputele susținute. 
Echipele C.” * * *'  s
Ungariei, n-au 
în faja maeștrilor sovietici mai 
mult de 35 la sută din punctele 
posibile, 
vii n-au 
înfrângerea. întrecînd cu 121/,— 
î*/,  echipa R.F. Germane Și eu 
13i/2—6*/ 2 pe cea a Franței. De 
asemenea șahiștii iugoslavi au 
în palmares o victorie cu H’/z— 
S’/î repurtată în 1950 într.un 
meci prin radio cu reprezenta
tiva S.U.A.

Putem afirma fără să greșim, 
că meciul de la Belgrad a f05' 
primul care „a întins" echi pa 
U.R.S.S. dîndu-î serios de lucru. 
Șahiștii iugoslavi au rezistat 
onorabil, obținînd egalitate (4— 
4) în două runde (I-a și a 
Vil-a), iar în alte trei scorul a 
fost strîns (31/0—41/2)- Avanta
jul decisiv al echipei sovietice a 
fost asigurat în rundele a 
V-a și a Vl-a, cîștigate cu 
2*/r

S.U.Â., Argentinei, 
reușit să obțină,

La rîndul lor, iugosla- 
cunoscut în acest an

Il-a, a
5'/,-

12-
In privința comportării juca- 

"i sovie-torilor, firește că șahiștii

9 ■

loc «... clasamentul neoficial
se situează pe primul plan, 
membrii echipei

tici 
Toți 
au reușit procentaje 
la sută. Cel mai bun 
dividual (5'/2p. din 
a fost obținut de 
Gheller. Primul l-a realizat prin 

pozițional, 
al doilea 
și combi-

U.R.S.S. 
peste 50 

rezultat in- 
8 posibile) 
Smislov și

jocul său profund, 
științific, iar cel de 
prin atacuri violente 
nații îndrăznețe, care i-au adus 
4 victorii, dar nu l-au scutit și 
de o înfrîngere.

O clasă deosebit de înaltă, Ia 
nivelul faimei internaționale de 
icare se bucură, an demonstrat 
marii maeștri iugoslavi Gligorici 
și Matanovici, care alături de 
Smislov, Averbach și Boleslavski 
au fost singurii jucători neîn

vinși. Iată de altfel și un clasa
ment (neoficial firește) .al celor 
care âu realizat procentaje peste 
50%:

1—2. Smislov, Gheller 68,7%; 
3—4. Averbach. Gligorici 62,5%; 
5—6. Keres, Taimanov 57,l®/o;
7—9. Matanovici, Boleslavski, 
Korcilnoi 56,2%; 10—11. Petro
sian, Karakliaici 50°/».

Scorul final 38—26 arată că 
cele două echipe și-au împărțit 
punctele în felul următor: U.R.S.S. 
59%, R.P.F. Iugoslavia 41%. Fi
rește, diferența de 12 puncte este 
destul de severă, dar, comporta
rea echipei Iugoslaviei, a fo6t 
peste așteptările antrenorului ei 
O. Nedelcovici, care în ajunul 
meciului a făcut următoarea de
clarație unui corespondent al zia
rului Soviețki Sport:

..Șahiștii sovietici dețin toate 
primele locuri în lume. La noi 
nimeni nu se îndoiește de victo
ria lor. Singura problemă este 
cite puncte vom reuși să le 
„smulgem". Vom fi foarte mulțu
miți dacă în 64 'partide vom rea
liza 25 puncte". După cum se 
vede O. Nedelcovici a apreciat 
cu multă exactitate diferența de 
forțe dintre cele două echipe.

Intîlnirea a abundat în partide 
interesante și valoroase. N-au 
lipsit nici noutățile teoretice, prin 
care meciul de la Belgrad se 
înscrie în rîndul marilor compe
tiții șahiste menite să aducă im
portante contribuții la studiul, 
verificarea practică și progresul 
teoriei modeme a șahului.

împotriva

de țintă, 
a sa mă- 
numai 10

In ultima zi a întrecerilor de 
atletism ale orașului Moscova, 
spectatorii prezenți în tribunele 
stadionului Dinamo au putut ur
mări la startul probei de triplu 
salt pe recordmanul european și 
unional Leonid Scerbakov.

Refăcut după accidentul suferit 
anul trecut (al câtelea din prodi
gioasa sa carieră atletică?), în for
mă excelentă și într-o rară dispozî. 
ție de concurs, Scerbakov — în 
ciuda celor 30 de ani ai săi — a 
declanșat un nou atac 
recordului lumii.

A fost foarte aproape 
cea mai bună încercare 
surind 16,46 m. deci cu
cm. sub recordul mondial al bra
zilianului Adhemarr Fereira da 
Silva, dar cu 11 cm. peste propriul 
său record european. Totodată, re
zultatul lui Scerbakov se înscrie 
pe primul loc în lista celor mai 
bune performanțe mondiale din 
actualul sezon.

De aproape 8 ani numele lui 
Leonid Scerbakov a! intrat temei, 
nic în repertoriul cronicarilor și 
comentatorilor de atletism, cunos- 
cînd sezon de sezon, o populari" 
tate tot mai ma>re, îmbogățindu.se 
cu aprecieri superlative.

1948. In primuil an al evoluției 
sale pe stadion Scerbakov — în 
vîrsta de 22 ani — debutează cu 
o performanță de peste 14 m., iar 
în toamnă obține la Tbilisi 14,93 
m., cu numai 30 cm. sub recordul 
unional al valorosului săritor Bo
ris Zambrimbort.

In anul următor antrenamentele 
lui Scerbakov se desfășoară sub 
îndrumarea emeritului specialist 
Nicolai Ozolin. Acesta pune în va
loare calitățile naturale excepționale 
ale tînărului atlet. La 16 oc. 
tombrie Scerbakov reușește 15,43 
m., performanță cu care obține un 
nou record al U.R.S.S. și-și face 
intrarea în rîndurile marilor sări
tori ai lumii.

Sezonul 1950 este marcat mai 
întî.i de un 15,59 m. iar apoi de 
15,70 m. — nou record al Europei 
și cel mai bun rezultat mondial 
al anuilui. In cursul verii, la Bru
xelles, Scerbakov confirmă faima

celui mai bun săritor de pe conți, 
newt cîștigînd detașat titlul de 
campion al Europei.

Firește, cînd te apropii de 16 m. 
la triplusalt, progresul este din ce 
în ce mai dificil iar fiecare centi
metru capătă o valoare deosebită. 
Și totuși Scerbakov nu cunoaște 
opriri sau coborîri in drumul său 
înainte. La Jocurile Olimpice de 
la Helsinki (1952) campionul so
vietic obține medalia de argint kt 
capătul unui duel pasionant ctl. 
negrul brazilian da Silva. 'Acesta 
sare 16,22 m„ întrecînd cu 22 cm. 
recordul mondial al japonezului 
Tajima, care avea o vechime de 
16 ani. Dar și Scerbakov obține 
pe stadionul Olimpic cea mai 
bună performanță din activitatea 
sa ameliorînd cu 28 cm. recordul 
european (15,98 m.).

In 1953, Scerbakov, în plină ma. 
turitate sportivă, după cinci ani de 
activitate atletică, trece în sfîrșit 
peste granița celor 16 m. reușind 
consecutiv 16,12 m., iar puțin mai 
târziu cu 16,23 m. un nou record 
mondial. Timp de doi ani, el de. 
ține cu autoritate recordul (în 
1954 la Berna cîștigă din nou cam
pionatul european) pînă în 1955 
cînd da Silva recucerește recordul 
mondial cu 16,56 m. Cam in acest 
timp însă atletul sovietic suferă 
un clacaj grav, gata să pună oapăt 
carierei sale sportive. Cu un curaj 
și cu o voință rar întvlnită el în
vinge accidentul și. cu toate că nu 
era complet restabilit, concurează 
la Festivalul de la Varșovia, unde 
cu 16,35 m. demonstrează că nu e 
dispus să abandoneze pozițiile. Și 
iată că în acest an la unul din 
primele sale concursuri Scerbakov 
confirmă odată în plus marea sa 
clasă, apropiindu.se și mai mult 
de recordul mondial.

Iată mai jos tabelele celor mai 
bune performanțe mondiale la tri
plusalt în 1955 și din toate tim
purile:

1. A. F. da Silva (Brazi
lia)

2. Scerbakov (U.R.S.S.)
3. Devonish (Venezuela)

Cen (U.R.S.S.)
Rehak (R. Ceh.)
Dementiev (U.R.S.S.)
Fedosiev (U.R.S.S.)
Hernandez (Cuba)
Kalecky (R. Ceh.)
Ivanov (U.R.S.S.)

Toate timpurile 
da Silva

16,56 m. (1955)

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

1. A. F.
(Brazilia) 
Scerbakov 
(U.R.S.S.) 

3 . Devonish
(Venezuela)

4. - Tajima
(Japonia)

5. H. C. da Silva 
(Brazilia) 
Togami 
(Jăponia)'

7. Kin (Japonia) 15,86
8. Cen (U.R.S.S.)

15,85
9. Oshima (Japonia)

15,82
10. Rehak (R. Ceh.)

15,80 m. (1955) 
V. CH.

2.

6.

(

1955

16,56 m.
16,35 m.
16,13 m.
15,85 m.
15,80 m.
15,78 m.
15,69 m.
15,60 m
15,50 m.
15.46 m.

16.46

16.13

16.00

15.99

m.

m.

m.

m.

(1956)

(1955)

(1936)

(1951)

m. (1937) 
(1943)m.

m.

m.

(1955)

(1934)

i 
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FOTBAL PESTE HOTARE
• In cadrul semifinalelor „Cupei 

Europei Centrale” la fotbal (primul 
tur) astăzi se dispută următoarele 
partide: la Belgrad Partizan — Va- 
sas, iar la Viena 'Rapid — Vdrds Lo- 
bogo. Medurle revanșă ale acestor 
partide se dispută la 14 și 16 iulie 
(la Budapesta) deoarece la 15 Iulie 
aTe toc în Capitala Ungariei întîlni- 
rea dintre selecționatele R. P. Un
gare și R.P. Polone.

+ • Tr> vederea întîlnirii de fotbal
din cadrul preliminariilor olimpice 
dintre reprezentativele U.R.S.S. și 
Israel, care se va desfășura la 11 iu- 
Ue la Moscova, echipa de fotbal a 
Israelului a sosit în cursul zilei de 
vineri la Moscova.

• Echipa reprezentativă de fotbal 
a Pakistanului va întreprinde în luna 
septembrie un turneu în R.P. Chi
neză'. In drumul de întoarcere fotba
liștii pakistanezi vor mai juca 1A 
Singapore, Ceylon și Calcutta.

ȘTIRI DIN ȚARA
■ Alergătoarele de

U.R.S.S. au obținut

4 1ș £
1
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viteză din 
______ ___ __ , în acest 
sezon rezultate excelente. Ast
fel, recordmana lumii la sări
tura în lungime Galina Vino
gradova-Popova a egalat re
cordul U.R.S.S. la 100 m reu
șind 11,6 sec. Tînăra sprinte
ră din Leningrad A. Kobrano- 
va deține o performanță de 
11,7 sec. Galina Turova, Svet
lana Onișcenko și Olga Koșe- 
leva au obținut pe această dis
tantă 11,8, iar Nina Dvalișvili 
și Maria Itkina 11,9 sec.

■ A început vacanța de va
ră a studenților și elevilor din 
U.R.S.S. Pentru a asigura o 
odihnă cît mai plăcută, și tot
odată folositoare tineretului 
studios. Comitetul Central al 
Sindicatelor din învățămînt a 
rezervat 34 000 locuri la stați
unile de odihnă cele mai pito
rești ale Uniunii Sovietice. 
Totodată vor exista 9 tabere de 
alninism în Altai. Caucaz. Kir
ghizia, Tadjikistan și Kazah- 
stan.

■ Cu prilejul desfășurării 
Spartachiadei popoarelor din 
U.R.S.S. vor exista la Mosco-

SOVIETELOR
va nenumărate produse purtînd 
emblema Spartachiadei. In ve
derea confecționării acestor 
produse își dau concursul fa
bricile de textile, parfumeriile, 
cofetarii etc. Foarte căutate 
vor fi probabil cupele și me
daliile... de ciocolată care imi
tă perfect premiile ce se vor 
acorda câștigătorilor marii în. 
treceri din capitala Uniunii 
Sovietice.

■ La Chișinău se desfășoară 
Spartachiada R.S.S. Moldove

nești în cadrul căreia va fi se" 
lecționată echipa reprezentati
vă a republicii la Spartachia
da popoarelor de la Moscova. 
In prima zi au fost obținute O 
serie de rezultate valoroase, 
numeroase noi recorduri ale 
republicii. Astfel, sprinterii I. 
Suhorukov din Bălți și A. Ero- 
hin din Chișinău au încheiat 
cursa de 100 m în 10,7 sec., 
performanță superioară vechiu
lui record republican. Tînăra 
V. Maslovskaia (19 ani) a ob
ținut pe aceeași distanță 12,1 
sec, egalînd recordul republi

can al probei.

%25c3%25aembog%25c4%2583%25c8%259bindu.se
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IN CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE MARE FOND

Canoiștii au mers cu aproape
20 km. pe oră

ZIMN1CEA, 6 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Pînă acum au 
fost parcurși 244 de km. din cei pes
te 800, cît măsoară traseul din a-‘ 
cest an al campionatului republican 
de mare fond pe Dunăre, și întrece
rea sportivă continuă în, aceeași at
mosferă de mare interes. In special, 
ultimele două etape au prilejuit în
treceri vii, în care șansele de vic
torie au surîs pe rînd mai multor e- 
chipaje. Pînă la urmă, au cîștigat 
cei mai deciși, cei care au știut să-și 
dozeze mai bine eforturile.

In etapa Gorabia-Tr. Măgurele, o 
etapă relativ scurtă numai 33 
km.), cu plecări contra cronometru 
(din minut în minut), cîștigătorii de 
anul trecut ai competiției, Petrescu- 
Barbu (Locomotiva) au terminat pe 
primul loc cu timpul de 203.7 și o 
medie orară de 15,221 km. Pe locu
rile următoare, Simionov-Ivsei șl 
Strimtură-Man. Pe echipe, etapa a 
revenit Locomotivei. La canoe. Lo
comotiva a eîștfgat ia mare luptă, în 
fața Flamurei roșii, cu numai 11 se
cunde (cu bonificația respectivă, 41 
sec.).

Azi s-a disputat etapa Tr. Măgu- 
rele-Zimnicea (43 km.) etapă deose
bit de agitată și interesantă ca des
fășurare. La caiace, s-au instalat în 
frunte echipajele Simionov-Ivsei 
(Flamura roșie), Matei-Șerban (Fla
mura roșie) și Țuțuianu-Solotchin 
(Locomotiva). In urma acestora s-a 
format un pluton numeros de urmă
ritori, printre care cuplurile : Tomfuc- 
Scarlet, Petrescu-Barbu, Nichiforov- 
Danilov, Demente-Maladoi, Drago- 
mir-Bălan. Dintre cei care fac efor
turi să ajungă pe cei trei din frunte, 
cel care izbutește este echipajul Ni- 
chiforov-Danilov de la Flamura roșie 
care — dealtfel — după ce reușește 
să intre în primul pluton, cîștigă și 
etapa, cu timpul de 2.29.56, urmat de 
Țuțuianu-Solotchin și Matei-Șerban. 
In clasamentul general conduc Și- 
mionov-Ivsei de Ia Flamura roșie, 
cu 15 ore 09,11, urmați de Holca- 
Gotnoescu (Energia) și Tonuuc- 
Scarlat (Energia).

In întrecerea canoelor, echipajul 
Progresul a pornit puternic. Flamura 
roșie a mers un timp alături de cei 
de la Progresul, dar cînd aceștia au 
slăbit ritmul, canoiștii de la Flamura 
roșie n-au sezisat, au mers și ei în 
ritmul scăzut al canoei de la Progre
sul și de aceasta a profitat— Locomo
tiva, care — venind puternic — a 
cîștigat etapa cu 2 ore 1224. Media 
orară a canoei feroviare (19 km. 
333) este de asemenea, record în 
materie. Această nouă victorie le-a 
permis feroviarilor să-și mărească a- 
vansul în clasamentul general. Ei au 
acum un avans de aproape 4 minute 
față de Flamura roșie.

In schimb, Flamura roșie ÎȘi Păs
trează conducerea în clasamentele 
generale la caiace pe echipe și la 
caiac 4- canoe.

Sîmbătă se va desfășura etapa a 
șasea (Zimnicea-Giurgiu), iar du
minică, la Giurgiu, va fi zi de odihnă.

V. ARNĂUTU

Motocicliștii romîni au plecat în R. D. Germană
Joi seara a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Erfurt (R. D. 
Germană), reprezentativa de mo- 
tociclism a A.V.S.A.P., care va par
ticipa între 12—15 iulie la tradi
ționalul concurs internațional de 
patru zile organizat de Gesell
schaft ftir Sport und Techruk.

Lotul de alergători din care vor 
fi formate două echipe are urmă
toarea componență: Ludovic Sza
bo, Nicolae Sădeanu, Alexandru 
Lăzăreanu, Iosif Popa, Tudor Po
pa, Mihai Pop, Mircea Cernescu, 
Gheorghe Ioniță, Jean Ionescu * 
Paul Enescu, Gheorghe Gall+Con- 
etantin Radovici și Mihai Dănes- 
cu + Alexandru Huhn.

In întrecerile din R. D. Germa
nă motocicliștii noștri au o sarcină 
de onoare. Ei vor trebui să arate 
că victoria obținută de reprezenta^ 
tiva A.V.S.A.P. la precedenta edi
ție a acestei competiții nu a fost 
întîmplătoare. Se știe că motoci- 
cliștii romîni care au participat 
anul trecut la concursul interna
tional de patru zile au realizat o 
performanță de mare răsunet, reu
șind în urma unor dispute aprige, 
să aducă țării noastre primul loc 
în clasamentul pe națiuni și întor- 
cîndu-se în patrie cu „Cupa de 
cristal"

Anul acesta, concursul interna
țional de patru zile, competiție de 
regularitate și rezistență, se va

I Handbalistele noastre dau ultimul „asalt” 
titlului de campioane mondiale

Ultimele jocuri din cadrul celor, 
două serii ale campionatului mon
dial feminin de handbal s-au în
cheiat ou un rezultat... asemănător! 
Mai precis, cele două meciuri care 
mai rămăseseră de jucat (R.P. Un
gară — R.F. Germană și Austria — 
Franța) s-au terminat la egalitate: 
4-4 (3-2), ceea ce a produs, în pri
mele momente, oarecare neliniște 
în cele patru tabere. Numai în pri
mele momente, pentrucă apoi, după 
calcularea gol-averajului fiecare din 
cele patru formații a putut ști cu 
precizie locul pe care îl ocupă în 
clasamentul seriei respective și 
decî... aspirațiile, pe care le poate 
avea pentru jocurile finale.

Mai încurcată a fost situația e- 
chipeior R. P. Ungare și R. F. Ger
mane care luptau pentru un loc în 
finală. ,.Matematicienii” au stabi
lit Insă cu ușurință că în finală ad
versarul echipei R. P. Romine va 
fi formația R. F. Germane care ar» 
un gol-averaj mai bun cu 54 sutimii 
Dar pentru ca cititorii noștri să 
aibă o imagine cit mai exactă a si
tuației publicăm mai jos clasamen
tele celor două serii;

Echipa te tox a Pariwlai 
n susține două intilniri 

in țara noastră
După ce și-au încheiat cu succes 

turneul din R. Cehoslovacă, pugL 
liștii noștri vor susține noi întîl. 
niri internaționale.

Astfel, la 20 iulie, selecționata 
Bucureștiului va înfrunta in Capi
tală, echipa Parisului. Peste cinci 
zile, pugiliștii francezi vor susține 
a doua întîlntre, în compania se
lecționatei Timișoarei

In vederea acestor importante 
întUniri, au început sub conduce
rea antrenorului de stat Eustațiu 
Mărgărit, pregătirile necesare, 
fiind selecționat un Iot care cu
prinde pe următorii pugiliști: 
cat. muscă: Puiu Nicolae, Mircea 
Dobrescu. Cat. cocoț: V. Șchiopu. 
C. Gheorghiu. Cat pană: Emil 
Cișmaș. Șt. Văcarii, Cat. semi u- 
țoară: Gh. Fiat Iosif Olaru. Cat. 
ușoară: C. Dumitrescu, Iosif De. 
meter. Ion Grigore. Cat semi- 
mijlocie: N. Linca, Mihai Stoian. 
Cat mijlocie ușoară: Vasile Tită, 
Șertni Neacșu, Cat mijlocie: D. 
Gheorghiu, Ilie Dragnea, Ion Pin
tea. Cat semi gTea: Gh. Negrea, 
Octavian Cioloca. Cat. grea: E. 
Funesz, Vasile Mariuțan și _ — 
probabil — D. Ciobotaru, dacă se 
va restabili.

Acest lot se va pregăti sub su
pravegherea antrenorilor Ion Po. 
pa, Gh. Axioti, I. Ambruș șî I. 
Stoianovici.

desfășura pe un traseu de apro
ximativ 800 km. după cum urmea
ză: etapa I Erfurt — Gera, etapa 
a Il-a Gera-Dresda, etapa a lU-a 
Dresda-Leipzig, etapa a IV-a pe 
un traseu in imprejurimile orașu
lui Leipzig. Pentru departajarea 
echipelor aflate la paritate de 
puncte, participanții Ia concursul 
internațional de patru zile vor lua 
startul și la o probă complimenta
ră, un circuit de viteză, alergare 
care se va desfășura imediat după 
ce va lua sfîrșit etapa ultimă, a 
IV-a. La această probă motoci
cliștii vor concura pe aceleași ma
șini, pe care au participat șl în 
competiția de regularitate și rezis
tență.

In vederea acestui concurs lotul 
de motocidiști al A.V.S.A.P. s-a 
pregătit cu multă seriozitate, sub 
conducerea antrenorilor E. Kat- 
zender și V. Mavrodin, care înso
țesc, dc altfel, pe motocicliști și în 
deplasarea lor în R. D. Germană. 
Dat fiind traseul deosebit de difi
cil, pe care vor avea loc întrece
rile, alergătorii- au acordat o mare 
atenție punerii la punct a mașini
lor. Pentru a face o ultimă verifi
care a materialului de concurs, 
acum cîteva zile, la ultimul antre
nament, motocicliștii au trecut cu 
succes pe motociclete apa Arge
șului, care la punctul lor de tre
cere avea o adîncime de 60—70 cm.

SERIA A
1. R.F.G. 2 1 1 0 10: 6 3 (coer. 1,66)
2. R.P.U. 2 1 1 0 9:8 3 (coet. 1,12)
3. R.P.F. Tug. 2 0 0 2 6:11 0

SERIA B
1. R.P. Romînă 2 2 0 0 8:3 4
2. Austria 2 0 1 1 5:7 1 (coef. 0,71)
3. Franța 2 O 1 1 6:9 1 (coet. 0,66)

Așadar, pentru a fi desemnată 
echipa campioană mondială, mîine, 
la Frankfurt pe Miain, se vor întHni 
echipele R. P. Romîne (cîștigătoa- 
rea seriei B) și R. F. Germane 
(cîștigătoarea seriei A). Aceste 
două formații nu s-au mai întUnit 
niciodată, așa că singurul criteriu 
pentru a stabili șansele pe care Ie 
au în jocul final este acela al com
parării rezultatelor lor față de un 
adversar comun. Și, în privința tor- 
mațiilor R. P. Romîne și R. F. 
Germane există această posibilita
te, deoarece anul acesta și — la 
un interval de timp destul de scurt 
— ele au înfruntat același adver
sar: R. P. Ungară. Insă cu toate 
că există această posibilitate, 
„departajarea*  șanselor nu se 
poate face pentru simplul motiv 
eg atît R. P. Romînă cît și R. F. 
Germană au realizat aceleași re
zultate în fața echipei R. P. Un
gare: 4—4!

Antrenorii noștri care au urmă
rit echipa R. F. Germane în meciu
rile cu R.P.F. Iugoslavia și cu R.P. 
Ungară, ne-au comunicat la tele
fon că formația germană se prezintă 
foarte bine, atît ca tehnică indivi
duală cît și ca pregătire fizică. 
Jucătoarele germane practică un 
handbal rapid, cu o bună orientare 
tactică, în care pasele și loviturile 
Ia poartă excelează în precizie.

Pe de altă parte și reprezentativa 
noastră se prezintă la acest meci 
cu un bilanț excelent în care punc
tul „forte’’ îl formează faptul câ 
de la 3 iulie 1955, dată la care echi
pa R P. Ungare a învins la Bucu
rești echipa R. P. Romîne, și pînă 
în prezent, ea nu a mai cunoscut 
Infringe rea.

Boxerii eețtri s-m întors 
tfii R. Cdwslettcă

Aseară, s-a reîntors în Capitală 
lotul boxerilor romtni care a evo
luat în R. Cehoslovacă. La sosire, 
în Gara de Nord, pugiliștii noș
tri, care au obținut un remarcabil 
rezultat de egalitate în fața pri
mei echipe a țării prietene și o 
victorie cu scorul 7—3 in întftni- 
rea cu reprezentativa secundă, au 
fost întimpinați de reprezentanți 
ai Comitetalu pentru Cultură Fi
zică și Sport de pe lingă Consi
liul de Miniștri și ai comisiei cen
trale de box. precum și de nu
meroși sportivi.

„CeLe două intilniri de la Pra- 
ga Și Brno au însemnat tot ofilea 
examene dificile, ne-a declarat 
la sosire antrenorul Ion Popa. Bo
xerii cehoslovaci sini în mare pro
gres și se bazează pe o tehnică 
avansată. M-au impresionai în 
mod deosebii „cocoși’ Nykl, care 
l-a înlocuit foarte bine pe redu
tabilul Petrina, Gaidos, precum și 
„ușorul’ Rogowski. Cișmaș a fost 
într.o formă excelentă. Be aseme
nea, foarte bine s-au comportai 
Linca, Negrea și Dumitrescu.

Acum, toată atenția spre tntU- 
nlrea cu echipa Parisului’. TOMA HRISTOV

cliste „Turui Franței”. La competiție 
participă 120 cicliști iar traseul de 
4509 km. este împărțit în 22 etape. In 

prima etapă desfășurată joi: Reims-
Lille (223 kin.), pe primul loc s-a 
clasat francezul Andri Darrigad cu 
timpul de 5h 19,15 (medie orară 41,91 
km.).

Moscova 5 (Agerpres). — La 4 Iulie, 
în ultima zi a spartachiadei de atle
tism cunoscutul decatlonist, Vasili 
Kuznețov, a stabilit un nou și valoros 
record european al probei cu 7.688 
puncte (vechiul record — 7545 p. II 
aparținea tot lui).

• Cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat în orașul Bydgoszcz, tînă- 
rul sportiv Zimny a cîștigat proba de 
3000 rn. în 8’09”4/10. învingînd pe cu
noscutul foncfist, Graj — 8'17"6/1#.

La Cracowia campionul țării la să
ritura în lungime Grabowkl a reali
zat performanța de 7,48 m. In orașul 
Gdansk, Krzesinska a sărit la lungi
me 5,91 m. și a alergat 80 m. garduri 
în 11**5/10.

• După cum transmite agenția 
M.T.I. Sebeș Gustav a fost înlocuit 
de la conducerea fotbalului maghiar. 
Selecționer unic al echipei reprezen
tative a fost numit Bukovl Marton 
(antrenorul echipei Dozsa). Pentru 
pregătirea echipelor au fost însărci
nați: K. Sipos (echipa A), L. Barott 
(echipa B), Lakat K. (echipa de tine
ret) și J. Vincze (echipa de juniori).

PREGĂTIRILE PENTRU J. O. 
ALE SPORTIVILOR DIN 

R.P. UNGARĂ

In legătură cu pregătirile spor
tivilor maghiari pentru Jocurile 
olimpice de La Melbourne secre
tarul Comitetului olimpic maghiar 
Arpad Csanadi, a acordat un in
terviu Agenției de presă M.T.I., 
în care spune printre altele: 
„La apropiatele Jocuri Olimpice 
de la Melbourne sportivii maghiari 
vor concura in 12 ramuri: atle
tism, lupte, canoe-cajac, fotbal, tir, 
box, pentatlon modern, gimnastică, 
înot, sărituri, polo pe apă și seri, 
mă. Delegația maghiară va fi aL 
cătuită din aproximativ 150 de 
persoane dintre care 125 concn- 
renți ți 30 sau 35 de însoțitori, 
conducători, antrenori, medici, 
maseri și arbitri. S-a hotărit ca 
sportivii noștri să plece spre MeL 
bourne ia sfîrșitul lunii octombrie 
pe calea aerului.

Pregătirile se desfășoară con. 
form planului stabilit dinainte. 
Antrenorii ne-au declarat că atleții 
ți luptătorii se află intr.o formă 
bună Boxerii au urmat o metodă 
de antrenament diferită de cea o- 
bițnuitâ Cred că sin tem foarte 
bine pregătiți la canotaj unde 
sperăm intr-un succes deosebit, 
deși suedezii ți finlandezii nu vor 
fi adversari comozi. La fotbal an
trenamentele olimpice nu au în. 
ceput, iar la gimnastică nu vom 
participa probabil decit la probele 
individuale. Avem încredere in îno
tătorii noțtri deși unii ca Eva 
Szekely și .Magyar, sînt în urmă cu 
antrenamentele. Putem privi cu op
timism Jocurile de la Melbourne. In 
general sportivii noștri, care une. 
ori au fost impresionați de Per
formanțele unor campion] străini, 
și-au regăsit încrederea și credem 
că sînt capabili să reediteze suc. 
cesul obtinut la ultimele două o- 
limptade".

< Agerpres)

DECLARAȚIILE LUI 
A. BRUNDAGE

Cu prilejul dispflfăriî recentelor 
Jocuri Olimpice la călărie, biroul 
executiv al Comitetului Intemațio. 
nai Olimpic a ținut • importantă 
sesiune ia Stockholm. In cadrul 
discuțiilor ce s-au purtat, au fost 
dezbătute probleme legate de or.

Turneul internațional de baschet de la Sofia
SOFIA 5 (prin telefon). Tur

neul internațional de baschet care 
se desfășoară ia Sofia a continuat 
cu următoarele jocuri: miercuri 
seara, în ultimul meci al reuniu
nii Partizan Belgrad a dispus de 
Akademik cu 56—55 (24—29). Joi, 
primul meci a opus echipele Cer
veno Zname și Akademik. C. 
Zname a obținut victoria cu scorul 
de 62-55 (28-32). In al doilea 
joc s-au întîlnit echipele Partizan 
Belgrad și Progresul București. 
Jucătorii romîni în loc să inițieze 
pătrunderi sub coș, s-au mulțumit 
cu aruncări de la semi-distanță 
care nu și-au atins totdeauna 
ținta, fn apărare, ei au jucat de 
asemenea defectuos, permițînd ju
cătorilor adverși să înscrie majo
ritatea punctelor. Victoria a re
venit echipei Partizan cu scorul 
de 78—61 (37—30). Au jucat

• Zilele trecute, în cadrul unui 
concurs atletic desfășurat la Needham 
(S.U.A.) atletul american Cliff Bla- 
yer a doborît recordul mondial la 
aruncarea ciocanului. Performanța sa 
de 85.97 m. este cu 12 cm. superioară 
vechiului record mondial deținut de 
Mihail Krivonosov. Nu se știe dacă 
această performanță va fi omologată. 
Iată alte rezultate înregistrate de a- 
tleții americani in ultima vreme: pră
jină: Richards 4,59 m., disc: Gordien 
57,21 m., suliță: Young 74,65 m.: 5009 
m. Dellinger 14:26,0 (record).

• Joi s-a dat plecarea în cea de a 
43-a ediție a tradiționalei curse ci- 

ganizarea Olimpiadei de la Mei. 
bounne, ca și cele privind edițiile 
viitoare. In declarațiile pe care ' 
le-a făcut presei d. Avery Brun
dage, președintele C.I.O., a adus ■ 
la cunoștința opiniei publice o se. 
rie dintre subiectele discutate.

Brundage a avut cuvinte aspre 
la adresa acelora care folosesc j 
Jocurile Olimpice ca o trambulină j 
pentru alimentarea cu nume noi a 
sportului profesionist. „Nu vrem ca 
victoriile olimpice să servească 
drept punct de plecare pentru ca. 
riere profesioniste în sport, — a 
spus Â. Brundage. — Este posi
bil ca la viitoarele J. O. să c«. 
rem sportivilor participant să sem
neze declarații prin care să arate 
că sint amatori și intenționează 
3*  rămînă astfel".

Preșaănteie C.IZ). s-a referit, 
fără îndoială, mai ales la box, 
sport în care majoritatea campto. 
n i lor olimpic? de pînă acum, pro
venit din țările apusene, n-eu con. 
siderat J. O. decft ca un prilej de 
publicitate pentru următoarea lor 
trecere la profesionism. Este no
toriu, de asemenea, cazul echipei! 
de fotbal a Suediei, campioana 
olimpică din 1948, care imediat 
după terminarea J. 0. a fost „li
chidată", majoritatea jucătorilor 
fiind... exportați în Italia și 
Franța.

In declarațiile lui A. Brundage, 
un loc important îl ocupă proble
ma publicității „extra.olimpice", 
aceea care se face în jurul Olim
piadei și cu folosirea simboluri, 
lor olimpice. S-<a propus adoptarea 
unet convenții internaționale prin 
care să fie interzisă folosirea co. 
meraală a formulelor și semnelor 
olimpice.

Biroul executiv al C.I.O. a res
pins o propunere prin care vîrsta 
participanților la J. O. nu trebuie 
să fie mai mică de 16 sau 18 ani. 
O alta, prin care se cerea exclu. 
derea de la J. O. a foștilor cam
pioni olimpici, a fost de asemenea 
respinsă.

Avery Brundage opinează că 
pentru ca J. O. să cîștige în im. 
partaoță. ar trebui să se insitituie 
un sistem eliminatoriu prealabil. 
El a declarat câ, în probele la 
care sînt admiși cîte 3 reprezen. 
tanțî ai unei singure țări, numai 
unui dintre aceștia ar trebui în
scris fără calificare prealabilă, fi
xară de C.I.O.

formațiile: Progresul: Radar
(10), Niculescu (14), Boricescu 
(16). Stamatescu (11), Anghel 
(4), Voroneanu (4), Iancu (2), 
Zoizon, Retegy și Popovici. 
Partizan: Marianovici, Iovanovici, 
Blagoevici, Tomici, Radivoevici, 
Daneu, Radovici. In ultimul joc 
al serii Udarnik a dispus de Di
namo cu 65—50 (29—24).

Vineri, în primul meci Akade- 
mik a dispus de Udarnik după 
prelungiri cu 71—67 (45—42).
După timpul regulamentar de joc 
scorul era 62 egal. In al doilea 
joc, Dinamo a învins Progresul 
București cu 68—48 (37—24). In 
ultimul meci, Partizan — Cerveno 
Zname, la pauză scorul era de 
29—30. Competiția ia sfîrșit du
minică.

• Ieri în etapa a doua a turului 
Franței pe distanța LIIle-L16ge (220 
km.) victoria a revenit belgianului De 
Bruyne. Tricoul galben este deținut 
de cîștigătorul primei etape, fran
cezul Darrigatf.

• Zilele trecute s-a desfășurat la 
Helsinki întîlnirea atletică dintre re
prezentativele Franței și Finlandei. 
Victoria a revenit atleților finlandezi 
cu 112-102. Iată cîteva rezultate mai 
bune, 110 m. garduri: Roudnicika 
(Fr.) 14,5; 100 m. Lisenko (Fr.) 10,6: 
lungime: Porrasalmi (Fini.) 7,62
m. (record); înălțime: Salminen 
(Fini.) 2:06; 100 m. g. Curie
(Fr.) 53,8; 3000 m. obstacole: Rin
tenpaa (FinL) 9:02,0; suliță: Maquet 
<Fr.) 76,68, Soini Nikkinen (Fini.) 
75.74 m.; 10.000 m. Mimoun (Fr.) 
21:32.0
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