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Răsplata strălucitei victorii a handbalistelor noastre 
PE LINGĂ BUNELE APRECIERI ALE CELOR DE PESTE HOTARE, 

ENTUZIASTELE FELICITĂRI ALE TINERETULUI NOSTRU MUNCITOR Fiima ediț.e a înlîlnirli de atletism dintre juniorii romîni și bulgari ; 
avut Ioc pe stadionul Republicii din București. Iată-1 pe Melodie Tranda- 
filov unul din participanții săriturii cu prăjina.

Meciul internațional de jynîorî 
R. P. Rovină — R. P. Bulgaria

„Echipa feminină de handbal a 
R. P. Romîne este campioană mon- 
diaiT". Vestea aceasta s-a răspîn- 
dit cu iuțeala fulgerului în lumea 
întreagă ca și în cele mai îndepăr
tate colțuri ale țării constituind un 
prilej de bucurie și de justificată 
mîndrie, pentru iubitorii de sport 
ca și pentru toți oamenii muncii 
din țara noastră. A două zi, după 
strălucita victorie asupra echipei 
germane obținută chiar în „patria 
handbalului", la Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri și la 
redacția ziarului nostru au în
ceput să sosească zeci de telegrame 
de felicitare adresate handbalis
telor noastre, care au apărat cu 
atita cinste culorile scumpei noa
stre patrii, în marea întrecere in
ternațională.

VA FELICITĂM DIN TOATA 
INIMA, DRAGI PRIETENI!

Așa începe textul telegra
mei trimisă de echipa masculină 
de handbal a orașului Budapesta, 
aflata în turneu li noi în țară. Ju
cătorii maghiari au ținut să fie 
printre primii care să felicite Co
mitetul pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri și echipa feminină de 
handbal a R.P. Romîne pentru ex
celentul rezultat realizat în cadrul 
campionatelor mondiale. In telegra
ma lor, handbaliștii maghiari urea
ză handbalistelor noastre succese 
din ce în ce mai frumoase în viitoa
rea lor activitate.

De asemenea, numeroase echi
pe de handbal din țara noastră au 
felicitat echipa feminină pentru 
cucerirea primului loc în campio
natul mondial. Handbaliștii și hand
balistele din orașele: Cluj, Timișoa
ra, Orașul Stalin, Sibiu, etc. și-au 
exprimat bucuria pentru faptul că 
handbalul din țara noastră a reu
șit — și în mod atît de strălucit 
— să confirme valoarea lui pe plan 
mondial.

VICTORIA VOASTRĂ ESTE UN 
ÎNDEMN SI PENTRU 

OAMENII MUNCII

Dar, nu numai sportivii au fost 
printre cei care au adresat felicitări 
echipei noastre feminine de hand
bal pentru marea victorie din ca
drul campionatului mondial. Nu
meroase colective de muncitori, 
ingineri, tehnxienj și funcționari 
din diferite întreprinderi și insti
tuții din țara noastră au ținut să 
își exprime satisfacția pentru suc
cesul de la Frankfurt. Astfel, de 
Ia Orașul Stalin, din parîea co
lectivului de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și funcționari ai uzine

- BINE AȚI VENIT! ____

In zorii zilei de astăzi, de 
pe aerodromul Schonefeld, 
din Berlin, au decolat două 

avioane care vor readuce in 
tară reprezentativa noastră fe
minină de handbal, ciștigăioa- 
rea campionatului mondial. 
Sportivele noastre aduc în pa
trie 15 medalii de aur. Ele au 
cucerit totodată unanima a- 
preciere a tuturor specialiștilor 
străini cu privire la valoarea 
handbalului nostru. Misiunea 
acestor strălucite ambasadoare 
ule mișcării sportive din țara 

lor „Steagul roșu" a sosit pe adre
sa ziarului nostru o telegramă de 
felicitare, în care se spune că vic
toria echipei noastre feminine de 
han'dbal nu este numai un succes 
al mișcării sportive din țara noas
tră, ci și al tuturor oamenilor 
muncii.

Din Cluj, Floești, Timișoara șl 
din alte centre industriale ale pa
triei, numeroase colective de mun
că ale unor uzine și fabrici au fe
licitat echipa noastră, asigurînd-o 
că victoria ei constituie un puter
nic îndemn pentru muncitorii, in
ginerii, tehnicienii și funcționarii 
acestor întreprinderi Ia realizarea 
unor noi șî însemnate succese în 
producție.

ECOURI DIN RF. GERMANĂ

Deși au trecut cîteva z'le de la 
/.memorabila dată" — așa cum o 
numesc specialiștii din Germania— 
de cînd echipa R. F. Germane a 
fost nevoită să încline steagul 'in 
fața reprezentativei noastre și să 
se mulțumească cu locul al doilea 
în campionatul mondial, ziarele 
vest germanp continuă să comen
teze acest deosebit eveniment spor
tiv. Este interesant să redăm în 
întregime declarația făcută de ar
bitrul meciului suedezul Bertil 
Westblod unui corespondent de 
presă. ,,A fost un joc frumos și o 
luptă extrem de dîrză. Trebuie să 
recunosc însă că deși a fost dîrză, 
lupta s-a purtat totuși în limitele 
sportivității. Pentru aceasta mulțu
mesc ambelor echipe. Cit privește 
rezultatul este clar. A cîștigat echi
pa care a meritat, echipa ro
mînă. Această formație are o 
apărare bună și curajoasă, care 
alături de pătrunderile rapide ale 
înaintașelor a hotărit rezultatul. 
Apărarea echipei germane a jucat 
prea deschis și cu greu a făcut 
fată atacurilor desfășurate de ro- 
mînce. Din echipa c'șfigătoare 
mî-au plăcut mult halfii de mar
gine (Aurelia Sălăgeanu și Ma
ria Scheipp n.n.) care sînt foarte 
ofensivi șî înaintarea, în care tri
pleta (Elena Jianu, Mora W ndt, 
Lucia Dobre nm.) muncește mult 
și creează excelente faze de gol". 
Părerea cunoscu'ului arbitru sue. 
clez este concludentă și eă vine să 
confirme, odată în plus, valoarea 
reprezentativei noastre feminine 
de handbal.

Vorbind despre echipa noastră 
dl. Charles Petit-Montgoberl, pre
ședintele Federației Franceze de 
Handbal șj vicepreședintele Fede
rației internaționale de Hand
bal a spus următoarele: „Sînt 
plăcut surprins de victoria echi
pei romîne și consider că ea 
este, fără discuție, cea mai bună 
din lume. Sînt bucuros că am vă
zut învingînd în finală o echipă 
cu un joc plin de viață, inteligent 

noastră a fost îndeplinită cu 
succes, lată în cîteva cuvinte 
bogatul bilanț cu care delega
ția noastră se întoarce după o 
absență de 15 zile în patrie!

Capitala se pregătește s-o 
primească așa cum se cuvine. 
In numele zecilor de mii de 
sportivi cărora victoria echi
pei noastre le-a adus o maxi
mă satisfacție și in numele tu
turor oamenilor muncii din 
(ara noastră, le spunem jucă
toarelor de handbal un căldu
ros : BINE ATI VENIT! 

și precis și in același timp atletic. 
Acest lucru dovedește că handba
lul nu este apanajul forței și ai 
jucătoarelor înaite. Toți de aci an» 
remarcat desigur că romincele nu 
au o forță impresionantă și despre 
statura lor nici să na mai vorbim, 
deoarece ele au fost cele mai pu
țin înalte dintre toate jucătoarele 
care au evoluat la acest campio
nat. încă odată, sînt fericit că am 
văzut pe teren o echipă viguroa
să care a jucat totuși cu grație fe
minină. Sînt convins, de aseme
nea, că legăturile tradiționale din
tre popoarele romîn și francez sc 
vor dezvolta șî mai mult pe vii
tor. Personal, am convingerea că 
vom întreține cele mai cordiale 
relații cu conducătorii sportului 
din Rominia Sper că vom angaja 
cît mai curînd jocurile Romînia- 
Franța și Franța-Romînia, care 
vor constitui un mijloc excelent 
și trainic de intensificare a rela
țiilor noastre prietenești".

ȘI ACUM CEVA DESPRE CEI 
CARE AU PLĂMĂDIT VICTORIA

Este vorba despre antrenorii 
care au reușit să pregătească și 
să conducă echipa Renublicii Popu
lare Romîne la această mare vic
torie internațională. Sarcina pre
gătirii reprezentativei noastre fe
minine de handbal în vederea par. 
ticipării la camoionatul mondial a 
fost încredințată unui colectiv de 
antrenori format din Nicolae Ne- 
def. Constantin Popescu și Gabriel 
Zugrăvescu. Muncind neobosit, în 
colaborare cu colegiul antrenorilor 
de pe lîngă comisia centrală de 
handbal, acest colectiv a reușit sa 
asigure echipei forma maximă 
tunci cînd a fost necesar. La cam- 
pxMiătii! mondial din R. F. Ger
mană sarcina de a conduce for
mația noastră a fost încredințată 
antrenorilor Nicolae Nedef șî 
Constantin Popescu, care au reu
șit să o ducâ din victorie în vic
torie pînă ia mec'ul final, al cărui 
rezultat este acum bine cunoscut.

Este c'ar că în realizarea aces
tui strălucitor rezultat sportiv un 
mare merit revine și acestor acti
viști sportivi, acestor tehn cieni. 
care zi de zi, nepfecupețind nici 
un efort au îndrumat echipa spre 
victorie. Felul în care a muncit co
lectivul de antrenori a! echipei 
noastre feminine de handbal poa
te fi dat ca exemplu, iar noi le 
transmitem și pe această cale sin- 
cerîle felicitări ale tuturor spor
tivilor, antrenorilor și actâviști’.or 
sportivi din țara noastră.

CALIN ANTONESCU

Azi pe stadionul Republicii:

București— Budapesta la handbal masculin
Asiaz: dupâ-amiază. stadionul Re

publicii va găzdui o nouă întrecere 
sportivă internațională, în cadrul 
căreia vor evolua cei mai buni hand- 
baliști din orașele Budapesta și Bucu- 
reșli. Ținînd seama de faptul că în 
cele două orașe activează cele mai 
bune echipe masculine de handbal 
din țările respective, se poate spune 
chiar, că astăzi după amiază, pe sta
dionul Republicii, se vor întîlni două 
veritabile selecționate ale R. P. Ro
mine și R. P- Ungare.

Din cele două meciuri disputate 
pînă în prezent unul s-a încheiat cu 
victoria echipei maghiare (Timișoa
ra, 1949) și altul cu victoria echipei 
noastre (Orașul Stalin, 1955). Meciul 
de mîine, al treilea deci, prezintă o 
importanță specială. Și acest lucru 
reiese și mai limpede din intensele 
pregătiri pe care le-au făcut ambele 
echipe. Echipa noastră a fost reunită 
pentru un scurt stagiu de pregătire,

) Stadionul Republicii va găz
dui, la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, cea de a treia ediție a 
meciului iniemațicnal de atle
tism dintre echipele reprezen- 

I tative de juniori și junioare 
ale R. P. Romîne și R. P. Bul
garia. Primul meci dintre ju
niorii noștri și cei bulgari a 
avut toc în anul 1954. Atunci 
lupta Sportivă a fost deosebit 
de dîrză — de altfel această 
cîrzenie a luptei a caracteri
zat și meciul revanșă, desfă- 

. șurat anul trecut la Solia — 
și s-a încheiat cu victoria echi- 

* pelor noastre cu 184:132
puncte.

A doua ediție a acestei în
treceri a fost organizată în 
1955 pe stadionul „ Vasil 
Levschi" din Sofia. Prezen
tând echipe omogene, bine puse 

j la punct și însuflețite de un
nestăvilit, entuziasm, juniorii și 
junioarele noastre au terminat 
din nou învingători, la capă
tul unui meci, care — sigur — 
va răimîne încă pentru mult 

1 timp în amintirea participanți-
lor și a spectatorilor (191:128 
puncte).

’• Insfîrșit, meciul de slmbătă 
și duminică va păstra cu si

Pregătiri pentru intikiirea de box București-Paris
La sfîrșitul săptămînii viitoa

re, spectatorii bucureșteni vor a- 
vea prilejul să asiste la o nouă 
întâlnire pugilistică internațională 
de mare anvergură : reprezenta
tiva orașului București va primi 
replica puternicei selecționate a 
Parisului. Duipă cum se știe, anul 
trecut, la Paris, pugiliștii bucu- 
reșteni ^au obținut o frumoasă 
victorie în fața boxerilor pari
zieni, de care au dispus cu . sco
rul concludent de 7-3. Oaspeții 
vor sosi în Capitală la 18 iunie. 
Prima întâlnire a boxerilor din 
Paris cu pugiliștii noștri va a- 
vea loc la 20 iulie, iar cea de a 
doua se va desfășura la 25 iulie, 
la Timișoara.

Boxerii noștri, recent reîntorși 
din R. Cehoslovacă, unde au rea
lizat performanțe meritorii, se an
trenează temeinic pentru acest 
dificil examen. Lotul a fost com
pletat cu cîteva elemente tinere. 
Echipa Bucureștiului va alinia — 
dună toate probabilitățile — ur
mătoarea formație: Mtrcea Do- 

mai mult asupra omogenizării for
mației. Selecționata maghiară nu
mără în componența ei pc lîngă o 
serie de vechi internaționali și cîți- 
va jucători mai tineri, însă autenti
ce speranțe ale handbalului maghiar.

In ceea ce privește șansele de a 
obține victoria, echipa noastră se 
prezintă cu o ,,carte de vizită" mai 
concludentă decît aceea a handba- 
iiștilor maghiari. In ultimii ani, 
handbalul masculin din țara noas
tră a realizat un evident progres. In 
prezent, el nu este cti mult mai pre
jos decît cel feminin, care s-a afir
mat drept cel mai bun din lume. 
Chiar ultimele rezultate vorbesc des
pre acest lucru și cu toate că, anul 
trecut, handbaliștii noștri nu au par
ticipat la campionatul mondial, totuși 
locul fruntaș (locul II) ocupat de ei 
în cadrul turneului de la Festivalul 
de la Varșovia (unde — spre exem
plu — echipa R. Cehoslovace, care a 

guranță aceleași caracteristici 
ca și ce’.e precedente, și sîn- 
tem convinși că întrecerea ti
nerilor atîeți romîni și'bulgari 
va reuși să pasioneze pe spec
tatorii, pe care noi îi dorim 
prezenți în număr cît mai 
mare. In vederea acestei în- 
lîlniri, care precede a.lte două: 
triunghiularul cu Cehoslovacia 
și Polonia de la Praga și me
ciul cu Ungaria de la Buda
pesta, antrenorii noștri au se
lecționat pe cei mai în formă 
dintre atîeți, mai ales în urma 
desfășurării campionatelor re
publicane de juniori.

In același t?mp, paraldî cu 
această competiție internațio
nală, se va desfășura pe sta
dionul Republicii un concurs 
la săritura în înălțime pentru 
iemei, la care va participa, 
printre altele, și lolanda Ba
laș. De asemenea, asociația 
Flamura roșie va organiza 
campionatele republicane de 
seniori la maraton și 50 km. 
marș, ca și o probă de 20 km. 
marș. Aceste campionate re
publicane și proba de 20 km. 
tnarș vor avea loc duminică, 
și se vor desfășura pe traseele 
pe care se organizează deobi- 
cei aceste curse.

ConstantinIvesc u (muscă),
Gheorghiu (cocoș), Emil Cișmaș 
(pană), 
ușoară),
i ușoară), 
mijlocie), 
ușoară), 
(mijlocje), 
(semi-grea). 
va evolua 

Gheorghe Fia! (semi-
Constaniin Dumitrescu 
Nicolae Linca (semi- 
Vasile Tijă (mijlocie- 
Dumitru

Gheorghe 
La categoria 
Dumitru

Gheorghiu 
Negrea 

grea 
Ciobotaru.

Prezența sa în echipă este însă 
incertă din cauza accidentului su
ferit nu de mult la antrenament 
Pentru Timișoara a lost desem
nat următorul lot: Putu Nicolae. 
Ludovic Ambruș (muscă). Victor 
Schiopu. Nicolae Mindreanu (co
coș), Ștefan Văcaru (panăl, Io
sif Olartt (semiușoară), Grigore 
Ion. Iosif Demeter (ușoară). Mi
hai Stoian. Șerbu Neacșu (semi- 
mij’.ocie), //ie Dragnea (mijlo* 
cie-ușoară), lan Pintea (mijlocie), 
Ghefu Velicu. Octavian Cioloca 
(semigrea), Vasile Mari uf an 
(or-ea). Antrenori sînt: Ion Popa, 
Gh. Axiot', 1. Stoianovîci șl L. 
Ambruș.

făcut o tigură onorabilă la campio
natul mondial, s-a clasat în urma 
noastră) probează evident acest 
lucru.

Meciul va fi condus de arbitrul 
iugoslav Ivan Snoj (Zagreb), ajutat 
la cele două porți de Gyozo Szol- 
nocki (R.P. Ungară) și Pândele 
Cirligeanu (R.P. Romînă).

Programul complet de astăzi 
după-amiază de pe stadionul Re
publicii va fi uirmătonul: ora 15,45: 
demonstrație de oină; ora 16,15: 
demonstrație de hochei pe iarbă; 
ora 16,45: selecționata taberei de 
tineret — C.C.A. (joc masculin 
de handbal), ora 18: București—• 
Budapesta.

Biletele pentru această întâlnire 
internațională se pun in vinzara 
de azi dimineață la Pronosport, 
Gal. Victoriei 9 și la casa soecia-i 
lă din str. Aristide Briand 21.



Construirea unui mare 
complex sportiv la Bacău 
In orașul Bacău se lucrează 

în prezent la construcția unui 
mare complex sportiv. Stadio
nul va avea o capacitate de 
peste 12.000 locuri, va cuprin
de un teren de fotbal și o pis
tă de atletism cu 8 culoare. De 
asemenea, în apropierea sta
dionului se va construi un 
ștrand, un poligon de tir. 8 
terenuri de baschet și volei, 
precum și o sală de sporturi 
unde se vor putea desfășura 
tntllniri de volei, baschet, te
nis de masă, gimnastică etc. 
Sportivii vor avea la dispozi
ție vestiare, dușuri, un cabinet 
medical, iar pentru publici*’ 
spectator se va amenaja un 
restaurant eu terasă.

Intrarea monumentală a com
plexului sportiv va fi marcată 
prin alei, ten scuar pentru par
carea autovehiculelor, o ffritînă 
arteziană și un grup de statui 
simbolizând rfteva din princi
patele discipline sportive.

La construcția stadionului 
participă tineri bripad'eri din 
diferite raioane ale regiunii 
Bacău, care și-aiu luat angaja
mentul ca, tn cinstea zilei de 
23 August, să Încheie prima e- 
tapă a lucrărilor. (Agerpres).

Sqartactiiafa tfe vară a tkeretului 
Organizați din timp 

etapa a lila!
Spartachiada de vară a tinere

tului a intrat fn cea de a treia 
etapă a desfășurării salel Eveni
mentul acesta este deosebit de 
Important pentru că el ne apro
pie cu încă un pas de finalele 
acestei uriașe competiții de mase, 
programate la București, intre 
18-22 august.

Acum, pe întreg cuprinsul ță
rii, mii de participant și parti
cipante își măsoară forțele în 
concursurile raionale la cele șap
te discipline sportive prevăzute în 
Spartachiadă. Din Orașul Stalin 
ne vine vestea eă. în localitate, 
vor lua startul în întrecerile ra
ionale peste 1.000 de soortivi. nu
mai la fotbal prezentindu-se 26 
de echipe. In vederea concursu
rilor — ne informează șubred ac- 
tia noastră — bazele sportive 
(Stadionul Tineretului, Ștrandul 
Tineretului, terenul de volei Fla
mura roșie, precum și toate tere
nurile de fotbal) au fost special 
pregătite, astfel că întrecerile vor 
avea asigurate un cadru cu ade
vărat sărbătoresc. Intense pregă
tiri s-au desfășurat și în regiu
nea Bacău- Șubredacția noastră 
ne relatează că, printre concuren-

■ ții tare se vor alinia la start 
fn etapa raională, se numără cî- 
teva elemente foarte talentate. 
'Astfel, țăranul muncitor Eugen 
Cocuț din comuna Gherăești (ra
ionul Roman) s-a dovedit un bun 
aruncător de greutate, reușind 
să trimită bila de metal la 10,50 
m. Dar, Eugen Cocuf nu va par
ticipa numai la atletism Intr-a
devăr, el a ieșit învingător în 
etapa pe centre de comune la 
farîntă. astfel că întrecerile pe ra
ion la această disciulină îl vor 
număra printre participant!. La 
întrecerile raionului Dorohoi, cu 
•tnn'te șanse se vor prezenta e- 
chipele de volei (băieți și fete) 
din comuna Brăești, precum și 
echipele de handbal (tete), oină 
și fotbal din comuna Văculești.

S-a dat startul în cea de a treia 
etapă a competiției IComisiile de 
organizare trebuie să acorde toa
tă atenția desfășurării concursu
rilor în cele mai bune condițiuni. 
Un sfat pentru organizatori: 
nu așteptați ultima zi a etapei 
1(29 iulie) pentru organizarea în
trecerilor, ei programați-le din 
thnp !

SPORT
• POPICE. — Sîmbătă și duminică 

ra avea Ioc pe arenele ,,23 August” 
și Recolta M. A. întîlnirea de popice 
Intre selecționatele masculine și fe
minine ale orașelor București și Ti
mișoara. Echipele sînt formate atît 
ia băieți, cît și la fete din cite opt 
Jucători. Se vor trage cite 200 lovi
turi (100 plin+100 izolat) la masculin 
*1 100 izolat la feminin.
• BOX. — Competiția dotată 

cu ,,Cupa Sfatului Popular” este în 
plină desfășurare, angrenînd nume
roși boxeri din colectivele sportive 
Îîucureștene. Astă-searăp în Parcul 
Copilului, cu începere de la ora 19, 
colectivul sportiv Locomotiva Grivița* 
Roșie organizează o nouă reuniune în 
cadrul acestei competiții.

Este interesant de subliniat că or-
fi

CAMPIONATELE CATEGORIEI 
A și B LA POLO PE APA

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE gimnastica pe echipe 
SE DISPUTA SIMBATĂ Șl 

DUMINICĂ

„Săptămâna gim
nasticii", începută 
în ziua de 7 iulie, 
se apropie de siîr- 
șit. In cadrul aces
tei săptămîni, cea

mai importantă întrecere o consti
tuie campionatul pe echipe al 
R.P.R. care se va desfășura peste 
două zile.

Toți gimnaștii și gimnastele 
noastre fruntașe, care vor alcătui 
reprezentativele asociațiilor spor
tive participante la acest campio
nat, s-au pregătit cu intensitate, 
țelul lor fiind asigurarea unui cît 
mai înalt nivel tehnic al concur
sului și — bine înțeles — obține
rea unui rezultat superior. Pregă
tirea febrilă caracterizează Insă 
nu numaj pe concurenți, ci și pe 
organizatorii acestui campionat 
care la rîndul lor, depun toate 
eforturile pentru a asigura reușita 
întrecerilor.

întrecerile din cadrul campio
natului republican de gimnastică 
pe echipe vor avea loc sîmbătă șl 
duminică (în ambele zile de la 
ora 18) pe stadionul Dinamo din 
Capitală. Trebuie să subliniem că 
aceasta este a treia competiție d» 
gimnastică organizată tn acest au 
în aer liber. Sperăm că ea va de
păși succesul înregistrat de între
cerile precedent», mai ales d • 
vorba de cea mai importantă fu. 
trecere de gimnastică pe echipe în 
cadrul căreia se va da o luptă 
dîrză pentru cucerirea titlului de 
echipă campioana a R.P.R.

ȘTIRI DIN BASCHET

• Zilele trecute 
s-a ținut, |a sediul 
Comitetului pentru 
Cultură Fizică și 
Sport, o ședință 
consacrată analizei 

turului campionatelor categoriei A. 
La ședință, au participat antrenori
ai echipelor noastre fruntașe și 
a-Iți antrenori din Capitală, jucă
tori, reprezentanți ai comisiei cen
trale de baschet și ai Inspecției
de resort. Antrenorul Emil Manea 
a prezentat un referat asupra cam
pionatului feminin. Observațiile 
asupra desfășurării primei părți a 
campionatului masculin au fost
făcute de antrenorul Vawle Po
pescu. LuTndu-se ca bază cele două 
referate s-a trecut la discuții asu
pra măsurilor ce trebuiesc luate 
pentru ridicarea nivelului celor 
două importante competiții ale 
baschetului nostru și pentru ridi
carea baschetului în general. La 
discuții au participat, printre alții, 
antrenorii Alexandru Șerban, Gri- 
gore Avachian, Gh. Roșu, Lucian 
Vasilescu, A. Predescu, Anton Ma- 
nole, Al. Pop etc.

• Alte rezultate din cadrul cam
pionatului de juniori și junioare. 
JUNIOARE: Tînăru! Dlnamovlst 
Timișoara-Voința C. Lung Moldo
venesc 68—27 (29—15); Vo nța
Focșani-Prognesul Bacău 79—13 
(36—8); Progresul Oradea-Pro- 
gresul Tg. Mureș 35—28 (13—14). 
JUNIORI: Voința Tg. Mureș- 
Voința Oradea 41—37 (14—19).

LA ZI
ganizatorii au luat lăudabila iniția
tivă de a lăsa intrarea liberă.
• LUPTE. La Oradea, selecționata 

Școlii de tineret din localitate a în
trecut selecționata de tineret a Clu
jului cu 9-1. (I. Pantici, coresp. vo
luntar).

e GIMNASTICA. La centrul per
manent de gimnastica' pentru co
pii organizat de inspecția de gim
nastică din C.C.F.S./C.M. antrena
mentele au loc în sala de la ștran
dul Tineretului cu următorul pro
gram: luni, marți, joi și vineri 
între orele 17-19 gimnastică spor
tivă, miercuri (între orele 17-19) 
gimnastică artistică. La acest cen
tru pot participa fete și băieți în
tre 10-14 ani. 

Este probabil ca meciurile finale 
ale campionatului de juniori să se 
desfășoare la Satu Mare iar cele 
ale campionatului de junioare la 
Bacău. Finalele se vor disputa 
între 24 și 29 iulie.

• Lotul masculin de baschet se 
pregătește în vederea turneelor din 
Egipt și R.P. Chineză sub condu, 
cerea antrenorilor Vasile Popes
cu, Alexandru Popescu, Constantin 
Herold și Aurel Predescu.

ALPINIȘTII LA STARTUL UNEI 
NOI ÎNTRECERI: CUPA 

VOINȚA

Apropierea cam
pionatului de alpi
nism al R.P.R. mar
chează o vie acti
vitate a alpiniștilor 
noștri. Obișnuiți 

pînă acum să primim vești în gene
ral de la echipele îruntașe, poșta 
ne aduce acum tot mai multe scrisori
din diferite părți ale țării, toate cam 
cu aceeași concluzie: antrenamen
tele alpiniștilor și alpinistelor s4nt 
din ce în ce mai intense ți mai va
riate pentru că ei vor să se pre
zinte cît mai bine pregătiți la aceas
tă întrecere.

O parte din alpiniști — foarte 
puțini — și-au verificat deja gradul 
de pregătire luînd parte la „Cupa Di
namo** organizată Ia începutul lunii 
trecute la Cheile TurziL De atunci, 
antrenamentele au continuat cu o 
intensitate sporită. Verificarea pre
gătirilor se va face la sfîrșitul aces
tei săptămîni, cînd alpinițtii își vor 
arăta îndeminarea într-o nouă com
petiție „Cupa Voința”, care se va dis
puta duminică la Orașul Stalin pe 
stincile de sub Tîmpa. Această în
trecere, organizată pe echipe mascu
line ți feminine, va avea două as
pecte : acela legat de verificarea pre
gătirii participanților pentru cam
pionatul republican, cît și un carac
ter propagandistic fiind ușor de vi
zionat. Vor participa alpiniști și alpi
niste de la Dinamo, C.C.A, Energia, 
Flamura roșie și bineînțeles Voința. 
Traseele sînt de gradul ÎV B la băr
bați și de gradul III B la femei.

FINALA CAMPIONATULUI RE
PUBLICAN DE LUPTE CLASICF 

PENTRU JUNIORI

Joi. 19 iulie a. c. va încep? 
la Tg. Mureș finala campionatului 
republican de lupte clasice pen
tru juniori. Lupta pentru titlurile 
de campioni a stîrnit în acest an 
un interes mai mare ca în trecut, 
dovadă și faptul că la întrecerile 
preliminarii au participat concu
renți din 13 regiuni față de 11 
câte au fost înregistrate în 1955. 
Printre cei care participă la fina
lă sânt tineri „consacrați", iar 
dintre aceștia unii care au și pri
mit „botezul" de internațional 
(Pintea, Ghincea, etc.). Cu atît 
mai interesante apar deci aceste 
întreceri, în oare stimulentul 
selecționării în loturile republi
cane dă „arini" altor elemen
te talentate din rîndul juniorilor 
De altfel, la numaj o zi de la stîr- 
șitul finalelor acestui campionat, 
orașul Tg. Mureș va găzdui pen. 
tru prima oară o întrecere inter
națională de lupte (R.P.R.—R.D.G. 
la tineret), în care mulți juniori 
vor fi chemați să facă parte din 
formația reprezentativă a țării

In ce privește condițiile de par
ticipare la întrecerile finale, aces
tea au fost anunțate din timp, 
concurențelor nerămînîndu-le de- 
cît să li se conformeze. Intre timo. 
din alte centre ne-au parvenit știri 
în legătură cu desemnarea fina- 
lîștilor. Am așteptat cu interes re
zultatele din R.A.M., ‘ cu atît mai 
mult, cu cît comisia regională 
respectivă reușise în. anul trecut 
să mobilizeze un număr record de 
concurenți (peste T00). Iată însă 
că, anul acesta muhea a fost mult 
mai slabă și rezultatul se vădește 
în numărul redus al participanți
lor la faza de regiune: 39! Cam
pioni, în ordinea categoriilor, sînt: 
E. Balogh, I. Orbân, 1. Szabo, 1. 
Vajdes, A. Rozsonczi, I. Pintea, 
C. Torok, I Kiraly, I. Leta, C 
Fogas. Regiunea Ploeștl și-a de
semnat următorii 'finaliști: 1. Fi. 
nichiu, D. Ionescup St. Mihalache, 
V. Simion, P. Grosu, Gh, Jipa, C. 
Popescu, C. Panteiimon, M'. Popa, 
iar regiunea Baia Mare pe A. 
Balogh, A. Piscov'ci. I. Barbara, 
N. Csorba, T. Jula, 1. Bacsai, 1. 
Szabo. V. Teglas, Șt. Mitac, T 
Larion.

■ ai’.-îi

ÎNCEPE CAMPIONATUL RE
PUBLICAN DE TENIS AL 

JUNIORILOR

Peste zece zile
iubitorii tenisului de 
la noi vor avea pri
lejul să asiste la 
o nouă și importantă 
competiție. De data

aceasta, cei ce-șl vor măsura forțele 
sînt juniorii și junioarele noastre, 
care se vor întîlni în cadrul între
cerilor campionatului republican. 
Competiția se va desfășura în două 
etape, de raion și finală. Prima fază 
se dispută între 22 și 29 iulie, iar 
finala va avea lor la București între 
20 și 27 august.

întrecerile campionatului republi
can al juniorilor sînt deschise ti
nerelor și tinerilor născuți în anii 
1938 și 1939 pentru toate cele cinci 
probe individuale: simplu băieți, 
simplu fete, dublu băieți, dubiu 
fete și dublu mixt și celor născuți 
în anii 1940 și 1941 pentru pro
bele .de simplu.

In vederea unei cît mai bune reu
șite a acestei însemnate competiții, 
s-au luat încă din vreme măsuri 
atît pentru a se asigura o largă 
participare a elementelor dornice să 
concureze ca și pentru crearea con
dițiilor necesare de pregătire. In 
această privință s-a observat de cîtva 
timp o înviorare a activității tinerilor 
nicători de tenis din diferite colec
tive din țară. In general, campiona
tul republican al juniorilor a trezit 
un interes deosebit în rindurile ju
niorilor noștri care vor avea astfel 
un nou prilej de afirmare și de pu
nere în valoare a posibilităților lor.

Comisia centrală de tenis va pre
mia cu o cupă comisia locală, care 
va mobiliza cel mai mare număr de 
participant! în etapa raională.

In cadrul campionatului republi
can.. s-a disputat ieri la Timișoara 
meciul dintre echipele Energia Me
talul Timișoara și Știința învăță mint. 
Victoria a revenit loealnîcilor cu 
7—4.

BOXUL TREBUIE SPRIJINIT 
LA CLUJ!

Avem în față scri
soarea antrenorului 
de box Florea Sta- 
nomir din Cluj. Din 
ea desprindem o se
rie de dificultăți se

rioase cărora antrenorii șl pugiliștii 
clujeni sînt nevoiți să le facă față,
din cauza lipsei de preocupare pen
tru box a organelor sportive locale.

In Cluj — se spune în scrisoare 
— funcționează numai cinci secții. 
Pugiliștii clujeni, puțini la număr, 
nu au condiții satisfăcătoare de pre
gătire. Ei au obținut câteva săli ale
școlilor din localitate, dar numai
pentru trei ședințe de antrenament pe 
săptămînă.

De multă vreme se simte nevoia u-
nui centru de box. Intr-un timp, du
pă multe insistențe, colectivul Pro
gresul a început repararea sălii din 
Piața Libertății. Dar cînd toate lu
crurile fuseseră puse la punct. Ser
viciul de locuințe și localuri al Sta- 
tului Popular a pus mîna pe sală, 
transformînd-o în magazie de meai- 
camente. Intervenind forurile de 
conducere ale orașului, această mă
sură a fost anulată. Anularea a ră
mas însă numai pe hîrtie. De zece 
luni, sala continua sa fie tot adă
post pentru medicamente, deși s-a 
repartizat o altă magazie pentru 
medicamente.

Dar aceasta nu este singura frî- 
nă în calea boxului clujean. Comite
tul orășenesc C.F.S. Cluj nu spri
jină suficient activitatea pugiîistică. 
Sala Armatei, cu o capacitate de 
3.000 locuri n-a putut fi obținută 
decît cu mare greutate pentru orga
nizarea finalei campionatului re
publican de calificare. Pe de altă 
parte, sala Flamura roșie 1. Her- 
bak e compiect necorespunzătoare 
pentru reuniuni, neavînd decît o 
capacitate de 300 de locuri.

Ziarul local „Făclia" din 29 fe
bruarie 1956 a făcut O analiză amă
nunțită a acestei intolerabile stări 
de lucruri, dar nu s-a luat nici o 
măsură. E timpul ca forurile com
petente din Cluj (colectivele spor
tive, Comitetul C.F.Șl, Sfatul Popu
lar) să intervină cu<i hotărîre pen
tru a pune capăt acestei situații.

Progresul Tg. Mureș-Locomoti- 
va Cluj 11—1 (7—0)

Mureșenii au ob
ținut o victorie u- 
șoară. Au înscris 
pentru Progresul 
Tg. Mureș Rettegy 
(4), Simon (3), Bor

di (2), Nașca și Meder iar pentru Lo. 
comotiva Cluj. Iordaki. Iată cele 
două formații: Progresul Tg. Mu
reș: Deak, Nașca, Meder, Simon, 
Bordi, Rettegy, Vere.ș . Locomotiva 
Cluj: Ștefănescu, Kocsis, Gher
man, Iordaki, Schuler, dr. Er- 
dely, Toth. A arbitrat I. Enăceanu. 
(V. Fodor, coresp.).

Știința Cluj-Dinamo București 
2-1 (1-1)

Studenții au învins la mare lup
tă echipa dinamoviștilor bucureș- 
teni. Golurile au fost marcate de 
Maxim și Danciu pentru Știința șl 
de Zahan pentru Dinamo. Au ju
cat următoarele formații: Știința 
Cluj: Muller, Danciu, Gebefiigy, 
Szabo, Kincs, Mayer, Maxim: Di
namo București; Marinescu, Oan- 
ță, Zahan, Kelemen. Rujinski, 
Hegyessi, Cociuban. Arbitrul A. 
Kiss (Tg. Mureș) a întrerupt me
ciul din cauza publicului care s-a 
manifestat ostil arbitrajului pe 
toată durata partid? i. (E. Bocoș).

FI. roșie Ind. Linei Timișoara- 
C.C.A. 0—7 (0—3)

Golurile au fost marcate de Novac 
(3), Hospodar (2), losim și 
Marchițiu. C. G. A. : Deutsch, 
Patrichi. Hospodar, losim, Crișan, 
Novac, Marchițiu. FL ROȘIE : Mol
nar, Weinreich, Gavrilă, ’stănescu, 
Sălăgeanu, Laszlo, Ku liner.

Energia Oradea-Progresul 
București 3—6 (3—3)

Au marcat pentru bucureșteni Bă
diță (4), Neacșu și Tamaș, iar pen
tru localnici Csordas (2) și Andrași. 
PROGRESUL : Precup, Vasiliu, 
Neacșu, Tamaș, Bădiță, Cloșcă, Lo- 
rinez. ENERGIA: Hegessi, Helfi, 
Ilea, Andrasi, Szabo, Csordas, 
Lârincz.

REZULTATELE TEHNICE 
DIN CATEGORIA B

Voința Oradea-Voința Timișoara 
2—0 (0—0), Locomotiva Timișoara- 
Știința Timișoara 2—4 (2—3), FI. 
roșie Lugoj-Energia Cluj 0—5 
(0—2) Voința Tg. Mureș-Știința 
Buc. 1 — 15 (1—7), Energia Buc- 
Voința Buc. 0—6 (0—5).

UN ARBITRU CARE... NU-I 
ARBITRU 1

Numeroși iubitori ai natației au 
ținut să fie prezenți duminică 
după-amiază la ștrandul Tinere
tului pentru a urmări finala de 
polo dintre echipele feminine 
Voința București și Progresul Tg. 
Mureș, din cadrul Cupei de vară. 
Ei au avut neplăcuta surpriză 
de a fi spectatorii unui meci de 
polo plin de durități, meci în care 
s-au comis flagrante abateri de 
la regulament. De la începutul 
meciului pînă în u>ltima clipă de 
joc, spectatorii au fost nevoiți să 
urmă>rească, pe lîngă o partidă 
de slabă calitate și un arbitraj 
cu totul necorespunzător, prestat 
de tov. Silviu Dan, Necunoscînd 
nici cele mai elementare noțiuni 
de regulament, arbitrul meciului 
a îngăduit ca jocul să aibă o 
desfășurare pl'nă de neregulari- 
tăți. Spectatorii își puneau pe 
bună dreptate întrebarea de ce 
arbitrul de centru nu reușește să 
tină meciul în mîriă. Motlvuf pen
tru care meciul de polo feminin 
dintre Voința București și Pro
gresul Tg. Mureș a avut mult de 
suferit, se datorește faptului că 
în oailitate de arbitru, a fost dele
gat un individ complet nepriceput 
în materie de polo și oare nu 
are nici măcar calificarea de ar
bitru 1

Socotim că este .absolut necesar 
ca Inspecția de natație din 
C.C.F.S să ancheteze cazul de 
fată și să '3 măsuri exemplare 

împotriva celor vinovați.d -
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Liliana Ionescu (Recolta Ploești) una din speranțele sportului călare 
(Foto: E. KIMAKOVICZ)

Dincolo de tabelele cu rezultate

FOTBAL • FOTBAL;®. FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL’

Mai întotdeauna, cronicile de 
călărie sînt consacrate aprecierilor 
la adresa celor care au reușit să 
șe claseze pe primele locuri. Dar, 
întrecerile de călărie Întrunesc la 
startuil lor numeroși concurenți 
care, deși n-au terminat încg în
vingători într-o probă sau alta, 
merită toată afonția. Și, amînUn- 
du-ne doa.r concursă! republican 
din Capitală, să lăsăm „deoparte" 
pe maeștrii sportului Mihai Timu 
si Gh. Antohi, pe sportivii fruntași 
Felix Țooescu, D. Velicu, N. Nicu. 
lescu, Gh. Langa, I. Stuparu sau 
V. Pinciu și să pe ocupam de data 
aceasta de al(i călăreți. Ce se 
poate vedea, de fapt, dincolo de 
tabelele primilor clasați ? Din 
noianul de aspecte pe care le-a 
oferit ultimul concurs, să desprin
dem do?r cîteva :

...La fiecare probă eratnicuU a- 
nunță de tot mai multe ori :Infră 
pe parcurs călărețul..... de la Re
colta. La București, acest lucru 
s-a repetat de mai bine de 40 <le 
ori. Intr-adevăr, numărul călăre
ților tineri din asociația Recolta 
este In continuă creștere. Tot aici 
se cuvine să amintim șl meritele 
antrenorilor Purcherea, Măinescu, 
Apostol, P. Roșea, care au reușit 
rm numai să prezinte un lot masiv 
de tineri conourenti, dar și să le 
asigure o pregătire mereu mai 
bună. Exemple ? Sînt destule: 
Andrei Radar, M. Doroian, Mărie- 
t.a Lissay, Aurica Băncilă. Robert 
Schuster, iată numai cîțiva din 
tinerii călăreți care s-au impus în 
ultkneile întreceri. Si încă o con
statare hnbucirrătoare: la Recolta, 
angrenarea elementului feminin a 
devenit o realitate.

Colectivele Victoria: călăreții 
acestor colective figurează și ei 
doar rareori printre primii trei 
clasați, dar entuziasmul și perse
verența cu care se pregătesc îna
intea fiecărui concurs sînt demne 
de toată lauda. Să nu uităm că 
au și destule greutăți: la Victoria 
București echipa este incompletă. 
Victoria Orașul Stalin este mereu

Ultimele pregătiri pentru „Cursa munților”
Duminică, la oia 12, 60 de ci

cliști vor lua plecarea din fața 
Parcului sportiv Dinamo, pornind 
în „Cursa Munților" (7 etape — 
1.040 km.).

Asociațiile sportive invitate 
și-au definitivat loturile. Iată-le: 
CCA I: C. Dumitrescu, I. Vasile, 
I. Constantinescu, St. Poreceanu, 
Gh. Șerban. CCA II: Stepanlan, 
Pelcaru. Wittman, Robholț. Dina
mo I: G. Moiceanu, L. Zanoni, N. 
Maxim, St. Ștefu, Șelaru. Dina
mo II: R. Schuster, Calcișca, 
Sebe, Datcu, N. Vasiiescu. Dinamo 
Orașul Stalin: R. Klein, I. Sima, 
V. Miknevici, M. Zinz. I. Gher. 
man. Energia I: V. Militaru, A. 
Faniciu, I. Costan, P. Nuță, F. 
Gane. Energia 11. V. Dobrescu, A. 
Folbert, N. Alexiu. L. Dominic, D. 
Gheoca, M. Dumitrescu. L. Deak, 
V. Chirieci

Fără îndoială că întîlnirea din 
programul concursului Pronosport 
nr. 28 din 15 iulie care trezește cel mai 
mare interes este cea care va opune 
,1a Olomouc echipele reprezentative 
de juniori ale R. Cehoslovace și R. 
P. Romine. In acest an cele două 
echipe au ocupat primul loc în se
riile respective ale Turneului F.I.F.A. 
In acest meci, deși joacă în depla
sare cu o formație care a reușit să 
depășească eehipa de juniori a R.P. 
Ungare cu 4—1 la Budapesta, repre
zentativa noastră își păstrează totuși 
prima șansă.

In continuarea programului întîl- 
nim cele două meciuri dintre re
prezentativele A și B ale R.P. Un
gare și R. P. Polone (ambele me
ciuri necesită pronosticuri atît la 
pauză cît și finale). Palmaresul ce
lor patru reprezentative este: edifi
cator. Cu regularitate și gps^orj la 
scoruri severe, jucătorii maghiari și-au 

reprezentată prin aceiași trei că
lăreți, T. Chirilâ, D. Hering și S. 
Dovăncescu.

Călăreții de la Victoria Călărași 
și Craiova, au început și ei să 
intre în lupta pentru locurile frun. 
tașe în diferite probe.

.„La București, întrecerile de 
călărie ne-au oferit și alte surprize 
plăcute. Am așteptat cu toții plini 
de nerăbdare evoluția lui M. Timu 
pe Troica. Se punea întrebarea 
dacă Troica se va dovedi cel mai 
bun cal al nostru, în momentul de 
față, pentru probele grele ? Răs
punsul ia această întrebare l-am 
primit duminică, la sfirșital probei 
de vînătoare grea, dnid fiecare 
spectator a admirat „parcursul" 
cu care și-a făcut reintrarea Troi
ca. Aceeași satisfacție a prltejuit-o 
și reapariția calului Bolero, Încă
lecat de Felix Țopescu. după o 
îndelungată absență din concursu
ri. Și mai mudt ne» bucură faptul 
câ datorită grijii celor doi călă
reți, caii Bolero și Troica și-au 
recăpătat locurile cuvenite în
rîndul celor mai valoroși cai ai
iotului nostru. Din probele de ob
stacole ale concursului de ta Bucu
rești a lipsit un cal pe care spec
tatorii l-au urmărit eu interes în 
multe întreceri: Covrig. Totuși. 
Covrig a fost prezent la startul 
întrecerilor numai că, de data a- 
ceasta, el a fost prezentat de P. 
Sîrbu în cadrul probei de dresaj 
categoria „I". Alte noutăți de pe 
„parcurs": s-a disputat proba de 
„cupluri"; proba de „durată" s.a 
desfășurat după noi condiții’ teh
nice ; călărețul V. Pinciu a în
ceput să participe, cu mult suc
ces. în nrobele de vînătoare grea. 
Și, în sfîrșit o ultimă noutate : pe 
hipodrom a reapărut o figură 
bine cunoscută în acest sport: că
lărețul Boris S. (©e care 1-ați pu
tut urmări cu cîțiva ani în urmă 
pe calul El-Seitan). dispus oricînd 
să încalece orice cal, dar mai ales 
să ne vorheascg ore întregi des
pre frumusețea ech!tatie>.

D. girleșteanu 
O. GÎNGU

Recolta : G Petrescu.~ Dumitru 
Glodea, Minulesou, Uidilă, Socaci, 
Gh. Dumitrescu. Locomotiva; 
Molnar, St. Ionescu, Victor Geor
gescu, Al. Cristache, Aii Aiham. 
Flamura roșie: Constantin San
dru, Melcioc, I. Mușa, Otto Bos- 
niak, Soltuț. Progresul: Călin Tu- 
dose, C. Istrate, D. Țupa, E. Got- 
goți, Mîhăilă, Mircea Stan. Voința 
nu și-a anunțat încă echipa.

Prima etapă, București-Orașul 
Stalin, măsoară 170 km. și are ca 
puncte de cățărare Posada si Fur
nica.

Asociația Dinamo, organizatoa
rea acestei interesante competiții 
a luat o măsură foarte bine veni
tă. Plecarea efectivă se va da din 
fața parcului Dinamo, cicliștii fiind 
nevoiți astfel să angajeze lupta 
încă pe străzile orașului.

pronosport
însușit victoriile fie că jucau pe 
teren propriu, fie în deplasare. Dar... 
„unsprezecele * maghiar . nu mai 
este cel care a entuziasmat pînă nu 
de mult pe toți spectatorii care 
l-au urmărit. O dovedesc sțirprinză- 
toarele înfrîngeri suferite în fața 
Turciei, R. Cehoslovace (la Buda
pesta cu 2—4) și Belgiei. Nici în ceea 
ce privește reprezentativa secundă 
maghiară lucrurile nu stau mai bine. 
In plus, aceasta va juca în depla
sare! Echipa R.P. Polone (A$ a dis
putat anul acesta un singur meci 
terminînd la egalitate (0—0) cu Nor
vegia.

întîlnirea de la Poznan (a echipe-

Sînt multe de făcut la juniori, 
dar in primul rînd educarea lor!
Campionatul republican de juniori, una din competițiile impor

tante — prin scopul ei — ale fotbalului nostru, și-a întrerupt des
fășurarea odată cu încheierea anului școlar. Cei mai buni dintre 

juniori au fost chemați în tabăra de la Rîmnicu Vîlcea, unde au 
posibilitatea să-și desăvârșească pregătirea. Ceilalți își continuă 
activitatea pe plan local, in așteptarea reînceperii competiției, fixată 
pentru data de 12 august.

Desfășurarea celor 12 etape (9 in tur, trei in retur), a scos 
in evidență și lucruri bune și lucruri proaste. La tlmpul cuvenit, 
ne vom ocupa cu de-amănuntul de toate aceste aspecte- In rîndu- 
rile de față vom semnala insă un fapt deosebit de îngrijorător, 
care, după noi, reprezintă o problemă principală de o mare impor
tanță, mai ales dacă ne gindi-m că este vorba de tineri fotbaliști, 
in pUnă creștere și dezvoltare: problema muncii educative in ro- 
lecirvele sportive. In privința aceasta, sînt cîteva realizări însem
nate la unele echipe ca Tînărul Dinamovist București, Progresul 
F.B. București. Știința Cluj, Loco motiva București, Flamura Roș e 
U.T.A. Arad, etc. Majoritatea e chipelor. a colectivelor dovedesc 
insă o slabă preocupare în acea stă direcție.
Răsfoind rapoartele arbitrilor delegați la jocurile de juniori, 

răsfoind mai ales procesele verbale ale subcomisiei de disciplină 
l din comisia centrală de fotbal este imposibil să nu-ți atragă atenția 
numeroasele sancțiuni disciplinare luate împotriva multor juniori. 
In patru ședințe ale subcomisiei de disciplină — de pildă — au 
fost dictate 34 de sancțiuni împotriva juniorilor care au comis 
abateri de la disciplină. Și numă rul acestor juniori indisdplinați 
este cu mult mai mare.

Singure aceste fapte sînt suficiente pentru a da serios de gtn- 
dit conducerilor colectivelor și organelor sportive asupra slabei 
munci educative cu acești tineri sportivi. Faptele impun măsuri 
grabnice pentru că așa cum vor fi crescuți juniorii, așa se vor 
dezvoda ulterior. Și, in primul rînd, rolul sportului este de a 
contribui la crearea unor elemente cu educație sănătoasă, care să 
devină cetățeni eoaștienți și devotați, și în al doi'ea rînd sportiv’ 
care să-și ridice treptat măiestria sportivă.

In sport, această sarcină revine colectivelor și antrenorilor — 
ajutate de organizațiile U.T.M. Ei au cuvînt hotărîtor și e bine 
să folosească această vacantă pentru a găsi măsurile cele mai 
potrivite pentru remedierea liosu rilor semnalate

Note, știri, rezultate
AZI, JOCURI INTERNA

ȚIONALE
Trei echipe romînești joacă azi 

peste hotare. Progresul Oradea își 
continuă turneul în R.P. Poionă 
jucînd la Radlin cu s&lecționata 
orașului, care va fi alcătuită pe 
scheletul echipei locale Gornik. 
Locomotiva București își începe 
turneul în R. Cehoslovacă. Fero
viarii vor întîlni la Tmava forma, 
ția de primă categorie Spartalc. 
Iu sfîrșit. Energia Minerul Petro* 
șanj dispută primul meci In R.P 
Ungară, la Tatabanya, unde va da 
replică echipei cu același nume. In 
poarta căreia apără cunoscutul in 
ternațional Grosits. Echipa din 
Petroșani va mai susține în R.P. 
Ungară și un al treilea joc (după 
cel de la Salgotarjan), la 17 talia 
la Komk> cu Komloi Banyasz.

ASPECTE DIN ACTIVITATEA FOTBALULUI IN
In coloanele ziarului nostru am 

relatat rareori aspecte din acti
vitatea echipelor care se întrec 
în cadrul campionatelor regio
nale. Din datele pe care le avem 
rezultă că aceste campionate s-au 
ridicat de foarte multe ori la un 
bun nivel tehnic, contribuind ast
fel la popularizarea fotbalului, pînă 
și în cele mai îndepărtate colțuri 
ale țării.

Un rol important în coordona
rea activității echipelor regionale 
îl au fără îndoiaM comisiile re
gionale, în componența cărora au 
intrat de cele mai multe ori, oa
meni competenți și entuziaști ca.-e 
au depus eforturi pentru reușita 
campionatului. Iată cîteva aspecte 
din activitatea comisiei regionale 
de fotbal Bucureștf.

Este de amintit dintr-un în
ceput. sensibila creștere sub ra
port tehnic a echipelor din acea
stă regiune. La aceasta a contri
buit faptul că jumătate dintre e- 
chipele participante sînt din Bucu
rești, unde nivelul tehnic al fotbalu-

lor secunde) este deschisă oricărui 
rezultat. Terenul propriu poate de
cide totuși, în ultime instanță, rezul
tatul...

Urmează întîlnirea din campio
natul U.R.S.S. dintre T.D.S.A. și 
revelația actualului campionat Bu- 
revestnic. In tur echipa militară a 
trebuit să cedeze, jucînd în depla
sare, cu 3—1. De data aceasta, be
neficiind și de avantajul terenului, 
se pare că are prima sansă.

Al IX-lea meci al programului este 
cel pe care-1 va susține fosta noa
stră campioană Flamura roșie Arad 
cu Gwardia Varșovia, în cadrul tur
neului ce-1 întreprirje în ,R.P. Po
lonă. Forma slat ă pe care a arătat-o 
echipa arădană în ultimele întjlniri 
nu ne face să-i acordăm prea mult 

credit.
Ultimele trei meciuri sînt din cam

pionatul R. P. Bulgaria. O privire 
aruncată pe clasamente și lista re
zultatelor indică avantaj de partea 
gazdelor.

IN CATEGORIA C: O 
RESTANTA

Marți s-a disputat la Tg. Mureș 
un joc restanță în seria IlI-a « 
categoriei C: Dinamo Tg. Mureș 
a dispus de Recolta Cărei cu 5—0 
(2-0) prin punctele marcate de Fe- 
renez, Muscă, Meszaros și Băii 
(2). In urma acestui rezultat, echi
pele au rămas pe vechile locuri 
ocupate în clasament.

CUPA R.P.R.

Meciul de Cupă programat te 
etapa aceasta Ia București, Fla
mura roșie FC-Energia Metalul 
,,23 August", se va disputa stai- 
bătă la ora 17.30 pe terenul „Mi. 
litari".

tai este mai ridicat. E deci firesc ca 
prin contactul echipelor bucureștene 
cu cele din regiune să se ajungă, 
realmente, la o ridicată valoare 
tehnică. O caracteristică pentru 
majoritatea colectivelor din acea
stă regiune este și introducerea 
de jucători tineri în formațiile lor. 
Aceste echipe nu au urmărit re. 
zultate imediate, ci numai ridi
carea calitativă a fotbalului. E- 
xemple sînt numeroase. De pildă, 
Progresul Slobozia, Locomotiva 
Roșiori, Progresul Urziceni, Ener
gia Metalul Oltenița etc. Aceste 
echipe promit prin comportarea lor 
să se situeze pe locurile frun
tașe. Au fost totuși și echipe care 
în loc să-și întinerească formațiile 
au menținut elemente vîrstnice, 
care n-au mai putut face față 
jocurilor și care s-au dedat la nere- 
gularități, ca de plidă: Recolta 
Lehliu, Progresul Alexandria și 
F.R.B. In mod special trebuie a- 
mintit cazul Recoltei Lehliu, care 
nu s-a preocupat de loc de ridi
carea de noi elemente din locali
tate, legitimînd majoritatea jucă
torilor din București, uneori în 
mod neregulamentar. In această 
privință, comisia regională trebuie 
să intervină cu mai multă energie.
ATENTA PREOCUPARE PENTRU 

DISCIPLINA

O atenție deosebită acordă co
misia regiona'ă muncii de educa
re a jucătorilor. Așa se face că 
după disnutarea a 96 de jocuri, 
dintre cele 24 de echipe c‘t are 
regiunea, numai 7 au avut jucători 
eliminați din joc, pentru lovirea 
adversarului sau nentru atitudine 
nesportivă (Recoha Roșiori, Re
colta Negrești, FI. ros:e F.R.B.. E. 
nergia Met. E'ectromagnetica, 
etc). In astfel de cazuri, comisia 
reri^nglă — prin subcomisia de 
disciplină de care răspunde St

Pregătirile juniorilor cehoslovaci 
pentru jocul cu R. P. Romă „

Praga 11 (prin telefon). 
Duminică 15 iulie, reprezentativa 
de juniori a Cehoslovaciei susține 
o nouă întîlnire internațională de 
fotbal, de data aceasta Jn com
pania echipei de juniori a R. P. 
R amine.

In vederea acestui meci, forul 
de specialitate din Cehoslovacia 
a hoțârlt ca echipa care va evo 
lua duminică să aibă aceeași 
componență ca și la ultima întîl- 
nire internațională susținută 'a 
20 mai 1» Budapesta In compania 
reprezentativei de juniori a R P. 
Ungare. După cum se știe, atunci 
au învins juniorii cehoslovaci cu 
scorul de 4—1.

De altfel, aceeași reprezentativă 
cehoslovaca a participat și la 
Turneul F.I.F.A. din acest an, 
cîștigtnd seria ta cadrul căreia 
a jucat. Rezultatele înregistrate 
de fotbaliștii juniori aj Cehoslova
ciei au fost; CSR—Grecia 2—0, 
CSR—R.D.G. 1—1. CSR — Tur
ela 1—0.

In vederea mecWui cn echipa 
de juniori a R.P. Romine, fotba- 
BștH cehoslovaci nu au urmat 
nief un fei de nrogram special 
de pregătire. Jintnd seama de 
faptul că majoritate» jucătorilor 
activează la echine de categorie 
A ?i B și că ta aceiași timp, au 
șl jucat mereu tmorewră, coeziu
nea dintre compartimente este a- 
siguratM. El se vor reuni o singu
ră dată, joi, pentru un antrena
ment comun.

Pentru tntîtatrea de duminică 
a fost akStaită e-htaa: Fr ALA 
(Tatren Precari — LALA (Dukla 
Karita Prega). HORVAT (Luce- 
nec) — MALWI Outran Teoli- 
ce) _ VOVORSKY (Sp»riak So- 
fcotoro Praga). NEPOMUCtrv 
(Dynamo’ Praga) — KO MAREK 
(Ostrava). OFFRT »S’ovan 
BrafMavaT. SURA de
muncă Bmo). ZIKAN (Spartak 
Sokotovo Praga), PRAȘIL (Sla- 
voj Liberec). In afară de aceștia, 
an mai foet selecționați ca rezer
ve: Spteiak — portar, — Kozinek 
— atacant — și Kasil — mijlo- 
«M-

Intttoirea ae va desfășura în 
orașul Okxnouc din Moravia și 
va fi eondnsă 4e arbitrul austriac 
Jiranek .

FRANTISEK ZEMLA 
redactor la ziarut ^Ceskoelovenskg

Sport".

REGIUNEA BUCUREȘTI
Constantinescu — nu s-a rezumat 
numai la aplicarea în mod meca
nic a dispozițiilor regulamentare, 
ci prin ședințe de educare a ana
lizat greșelile comise de fiecare 
dintre jucătorH sancționați. Tot- 
odăiță, comisia regională a dat 
îndrumări precise conducerilor e- 
chipelor respective tn vederea e- 
ducării în continuare a acelor' 
jucători care dovedesc lipeuri în 
cc privește disciplina.
GRIJA PERMANENTA PENTRU 
DEZVOLTAREA FOTBALULUI 

LA SATE

Nu trebuie trecut eu vederea 
și Interesul pe care comisia regio
nală îl acordă fotbalului 1a sate. 
Fiecare membru al comisiei con
trolează și răspunde de activitatea 
cîte unui raion. In fiecare lună, 
majoritatea membrilor comisiei, 
prezintă rapoarte despre activita
tea ce se desfășoară tn raionul 
respectiv. Și trebuie spus că mul
te dintre echipele sătești care 
participă tn campionatul raional, 
desfășurat în cadrul Spartachia- 
dei de vară a tineretului, prac
tică un fotbal destul de bun. Ceea 
ce împiedică însă Intr-o bună mă
sură dezvoltarea pe o scară mai 
largă a fotbalului la sate este 
lipsa de baze sportive, ca și de 
material corespunzător. Intr-o oa
recare măsură asociația Recolta 
s-a străduit să ajute colectivele 
sătești, pentru a se crea cîte o 
echipă de fotbal în fiecare sat. 
Sprijinul asociației Recolta tre
buie să fie însă șt mai substan
țial, pentru ca rezultatele să fie 
tot mai bune.

In schimb, comisia regională; 
București a dovedit o slabă pre
ocupare pentru desfășurarea r”- 
pei R.P.R., ocupîndu-se prea pu”n - 
de organizare și tntîrziind progra
marea jocurilor.



înaintea primului start
cu•— De vorbă

întreaga lume atletică 
ocupă încă de pe acum 
mai important eveniment 
al anului : Olimpiada de _ 
bourne. Dar, iată că în țările din 
sud-eatul Europei cei mai buni 
atleți sînt în „frigurile" altor 
preparative pentru cea de a XV-a 
ediție a Jocurilor Balcanice, al 
cărei loc de desfășurare va fi 
Belgradul. Faptul este cît se 
poate de firesc, deoarece întîlni- 
rile atletice din cadrul Balcania
delor au o frumoasă tradiție, ce 
s-a consolidat de-a lungul a 26 
de ani de existență, rămînind 
credincioase vechei tradiții olim
pice și programînd în consecință 
doar probe atletice masculine.

Ca și celelalte țări participan
te la actuala ediție a Jocurilor 
Balcanice și noi dorim să pre
zentăm cea mai valoroasă echi
pă, ținiînd seama că la ultimele 
întreceri la care am participat 
ne-am dovedit de multe ori egali 
puternicilor noștri adversari. In 
ultimii ani atletismul nostru a 
marcat o creștere sensibilă care-1 
situează, cel puțin la unele pro
be, printre cele 'mai bune din Eu
ropa. ~ 
marcat 
slaviei, 
gariei, ceea ce va mări frumuse
țea întrecerii lor. Dar, mai înain
te de a vorbi despre ceilalți par- 
ticipa.nți, să cunoaștem cîtc ceva 
despre echipa noastră.

In acest scop ne-am adresat 
tov. Andrei Săvescu, inspectorul 
de atletism din C.C.F.S. Iată ce 
ne-a declarat el :

„In momentul de față echipa 
R. P. Romîne ar trebui să fie 
alcătuită. In general, pot să a- 
firm că și este, deoarece nu de 
mult s-a desfășurat concursul de 
selecție, organizat tocmai tn a- 
cest scop. Totuși, selecția ne-a 
adus unele surprize, tn sensul • că 
nu în toate probele au reușit sa 
se califice cei la care ne aștep
tam. Asta nu va prejudicia însă 
echipei, fiindcă principiul nostru 
a fost acela de a trimite la Bal
caniadă pe atleții afiațl tn cea 
mai bună formă. In momentul de 
față dispunem de cite 3 atleți 
pentru fiecare probă, deși la 
concurs nu vom putea însene 
decit doi. La unele specialități

se pre- 
de cel 
sportiv 

la Mel-

Progrese însemnate 
Și

Greciei,

au
reprezentanții Iugo- 

Turciei și Bul-

De la Giurgiu
CERNAVODA, 11 (grin telefon 

de la trimisul nostru). — In ulti
mele trei zile s-au mai disputat 
trei etape, însumînd 208 km., din 
cadrul campionatului republican de 
mare fond pe Dunăre.

In general, întrecerea a fost viu 
disputată la caiace, unde s-a în
registrat o medie orară foarte ri
dicată. De exemplu, în etapa Giur- 
giu-Oltenița (63 km.) întrecerea 
caiacișților a fost foarte echilibra
tă, ziua de odihnă petrecută la 
Giurgiu avînd un efect foarte re
confortant asupra tuturor concu- 
renților, care și-au putut reface 
forțele, în vederea etapelor deci
sive, care se apropie. La Oltenița 
a sosit primul, echipajul feroviar 
Petrescu-Barbu (3h51:7), urmat îa
2 min. de Holca, Gomoescu și la
3 min. de Simionov, Ivsei. La ca
noe, Locomotiva a întrecut Flamu
ra roșie și Progresul.

In etapa Oltertița-Călărași (67 
km.) începută pe un vhit puternic 
și valuri mari și continuată apoi 
pe cailm, echipajele : Demente-Ma- 
ladoi, Simionov-Ivsei, Iacovici-Lo. 
vin, Petrescu-Barbu șl Fedorov- 
Azorianov au dus o îndelungată 
lu.ntă de hărțuială. după care, pe 
ultimii 20 km. Demente-Maladoi 
și Fe>dorov-Azorianov au reușit să 
evadeze. La intrarea în canalul

inspectorul
vom păstra totuși 
ventualitate, trei candidați.

Pînă la data plecării, fixată 
pentru 18 iulie, pe calea aerului, 
atleții selecționați îșl vor conti
nua antrenamentele în Capitală, 
sub supravegherea antrenorului 
de stat prof. N. Nicoară și a co
lectivului său tn care se află 
cunoscutul antrenor maghiar L. 
Hires, prof. I. Medrea, Al. Ma- 
zilu, Victor Dumitrescu și alții".

— Care va fi formula echipe
lor de ștafetă ?

— Nu știm încă preas, deșt 
doc mai Iu ștafete se efectuează 
un antrenament foarte atent. 
Fără să fac vreo anticipație, a- 
mintesc că în vederile antrenori
lor intră următorii aîleți pentru 
4x100 m.: Gh. Radulescu, I. Măg- 
daș. Radar. Stoenescu. Tiesen- 
mayer, în timp ce pentru 4x400 
m. sînt supravegheați: Mihaly. 
Sudrigean, Marks, Karandi, Saoel, 
Stânei, 'Vieserunayer. După cum

din Jocurile Balcanicei
atletism A. Săvescu —de

pentru orice e- se vede, pînă în prezent mai multe 
variante pentru ștafete, pe care re
gulamentul concursului le răsplă
tește destul de bine în clasament: 
12 puncte primul loc și 9. 6, 3, 
1 pentru următoarele...

$i fiindcă tot am amintit de re
gulament, iată cîteva spicuiri: 
primii 6 clasați din fiecare probă 
vor fi punctați, în ordine inver
să, începînd cu 6 puncte; cam
pionatele se vor desfășura pe rînd 
în fiecare țară din cele care par
ticipă, după un program care se 
va stabili cu prilejul conferinței 
Jocurilor Balcanice; pentru o e- 
ventuală lărgire a participării Ia 
Jocurile Balcanice și pentru mal 
larga k>r popularizare, după dis
putarea Jocurilor Olimpice din a- 
cest an, se va ține o conferință 
cu reprezentanții țărilor partici
pante în care se vor studia posi
bilitățile de lărgire a acestei in
teresante competiții atletice.

E. V.

Bogată activitate internațională a
Programul internațional al echipe

lor noastre de baschet pe lunile ur
mătoare este deosebit de bogat Ast
fel, naționala masculini va pleca la 
31 iulie spre capitala Egiptului. 
Cairo. Acolo va începe în ziua de 4 
august o mare competiție interna
țională dotată cu „Cupa Eliberării . 
Ea se va disputa sistem turneu, me
ciurile avînd Ioc după-amiază și în 
nocturnă. Pînă acum și-au anunțat 
participarea echipele Siriei, Liba
nului, R.P. Polone, Greciei. Italiei. 
R. P. Romîne, Egiptului. Este posibil 
ca la startul întrecerii să fie prezen
țe și reprezentativele Uniunii Sovie
tice șt R, P. Bulgaria. Îndată după 
întoarcerea din Egipt reprezentati
va masculină — maț puțin jucătorii 
de la Dinamo București — va pieca 
în R. P. Chineză unde va efectua un 
lung turneu (20 august—20 septem
brie). Echipa Dinamo București va 
participa probabil la un tumen, pro- 
ectat pentru începutul Junii septem
brie la Sofia și organizat de asocia
ția Spartak. In continuare, dinatno- 
viștii bucureșteni vor fi prezenți la 
lin mare turneu organizat de dubul 
iugoslav Proieter. La turneu vor 
mai participa, în afară de echipa 
noastră și echipa organizatoare a

Campionatul republican de mare fsnă

la Cernavoda,..
Borcea echipajul Fedorov-Azoria- 
nov are un accident (ruperea cîr- 
mei) așa că etapa este cîștigata 
de Demente-Maladoi (Flamura ro
șie). La canoe, Locomotiva a în
trecut cu un minut Flamura roșie, 
care a sosit aproape în același timp 
cu Progresul.

Azi s-a disputat etapa a IX-a 
(Călărași-Cernavoda) cu semi- 
etapă la OlL:na. De la Călărași 
la Oîtina «-a mers contra crono
metru, cîștigînd la caiac echipa
jul Strimtura-Mann, iar Ia canoe 
Locomotiva. SemLetapa Oltina-Cer- 
navoda a revenit la caiac echipaju
lui Holca-Gomoescu, iar 
tot Locomotivei.

Mîine (n. r. azi) este zi de o- 
dihnă la Cernavoda, iar vineri se 
dispută etapa a X-a (Cernavoda- 
Hîrșova).

La oră cînd telefonez nu s-au 
întocmit încă clasamentele gene
rale, deoarece la Cernavoda s-a 
ajtsns la o oră tîrzie.

V. ARNAUTU

!a canoe

FOTBAL PESTE HOTARE

■ Philip Miskin — unul din 
membrii comitetului de organizare 
a Olimpiadei de la Melbourne a 
declarat că lucrările de construcție 
a caselor din satul olimpic se a- 
propie de sfîrșît. Din cele 850 
case proiectate, 650 case au și fost 
terminate. Inaugurarea festivă a 
satului olimpic va avea loc la 29 
octombrie.

© S-au anunțat de pe acum două 
forfaituri. Peru și Coasta de Aur, 
țări înscrise la J.O., au anunțat că 
nu se vor prezenta Ia Melbourne. Mo
tivul pentru care nu va concura Coas
ta de Aur este că niciunul din atleții 
săi n-a trecut standardurile olimpice. 
In acest fel, rămîn, angajate pentru 
J. O. 73 țări.

• Pentru J. O. s-au vwidut pînă 
acum 538.000 de bilete, din care 
83.000 amatorilor de sport de peste 
hotare. Pentru scrimă, pentatlon

noastre de baschet și volei

Fază din jocul de baschet Diruuno București-Proteter Iugoslavia dis
putat în februarie la București In toamnă dînamoviștii bucureșteni 
vor întoarce vizita baschetbaliștilor 

turneu '.a
turneului, „Steaua Roșie" Belgrad, 
Racing Cfub Paris, o echipă italiană, 
o echipă grecească etc.

Echipa feminină Energia va efec
tua ia sfîrșîtui lunii iulie un turneu 
în Bulgaria, unde va întîlni selecțio
nata orașuftu Stara Zagora.

■ic
, Voleibalistele și voleibaliștii frun

tași din țara noastră vor susține de 
asemenea cîteva întîlniri internațio
nale. care constituie o importantă e- 
tapă în procesul de pregătire și 
verificare în vederea campiona
telor mondiale de la Paris.

Astfel, între 13—19 iulie se va des
fășura la Sofia un turneu Ia care 
participă reprezentativele masculine 
și feminine ale R. P. Bulgaria, R. P. 
Chineze, R.P.F. Iugoslavia, R. P. 
Romîne. După acest turneu, repre
zentativele țării noastre se vor de
plasa la Praga unde vor juca în corp

Doi jucători de terns romîni 
la Praga

Aseară au părăsit Capitala, pie
rind cu trenul spre Praga, jucătorii 
de tenis Alexandru Bardan și Ște
fan Georgescu. In capitala Cehoslo
vaciei cei doi jucători romîni vor 
participa la un concurs internațio
nal, care st va desfășura între 14 
și 21 iulie.

iugoslavi partidpind la un mare 
Belgrad.
pania echipelor naționale ale R- Ce- 
hoslavace și apoi vor întîlni selec
ționate cehoslovace. Aceste întreceri 
vor avea loc între 1—6 august

Echipa masculină de tineret a țării 
a plecat în R. P. Albania, tinde va 
juca cu selecționatele orașelor Ti
rana, Durazzo, Scutari, etc. Din lot 
fac parte N. Pelin, C. Novac, N. Pa- 
lade, E. Derzsi, P Păunoiu, ș.a. 
Antrenori: N. Murată și V. Surugiu.

se pun dinaintemodern și tir nu 
bilete în vînzare.

© Se anunță că în timpul Olimpia
dei vor acosta la Melbourne mai mult 
de 24 vapoare de război... Din ele vor 
debarca mii de marinari americani, 
aduși pentru a asista la J.O. Dacă ar 
fi să credem relatările presei occi
dentale, înseamnă că probele de na- 
tație se vor desfășura exclusiv în 
fața acestor spectatori...

• La J. O., R. P. Chineză va fi 
reprezentată de 50—60 de sportivi, 
Olanda de 70, Pakistan de 70 șî 
Malaya de 47.

a Delegația sportivilor din Elve
ția 'cuprinde 41 de persoane. Elve. 
ția va fi reprezentată la gimnas. 
tică, atletism, canotaj, yole, pen
tatlon modern, tir și scrimă.
• In vederea afluxului de turiști 

care se prevede la Melborune în pe
rioada Jocurilor, a fost format un 
,.comitet civic pentru J.O.’’ care se 
îngrijește de cazarea vizitatorilor. 
Acest comitet a rezervat 12.000 de 
paturi în locuințele particulare, pen
tru cazul cînd hotelurile se vor do
vedi neîncăpâtO3re.

• Un interes deosebit se mani, 
festă pentru întocmirea menuuri- 
lor adecvate specificului țărilor 
participante. In această direcție, 
s-au alcătuit 70 liste de mîncare. 
„Lucrările" au fost apreciate de 
Comitete’e olimpice ale U.R.S.S. 
și Franței.

Recorduri mondiale 
aviatice omaio^ts de Federația 

Internațională de aviație
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite:
Comisia de aviație sportivă a aero

clubului central al U.R.S.S. „V. P. 
Cikalov’’ a fost înștiințată de către 
Federația internațională de aviație 
(FJ.A.) despre omologarea a trei noi 
recorduri mondiale stabilite de avia
torii sovietici cu helicopterul „Mi-4”.

La 25 aprilie aviatorul R. I. Kapre- 
llan a atins cu acest helicopter, avînd 
pe bord o încărcătură de două tone, 
înălțimea de 6018 m. A doua zi avia
torul V. V. Vinițkii cu același aparat 
s-o ridicat la înălțimea de 6043 m.

Aviatorii B. B. Zemsko și R. L 
Kaprelian au efectuat un zbor de vi
teză în circuit închis de 500 km., a- 
tingînd o viteză orară de 137,254 km.

Helicopterul „Mi-4”, cu care au fost 
stabilite noile recorduri mondiale, a 
fost proiectat de constructorii colec
tivului sub conducerea lui M. L. MUL 
Acest tip de helicopter este bine cu
noscut în zborurile efectuate în Arc
tica și Antarctica.

Recordurile realizate cu helicopte
rul sovietic fabricat în serie demon
strează înaltele calități tehnice de 
zbor ale acestui aparat.

Reorganizarea sistemului competitions! 
în fotbalul

BUDAPESTA 11 (Agerpres). — 
Ziarul „Nepszava", organul Con

siliului Central al Sindicatelor din 
R. P. Ungară, publică un interviu 
cu noul responsabil federal al fot
balului maghiar, Marton Bukovi. 
Răspunzînd la diferite întrebări, 
Marton Bukovi a spus printre al
tele :

„Consider că sarcina noastră 
esențială constă în elaborarea. îm
preună cu colegii mei antrenori 
de club, a unui larg program de 
antrenament, a unei preselecții cu 
caracter continuu pentru a pune 
pe picioare o formație națională 
capabilă să reprezinte cu cinste 
tradițiile frumoase ale fotbalului 
maghiar. Va fi necesară reorgani-

• Fotbaliștii polonezi se pregătesc 
în vederea meciurilor internaționale 
cu reprezentativele R.P. Ungare, care 
vor avea loc duminică 15 iulie la Bu
dapesta și Poznan. Intr-un joc de ve
rificare echipa primă a R.P. “ * 
a dispus de formația secundă 
rui de 6—2 (3—1).
• In continuarea turneului 

re-l întreprinde în Europa 
braziliană de fotbal Atletica 
guesa din Rîo de Janeiro a evoluat 
zilele trecute la Berlin în compania 
echipei Vorwărts. Echipa germană a 
repurtat victoria cu scorul de 4-3. 
După acest joc echipa braziliană' s-a 
deplasat ia Leipzig unde va întîlni la 
14 iulie formația Leipzig Rotation 
Sport Club.

• Zilele trecute a avut loc la Paris 
un mare concurs internațional de 
atletism la care au participat și 4 
atleți din U.R.S.S.

In toate probele la care au concu- 
Polone X rat sportivii sovietici au obținut vic- 
cu sco- toria. Tînărul aruncător de ciocan 

Samoțvetov a clștigat cu performanța 
pe ca- y de 59,80 m.. Ilin s-a clasat primul la 
echipa \ 460 m. garduri în 52”4/10, Ivakin la 
Portu- < 860 m. plat în 1’49”9/IO și în sfîrșit 

Cerniavski a terminat victorios cursa 
de 5000 m. cu timpul de 14*17**6/10.
• Pe stadionul „Dinamo” au con

tinuat la 16 iulie finalele spartachia- 
dei popoarelor R.S.F.S.R. Miile de 
spectatori au urmărit cu mult inte
res întrecerile de atletism. Dintre 
rezultate remarcăm următoarele: 400

m. garduri bărbați: Pavel Sedov
53**2/10; înălțime: Iuri Lucașevici 
1,96 m.; disc: Algis Baltușinkas 46,43 
m; femei, greutate: Jdanova 14,82 m.: 
200 m. Rezcikova 24”5/10; lungime: 
Kazmina 5,92 m.; 80 m. garduri: Bîs- 
trova ll”2/10.

© La Minsk a luat sfîrșit sparta- 
chiada sportivilor din Bieloruisia. In 
ultima zi a concursului de atle
tism Maria Itkina a stabilit un nou 
record unional în proba de 200 m. 
plat cu performanța de 23”7/10 care 
este totodată și una d'in cele mai 
bune din lume în acest an

© Atletul norvegian Egil Daniel- 
sen a aruncat sulița — într-un con
curs desfășurat la Oslo — Ia 80,29 m., 
reușind astfel a patra performan
ță mondială. Danielsen. în vjrstă 
de 23 anî. este o mare speranță. Re
cent la un antrenament el a reușit o 
aruncare de peste 84 m. (84 m. 221.

A Etapa a Vl-a a Turului Franței 
(St. Malo-Lorient, 192 km.) a fost 
cîștigată de belgianul De Bruyne. 
care a întrecut la sprint un piuton 
de 15 alergători. Timpul realizat: 
4h 39.19. Darrigade—„tricoul galben” 
— are acum un avans de 5 min. 13 
sec. asupra lui De Groot (Olanda), al 
doilea clasat.

Ieri s-a alergat etapa a VU-a 
a Turului Franței pe distanța Lo-

magh'ar
zarea sistemului competițional. Nu
mărul echipelor participante la 
campionaiul diviziei A va fi mărit 
la 16 și vom reduce programul in
ternațional care fiind prea încăr
cat solicită eforturi mari din par
tea unor jucători și pe de altă 
parte o inactivitate nedorită pen
tru alții. Numărul tntilnirilor In
ternaționale inter cluburi nu va fi 
redus. Cred c& va trebui să reve
nim de asemenea la sistemul de 
desfășurare a campionatului în se
zonul toamnă-primăvară deoarece 
condițiile climaterice de la noi stnt 
mai favorabite in aceste anotim
puri. Iarna va trebui să fie con
sacrată turneelor în străinătate, 
pentru a menține forma echipelor 
în această perioadă.

Munca de selecție a echipelor 
reprezentație v-r fi făcută in co
lectiv de Consiliul federal st eu 
aiutorul antrenorilor. Noi va trebui 
să explicăm totdeauna motivele 
pentru care ne^am oprit asunra 
unui jucător sau asupra altuia".

U.R.S.S. — ISRAEL 5-0 (3-0),
turneului

rient-Angers (224 km.). Victoria a 
revenit italianului Fantini care a 
sosit cu 18 minute înaintea pluto* 
nului favoriților, în care se afla și 
Darrigade. In clasamentul general 
conduce acum ciclistul Wolkowiak 
dintr-o echipă regională a Franței. 
Cîștigrătorui recentului tur al Italiei, 
Chariy Gaul (Luxemburg) se află la 
44 min. 36 sec. de „tricoul galben”.

© Inotătoarea americană Shea Man 
a stabilit două noi recorduri mon
diale: 1C0 m. fluture — 1.11.8 și 200

© Boxeri- polonezi selecționați in in preliminariile 
lotul olimpic se pregătesc în vederea ✓ 
apropiatelor întîlniil internaționale. \ nlimnir fio
înainte de Jocurile Olimpice de la uliHlyiv UG
Melbourne selecționabilii vor susține X 
mai multe întîlniri internaționale, xr Ieri S-a desfășurat 
Astfel, echipa reprezentativă a R.P. \ Dinamo din Moscova 
Polone va evolua la sfîrșitul lunii au- X fnfkof Hitifro prhinoîp gust la Belgrad și Zagreb unde va , f r n i q ; 1 , tl
întîlni echipele selecționate ale R.P.F. U.R.S.S. ȘI Israelului, din cadrul
Iugoslaviei, in cursul lunii septem- X eliminatoriilor pentru turneul olim- 
brie se va desfășura la Varșovia un Z pjc tfe Ja Melbourne. Manifested O 
mare turneu internațional la care au > H «uinprinrifntp tphnieă si ferito- fost invitați să participe boxeri din < n.eî,a„ super ornate tennica și jerno 
R.P. Ungară, Italia, Finlanda, Turcia, y riala, fotbaliștii sovietici au cișhgat 
R.P.R., R.P. Bulgaria, Olanda și alte cu scorul de 5—0, după ce la pauză 
țări. In primele zile ale lunii octom- y aiI COndiis cu 3—0. Revanșa acestei 
brie va avea Ioc la Lodz întîlnirea < oiinternațională dintre echipele R.P } intllniri; va avea loc la 31 utile la 
Polone și Finlandei. Tel-Aviv.

fotbal
ps stadionul 
întîlnirea de 
reprezentative
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