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Valoarea, buna pregătire și puterea de lupta 
a handbalistelor noastre și-au găsit încununarea : 

titlul de campioane mondiale!
După excelenta performanță reali
zată de echipa noastră feminină de 
handbal în cadrul Festivalului de 
la Varșovia în anul 1955, cuceri, 
rea titlului de echipă campioană 
mondială a întărit și mai mult po
ziția fruntașă pe care handbalul 
din țara noastră o ocupă pe plan 
mondial. Dar pentru majoritatea 
iubitorilor de sport, rezultatul cu 
care s-a încheiat campionatul mon
dial feminin de handbal a consti
tuit poate o mare surpriză. ,,Cum 
se poate? Fetele noastre sînt oare 
așa de bune la handbal?", iată în. 
trebări care frămîntau mintea ce
lor care aflaseră vestea splendidei 
victorii.

Ei da, fetele noastre, mai pre
cis mănunchiul acela de fete, care 
a oferit acum cîtva timp pe stadio
nul 23 August, spectatorilor dezi
luzionați de mediocra comportare a 
fotbaliștilor noștri în meciul cu 
reprezentativa Suediei, satisfacția 
unui înalt spectacol sportiv, au cu
cerit titlul de campioane mondiale 
și nu la întîmplare, ci datorită ex
celentei lor pregătiri tehnice, tac
tice și fizice. Acum, asupra aces
tui lucru nu mai poate fi nici o în
doială deoarece la actuala ediție a 
campionatului mondial feminin de 
handbal s-au aliniat cele mai pu
ternice reprezentaVve din lume, 
care au venit în R. F. Germană ho
tărâte să cîștige. Și, în îndîrjita 
luptă sportivă în care s-au angajat 
echipele participante, formația noa
stră reprezentativă a triumfat de 
o manieră categorică. Ea a termi
nat campionatul mondial fără să 
sufere nici o înfrângere. In felul 
acesta strălucitul palmares abechi
pei noastre feminine de handbal a 
rămas, pe ultimul an, fără pată!

Iată de altfel, tabloul tuturor 
meciurilor internaționale disputate 
de reprezentativa noastră femini
nă, tablou din care 
că în ultimul an ea 
mație mondială de

reiese limpede 
deține o supre- 
necontestat:

1—4 (0—2)
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(2—2)
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R.P.R.—Ungaria
Timișoara 25

R.P.R.— R. D. Germană 5—4 (2—3) 
București 5 Iulie 1953

R.P.R.—R. D. Germană 5—7 (3—4) 
București 14 august 1953

R.P.R. — R. P. Polonă 6—1 (3—1) 
Oralul Stalin 26 iunie 1955.

R.P.R. — R. P. Ungară 4—6 
București 3 iulie 1955

R.P.R. — Danemarca 14—0 
Varșovia 4 august 1955

R. P. R.—R.D. Germ. 4—2 
Varșovia 7 august 1955.

R. P. R. — R. P. Ungară 4—1 
Varșovia 9 august 1955

R.P.R —R. P. Polonă 1—0 
Varșovia 11 august 1955

P. R. — R. P. Polonă 3—2 (1—2) 
Gdansk 20 mai 7956

P. R.—R.P. Ungară 4—4 (1—2) 
Budapesta 27 mai 1956

P. R. — Austria 3—1 ((1—0) 
Karlsruhe 1 Iulie 1956

R.

R.

R.

R.P. Romînă — Franța 5—2 (2—1) 
Mannheim 3 iulie 1956

R. p. K. — R.F. Germ. 6—5 (3—1) 
Frankfurt ne Maiu 6 iulie 1956

re.Primul lucru care se face 
marcat în acest palmares este 
acela că în ei figurează elita 
handbalului feminin mondial Șl 
că ABSOLUT toate echipele care 
au o certă valoare se numără prin
tre învinsele echipei noastre. 
Este bine să subliniem cu 6atis. 
facție și mîndrie acest lucru, pre- 
cizînd că formații cu mare faimă 
cum sînt cele ale R.F. Ungare, R.
D. Germane, R.F. Germane, Aus
triei au fost nevoite să încline stea
gul în fața -chipei noastre.

O altă concluzie care se poate 
trage din cercetarea acestui pal
mares, concluzie care trebuie să 
dea de gîndit tuturor sportivilor 
din țara noastră, este aceea că 
echipa noastră feminină de hand
bal nu a apărut ca un ,.meteor" 
în activitatea Internațională. Pri- 
mii pași pe tărîm internațional nu 
au coincis cu tot atîtea victorii. 
Dar apoi dorind din tot sufletul să 
se afirme și să urce cit mai sus
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în
din echipa noastră a fost Elena 

plină acțiune la un meci pe 
Foto ROMEO VILARA

Lina din cele mai active înaintașe 
Pădureanu, pe care o puteți vedea 
stadionul 23 August.

pe treptele măiestriei sportive, 
handbalistele noastre au muncit 
cu sîrguință, antrenîndu-se con
știente de sarcina ce le așteaptă și 
respectînd cu strictețe îndrumările 
antrenorilor.

cuvintul cei careȘi acum, au
la marea finală de la Frankfurt pe Main

au asistat

seara meciului final, 
echipei noastre au

Chiar în 
conducătorii 
avut prilejul să stea de vorbă cu 
d.l Hans Baumann, președintele 
Federației Internaționale de Hand- 

a felicitat în nume’e 
internațional delegația 

succes

un joc 
Am a. 

teren 
a 

Tre-

bal, care 
forului 
noastră pentru strălucitul 
obținut.

„Echipa romînă a prestat 
frumos și în mare viteză, 
vut uneori impresia că pe 
este o echipă de băieți care 
păstrat o grație feminină, 
buie să recunosc că am văzut o 
adevărată echipă de handbal, ale 
cărei jucătoare mînuiesc foarte 
bine mingea. Cu o asemenea omo
genitate tehnică nu 
multe echipe. Sînt 
că am văzut echipa 
cînd, echipă despre 
și pînă acum multe

se pot lăuda 
foarte fericit 
Romîniei ju- 
care auzisem 
lucruri bune. 

In prezent însă, ne.am convins 
echipa romînă este foarte bună 
că ea merită pe depl n titlul 
care l-a cucerit".

Președintele comisiei tehnice

că 
ți 
pe

o asemenea jucătoa- 
mai puțin adevărat că 
are în față o bună 
care se înțelege per. 
astăzi a făcut totuși

a 
Federației Internaționale de Hand, 
bal, d-1 Emil Horle este conside
rat drept unul dintre cei mai re- 
numiți specialiști în acest sport 
După meciul final din cadrul cam. 
pionatului mondial, d-1 Emil Horle 
a declarat antrenorilor noștri: 
„Sînt încă impresionat de viteza 
și abilitatea tehnică a întregii e. 
chipe romîne. Socotesc că aveți 
o pregătire fizică dintre cele mai 
bune și un portar excelent. Nu 
am văzut încă un portar la vreo 
echipă feminină care să apere de 
o asemenea manieră. Trebuie să 
mărturisesc că nici nu credeam că 
poate exista 
re. Nu este 
Irina Nagy 
apărare, cu 
fect și care 
eîteva greșeli".

In încheierea declarației sale d-1 
Emil Horle a avut numai cuvinte 
de laudă despre nivelul tehnic al 
jocului prestat de echipa noastră, 
pe care a felicitat-o călduros
ROMÎNCELE AU MERITAT VIC
TORIA, A DECLARAT CĂPITA

NUL ECHIPEI GERMANE 
INGE WALTER

Deși era tristă că echipa ei a 
fost nevoită să părăsească învinsă

*

★

Numai așa, numai prin muncă 
perseverentă și susținută se poate 
obține un rezultat superior. Acea
sta este concluzia pe care toți 
tivii noștri sînt datori să o 

spor- 
tragă

terenul, totuși, jucătoarea Inge 
Walter, căpitanul echipei germa
ne, a ținut să împărtășească im
presiile ei despre finală.

„Jocul cu romîncele — a decla
rat Inge Walter — a fost fără 
discuție cel mai greu, pe care 
l.am susținut în aceste campio
nate. Pot spune că a fost mai greu 
chiar decît cel cu Ungaria. Romîn. 
cele au fost mai bune ca noi și au 
cîștigat pe merit Întreaga echipă 
are viteză, poate mai mult decît 
cele mai rapide jucătoare ale noas. 
tre. In plus, jucătoarele romînce 
au o pregătire fizică superioară 
nouă. Portarul dvs. a fost o mare 
problemă pentru noi.

A apărat și degajat excelent. Aș
tept cu bucurie să ne întîlnim din 
nou și în țara dvs. și sînt sigură 
că împreună cu echipa romînă 
vom face întotdeauna un joc fru. 
mos“.

Printre cei care au avut numai 
cuvinte de laudă despre felul în 
care a jucat echipa noastră, s-a 
numărat și d-1 Charles Petit_Mont- 
gobert, vicepreședinte al Federa
ției Internaționale de Handbal și 
președinte al Federației franceze 
de specialitate, precum și arbitrul 
meciului, suedezul Bertil West 
blod.
„ECHIPA ROMIN1EI A PRODUS 
O PUTERNICA IMPRESIE CIȘ- 
TIGIND PE MERIT CAMPIONA. 

TUL MONDIAL"
Toate ziarele care au parvenit 

delegației noastre sportive la 
Frankfurt pe Main au consemnat 
la Ioc de frunte strălucitul succes 
realizat 
handbal 
iuțeala, 
acestea 
celor !“.
care a ajuns cronicarul de specia, 
lîtaite al ziarului SPORTJV1AGA- 
ZIN care apare la Nurnberg. 
„Romînia a învins pe merit în 
finală", acesta este titlul articolu
lui care ocupă în întregime aproa
pe prima pagină a ziarului 
.FRANKFURTER N'ACHTAUȘ. 
G'ABE", iar redactorul publicației 
„BILDZEITUNG" din Frankfurt, 
recunoaște în titlu : „Apărarea Ro
mîniei este tare ca fierul. Ea a 
cîștigat cu 6—5 pe merit finala".

„Bucuria aparține de această

de echipa feminină de 
a R.P. Romîne. „Tehnica, 
și un portar de neînvins, 
au fost „atu.urile" romîn- 
Aceasta este concluzia la

După turneul echipelor de baschet ale R. P. Chineza

PENTRU ANTRENORI, INTÎINIRILE AU MAI DURAT 0 ZI!
Reprezentanții baschetului din 

R.P. Chineză au evoluat joi seara 
pe stadionul Republicii în ultime
le partide ale turneutui întreprins 
în țara noastră. Astfel, întîlnirile 
pe teren ale sportivilor celor două 
țări au luat efirșit. Ele au conti
nuat însă o zi mai tîrziu sub 
forma unui schimb de cunoștințe 
și experiențe între antrenorii chi
nezi și romîni. Cu această ocazie, 
s-au făcut aprecieri despre evolu. 
țiiie jucătorilor în cele 16 me
ciuri susținute și au fost expuse 
totodată principiile și tendințele

din frumoasa comportare a hand
balistelor noastre. Și nici nu se 
putea ca atunci cînd toate forurile 
interesate, com'Ma centrală de hand, 
baf și Comitetul pentru Cultură Fi
zică și Sport prin Direcția Jocuri 
Sportive, au colaborat asigurînd 
echipei cele mai bune mijloace de 
pregătire succesul să ocolească mă
nunchiul de fete care ne-au repre
zentat cu atîta cinste ia campiona
tul mondial de handbal.

In prezent, handbalul nostru fe
minin a probat că este cel mai bun 
din lume. De mai bine de un an de 
zile reprezentativa noastră nu a cu
noscut înfrângerea și — mai mult— 
ta acest interv- de timo ea a cu
cerit două mar. competiții la care 
a participat: campionatul morxFal 
și turneul din cadru! Festivalului 
de la Varșovia. Aceste minunate 
succese ne provoacă o justificată 
mîndrie, dar ele nu trebuie să ge
nereze o periculoasă și nelimitată 
auto-mulțumire. Avem un prestigiu 
de apărat și sîntem datori să nu 
precupețim nimic pentru, ca în vii
tor să-l apărăm cu succes 1

CALIN ANTONESCU

romîncelor". Sub acest titlu 
din 
„E-

dată 
ziarul „DER NEUE SPORT" 
Frankfurt menționează că... 
chipa romînă a depășit toate aș
teptările. Ritmul de joc și pregă. 
firea ei au fost superioare. Intot. 
deauna jucătoarele romîne au 
marcat în ocaziile pe care le-au 
avut".

In continuare, cronicarul ziaru. 
lui „DER NEUE SPORT" carac
terizează pe rînd jucătoarele noas
tre, încheind că echipa romînă de
ține supremația mondială în hand
balul feminin ca urmare a evi
dentei sale superiorități..

(Continuare In pag. 2-a)

Liviu Nagy a feniat mai mulți adversari și pătrunde spre coș. 
Cang Hsi San încearcă să i o prească tn ultimă instanță. Faz$- 
din incul dintre reprezentativele masculine ale R. P. 5*

R. P, Chineze, (Foto i MAX BANUȘȚ ±

baschetului modern. Și acolo un» 
de cuvintele nu puteau lămuri to
tul, interveneam exemplificările 
practice, la care luau parte toțt 
cei prezenți, punindu.se în postura 
de jucători, iar schemele tactic» 
erau demonstrate pe terenud ma
chetă oferit ca amabilitate de că-chetă oferit ou amabilitate de 
tre oaspeți.

Antrenorii chinezi au cerut 
la începii celor romîni să le 
pună principiile și tendințele 
baschet observate la ultimele tur
nee și 
sita a 
ță de 
cu, în 
Vasiie

d*
ex- 
din

campionate europene. Acea— 
fost făcută cu competen— 

către antrenorii A. Predes- 
cee» ce privește tehnica, șl. 
Popescu, tn ceea ce prive

ște tactica. Apoi, »m fost solici
tați să facem observații critice ta 
legătură cu comportarea echipelor 
chineze.

Antrenorul A. Popescu a foat 
exponentul clar și precis al opinii
lor noastre kt această direcție. El 
a arătat astfel că introducerea ju
cătorilor înalți în lotul chinez este 
un progres, dar că aceștia 
încă lipsuri în apărare.

O altă constatare referitoare 
jocul în apărare este aceea

au

nerăbdarea cu care chinezii

care trebuie mai mult Ilk

1*
* 

numărului mare de greșeli per
sonale. datorită poziției greșite * 
apărătorilor chinezi, lucru cared, 
obligă la numeroase faulturi.

In ceea ce privește ofensiva, 
antrenorul A. Popescu a sub-‘- 
liniat buna calitate a contraatacu. 
Iul

Este cunoscut că baschetbaliștii 
chinezi au renunțat la o serie de 
subtilități în atacul pozițional, că 
ei au trecut ia un atac mai sim
plu, dar totuși această trecere a 
fost prea rapidă, nemenținîndu-s» 
din vechiul sistem elementele u. 
tile și astfel reducîndu-se efica
citatea. De asemenea, a fost sub
liniată 
aruncă la coș în atacurile pozi
ționale 
erate.

Tot atît de critic a lost în ex+ 
punerea sa șl P. M. Țetlin, con
silierul loturilor chineze de bas
chet, cînd s-a referit îa unele 
scăderi ale echipelor noastre. Arai., 
trenorul Țetlin a început prin a 
sublinia progresul tehnic al bas_. 
chetbal'ștjlor noștri pe care i-a 
mai văzut în 1952 și 1953 la> Mos
cova, dar el a subliniat în con
tinuare decalajul de valoare car» 
mai dăinuie între formațiile mas* 
culine și cele feminine la noi, lu
cru mai evident în provincie. Ul
timele jocuri din București au aA 
arătat că echipele feminine roni* 
nești au apărare slabă. Plasa
mentul jucătoarelor nu este cej 
mai. nimerit, iac unele element»' 
de tehnică (smulgerea, eapacuD- 
sînt slabe.

In atac, romîncele încearcă co* 
șui foarte puțin. Referitor la bas— 
chetbaliștii noștri s-a făcut re
marca trecerii lente din apărare 
tn atac, fapt oare constituie im.

punindu.se


Pnmirî documentar 
%Cursa Prieteniei 

T’*Trebuie  să vă mărturisesc, că 
în clipa în care lumina s-a sitins, 
iar pe ecranul sălii de proiecție a 
Studioului „'Alexandru Sahia" ima. 
ginile au început să se succeadă, 
am avut imuresia că mă aflu din 
nou în mașina cu numărul 0, ur. 
mărind întrecerea dintre cicdiștii 
Tomîni și bulgari și că, la termi- 
nairea „etapei", va trebui să reia, 
tez telefonic ziarului cronica în
trecerii. Imaginile culese de ope
ratorii I. Michel și N. Marinescu, 
Sn regia lui N. Blidarii, au făcut 
ca primul documentar sportiv ro. 
inînesc în culori să însemne un 
adevărat succes. Sofia, care ne-a 
găzduit 3 zile, este prezentată 
ca o îmbinare armonioasă de cu
lori, de construcții noi și impu
nătoare, un oraș înfloritor... In. 
itercalînd fazele întrecerii (bine 
prinse și în care operatorii au 
pus la contribuție întreaga lor 
fantezie, realizînd planuri de 
înaltă valoare), cu aspecte de pe 
traseu și din orașele capăt de 
•etapă, regizorul a dat filmului 
•cursivitate șl dinamism.
i Este evident că documentarul

Mai multă atenție desfășurării 
campionatului R. P. R.

de poliatlon G. M. A.!
Masele de sportivi din patria 

-noastră au așteptat cu mult in. 
teres începerea campionatului re
publican de poliatlon G.M.'A.

Acest campionat a intrat 
de.acum în tradiția mișcării noa- 

.•Stre sportive.
Regulamentul campionatului 

-prevede ca desfășurarea etapei I, 
•eltapă pe colectiv, să înceapă Ia 
data de 1 iulie. Aceasta presupu
nea din partea conducerii colecti. 
yelor sportive o pregătire temei
nică pînă la data de 1 iulie, a 
condițiilor pentru desfășurarea 
probelor. Or, din relatările primi
te dUn partea corespondenților 
noștri ' rezultă că nu s.a reușit 
■pînă acum să se facă prea mult 
în această direcție. Și trebuie 
spus că puține sînt colectivele 
sportive în care etapa I a în
ceput conform prevederilor regu. 
lamentare.

Intr.o perioadă în care concur- 
•suirile campionatului de poliatlon 
iar fj trebuit să se afle în plină 
desfășurare, majoritatea colecti. 
ivelor sportive mai au încă „de 
rezolvat" probleme care, în mod 

■firesc, trebuiau soluționate pînă 
la această dată.

Considerăm că e necesar să se 
.acorde acestui campionat intere
sul pe care îl merită.

Este de datoria conducerilor de 
•colective sportive să depună toa
te strădaniile în direcția irvten- 
•■sificării muncii și în acest sector 
«de importanță majoră pentru miș. 
-carea noastră sportivă, astfel ca 
să nu se mai repete situațiile din 
trecut, cînd se concentra toată 
.acțiunea, cu cîteva zile înainte de 
■expirarea termenelor fiecărei e- 
tape, îrrtr.o goană după cifre, ur- 

: măr rndu.se mai mult cantitatea 
și mai puțin calitatea.

După turneul echipelor 
iie baschet ale R. P. Chineze

(Urmare din pag. l-a) 
procent serios de vulnerabilitate.

In încheierea discuțiilor și în- 
rHiănunchmld totodată părerile 
grupului de antrenori chinezi, a 
-vorbit Chen Win Bin, care a 
; arătat și el progresul evident al 
‘baischetbailiștilor noșibri și, mai 
rales ridicarea echipelor din restul 
tțării la un nivel apropiat celor 
■'din Capitală.

El a enumerat o serie întreagă 
ăâe calități observate la jucătorii 
inoștri, arăițînd însă că atenția 
moactră trebuie îndreptată în spe- 
<ăal prin încurajarea și dezvolta
rea elementului tînăr. Astfel, dis- 
«ctrțiiie dintre antrenorii romîni și 
joaspeți — la care și-au dat o 
^contribuție prețioasă și antrenorii 
*C. Herotd și Oct. Dimitriu—s-au 
țjhcheialt.

.Rămîne ca principiile discutate 
<cu această ocazie să fie puse în 

..^practică, iaf acțiunile tactice dez- 
•voltate pe micuța machetă de 
țplută sâ prindă viață pe teTe. 
«uri-

Ji, MARDAN

Rom mo—Bulgare”
sportiv in culori

MECI GREU

pină la în-

Marin 
,trans- 

nostru re- 
care începe

DE TOT!...

O imagine din film: 
sportiv în , culori „Cursa Priete. 
niei Romîno-Bulgare" aduce pe 
ecran cele mai emoționante faze 
ale întrecerii ca și o parte dintre 
momentele de mare dificultate 
pentru alergători (îndeosebi efor
turile cicliștilor pentru a ține 
piept ploii torențiale care i-a „pri. 
mit“ dc La intrarea în București), 
iar din punct de vedere tehnic el 
va fi un prețios ajutor în pregăti
rea . "
faptul că operatorii 
acțiunea picioarelor la

cicliștilor. Aceasta pentru 
au filmai 
rulaj după

IN LOCUL UNEI ANALIZE TEHNICE: 
0 NOTĂ CRITICĂ Șl UNELE PROPUNERI

Era, poate, firesc ca după cele 
trei zile de întreceri ale călăreți
lor noștri fruntași să analizăm 
pregătirea tehnică și comporta
rea fiecărei echipe, să discutăm 
cîteva din principalele probleme 
ridicate de desfășurarea probelor. 
Concursul republican de călărie 
din Capitală merită, după părerea 
noastră, să fie însă privit și din 
alt punct de vedere. Nu știm de ce, 
în București concursurile de călă
rie au devenit oarecum... tradițio
nale: sînt organizate... odată pe 
an. Activitatea competițională a 
călăreților noștri fruntași (destul 
de numeroși) se „mută" apoi de 
5—6 ori în provincie, pe la Craio
va, Timișoara, Ploești și Constan
ța după care începe „hibernarea". 
In aceste condiții nu este de mira
re că sportul călare nu cunoaște 
încă o dezvoltare corespunzătoare, 
că centrele de călărie sînt foarte 
puține, că în multe orașe și chiar 
regiuni întregi (Pitești, Suceava. 
Hunedoara, Baia Mare etc.). nu se 
face călărie de performanță. Și, 
revenind la concursul desfășurat 
în ultimele zile ale săptămînii 
trecute pe baza hinică din parcul 
raionului „Gh. Gheorghiu-Dej", 
nu trebuie să ne măre faptul că 
spectatorii acestor nespus de fru
moase întreceri sportive s-au nu
mărat doar cu sutele. Dar din pă
cate, tribunele bazei hipice au 
rămas aproape goale și chiar du
minică după-amrază, cînd progra
mul cuprindea o serie de probe de
osebit de spectaculoase (ștafetă, 
vînătoare grea etc.), numărul spec
tatorilor a fost foarte mic. Consi
derăm că se continuă o linie gre
șită organizîndu-se în București 
doar 1—2 concursuri ne an mai a. 
les că în Capitală există o minu
nată bază hipică, tot aici se gă
sesc și majoritatea sportivilor noș
tri fruntași, sînt asigurate toate 
cele necesare pentru cazarea cai
lor etc. Tehnicienii și specialiștii 
în echitație care. în treacăt fie 
spus, nu Hpsesc de loc în Bucureș
ti, ar putea asigura oricînd con
ducerea tehnică a concursurilor. Și 
atunci nu vom mai fi, poate, sur
prinși de lÎDsa de popularitate a 
sportului călare. Firește, nu se poa
te organiza' cite un mare concurs 
de călărie în fiecare săptămînă 
(deși intervalul între unele con
cursuri republicane nu este cu 
mult mai mare) dar se oot găsi 
forme de întreceri care să asigure 
pe de o parte popularizarea echi- 
tatiei și. pe de afltă parte, să con
tribuie si mai mrult La pregătirea 
călăreților noștri care noi odată se 
pling că n-au încă experiența 
concursurilor. De asemenea, să 
nu uităm că ntu'.ți cai fac anual 
îm total numai 10—15 „par-’ 
cursuri". Din cauza numărului re
dus de concursuri 'se îrrtîmplă ca 
în unele întreceri o serie de cai 
să fie înscriși în mult mai «roite 
probe decît permite stadiu! lor de 
1 ticni și pregătire, sodicitîndu-lf-se 
uneori eforturi care influențează 
.negativ nerformiantele viitoare. Nu 
putem să nu recunoaștem că or
ganizarea. unui concurs de călărie 
nu este un lucru ușor, dar este 
Iimnede că nici nu s-au făcut prea 
multe eforturi în această direcție. 
De ce nu se organizează, de e- 
xempiu, întreiceiri La anumite pro-1 

drum spre virful Stoletov...
care se pot face interesante chino- 
granie.

Spectatorii care vor viziona a
cest documentar vor putea să ur. 
mărească ceae mai interesante as
pecte ale 'întrecerii și, pe burtă 
dreptate, după cele 20 minute cit 
durează proiecția, vor putea sa se 
numere printre cei care cunosc 
cele mai emoționante aspecte ale 
celei de a Il-a ediții a „Cursei 
Prieteniei Romino-Buig®re“.

H NAUM

be între călăreții de La CCA, Di
namo, Victoria și chiar Recoita 
București ? De ce călăreții cin O- 
rașul Stalin nu se întâlnesc cu 
cei din Sibiu? Călăreților bucu- 
reșteni li s-ar pulea toarte bine 
adăuga și cei din Plcești.

Și, o altă problemă : in fiecare 
an se organizează concursuri re
publicane la Brăila, Iași, Constan
ța etc. der aici r.;i există nici o 
echipă hipică, bazele sînt în unele 
locuri necorespunzătoare și împie
dică obținerea unor performanțe 
mai bune. Nn ar fi oare mai nor
mal ca. în astfel de orașe în care 
sportul călare este cunoscut... 3 
zile pe an să se pună mai mult 
accentul pe organizarea de centre 
de călărie, pe organizarea de con
cursuri locale la care să participe 
și cîțiva sportivi fruntași, pentru 
a da întrecerilor un plus de spec
taculozitate și pentru a împărtăși 
din experiența lor tinerilor înce
pători ? Credem că în această di
recție trebuie îndreptate eforturile 
comisiei centrale de călărie, care 
să studieze cu grijă posibilitățile 
de organizare a cit mai multor 
concursuri de călărie. O precizare: 
este vorba de concursuri care vor 
folosi numai dacă vor fi bine or
ganizate. Și trebuie să spunem că 

a bazei 
îneîntat 
ultimul 

concurs republican, cu totul altfel 
î-a impresionat spectacolul oferit 
de călăreții care, pentru a.și potoli 
setea trebuiau să se tî reșcă pe 
burtă Ia o -gură de apă“, pentru 
că în prima jumătate a concursu
lui nu se luaseră măsurile nece
sare. De asemenea, este de dorit 
să se elimine, pe cit se poate, 
pauza foarte mare dintre unele 
probe, să se studieze mai judicios 
programul pentru a se evita situa
ții în care dimineața probele se 
termină la 10.30, iar d.a. concursul 
continuă de la ora 14.00, program 
care, dună aprecierea generală a 
călăreților, nu a fost de loc nime
rit in aceste zile de adevărată 
caniculă.

lăsam să ne dafi pe...

douateren... Mingea a- 
un jucător la al- 
celor de la Dina-

DAN GIRLEȘTEANU 
O GINGU

dacă frumoasa pavozare 
hipice din Capitală a 
privirile publicului la cu 3—2, iar 

40—0! (la... 
se îndreaptă 
cei din Tg.

s-a

GEORGE 1WIHALACHE

Recer Oscar (pe calul Pyrus), unul din componența echipei Di
namo București care a ciștigat proba de ștafetă.

o

Uf! Greu a mai fost meciul 
pe care a trebuit să-l susțină 
Dinamo Tg. Mureș la Luduș 
ca Progresul. Dar pentru a-i 
reda, in întregime, toate peripe
țiile — pe care ni le-a relatat 
corespondentul nostru 
Dumitru — vom folosi 
misia*  crainicului 
porter, transmisie 
astfel... 
„..fDragi cititori, 
ceperea meciului Progresul Lu
duș — Dinamo Tg. Mureș au, 
mai rămas cîteva ore. Jucătorii 
din Tg. Mureș' au sosit Ta Lu
duș cu autobusul, iar delegatul 
echipei, tov. Adalbert Reții s-a 
grăbit să ia ...contact cu an
trenorul echipei Progresul din 
Luduș, tovarășul Incze... Me
ciul, se poate spune, a început 
de pe acum... Tovarășul Reiti 
atacă... antrenorul Incze vrea 
să-l dribleze... iar lupta e foar
te strinsă!

Reții spune ,50*.  Incze ripos
tează prompt: „Nu... 40"...
,,50*.  susține Reții... ,,40“, de
clară Incze. Este o fază foarte 
confuză... Să ne apropiem mai 
mult cu microfonul de cei doi... 
In sfîrșit, am aflai despre ce 
este vorba. Despre meciul Pro
gresul Luduș — Dinamo Tg. 
Mureș.

— Ne ,,da(i*  meciul, aveți 
40 de sticle de vin faine! pro
pune Incze.

— Vi-l „dăm*,  dar pentru 
50! (Vorba lui Caragiale: „fa
milie... numeroasă...") ripostea
ză Retti... însfirșit, faza

Retti o lasă mai 
inițiativa trece de 
Incze care o păs- 

Prima

clarificat, 
moale și 
partea lui 
trează pînă la sfîrșit... 
parte a meciului de cuvă s-a 
sfîrșit. Cei doi emisari își 
string mîinile prietenește, așa 
cum șade bine intre sportivi, 
mai ales după ce s-au „îmnă- 
cat" r-apra... prețului!

— Ne „dati*  meciul și aveți 
40 de sticle!

— In regulă. Vi-l dăm cu 
3—2. Dacă mai puneați 10
sticle mai vă 
o „boabă !".

Iată-ne pe 
leargă de la 
tul, gîndurile 
mo Tg. Mureș aleargă la... 
sticlele de vin și golurile intră 
în poarta lor, Arbitrul a Uue- 
rat sfîrșitul meciului. Progresul 
Luduș a învins 
dinamoviștii cu... 
sticle). Jucătorii 
spre cabine, iar
Mureș spre... depozitul de vi
nuri. 0 acțiune a întregii e- 
chipe se soldează cu un... gol 
in magazie. Fiecare jucător își 
bagă cite două sticle în saco
șă... Restul de sticle e pus la 
bătaie pentru „agapa*  la care 
iau parte jucătorii, antrenorii 
și delegații. Atmosfera e sărbă
torească. De altfel, e și cazul. 
„Performanțe" de soiul acesta 
na se obțin cu una cu două.

.(Foto; I. MIH41CA).

Șoferul autobusului claxonea
ză.. sfîrșitul meciului de la 
mese. E aproape miezul nopții 
și autobusul trebuie să plece. 
Jucătorii caută... caută mereu 
drumul spre., ușa autobusului, 
o găsesc, însfirșit... se urcă, 
greu, greu de tot, iar unii din 
ei, mai arțăgoși se gratulează 
cu cîteva ghionturi foarte ami
cale. La această busculadă iau 
parte jucătorii Zangor, Fanți 
și Boci... însfirșit autobusul o 
■pornește, dar deodată se o- 
prește. Jucătorul Zangor și-a

l

_ <=39
«sa i

inelul. Un jucător, dă 
salvatoare. Ceilalji o 

cu un „ura" prelungit... 
se dă jos din autobus...

zi, sezisat 
Consiliul

că a
întîmplate.

al asociației Dinamo 
măsurile necesare 
pe viitor pofta tov. 
mai încheia „tran- 

felul acesta. Altfel,

pierdut 
soluția 
aprobă 
Echipa
Chibritele se aprind și jucă
torii turmentați încep să caute 
pe șosea... inelul lui Zangor. 
Cum e și de așteptat, jucătorii 
nimeresc mai mult în... șan
țuri. Inelul nti-i de găsit. Nici 
nu-i de mirare. Trebuia cerce
tată o suprafață de 12.500 me
tri pătrați de șosea, iar jucă
torii n-au explorat decît... 500 
de metri pătrați, Autobusul 
pornește spre Tg. Mureș, unde 
sosește tirziu după miezul 
nopții. Intre timp, sticlele cu 
vin s-au spart toate, prin sa
coșe... așa că jucătorii nu s-au 
ales decît cu 
luaseră 
Luduș !".

Noroc, 
de cele 
regional 
a luat 
curmîndu-i 
Reiti de a 
zacții" de 
cine știe, s-ar găsi și alți ama
tori gata să... cumpere și ei 
meciurile cu Dinamo Tg. Mureș 
trimițind diferite „prospecte"...

— 40 sticle de vin.
— 40 sticle de țuică.
— 40 sticle de prăștină... 
sau 40 sticle de., lapte bă

tut! (După... specificul fiecărei 
regiuni !).

Cu ultima „ofertă*  — știm 
precis — dinamoviștii din Tg. 
Mureș, n-ar fi fost în nici un 
caz de acord!

pe care-4 1
bucală la

Gampiimatul republican de tenis
In mtîlnirea restantă din ca

drul campionatului categoriei 
A care s-a desfășurat sîmbătă și 
duminică la Orașul Stalin, echipa 
bucureșteană Progresul I.T.B. a în
vins cu 9—2 formația Energia Stea
gul roșui din Orașul Stalin. Rezulta
te tehnice: Anghelescu (P) —
Bosch (E) 6—3, 6—3, 4—6, 3—6, 
6—2; Georgescu (P) — Racoviță 
(E) 3—6, 3—6, 6—2, 6-3, 6—2; 
Eva Stăncescu (P) — Hermina 
Brenner (E) 6—1, 6—0; Rodica An- 
driescu (P) — Rodica Dogariu (E) 
6—3, 6—3; Eva Stăncescu, Rodica 
Andriescu — Hermina Brenner, Ro
dica Dogariu 5—7, 6—4, 10—8; 
Herescu (P) — Țiriac (E) 1—6, 
2—6, 2—6; Anghelescu — Racoviță 
6—1, 6—3, 7—5; Georgescu — 
Bosch 8—6, 6—1, 6—3; Stănescu 
(P) — Turușanco (E) W—O; Ca- 
ralulis, Anghelescu (P) — Racovi
ță, Țiriac (E) 6—3, 6—0, 8—6; 
R. Andriescu, Georgescu — R. Do
gariu, Țiriac 3—6, 5—7,

rndu.se


ACTIVIȘTI SPORTIVI!

DE LA 1 IULIE A INTRAT IN VIGOARE NOUL REGULA
MENT AL COMPLEXULUI G.M.A.! DESFAȘURAȚI O MUNCA 
TEMEINICA DE ANGRENARE A OAMENILOR MUNCII, TINERI' 
ȘI VIRSTNICI, IN CONCURSURILE PENTRU TRECEREA NOI
LOR NORME GM.A.!

ANTRENORI, SPORTIVI FRUNTAȘI, INSTRUCTORI VOLUN
TARI !

FIȚI PERMANENT IN MIJLOCUL TINERILOR SPORTIVI, 
ASPIRANȚI AI INSIGNEI GM.A. I ÎMPĂRTĂȘIȚI DIN EXPERI
ENȚA VOASTRA CELOR CARE PĂȘESC CU ACEST PRILEJ 
PENTRU PRIMA OARA IN ACTIVITATEA SPORTIVA!

TINERI ȘI TINERE !
COMPLEXUL G.M.A. VA DESCHIDE DRUMUL SPRE MĂ

IESTRIA SPORTIVA! PARTICIPIND LA CONCURSURILE PEN
TRU TRECEREA NORMELOR G.M.A. VA ASIGURAȚI O BUNA 
DEZVOLTARE FIZICA! PREZENTATI-VA IN NUMĂR CÎT MAI 
MARE LA STARTUL ÎNTRECERILOR PENTRU INSIGNA GM.A.!

Urmărind primul concurs 
de gimnastică in aer liber

Succesele repurtate de maestra 
sportului Elena Leuștean au fost 
cunoscute și discutate Ia vremea 
lor. Aceasta nu numai prin prisma 
rezultatelor propriu-zise, cît _ mai 
ales, prin aceea a posibilităților 
acestei tinere și talentate gim
naste în care specialiștii, — pil 
numai de la noi din țară — în
trevăd o mare valoare. In ultimele 
concursuri internaționale, o~ altă 
gimnastă din echipa noastră re
prezentativă s^a bucurat de prețui
rea tehnicienilor și spectatorilor. 
La Kiev și Erfurt, Georgeta Hui- 
muzache (despre ca este vorba), 
a făcut o impresie deosebită. Co
mentatorii acestor concursuri s-au 
ocupat pe larg îrt cronicile lor 
de Georgeta Hurmuzache. „Arme
le" cu care a impresionat ea au 
fost exercițiile liber alese a1 că
ror compoziție și execuție sînt 
de valoare mondială.

V-afi întrebat însă cum de po
sedă Elena Leuștean și Georgeta 
Hurmuzache forță, detentă și vi
teză de acțiune atît de bine dez
voltate ? Nu știați poate că înain
te de a deveni gimnaste aceste 
sportive au practicat atletismul!...

Deși rîndurile de față sînt con
sacrate întrecerii tinerilor gimnaști, 
participanți la campionatul repu
blican de juniori, am vorbit întîi 
despre succesele Elenei Leuștean 
și ale Georgetei Hurmuzache. De 
ce ? Pentru a arăta că introdu
cerea probelor atletice din progra
mul campionatului de juniori este 
o măsură binevenită care ajută 
gimnaștilor tineri în dezvoltarea 
lor, tot așa cum, la timpul cu
venit, au ajutat și celor două 
sportive amintite.

Necesitatea introducerii probe
lor atletice în campionatul de ju
niori a fost dovedită cu priso
sință în întrecerile de sîmbătă și 
duminică. Dar nu este suficient 
ca aceste probe să constituie o 
obligativitate numai în concurs. 
Antrenamentele atletice trebuie să 
ocupe în pregătirea gimnaștilor 
juniori, cel puțin de acum înainte, 
un loc însemnat și să fie făcute 
paralel cu cele de gimnastică. 
Dacă se va proceda așa în toate 
secțiile de gimnastică în care acti
vează juniori, la viitoarele ediții 
ale campionatului nu vom mai 
avea prilejul să vedem gimnaste 
împiedicîndu-se la alergări și că- 
zînd înainte de sosire sau, care la 
jumătatea cursei, să fie „sfîrșite". 
In schimb, vont admira sportivi 
cu calități fizice bine dezvoltate 
așa cum am văzut de această 
dată la tinerii Ștefan Dobrescu, 
Tiberiu Drumuș, Paul Ștefan, Ta
mara Mănescu. Crisanta Neagu 
ș.a.

Accentuăm asupra necesității 
practicării atletismului mai ales 
în perioada de formare a gimnaș
tilor, întrucît ne-am convins din 
nou că unilateralitatea în gim
nastică — ca și în alte sporturi

După felul in care execută exercifiul, tînărul din fotografie, participant 
la campionatut republican de gimn astică al juniorilor, se pare că pose
dă acele calități pe care le cere bara fixă ; pricepere, forță și mai ales 
mult curaj (Foto; I. MIHAICA).

— nu este recomandabilă. Și, vom 
da, un exemplu: Cornelia Anghel 
cunoscută și remarcată încă de 
acum doi ani. a concurat în a- 
cest campionat la categoria maes
tre. Notele ei la sol (9,30) și inele 
(8), sînt mulțumitoare. Dar, 7,10 
puncte la sărituri, 6 la aruncări 
■și— 4 la alergare nu sînt în mă- 
bură să mulțumească nici pe Cor
nelia AngheL nici pe antrenorul 
et; dar ele sînt în măsură să 
arate că acesteia (ca și multor 
altor concurenți) îi lipsește deten
ta și o corectă alergare, calități 
care nu pot fi dovedite decît prin 
practicarea atletismului.

Să ne ocupăm acum și despre... 
gimnastică. Am urmărit în cadrtd 
categoriei I — fete — cîteva 
elemente cu frumoase posibilități. 
Printre ele am remarcat pe Daria 
Crăciun, Elisabeta Micu. Ana 
Scherer, ale căror exerciții liber 
alese ne-au plăcut mai mult. Deși 
unele concurente au lucrat cu 
emoție fiind la primul lor con
curs important, ceea ce a dăunat 
oarecum evoluției, totuși, exerci
țiile lor sînt alcătuite din elemen- 

-te grele, legate cu finețe. In ceea 
ce privește nivelul sportivelor din 
categoriile II și III, el este sa
tisfăcător. Exercițiile sînt cunos
cute și în general corect execu
tate. Ne referim în special la ele
mentele grele, cum ar fi urcarea — 
la bară fixă —, sprijinul plutitor
— la bîrnă — a căror execuție este 
aproape de „foarte bine". In 
schimb, unele elemente (cele de 
legătură) sînt interpretate și exe
cutate în diferite feluri.

La băieți săriturile, bara și 
calul cu minere, sînt aceleași pro
be la care randamentul a fost 
slab. La sărituri, sprijinul pluti
tor și săritura printre mîini cu 
extensie nu sînt însușite.

Am subliniat m avancronica a- 
cestui campionat „inovația" orga
nizării în aer liber. Ideea este 
salutară și e de dorit ca pe vii
tor concursurile de gimnastică și 
antrenamentele să fie organizate 
în aer liber. Această măsură su
plinește — în unele locuri — 
lipsa sălilor de gimnastică, obiș
nuiește concurenții cu lucru! a- 
fară și ajută sănătății lor. E drept 
că soarele a fost puternic și că 
unora dintre concurenți le-a îost, 
poate, greu, dar acest neajuns va 
fi înlăturat prin programarea con
cursurilor în nocturnă sau la ore 
în care căldura nu este chiar așa 
de mare. Remarcăm arbitrajul si
gur și nepărtinitor.

In încheiere, facem o propunere: 
schimbarea exercițiilor impuse la 
sol — fete — la categ. a Il-a 
și a IlI-a, unde exercițiul este 
mult prea vechi, și pentru că, res
pectiv, acesta ni se pare static, 
lipsit de legături artistice și de
plasări.

ANA !HM
ELENA MATEESCU

încă din primele ore ale dimineții 
de duminică, seninul fără pată al 
cerului și cele dintîi suliți de soare, 
ivite dinspre răsărit, păreau să ves
tească o zi toridă. „Pronosticul‘• 
avea să-și afle confirmarea cîteva 
ore mai firziu, cînd mercurul ter-> 
mometrului, fără a ține seama de 
,,setea" de răcoare a cetățenilor/ 
se urcase amenințător, grăbind spre 
30 de grade. Intr-o asemenea zi, 
avîrd la bază perspective din cele 
mai... călduroase, am descins în ur
bea Ploeștilor, cu gînd să „frun
zărim" programul sportiv dumini
cal al acestui oraș în care sportul 
se bucură de o veche tradiție.

Pentru duminica aceasta nu fu
sese prevăzut n mic deosebit. Fa- 
honțu, Pereț, Drăgan^și tovarășii 
lor de echipă se odihneau după ter
minarea jocurilor din prima parte 
a campionatului de fotbal, Petre 
Popescu, Alexandru Ghiță și cei
lalți boxeri fruntași ploeșteni nu 
figurau pe programul nici unei reu- 
n uni.pugilistice, iar alleții juniori, 
motociciiștii, hardoaliștii, cîteva 
echipe de volei și cei mai buni ci
cliști, se găseau în deplasare, la 
București. Focșani, Slănic și Giur
giu, apărînd cu ardoare onoarea 
sportivă a «'■rasului lor. Ațadar. o 
duminică fierbinte de iulie, lără 
nici o competiție sportivă de mare 
amploare, care să atragă mii de 
spectator) în tribunele stadionului 
„Energia" sau pe numeroasele tere
nuri din oraș. Cu alte cuvinte, o 
adevărată duminică de acalmie 
sportivă. Și totuși în această zi în 
care infocații suporteri ploeșteni 
n-au avut de... lucru, viața sportivă 
a orașului și-a continuat neabătută 
firul, chiar dacă printre sportivii 
prezenți din plin Ia startul diver
selor competiții nu se aflau prea 
multe nume consacrate.

„NICI 10 ARENE DE POPICE 
NU NE-AR AJUNGE!"

Ne-am început peregrinările aals- 
tîmd la startul ultimei etape a 
cursei de verificare organizată tn 
cadrul taberei tinerilor cicliști. Se 
aliniaseră la start concurenți din 
toate colțurile țării, dar — firește— 
puținii spectatori prezenți la ora 
aceea matinală In fața clădirii 
Băncii de Stat 7șr concentraseră în
treaga atenție spre cele trei tinere 
„speranțe" ale ciclismului ploeș- 
tean: Ion Angelescu, Aurel Poenarti 
și Lucian Jugănaru. Toți'trei și-au 
început activitatea spottivă nu de 
mult, participind mai întîi la cîteva 
concursuri de casă, apoi Ia compe
tiții orășenești și, în sflrșit, Ia 
„Cursa Scînfeii", prima piatră de 
încercare d:n proaspăta lor carieră

„Veteranul" Crăciun Dumitrescu- 
Baldovin la sfat cu micul ciclist 

Ion Dolete
(Foto: E. KIMAKOWITZ) 

sportivă. De fiecare dată, Angeles
cu, Poenaru și Jugănaru s-au com
portat la înălțimea așteptăritor, a- 
jungînd în tabăra de tineret. Ce 
poate fi mai remarcabil pentru trei 
cicliști care n-au depășit încă vîrsta 
de 18 ani?

Steagul starterului se lăsase, ci
cliștii își începuseră drumul către 
Giurgiu, îar noi ne-am îndreptat 
spre terenul de baschet al colecti
vului Energia Trestul 3. O „gale
rie" foarte gălăgioasă își susținea 
frenetic echipa favorită: formația de 
juniori Energia-Trestul 3 care, stră- 
duindu-se să ajungă în finala cam. 
ptonatulul republican de Juniori,

Pe o căldură caniculară, baschetba liștii juniori de la Energia Trestul 3‘ 
Ploești și Progresul Cîmpulung luptă cu înverșunare pentru balon 

(Foto: E. KIMAKOWITZ)
avea de susținut o dificilă înttlnire 
cu juniorii colectivului Progresul 
Cîmpulung. Poate că din pricina 
soarelui care începuse să se tacă 
bine simțit, poate și din cauza mi
zei importante a jocului, partida se 
desfășura într-o atmosferă foarte... 
înfierbîntată. De pe marg'nea tere
nului, antrenorul V. Bordeianu își 
supraveghea cu atenție echipa. In
tre dotră „taiinaut-uri". el ne-a vor
bit despre jucătorii săi, printre care 
se află cîteva talente autentice. De 
pildă „pivotul" Be no Cotigaru (1,80 
m. înălțime la vîrsta de 18 ani) 
este un jucător cu perspective pro
mițătoare, iar colegii săi de echipă 
Mircea lonescu și Constantin Au
relian sînt, la rîndui lor, suscepti
bili de progres.

„Halta" următoare am făcut-o Ia 
arena de popice a colectivului 
Energia Conducte Țiței. In sfîrșit, 
dădusem de o întrecere importantă: 
se întîlneau — în meci amical — se
lecționatele PIpeștiului și Bucureș- 
tiului. Ploeștenii aliniau un ,.10“ 
din care nu lipseau internaționalii 
Ion Dinescu, T. Mihăilescu, Gh. 
Dragomirescu și Ivan Victor. Maes
trul sportului Ion Dinescu, termi- 
nîndu-și proba, ne-a vorbit mai pu
țin despre concursul care se desfă
șură și mai mult despre activitatea 
de masă care există în secția de 
popice a colectivului Energia Con
ducte Țiței: „Da, da, tovarăși, vă 
rog să scrieți că nu mai putem face 
față cu arena noastră, atîția mun
citori și funcționari vin să se în
treacă aci. Plac așa de mult popi
cele îneît nici 10 arene nu ne-ar 
ajunge!"

DE VORBA CU UN PIONIER AL 
CICLISMULUI ROMTNESC

Stadionul „Energia" ne-a primit 
în vesfminte noi: peluzele de flori 
de la intrare, inelul de beton al tri
bunelor și o animație deosebită pe 
pistă și pe gazon. Tocmai se dă
duse startul într-o cursă ciclistă de 
urmărire pe echipe. Două echipe, 
alcătuite din tineri alergători ș:-au 
disputat întîietatea, în vreme ce pe 
stadion erau așezate aparatele pen
tru cursa cu obstacole G.M.A. Prin
tre cei cîțiva spectatori, un bătrî- 
ncl, cu părul albit de trecerea ani. 
lor, discuta cu aprindere și, maî 
ales, cu competență, despre ciclism. 

,,Nu.l cunoașteți? ne-a spus antre. 
norul Ton Dolete. Este Crăciun Du
mitrescu- Baldovin unul din pionie
rii ciclismului romîoesc El a luat 
parte la prima cursă cicVstă desfă. 
șurată pe distanța Ploeș<ti-Bucu
rești în anul 1909. Avem și fotogra
fia lui U școala noastră de tine
ret". Discutînd cu bătrîn-ul Cră
ciun Dumitrescu am mai aflat și 
arte amănunte: are acum 74 de ani 
și totuși se încumetă să facă excur
sii pe bicicletă pînă lă Snagov, 
este nelipsit de la concursuri mari 
și mici, iar dorința sa actuală este 
să ajute cu sfatul său tînăra gene
rație de cicliști. Primul care i-a so
licitat îndrumările a fost micul Ion 
Dolete, fiul antrenorului care poar
tă același nume. Vă închipuiți că 
reporterul nostru fotograf n-a scă
pat ocazia de a „imortaliza" pe 
peliculă imaginea discuției dintre 
eei doi cicliști pe care îi despart 
numai... 61 de ani!

Fe gazonul stadionului, tineri

din colectivele Voință, Energia și 
Progresul se pregăteau pentru tre-> 
cerea noii îrohfle' G.M.A. Ia cursa: 
cu obslacole. Unul dintre aspiranți, 
funcționarul Gh Tomescu de la QO- 
operativa „ChȚrțjca. Prahoveana",, 
ne-a concretizat' în cîteva cuvinte: 
părerea sa: „Noul regulament 
G.M.A. cere mai mult efort, mai 
multă pregătire dar nouă, tinere-<- 
tulul, tocmai,acest lucru ne este pe 
plac". .

Un nou popas. De astă dată, la 
sala de arme a colectivului Recolta 
IPROFIL.Se discuta un concurs de 
casă al scremerilor din colectivul 
Progresul. Pe planșe: muncitorul 
Mihai Șerbănescu încrucișa floreta 
cu... funcționara Alexandrina Vasi— 
lescu. Scrimă nuxtă? Nu! Un mijloc 
de pregătire și de schimb de expe
riență. Fiecare dintre concurent! 
își făcea rotația pe planșe și în ju
riul de arbitraj. „Vreau să cresc șl 
buni arbitri", ne-a spus antrenorul! 
R. Isopescu. Intr-adevăr, o comoe— 
tfție minoră’ dar cu preocupări ma
jore..

DA. AM VĂZUT SI FOTBAL

Oare într-o duminică atlt de căV 
duroasă nu se înoată Ia Ploești» 
Fără îndoială că da. Ne-am convms 
de'acest lucru, vizittnd bazinele de: 
înot ale colectivelor Energia Rafi- 
neria I șt Energia Rafinăria Telea* 
jen. Soare mult, apă de o iimpe- 
zinie de cleștar, concurenți destui 
de numeroși la start și foarte 
multă... voie bună. La bazinul Ra- 
fîneriei 1, între două probe de’ 
înot, săritorii făceau ntonjoan? de 
pe frumoasa trambulină a ștrandu
lui. Și acum, o veste în măsură să 
vă liniștească: am văzut și fotbal 

Ga Flbeșfi! Pe terenurile Rafinerii-r 
lor 1 și Te'eajen se întreceau echF 
pe fără pretenții, dar vă aslgurăm- 
că înverșunarea luptei pentru ba
lon nu era cu nimic mai prejos de 
orice meci din prima categorie!

Ne-ar mai trebui mult spațiu pen
tru a relata cîte ceva despre fie-- 
care dintre cele neste 20 de compe-r 
tiții care au alcătuit programul a- 
cestei duminici de „acalmie" spor-, 
tivă ploeșteană. Ar trebui să vor
bim despre concursurile de voleî 
ale colectivelor Progresul și EnerJ 
gia OMT, despre prima rundă a 
semifinalelor campionatului repu-» 
blican femenin de șah fa care par-- 
ticipă alături de consacratele Ele
na Graboviețchî și Rodica Mano* 
lescu jucătoarele ploeștence Mi* 
haeîa Schenker, Margareta Pere— 
vosnic-Covali și Aritina Sclavone,. 
despre concursurile populare de 
natație și popice ale colectivului 
Energia OMT și despre multe alte: 
întreceri, desfășurate într-o almost 
feră entuziastă, pe stadioanele, șt 
terenurile de sport din orașul ,,aU-* 
rului negru". Scopul nostru a fost 
numai acela de a trece în revistă^ 
schițînd fugar, activitatea sportivă 
dintr-o duminică de vară, în orașul! 
Ploești, pentru a dovedi că șt 
atunci cînd nu exista competițit 
mart, sportul nu cedează de loc pa* 
sul. Quod erat demonstrandum! /

MARIUS GODEANIT 
HRISTACHE NAUM .
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Activitatea la bbx
Duminică s-a disputai la Bacău 

întâlnirea de jontori Bacău—Ga- 
din cadrul campionatului re- 

publican de box. Reuniunea a fost 
organizată In grădina de vară a 
orașului în prezența a peste 500 
•pectatori.

Meciurile, foarte îndîrjite și — 
«nele — de buna factură tehnică, 
au fost urmărite cu însuflețire de 
spectatori, intîlnirea încheindu-se 
cu victoria echipei gălățene 
(22—12). Iată rezultatele tehnice: 
Cat. minimă: I. Buture (Gal.) 
b. k.o. rep. 1, I. Bocănel (Bac.). 
Cat. hlrtis: V. Mihail (Gal.) b. 
k.o. teh. nep. 2, Al. Pintescu 
(Bac). Cat. muscă: St. Teodoru 
(Gal.) b. nepr. V. Trofin (Bac.). 
Cat. cocoș ; M. Sova (Bac.) b. p.
M. Ciubotaru (Gal.). Cat. pană:
N. Popa (Gal.) b. k.o. teh. rep. 
3 M. Russu (Bac.). Cai. S-ușoară ■ 
P. Pipa (Bac.) b.p. P. Baltă 
'(Gal.). Cat. ușoară: M. Fabian 
(Bac.) nul ea Gh. Tomescu (Gal.). 
Cat. mijlocie ușoară: St. Cojan 
(Gal.) b. oprire p. inf. rep. 1. 
Leib Mowe (Bac.).

V. MIHAILA

CRAIOVA. Selecționata C.C.A. 
■ susținut ta Craiova doul întîî- 
tari de box ta compania eombina- 
ăei Craiova—Tr. Severin. Reuniu
nile au avut tac pe stadionul Lo- 
comotiva ta preaeoța a peste 3 000 
de spectatori. Ia prima reuniune. 
C.C.A. a Întrecut selecționata re
giunii Craiova cu 12—8. A doua 
xi, boxerii craioveni și-au luat 
revanșa tavingind eu 9—7.

Iată rezultatele tehnice. Cat. 
hlrtie: St. “Aihăilescn (CCA) b.p. 
<. Mit roi (Crmova). cat. muscă: 
Tom Ilie (CCA) b.p. I. Pasaliu 
:(G), Mircea Dobrescu (CCA) b.p. 
>1. Mosuc (G). (Mosuc i-a opus o 
rezistență foarte (Urzi). V. Vin- 
tilă (CCA) nta D. Văg.i (C ). 
Cat. pană: Andrei Ol tea nu (CCA) 
nul cu V. Murtaza (C.), D. Boian
giu (CCA) nul cu St. Bogdan 
j(C.). Cat. ușoară: M. Tutunaru 
(C.) b.p. Grigore Ion (CCA), Pa- 
vrel Rînjea (CCA) b. ab. rțp. 2. 
Pavel Badea (G)„ Czrf. semi- 
juijlocie: Stroe Trifan (CCA) nul 
eu I. Stoica (G). Cat. semi-grea: 
□Petre Zaharia (C) b.p. O. Cioloca 
(CCA).

Duminică dimineața. Cai hlrtie- 
St. Mihăilesca (CCA) nul cu I 
JAariusa (G). Cat. muscă: Toma 
Uie (CCA) b.p St Băghină (C). 

‘Cai. pană: D. Prunoru (C.) b.p. 
V. Stoianovici (CCA). Cai. ușoa
ră: Grigore Ion (CCA) b. ra
tare rep. 1 pe G Dincă (C). P 
Riajea (CCA) b. nepr. St. Buzatu 
j(G), locu Oiaru (G) b.p. - V. 
Caekely (CCA). (Un meci nul 
■«■a malt mar indicat). Cat. semi 
laujloâe: M. Pazmany (C.) b. ab 
x»p 2 Trilaa Stroe (CCA). Cat. 
aemi grea: Petre Deca (C.) b p. 
Octavian Cioloca (CCA).

S-au evidențiat ta cele două 
xeaaniuni: Petre Deca, Marius Tu- 
dunaru, D. Prunoiu, Petre Zaharia 
((Craiova) și V. Stoianovici și Toma 
•lire (CCA).

C. Mofoc, corespondent

Din materialele Pentru
CONCURSUMDRESPONDENTE

alpinist de
este un tînăr de statură mij-

Un
Tudor Hurbeanu

, focie, bine legat, cu privirea pătrunzătoare. El 
' nu are decît 22 de ani și este campion de alpi

nism al R.P.R. Pe pieptul lui strălucește astăzi 
insigna de categoria I-a la alpinism, binemerita
tă răsplată a rodnicei sale activități alpine. Tu
dor Hurbeanu a îndrăgit acest sport din anul 
1952, cînd a absolvit cursurile de la Peștera 
Ialomicioara. Astăzi, el este unul dintre elevii 

, cei mai conștiincioși ai antrenorului Mircea Cră- 
dunescu, omul eare i-a împărtășit toate tainele 
acestui sport pfia de dificultăți. Mai întîi, Tudor 
Hurbeanu șf-a Beat „ucenicia" la colectivul spor
tiv Locomotiva Grivița Roșie, remareîndu-se de 
pe atunci prin trecerea unor trasee de mare 

J dificultate ca: Trei Surplombe, Pintenul Văii 
IAlbe, Marea Surplombă și altele. Acum, face 

parte din asociația Dinamo și a fost ales căpi
tan al echipei de alpinism Dinamo din Orașul 

^SțaEn. In colectivul său a găsit Întotdeauna

f runte
înțelegere deplină. 
Cunoscutul alpinist, W 
Gh. Roșculeț, cel 
de al doilea an
trenor al colectivului
Dinamo Orașul Stalin, îi acordă o rnare prețuire 
și-l ajută să-și ridice necontenit nivelul tehnic. 
De cînd activează la Dinamo Orașul Stalin, 
Tudor Hurbeanu a reușit să obțină unele per
formanțe remarcabile ca: traversarea Făgărași- 
lor și a masivului Piatra Craiului pe timp de 
iarnă, escaladarea traseelor de mare dificultate 
Eftimie Croitoru, Sentinela și chiar Fisura Al
bastră, împreună cu coechipierul său M. Jițaru. 
Secretul performanțelor lui Tudor Hurbeanu con
stă în perseverența cu care se antrenează, în 
disciplina și conștiinciozitatea cu cate a pus în 
practică indicațiile tehnice primite din partea 
antrenorilor săi.

MIRCEA VLADOIANU

I

Alături de concur^nții juniori 
ai campionate lor republicane de atletism

Stadionul Republicii a fost două 
zile o gazdă primitoare pentru 
cele cîteva sute de atleți juniori 
veniți la București pentru a.și 
disputa finalele campionatului re
publican din acest an. După cum 
se știe, în același timp s_a ținut 
și concursul de 6elecție în vede
rea Balcaniadei de la Belgrad, în 
cadru! căruia au evoluat nume
roși atleți de valoare, componenți 
ai lotului nostru național, Involun
tar am făcut o comparație între 
juniori și cei care luptau pentru 
un loc în echipa reprezentativă 
pentru Belgrad. Mă gindeam, de 
pildă, la vremea junioratului in
ternaționalilor care participau a. 
cum la selecție și .mi aminteam 
rezultatelor lor din acea vreme. Nu 
este doar o simplă impresie ci o 

’realitate faptul că valoarea ac
tualilor juniori a crescut simțitor, 
depășind.o pe cea a campionilor 
de azi Simpla comparare a ve
chilor recorduri cu ceid actuale ne 
dă o imagine clară a creșterii 
valorii junorHor noștri. Ne_am 
bucurat văzînd printre concurenți. 
juniori bine dotați fizicește și din
tre aceia care stăpfoesc bine 
tehnica probelor la care partici
pau. De asemenea, cu am putut 
trece cu vederea grija cu care uni', 
antrenori printre care: Mwcea Si- 
mion, Nicu’ae Tacorian. Neboi 
Constantinescu și G. Pădureanu 
și-au pregătit, îndrumat și supra
vegheat elevii, de la care, trebuie 
s.o spunem, așteptăm din ce in cs 
mai bure rezultate

Ca de obicei, in ultimii «ni. 
nici concursul acesta nu s.a ta- 
cheiat mai înainte ca lista recor
durilor să sufere anumite modifi
cări. Ce data aceasta ele s-au 
datorat următorilor: Dan Stoian 
(la aruncarea greutății). Marin 
Pîrvu (la 1.000 m. cu obstacole). 
Cornel Stănescu (Ia săritura în 
înălțime). D Buiac (la 1.000 m.). 
Valeriu Jurcă (la săritura în lun
gime).

Rezultate bune au înregistrat 
însă și alți concurenți, dar se 
poete spune că la majoritatea pro
belor diferența dintre primul cla-

ACTIVITATEA LA NATAȚIE
„Cupa de vară“ la natație
Sîmbătă și duminică s-a desfă

șurat la ștrandul Tineretului din 
Capitală concursul feminin de 
înot, polo și sărituri dotat eu 
„Cupa de vară". '

lată rezultatele tehnice: 100 m. 
liber junioare categ. a 11-a: Ma
ria Cașovitz (Energia) 1:18,2; 
400 m. liber senioare: 1. Sanda 
Platon (C.C.A.) 5:44,8; 2. Mar. 
gareta Wittgenstein (Știința) 
6:02,9; 100 m. bras junioare categ. 
a II-a : 1. Maria Both (Progresul 
Tg. Mureș) 1:29,8; 2. E. Orosz 
(Progresul Cluj): 1:37,9; 100 m. 
spate cat. I: N. Ștefănescu (S.S. 
T.) 1:28,6; 100 m. bras senioa
re: 1. E. Orosz 1:28,1; 2. M. Oatu 
(Progresul) 1:33,8; 100 m. spate 
junioare cat Ii-a: 1. M. Both 
1:21,4; 2. Lia Lukacz (Progresul 
Cluj) 1:28,6; 200 m. bras juni, 
oare cat. I: 1. M. Ion eseu (Pro

Start înir-o cursă de viteză

sat și ceilalți a fost prea mare, 
ceea ce demonstrează că juniorii 
și antrenorii for vor trebui să lu
creze încă serios pentru ridicarea 
performanțelor și mai ales a me. 
diei acestora.

O plăcută apariție a însemnat 
pentru noi prezența la startul 
probelor de sprint a lui Ștefan 
Dobay. reprezentantul Regiunii Au. 
tooome Maghiare.'Acesta nu este 
altul decît fiul celebrului interna, 
țfonal de fotbal. Ștefan Dobay, 
care cu ani în urmă a făcut să 
fremefe tribunele aceluiași sta
dion în multe meciuri de neuitat- 
Bine dotat pentru sprint, tinărul 
Dobay a schimbat vechea pasiune 
pentru fotbal a tatălui său (și a 
sa, ca să fim sinceri) cu dragos. 
tea față de atletism. 'Am stat ală
turi de „veteranul" Dobay în tim
pul finalei de 200 m. în care 
„juniorul" Dobay a cucerit un 
frumos loc doi. Pot să afirm că 
spectatorul anonim lingă care mă 
aflam a trăit momente de adevă
rată bucurie, mai intense decît 
dacă fiul său ar fi reușit un șut 
admirabil la o poartă de fotbal...

Și fiindcă vorbim despre spec
tatori „celebri" voi povesti pe

gresul) 3:14,0; 2. E. Nagy (Pro
gresul Cluj) 3:19,1; 4X100 mixt 
senioare: 1. Știința Ministerul In- 
vâțămîntului 6:06,0; 2. Dinamo
6:09,3; 4X'fX) m- liber junioare: 
1. Știința Ministerul Invățămîntu. 
lui 5:43,9; 2. C.C.A. 5:50,4. Polo 
pe apă: Progresul Tg. Mureș — 
5.S.T. București 5—0 (forfait). 
Voința București — Flamura roșie 
Lugoj 10—0 (5—0); 100 m. liber 
senioare: 1. M. Wittgenstein (Ști. 
ința) 1:17,4; 100 m. fluture juni, 
oare cat. I.: 1. E. Bratu (Progre
sul) 1:30,5; 100 m. fluture seni> 
oare: 1. Sanda Platon (C.C.A.) 
1:26,2; 2. E. Orosz 1:27,2; 100 m. 
bras junioare cat. I: 1. M. Ionescu 
(Progresul) 1:32,7; 200 m. bras
senioare: M. Oatu (Progresul)
3:20,1; 100 m. spate senioare: 1.
E. Orosz 1:22,8; 4X100 mixt ju
nioare: 1. Știința 6:05,5; 2. Pro
gresul Cluj 6:08,3; sărituri juni
oare: 1. Hanelore Gabani (Pro
gresul Sibiu) 45,72 p.; senioare: 
V. Kelemen (Știința) 82,09 p. Polo
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a junioarelor
(Foto: E. KIMAKOVITS) 

scurt un alt fapt: se dă startul 
la 800 m. juniori. Un, concurent 
pornește înainte de semnalul pis. 
toiului și se repetă startul. Din 
nou o greșeală a aceluiași atlet 
care duce la eliminarea lui din 
cursă. Concurentul se numește Di. 
nu Marin și este fiul maestrului 
emerit al sportului Dinu Cristea. 
Acesta din urmă vine la juriu și 
îi felicită pe arbitri pentru hotărî, 
rea luată, iar fiului său ii spune, 
scurt, în genul lui: „Băiete, unde-i 
lege nu-i tocmeală*.

Deși organizarea a fost în ge
neral bună, totuși rep-oșăm arbi. 
trilor faptul că au adm:s realer- 
garea finalei la 100 m. numai 
după cîteva minute după ce doi 
concurenți parcurseseră toată dis
tanța. De asemenea, ca o obser
vație generală valabilă pentru toți 
alergătorii de sprint și pentru 
antrenorii lor, vom spune că la 
ștafete s.a vădit clar insuficient» 
pregătire a concurenților pentru 
„schimb". Acesta se efectuează 
greșit. încet și nesigur.

Și o ultimă observație: cupa 
„Sportul popular* a revenit echi
pei regiunii Cluj.

EM. VALERIU

pe apă: Voința București—Pro. 
greșul Tg. Mureș 11—2 (7—1).

întrecerile echipelor de 
polo pe apă

întrecerile de po'o pe apă din 
cadrul categoriei A a camoionafo. 
lui republican s-au încheiat cu ur. 
mătoarele rezultate:

ȘTIINȚA CLUJ—C.C.A. 2-8 
(1-5).

LOCOMOTIVA CLUJ — PRO. 
GREȘUL BUCUREȘTI 3—6 (1-3).

LOCOMOTIVA CLUJ—DINA
MO BUCUREȘTI t—6 (0—4).

FLAMURA ROȘIE TIMISOARA 
—PROGRESUL TG. MUREȘ 3—7 
(1-5).
ENERGIA ORADEA — C.C.A. 

1-7 (1-4)
ȘTIINȚA CLUJ—PROGRESUL 

BUCUREȘTI 6—3 (2—2)
Ultimele jocuri din cadrul tutu, 

lui campionatului de categoria B 
s-au disputat ieri, înregistrîndu.se 
următoarele rezultate: SERIA I-a: 
Energia Cluj—Voința Timișoara 
5—2 (3—2), Locomotiva Timișoara 
—Flamura roșie Lugoj 5—-2 (3-1), 
Știința Timișoara—Voința Oradea 
3—3 (1—2); SERIA 11-a: Știința 
București—Energia București- 11-0 
(7—0), Voința București—Flamura 
roșie Cluj 3—1 (1—0).

București—PI o ești 3874 -3835 la popice
Sîmbătă și duminică s-a desfă

șurat pe arena din Ploești o întîl- 
nire de popice între selecționatele 
orașelor Ploești și București. Șî 
de data aceasta s-a văzut din par
tea jucătorilor dorința de a depăși 
cu orice preț rezultatele obținute 
pînă acum, lucru pe care cei mai 
mulți l-au și reușit.

In cadrul acestei întîlnlri cea mai 
bună comportare au avut-o popica
rii: Alexandru Gotnolu 429 popice 
doborîte, M. Crăciun 415 popice 
doborîte, Victor Ivan 406 pop'c.e 
doborîte și 1. Dinescu 401 popice 
doborîte. Iată acum rezultatele teh
nice înregistrate: București: Ușer

Eugen Costea a ciștigat turneul 
de șah ite la Bușteni

BUȘTENI (prin telefon de la 
trimisul nostru). Odată cu desfă
șurarea celei de a 13.a runde a 
luat sfîrșit a 3-a ediție a tur. 
neului de șah de La Bușteni, între, 
cere de vară tradițională pentru 
șahiștii noștri.

înainte de a se așeza la masa 
de joc cu Erdely în ultima rundă, 
Eugen Costea avea deja un punct 
avans în clasament, fiindu-i ne. 
cesară o jumătate de punct pentru 
a încheia victorios competiția pe 
care o dominase. Intr-o dispoziție 
„pașnică", Erdely cu negrele n.a 
ținut să creeze greutăți parteneru
lui 6ău, și egalitatea curînd con. 
semnată la tabla lor de joc i-a 
permis lui Costea să-și adjudece 
primul loc ct» excelentul rezultat 
de 9'/2 puncte (73%). Un dublu 
succes pentru harnicul și seriosul 
șahist gălățean, care cu această 
ocazie îndeplinește a doua notă 
necesară obținerii titlului de ma
estru al sportului. Jocul lui Cos
tea a fost cel pe oare.l cunoaștem, 
la nivelul său cel mai bun, carac. 
terizîndu-se prin constanță, precl. 
zie și profunzime. Maestrul gălă
țean a folosit prompt toate greșe
lile șî inexactitățile adversarilor, 
Iar la rîndul său a greșit cel mat 
puțin dintre toți concurenții. Șase 
victorii, șapte remize, nici o înfrîn- 
gere, iată un bilanț valoros în 
acest turneu cu o compoziție o- 
mogenă și destul de puternică.

Drimer a reușft și el să îndeplî. 
nească a doua notă necesară ob. 
ținerii titlului de maestru. După 
mulți ani de muncă asiduă tînărul 
sahist bucureștean înregistrează un 
meritat succes. Același lucru (pen. 
tru prima oară însă) obține și Cor
vin Radovici, care a demonstrat din 
nou cu acest prilej promițătorul 
său talent. Ii recomandăm firește 
să persevereze pe calea unui stu
diu susținut și amănunțit.

Singurul maestru care a ținut 
piept impetuozității candidaților ,a 
fost „bătrinul" Gică Alexandrescu, 
care încheie competiția neînvins, 
într-o poziție fruntașă. In schimb, 
ceilalți trei maeștri, Erdely, Voi. 
culescu șî Seimeanu, au jucat evi
dent sub posibilitățile lor, în spe
cial ultimii doi. Merită a fi subli. 
niată comportarea în prima parte 
a turneului a lui Mititelu și Dună
reană, ca șî o serie de partide bune 
realizate de fostul campion al țării 
I. Ha lie

RADU VOIA

Rezultatele tehnice:
RUNDA a XI-a: Dunăreanu — 

Mititelu l/2— ’A (26 mutări); Ra. 
dovici — Nacht 1-0 (35), Suta — 
Drimer */s—’/a (24), Seimeanu — 
Voiculescu */2—V2 (21), Alexan
drescu — Halic ’A—'A (64), Breaza
— Erdely 'A—'A (22), Crețulescu — 
Costea 72—>/a 113).

RUNDA a XH-a: Mititelu — Co. 
stea */2—'h (14), Erdely — Crețu
lescu ’/2—'/9 (17), Halic — Breazu 
0-1 (35), Voiculescu — Alexan
drescu 0-1 (37), Drimer — Seimea
nu 1-0 (67), Nacht — Suta 1-0 
(45). Dunăreanu — Radovici 'A—’/» 
(23).

RUNDA a XlII-a.- Alexandrescu
— Drimer 1-0 (37). Partidele Ra. 
dovici — Mititelu (20), Suta — 
Dunăreanu (20), Seimeanu —Nacht 
(12), Breazu — Voiculescu (22), 
Crețulescu — Halic (20), Costea — 
Erdely (14) an fost remize.

Clasamentul final al turneului: 
1. Costea 9'A, 2. Alexandrescu 8'A( 
3—4. Drimer, Radovici 8, 5—7. 
Halic, Crețulescu. Erdely 7, 8—9. 
Dunăreanu, Nacht 6'A, 10—11. Voi
culescu, Mititelu 6, 12. Seimeanu 
4'A, 13. Breazu 3'A, 14. Suta 3 
puncte.

Klein (380 p. d.), Al. Eugen (388 
p.d.), 1. Săvescu (367 p. d ). T. '
Canciu (382 p. d.), N. Constantin' 
(379 p. d.), N. Saienco (395 p.). 
Gr. Voicu /341 n. d.). A'. Gomoiu 
(429 p.d.), Al. Andrei (398 p. d.). 
M'ada Crăc'un (415 p. d.). Total: 
3874

Ploești: A. Enache (398 p.d.), C. 
Donici (387 p.d.). T, Mihăilescu 
(356 p. d_), V Mateescu (363 p. 
d.), V. Tabușca (372 p.d.). Gh. 
Răducanu (377 p.d.), V. Ivan (406 
p.d.), N. Ioanid (380 p.d.), I. Di
nescu (401), I. Dragomirescu (395 
p. d.‘. Total: 3835.
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FOTBALUL PRACTICAT
După consumarea primelor 13 e- 

tape din campionatul categoriei B 
la fotbal sînt nenumărate lucruri de 
spus despre activitatea celor 27 
echipe participante ca și despre 
desfășurarea celor 167 de jocuri. 
Prima apreciere care se cuvine a fi 
făcută este aceea că modificarea 
formulei campionatului categoriei 
B, de la 3 serii în 1955 la 2 serii 
în 1956, a determinat creșterea ca
lității fotbalului practicat anul a- 

■cesta. în campionatul secund al 
țării.

In sprijinul acestei afirmații 
iată ..

GITEVA ASPECTE POZITIVE

De la 8 aprilie pînă la 1 iulie, 
duminică de duminică, amatorii de 
fotbal din majoritatea orașelor cu 
formații in divizia secundă au avut 
prilejui să urmărească meciuri sa
tisfăcătoare din punct de vedere 
tehnic. Spectatorii meciurilor Energia 
Metalul Hunedoara-Recolta Avîntul 
Reghin, Dinamo VI București — 
Energia Metalul St. R. Orașul Sta
lin sau Progresul Sibiu — Energia 
Metalul C. Turzii (pentru a ne opri 
numai la cîteva exemple) au avut 
prilejul să constate că aceste me
ciuri s-au apropiat și, în unele ca
zuri, chiar au întrecut nivelul unor 
jocuri din prima categorie. In a- 
ceste condiții nu este de mirare că o 
echipă de categorie B, Energia Me
talul St. R. Orașul Stalin, a reușit 
să dea jucători reprezentativelor A 
(David) și B (Hașotă).

Urmărirea atentă a desfășurării 
„ostilităților" în categoria B arată 

Un „sandvici" la poarta echipei. Locomotiva Iași (fază din meciul 
Știința București — Locomotiva lași 0—0)

* (Foto MAX BANUȘ)

că nu numai echipele fruntașe au 
prestat jocuri de bună calitate. In 
egală măsură, acestea au fost ofe
rite de majoritatea echipelor, indi
ferent de locul ocupat în clasament. 
De aid, rezultă o altă caracteristică 
a campionatului categoriei B din a- 
cest an: — echilibrul valoric al e- 
chipelor participante. In special, a- 
cest echilibru de forte s-a făcut 
mai simțit în prima serie, acolo 
unde între lider (Progresul Sibiu) 
și ultima clasată (Energia Metalul 
Reșița) există—la sfîrșituâ turului— 
o diferență de 8 puncte. Această di
ferență este determinată numai de 
o disproporție în ceea ce privește 
constanța unor echipe și capacita
tea lor de luptă în această 
parte a campionatului. Este clar că, 
atunci cînd jucătorii de la Ener

La concursul Pronosport nr. 27 din 
8 iulie a.c. au fost depuse 711.814 va
riante.

In urma trierii și omologării bule
tinelor depuse fondul de premii în 
valoare de 676.224 lei a fost reparti
zat la următoarele premii stabilite:

Premiul I: 46 variante cu 12 rezul
tate exacte, revenind fiecărei va
riante cite 3.675 lei.

Premiul II: 754 variante cu 11 rezul
tate exacte, revenind fiecărei varian
te cîte 269 lei.

Premiul III: 6225 variante cu 10 re
zultate exacte, revenind fiecărei va
riante cîte 48 lei

★
Premiile speciale atribuite buletine

lor cu „0’’ rezultate de la concursul 
nit, 25 din 24 iunie au fost repartizate 
astfel:

Ifctocicfeta „I.F.A.” de 350 cmc. 
atribuită participantului cu cele mai 
multe variante cu .,0” rezultate a 
revenit lui Paul Constantinescu din 
Tîrgov.ște din str. M. Alexandrescu 
4t care a avut 32 variante cu „0” 
rezultate.

Croaziera pe Marea Neagră atribuită 
pârtie pantulul următor cu cele mai 
suite variante cu „0” rezultate a re-.

ÎN CATEGORIA B POATE FI ȘI MAI BUN
gia Metalul Reșița vor înțelege sâ 
se încadreze în limitele unei vieți 
sportive și să se pregătească și să 
lupte cu aceeași rîvnă care acum 
doi ani i-a dus la cucerirea „Cupei 
R.P.R.", echipa lor va reajunge 
printre fruntașele seriei respective.

In seria a Il-a, echilibrul între 
cele 14 formații este mai evident 
decît în anul trecut, totuși mai sînt 
unele disproporții. Liderul, Energia 
Metalul St. R. Orașul Stalin, este 
de departe formația cea mai bine 
pregătită, mai completă și mai 
constantă. Ea este urmată de un 
pluton de 4—5 echipe, care, la rîn- 
dul lor, au o evidentă superioritate 
față de rest. Această disproporție a 
influențat în rău factura multor 
jocuri.

încheind considerațiunile generale 
referitoare la aspectele pozitive din 
categoria B, vom enumera pe scurt 
factorii care au determinat progre
sul calitativ amintit: 1. antrenorii —- 
lăsați în general să muncească, 
conform calificării lor și în funcție 
de sarcinile și îndrumările primita 
din partea forurilor de specialitate, 
au reușit să organizeze și să des
fășoare un program temeinic de in
struire. (Fac excepție cîțiva an
trenori — Gh. Ola-Știința București 
și Tr. Iordache-Fl. r. Burdujeni — 
care au fost întrerupți din munca 
lor creatoare, printr-o hotărîre de 
înlocuire luată în mod nejustificat 
de conducerile colectivelor respec
tive); 2. jucătorii — fiind selecțio
nați și urmăriți cu mai multă aten
ție, au muncit mai conștiincios la 
antrenamente și în meciuri, perfec- 
ționîndu-și tehnica individuală și 

încadrîndu-se mai bine în sistemul 
colectiv de joc; 3. conducătorii sec
țiilor de fotbal ți ai colectivelor 
sportive — cu mici excepții, au spri
jinit în general munca antrenorilor 
în rezolvarea problemelor organiza- 
torice-administrative și au contri
buit la desfășurarea unei temeinice 
munci de educație în rîndurile spor
tivilor.

★

Dar, cum nu există „pădure fără 
uscături", și campionatul catego
riei B și-a avut părțile sale nega
tive. Analiza acestor lipsuri va fi 
efectuată mai amănunțit la fiecare 
serie în parte, dar de pe acum se 
cuvine să subliniem unele aspecte 
generale negative. Iată-le pe cele 
mai importante: 1. inconstanța echi
pelor (mai accentuată la Recolta

pronosport
venit lui Straton Severeanu din Buc. 
str. Brezoianu 13 care a avut 29 va
riante cu „0” rezultate.

Ceie două excursii în U.R.S.S. pe iti- 
nerariui Kiev-Moscova au revenit 
participanților:

Iancu Ion din com. Cornu de Jos 
regiunea Ploești și Oprean Nicolae din 
Lugoj str. Liviu Mar cu 8.

Excursia în U.R.S.S. pe itinerariul 
Kiev-Mtoscova-Leningrad a revenit 
participantului: Barbarie Vasile din 
Pitești str. Gh. Doja 19.

Excursia în R. P. Polonă a revenit 
participantului Vilk Hani din Mediaș 
str. I. C. Frimu 24.

Excursia în R.P. Ungară a revenit 
participantului Militescu Iacob din 
Turnu Severin str. T. Vladimirescu 
103.

★

Se reamintește participanților pro
gramul concursului nr. 28 din 15 
iulie:

Av. Reghin, Energia Met. C. Tur
zii, Locomotiva C-ța, Energia FI. 
Cîmpina, etc.) determinată de insu
ficienta muncă de pregătire și de 
randamentul scăzut al acestor for
mații în meciurile din deplasare;
2. ineficacitatea înaintărilor și orien
tarea greșită spre un Joc exagerat 
de apărare, cum este cazul la Loco
motiva Iași, Energia Met. Reșița, 
Progresul S. Mare, Locomotiva Tr. 
Severin, Energia FI. Moreni, Știința 
Iași etc.; 3. insuficienta muncă de 
educație (Energia Met. Reșița, Loc. 
C-ța, Recolta Av. Reghin, Știința 
Iași, Energia Metalul Uz. Tr. Ora
șul Stalin, etc ) care a generat de
lăsare în antrenamente și manifes
tări nesportive din partea unor ju
cători.

Cele amintite în acest articol, 
precum și problemele care vor forma 
obiectul discuțiilor în analiza pe se
rii, sperăm că vor folosi echipelor 
noastre de categoria B, pentru re
medierea lipsurilor existente, care 
constituie piedici în calea practicării 
unui fotbal și mai bun. Posibilități 
sînt

RENATO ILIESCU 
MIRCEA TUDORAN

SCURTE ȘTIRI

Presa poloneză despre meciul | 
de juniori Polonia-Rominia !

Presa de specialitate din Polonia a comentat pe larg comportarea ' 
echipei romine de juniori, recunoscind în unanimitate ci rezultatul 
just al meciului cu Polonia ar fi fost o victorie a echipei oaspe. ț

Sub titlul: „UN NOROCOS meci de egalitate te fotbal. Flăcăii din • 
București meritau victoria", ziarul „PRZEGLAD SPORTOWY*  din I 
Varșovia scrie: „Noi nu sintem zgirciți cu laudele la adresa succese- »■ 
lor înregistrate de sportivii noștri; însă, în ceea ce privește rezulta- ' 
tul de egalitate objinut de fotbaliștii noștri Juniori în meciul cu * 
echipa Rominiei, trebuie să recunoaștem că ei na oglindește ceea ce ’ 
s.a petrecut pe teren. Pe scurt, rezultatul de egalitate nedreptățește ' 
echipa romină, de departe mai bună și care trebuia să dștige. Po- ' 
lonezilor le.au venit in ajutor de două ori, jucătorii oaspeți care >-au ' 
ajutat să introducă balonul în plasă. Pe tot timpta meciului, fot ba J 
liștii romi ni au demonstrat maturitatea lor, dovedind • înaltă pregă- > 
tire tehnică și fizică și arătind ftneți ale jocului rar intîlnite pe tere- ' 
narile noastre de fotbal". {

Scurtele noastre relatări telefoni
ce de la Berlin și Karl-Marx-Stadt 
v-au putut da. totuși, o imagine 
asupra meciurilor pe care echipa de 
fotbal a Casei Centrale a Armatei 
le-a susținut, săptămîna trecută. în 
R. D. Germană.

Așa cum am arătat în primul 
meci disputat la Berlin. C.C.A. a 
înfruntat combinata Dinamo-Vor- 
wărts, care cuprindea aproape toți 
jucătorii echipei naționale a R. D. 
Germane. Partida s-a desfășurat în 
nota de superioritate tehnică și 
teritorială a echipei G.C.A., care, 
de-altfel. cu 13 minute înainte de 
sfîrșit, conducea cu 2—0 și era în 
plin atac. In acest moment, jucă
torii echipei C.C.A. au considerat 
meciul încheiat (eterna greșeală a 
multora dintre echipele noastre !) 
și n-au mai insistat, permițîndu-șî 
chiar „luxul" de a pierde prin Tă- 
taru și Victor Moldovan, două go
luri ca și făcute. „Nu e nimic — 
păreau că spun ei — meciul tot e 
cîștigat". Firește, arbitrajul lui 
Green a avut un cuvînt hotărîtor în 
schimbarea rezultatului meciului 
Una din „neatențiile" lui — ofsaid
ul din care s-a înscris primul gol 
al gazdelor — ar fi putut fi totuși 
neutralizată, dacă apărarea echipei 
C.C.A. ar fi socotit că e mai cu
minte să-l urmărească pe Wirth, 
decît să se oprească și — așa cum 
descrie faza și ziarul „Sport E- 
cho" — „să reclame în mod insis
tent ofsaid".

Referindu-se la desfășurarea ge
nerală a jocului, cronicarul de spe. 
cialitate al lui „Sport Echo", H. 
Muller, subliniază că : „...mai bine

In cadrul „Cu-pei Campionilor 
Europeni", Dinamo București se 
va înttlni cu echipa campioană ■ 
Turciei, Ga la ta Serai
• Două echipe din Oradea, Ener

gia Metalul și Dinamo au Jucat de 
trei ori în cadrul cupei R.P.R. pînă 
au desemnat echipa care va lua 
parte la turul următor. In primele 
două jocuri, rezultatele au fost e-

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. Po
iană (A) pronostic la pauză.

IV. R. P. Ungară (A) — R. P. Po
lonă (A) pronostic final.

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

VI. R. P. Polonă (B) — R. P. Un
gară (B) pronostic final.

VII. T.D.S.A. — Burevestnlc (cam
pionat U.R.S.S.) pronostic la pauză.

vm. T.D.S.A. — Burevestnlc (cam
pionat U.R.S.S.) pronostic final.

IX. Gwardia Varșovia — Flamura 
roșie Arad (meci internațional).

X. Narodnaia Armia Plovdiv — Ui- 
namo Sofia (cam. R.P.B.).

XI. Udarnic Sofia — Uzina 12 So
fia (cam. R.P.B.)

XII. Minior Dimitrovo — Spartac 
Stalin (cam. R.P.B.)

MECIURI DE REZERVA

A. Meci din Cupa R.P.R. Metalul 
(E) Oțelul roșu-Metalul (E) Arad.

B. Meci din Cupa R.P.R. Metalul 
(E) 103 — Flacăra (E) 7.

Sub titlul: „Două autogoluri au privai pe romini de o victorie * 
meritată", ziarul „SPORT" din Sfalinogrod scrie printre iMe: „Ju- t 
niorii noștri nu știu să joace cu romînii. Ca în toate meciurile, și în | 
cel de acum, romînii au fost cei care șLau impus jocul.

Polonezii au avut tot timpul respect față de adversar și rezultatul J 
de egalitate a fost obținut datorită unui complex de împrejurări feri. ♦ 
cite și nici decum unui joc egal pe teren.

Romînii au fost mai buni sub toate arpectrie. An controlat cu ‘ 
ușurință balonul, s.au înțeles foarte bine intre oi șl paieou aii lupte J 
de la egal la egal cu echipele noastre fruntașe din categoria A".

văzut de ziarele din R. D. Genmă
de o oră, echipa romină a avut, 
fără discuție, inițiativa pe terenul 
Walter Ulbricht". Un alt comenta
tor, Rolf Gabriel, scrie: „...echipa 
romină conducea cu 2-0 și nci un 
spectator de pe stadion n-ar fi a- 
runcat o para chioară pe șansele 
echipei berlineze". In continuare, 
ziaristul german spune: „...Să
pierzi in ultimul sfert de oră un 
meci pe care il considerai sigur 
cîștigat, nu e un lucru plăcut, mai 
ales pentru prietenii noștri romini, 
cu temperamentul lor viu. La pri
mul gol ei au văzut ofsaid, iar 
lovitura de la 11 meri au socotit-o 
injustă. Noi am văzut altfel. Noi 
am văzut insă, totodată, că dato
rită jocului tehnic pe care l-a des
fășurat, echipa C.C.A. ar fî putut 
cîștiga acest meci".

In ce privește întîlnirea desfășu
rată trei zile mai tîrziu la Karl- 
Marx-Stadț, și foarte corect arbi
trată de Gerhardt Schulz e necesar 
să arătăm că ea s-a ridicat la un 
nivel mult superior partidei de la 
Berlin. De-altfel. din comentariile 
pe care le-am auzit fie pe stadion, 
imediat după terminarea meciului, 
fie mai tîrziu, pe străzi, reieșea că 
fusese unul dintre cele mai fru
moase meciuri jucate la Karl-Marx- 
Stadt. Aceleași aprecieri puteau fi 
întîlnite, a doua zi, în presa locală. 
Sub titlul „Un meci tehnic frumos", 
ziarul „Sâchsische Nachrichten" 
sublin’a că „spectatorilor din 
Karl-Marx-Stadt le-a plăcut foarte 
mult tehnica rominilor" și că ,.A- 
polzan, Onise, Bone, Tătaru și Za- 
voda I sînt jucători de o bună cla
să internațională". De asemenea, în 

gale (1—1 și 0—Ol după prelun
giri. In al treilea, disputat dumini
ca trecută, Energia Metalul a în
vins cu 3—1 (2:0), califieîndu-se 
pentru jocul cu Recolta Săcueni. In- 
tîlnirea aceasta a avut loc joi la 
Săcueni și s-a terminat cu victoria 
echipei orădene la scorul de 3—1 
(1-0).

La 15 iulie. Energia Metalul Ora
dea va juca acasă cu Flamura ro
șie IH Cluj.

• Progresul Oradea, care — 
după relatările primite ulterior — 
a jucat duminică Ia Cracovia cu se
lecționata orașului, își va continua 
turneul în R.P. Polonă joi 12. iu
lie. La această dată va întîlni la 
Radlin echipa selecționată a orașu
lui, iar duminică 15 iulie va juca 
la Varșovia cu selecționata de ti
neret a R.P. Polone.
• Intrucît se cunosc toate echi

pele calificate în Cupa R.P.R., 
etapa completă de la 15 iulie este 
următoarea : Recolta Podul Hoa
ței — Locomotiva Pașcani, Ener
gia Metalul Galați — Voința Rm. 
Sărat (învingătorul va juca la 22 
iulie cu Recolta Av. Roznov la 
Roznov), Recolta Faur ei — Ener
gia Met. Constanța, Energia Flac. 
Schela Mare — FI. roșie I Rm. 
Vtlcea, FI. roșie II Rm. Vîlcea— 
Progresul Corabia. FI. roșie FCt 
Buc. — Energia Met. 23 August 
Buc., Energia Met. Oțelul Roșu— 
Energia Met. Arad, Progresul 
Bistrița — Energia Min. B. Mare, 
Voința Odorhei — Progresul Lu
duș, Energia Met. 108 — Ener
gia Flac. 7. Energia Met. Oradea 
— FI. roșie I. H. Cluț.

cronica apărută In „Volirtimure* * și 
intitulată „Gliktlkhea Unentschie- 
den Hr Motor-Mannschaft*  („Un 
rezultat egal norocos pentru Sport 
Club Motor*)  scris astfel: „Pe 
teren propriu, echipa Sport Cluo 
Motor a intilnit pe fruntașa clasa
mentului campionatului de totoai ai 

Rominiei, C.C.A, un „unsprezece" 
care și-a cîștigat un bun renume in
ternațional. Și acest lucru, nu pe ne
drept De-altfel, In marea majori
tate a timpului, oaspeții romini au 
jucat mai bine decît Sport Club 
Motor. Această superioritate este 
cu atit mai semnificativă, cu cit 
Sport Club Motor a prezentat ° 
echipă considerabil întărită prin 
Schnieke, Muller și Oehler de la 
Sport Club Motor Jena și Debski, 
de la Sport Club Motor Gotha". 
Descriind medul, cronicarul ziaru
lui, Fred, spune, printre altele: „încă 
de la început, romînii au asaltat 
poarta lnj Haakes prin acțiuni ți 
combinații subtile ți deschiderea 
scorului părea iminentă. După ce a 
făcut față cu noroc acestei perioa
de critice. Motor a Început să țină 
mai bine piept tehnicii celor 5 îna
intați ai oaspeților. In plus, Haa
kes, prin strălucitele sale interven
ții a oprit cîteva goluri sigure, iar 
Oehler a salvat ti el in ultima 
clipă*.  După ce arată că golul lui 
MuMer din mm. 32 • venii „uber- 
raschend" —tn mod surprinzător— 
cronicarul ziarului „Volkstimme" 
conchide: „Una peste alta, un re
zultat norocos pentru Sport Club 
Motor*.

Cum se explică, totuși faptul, 
că echipa C.CJL n-a obținut vic
toria ta acest med în care a domi
nat aproape tot timpul ?

Hotărtt lucra, rezultatul unui 
meci de fotbal mi depinde numai 
de jocul uneia din cele două echi
pe, ci și de replica adversarului. 
In cazul de față, echipa Sport Club 
Motor (care; tn paranteză fie spus, 
a Întrecut duminica aceasta cu 1-0 
pe Dinamo Berlin ta campionatul 
R. D. Germane), deși s-a văzut 
silită să se apere aproape tot timpul, 
nu și-a pierdut nici un moment cheia, 
ci a rezolvat cu calm numeroasele 
momente dificile, răspunzînd cu 
contra-a tacuri rare dar periculoa. 
se. Trebuie spus cu această ocazie, 
că fotbaliștii germani stat în evi
dent progres, că au multă tnobi. 
litate șî viteză tn execuții. Ei se 
vor face din ce tn ce mai mult 
simțiți în fotbalul internațional.

Incontestabil însă că principala 
cauză pentru care C.C.A. n-a reu
șit să-și concretizeze superioritatea 
tehnică și teritorială este nervozi
tatea de care s-au lăsat cuprinși 
jucătorii șî care Fa făcut să-și piar
dă cumpătul în momentele decisive 
din fața porțiL

Desigur, nu poate decît să ne 
fie... ciudă că echipa GOA. a ra. 
tat două victorii prețioase în de
plasare — dintre care una asupra 
unei combinate care reprezenta, de 
fapt, echipa națională a R. D. Ger
mane—dar ața cum reiese și din 
aceste citate din presa germană, fot
baliștii noștri au practicat un fotbal 
de bună calitate și au lăsat o im
presie din cele maf frumoase, ceea 
ce trebuie să ne bucure.

JACK BERARIU



Cursa, de mare fond pe Dunăre

LA GIURGIU ZI DE REPAUS PENTRU CANOTORI
Ceferiada — sărbătoarea sportivă a tinerilor feroviari

După o săptămînă de întrecere, 
timp în care a fost parcursă peste 
o treime din traseul campionatului 
de mare fond pe Dunăre, ne sim
țim datori să redăm unele aspecte 
care nu și-au găsit locul în cro
nicile transmise pînă acum.

Să nu căutați, în rîndurile ur - 
mătoare aspecte... picturale ale 
cadrului natural în care se desfă
șoară întrecerea. Indiferent de 
măiestria cu care ham zugrăvi, 
el rămîne tot bătrînul fluviu, yos- 
togolindu-și ' apele gălbui intre 
două ziduri verzi de jjălcii și de
venind tot mqi viguros în drumul 
său spre mare,. Nu vom căuta să. 
vă redăm, așa cum am făcut rn 
anii trecuți, nici aspecte ieșite din 
comun, său,, „poante" care contri
buiau la trezirea interesului în 
jurul mării competiții atunci cînd 
ea era în fază de „pionierat". Ele 
nu mai cadrează'.astăzi, cînd avem 
de-a face ci; o înfrecere sportivă 
în toată'puterea cuvântului, cu un 
campionat în care ICiS sportivi, re
prezentanți ăi 5 asociații, luptă 
pînă la ulti'ma picăturii" de energie 
pentru a merita dacă nu titlul (pe 
care nu toți îl pot cuceri) Cel 
puțin cinstei dC a^participa la un 
campionat repntflic&n de o ase-1 
menea .a.mp.laare. ___ ___ . w .

Primul loc... Este pentru unii 
o realitate palpabilă,, .penifu . alțiț 
un...’ miraj, dar 'cătrs.Iel tfrd toți. 
S-ar fi părut că prima șansă o vor 
avea locomotivișții, care, la caiac, 
au prezentat ’patru echipaje (din 
cinci) „veterane" ale acestei com
petiții, bune cunoscătoare .. ale 
Dunării șt bine pregătite dip 
punct de vedere * tehnic și tactic. 
Intr-adevăr, în primă etajră C. 
Petrescu și I. Barbu, campionii de 
anul trețut, au reușit, cu sprijinul 
întregii echipe, să se claseze pe 
primul loc. ‘ La înțepai, pescarii 
Flamurii roșii, majoritatea debu - 
lanți în acest concurs, nu numai 
că au fost surprinși de schemele 
tactice ale locomotiviștilor, dar 
s-au și... supărat Oamenii nu pu 
teau concepe de ce sînt ei obligați 
să-i „tragă" pe locomotiviști, care 
se situau exact în cirma lor deși... 
Dunărea e atît de largă. Dar, a 
fost de ajuns o etapă pentru ca 
sportivii din Deltă să înțeleagă 
ce-i aceea o... „plasă" și cum 
trebuie să vină gîndirea tactică in 
sprijinul forței. Acum, îi vezi a- 
desea și pe ei organizînd cîte o 
„morișcă" sau luînd „sub escortă" 
cîte un echipaj advers și nelăsin- 
du-1 să miște nici un... deget. Poa
te că gîndirea lor tactică nu este

„Vă rog să vă asctițiți bine 
creionul deoarece mîine seară o să 
aveți foarte multe de scris!" 
Cu aceste cuvinte s-a despărțit 
de mine Cu zîmbettil pe buze cu
noscutul nostru campion lâ ca
tegoria ușoară, C. Dumitrescu, în 
ajunul meciului echipei R.P.R. cu 
formația R. Cehoslovace de la 
Praga. Viitorul profesor de edu
cație fizică m-a salutat apoi cu 
rnîna și s-a îndreptat către ca
mera sa iar eu am mai rămas 
cîteva minute în holul hotelului 
„Zlata Husa", reflectînd la cele 
spuse de pugilistul nostru.

Fără îndoială pot afirma că Du
mitrescu a avut multă dreptate 
Si dacă;., „sfatul" din seara pre
mergătoare întâlnirii nu era tratat 
de mine cu seriozitate, atunci, de
sigur, că eram obligat să împru
mut un creion de la translatorul 
nostru care se afla în imediata 
apropiere a mesei ziariștilor. In
tr-adevăr, o sală plină a aplaudat 
de multe ori la „scenă deschisă", 
săptămîna trecută la „Zimny Sta
dion" cum numesc sportivii ceho
slovaci în limba lor cochetul sta
dion de iarnă, pe boxerii români 
care, comportîndu-se remarcabil, 
au realizat, după cum se știe, un 
rezultat de egalitate (5—5) în 
compania redutabilei echipe ceho
slovace. Lipsită de mai mulți ti
tulari de clasă internațională prin
tre care „vice-campionul" euro
pean la categoria muscă, Mircea 
Dobrescu și campionul republican 
la „grea", D. Ciobotaru, echipa 
tării noastre, deși vădit handica
pată. a trecut cu succes acest 
examen de prestigiu internațional 
realizind la Praga un „quasi" 
succes în fața unei formații care 
a îmvins la începutul anului cu 
12—8 renumita echipă a R.P. Po
lone. In a doua întîlnire cu boxerii 
cehi, am recoltat o splendidă vic
torie cu 7—3 la Brno în dauna 
echipei secunde a R. Cehoslovace, 
o formație la fel de bună ca și 
cea de la Praga.

Boxerii romîni au demonstrat că

atît de suplă pe cît ar trebui; așa 
se explică faptul că în unele etape 
de început, au evadat de undeva 
din mijlocul plutonului II echipa- 
jele Energiei, Holca-Gomoescu aju. 
tat de Tomiuc-Scarlet, și au reușit- 
să ocupe locuri fruntașe în clasa
ment. (Holca-Gomoescu ocupă a- i 
cum locul II în clasamentul gene
ral). Dar, etapă de etapă, caia - 
ciștii Flamurii roșii dau dovadă . 
de mai multe calități. Ei înțeleg 
cît .de folositoare e tactica (pe care 
după prima etapă au denumit-o... 
piraterie, atît erau de nedumeriți), 
cînd văd cum echipaje ale Recol
tei (Fedotov-Averianov și Szat- 
mary.Gal) sau ale Progresului 
(Dragomir-Bălan) deși bine pre
gătite fizic și, în parte, tehnic, 
nu reușesc să avanseze prea mult 
în clasament, lipsindu-le sprijinul 
coechipierilor.

In general, o mențiune pentru 
nivelul ridicat al tuturor caiaciști- 
lor. In cea mai rapidă etapă, Tr. 
Măgurele-Zimnicea, cînd caiacele 
au realizat cea mai ridicată me - 
die orară din istorjj cursei (peste 
17 km), diferența între sosirea 
primului fi ă ultimului caiac a 
fost de... 9,25 minute.

... Ca în fiecare an, lupta canoiș- 
-lilor s-a Hits,, cel puțin ia- primele 
etape, între Locomotiva și Fla- 
mpra rqșie, urijjată la mică dis
tantă de. Progresul După 6 etape, * 
diferența dintre primul și al trei
lea echipaj e de circa jumătate de 
oră. -Locomotiva conducind cu au
toritate. Totuși, surprizele încă nu 
sînt excluse. Un exemplu: in eta
pa Tr. Măgurele-Zimnicea, unde ș< 
canoele au stabilit un record de 
viteză (19.333 km), Flamura roșie 
a sosit la 2 min, după Locomo
tiva și Ia 1 minut înaintea Progre
sului. iar în etapa Zimnicea-Giur- 
giu. Progresul a întrecut Fiamura 
roșie cu peste 4 minute. O singură 
surpriză pare exclusă: o victorie a 
echipajului Energia, care deține 
consecvent ultimul loc la canoe, 
(cu toate că, dacă ar fi să luăm 
drept bune spusele simpaticului 
său cîrmaciu, Hugo Feigenbaum, 
șl el un „veteran" al cursei, oa
menii dau tot ce pot da, însă nu 
se pot măsura cu pescarii din Del
tă șj marinarii Sulinei care com
pun, in majoritate, celelalte patru 
echipaje). „La anul, o să-mi re
crutez și eu oamenii din Deltă" 
spune deseori Hughi. Justă sau 
nu, hotărîrea lui constituie totuși 
încă o mărturie despre minunatele 
calități sportive ale oamenilor 
Deltei... V. ARNAUTU

Boxerii romîni aplaudați la Praga și Brno

N. Linca a furnizat cele mai spec taculoase partide din cadrul tur
neului in R. Cehoslovacă.

In fotografie îl vedem pregă tindu-se să riposteze în meciul cu 
campionul ceh J. Kasal.

se află în real progres pe plan 
tehnic. De altfel, acest lucru a 
fost constatat și de dl. M. Grand- 
gagnage, care i-a văzut „la lucru" 
pe boxerii noștri cu ocazia cam
pionatelor republicane de la Bucu
rești din luna mai. Totuși, majo
ritatea pugiliștilor noștri nu des
fășoară încă un box complet, ig- 
norînd încă lupta „corp ia corp" 
care este atît de eficace în obți
nerea victoriei. O altă lacună se
rioasă care mai frînează progre
sul tehnic al boxului nostru îl 
constituie faptul că pugiliștii nu 
utilizează suficient deplasările la
terale, preferind, în general, să 
fecă „pasul înapoi" în momentul

Zece zile s-au scurs de la înche
ierea fazei finale a „Ceferiadei" și 
ecourile ei încă nu s-au stins; tinerii 
participant își manifestă bucuria 
că au luat parte la o competiție

viu disputate, 'Iată, In fotografie, o fază din me- 
cyurile: acestei competiții Foto; E. KLMACOV1CZ 
-------- --------------------- —r

Un reușit spectacol de scrimă la Oradea
De la Oradea, corespondentul 

nostru Gh. Dumitrescu ne comu
nică: „întrecerea de scrimă
a școlilor sportive de tineret din 
București și Oradea s-a bucurat 
de un desăvîrșit succes. O organi
zare bună, un public numeros și 
esituziast, o luptă aprigă, și. 
înfine, o reușită trecere în revistă 
a unor tineri trăgători și tinere 
trăgătoare cu perspective dintre 
cele mai frumoase, iată pe scurt 
prezentarea spectacolului Ia care 
am asistat duminică. In plus, pu
blicul orădean a avut satisfacția 
să urmărească și să aplaude ca
tegorica victorie a echipelor din 
localitate".

Trăgătorii bucureșteni, mai 
„proaspeți" în activitatea de scri
mă dec:t adversarii lor, au re
zistat orădenilor numai în proba 
de floretă băieți, unde au pierdut 
la limită întrecerea pe echipe 
(13—15), și au cîștigat concursul 
individual prin Nicolae Constan
tin. In restul probelor, „vechimea" 
secției de scrimă a școiii de tine

cind adversarul e în atac.
Dintre cei 12 boxeri ai echipei 

noastre care au urcat treptele rin
gului în cele două întîlniri, la loc 
de frunte se situează „semi-greul" 
Gheorghe Negrea care a impre
sionat prin forța loviturilor sale 
și ținuta exemplară din ring, ob- 
țmînd două succese prin K.O. Re
velatorie, e și comportarea tînă- 
ruhii E. Cismaș care a reușit să-l 
învingă la Praga pe campionul 
olimpic Zachara, iar la Brno l-a 
pus „aut" pe Tacaks. Cismaș mai 
trebuie să lucreze pentru a obține 
viteza necesară în execuția lovi
turilor care lasă încă de dorit. 
O mare „poftă" de luptă a demon

sportivă de mare amploare, iar la 
asociația sportivă, Locomotiva, or
ganizatoarea întrecerilor, se pun la 
punct ultimele amănunte pentru asi
gurarea celor mai bune condiții de 

practicare a spor, 
tului tuturor celor 
care au luat star
tul, dar în special 
celor evidențiați ou 
acest prilej.

In cadrul „Cefe- 
riadei" s-au între

cut peste 4200 elevi 
și elevedin 46 școli 
profesionaIeși școli 
medii tehnice de 
exploatare C. F. R. 
întrecerile au fost 
organizate la atle
tism (masculin și 
feminin), volei bas
chet, fotbal. înot ți 
tir, în etapa I-a 
pe școli iar cele 
mai bune echipe 

’ reprezentative ale 
acestora au concu
rat mai departe la 
întrecerile dm ca
drul regionalelor 
CF.R.

Timp de șase 
zile, între 26 iunie 

’ și 1 iulie, stadioa
nele Gitrteștî, Pat- 
cui Copihdui, Lo- 

ret din Oradea și-a spus cuvîntul. 
Reprezentanții ei an obținut vic
torii categorice la floretă fete 
(18—10), la sabie (.19—9) și mai 
cu seamă în întrecerea generală 
(52—32).

Concursurile individuale, tn baza 
cărora, de altfel, au fost întoc
mite și rezultatele pe echipe, s-au 
încheiat cu următoarele clasamen
te -.floretă băieți: 1. CONSTANTIN 
NICOLAE (București) 10 p.. 2. 
Iuliu Jelici (Oradea) 7 p., 3. Iosif 
Gluckner (O.) 5 p„ 4. Iosif De
meter (O.) 3 p., 5. Marin Ionescu 
(B.) 2 p„ 6. Marius Popescu (B.) 
1. p.; floretă fete: 1. ELISABETA 
KROVATO (O.) 10 p„ 2. Marga 
Martinciuc (B.) 7 p., 3. Rozalia 
Silaghy (O.) 5 p., 4. Agneta Sza
bo (O.) 3 p., 5. Oprița Draga- 
lina (B.) 2. p., 6. Valeria Lutman 
(B.) 1 p.; sabie: 1. ION SZAN- 
TO (O.) 10 p., 2. Emeric Arlu 
(O.) 7 p.. 3. Clement Tomescu 
(B.) 5 p„ 4. Radu Manoliu (B.)
3. p., 5. Victor Popa (O.) 2 p„ 
6. Cornel Micuț (B.) 1 p.

strat N. Linca care prin ambiție 
și deosebita sa duritate în lovituri, 
și-a dominat net adversarii. „Semi 
mijlociul" nostru posedă acum o 
tactică potrivită, excelează în lo
viturile la ficat și utilizează cu 
pricepere directa de dreapta, sto- 
pînd spectaculos atacul adversa
rilor. Linca va trebui însă să a- 
precieze mai bine distanța, deoa
rece de multe ori el a ratat o 
serie de „croșeuri" trimițîndu-le 
în aer. La valoarea sa obișnuită 
s-a comportat C. Dumitrescu. Pă
cat însă, că el nu lovește decît 
cu „croșeul" de stingă și rare 
ori cu „un-doi“-ul, evitînd lupta 
de aproape. Adăugind la marea 
sa calitate de a sesiza orice in
tenție a adversarului și celelalte 
„arme" ale boxului, Dumitrescu 
va obține rezultate și mai bune. 
Puiu Nicolaie a demonstrat din 
nou o mare vitalitate, mai ales 
in meciul cîștigat la Brno în fața 
lui Svatoch. „Repertoriul" său pu
gilistic este încă sărac, dar rit
mul său rapid, vitalitatea și vo
ința sa remarcabilă fac din el un 
boxer cu mari perspective. In 
nota obișnuită s-au comportat V. 
Șchiopu, C. Gheorghiu, Gh. Fiat, 
D. Gheorghiu, I. Pintea și E. 
Fuhrez. Trebuie remarcat însă V. 
Tiță care a condus cu autoritate 
atacul în meciurile cu Starka și 
Marcis, detașîndu-se prin clarita
tea execuției „croșeurilor" de stin
gă. Pintea a pierdut meciul de la 
Praga deoarece a preferat defensi
va exagerată și n-a răspuns cu 
promptitudine la atacurile adver
sarului. Dinamovistul a progresat 
însă în apărare fiind foarte bine 
blocat.

Boxerii noștri fruntași nu tre
buie să se culce pe laurii succe
selor turneului din R. Cehoslova
că; ei au datoria să se pregăteas
că ou seriozitate în vederea întâl
nirilor viitoare. Pentru că, așa 
cum spune șl proverbul, „cu o 
floare nu se face primăvară".

Boxul nostru are nevoie de tot 
mai multe victorii internaționale.

PAUL OCHIALBI
Trimisul special al agen

ției „Agerpres" 

comoitiva P.T.T., Ștrandul Tinere
tului și poligonul de tir C.F.R. 
Băneasa din Capitală au găaduit 
finalele acestei competiții. Din 
cauza diferenței de vîrstă dintre 
elevii celor două feluri de școli 
s-au întocmit —- de la etapa I-a șî 
pînă în finală — clasamente se
parate. întrecerile au contat în ca
drul Spartachiadei de vară a tine
retului.

După întreceri aprige, cei 1100 fi- 
naliști prezenți în Capitală și-au 
desemnat campionii ia cele 6 ra
muri sportive. De multe ori, tinerii 
concurenți nu posedau cea mai 
bufă tehnică la fotbal, la volei sau 
la înot, dar voința de care au dat 
dovadă de-a lungul întrecerilor au 
suplinit aceste lipsuri, pe care an
trenorii și sportivii fruntași, pre
zenți zi de zi printre ei. au căutat 
să le remedieze.

La volei și baschet, în cadrul în
trecerilor școlilor tehnice de ex
ploatare, victoria finală a revenit 
școlii din București. în special 
finala de baschet. disputată cu 
școala tehnică de exploatare C.F.R. 
din Satu Mare a fost deosebit de 
dîrză. La fotbal, cei mai bine pre
gătiți s-au dovedit timișorenii. în
trecerile de atletism au scos în evi
dență pregătirea atentă și talentul 
unor concurenți ca Ion Herdălău, 
Afex. Jebeteanu, Silviu Mureșan, 
Ion Toniță, Ion Poenaru, în timp 
ce cei mai buni trăgători au fost 
cei de la școala profesională atelie
re C.F.R. Arad.

In clasamentul final al școlilor 
medii tehnice de exploatare, pe pri
mul loc s-a clasat regionala Gluj, 
iar clasamentul școlilor profesionale 
— regionala Timișoara. Cîte o_ fru
moasă cupă de argint a fost înmî- 
nată echipelor cîștigătoare. Ele vor 
fi păstrate de aceste echipe numai 
pînă anul viitor, pentrucă, fiind 
transmisibile întrecerile viitoare le 
vor fixa probabil un nou „sed'u".

—;—---------

întrecere de schi iu plină
VARĂ

Cu toate că în ultimele zile 
mercurul termometrelor a urcat ver
tiginos, schiorii se vor prezenta du
minică ia startul unei noi întreceri. 
Este vorba de „Cupa de vară" or
ganizată de asociația Dinamo pe 
Valea Albă, la Bușteni. Cu acest 
prilej se va disputa un slalom de 
două manșe cu aproximativ 60 porți 
pe un traseu care măsoară 600 m. 
Pînă acum s-au înscris la această 
întrecere 40 de concurenți, dar se 
așteaptă ca numărul lor să crească. 
Trebuie să arătăm că mulți dintre 
concurenții care iau parte la această 
competiție s-au antrenat cu toată 
seriozitatea chiar pe traseul pe care 
vor putea fi urmăriți duminică.

• GIMNASTICA. Ultimele rezul
tate înregistrate în etapa a Il-a a 

,Cupei Orașelor” la gimnastică: 
’ Bîrlad: 1. Iași 323,20 p. 2. Suceava 
261,60 p. Orașul Bîrlad nu s-a pre
zentat, avînd o absență complet ne
justificată.

Baia Mare: 1. Baia Mare 385,35 
p, 2. Cluj 358,90 p. Orașul Oradea 
nu s-a prezentat în concurs. In
dividual compus. Cat. I: 1. M. Goli- 
ner (Cluj) 54,30 p. Cat. II: 1. Tr. 
Moldovan (Cluj) 53,15 p. Cat. III:
1. 1. Mako (Cluj) 53,00 p.

Constanta: 1. Constanța 392,5 p,
2. Galați 331,15 p, 3. Bacău 303,25 
p.

Pitești: i. Pitești 371 p. 2. Cra
iova 325 p. 3. Petroșani 218 n.

» HANDBAL. — Mîine, la ora 
18,30, la sediul Comitetului C.F.S. 
orășenesc București, sir. Vasile 
Alecsandri nr. 6, va avea loc șe
dința plenară care va dezbate cele 
mai importante probleme ale hand
balului bucureștea'n ivite la sfîrși- 
tul semestrului I. La ședința co
misiei orășenești de handbal sînt 
invitați toți delegații de colective 
sportive, antrenori, arbitri și juc^j 
tori fruntași.

• TIR. — In Capitală a avut lor. 
duminică o competiție de tir orga
nizată de asociația Voința. Concu
rând la proba de pistol viteză, ma
estrul sportului Ștefan Petrescu a 
realizat o performantă de valoare 
europeană: 60/583 p.

— La Cluj s-a desfășurat dumi
nică un concurs inter-cluburi orga
nizat de AVSAP. La pistol miilitar 
pe primul loc s-a clasat maestrul 
sportului S. Tibacu cu 487 p., la 
armă sport 3x30, femei, Rodica Du
mitrescu cu 492 p., iar la armă mi-’ 
ittară Alex Budai care a realizat 
436 p.



Sînt desigur multe competiții 
atletice, care prin desfășurarea, 
lor, prin amploarea și importanța 
lor sportivă, au depășit cfe-a lun
gul anilor cadrul strict al întrece
rilor în sine și au intrat în tra
diția — pot spune, chiar mon - 
dială— a acestui frumos sport. 
Intre toate competițiile de atle
tism, locul întîi trebuie acordat 
fără nici un fel de discuție Jocu
rilor Olimpice, întreceri care re
prezintă țelul cel mai înalt spre 
care poate tinde un atlet din in
diferent care țară a lumii. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît atletismul 
nu are campionate mondiale sepa
rate, iar prin regulamentul inter
național s-a hotărît că Jocurile 
Olimpice să fie pentru atletism 
campionatele sale mondiale. O altă 
competiție de tradiție sînt fără în
doială și campionatele de atletism 
ale Marii Britanii (începutul lor 
datează din anul 1866, deci cu 30 
de ani înaintea desfășurării pri • 
mei ediții a olimpiadelor moder
ne); la fel sînt jocurile Pan-ame- 
ricane, campionatele internaționale 
ale R.P.R.; campionatele Scandi - 
naviei, etc.

In cartea de aur a atletismului, 
un capitol important îl ocupă de
sigur și Jocurile Balcanice, ace - 
lea care au antrenat în întreceri 
pe cei mai buni atleți ai acestui 
colț de Europă.

Ideea înființării acestei competi
ții (Mica olimpiadă" așa cum a 
fost numită cîndva balcaniada de 
atletism) s-a născut pe la sfîrșitul 
celui de al treilea deceniu al vea
cului nostru și a fost primită cu 
entuziasm de către fiecare din ță- 
ri'e din jurul Balcanilor. In acea
stă parte a Europei, clasa atletis
mului nu a fost disproporționată ca 
valoare și o competiție care să 
reunească pe același stadion pe 
reprezentanții Albaniei, Bulgariei. 
Greciei, Jugoslaviei, ~ 
Turciei (Ungaria a 
mai într-un singur 
bine venită. Acesteia 
cadru] festiv, rivalitatea sportivă 
care firesc s-a născut de la prime
le întreceri șî vă puteți face o idge 
asupra succesului unei asemenea 
competiții. In același timp, Jocu
rile Balcanice au însemnat o ade
vărată sărbătoare pentru atletis
mul din această parte a continen
tului nostru, un prilej fericit pen
tru creșterea calității atletismului 
în fiecare din țările participante.

Prima ediție a Jocurilor Balca
nice de atletism a avut loc în a-

Romîniei și 
participat nu- 
an) a fost 
i s-a adăugat

NOTffXTiRHfE
Acum cîteva zile, A. Oackley, 

președintele Ligii profesioniste de 
fotbal din Anglia, și-a exprimat pu
blic îngrijorarea sa față de scăde
rea simțitoare a numărului specta
torilor care asistă la meciuri. In
tr-adevăr, statistica arată că în se
zonul 1955—56 cifra totală a spec
tatorilor englezi a scăzut cu aproa
pe 1 milion 1

Oackley a încercat să facă o a- 
naliză a cauzelor care determină 
această stare de lucruri puțin plă
cută pentru cei care veghează a- 
supra destinelor (financiare) ale 
fotbalului britanic. „El a respins" 
— după cum relatează textual a- 
genția United Press — „părerile 
numeroșilor critici care consideră 
răspunzătoare calitatea scăzută a 
jocurilor...". Există însă teme’uri a- 
dînci să considerăm ca fondate toc
mai aceste critici ale majorității, 
poziția lui Oackley fiind doar o 
șubredă pledoarie în anărarea unui 
fotbal în declin.

Calității scăzute a spectacolului 
fotbalistic i se adaugă și alte mo
tive care rețin pe spectatori acasă. 
In primul rînd, este numărul prea 
mare de jocuri, care obosesc nu nu- 
maf pe jucători, ci și pe specta
tori... O echipă din Liga I sus
ține aproape regulat două meciuri 
pe săptămînă.

Pentru a înțelege specificul fotba
lului din Anglia trebuie să știm 
că acolo el este un sport de iarnă. 
Sezonul începe toamna și se în
cheie la mijlocul primăverii. După

¥
100.000 de spectatori asistă la solemnitatea de 'deschidere a Jocu

rilor Balcanice, la Atena, în 1936.
(Din colecția lui Nic. 

canea greutății).

nul 1930 în capitala Greciei, pe a- 
celași stadion „Averoff" care găz- 
duise în 1896 și în 1906, prima și 
a patra ediție a Jocurilor Olim
pice moderne. Un public entuziast 
și fin cunoscător al atletismului, 
a umplut pînă la refuz cele citeva 
zeci de mii de locuri ale stadionu
lui olimpic, construit din blocuri 
de Marmoră. Atît de mul ți specta
tori la un concurs, nu mai văzu
seră nici unul dintre reprezentan
ții atletismului din țara noastră. 
Puternica echipă a Greciei, din 
care făceau parte : Franguidis, 
Mantikas. Papanikolau, Zacharopu- 
los, atleți celebri pe acea vreme, 
a cîștigat cu ușurință întrecerea 
pe echipe. Individual, sportivii ro- 
mînf au avut satisfacția unei vic
torii a lui Lazăr Bodea la arun - 
carea ciocanului (37.98 m.) ca și 
pe cea a comportării alergătorului 
N. Ilie care, în proba de maraton 
a sosit primul după 3.14:14,6 îna
intea favoriților cursei. Trebuie să 
spunem că dintre toate probele, 
cursa de maraton era așteptată cu 
cel mai mare interes și se desfă
șura pe tradiționalul traseu de la 
cîmpia Marathonului la Atena.

De atunci, pînă la izbucnirea 
celui de al doilea război mondial, 
întrecerile din cadrul balcaniade
lor de atletism s-au desfășurat cu 
regularitate: 1931, 1932 și 1933 tot 
la Atena; 1934 la Zagreb; 1935 
la Istambul; 1936 la Atena; 1937 
la București ; 1938 la Belgrad ;

Necazurile 
fotbalului britanic

finala Cupei Angliei, cortina cade 
definitiv deasupra fotbalului și lo
cul său este ocupat în coloanele 
ziarelor de cricket și tenis, sporturi 
care domnesc absolut în sezonul de 
vară. Consecința acestei stări de lu
cruri este că se joacă fotbal în con
diții grele, adesea pe terenuri des
fundate, în ploaie șî zăpadă.

In asemenea circumstanțe a a- 
părut în ultima vreme, tot mai mult 
resimțită, concurența radioului și 
televiziunii. Intr-adevăr, aceste a- 
vantaje ale tehnicii moderne consti
tuie dezavantaje grave pentru ca
sele de la intrarea stadioanelor... 
Numeroși iubitori de fotbal preferă 
să stea acasă la căldură .urmărind 
meciurile din reportajele transmise 
pe calea undelor. Chiar anul a- 
cesta, ultima etapă a campionatului 
Ligii a trebuit să fie amînată cu 
o săptămînă, deoarece data coinci
dea cu finala Cupei Angliei și, 
desigur, numeroși spectatori din 
provincie ar fi absentat din tribune, 
preferind transmisiile de televiziune.

Cluburile caută să rezolve șl o 
altă problemă, legată de programul 
de iarnă al fotbalului. Meciurile 
începînd prea devreme, o serie de 
spectatori renunță de a veni la sta
dion. Ca remediu, s-a propus jucă
rea meciurilor în nocturnă și Liga 
a admis aceasta. Soluția este bună. 
Dar dacă englezii vor avea parte 
și în anul viitor de o iarnă atît de 
grea cum a fost cea din urmă, a- 
tunci problema rămîne de'rezolvat. 
In nopțile geroase, spectatorii nu se 
vor îmbulzi la porțile stadioanelor™

k.< *
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Gurău campion balcanic la arun- 

1939 la Atena și 1940 la Istambul 
(neoficială îneă și, din acest mo
tiv, fără un clasament general, 
pe națiuni). întrerupt din cauza 
războiului, șirul balcaniadelor a 
lost reluat în 1946 prin desfășu
rarea întrecerilor de pe stadionul 
-Kemal Stafa“, din Tirana. In 
1947, concursurile au avut loc la 
București pe stadionul din Dealul 
Spirii. Apoi, întrecerile s-au des
fășurat pentru cîțiva ani cu o par
ticipare redusă, pentru ca în acest 
an stadionul „Partizan", din Bel
grad, să reunească iarăși pe re - 
prezentanții acelorași țări care au 
iuat parte și la prima ediție a bal
caniadelor atletice : Bulgaria, 
Grecia. Jugoslavia, Romînia și 
Turcia.

Pînă la război, în cele 10 ediții 
ale competiției, întrecerile au fost 
dominate de echipa Greciei care 
a ieșit învingătoare de fiecare 
dată. Locul doi a revenit în ma
joritatea cazurilor, echipei Jugo- 
slaviei iar locul trei, nouă. Numai 
la balcaniada de la București din 
1937, echipa noastră a întrecut net 
pe cea a Jugoslaviei și puțin i-a 
lipsit pentru a putea ocupa locul 
întîi. In ceea ce privește locurile 
patru și cinci, ele au revenit al
ternativ echipelor Bulgariei și 
Turciei, iar ultimul loc. Albaniei, 
bine înțeles atunci cînd aceasta a 
participat.

? Este o întrebare cu un 
dificil de dat. cu atît mai 
cît noi nu am mai avut 
meciuri directe cu aceste

Cum va arăta clasamentul edi
ției din acest an al balcaniadei de 
atletism ‘ _ 
răspuns 
mult cu 
de mult 
țări, iar calculul rezultatelor in
dividuale nu spune niciodată prea 
mult, atunci cînd este vorba de o 
întrecere în care sînt angrenate 
cinci echipe. In orice caz, judecind 
situația după rezultatele din ulti
mii an, se pare că ierarhia vala
bilă înainte de război, nu mai stă 
în picioare. Grecia de pildă — în 
mod teoretic — nu mai poate emi
te pretenții să ocupe „tradiționa
lul" loc întîi, la care în 
aspiră cu veleități egale 
Jugoslavia și Romînia.

Aceasta nu înseamnă
atît atleții greci, cât și cei turci nu 
vor avea un cuvînt greu de spus... 
Oricum, judecind după rezultatele 
pe care le avem pînă acum, vedem 
clar că nu sînt multe competiții 
atletice atît de echilibrate și atît de 
deschise oricărui rezultat ca a- 
ceste întreceri de la 20—22 iulie 
de la Belgrad.

ROMEO VILARA

acest an 
Bulgaria,

însă că

înaintea începerii campionatelor europene (neoficiale) de tenis de 
masă pentru tineret de la Opatija, echipele țărilor participante s-au 
aliniat pentru festivitatea de deschidere. In primul plan se văd repre
zentanții noștri Cobîrzan, Bujor, Sir lincan, Mariana Barasch și Maria

Golopența

o misiune dificilă, reușind 
o ducă la bun sfîrșit.

iunie, prima zî a între- 
inferechipe. reprezentativa 
feminină a învins Jugo-

Primul campionat european (ne
oficial) de tenis de masă pentru 
juniori și junioare care s-a des
fășurat de curînd la Opatija 
(R. P. F. Jugoslavia) a constituit 
un bun prilej de afirmare a valo
rii tinerelor și tinerilor jucători ro. 

mini. Succesele realizate de re
prezentanții țării noastre în aceas
tă importantă competiție sînt cu 
atît mai merituoase cu cit ele au 
fost obținute în deplasare. Pentru 
echipele noastre tinere, călătoria 
cu avionud pînă la Beigrad și a- 
poi cele 16 are de mers cu trenul 
pînă la Opatija a fo6t grea și a 
influențat într-o anumită măsură 
comportarea lor. De asemenea, 
mai ales la început, tinerii noștri 
s-au acomodat destul de greu cu 
jocul pe cele patru mese instalate 
pe parchet acoperit cu un covor 
gros. In astfel de condițiuni de 
concurs si cu adversari puternici 
din opt țări, tinerii noștri jucători 
au avut 
însă să

La 28 
cerilor 

noastrg 
slavia cu 3-0. iar băieții au dispus 
de echipa Greciei cu 5-0. Două ore 
mai tîrziu, juniorii l-au învins pe 
suedezi cu 5—4. Această victorie 
a fost pentru unii o surpriză, de
oarece suedezii erau considerați 
favoriți. Cei trei juniori suedezi 
er.au jucători foarte buni și folo
seau cu toții palete acoperite cu 
burete. In acest meci Zaharia Bu
jor și Șirlincan au cîștigat cite 
două jocuri, iar Cob:rz?n o victo" 
rie. In aeeaeși zi, fetele noastre 
au întrecut echipa R. F. Germane 
cu 3—1. pierzînd fnsx iocul de 
dublu. 24 de ore mai tîrziu forma
ția masculină a R. P. R. învingea 
Ia mare lirotă, cu 5—4, echipa 
Jngoslavie' într-o întâ’rrire în care 
s-a evidențiat în mod deosebit tî- 
nărtrl Cobîrzan. Victoriile ru fost 
obținute astfel: cite două de Co
bîrzan și Șirlincan și una de Bu. 
jor. De menționat sînt victoriile 
celor trei romîni asupra campionu
lui junior jugoslav Hrbud, recent 
învingător al consacraților Doli- 
nar și Harangozo din campiona
tele Jugoslaviei. De asemenea, 
Șinlincan a dispus și de Markovic 
cunoscut publicului bucuireștean, 
iar Cobîrzan l-a învins pe Jazvic 
un jucător prin excelență ofensiv. 
Numai după 15 minute de la termi
narea acestei partide. Juniorii 
noștri au trebuit sg susțină un nou 
examen dificil, înfruntînd în fi
nala competiției puternica echipă 
maghiară. Surmenați și cu nervii 
epuizați, Șinlincan, Bujor și Co
bîrzan au pierdut întâlnirea cu 
1—5. Deși scorul apare categoric, 
totuși meciurile au fost foarte 
strtase cu excepția cehii dintre 
Varady și Cobîrzan, unde ultimul 
s-a acomodat greu cu paleta cu 
burete japonez a adversarului 
său. Singura victorie a fost reali
zată de Șirlincan împotriva cam
pionului juniorilor unguri Jancso.

Finala la fete a fost disputată 
tot cu echipa Ungariei și după o 
luptă dîrză noi am pierdut cu 2—3 
după ce am condus cu 2—Q. Aici 
trebuie sg arăt că la 2—0 Maria 
Golopența și Mariana Barasch au 
fost mulțumite și au jucat apoi 
Încrezute, iar după jocul de dublu 
eJe au acționat cu o exagerată re
ținere. La 2—2, Barasch, aproape 
paralizată de emoție nu a nimerit 

‘ o minge, pierzînd ultimul set la

învinsă 
a cuce- 

doilea

din acest an a aces- 
care s-a 

satisfăcător pentru 
Romîniei, 
de concluzii intere- 
jocul defensiv pasiv

îrtcheiat

se pot

Toth cu 7—21 (aceeași jucătoare 
pe care la proba de simplu, Ba-< 
rasch a învins-o cu destulă ușu
rință).

In probele individuale, Marfa 
Golopența, Mariana Barasch, Șirj 
lincan și Cobîrzan au avut o com^ 
portare excelentă, dovedind o vo
ință de luptă apreciabilă și d - 
monstrînd un joc de calitate.

La simplu băieți, pentru a a- 
junge în finală, Șirlincan i-a în
vins pe rînd pe ; Braun (R.P.U.), 
Karshon (Suedia). Franic (Jugo
slavia), Cobîrzan. Acesta din 
urmă a cîștigat în sferturi de fi
nală la unul din favoriții competi
ției, jugoslavul Jazvic cu 2—1. In 
finală Șirlincan l-a întâlnit pe ma
ghiarul Varady, neînvins în tot 
concursul. Șinlincan a pierdut o» 
1—2, dar dată ar fi atacat mai 
mult $ rhai curajos, ar fi putut 
să-și adjudece victoria. Bujor a 
tost eliminat de germanul Kohler 
cu 2—1, un excelent apărător, dar 
Bujor nu a utilizat cu deplină 
convingere loviturile ofensive.

La simplu fete, Golopența a în
trecut pe Sane (Jugoslavia), Do- 
lenc și Dauphin (R.F.G.) urmînd 
să întâlnească în finală pe Ba
rasch oare, la rândul ei, eliminase 
pe jugoslăva Plut și pe maghiarele 
Toth Și Jancs'o. In finală, deși a 
condus în primul set cu 12—2, Ba
rasch a fost pîng la urmă 
de Maria Golopența care 
rit astfel titlul. Ce! de al 
succes al reprezentantelor noastre 
se datorește jucătoarelor Golopen
ța șî Barasch la proba de dublu. 
Aci ele au învins cuplurile Toth— 
Jancso (R.P.U.) $i Teran—Plut 
(Jugoslavia). La dublu băieți, pe
rechile Șirlincan — Bujor și Co
bîrzan—Alser (R.P.R—Suedia) s-au 
clasat pe locul II, pierzînd apoi 
la finaliștii probei Hrbud—Mar
kovic și respectiv Kohler—Otto.

După ediția 
tei competiții, 
cu un bilanț 
reprezentanții 
trage o serie 
sânte. Astfel, 
al lui Șirlincan și Barasch, care 
se limitează doar la punerea min
gilor pe masă fără schimbare de 
direcții și fără o alternare în In
tensitatea „tăieturilor", este un 
joc lipsit de perspectivă. Apoi, 
este necesar ca Golopența, Bujor 
și Cobîrzan, care au Un joc mai 
complet, să facă uz mai des de 
loviturile ofensive decisive, ' dar 
executate în momentele cele mai 
potrivite. In antrenamentele vii
toare ale acestor tineri, socotesc 
că este necesar să se pună accentul 
pe următoarele; Șirlincan: Îmbu
nătățirea atacului din ambele păr. 
ți, o aipărare razantă, bine dirijată 
și din apropierea mesei; Cobîrzan: 
apărare m.ai ermetică, razantă și 
dirijată; Bujor: apărare dirijată, 
cu alternarea intensității, contrai 
atac mai suplu și mai ales trecerea 
din apărare ta atac; Golopența: 
atac din dreapta, apărare direcție-; 
nată din ambele părți și antrenau 
ment intens de dublu: Barasch: 
căpătarea unei mobilități mult mai 
mari, îmbunătățirea executării miș-> 
carii din atac din ambele părți, 
mișcări care sînt acum foarte 
largi, apărare tăiată și ou aider-- 
narea intensității loviturilor.

Fiecărui jucător susceptibil de 
a fi selecționat pentru, o viitoare 
deplasare, va trebui să i se alcă-; 
tuiască un plan de pregătire, in-: 
dividualizată. Vor trebui aduși păru 
temerii cei mai nimeriți, iar jucă
toarele să fie înscrise și >la con-: 
cursurile rezervate băieților. De 
asemenea, trebuie făcut mai mult 
antrenament cu paleta cu burete șî 
împotriva umor adversari cu astfel 
de palete. Totodată va trebui 
cordiată o atenție deosebită șî î<w 
culmi de dublu.

F. PANET.H 
antrenor.
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70 metri b an
„Vă rog să.mi spuneți dacă 

mai sînt deținătorul recordului 
hunii?" Această Întrebare a fost 
adresată unui ziarist (Schubert 
de la Nepsport) de către un mare 
atlet (Sandor Ibarus), care impre
sionat de avalanșa rezultatelor nu 
mai ști*  ta un moment dat ai cui 
nume este trecut ta dreptul re
cordurilor mondiale ta 5-000, 3.000 
sa u 1.500 m.

Cu toată pronunțai*  *a  nuanță 
anecdotică, nedumerire» cunoscu
tului sportiv este perfect jusWL 
cată, mai ate» dacă țiaeni seama 
că în acest ea olimpic toarte „le
gile" stat răsturnate de perfor
manțele deja dreptul senzaționale 
ale atrteților. Recorduri la care al
tădată nici nu Îndrăzneam să ne 
gîndirn, daria curente, iar rezul
tate de valoare excepțională... 
„faprte dfveree*.

Cronicarii și atattati-Iirdi nu 
mai prididesc să desexa și si ta. 
regisrtreze toate rezultatele care 
le parvin din cele mei îndepărta
te colțuri ale tanti! Ee altfel, 
actuated aexort atletic nu ne-a 
adus numai cete auu vatoroase 
dar și cete mei— efemere recor
duri mondiale. Pare paradoxal, 
deoarece firesc este ea un record 
să fie cu etM nai tratate cu cât 
cifra sa reprezintă e valea re mai 
ridicată. Paradoxal, dar adevărat 
Și iată că, ta anul 1956 an record 
de 20,1 see. pe 220 y. trăiește 
doar zece zfle, s performanță de 
peste 83 m. ta aruncarea suliței o 
săptămfciă, tar un rezultat de a- 
proape 66 m, ta ciocan și mai 
puțin.

Și pentru că aruncarea cioca
nului reprezintă de fapt subiectul 
articolului da față, să ne oprim 
puțin asupra acestei probe, să 
recapitulăm evenimentele pe care 
le.am trăit de ie Începutul actua
lului sezon.

Calendarul mai arăta tocă luna 
aprilie cînd de te lâaidk (Cauca- 
zul de nord) neja sosit vestea a. 
nui nou record mondial stabilit de 
Mihail Krivonosov: 65,85 m. A fota 
încoronarea prodigioasei cariere 
a acestui sportiv oare ta numai 
patru ani * străbătut uriașul drum 
de ta „atlta Începător*  la .mare 
maestru". Ctteva săptâmîni mai 
tîrziu, tnt turneu ta mai mnite 
țări dta nordul Europei este par
curs în mod triumfai de Krivono
sov care âștigă invariabil toate 
concursurile ca performanțe între 
63 și 65 m. Cronicarii de atletism 
răsuflaseră ușurați: tată tn sftrșit 
un favorit olimpic care nu prez ta
tă îndoială. Și totuși_ Sâptămîaa 
trecută, ctod toți se așteptau mei 
puțin, ttaărta american Cliff Bla- 
yer, reușește totr-uo concurs 55,97 
m., răptodu-i tai Krivonosov 
proaspătul record ai lumii. Nkă 
nu se stinseseră ecourile perfor. 
manței tai Blayer când a sosit 
„răspunsul*  tai Krivonosov: 66,38 
m.! In limbaj curent aceasta ar 
putea fi tradus astfel:

„Am aflat ca plăcere de rveor. 
dul dvs. Ridic mănușa. Iată replt 
ca mea". Semnează Mihail Krivo
nosov din Minsk. Iulie 1956.

In acest pasionant „duel*  de la 
distanță, firește că ultimul cuvtoi 
nu a fost tocă apos—

Este foarte interesantă cronolo
gia recordului mondial ta arunca
rea ciocanului. La începutul seco. 
lutul nostru, supremația în aceas. 
tă probă o dețineau Statele Unite 
prin irlandezii emigrați ta „lumea 
nouă", care tocă taakrtaa hii 1900 
aruncau ta jurai a 50 m. Primul 
record mondial eficla! i-a fost o- 
mologta Iul Ryan (S.UA.) și era 
egal cu 57.27 m. (1913). A fost 
nevoie de un alert de veac ea să 
se „urnească" dta tac recordul. 
Abia tn 1938, germanii Hein și 
Blask, folosind o tehnică ceva 
mai rațională decît aruncarea ru- 
dimentairă a uriașului Ryan, ob. 
țin consecutiv 58.25 m. și 59.00 
m. înscrifodu_ș! numele 
deținătorilor recordului. De fapt, 
performanța M Ryan „murise" 
Încă tn 1935, etnd „ursul" irlan
dez O’Ollaghan (campion olim
pic) aruncase peste 60 m„ dar 
performanța aa n-a fost omologată 
pe motivul că „Insula" nu era 
afiliată ia Federația de atletism.

Progresul ulterior al probei este 
hotărît de apariția maghiarului 
Imre Nemeth, cafe puntnd în prin, 
cioal accented pe detaliile tehni
ce, pe ritm, viteză și relaxare, a. 
plicînd principiul piruetelor, face 
să apună (ca șl ta disc șl greuta
te dealtfel) era „mastodonților", 
prezentînd pe aruncătorul de cio.

MihaU Krioonotoo.Recordmanul lumii

can ca pe un atlet suplu, mus. 
ehtolos, splendid construit. In de. 
curs de trei ani (1948—1950) Ne
meth ameliorează de trei ori re
cordul lumii reușind consecutiv 
59.02, 59,56 și 59,88 m. Oftetal 
peste 60 ni. va trece primul com- 
patrtotoi aâu lose! Csermak, care 
ia Jocurile Olimpice de la HeL 
sinki reușește 60,34 m Și 
am văzu: că a-a întimplat și 
alb- probe.
unii singur să treacă... 
mW*,  ca nenumărați alții să-i ur
meze. In același an, Strandli 
(Norvegia) obține 61,25 m., iar 
anul următor mai adaugă 1,11 m. 
prooruiui său record. In 1954, 
Krivonosov aruncfrid 63.34 m. 
srtabaeșțe tuiinul său record mon. 
dial. Ia decembrie al aceluiași an, 
tînărul stncenf din Baku, Nena
șev, reușește 64,05 m. înscriindu- 
se pe tabelul recordmanilor.

'Anul limit însă, este total Ia 
dispoziția tai Krivonosov care 
joacă*  stabilește 
mondiale, reușind 
șovia și 64,52 la 
se cunoaște.

In acest timp, 
care a ciocanului 
totalitate un . _ _
21 de atleți, dintre care jumătate 
sovietici, au trecut între timp, 
Rubiconul. Pînă Ia marele eveni
ment de la Melbourne, cînd toți 
acești maeștri vor evolua în ace
lași cerc, palpitanta dispută „prin 
corespondență" ne poate face mar. 
torii unor realizări

Iată acum lista 
au aruncat ciocanul

cum 
în 

a fost suficient ca 
„Rubico-

două recorduri 
64,33 m. la Var- 
Belgrad. Restul

proba de arun- 
a înregistrat în 

progres vertiginos.

de necrezut, 
atleți'or care 
peste 60 m: 

V. CH.

1. Krivonosov (U.R.S.S.)66.38 m. (1956)

X
4.
5.
6.

pe tabel*

Redacția și Administrația,

Stad ionul olimpic este aproape gata
la Melbourne 

de construcție
O ultimă știre de 

anunță că lucrările 
ale stadionului olimpic sînt pe cale 
de a fi terminate. Totul este gata 
afară de_. bănci, vestiare, restau
rante, telefoane de presă, etc. Toate 
acestea vor fi amenajate și montate 
abia în sepiwnorie.

Concepția arhitecturală a stadio
nului (care, după cum se știe, este 
un stadion vechi, renovat de mai 
multe ori), lasă de dorit pe plan 
estetic. Stadionul cuprinde patru 
tribune de tip și vîrste variabile. 
Tribuna cu două etaje, de cărămidă 
și ciment, destinată presei și oficia
lilor, a fost construită în 1930. Ală-

A început Spartachiada popoarelor 
din R. S. F. S. R.

MOSCOVA, 9. (Agerpres). —
TASS transmite:

La 8 iulie a avut loc la Mos
cova deschiderea festivă a Sparta, 
chiadef popoarelor R.S.F.S R. Lă 
competițiile finale ale spartachia- 
dei vor lua parte peste 8.000 din
tre cei mai buni sportivi ai re
publicii. Din aceștia 1.800 sînt 
atleți iar 1.200 gimnaști.

Spartachiada s-a deschis prin- 
tr-o mare serbare sportivă pe 
stadionul „Dinamo". Tribunele 
stadionului au fost pline cu zeci 

mii de spectatori din Moscova- 
această sărbătoare au asistat 

A. Bulganin, K. E. Voroșilov, 
M. Malenkov, V. 
G. Pervuhin, N. 
I. Brejnev, D. 

I. Beleaev, P. N. 
asistat de asemenea 
legației guvernamentale a Repu
blicii Democrate Coreene Tn 
frunte cu Kim Ir Sen. președin
tele Cabinetului de Miniștri al

turi, se 
strucție 
apoi o mică terasă de beton, unde 
va fi montată o tabelă de afișaj 
pentru rezultate. Urmează o tribună 
cu două etaje, de beton, cuprinzînd 
locurile cele mai ieltine. Construc
ția ei datează din 1936. In lața tu
turor acestor tribune vor fi dispuse 
bănci pe un plan ușor înclinat.

Acest stadion, care pînă de cu- 
rînd a găzduit numai jocuri de cri
cket, are o formă aproape circulară. 
Din cauza mărimii terenului (în 
comparație cu stadioanele obișnuite) 
vizibilitatea din tribunele superioare 
va fi destul de dificilă. Un cores
pondent al ziarului francez „L’E- 
quipe" spune, glumeț, că la Mel
bourne toate probele vor trebui vă
zute numai prin binoclu 1

află o altă tribună, de con- 
și mai veche. Se găsește

de 
La 
N. 
G.
M. 
L.
N.

M. Molotov, 
S. Hrușciov, 
T. Șepllov. 

Pospelov. Au 
membrii de-

R.P.D. Coreene, Alteța sa Regală 
prințul Norodom Sianuk al Cam- 
bodgiei și persoanele care 11 în
soțesc.

M. A. lasnov, președintele Con
siliului de Miniștri al R.S.F.S.R., 
a adresat sportivilor cuvintul de 
salut.

Au 
masă 
ți.'or. 
nulta T. _ -------- -
sa minunată în gimnastica arti
stică Uda Nazumtdineva din 
Sverdlovsk. Minunății ajsrobațt 
din 1-entngiad Zinaida Ovtikova 
și NikoX Fateev au cules aplau
zele puternice ale spectatorilor

S-au desfășurat de asemenea 
concursuri atletice. Galina Roz- 
cikova din Sverdlovsk a cîștigat 
proba de 190 m. stabilind un re 
zultat t 
Spxrtivut ..... ........... —
Stalingrad a parcurs 5000 m. în 
14 mtoute

avut Ioc demonstrații de 
ale gimnaștilor și acroba- 

Pe cimpoi verde al sladio- 
și-a demonstrat măiestria

excelent — 11.8 secunde. 
Vasilii Vlasenko din

4,6 secunde.

FOTBAL PESTE HOTARE

i

t

A hiat sfirșit turneul internațional 
de baschet de la Sofia

Sol iA 9 (prm teiefon). — Du. 
minică scara a luat sîîrșit turneul 
internațional de baschet masculin.

Echipa cîștigătoare a putut u 
cunoscută abia în ultimul a 
turneului; 
fia care a 
întîlniri.

Iată rezultatele
Vineri, în ultimul joc al serii Par
tizan Belgrad a întrecut Cerveno 
Zname cu 67—65 (32—32). Sîm
bătă, Udarnik a întrecut Cerveno 
Zname cu 50-45 (24-22). Aka- 
demik a dispus de Progresul 
București cu 68—50 (35—22) , iar 
Dinamo Sofia a învins Partizan 
Belgrad cu 63—51 (31—29).

In ultima zi a turneului. Dina
mo a dispus de Akadem k după 
prelungiri cu 66—62 (32—31), 
Cerveno Zname —Progresul Bucu
rești 61—43 (34-25) și Udarnik 
—Partizan Be’grad 62—53 (36— 
31). Clasamentul se prezintă ast
fel : Udarnik 9 p., Cerveno Zna. 
me 8 p., Dinamo 8 p.. Partizan 
Belgraid 8 p., Akademik 7 p. Și 
Progresul București 5 p.

TOMA HRISTOV

ea este Udarnik So-
cîștigat 4 din cele 5

înregistrate •

mația în culpă dîndu-l pierdute 3 me
ciuri cu: 3-0. (T. Hrlstov).

Din cauza numeroaselor îtitîlnirl 
Internaționale — interciuburl. o serie 
de jocuri din campionatul maghiar a-j 
fost aminate. Așa de pildă. In timp 
ce Kinizsi, Csepeli, Vasas, Tatabanya 
și Dozsa au susținut 15 jocuri, alte 
echipe ea Vasas. Vdros I xibogo, . au 
susținut numai zece șl — respectiv 
11 meciuri. In trim tea clasamentului 
se aOă echipa KLnizsi, aceasta dato
rită faptului că ea a susținut mai muite 
meciuri. Indiferent de locul pe care-1 
ocupă momentan în clasament o si
tuația bună are Voros Lobogo, care 
n-a pierdut decît cinci puncte.

In urma jocurUor 
minică clasamentul 
fel:
1. Kinizsi
2. Honved 
3.. Salgotarjănl
4. *Vords Lobogo
5. Dozsa Bp.
6. Csepeli Vasas
7. Tatabanya
8. Vasas Bp.
9. Pecsi Dozsa

19. Derog
11. Szegerf
12. Szombathely

După focurile restanță, clasamentul 
campionatului R. D. G-armane se pre
zintă astfel:
1. Lokomotive Leipzig 13 8 2 3 24:11
2. Aktivist Brieske 13 7 3 3 19: 9
3. Wlsmut Karl M. St. la 6 4 1 21: 9
4. Rotation Leipzig
5. Lokomot. St end al
6. Vorwarts Berlin
7. Rotat. Babelsberg
8. Turbine Erfurt
9. FortsclJitt Weisen.

10. Motor Kan M. St.
11. Einhedt Dresai en
12. Empor Rostock
13. Dinamo Berlin
14. Motor Zwickau

• Comisia centrală de antrenori 
din R. Cehoslovacă a alcătuit loti’i ce
lor 20 de jucători care vor face depia». 
sarea in America de Sud. Iată nu
mele lor: Dolejși, Schroiff, Hertl, No
vak, Tichy, Pluskal, Masopust, Ur
ban, Hledik, Prochazka, Pazdera, Mo
rav cik, Jakubcik, Feureisl, Prada, 
Borovicika, Kraus, Molnar, Bily, Pav- 
k>vkd.

înainte de plecare, echipa reprezen
tativă va susține un meci de verifi
care la 14 sau 15 iulie.
• Duminică la Tirana, Partizan a 

întîlnit echipa bulgară de fotbal 
Spartak Sofia. Meciul s-a terminat 
la egalitate: 0-0.
• La Sofia, Lokomotiv a jucat du

minică cu echipa iugoslavă Hajduk 
Split. Meciul s-a terminat cu victoria 
fotbaliștilor bulgari cu scorul de 2-1 
(1-0). Au marcat: Bogdanov (2) pen
tru învingători și Rabaț pentru oas
peți.
• In cadrul campionatului bulgar 

de fotbal s-au desfășurat doar două 
întîlnirl. In meciul restanță din tur, 
Spartak Pleven a terminat la egali
tate cu Torpedo Russe: 1-1. Dinamo 
Sofia a întrecut pe Spartak Stalin 
cu 3-2 (2-0).

In urma acestor rezultate clasamen
tul se prezintă astfel:
T-D.N.A.
N. Armia Plovdiv 
Udarnik Sofia 
Dinamo Sofia 
Lokomotiv Sofia 
Spartak Sofia
Spartak 
Torpedo 
Uzina 12 
Spartak 
Spartak 
Minior Dimitrov©

In urma unor acte 
săvârșite de jucătorii _ _ 
Dhnftrovo, Comisia republicană de 
fotbal a hotărît să sancționeze for-

întâlnirea de șah
Sofia - Belgrad

SOFIA 9 (prin telefon). — Du
minică a început la Sofia întîlni. 
rea internațională de șah dintre re. 
prezentative’.e orașe’or Sofia și Be.1_ 
grad. Fiecare echipă este formată 
din 8 bărbați și 2 femei.

Sofia: Minev, Ko'arov, Boboțov, 
Țvetanov, Miiev, Bobekov, Iva
nov, Neichirh și jucătoarele To- 
dorova și Asenova.

Belgrad: Mato novici, lvkov, 
Trifunovici, Karaklaici, Djurașe- 
VÎci, Măriei, S. Nedeikovici, Lu- 
kiei și jucătoarele V. Nedeikovici 
și Kirovici. După prima zi, sco
rul este egal: lr/s—U/2- Ău re
mizat: Kolarov-Ivkov, Boboțov.
Trifunovici și Milev-Djurașevici.

65,97 m. (1956)
(1958)
(1954)
(1956)
(1955)
(1953)
(1956)
(1956)
(1956)
(1956)
(1955)
(1956)
(1956)

2. Blayer (S.U.A.) _
* Samoțvetov (U.R.S.S.) 64.41 m.

Nenașev (U.R.S.S.) 
Connolly (S.U.A.) 
Nikulin (U.R.S.S.) 
Strandli (Norv.) 
Hol] (S.U.A.)

Krasnov (U.R.S.S.) 
1*.  Redkin (U.R.S.S.) 
11- Egorov (UR.S.S.) 
12. CSermac (R.P.U.) 
13 Maca (R. Ceh.)
14. “ ------------
15.
16.
17.
18)
19.

a.
9.

64,05 m.
63,88 m.
62.78 m.
62,36 m.
62,32 m.
61,70 m.
51,59 m.

61,55 m.
61,48 m.

61.43 m.
50.99 m.

60.79 m. (1955),
60,77 m. (1952)
60.44 m. (1956)

Kacev (U.R.S.S.) 
Rut (R.P Pol.) 
Storch (Germ.) 
Tarasiuk (U.R.S.S.) _______ ,____ ,
Plescenkov (U.R S.S.) 60,32 m. (1955) 
Vaivads (U.R S.S.) 60.32 m. (1955)

20. Nemeth (R.p.u.) 60,31 m. (1952),
21 Racici (R.P.F.Jug.) 60.28 m. (195S).

Turneu internațional 
de volei

SOFIA,
Sîmbătă, 
desfășura 
temațjonal de volei la care . „ 
participa reprezentativele masculi
ne și feminine ale Romîniei, Iugo
slaviei, R. P. Chineze și Bulgariei.

9. (Prin telefon), 
duminică și luni se 
la Sofia un turneu

va 
in - 
vor

Plovdiv 
Russe 
Sofia 
Pleven 
Stalin

11 7 3
12 7 2
11 6 2
12 4 5
11 3 5

17
16
14
13
11

1
3
3
3
3

12 3 5 4 13:14 11
12 3
12 2
U 4
12 2
12 2
12 1

13:10 10 
10:21 10

9
9
8

_________ 6
de indisciplină
echipei Minior

4 5 
6 4
1 6
5 5
4 6
4 7

13:10 
8:17

10:18 
13:17

Intîlnirea internațională de handbal
ale orașelor BUCUREȘTI și

Joi după amiază pe stadionul 
Republicii, echipa masculină de 
handbal a orașului Budapesta va 
susține cel de al doilea joc din 
cadrul turneului pe care îl între
prinde în țara noastră, întilnind 
selecționata Capitalei. După jocul 
de la Timișoara, handbaliștii ma< 
ghiari au sosit ieri seară în Bucu*  
rești și astăzi după amiază vor

chiar

desfășurate du
se prezintă ast-

15 7 5 3 28:17 19
14 8 2 4 33:20 18
14 8 2 4 23:17 18
11 7 3 1 23:12 17
15 6 4 5 15:14 16
15 5 4 6 20:22 14
15 4 5 6 17:21 13
10 3 6 1 14:12 12
14 5 1 8 13:23 11
14 3 3 8 16:24 9
13 3 3 7 11:22 0
14 3 2 9 11:20 8

io
17
16
15
14

Joi pe stadionul Republicii

între echipele masculine
BUDAPESTA

pe sta-face un antrenament 
dionul Republicii.

In vederea acestui 
nata masculină de handbal a ora
șului București se pregătește cu 
intensitate. Echipa va fi formată 
din următorul lot de jucători: Si- 
dea, Haberpursch, Labă (portari), 
Thelman, Streitferdt, Sauer, Schu
ler, Donca, Bota și Șelaru (apără
tori), Bulgaru, Yost, Wagner. Ttpu,

joc selecțio-

12 5 3 4
13 5 3 5
13 4 4 5
13 4 4 5
12 4 4 4
12 5 1 6
14 3 3 *
11 3 2 6 13:16 8

13 3 9 10 14:25 6

13 6 3 4 16:13
13 6 2 5 20:24 

16:15 13 
18:27 13 
20:17 12 
15:13 12
8:16 12 

22:10 11
9:17 9

Lache, Călimara și Nodea (ata- 
canți).

Joi după amiază, pe stadionul 
Republicii, programul va fi urmă
torul : ora 16,30 demonstrație de 
oină, ora 17 demonstrație de ho
chei pe iarbă, iar la ora 18 întîl- 
nirea internațională de handbal 
între selecționatele masculine ale 
orașelor București și Budapesta.

I

• ELapa a 3-a a Turului Ciclist al 
Franței s-a alergat simbătă pe o 
căldură caniculară. Distanța de 225 
km. (Lille—Rouen) a fost parcursă de 
cîștigătorul etapei, Italianul An*igo  
Padovani, în 6 orc 18 min. 25. Etapa 
4-a (Roucn-Caen) a fost cîștigată de 
Roger Hasenfordcr (Franța) cu tim
pul de 2 ore 56 min. 44 sec. — An- 
dră Darrigarle (Franța) continuă să 
conducă în clasamentul general cu 
22 ore 96 min. 16 sec. urmat la un 
minut 30 sec. de Voorting (Olanda), la 
2 min. 53 sec. de Lauredi (Franța) 
și la 3 min. 15 sec. de Robinson (Lu
xemburg).
• Ieri s-a disputat a V-a etapă a 

Turului Franței (Caen-St. Malo, 189 
km ). Victoria a revenit ciclistului 
Morbain, dintr-o echipă regională 
franceză cu timpul de 4 ore 51 min. 
49.

In clasamentul general continuă să 
conducă Darrigade.
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