
Decernarea titlului 
de maestră emerită a sportului- 
jucătoarelor din echipa feminină 
de handbal a R. P. Romîne

Joi seara, la sediul Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri, a avut 
ioc festivitatea de decernare a titlu
lui de maestră emerită a sportului 
jucătoarelor din echipa feminină de 
handbal a țării noastre, care recent 
a cucerit titlul de campioană mon
dială.

Deschizîmd ședința, tovarășul Ma- 
nole Bodnăraș, președintele Comite
tului pentru Cultură Fizică și Sport 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri, a 
arătat importanța pe care această 
excepțională victorie o are pentru 
sportul de performanță din țara noas. 
tră. In continuare, tovarășul Ma- 
nole Bodnăraș a precizat că 
succesul realizat de jucătoarele 
noastre de handbal nu este în- 
tîmplător, ci el se datorește în 
primul rînd eforturilor depuse de a- 
ceste sportive în timpul perioadei de 
pregătire, muncii lor de zi cu zi. mo
destiei lor, patriotismului lor. Felici- 
Itindu-le în numele Comitetului pen
tru Cultură Fizică și Sport, tovară
șul Manoie Bodnăraș a subliniat că a- 
cordarea titlului de maestru emerit 
al sportului ridică în fața handba
listelor noastre o serie de sarcini, 
dintre care prima este aceea de a 
contribui efectiv la creșterea de noi 
cadre tinere șl talentate, care să poa
tă apăra cu cinste frumoasele rezul
tate obținute pînă acum. In încheiere 
președintele Comitetului pentru Cul-

D e clar ațiile tov. 1. Balaș, conducătorul delegației 
țării noastre la campionatele mondiale 

de handbal
După întoarcerea în țară a echi

pei feminine de handbal a R.P.R-, 
campioană mondială, tov. I. Balaș, 
vicepreședinte al C.C.F.S., conducă
torul delegației sportive romîne, a 
împărtășit unui corespondent al „A- 
gerpres" impresiile despre vizita în 
R.F. Germană.

„Chiar de la sosirea în R.F. Ger
mană, a spus tov. L Balaș, delegația 
sportivă a R.P.R. s-a bucurat de o 
primire plină de atenție din partea 
organizatorilor campionatului mon
dial In localitatea Odenkoben, unde 
a fost cantonată echipa R.P.R., ni 
ș-au oferit condiții excelente de an
trenament, cazare și masă. Aici, spor
tivele noastre au petrecut clipe plă
cute într-o atmosferă de prietenie, a- 
lături de jucătoarele din Austria și 
Franța, In timpul campionatelor, e- 
chipa noastră a fost vizitată în mai 
multe rînduri de ziariști și fotore
porteri germani.

Publicul german a manifestat de 
asemenea un interes deosebit pentru 
echipa R.P.R. La meciurile noastre 
au asistat întotdeauna un mare nu
măr de spectatori. La Manheim, îna
intea meciului cu echipa Franței, la 
Karlsruhe după întîlnirea cu Austria 
și, însfîrșit, la Frankfurt pe Main, 
mii de spectatori germani au aplau
dat cu căldură echipa R.P.R. psptru 
strălucitele ei victorii. Spectatorii 
germani, perfecți cunoscători ai jo
cului de handbal, au fost imparțiali 
și de o sportivitate de admirat. In 
meciul'final de la Frankfurt echipa 
țării noastre a fost de multe ori a- 
plaudată pentru jocul său excepțio
nal. După terminarea meciului, o 
mare parte din cei peste 35.000 de 
spectatori au rămas în tribune pen
tru a asista la festivitatea de premie
re a echipei R.P.R., ovaționînd-o mi
nute în șir.

Manifestările de prietenie ale tine
retului diff R.F. Germană față de 
sportivele noastre au fost numeroa
se. Astfel, la Manheim, înaintea me-' 
ciulul cu Franța, jucătoarele romîn- 
c“Tâ și cele franceze, au Intrat pe 
teren, trecînd printr-un adevărat 
culoar viu de elevi și eleve care 
purtau în mîini flori. O caldă ma-’ 
nifestare de simpatie a fost fă
cută echipei noastre în momen
tul cînd părăsea stadionul de la 
Frankfurt pe Main. Aceasta a conti
nuat multe ore după terminarea fina
lei. Pe străzi, în fața hotelului și ori
unde le întîlneau, tineri sportivi și

Sport a felicitat de a-tură Fizică și 
semenea antrenorii, pe activiștii din 
comisia centrală de handbal și pe 
toți cet care au contribuit la reali
zarea acestui strălucit succes, care 
a ridicat prestigiul patriei noastre.

După aceea tovarășul Ion Cîrcei, 
secretar al Comitetului Central 
U.T.M., a transmis handbalistelor 
noastre felicitările întregului tineret 
muncitor din patria noastră, arăfind 
că rezultatul acesta este cu atît mai 
aproape de tineretul nostru, cu cit 
din echipa noastră reprezentativă de 
handbal majoritatea jucătoarelor 
sînt tinere.

Handbalistele noastre fruntașe au 
primit apoi din mina președintelui 
Comitetului pentru Cultură Fizică și 
Sport insigna și carnetul de maestre 
emerite ale sportului. In încheierea 
acestei ședințe festive maestra eme
rită a sportului Elena Jianu a mul
țumit, în numele echipei. Partidului 
și Guvernului pentru condițiile de 
pregătire create.

Noile maestre emerite ale 
sportului sînt: ELENA JIANU. IRI
NA N'GY, ELENA PĂDUREANU, 
iosefina ugron. AURELIA SA- 
LAGEANU, MOR A WINDT, LUCIA 
DOBRE, CAROLINA RACEANU, 
MARIA SCHEIP, AURORA PO
PESCU, ILEANA COLESNICOV, 
VICTORIA DUMITRESCU. ANA 
STARCK, MAGDA HABER- 
PRUSCH, IRINA GUNTHER.

re-

(Agerpres)

la a- 
între

înche-

mai ales micuții vînători de auto
grafe, asaltau pe sportivele noastre 
arătîndu-le admirația lor.

Ziarele au publicat comentarii și 
reportaje, subliniind progresul 
marcabil pe care l-a făcut într-un 
timp scurt handbalul în R.P.R. E- 
chipa noastră a fost recunoscută 
drept cea mai bună din cadrul com
petiției.

La recepția care a avut loc după 
încheierea campionatelor, președinte
le Federației internaționale de hand
bal, Bauman (Elveția) a declarat că 
a fost impresionat de atmosfera se
nină, cu adevărat sportivă, a 
campionatelor, adăugînd că ase
menea manifestări contribuie efec
tiv la strîngerea relațiilor, 
propierea și înțelegerea 
sportivii din diferite țări.

Trebuie să arăt, a spus în 
iere tov. I. Balaș, că cercurile spor
tive din R. F. Germană au manifestat 
un interes deosebit față de propune
rile noastre de a extinde relațiile 
sportive dintre cele două țări. S-a 
căzut de acord printre altele asupra 
organizării unui meci între echipele 
masculin^ de handbal ale R.P.R. și 
R. F. Germane care urmează să aibă 
loc în anul 1957. Dorim să susținem 
înfîlniri și în alte ramuri sportive 
cu echipe din R. F. Germană, con
vinși că în felul acesta vom pro
mova cu succes crearea unor relații 
mai strînse între sportivii germani și 
romîni".
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Abia coborite din avioanele care le-au readus în patrie, proas
petele campioane mondiale de handbal au și fost înconjurate de 
sute de sportivi, prieteni, rude, care le.au felicitat călduros pen
tru strălucita lor victorie. Cu brațele pline de flori, jucătoarele 
noastre de handbal, bucuroase că s-au reîntors acasă, surîd obiec
tivului fotografic. Fețele lor exprimă fericirea de a fi reușit să 
aducă odată cu ele mult invid iotul titlu de campioane mondiale.

(Foto I. WELBER)

Victorie l Arbitrul a fluierat 
sfîrșitul meciului care a consa
crat echipa noastră pe plan mon
dial, meci, la terminarea căruia 
reprezentantele noastre au deve
nit campioane ale lumii. Bucuria 
lor este fără margini, iar îmbră
țișările grăiesc în aceste clipe 
mai mult decit orice cuvinte...

★
Dl. Hans Bauman, președintele 

Federației Internaționale de 
Handbal, acordă jucătoarelor 
noastre medaliile de aur. Este 
recunoașterea oficială a supre
mației mondiale a handbalului 
feminin din țara noastră, este 
deplina încununare a efortu
rilor acestor tinere, care au re
prezentat cu deplin succes țara 
noastră peste hotare.

(Foto Herbert Meihrens —• 
Frankfurt pe Main)

Azi și imine pe stadionul Republicii 
meci internațional de atletism 

la juniori: R.P.R.—R.P. Birigaria
Stadionul Republicii găzduiește 

astăzi și miine întrecerile din cadrul 
celei de a treia ediții a meciului in
ternațional de atletism dintre echi
pele de juniori și Junioare ale R. P. 
Romîne și R. P. Bulgaria.

Ga și în celelalte două ediții ale 
întîlnirii, sîntem convinși că și acum 
tinerii atleți din țara noastră, ca și 
cei din țara vecină și prietenă, vor 
oferi spectatorilor bucureșteni un 
spectacol atletic de calitate, din car» 
nu vor lipsi întrecerile dîrae, rezul
tatele valoroase și poate chiar noile 
recorduri Sînt de altfel tocmai ele
mentele care interesează, în primul 
rînd pe spectatori și, bineînțeles și 
pe antrenori. Aceștia din urmă, vor 
să vadă însă din evoluția tinerilor 
lor elevi și altceva: cum știu să se 
comporte în probe, avînd desigur în 
gînd viitoarele concursuri la care ao- 
tuaiii juniori vor fi primii înlocui-' 
tori ai atleților fruntași de astăzi.

Lotul bulgar de atletism nu a soi 
sit ieri în Capitală, așa cum fusese 
așteptat, ci va veni abia în cursul 
dimineții de astăzi. Din acest motiv, 
această avancronică, care în mod 
normal ar fi trebuit să cuprindă date 
și asupra echipelor bulgare, este lip
sită de aceste amănunte interesanta.

Echipele noastre, în urma ultime-' 
lor antrenamente, au căpătat de acum 
o formă destul de precisă. Iată-le:, 
JUNIORI : 100 m. — Kekskemeti» 
Dobay (Molnar, Mănescu); 200 m.—I 
Lfrsac, Dobay (Molnar, Mănescrt); 
400 m. —Ursac, Giobanu (Szekely)ț 
800 m. — Szekely, Romfeld (Stadie-' 
ker); 1.500 m. — Barabaș, Chetă-’ 
rescu (Chfriliuc, Balotescu) ; 300® 
m. — Barabaș, Balotescu (Ghiriltuc, 
Chelăre^pu); 10 km. marș—Nourescu, 
Sarkozi; 110 m. g. — TîlnartU, 
Stoicescu (Jurcă); 400 m. g. — Jtw 
blanovschi, Constantinesctt (Pop». 
1000 m. obst. — Pîrvu, Florea (<9ă-' 
mărașu); lungime — Licker, Dnț® 
(Herdelău); triplu — Lîcker, Stein 
(Ciochină); înălțime — Stănescu, 
Marinescu (Popovschl, Porumb); 
prăjină — Blaga, Constantin; grei*-'  
ta te — Stoian, Popescu (Pemekițțj 
disc — Zaboyski, Popescu (Stelari); 
suliță — Nagy, Sabâu (Gitdescu); 
ciocan — Drăgulescu, Szigmund 
(Szocs); JUNIOARE : 100 și 200 tn. 
— I. Luță, G. Luță (Bordan); 500 
m. — Iloiu, Vanciu (Zegreanu, BlaF 
ga); 80 m. g. — Miliutin, DragomF 
rescu (T. Roth); lungime — KnoJ 
bloch, Mayer (Dragomirescu); înăH

(continuare in pag. a 2-a), j



ț Așadar, firul Balcaniadelor de 
t atletism va fi reluat! In curînd, 
j pe stadionul „Partizan" din Bel. 
i grad, se va auzi pocnetul primu.

Hui start în cea de a XV _a ediție 
a acestor minunate întreceri spor
tive. Pînă atunci însă, cei care 
vor avea prilejul să reprezinte 
culorile țării noastre, pe lîngă 
•antrenamente, „sacrifică" o parte 
din timp amintirilor trecutelor 
Balcaniade. Și nici nu ar putea 
fi altfel. Cine l-ar crede, de pildă, 
pe Dinu Cristea, ca mai înainte 
de a.și face valiza pentru Belgrad 
im a revăzut aevea trecutele BaL. 
can iade?

UN VETERAN AL ACESTOR 
ÎNTRECERI: DINU CRISTEA

' b — Cum aș putea să uit vreoda
tă minunatele concursuri din ca
drul Balcaniadelor? Dacă eu aș 
face.o, nu m.ar ierta „copiii" de 
azi, cu care voi lupta cot la cot 
ta Belgrad și nici miile de spec
tatori care la București, în 1937, 
m-au ajutat să cîștig lupta cu 
Kiryakidis. Parcă simt și acum 

i nedumerirea excelenților atleți 
i greci și neîncrederea publicului. 
I Pornisem foarte tare încă din 
i primul tur al probei de 10.000 m. 
! Putini credeau că am să pot re. 
■ zista și că „aventura" pe care o
• încercam va avea șanse de izbîn.
• dă. Eu însă știam una și bună : 
J trebuia să fiu eu înaintea atletu- 
. tui grec! Celebritatea lui nu mă 
' nperia. Bănuiam că el, sigur pe 
) valoarea rezultatelor sale, consi- 
ș dera timpurie evadarea mea din 
i pluton și că aștepta să mă „sfîr. 
i șese" cît de curînd și să ia cursa 
l pe cont propriu. Proverbul nostru:

„Ce.i în mînă, nu-i m'nciună". 
dar și ambiția mea, sporită de în. 
curajările publicului care începuse 
să spere în victoria mea, m_au a. 
jutat să-mi mențin ritmul și să 
urc mai tîrziu pe podiumul cîști- 
gători’or, pe care, cu o treaptă 
mai jos stătea fostul favorit al 
cursei.

Deși îl mal întîlnisein pe Ki
ryakidis și cu alte ocazii, totuși 
prietenia noastră datează de la 
această memorabilă cursă din 1937.

După un an, la Belgrad, tot eu 
am cîștigat această probă, iar în 
1939 am fost oaspeții atleților 
greci în minunata lor capitală

Temele cercetărilor științifice trebuie bine alese, 
iar rezultatele sâ nu râmînâ pe hîrtie

i Tn dorința de a afla părerea 
unor activiști în domeniul cerce
tărilor științifice din țara noastră 
în legătură cu orientarea acestor 
cercetări, ne-am adresat profeso
rului Cornel Iovănescu, doctorului 
Cornel Obrașcu și candidatului în 
--științe pedagogice Emil Ghibu, 
care ne-au împărtășit o serie de 

impresii pe care ie considerăm 
Utile pentru îmbunătățirea activi- 
ității de cercetări.

Iată ce ne-a declarat profesorul 
Cornel Iovănescu, binecunoscut 

-Sportivilor din țara noastră pen
tru frumoasele rezultate obținute 
in antrenarea atleților:

„In Timișoara s-au realizat o 
serie de cercetări foarte utile, care 
au fost de un real folos antreno
rilor, sportivilor sau profesorilor 
de educație fizică. Pot d'a ca exem- 
plu lucrarea efectuată de dr.

i. cSchorscher, dr. Cătină și de mine, 
în legătură cu sistemul nervos 
;neuro-vegeta tiv. Experiențele au 
arătat că în urma acestei cerce
tări sportivii pot fi îndrumați 
:spre o anumită probă, pentru care
• dovedesc că au cele mai mari apti- 

' ătudini și unde pot realiza cele
mai bune rezultate. O altă cei

• cetare care a folosit antrenoritoi
• este tratarea urinei cu nitrat de 
;argint. Metoda pune la dispoziția 
antrenorilor posibilitatea conlrolu 

•lui științific al antrenamentului, 
rreglarea cantității și Intensități! 

1 «efortului și depistează supraan- 
ttrenamentul.

„Au fost însă și unele lucrări 
«care nu s-au dovedit utile. De 

jpdldă, lucrarea 'lectorului C. Bucur 
' iîntitulată „Unele observații pe 
^marginea lecției lui Dogadin" nu 

.;are nici o aplicare practică, nu 
•este legată de nici una din pro 
Iblemele specifice sportului nostru.

„Mai vreau să evidențiez un as 
ipect oferit de lucrarea lectorului 
iluliu Ilka, întitulată „Combaterea

SPORTUL POPULAR
IP-ag. 2.a J^r. 2849

Am petrecut clipe de neuitat a- 
lături de Kiryakidis și Ragazos, 
cunoscuți în întreaga Atonă și 
care vorbiseră atît de mult despre 
mine îneît pe străzile comerciale 
cele mai importante eram pur șl 
simplu tras de mînecă în diverse 
prăvălii pentru a vorbi publicului 

Ultima parte a probei de 200 m. din cadrul balcaniadei . din 1947. Ion 
Moina fixează de pe acum firul alb al sosirii, iar Csany pare re
semnat cu tocul doi pe care insă l-a cucerii compatriotul său 

Goldrxanyi

atenian șî pentru a ml se oferi 
tot felul de amintiri...

In acel an însă, Dinu Cristea 
era de acum unul din at'.eții cei 
mai vechi ai echipei noastre. Me
zinul echipei către care se în
drepta atenția tuturor, era atunci 
Zeno Dragomir.

SA-I DAM CUVINTUL—

— Să ai 14 ani șt să ți se spu. 
nă simplu și oarecum în șagă : 
„Băiatul cu bătui"; să fii unul 
dintre școlarii obișnuiți ai unui 
liceu de provincie, care înlemnesc 
la apariția directorului (asta în.

viciilor de atitudini la studenți". 
Problema a fost bine aleasă și 
tratată și fără îndoială că punerea 
în practică a soluțiilor găsite ar 
fi dat roade frumoase. Din păcate 
însă. Ministerul Invățăniîntului nu 
a făcut nimic pentru acordarea 
orelor speciale necesare exerciții- 
lor, așa că toată cercetarea a ră
mas pe hîrtie, deși folosirea me
todelor ar fi fost de un real folos 
studenților cu vicii de atitudini".

Doctorul Cornel Obrașcu, din 
cabinetul metodico-științific din 
Cluj, ne-a declarat:

„Esite îmbucurător faptul că 
sportivii și antrenorii își dau sea
ma că practicarea sportului pe 
baze științifice face ca rezultatele 
obținute pe teren să fie din ce în 
ce mai bune. La Cluj, indicațiile 
date de cabinet sînt luate în con
siderare și puse în aplicare. In 
prezent, atît membrii cabinetului 
metodico-științific, cît și profeso
rii de educație fizică și antrenorii 
caută să colaboreze pentru ca lu
crările care vor fi prezentate în 
cadrul sesiunii de comunicări din 
luna noiembrie a acestui an să 
fie cît mai complete, să cuprindă 
problemele sportivilor clujeni, să 
vină în ajutorul tuturor sportivilor 
din țară".

Candidatul în științe pedagogice 
Emil Ghibu, directorul cercetărilor 
științifice-invățămînt din C.CES.ț 
C.M., ne-a prezentat succint prin
cipalele probleme ale activității 
de cercetări, dind totodată o se
rie de indicații deosebit de utile:

„Necesitatea cercetărilor în do
meniul culturii fizice este deter
minată în primul rînd de funda
mentarea științifică a practicii 
sportive și, in al doilea rînd, de 
introducerea principiilor teoretice 
în practică. In ultimii doi-trei ani, 
activitatea de cercetări științifice 
în specialitatea noastră a făcut 
progrese serioase. Sesiunile de co
municări organizate anul acesta, 
— mai numeroase ca oricînd în- 
tr-un asemenea interval — de că
tre cabinetele metodico-științifice 
regionale ale C.C.F.S., de Socie

semna ori eliminare, ori neplata 
taxelor școlare!) ; să fii Îndră
gostit de atletism în taină, ca de 
o Ileana idealizată de basm și în 
același timp să ti se aducă la 
cunoștință că ai fost chemat de 
la București să reprezinți țara în 
întrecerile de la Atena.. Totul se 

schimbă ca prin farmec: „Bătui" 
devine un obiect rar, aurit; „bă
iatul" un sportiv international 
demn de respectul celorlalți, di. 
rectorul temut devine un „unchi" 
delicios care oferă darnic cioco
lată, iar urgisita lieană o mîndră 
domniță cu care ieși la braț în 
văzul tuturor.

Adăogați acestora primul drum 
în capitala țării, apoi cea dlnțîi 
călătorie peste mări șî primul 
concurs international în fata a 
peste 100.000 spectatori și veți a. 
vea o imagine a lui Zeno Drago
mir în anul 1939.

Și totuși, amintirile cele mai 

tatea Științelor Medicale sau de 
diferite institute de învățămînt 
superior, au arătat creșterea can
titativă și calitativă a muncii de 
cercetări în domeniul culturii fi
zice.

„Din păcate însă, introducerea 
în practică a cercetărilor se face 
greu. Aceasta din cauza insufi
cientei sistematizări și urmăriri a 
măsurilor care pot asigura valo
rificarea. mai precis folosirea da
telor științifice în activitatea prac
tică. Consider că în stadiul actual 
acest aspect este de primă impor
tanță. Pentru a se pune în prac
tică cercetările și experimentele ar 
trebui ca comitetele regionale și 
orășenești C.F.S. să aibă evidența 
cercetărilor efectuate pe plan local 
și să ia măsuri pentru aducerea 
la cunoștința cadrelor de specia
litate a principalelor noutăți apli
cate în țară și în străinătate. In 
acest scop, în afara sesiunilor de 
comunicări, trebuie folosite ședin
țele de lucru ale antrenorilor pe 
ramuri de sport (sau organizarea 
unor ședințe speciale cu toți an
trenorii din localitate), ședințele 
cercurilor pedagogice ale profeso
rilor de educație fizică, presa, etc.

„Al doilea aspect important al 
cercetărilor științifice îl consti
tuie alegerea domeniului, a tema
ticii de cercetări. Consider că pro
blemele în cadrul cărora pot fi 
concretizate temele de cercetat 
sînt următoarele:

— bazele științifice ale sistemu
lui nostru de educație fizică;

— educația fizică, factor im
portant de întărire a sănătății și 
ridicare a capacității de muncă ;

— teoria și metodica antrena
mentului sportiv ;

■— bazele fiziologice ale antre
namentului sportiv; 1

•— bazele igienice ale educației 
fizice; •

— bazele psihologice ale educa
ției fizice; 1

— teoria și metodica controlului
medical; •

— istoria și organizarea educa
ției fizice, 

dragi ne.au rămas acelea de la 
Balcaniada de la Tirana din 1946 
(primul meu titlu balcanic) și din 
1947 de la București (prima să. 
rițură peste 4 m. și din nou cam
pion balcanic): două vise împli
nite!

IN LUPTA CU ÎNĂLȚIMEA

Nu numai Zeno a cîștigat cen. 
timetri în înălțime la proba sa, 
în cadrul Balcaniadei. De fiecare 
dată lotul nostru a cuprins alți 
debutanți pe care tradiționalele 
jocuri aveau să-i confirme. Așa 
cum la 'Aitena în 1939, Zeno des
chidea ochii asupra unui mare 
concurs, peste 7 ani la Tirana, 
Ion Soter debuta cu succes în a. 
rena atletică internațională.

— Vukovic și Zufkovic erau 
pentru mine adevărați zburători. 
Alura lor. căpătată în numeroase 
întreceri internaționale, siguranța 
în concurs, calmul pe care 1L1 dă
dea faptul că victoria nu Ie putea 
scăpa, mă impresionau. Și totuși, 
am reușit atunci prmul meu re
cord (dar de juniori!) cu 1,80 m. 
După un an, la București am mai 
adăogat 10 cm. recordului de la 
Tirana. Doresc ca acestor între, 
ceri cărora le datorez mult și că
rora le păstrez o^câldă amintire, 
să le pot aduce în dar și un nou 
record demn de frumusețea și 
înalta lor semnificație.

ION MOINA LA START

De data aceasta însă nu în 
gropile de plecare, atent și încor
dat la pocnetul pistolului, ci ală
turi de pistă, îndrummdu.i pe 
alții. ’

— Regret că nu mai mă pot 
număra printre veteranii activi ai 
acestor întreceri, așa cum se nu. 
mără Dinu Cristea și poate disco
bolul grec Silas, pe care s-ar pu. 
tea să-l revedem și la Be’grad. 
Mi se pare totuși normal ca un 
vitezist să.și termine mai repede 
... proba, decît un alergător de 
fond. Sînt totuși fericit că voi 
fi alături de atleții noștri, de prie
teni cu care am concurat, și că 
voi retrăj admrabila atmosferă a 
tradiționalelor jocuri balcanice.

EM. VALERIU 
R. VILARA

„In cadrul acestor probleme se 
determină teme concrete. De pil
dă, în prima problemă se pot sta
bili ca teme: terminologia educa
ției fizice, principiile și metodele 
de învățare a exercițiilor fizice, 
fundamentarea științifică a norma
tivelor de control și școală etc. 
In a treia problemă se pot trata : 
caracteristicile metodicii antrena
mentului sportiv cu copiii (la atle
tism, gimnastică, baschet, etc.), 
analiza tehnică și a căilor de per
fecționare în diferite sporturi, etc.

„In încheiere, vreau să remarc 
că se pierd importante forțe deoa
rece în munca de cercetări este 
angrenată doar o mică parte din 
tehnicieni. De aceea, consider că 
unul din obiectivele principale in 
activitatea noastră este aceia de 
a convinge toate cadrele de spe
cialitate de necesitatea cercetări
lor, pentru ca în următorii ani ma
joritatea profesorilor, antrenorilor 
și medicilor sportivi să aibă pla
nul lor individual de cercetare 
științifică".

★
Din aceste declarații reiese că 

activitatea de cercetări științifice 
in domeniul culturii fizice are o 
îndrumare bună și că majoritatea 
iucrărilor sînt bine alese, legate 
de problemele practice și utile an
trenorilor, profesorilor de educație 
fizică și medicilor sportivi. Au reie
șit însă două probleme importante- 
aceea a selecționării mai judi
cioase a temelor de cercetări (pro
blemă care este pe cale de a fi 
complet rezolvată) și a punerii în 
practică a experimentelor. In a- 
ceastă a doua problemă este ne
cesară acordarea întregii atenții 
de către forurile respective (în 
cazul de la Timișoara, Ministerul 
Invățămîntului ar trebui să spri
jine efectiv punerea în practică a 
rezultatelor lucrărilor), pentru ca 
cercetările să fie intr-adevăr uti'e.

Altfel, ele nu-și au rost, iar cer
cetătorii vor renunța la această 
activitate de o importanță deose
bită pentru mișcarea sportivă din 
țara noastră.___ f

Azi și nw pe stadionul Republicii 
meci international de atletism 

la juniori: R.P.R.—R.P. Bulgaria 
(Urmare din pag. I-a) 

țime — Mayer, Chi varan (Roșea); 
greutate — A. Roth, Scherer (BarJ 
bu); disc — Barbu, Krauss (Roth, 
Scherer, Vasiie); suliță — Iordan, 
Diți (Ventzel).

Iată programul tehnic al celor două’ 
zile de concurs: ASTAZI: ora 17,00— 
festivitatea de deschidere; ora 17,30— 
110 m. garduri; lungime; înălțime; 
disc fete; ora 17,40—10 km. marș; ora 
18,15—greutate; suliță fete; ora 18,35— 
100 m. plat; ora 18,40— 100 m. plat 
fete; ora 18;50— 400 m. plat; ora 19,00
— ciocan; concurs special cu proba 
de săritură în înălțime femei; 500 m. 
fete; ora 19,15— 1.589 m.; ora 19.30 — 
4x100 m. fete; ora 19,4C— 4x100 jm.; 
MÎINE: ora 15.30— plecarea în cursa 
de 50 km. marș (campionat republi
can); ora 16,00 — plecare în cursa de 
20 km. marș (concurs de verificare); 
ora 16.55 — plecarea în cursa de ma
raton (campionat republican); ora 
17,oo — 400 m. garduri; pră;ină; lun
gime fete; disc; greutate fete; ora 
17,15 — 8G0 m. plat; ora 17,30 — 200 
m. plat; ora 17,35 — 200 m. plat fete; 
sosirea din cursa de 20 km. marș; 
ora 17,50 — 1.000 m. obstacole; ora 
ÎS,05 — 80 m. garduri fete; suliță; 
triplu salt; înălțime fete; ora 18,15 — 
3.000 m. plat; ora ÎS,30 — 3x500 m. 
fete; ora 18,45 — 4x400 m.; ora 19,00 — 
festivitatea de îneh dere; ora 19,30 — 
sosirea din cursa de maraton; ora, 28.00
— sosirea din cursa de 50 kmjTmarș.

Asociația sportivă FI. roșie ^organi
zează mîine după amiază întrecerile 
din cadrul campionatelor republicane 
de 50 km. marș, maraton și o cursă 
de verificare de 20 km. marș. Plecă
rile și sosirile au loc pe stadionul 
Republicii. Traseele celor trei pro
be sînt oarecum comune, făcîndu-se 
pe străzile principale ale Capitalei 
(str. Izvor-sp. Independenței-piața 28 
Marti e-bd. 1848-bd. Magheru-piața Ro
man ă-bd. Ana Ipătescu-piața Vic to- 
riei-șos. Kiselef-piața Scînteii-șos. 
București-Piocsti-șcs. St/aul«|?ti-<)es. 
Tîrgoviște-cu stoarcerea la diferite 
puncte). întrecerile se desfășoară in
dividual și pe echipe.

„REVISTA DE ȘAH" Nr. H
(iulie 1956)

Cu următorul cuprins :
Partide de ia turneul candidă- 

ților la campionatul mondial (Am
sterdam) ; O analiză și partide 
din meciul R.P.R —R.P. Bulga. 
ria; Continuarea articolului teoretic 
al marelui maestru cehoslovac I. 
Pachman; Partide diferite de la 
ultimele concursuri; Continuarea 
seriei de articole despre istoria 
șahului (de la șatrandj la șahul 
modern); Un articol de maestrul 
V. Ciocîltea despre noutățile teo
retice ale turneelor de la Dresdia 
și Palanka ; Probleme și studii 
care iau pante la concursul inter
național al revistei; Combinații, 
partide scurte, știri din țară șt 
străinătate; Primii premiați ai 
concu'sului de dezlegări organi
zat de revistă.

★ ' 
Revista „FOTBAL" Nr. 7 !

'•ulie 1956)
care cuprinde :

T. F1RAN — Arbitrajul de bună 
calhate — factor important în 
desfășurarea jocului de fotbal.

C. VILCOV — Eficacitatea tra. 
sului Ia poartă este condiționa
tă de calitatea ultimei pase.

N. PETRESCU — Despre fotbal 
șl antrenament.

— De vorbă cu Percival G. 
Mitchell, președintele clubului 
Luton Town.

L. ROPOT — Medicul sportiv dr. 
Traian Dumtrescu, desore pa- 
cienții săi fotbaliști șl despre 
altele.

V. VALERIU — „Avertismentul" 
mijloc educativ.

C. BRAUN — Să îmbunăitățim 
tehnica trasului la poartă.

R. BORGER — Jocul fundașilor. 
R. WETZER — Construirea acți

unilor de atac se începe de la 
linia de fund

FRANTISEK bLazEJ — Proble. 
mele actuale ale fotbalului ce
hoslovac.

*** — Înaintea celei de a XVI.a 
ediții a Jocurilor Obmpîce; Tur
neul Braziliei în Europa; Note 
despre fotbalul italian; Cupa 
Euroaei Centrale.

M. FLAMAROPOL — Triplu pre
ședinte

MATTY - Umor.

Pentru a citi regulat levista 
„Fotbal" abonațl.vă prin oficiile 
poștale, factorii poștali și difuzo- 
rii voluntari din întreprinderi și 
instituții. Costul unui abonament 
este de: 9 lei — 3 luni, 18 le! — 
.6 luni și 36 lei — 12 luni.
~ ’ Jj.fi,'

■q b 
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LA PRIMUL ANTRENAMENT C. M. L

La 1 iulie, pe întreg cuprinsul 
țării, a fost introdus noul regu
lament al complexului sportiv 
G.M.A. Vestea aceasta a fost 
primită cu deosebită bucurie de 
către tinerii aspiranți care, dato
rită modificărilor importante 
aduse complexului, au posb'.- 
litaiea să-și îmbunătățească pre
gătirea fizică, să obțină insigna 
mult dorită.

Corespondenții noștri ne-au 
relatat cîteva aspecte din re
giuni, care dovedesc că acți
unea pentru popularizarea nou
lui regulament al complexului 
se desfășoară cu intensitate.

In orașul și regiunea Timișoara 
au fost luate o serie de măsuri 
importante privind introducerea 
nouiui complex G.M.A. După ce s-a 
prelucrat regulamentul cu activiștii 
sportivi din regiune (președinți ai 
comitetelor raionale C.F.S., preșe
dinți ai comisiilofr G.M.A, profe
sori de educație fizică) s-.au făcut 
planuri de acțiune care cuprir»}: 
organizarea unor centre de antre
nament G.M.A., întărirea (sau acolo 
unde e cazul reorganizarea) comi
siilor G.M.A., organizarea de con
cursuri model, etc.

O mare importanță se ya acorda 
agitației și propagandei îh jurul 
noului regulament G.M.A. Astfel,

Activitatea S.M.A.-preocupare principală la Pitești
Nu s-ar putea spune că regiunea 

Pitești nu a furnizat mișcării 
noastre sportive ținere elemente de 
valoare. Dimpotrivă, piteștenii au 
avut adeseori mîndria de a se lăuda 
cu sportivi de un real talent Con- 
tinuînd tradiția unei frumoase ac
tivități sportive, organele condu
cătoare ale sportului piteștean își 
îndreaptă, în mod firesc, atenția 
către sportul de mase, adică în 
direcția de unde se recrutează spor-* * 
tivii fruntași de mîine.

iunie, am organizat, Ia sediul re
giunii, o ședință cu toți președinții 
de raion, președinții comisiilor re
gionale și raionale G.M.A., preșe
dinții comisiilor regionala pe ra
mură de sport etc. In această ședință, 
după ce am făcut o analiză asupra 
desfășurării muncii în cadrul acti
vității G.M.A., am prelucrat in
strucțiunile privind noul regula
ment. Asemenea ședințe au avut loc, 
numai cîteva zile mai ttrziu fa 
fiecare raion.

— După cum se vede, sînteți abfa 
la începutul unei activități, pe care 
am dori-o cit mai rodnică. Vă rog 
să ne spuneți pe cine vă bazați în 
principal în această acțiune.

— Mă bazez în primul rînd pe 
acei care au fost întotdeauna în 
fruntea activității G.M.A. Este vorba 
de prof. Victor losițescu din Pi
tești, președintele comisiei regio
nale G.M.A., prof. Mihail Voica, din 
Slatina, și prof. Stelian Mălăcea, 
președintele comisiei raionale G.M.A. 
din Curtea de Argeș. Cu asemenea 
oameni inimoși, acțiunea noastră 
va fi încununată fără do r și poate 
de succes.

dințe s-a discutat și planul de 
acțiune, în care sînt prevăzute: 
completarea bazelor sportive cu 
amplasamentele necesare probelor 
G.M.A. și organizarea imediată a 
unor concursuri pentru trecerea 
noilor norme.

• La Sigliet, tineretul a primit 
cu bucurie vestea apariției noului 
regulament. Numeroase colective 
sportive și-au planificat pentru pe
rioada imediat următoare con
cursuri pentru trecerea normelor.

© Comitetul regional C.F.S. Sta
lin care ne obișnuise cu obținerea 
unor importante succese în activi
tatea sportivă de mase a luat un 
„start întîrziat" și, așa cirni ne co
munică corespondentul nostru re
gional Alexandru Dincă, n-a gă
sit încă pînă acum cele mai efi
ciente metode și mijloace locale 
necesare pentru popularizarea nou
lui regulament în raioanele regiu
nii. Sperăm că acest comitet va 
„reface" pe parcurs întîrzierea și 
va ajunge din nou în „grupul" 
fruntaș. 1.

— Principala noastră preocupare 
rămîne activitatea în cadrul com
plexului G.M.A. — ne spunea zilele 
trecute tov. Dudu’.eanu, președin
tele comitetului regional C.F.S. 
Pitești.

— Presupunem deci că ați între
prins cele necesare în vederea in
troducerii în regiunea dvs. a noului 
regulament al complexului G.M.A.

— Desigur. Deși sîntem încă la 
începutul activității, fiindcă abia 
de cîteva zile am primit noile in
strucțiuni, ne.a spus tov. Duduleanu, 
am luat toate măsurile pentru a 
trece de îndată la aplicarea noului 
regulament G.M.A. Astfel, la 27

Scrisorile sosite la redacție
De cite ori poștașul trece prin 

str. Constantin Miile, zăbovește 
mai mult la redacția noastră. Din 
„tolba" sa ne lasă numeroase scri
sori, venite din toate colțurile ță
rii, de la zeci de corespondenți care 
ne comunică succesele colectivelor 
lor în întrecerile sportive și adeseori 
sugestii pentru îndreptarea gre
șelilor și atitudinilor necorespun
zătoare ce mai persistă încă în 
unele locuri.

In ultimele zile, majoritatea scri
sorilor care sosesc la redacție ne 
vorbesc despre introducerea noului 
regulament al complexului G.M.A.

Să le răsfoim împreună...
• Corespondentul nostru Eme- 

rich Grunwald ne scrie că, în ca
drul ședinței inițiate de comitetul 
orășenesc CtF.S. Arad, la care au 
luat parte profesorii de educație 
fizică, antrenorii, membrii comi
siilor pe ramură de sport și pre
ședinții colectivelor sportive, a 
fost prelucrat noul regulament 
G.M.A. Tot în cadrul acestei șe

Centre de antrenament G.M.A. la Timișoara
gaze’ele de perete și stațiile de 
radioamplificare vor populariza 
toate acțiunile ce se vor întreprinde 
pe această linie. In întreprincert și 
ia bazele sportive vor fi expuse 
panouri șj lozinci mobilizatoare. De_ 
asemenea, se vor organiza ma: 
multe demonstrații G.M.A.

Pancuri și afișe G. M. A. 
in orașul Cluj

Președinții comitetelor raionale 
C.F.S. și responsabilii cu munca 
G.M.A. din cele 14 raioane ale re
giunii Cluj s-au reunit zilele trecute 
într-o ședință foarte importantă, în 
cadrul căreia s-a făcut prelucra
rea noului regulament al complexu
lui sportiv G.M.A. și s-au dat in
strucțiunile necesare în vederea 
popularizării noului regulament 
al complexului și a organizării pri
melor concursuri pentru trecerea 
normelor.

Deși timpul care a trecut de la 
această ședință este destul de scurt, 
roadele n-au întîrziat. Astfel, în 
orașul Cluj au apărut panouri și 
afișe sugestive care popularizează 
complexul G.M.A. și cheamă tine
retul să participe în număr mare 
la trecerea normelor. Activiștii 
sportivi și-au luat angajamente 
concrete cu privire la activitatea 
G.M.A. în colectivele lor și există 
toate condițiile necesare pentru 
traducerea lor în viată.

Tînărul Nic. Militam (Energia Ploești), treeîndu-și norma la cursa cu 
obstacole tn cadrul un ui concurs model

„De obicei, ne spunea tov. Luca 
tehnicianul comitetului orășenesc 
C.F.S. Ploești, fiecare lucru nou 
întîmpnă rezistența mentalității 
vechi, își face drum cu greutate, dar 
fără îndoială răzbește, vic'oria 
fiind întotdeauna de partea lui. De 
data aceasta, Împotriva obiceiului, 
noul regulament G.M.A. nu numai 
că n-a întîmpinat „tradiționala" re
zistență, dar a fost primit cu foarte 
multă bucurie de toți sportivii din 
orașul nostru..."

Și intr-adevăr se pare ca pentru 
sportivii ploeșteni introducerea nou
lui regulament G.M.A. a însemnat 
prilej de bucurie.

„Simțeam nevoia să luptăm și 
mai mult, să găsim examene mai 
greu de trecut — ne.a spus tînărul

In rindurile de față este vorba 
de un mănunchi de fete voinice, 
bronzate, care la ele în sat știu la 
fel de bine să alerge, să arunce 
cu piatra pînă hăt departe sau 
să sară un gard într-o clipita. Ele 
rm făcuseră însă niciodată sport 
și nici nu simțeau o atracție deose
bită față de această activitate. Pînă 
într-o zi, cînd...

Dar mai bine să-l lăsăm pe tov. 
prof. Lîvezeanu, de Ia colectivul 
sportiv Progresul I.T.B. din Bucu
rești, să ne povestească:

„Deși colectivul nostru se poate 
lăuda cu multi sportivi de frunte, 
ne-am gindit că n-ar fi rău dacă 
am da un avînt și mai mare spor
tului în rindul sutelor de tineri și 
tinere care lucrează la I.T.B. Nu 
de mult, am pocnit din atelier în 
atelier și din cămin în cămin, ca 
să recrutăm elemente. Fetele pe 
care le vedeți aci sînt de la că
minul Coientina. fruntaș pe ra
ion. _•

15 tinere, echipate pentru sport, 
6e alintaseră în fața tov. Radu Bă- 
descu, tehnician la același colec
tiv. Una din ele, curățitoarea de 
linie Floarea Burcea, dădu rapor
tul: ..Tovarășe antrenor, echipa de 
handbal fete de la căminul Coien
tina este gata pentru antrenamen
tul G.M»A.“ De data aceasta, pe 
primul plan se afla antrenamentul 
pentru trecerea normei în cursa cu 
obstacole G.M.A.

Fetele s-au sfrîns în jurul prof, 
tivezeann, care le arată o grenadă: 
„Știți să aruncați cu ea?"

„N-am văzut niciodată așa 
ceva“ se auzi o voce timidă.

„Litați fiecare o piatră și arun
cați-o*.  Imediat începură să vîjîie 
pietrele care se „înșurubau" în 
aer. ,,Așa se aruncă și grenada. 
O apuci bine de miner, îți faci pu
țin vini și îi dai drumul mimat 
alunei cînd mina e perfect întin
să". Pe loc a început o adevărată 
întrecere pentru „recordul zilei".

A venit apoi rîndul bunei, prP 
mut apărat al cursei ‘cu obstacole.

Noul regulament G.M.A. în satele regiunii Bacău
La consiliul regional Bacău al 

asociației Recolta, pregătirile în 
vederea introducerii noului regu
lament al complexului G.M.A. sînt 
în toi. lată ce a declarat unui 
corespondent al ziarului nostru, 
tov. Dumitru Luchi, președintele 
consiliului regional, referindu-se 
la acest eveniment din viata noa
stră sportivă: „Odată cu introdu
cerea noilor grupe de vîrstă, prin 
sistematizarea normelor obligatorii 
și simplificarea evidențe’, activita
tea G.M.A. nu va avea decît de 
cîștigat. Activul nostru regi mal va 
prelucra noul regulament în toate 
satele și comunele regiunii și ne

Primul concurs-mudel la Ploești

(Foto: E. KIMACOWICZ) 
mecanic Aurel Poenaru. Tocmai 
datorită acestui fapt ne-a eniuzias- 
mar noul regulament G.M.A. care, 
după cum se știe, este mai preten
țios, cere mai muită exigență In 
pregătirea tinerilor aspiranți. Fap
tul că trebuie să muncim mai mult 
nu ne sperie. Dimpotrivă, ne bu
cură..."

Comitetul orășenesc C.F.S. Plo
ești a și pornit serios la muncă 
pentru popularizarea noului regu
lament. In ședința cu președinții 
colectivelor sportive, planificată 
pentru aceste zile, va ii prelucrat 
planul de acțiune. In fabricile și 
uzinele din oraș, ca și în colecti
vele sportive, au apărut tabele cu 
noile nprme G.M.A.r iar comisia 

Deși majoritatea mergeau cu uștf*  
rință pe ea, se mai putea observat 
rigiditatea' In mișcări a celui cara 
a călcat de puține ori pe stadion, i

Gardul mic n-a fost o problemă: 
prea... mare. Totuși, antrenori*  
le-a arătat că săritura trebuie fă-» 
cută „în tempo" legată de alerga
re; nu trebuie să se oprească 
înainte de a pune piciorul pe el- 
Și, find pe rînd, Elena Alexan-1 
dru, Trandafira Onicel, Maria Cio
chină, Stela- Moraru, Constanța 
Ghiocel, Savița Sgondea și cele
lalte au făcut pentru prima oară 
cunoștință cu obstacolele cursei 
G.MA. O întrecere pe 100 m. cîș- 
tigată de Aurica Preda și Maria 
Mareș a încheiat acest antrena
ment.

Urma cel de handbal. Portăirî-» 
țele și-au luat locul și, sub con- 
ducerea antrenorului Radu Sădea-» 
cu, jocul a început.., j

La primul antrenament de ireoerecs 
birnei, prezența antrenorului est as 

încă necesară 
(Foto: E. KIMACOWICZ) 

vom ocupa de amenajarea curselor 
cu obstacole Ia toate terenurile de
sport din sate".

Despre activitatea G.M.A. la sate- 
ne-a vorbit și sportivul Constantin’ 
Ene, din comuna Ghindăuanî, raio? 
nul Tg. Neamț: „Voi prelucra îrt 
colectivul nostru sportiv noul regu-*  
lament G.M.A. Sfatul Popular co
munal va trebui să ne sprijine în: 
amenajarea unei curse cu obstacole. 
Mă angajez să pregătesc un număr 
de 40 tineri de la școala elemen
tară din comună, pentru a deveni 
purtători ai insignei F.G.M-A. și 
G.M.A."

G.M.A. a participat la 6 ședință: 
de instructaj. *

Practic, comitetul orășenesc 
C.F.S. a inițiat un concurs model 
pentru trecerea noilor norme, Iar 
care au participat membrii maL 
multor colective sportive ploeștene-

Să sperăm că acest început va ff 
de bun augur pentru activitatea: 
viitoare...

Pornită pe un nou făgaș, acti
vitatea G.M.A. trebuie să angre
neze un număr cit mai mare 
de tineri și tinere în antrena
mentele și concursurile pentru 
trecerea normelor. Activiștii 
sportivi, începînd cu cei din ’ 
comisiile regionale G.M.A. și 
termi-nînd cu cei din cercurile 
sportive, au datoria să-și deslă- 
șoare munca în așa fel, îneît 
ea să înregistreze un simțitor 
salt calitativ. Ln accent deo
sebit va trebui pus pe pregătirea 
prealabilă a aspiranțiior, ca și 
:pe o eșalonare rațională a tre
cerii normelor.

Acțiunea de popularizare a 
noului regulament a început. 
Comisiile G.M.A. vor trebui să 
se îngrijească de pătrunderea 
noului regulament în fiecare 
colectiv și cerc sportiv. Numai 
astfel vom putea pune bazele 
unei activități temeinice în 
acest domeniu.
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Azi și miine la Dinamo

tanpionatiil republican pe echipe la gimnastica
<r După luni de pregătire minu. 
pioasă, gimnaștii noștri fruntași 
și-au încheiat, în săptămîna a. 
ceasta, antrenamentele. Astăzi și 
miine după-amiază, iubitorii gim
nasticii vor avea prilejul să.i ur- 
iiaărească la «lucru“ pe cei mai 
buni gkrmaști, care se vor între, 
ce în cadrul campionatului repu- 
blfean pe echipe pentru cucerirea 
mult doritului titlu de campion.

La lupta pentru titlu participă 
anul acesta einci echipe feminine: 
lEnergia, Dinamo, Știința, FI. ro- 
-ție, Voința și încă o echipă a 
asociației Energia, care va lucra 
în afară de concurs. La bărbați, 
de asemenea vor participa șase 

(echipe: Dinamo, Energia, C.C.’A., 
.'ȘKința, FI. roșie și Voința. Cei 
ee urmăresc activitatea de gim
nastică remarcă desigur că nu. 
mărul echipelor participante este 
mai redus decît cel de anul tre
cut. Intr-adevăr, la ediția prece
dentă a campionatului republican 
pe echipe a-au întrecut 10 echipe.

Atunci regulamentul nu îngră. 
dea și participa rea gimnaștilor 
•de categoria 1I-*.  Anul acesta în- 
»ă, fiind adMtși tn concurs numai 
•portrri da iWti gi t i n maeștri șl 

H — ceea ea ve asigura un ni- 

, a reușit să desfășoare un joc foarte 
’spectaculos. In întîlnirea revanșă 
echipa Orașului Stalin a jucat mult 
mai bine și a obținut un rezultat 
de egalitate: 17—17 (11—11). Jocul 
a fost foarte disputat, iar acțiunile 
ambelor echipe deosebit de spec
taculoase. In decursul celor două 
întîlniri s-au remarcat Popora, 
Firipescu, Cătănici și Fodor de la 
clujeni și Handrea, Tînțu, Nicu- 
lescu, Soarec și Telescu de la Ora
șul Stalin.

I TI

lidae strut sportului Fr. Orendi exe- 
tuUnd. la bară fixă un exercițiu 
spectaculos. El s-a clasat pe locul 
trei la acest aparat în concursul in
ternațional care a avut loc in acest 

an la Budapesta

SE APROPIE CAMPIONATUL REPUBLICAN DE CĂȚĂRĂTURĂ PE STÎNCI
' Pitoreasca regiune a Cheilor 
THcazului va găzdui la începutul 
lunii viitoare, mai precis între 3 

12 august, campionatul republi
can d« cățărâtură pe stînci pentru 

•echipe maaculine și feminine. Ale
gerea acestei regiuni pentru cea 
mai importantă competiție de vară 

alpiniștilor noștri este bine fă
cută. Regiunea prezintă trasee foarte 
i&nertte pentru acest gen de în
trecere (trasee de diferite grade de 
-duritate atât pentru începători cit 
dșî pentru cei avansați în această 
'disciplină sportivă). Trassete fiind 
.plasate foarte aproape de locurile 
•«e cazare ale alpiniștilor, marșul 
Ide apropiere nu-i va obosi prea 

amult. Țfnînd seama și de numărul 
-aiare de vizitatori ai acestei re- 
-giuni In zflele de vară, prilejul 
poate fi din plin folosit pentru 

rpopnl^marta acestui „spart al cii- 
Tfajoșilor" în rîndul maselor de 
•«•meni ai muncii.

Față de edițiile precedente, cam
pionatul de anul acesta prezintă 
mnele „inovații" care nu au darul 
•decît să pună pe picior de egalitate 
«■bsolut toate echipele și să apropie 
•rit măi mu.lt aceste întreceri de 
«escaladele obișnuite De pildă, de 
/data aceasta echipele — cele ma3- 
itailine formate din 5 alpiniști, iar 
««ele feminine din 3 alpiniste — vor

(O frumoasa competiție a tinerilor rugbiști
Zilele trecute ne-a sosit la redac- 

fțîe o veste îmbucurătoare. Cores- 
ipondentul nostru din Orașul Stalin, 
Tudor Stan, ne-a adus la cunoș- 

jtință că în orașul de la poalele 
^ftnpei s-a desfășurat o interesantă 
«competiție de rugbi rezervată echi- 
jpalor de juniori și dotată cu „Cupa 
fOrașelor". Cu toate că n-au parti- 
-câțxat la această competiție decît 
••selecționatele orașelor Cluj și Ora
lul Stafin, totuși, inițiativa 
<G.Q.F.S.-uiui regional Orașul Stalin 

vel tehnic superior—unele asocia, 
ții sportive (Progresul, Avjnteul, 
Locomotiva) nu au putut să alcă
tuiască echipe conform regula, 
meatului.

La bărbați pot emite pretenții 
echipele asociațiilor Dinamo (cam. 
pioana de anul trecut), C.GA. șl 
bineînțeles Energia, care vine cu 
o echipă puternică alcătuită din 
gimnaști ai fostelor asociații Me
talul și Constructorul, clasate pe 
locurile 3 și 4 la campionatul pe 
echipe din 1955. La fete, lupta se 
va da între echipele acelorași a- 
sociații Dinamo și Energia, adău. 
gîndu-li.se reprezentativa Știin
ței.

Iată, de altfel, care a fost ordi
nea primelor trei echipe clasate 
ale ediției din anul 1955: fete:
1. Dinamo — campioană R.P.R. 
812,41 p. 2. Știința 808,46 p.. 3. 
Metalul 755.35 p. Băieți: 1. Di. 
namo, camoioană R.P.R. 873,84 p.;
2. C.CJL 845,38 p., 3. Metalul
762,56 p.

Campionatul republican pe echî. 
pe din anul trecut s-a bucurat de 
un real succes atit în ceea ce pri
vește nivelul tehnic, dt și orga, 
nizarea bună a întrecerBcr. Cre. 
dem ci deși campionatul din anul 
acesta va fi organizat în aer li
ber, el se va bucura de același 
succes, iar în ceea ce privește ni
velul tehnic va depăși nivelul din 
anul trecut, datorită faptului că 
vor participa doar maeștri și gim
naști de categoria I.

întrecerile campionatului repu. 
blkan pe echipe se vor desfășura 
pe stadionul din parcul sportiv 
Dinamo, astăzi și miine începtnd 
de }a ora 18. In prima zi de con
curs vom urmări exercițiile im
puse (maeștrii și maestrele vor 
prezenta programul impus pentru 
Olimpiadă) iar miine se va lu
cra la exercițiile liber alese. In 
caz de timp nefavorabil, campio. 
natul pe echipe al R.P.R. se va des
fășura în sala Floreasca din Ca- 
pitală.

Avind în vedere valorosul spec
tacol sportiv care se anunță, spe
răm că tribunele stadionului Di. 
namo vor fi din plin populate 
ceea ce va constitui fără îndoială 
un stimulent pentru glmnaștii 
friaitoți care s-au pregătit cu per
severență pentru aceste întreceri.

escalada trasee complet necuno
scute. Fiecare echipă masculină este 
obligată să aibă trei capi de coardă, 
deoarece vor trebui parcurse trei 
trasee, iar fiecare echipier trebuie 
să realizeze cel puțin escaladarea 
unui singur traseu, ca să conteze 
în concurs.

La acest campionat, care se »flă 
la a patra ediție, vor participa și de 
data aceasta toate asoclații.le spor-

Meciurile fiecărei etape din cam
pionatul categoriei A ia rugbi au 
constituit întotdeauna — pentru a- 
matorii sportului cu balonul oval — 
prilej de discuții vil asupra com
portării echipelor care activează în 
această comoetiție.

însemnările făcute pe marginea 
fiecărei întîlniri, ca și nenumăra
tele relatări care ne-au fost puse la 
dispoziție de antrenorul de stat 
pentru rugbi, prof. Niculae Păd-u- 
reanu, ne dau posibilitatea ca acum, 
la sfîrșitul primei părți a campio
natului, să facem o analiză gene
rală asupra desfășurării acestei 
competiții.

Unul din motivele principale care 
au dus la o slabă comportare a 
cîtorva echipe de rugbi în actualul 
campionat a fost acela că perioada 
pregătitoare n-a fost folosită judi
cios. Acest lucru s-a datorat în 
mare măsură unor condiții obiec
tive (vreme rea, terenuri desfun- 

este lăudabilă și vine în sprijinul 
acestei frumoase discipline spor
tive. In același timp s-a prelungit 
și activitatea competițională a tine
rilor rugbiști.

Iată acum și cîteva amănunte re
feritoare la desfășurarea celor două 
întîlniri: în primul meci rugbiștii 
clujeni și-au întrecut adversarul cu 
scorul de 14—3 (9—3) datorită 
unui joc mai organizat. Acțiunile 
lor pe linia de treisferturi au fost 
deosebit de frumoase și eficace. 
De asemenea, pachetul de înaintași

Maestra sportului Elena Mărgărit 
pe care o vom vedea evoluind astăzi 
și miine, a avut o frumoasă compor
tare în concursul international de 
la Helsinki unde a ocupat locul doi. 
lai-o executînd un stind pe mîini 

la birnă.

0 nouă etapă in campionatul republican 
de tenis

Azi ia Capitală-, partida Irhra tava - Juiieta Namian
întrecerile campionatului repu

blican de tenis pe echipe suit în 
plină desfășurare. Din cele nouă 
etape ale acestei importante com
petiții s-au disputat pînă acum 
șase, iar azi și mîine va avea loc 
cea de a șaptea. In general. întîl- 
nirile acestea se anunță echilibrate 
și unele din ele foarte interesante. 
Astfel, în Capitală se vor înfrunta 
două formații bucureștene: Energia 
și Știința. Fără discuție că prima 
șansă în această întîlnire o are 
Energia. Cu justificată nerăb
dare este așteptată una dintre 
partidele acestui meci. Este vor- 

tive cu echipele reprezentative. Pre
gătirile au început cu mult timp 
in urmă și ele continuă într.un ritm 
din ce în ce mai viu. Echipele aso- 
ciațiilor Dinamo, C.C.A. și Voința 
sînt în toiul pregătirilor, iar înce- 
pînd de săptămîna viitoare alpini- 
știi și alpinistele de la Flamura 
roșie, Energia, etc. vor fi chemați 
si ei la antrenamente intense.

Dypă încheierea primei părți 
a campionatului categoriei A la rugbi
date etc.) dar și a altora subiective, 
ca dezinteres, atît din partea jucă
torilor cît și a colectivelor respec
tive, comoditate etc. O parte din
tre lormațiile categoriei A s-au 
prezentat în acest campionat sub 
orice așteptări. Exemple în această 
privință pot fi date echipele 
Știința Cluj, Minerul Petroșani, 
Energia S.M. Orașul Stalin etc. 
Desigur că explicarea acestor per
formanțe slabe, realizate de forma_ 
țiile mai sus amintite, se datorește 
în mare măsură și lipsei de sprijin 
din partea asociațiilor respective.

Pînă la întreruperea campionatu. 
]u;, o parte dintre formațiile primei 
categorii au avut totuși o compor
tare mulțumitoare. Dar, după re
luarea lui, datorită unei nejuste

Turneul de șah de la Bușteni,' 
o competiție care a corespuns numai in parte

La turneul de la Bușteni, recent 
încheiat, 4 șahiști au obținut 
punctajul echivalent normei de 
maestru al sportului. Dacă pentru 
G. Alexandrescu performanța nu 
adaugă nimic la calificarea ce o 
deține de mult, în schimb E. Co- 
stea și D. Drimer au plecat 
maeștrii de Ia Bușteni, împlinind 
pentru a doua oară norma în 
termenul prescris de regulament, 
iar C. Radovici a luat o primă 
distincție care-i dă dreptul să 
aspire la titlu. Toți acești jucă
tori și, în special cîștigătorul con
cursului, au demonstrat o forță 
deosebită, în nota performanțelor 
lor anterioare.

Fapt interesant, cu trei runde 
înainte de sfîrșit, 10 jucători pu
teau teoretic să realizeze cele 8 
puncte ale normei. 61,54 la sută 
era desigur un procentaj accesi
bil pentru toți cei 14 șahiști care 
luaseră „startul" la Bușteni. Nu 
vrem să arătăm prin aceasta că 
socotim norma prea joasă. O a- 
semenea critică ar fi și greu de 
susținut în fața argumentului că 
procentajul rezultă din calculul 
matematic al „coeficientului" con
cursului.

Precizia care caracterizează re
gulamentul de clasificare la șan 
s-a exprimat consecvent și la 
Bușteni. Lipsiți de consecvență

ba de întîlnirea care va pune 
față în față pe campioana țării 
Irina Ponova (Energia) și pe va
loroasa jucătoare a Științei, Julieta 
Namian. Disputa dintre primele 
noastre „rachete" feminine se a- 
nunță foarte dîrză și este deschisă 
oricărui rezultat. Meciul are loc 
astăzi cu începere de la ora 15,30 
pe terenul Energia Constructorul 
(lacul Herăstrău).

In provincie sînt programate o 
serie de întîlniri între formații a- 
propfate ca valoare. Așa bunăoară 
la Arad, Flamura roșie U.T.A. va 
primi vizita echipei Energia Steagul 
roșu din Orașul Stalin. La Tg. Mu
reș, Progresul din localitate va avea 
de dat un examen dificil în fața 
echipei timișorene Energia, care 
s-a arătat pînă acum redutabilă în 
deplasare. In fine, ultima întîlnire 
a acestei etape va opune la Gluj 
echipele Progresul Cluj și Dinamo 
București Am spus ultima întîl
nire, pentru că meciul C.C.A.—Pro
gresul I.T.B. oare trebuia să se 
desfășoare tot în această etapă a 
fost amînat, urmînd să aibă ioc la 
o dată pe care o vom anunța la 
timp.

folosiri a antrenamentelor în pe
rioada de întrerupere, o parte dintre 
echipe s.au comportat foarte slab: 
Locomotiva I.lC.F., Știința Cluj, 
Minerul Petroșani etc.

Aceste lipsuri s-au manifestat la 
unele formații mai mult din punct 
de vedere tehnic, tactic, iar la altele 
din punct de vedere fizic. Să vedem 
cum stau lucrurile în general.

1. Din punct de vedere tehnic ma
joritatea jucătorilor, chiar și cei 
care alcătuiesc formațiile fruntașe, 
au „arătat" că nu știu să execute 
corect o mare parte dintre aceste 
mijloace. Astfel: pasele, loviturile 
de picior, prinderile din zbor, drib
lingurile individuale sau colective, 
fentele, placajul și tamponul, au 
fost elemente tehnice pe care le-am 
întîlnit la un număr foarte mic de 
iucători (Penciu, Dobre, Ghiuzelea, 
Marinache, Pîrcălăbescu, Moraru 
etc.). De asemenea, elementele de 
mișcare în teren ca: accelerările, 
frînările^ schimbările de riltm și 
direcție etc. n-au fost întotdeauna 
executate cu măiestrie, deși este 
bine știut că ele au o contribuție 
deosebit de mare în realizarea unui 
joc spectaculos și totodată eficace.

2. Din punct de vedere tactic s-a 
observat la majoritatea formațiilor 
din campionatul categoriei A o cu
noaștere insuficientă (pentru nive
lul categoriei în care activează) a 
diferitelor scheme de joc. a rezol
vării unor acțiuni deosebit de sim
ple. Astfel, combinațiile tactice din 

anumite momente fixe ale jocului 

au lost, însă, cîțiva dintre parti- 
cipanți, acei a căror calificare su
perioară determinase tocmai oal- 
culul normei la nivelul arătat. 
Ne referim în primul rînd la 
maeștrii Voiculescu și Seimeanu, 
clasați pe locurile 10 și, respec
tiv, 12, cu procentaje mai mici 
de 50 la sută. Numai 3 puncte 
din 13 partide a înregistrat M. 
Suta, cel care acum două luni 
în Suedia se arătase un echipier 
de bază al naționalei studențești. 
E. Nacht, cîștigătorul turneului 
de la PIoești, n-a putut trece de 
50 la sută, după un „record" de 
remize (11).

Obținut în fața unor asemenea 
adversari ieșiți din formă sau 
lipsiți de combativitatea necesa
ră, succesul proaspeților maeștri 
pălește. Nu este mai puțin ade
vărat, însă, că o serie întreagă 
de alți participanți la turneu 
au jucat cu deosebită ambiție 
și seriozitate.

Aceasta este o față a proble
mei. O alta se referă la însăși 
rațiunea de a fi a acestui concurs 
de la Bușteni. Acum trei ani, el 
a fost inițiat la sugestia antre
norilor noștri, care arătaseră ne
cesitatea unei îmbogățiri a 
activității șahiștilor fruntași. 
El a fost chiar denumit 
„concurs de antrenament". Se 
pune întrebarea însă dacă o- 
biectivele inițiale nu s-au modifi
cat, între timp, din moment ce 
la actuala ediție n-a participat 
nici un jucător din cei reținuți 
pentru viitoarele întîlniri inter
naționale din toamnă, respectiv 
cei din lotul olimpic. Cine s-a 
antrenat la Bușteni? Jucători so
cotiți (în mod just sau nu) ne
corespunzători de a intra în re
prezentativă.

Concursul acesta putea fi toc
mai o selecție justă a șahiștilor 
viitoarei reprezentative. Chiar dacă 
rezultatele unui asemenea concurs 
nu pot fi luate în sens absolut, 
ele constituie un indiciu prețios 
al formei jucătorilor. De aseme
nea, chiar dacă am fi admis ab
sența acelor jucători confirmați 
definitiv de participările lor la 
turneele internaționale recenie, 
pentru restul locurilor din repre
zentativă un concurs cu număr 
restrîns de particioanți se impu
nea ca cel mai just criteriu de 
selecție.

Un cuvînt ar fi de spus despre 
organizarea turneului de la Bu
șteni. Cei cîțiva entuziaști ai șa
hului din mica localitate de munte 
au făcut tot ce le sta în putință 
pentru a-i asigura condiți( bune 
de desfășurare. Cadrul rămîna 
însă minor. Un concurs de șah 
fără public, jucat „în familie", 
departe de lume, nu se poate 
desbăra de caracterul inerent de 
...excursie, care i-a alterat în 
bună măsură semnificația.

V. RADU

care a.r trebui să fie cunoscute și 
executate cu precizie de fiecare 
rugbist (jocul în margine, gră
mada, 22-ul, loviturile de picior, 
repunerile în joc etc.) ne-au dat 
posibilitate să ne convingem — 
spre deziluzia noastră — că ele 
nu sînt încă însușite de jucătorii 
de rugbi, fapt care ușurează mult 
sarcina adversarilor întîlniți.

3. In decursul primei părți a 
campionatului, pregătirea fizică a 
fost elementul determinant în rea
lizarea victoriilor. Astfel, primele 
patru clasate la sfîrșitul turului 
și-au întrecut adversarii cu scoruri 
categorice, mai ajes în repriza a 
doua. Un exemplu elocvent în a- 
ceasta privință ne oferă echipa 
Casei Centrale a Arm-tei care a 
realizat la pauză, în multe întîl
niri, scoruri strînse. Ba mal mult, 
această formație a fost condusă de 
nenumărate ori, în timpul focului, 
de adversari mult mai slabi din 
toate punctele de vedere.

4. Din punct de vedere disciplinar
s-a constatat o schimbare în bine 
față de situația existentă în cam
pionatele din anii trecuți. Cazurile 
de indisciplină au fost foarte rare, 
ca de altfel și eliminările 
de jucători. Eliminările s-au 
datorat uneori și arbitrilor care n-au 
cîntăriț în mod just gravitatea 
culpei jucătorilor. Desigur că acest 
lucru a fost pasibil pe de o parte 
datorită măsurilor drastice luate 
încă de la începutul sezonului, Iar 
pe de alfa, muncii educative depuse 
de antrenori în timpul orelor de 
pregătire. ,> |

In următoarele numere ale zia
rului nostru vom analiza .compor
tarea fiecărei echine în p^rtg./

ION OPRESQU



Miine începe
Meciul de șah Energia (R. P. Rumina) — 

Selecționata Palanka (R P. F. Iugoslavia)

FOTBAL • FOTBAL •FOTBAL •FOTBAL •FOTBAL

După un răstimp destul die lung, 
iubitorii de șah din București au 
din nou prilejui! de a urmări o in
teresantă manifestație șahistă. In- 
cepîmd! de mâine, se desfășoară în 
Capitaliă întilnirea internațională 
de șah dintre reprezentativa orașu
lui Smederevo Palanka și selecțio
nata asociației sportive Energia.

întâlnirea este așteptată cu un 
deosebit interes, aceasta mai ales 
datorită faptului că șahiștii iugo
slavi evoluează pentru prima oară 
în capitala Republicii noastre. Vom 
vedea în raidul oaspeților pe cele
brul șahist Petar Trifunovici, mare 
maestru internațional, fost campion 
al R.P.F. Iugoslavia și participant 
la numeroase mari turnee interna
ționale. Și-a anunțat sosirea și alt 
fost campion al țării vecine și prie
tene, tînărul maestru Karaklaici, 
câștigător (la egalitate cu jucăto
rul maghiar Dr. Bely) al recentu
lui turneu international de la Pa
lanka, la care au participat și re
prezentanții noștri V. Ciocîltea și 
M. Rădulescu. Un punct de atracție 
în echipa iugoslavă îl va constitui 
desigur Vera Nedelkovici, o jucă
toare în plină afinmare. Ea a câș
tigat turneul zonal feminin, des
fășurat acum un an în R.P.F. Iu
goslavia iar în ultimul turneu al 
candidatelor la titlul mondial de la 
Moscova, a ocupat locul 6.

La ora cînd redactăm aceste Fîn- 
duri nu este cunoscută formația

Scoruri mari în campionatul de polo
PROGRESUL TG. MUREȘ— 

ENERGIA ORADEA 7—0 (4—0)
TG. MUREȘ (prin telefon de ta 

trimisul nostru). — Așa după cum 
arată și scorul mureșenii au fost 
net superiori oaspeților. Ei au 
confirmat în acest meci^ forma 
bună în care se află după victo. 
ria obținută cu o etapă înainte 
în jocul cu Dinamo București 
(scor 4—0). Toți jucătorii de la 
Progresul au desfășurat un joc în 
mișcare cu multe schimburi de 
locuri și cu numeroase atacuri 
periculoase la poarta adversari
lor, cu excepția lui Nașcă care 
a rămas în fața porții lui pentru 
a.l „păzi" pe Szabo centrul fix al 
echipei orădene.

Orădenii au venit de acasă cu 
ideea că vor pierde acest meci și, 
ca atare, au căutat să presteze un 
joc de apărare ca astfel să scape 
cu un scor cît mai redus. Intru- 
cît apărarea oaspeților a funcțio
nat defectuos, mureșenii, mult 
mai activi, au știut și au reușit să 
atace prin surprindere și să înscrie 
de 7 ori prin Simon în min. 3,75, 
Retegi (min. 5,56), Simon (6,51), 
Veres (9,45), Veres (15,05), Me. 
der (16,25), și Bordi (17,20).

Arbitrului H. Iacobini (Bucu. 
cești) i s-au aliniat următoarele 
formații: Progresul: Deak, Nașca, 
Meder, Simon, Retegi, Bordi, Ve
res. Energia: Hegyessi, Dr. Filip, 
Ilea, Andrassi. Csordas. Szabo. 
Kiss

PROGRESUL TG. MUREȘ— 
DINAMO BUCUREȘTI 4-0 (3.0)

Au marcat: Simon min. 3,50, 
Meder min 7,20, Simon min. 9,50, 
șl Bordi min. 13. Formațiile: Pro
gresul: Deak, Nașca, Meder, Si. 
mon, Bordi, Retegi, Veres. Dina

In urma convorbirii telefonice 
avute cu TOTO-Budapesta, I. S. 
PRONOSPORT comunică loturile 
echipelor A și B ale R.P.U. pen
tru meciurile cu R. P. Polonă.

Reprezentativa A; Ilcu 1, Mes. 
zaroș, Buzanski. Matray, Dalnoki, 
Hegy, Szoika, Kctasz, Peller, Bu- 
day, Kocsis (Szusza) Orosz, Pus
kas, Fenyvesi, Machos.

Reprezentativa B: Komaromi, 
Krăus, Kovaci, Sandor, Varhidi, 
Dachem, Farsâng, Bakony, Hom- 
bodi, Dekany, Kertes, Varga, Tihi, 
Vilejar, Ilcu II, Molnar.

★
Iată acum rezultatele obținute 

anul acesta de cele două echipe 
sovietice al căror meci face parte 
djn concursul Pronosport nr. 28 de 
duminică 15 iulie:

Ț.D.S.A.: Acasă: 3-4 cu Spartak 
Moscova; 1—2 cu Dinamo Kiev; 
2—1 cu Lokomotiv Moscova; 3-1 
cu' Zenith Leningrad; 4-2 cu Re
zervele de Muncă Leningrad; 0—1 
cu Sahtior Stalino.

In deplasare: 1—3 cu Burevest- 
nik Chișinău; 0—0 cu Torpedo 
Moscova; 0—1 cu Dinamo Mosco- 
va, 2—2 cu Lokomotiv Moscova, 
‘1-2-P cu Dinamo Tbilisi, 1—0 cu 

completă a oaspeților. Sosirea lor 
este așteptată în cursul acestei di
mineți. O parte dintre șahiștii oas
peți sosesc din R.t?.F. Iugoslavia, 
iar Trifunovici, Karaklaici și soții 
Nedelkovici vin direct de la Sofia, 
unde au susținut, după cum se știe, 
o întâlnire cu jucătorii bulgari. 
Este neîndoeilnic că echipa Palanka 
va fi un adversar redutabil pentru 
reprezentanții Energiei, clasa șa
hului iugoslav fiind recunoscută ca 
foarte ridicată.

Formația Energiei este cea anun
țată de noi anterior, cu o singură 
indisponibilitate iposibilă, aceea a 
jucătorului de la ultima masă, Șer- 
ban Neamțu, care poate va fi în
locuit de Gh. Rotaru. Lotul nostru 
va fi deci următorul: V. Ciocîltea, 
G. Alexandrescu, P. Voiculescu, P. 
Seimeanu, E. Crețulescu, I. Halic, 
C. Radovici, E. Nacht, T. Stanciu, 
Gh. Rotam, Rădica Manolescu și 
Alexandra Nicotau. Ordinea exactă 
la mesele de joc va fi fixată astăzi, 
în cursul ședinței tehnice. Repetăm 
că se va juca la 12 mese (10 jucă
tori și 2 jucătoare), în 2 tururi, cu
lorile alternând.

Primui tur al meciului interna
țional cke șah Energia — Palanka 
este programat pentru mâine dumi
nică, la ora 17, în aula Bibliotecii 
Centrate Universitare, gazda tradi
țională a atâtor mari manifestații 
șahiste.

mo: Marinescu, Oanță, Zahan, Ke- 
lemen, Cociuban, Hegyessi, Rujin- 
ski.

Gh. Nicolaescu

LA TIMIȘOARA: FLAMURA RO. 
ȘIE INDUSTRIA LINEI—PRO
GRESUL BUCUREȘTI 3—4 (1-2)

Au marcat pentru Progresul: 
Bădiță (3) și Neacșu, iar pentru 
timișoreni: Laszlo și Weinreich, 
Meciul s.a caracterizat primtr.o 
luptă dîrză și spectaculoasă. Ar
bitrului Benjamin i s-au aliniat 
următoarele formații: Progresul’ 
Precup, Lorincz, Neacșu, Cloșca, 
Tamas, Bădiță, Vasiliu. Flamura 
roșie: Molnar, Weinreich, Gavrilă, 
Stănescu, Sălăgeanu, Laszlo, 
Popa.
LOCOMOTIVA CLUJ—ȘTIINȚA 

CLUJ 2—9 (0—5)

Așa după cum arată și scorul 
studenții au învins cu ușurință 
echipa feroviarilor din localitate. 
Au înscris pentru Știința Kincș 
(3), Maxim (3), Danciu (2) și 
Szabo iar pentru Locomotiva lor. 
dachi și Toth.

lată programul categoriei A: 
14 iulie: C.C.A. București—Dinamo 
București1, Progresul Tg. Mureș — 
Știința Cluj, 15 iulie: Progresul 
București—C.C.A. București, Lo. 
comotiva Cluj—Flamura roșie Ti
mișoara; 16 iulie: Dinamo Bucu
rești—Progresul București. Cate, 
goria B: 15 iulie: Metalul Cluj—- 
Voința Oradea, Știința Timișoara, 
—Flamura roșie Lugoj, Voința Ti
mișoara — Locomotiva Timișoara, 
Flamura roșie Cluj—Voința Tg. 
Mureș, Știința București—Voința 
București; Constructorul București 
stă.

îpono sport
Sverdlovsk; 2—2 cu Șahtior Sta
lino.

BUREVESTNIK CHIȘINĂU: 
Acasă: 0—3 cu Spartak Moscova; 
2—2 cu Dinamo Moscova; 2-1 cu 
Lokomotiv Moscova; 2—1 cu Di
namo Tbilisi; 3—1 cu T.D.S.A.; 
2—3 cu Zenith Leningrad; 2—1 cu 
Rezervele de Muncă Leningrad; 
4—3 cu Sahtior Stalino.

In deplasare: 2—9 cu Spartak 
Moscova; 4—1 cu Torpedo Mos
cova; 1—2 cu Dinamo Kiev; 1—1 
cu Lokomotiv Moscova; 1—1 cu 
Zenith Leningrad; 2—0 cu Rezer
vele de Muncă Leningrad; 2—1 cu 
Sverdlovsk.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT

nr. 29
Etapa din 22 iulie 1956

I R. P. Poâonă (A)—R. D. Ger
mană (A) pronostic la pauză.

II R. P. Polonă (A) — R. D.

A treia intîlnire
Mâine la Olomouc, în R. Ceho

slovacă, echipa noastră națională 
de juniori susține al treilea joc cu 
reprezentativa cehoslovacă. In cele 
două jocuri anterioare, juniorii ro
mâni au terminat: la egalitate 
(1—1) la Bratislava în 1954, iar 
anul trecut la București, întâlnind 
de fapt o selecționată de tineret a 
R. Cehoslovace, au pierdut cu 4—2.

De data aceasta, cehoslovacii o- 
pun o formație verificată în nume
roase jocuri internaționale și în 
primul rând în Turneul FIFA — 
ediția desfășurată la începutul a- 
niului în R.P. Ungară — și meciul 
cu R.P. Ungară. De fiecare dată, 
jtuiiorii cehoslovaci au reușit per
formanțe bune, corespunzătoare 
valorii lor: au ocupat locul I în 
seria a patra a Turneului FIFA 
și au învins cu 4—1 pe tinerii fot
baliști maghiari, care In aceiași 
turneu au ocupat locul 1 în seria 
a II-a. Cum și echipa noastră s-a 
clasat pe locul I în seria a II-a a 
Turneului FIFA. rezultă că în mod 
neoficial are loc un turneu între 
trei din cei patru câștigători ai fru-

Echipele noastre peste hotare^.
Joi șj vineri, trei dm echipele noastre din categoria A au susținut 

meciuri peste hotare: Energia Mi nerod Petroșani a jucat joi primul 
meci In R.P. Ungară, la Tatabanya, Progresat Oradea în aceeași zi • 
susținut a! doilea joc în R.P. Polo nă, ia Ratfiin, iar Locomotiva Bucu
rești și-a început vineri turneul in R. Cehoslovacă la Brno.
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI 
ÎNVINGĂTOARE LA BRNO

BRNO, 13. (Prin telefon). — 
Locomotiva București și-a început 
azi turneul cu o victorie meritată 
asupra echipei Spartak Kralovo 
Pole. Jucătorii români au desfășurat 
un joc foarte frumos mai ales în 
prima repriză cînd și.au asigurat 
victoria conducînd cu 4-1. Rezulta
tul final a fost 6.3.

Scorul a fost deschis de gazde în 
min. 5, prin Beniș, dar Georgescu 
a egalat curind și apoi a mai înscris 
încă două goluri. Filote a stabilit 
scorul primei reprize marcînd un 
gol spectaculos. După pauză, jucă
torii romîni nu au mai insistat, me. 
najîndu.și forțele pentru jocul de 
duminică. Totuși, Olaru a fructificat 
una din situațiile favorabile. Gaz
dele au contraatacat viguros și 
profitînd de cîteva erori de apărare, 
au redus handicapul la 5-3 prin 
punctele marcate de Mașek. Ulti
mul punct al partidei l-a înscris 
Olaru.

Jocul, în general, a fost frumos 
și sportiv, iar arbitrajul lui Beneda 
excelent S.au remarcat Filote, 
Georgescu, Macri, Stancu, Vărzan, 
Mașek și Bucek. Formațiile:

LOCOMOTIVA: Dungu—Stancu 
(Dodeanu), Vărzan (Stancu), Ma
cri—Bodo, Langa (Neamțu), Copil, 
Olaru, Filote, Georgescu, Seme- 
nescu.

SPARTAK: Soldan—Bucek, So
botka, Pavlica—Krecian, Sanda— 
Hledniski, Trelik. Herman. Beniș. 
Mașek,

Duminică Locomotiva va juca Ia 
Opava cu o puternică selecționată, 
iar ioi la Gottwaldov

ENERGIA MINERUL PETRO- 
ȘANI A PIERDUT LA LIMITA

TATABANYA 13 (iprfn teâefom). 
— Joi, echipa Energia Minerali Pe-

Germană (A) pronostic final.
III R. D. Germană (B) — R P. 

Polonă (B).
IV R.D. Germană (tin.)—R.P. 

Polonă (tin.).
V. Selecț. Reedita R.P.R. — Se

lect. Tractor R.P.U. (meci inter, 
național).

VI Kinizsi Budapesta — Slovan 
Bratislava (meci internațional).

VII Spar tac Moscova — Torpe
do Moscova (camp. URSS).

VIII Sahtior Stalino — Rez. 
de Muncă Leningrad (camp. 
U.R.S.S.)

IX Locomotiv Sofia — Spart ac 
Plovdiv (camp. R.P.B.).

X Minior Dimitrovo — Narod- 
naia Armia Plovdiv (camp. R.P.B.)

XI Spărtac Pleven —^Udarnic 
Sofia (camp. R.P.B.).

XII Spartac Stalin — Uzina 12 
Sofia (camp. R.P.B.).

Meciuri de rezervă
A. Voința Oradea — Flamura 

roșie Lugoj (camp. polo).
B. Voința Tg. Mureș — Con. 

structorul (E) Buc. (camp, polo)
★

Pentru acest concurs consultați 
„Programul Pronosport* 1 nr, 118

a juniorilor romim și cehoslovaci

Patru dintre juniorii noștri (de la stingă le dreapta): fundașul 
Mureșan, mijlocașii Jenei și MiMteecu și înaintașul Văcaru

moașei competiții internaționale 
pentru juniori.

Intilrrirea de la Olomouc se a- 
nunță deosebit de dificilă pentru 
echipa noastră, deși ea se găsește 
kitr-o formă foarte bună, dovadă 
comportarea din meciul cu R.P. Po_ 
tonă și aprecierile măgulitoare <Mn 
partea specialiștilor polonezi. Ju
niorii cehoslovaci practică un fot
bal viguros, atletic, rapid și eficace, 
care va supune echipa noastră la e- 
f orturi deosebite. Din această ..cioc
nire- sîntem convinși că va rezulta 
un med frumos, de calitate. For- 

troșeni a înfruntat un adverser po-‘ 
temic: Tatabanyai Banyasz, căruia 
i-a rezistat cu succes, ne eedînd 
decât Ia limităm 1—0 (0—0), prin- 
tr-un gol înscris din 11 m. Meciul 
a prilejuit un joc de burtă calitate, 
aptaudat de ce; peste 8000 de see 
tatori care au avut aprecieri elo
gioase pentru buna comportare a 
echipei oaspe. Aceasta a jucat de la 
egal la egal cu formația locală, a 
crea t acț iuni periculoase la poarta 
apărată de internaționalul Grosits, 
însă cîteva erori de arbitraj au îm
piedicat-o să termine meciul cu un 
rezultat de egalitate. Paraschiva 
și A. Munteanu au înscris două go
luri care au fost anulate pe morav 
de ofsaid de arbitrul Szabo din 
Salgotarjan. Singurul gol al parti
dei a fost urmarea unui hends co
mis de Marinescu pe linia de 16 
m. pe oare arbitrul l-a acordat în 
careu (min. 73). In acest med. 
Energia Minerul Petroșani a aii-’ 
niat următoarea formație: Crîsnic 
— Pahonțu, Marinescu, Panart — 
DeJeanu, Farcaș II — Sima, A. 
Munteanu, D. Munteanu, Gabor, 
Paraschiva. Dintre jucători cei mai 
buni au fost Paraschiva, Pabonțu 
și MaTÎnescu. Echipa gazdă —, cla
sată pe locul 7 în campionatul ma
ghiar — a avut cel mai buni oa
meni în portarul Grosits și înain
tașul Lahos, care a și înscris punc
tul victorios

Locomotiva Cluj — Dozsa Bekescsaba (R-P-U-) 2-0 (1-0)
CLUJ, 13. (Prin telefon). — Azt 

după amiază, pe Stadionul „Gh. 
Gheorghiu-Dej“, în fața a peste 
7000 de spectatori, s-a disputat par
tida internațională de fotbal din
tre Locomotiva din localitate șl 
Dozsa din Bekescsaba (R.P.U.). 
Jocul foarte frumos, spectaculos, 
în special cel prestat de jucătorii ro
mîni, s-<a încheiat cu victoria meri
tată a acestora la scorul de 2-0 (1-0). 
Punctele .au fost marcate de Dobay 
(min. 8) și Frenfz (min. 52), Loco
motiva a ratat însă multe situații 
favorabile, datorită impreciziei îna
intașilor săi. Oaspeții, buni în cîmp, 
au păcătuit prin ineficacitate la 
poartă.

Bun arbitrajul lu! Ad. Varga,

Etapă în Cupa I. P. L
Azi șl mîine sint programate 

noi întâlniri în cadrul Cupei R.P.R. 
ta fotbal. Cele 11 meciuri, plus 
jocul suplimentar din 22 iulie, vor 
califica 11 echipe care, împreună 
cu cele 27 echipe din categoria B, 
vw disputa o nouă etapă la 5 au
gust.

Programul etapei actuale este 
următorul:

Sîmbătă 14 iulie : FI. roșie F.C. 
București — Energia Metalul 23 
August București (teren Militari, 
orna 17,30).

Duminică 15 iulie: Recolta Po
dul Iloaiei — Locomotiva Pașcani, 
Energia Metalul Ga’ați — Voința 
Rm. Sărat (învingătorul din acest 

msțate probabile: R.P. ROMTNA : 
Sfetcu — Greaoa, loniță, Mifes^n 
— Jenei, MiMUescu — Biscd, Raab,
Ene II, Dumitrescu, VOtxiru. — 

R. CEHOSLOVACA ; Piața — La
ta, Vovorsky, Talabek — Molinek, 
Hepomucky — Hradacek (Koma- 
rek), Obert, Ssn, Somași, Prășii. 
Cehoslovacii au juca*  joi cu selec
ționata orașului Prerov și au c'ș- 

cu 4—1 (1—0), prin punctele 
înscrise de Soanes! (2), Obert și 
Suna. Jmforti mm lai an sosit ieri 
ta Otavoooe

Duminică, Energia Minerul Pe
troșani va juca ta Salgotarjan cu 
Saâgntarjwri Banyasz, clasată pe 
knă 3, ta egalitate de puncte cu 
Itamd (18 puncte) șl ia an punct 
de Meiul Ktoizsă (19 jende).

A- Șepci, 
«atreanr al echipei Minerul

PROGRESUL ORADEA LA • 
RAD LIN

VARȘOVIA U (priit telefon).— 
In cadrul tumectai pe oare.l 

tateepritade tn RJ>. Petonă, Pro- 
Oradea a ausțmat joi al 
med ta Rsdlîn, cu Gornik, 

eddpa din categoria B. După Un 
joc viu disputat, Gornik a cucerit 
victoria eu 2—1 (1—1) prin pune, 
ide marcate de Sobowy ți Dyba. 
Itetrtru orădeni, antoni punct a 
fost Înscris de Toții.

La med an asistat 6.000 de 
spectatori. Arbitru: Pfrocik.

★

Progresul Oradea va . susține 
eel de-al treEea med al turneului 
astăzi, sîmbătă 14 iulie, la Var
șovia. Fotbaliștii romîni vor în. 
t&ii reprezentativa de tineret a 
RJ. Polone.

FLAMURA ROȘIE ARAD A 
SOSIT IN R.P. POLONĂ

VARȘOVIA 13 (prin telefon).— 
Astăzi a sosit în localitate echipa 
românească Flamura roșie din A- 
rad, care va susține două jocuri 
în R.P. Polonă.

căruia i s-au alintat formațiile:
LOCOMOTIVA: Gorog—Dănil, 

Pipaș, Călbăjos—Busch, Mureșan 
—Crețu, Crăcan, Dobay, Frentz 
(min. 84 Radu), Oprea.

DOZSA: Vandlik—Popol, Hadai, 
PHler—Fflzî (min. 52 Simon), Mă
rfi:—Bartyk, Bekeszkl, HrabovscH, 
Toth L Befenka.

e. bocoș
+

Echipa maghiară Dozsa din Be
kescsaba pleacă mîine (n.r„ astăzi) 
fa Arad pentru an joc amical cu Le. 
comoțiva Arad. Această întîlnire va 
avea loc duminică. Oaspeții ur
mează să mai susțină șl un al trei
lea meci 1n cursul săptămânii vii-
toare.

meci va juca ta 22 iulie la Roznov 
eu Recolta AvtaM Roznov), Re- 
«jHa FSurei — Energia Metalul 
Constanța, Energia Flacăra 
Schela Mare — FI. roșie I Rm. 
Vficea, H. reșfe II Rm. VUcea — 
Progresul Corabia, Energia Meta- 
M Oțeiul Roșu — Energia Meta
lul Arad, Progresul Bistrița — E- 
nergia Mineral B. Mare, Voința 
Odorhri — Progresul Luduș, Ener
gia Metalul 108 — Energia Flacăra 
7, Energia Metalul Oradea — FI. 
roșie IH Quj.
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line ediție

Școala sportivă de tineret care 
funcționează pe lingă comitetul 
C.F.S. al orașului București pri
mește înscrieri, pentru secțiile: 
ATLETISM-băiețl și fete 14-17 ani; 
BOX: băieți 15-18 ani; CICLISM: 
băieți șl fete 15-17 ani; RUGBI: 
băieți 14-17 ani; SCRIMĂ: băieți 
și fete 13-18 ani.

înscrierile pentru secțiile da 
box, ciclism și rugbi se fac zilnic 
la comitetul C.F.S. oraș Bucu
rești str. Vas lie Alecsandri nr. 6, 
în tot cursul dimineții. Pentru 
scrimă, înscrierile se fac luni, 
Jniercuri și vineri, între orele 
17-20, în sala de gimnastică Meta- 

- Iul Energia, str. Mendeleev nr. 34.

a competiției cicliste „Cursa Munților^
Mîine, ta ora. 12, se va da ple-: 

carea, din parcul sportiv Dinamo, 
în prima etapă a celei de a II-a 
ediții a competiției de lung kilo- 
metraj „Cursa Munților", o 
cete d-ură, cu numeroase 
șuri.

Un examen 
pentru cicliștii 
și pentru cei 
„încumeta" să
— ca și cicliștii mai vîrstaici — 
s.au pregătit serios pentru acest 
concurs, în care lupta sportivă se 
anunță foarte „tare". Este și ex
plicabil, de altfel, întrucît proba

între-
urcu-

dificildeosebit de 
noștri fruntași, ca 
tineri care 6e vor 
ia startul. Tinerii

• LUPTE. — Selecționata de 
juniori a Bucureștiului va întâlni 
duminică Ia PIoești o selecționată 
a regiunii.

■ NATAȚIE. — Sîmbătă de la ora 
16 va avea loc la ștrandul Tineretului 
'din Capitală un concurs de înot re
zervat băieților și fetelor născuți în 
anul 1942—1943 ( 50 m. liber, 50 m. 
bras, 50 m. fluture, 50 m. spate 4X50 
m. liber, 4X50 m. mixt) șl celor 
născuți sub 1944 (25 m liber, 25 m. 
spate, 25 m. bras). Concursul este 
organizat de cercul Tînărul Dînamo- 
yist.

— Luni dimineața, începînd "de la 
ora 9, vor avea loc Ja ștrandurile 
Obor, Libertății, Izvor și Dinamo 
din Qapitală concursuri școlare de 
înot pentru elevi. Elevii care se 
vor remarca în acest concurs vor 
putea participa la întrecerile de înot 
din faza pe Capitală, care se va or
ganiza în ziua de marți 17 iulie, 
la ștrandul Tineretului. Aceste 
concursuri au ca scop selecționarea 
înotătorilor pentru finalele cam
pionatelor republicane de înot pe 
anul 1956, ce se vor desfășura în 
zilele de 28 și 29 iulie la Sibiu.

Concurs ciclist intenaional
A doua etapă a concursului ci

clist interraional (pe Capitală) se va 
desfășura mîine, pe șoseaua Tîrgoviș- 
te, cu începere de.la ora 8. Șe vor 
alerga următoarele probe: semi- 
curse, juniori, categoria a III-a și 
neciasificați și fete, toate catego
riile. Plecările se vor da de la 
km. 7.

Acest concurs, care cuprinde mal 
multe etape duminicale, a fost ini
țiat de către comitetul C.F.S. Bucu
rești și este sortit să aducă o con
tribuție importantă la promovarea 
de noi cadre cicliste. Din păcate, 
pînă acum această inițiativă nu și-a " 
atins scopul decît în mică măsură, 
întrucît secțiile cicliste ale asocia
țiilor și colectivelor din Capitală 
au privit cu o condamnabilă indife: 
rență această acțiune pentru dezvol
tarea întrecerilor cicliste cu carac
ter popular. Să sperăm, totuși, că 
mîine se vor prezenta mai mulțt 
participanți decît la prima etapă a 
acestui concurs.

care începe mîine constituie uri 
edificator criteriu de apreciere a 
valorii actuale a cicliștilor frun
tași, rât și a celor care tind spre 
măiestria sportivă.

Anul acesta, traseul a fost mă. 
rit cu două etape, iar profilul ru
tei este mult mai dur decît în 
prima ediție a probei. Faptul a- 
pare deiplin 
este vorba de 
iar parcursul 
zinte ca atare.
mărit organizatoarea competiției— 
asociația Djnamo — care s-a pre
ocupat din timp spre a asigura 
cele mai bune condiții de desfă. 
șurare a acestei întreceri. Lotul 
de participant este restrîns: 60 
de cicliști. El reprezintă însă, în 
mare parte, „elita" fondișttlor 
noștri, cuprinzînd cicliști cu acti
vitate mai mult sau mai puțin 
îndelungată.

Dată fiind valoarea certă a

justificat, înitrucît 
o cursă a munților, 
trebuie să se pre. 
Ceea ce a și un-

peste 70 la sută dintre concu- 
renți, este ca și sigur că vom «< 
sista la o dispută sportivă de un 
ridicat nivel, cu faze dinamice. 
De unde și medii orare destul de 
ridicate chiar pentru un traseu 
mai mult de jumătate muntos. 
Echipele Dinamo și C.C.A., care 
prezintă formații 
minuțios pregătite, cu 
cicliști internaționali, 
jui, fără îndoială, un 
factură înaltă. Ținînd
Dinamo are mai multe elemente 
de prfma mină, balanța șanselor 
înclină vizibil spre dinamoviști. 
Aceștia, într-o normală desfășu
rare a cursei, nu pot pierde vic
toria pe echipe. Bineînțeles, des
fășurarea probei — cu nelipsitele 
ei surprize — poate confirma sau 
infirma „calculele hîrtiei". Ne 
gîndim, aci, la comportarea echi. 
pei Dinamo Orașul Stalin.

In ceea ce privește clasamentul 
individual, C. Dumitrescu se pre

valoroase și 
o serie de 
vor prile. 
duel de o 
seama că

Examenul de ad mitere la I. C. F.
Institutul de Cultură Fizică din 

București, anunță pe cei interesați 
că examenul de admitere în anul 
I se țiine între data de 15 augusta 
25 august 1956

înscrierile pentru examenul de 
admitere în Institut se fac între 11 
iulie și 10 august 1956.

Pentru înscriere canididații vor 
prezenta actele prevăzute în In
strucțiunile Ministerului învață- 
mîntu'ltfi, publicate în „Gazeta In- 
vățămîntalui" din 8 iunie 1956.

La Institutul de Cultură Fizică 
candidații la examenul de admite
re vor da examen de admitere la 
disciplinele următoare :

1.

— exerciții la sol (categ. III-a).
— efectuarea unui exercițiu liber

■ <ales la un aparat 
raleîe, inele, bară 
cu minere).

preferat (pa- 
fijă sau cal

Fete:

2.
3.

4.

Limba și literatura romînă 
(scris).

Limba rusă (onail).
Anatomia și fiziologia omu

lui (scris și oral).
Probe practice_

înălțată la

(categ. III-a). 
exercițiu liber 
.aparatele pre- 
inele, bară fi-

a. Atletism

Băieți:

— 100 m. plat 13”2
~ săritura în lungime 5 m.
■— aruncarea greutății 8 m.

Fete:

— 100 m. plat 15”5
■— săritura în înălțime 1,10 m.
•*-  aruncarea greutății 7 m.

b. — Jocuri sportive
Candida ții băieți și fete vor efec

tua un Joc de baschet și unul de 
volei în condiții concrete de con-- 
curs.

c. — Gimnastica,

— săritura ta capră
1,10 m.

— cățărarea pe frfnghie 5 m. (ur
carea și coborîrea se face cu 
ajutorul brațelor și picioarelor).

■— exerciții la sol
— efectuarea unui

ales la unul din 
ferate (paralele, 
xă, bimă).

Programa pentru limba și litera
tura romîng precum și pentru lim
ba rusă a fost publicată în „Ga
zeta Iinvățămîntuluî" din 15 hm le 
1956.

Programa pentru Anatomia și 
Fiziologia omului se găsește pen
tru consultații la Secretariatul In
stitutului de Cultură Fizică din Bu
curești și la. C.C.F.S regionale și 
orășenești.

Probele practice și examenul me. 
d'ical sînt eliminatorii.

Examenul medicali va începe pe 
diata de 1 august pentru canididații 
din București, iar pentru cei din 
provincie între 5 și 10 august 1956.

Acest examen medical se va ține 
la institut în str. Maior Ene nr. 
12 București.

Candidații se vor 
examenul medical cu 
analiză a sîngelui și
de micro-radio-fotografie pe oare 
le vor obține de la centrele res
pective din țară.

Informații suplimentare și pros
pecte se pot cere <la Secretariatul 
Institutului din str. Maior Ene nr. 
12 raionul Lenin, zilnic între ore
le 7-15.

NOUȚATI
• NE MAI DESPART PUȚINE 

ZILE de întțnirea internațională 
cu selecționata Parisului. Pînă la 
ora cînd scriem aceste rînduri, oas
peții francezi nu au anunțat for
mația pe care o vor arunca în 

.luptă. Din relatările presei tran- 
■ ceze am aflat, însă, că echipa Pa

risului va cuprinde un număr im
portant de tineri pugiliști care s-au 
evidențiat în ultima vreme și au 
fost preferați ,,veteranilor".

In tabăra noastră domnește op
timismul. Pugiiiștii romîni sînt 
„reperați" în fiecare zi, la antre
namente de pregătire ’fizică fie 
prin pădurea Băneasa, fie la Sta
dionul Tineretului, iar seara se 
regăsesc cu toții în sala Floreasca 
unde lucrează .intens la sac, la 
coardă sau mănuși, sub îndrumarea 
antrenorilor Ion Popa, Gheorghe 
Axioti, I. Stoianovici și Ludovic 
Ambruș (Tim ișoara).

In linii mari a fost desemnată 
echipa Buoureștiului care va da 
prima replică formației franceze. 
Ea cuprinde (în ordinea catego
riilor) pe următorii boxeri: Mircea 
Dobrelscu, Constantin Gheorghiu, 
Emil Cismaș, Gheorghe Fiat, Con. 
stantin Dumitrescu, Nicolae Linca, 
Vasffle Tiță, Dumitru Gheorghiu, 
Gheorghe Negrea și Dumitru Ciio- 
botaru.

Antrenorul Ion Popa cu care 
am avut prilejul să stăm de vorba 
ne-a declarat că în acest moment 
se insistă asupra perfecționării 
unor elemente tactice. După pă
rerea sa, la ora actuală, ceî mai 
în formă oameni ai noștri sînt 
Emil Cismaș, Constantin 
trescu, Nicolae Linca și 
ghe Negrea.

A fost întocmit și lotul
cea de a doua întîlmre (de Ia Ti
mișoara). El cuprinde pe urmă
torii boxeri: Ludovic Ambruș 
(care și-a reluat antrenamentele) 
și Puiu Nicolae (cat. muscă), Vic
tor Schiopu și N.. Mîndreanu (cat. 
cocoș), Ștefan Văcaru (cat. pană), 
Iosif Olaru (cat. semi ușoară), 
Iosif Demeter și Grigore Ion (cat. 
ușoară), Șerbu Neacșu, Mihai 
Stoian (cat. semi mijlocie), Ilie 
Dragnea (cat. mijlocie ușoară), 
Ion Pintea (cat. mijlocie), Ghețu 
Velicu, Octavian Cioloca (cât. 
semi grea) și Vasiîe Marîuțan 
(grea).

Oaspeții francezi sînt așteptați 
să sosească miercuri. Reuniunea 
va fi organizată vineri seara pe 
stadionul Republicii.

Dumi- 
Gheor-

pentru

DIN BOX

Ilie Dragnea (Dinamo Buc.) unul 
din componența echipelor care vor 

întilni Selecționata Parisului

nea Suceava. Seria II-a: Cluj: Re
giunea Cluj — Regiunea PIoeștî. 
Orașul Stalin; Regiunea Stalin — 
Regiunea Autonomă Maghiară. Se
ria III-a Constanța: Regiunea Con
stanța — Regiunea București. 
Craiova; Regiunea Graiova — Re
giunea Pitești. Seria IV-a Oradea: 
Regiunea Oradea — Regiunea 
Baia Mare. Timișoara; Regiunea 
Timișoara — Regiunea Hune
doara.

Țiinînd seama de deficiențele or
ganizatorice constatate în unele 
locuri cu prilejul disputării primei 
etape, e necesar să atragem aten
ția Comitetelor regionale și oră
șenești C.F.S'. și comisiilor de box 
respective să ia toate măsurile ne
cesare pentru organizarea în bune 
condițiuni a acestor întîlnrri. me
nite să promoveze noi talente, să 
îmbogățească rîndurile boxerilor 
noștri cu noi și noi elemente de 
valoare.

In prima etapă, reprezentativa 
Oradiei a învins selecționata Hu
nedoarei cu scorul de 32

Băieți ■
săritura peste capră înălțată la 
1,30 m
cățărarea la frfcighie 5 m. (ur
carea se face cu ajutorul bra
țelor și picioarelor iar coborîrea 
numai cu ajutorul brațelor).

prezenta ia 
buletinul de 
cu buletinul

e CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE JUNIORI PE ECHIPE 
continuă cu etapa a II-a, care se 
va desfășura mîine. Intîlnirile 
din prima etapă au scos în eviden
ță cîfeva 
cum sînt, 
(R.A.M.),
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promițătoare talente 
de pildă: Gh Onache 
L Mihalic (Cluj), M. 

Russu (Cluj), M. Stan (Pitești), I. 
Florea (Pitești), D. Răgălie (Con
stanța), N. Stoenescu (Constan
ța), Ghenciu'(lași), Ciolacu (Iași), 
Bucșe (Suceava) I. Birture (Ga
lați), M. Sova (Bacău). P. Pipa 
(Bacău), N. Popa (Galați), I. 
Trifam (Oradea), Gh. Fredescu 
(Oradea), Ion Iriza (Oradea), E. 
Bagossi (Oradea), Ion C. Ion 
(Hunedoara) ele.

Etapa a II-a programează ur
mătoarele întîlnirî. Seria I-a: lași: 
Regutiea Iași — Regiunea Galați, 

u ■ ■ ’ "

zimță cu mari șanse de a reeditai 
victoria de anul trecut. „Cățără
tor" excelent, Dumitrescu se aoo. 
modează cu un asemenea traseu 
și o nouă victorie apare firească. 
N. Vasilesou, un alt rutier re
marcabil — clasat pe locul 2 a-1 
nul trecut — esite adversarul nu
mărul 1 al lui Dumitrescu, în lip*  
sa lui G. Moiceanu, bolnav. Due. 
Iul dintre Dumitrescu și Vasiles- 
cu va fi interesant de urmărit. 
Dar, în disputa de pe primul 
plan, intervin cu justificate pre
tenții : C. Șandru, Ion Vasile, N. 
Maxim, I. Constantlnescu, R. 
Schuster și Șt. Poreceanu. ’Ală
turi de aceștia, alți cicliști cu ac
tivitate rodnică în cursele de 
fond : C. Datcu, G. Șerban, Șt 
Sebe, L. Zanoni, N. Pelcaru, Câta 
lin Tudose, N. Stepanian, C. Is. 
trate, F. Wittman ș. a. vor aduce 
o prețioasă contribuție la dina
mismul cursei, precum și ta fluc
tuațiile zilnice ale clasamentului 
general.

La capitolul „surprize", trebuie 
să notăm în primul rind pe tine, 
rit dîna.moviști din Orașul Stalin. 
O bună comportare a acestora 
(Kiein, Sima, Zinz, Gherman, 
Miknevici șta.) nici nu ar maS 
fi de fapt o surpriză. In continu
are, Aurel Șelâru, G. Calcișcă 
(Dinamo) și V. Dobrescu (Ener. 
gia) sînt trei tineri cu perspective 
serioase. P. Gane, M. Alexiu, Ga
briel Petrescu, Ernest Golgotzi, 
I. Uidilă, I. Minulescu, N. Mol
nar, D. Glodca, Otto Bosnlak șt 
alți concurenți cu cente posibili, 
tați, au prilejul să ne arate dacă 
au progresat efectiv. Toate aceste 
..calcule" —- sau, pronosticuri da
că vreți — sînt mai mult sau mai 
puțin valabile, ca orice pronostic 
de altfel, pînă în clipa cînd star, 
terul va lăsa steagul mareînd" în
ceputul cursei.

EMIL IENCEC

0 frumoasă demonstrație 
de oină

După uu timp îndelungat bucnreș- 
tenii au putut urmări joi după-a- 
miază pe Stadionul! Republicii, o 
frumoasă demonstrație de oină ’ fă
cută de cei mai bani jucători 
de la Dinamo București și E- 
nergia București. Ambele echta 
pe au demonstrat odată în 
plus că jocul nostru național este 
spectaculos prin, fazele pe care le o-’ 
feră și care plac mult spectatorilor. 
Organizatorii acestei demonstrații 
s-an străduit să exemplifice în tim
pul jocului modificările care s-au a- 
dus sistemului de foc, referitoare la 
grupa de joc, la punctaj și la bătaie.: 
Âtît la prindere, cit și la bătaie, am
bele echipe au știut să poarte mingea 
în careu, punîtid — prin lovituri pu
ternice — în mare dificultate pe cei 
care se aflau în apărare. Intrarea în 
careu a cîteunuia sau a doi jucători 
de la bătaie și jocul lor sigur în a 
apăra orice lovitură au creat acțiuni 
spectaculoase. Jucătorii de la prin
dere s-au remarcat printr-o netă su-' 
perioritate_ în purtarea cu repeziciu
ne a mingii pe culoarul de ducere 
cît și pe cel de întoarcere. Mai rămi
ne însă o problemă pe care trebuie 
s-o studieze tehnicienii acestui joc, 
și anume aceea a găsirii unor siste
me tactice care să facă mai dinamic 
acest joc național.

Asemenea demonstrații ar trebui 
cît mai des organizate.

IHÎEKE

FOTBAL. Teren Militari, 
17,30: FI. roșie F.C — Energia 
(M) 23 August (Cupa R.P.R.).

GIMNASTICA. Stadionul Dina
mo, ora 18: campionatul R.P.R. 
pe echipe.

ÎNOT. Ștrandul Ttaecetutai, 
ora 16: concurs die înot.

POPICE. Arena Energia (M) 23 
August (B-dut Muncii) și arena 
Recolta M-A. (Șoseaua landului), 
ora 17 ; întâlnirea București — Ti
mișoara (masculin și feminin).

TENIS. Teren Energia (C) (la
cul Herăstrău), ora 15:30: Energia 
Buc. — Știir-ța Buc. (camp. repu-

Bacău: Regiunea Bacău — Regițta iWicaa fte echipezi

CICLISM’: Parcul sportiv Di
namo, ora 12 : plecarea în „Cursa 
Munților".

GIMNASTICA. Stadicniuil Dina
mo, ora 18; campionatul R.P.R. pe 
echipe.

POPICE. Arena Energia (M) 23 
August (B-diuil Muncii) și arena 
Recolta (Șoseaua Iancuilui) ora 9 : 
întâlnirea București — Timișoara 
(masculin și feminin).

POLO. Ștrandul Tineretului ora 
16: Progresul Buc. — C.C.A (cat. 
Al.

TENIS. Teren Energia (C) Macul 
Herăstrău), ora 9 și 15,30 : Ener
gia Buc. — Știința Buc. (Campio
natul republican pe. echipe



București—Budapesta 13-13 (9-7), la handbal masculin
Spectatorii — mai mulți și mai 

entuziaști ca niciodată — ai me. 
citului internațional de handbal 
dintre selecționatele masculine ale 
orașelor București și Budapesta 
au avuit prilejul, în special în re- 

1 priza a doua, să urmărească un 
meci de handbal viu disputait, 
emoționant, mai ales prin evolu
ția scorului.

! Și pen.tru că tot a venit vorba 
de evoluția scorului trebuie să 
precizăm dintru bun început că 

j scorul a fost, mare parte din joc, 
în favoarea echipei noastre, care 
conducea la un moment dat cu 3 
puncte diferență, ceea ce ne fă. 
cea să credem că victoria îi va 

. reveni cu ușurință. Surprinzător
• însă, jucătorii noștri au cedat 
’ spre sfîrșit inițiativa adversarilor

lor, care au egalat cu 9 minute 
înainte de term'narea jocului, 
pentru ca în continuare, în min. 
55 să conducă chiar cu 2 puncte 
diferență. Intr-un cuvyit, situația 
se inversase complet și aceasta 
datorită greșelilor noastre de or.

, din tactic în atac (înghesuire pe 
centru, fără folosirea cu convin-

I gere a aripilor; jocul static al 
' înaintașilor care nu mai circulau
* în fața apărării adverse cu ace- 
I eași intensitate) precum și greșe.

Iile de apărare, care au permis 
I rutinaților atacanți maghiari să 

înscrie.
Iată deci că din cfștigăfțaare si

gură în prima repriză, echipa 
noastră a fost apoi la un pas de 
înfrîngere, pentru ca în ultimele 
minute să obțină un rezultat de 
egalitate — nu pe măsura valorii

Budapesta- S'biu 
la handbal masculin

Mîine, pe terenul Voința din 
Sibiu, selecționata masculină de 
handbal a orașului Budapesta va 
întâlni formația reprezentativă a 
orașului Sibiu, în componența că. 
reia vor intra și cîțiva jucători de 
Ia Cisnădie.

Cunoscînd valoarea echipei rna. 
ghiare, handbaliștii din Sibiu s-au 
pregătit foarte bine și cu multă 
atenție pentru a reprezenta cu 
cinste orașul lor în această îrutre. 
cere internațională. Astfel, re
cent selecționata locală a întâlnit 
echipa orașului Făgăraș, de care 
a dispus la un scor categoric. 
Formația reprezentativă a orașu
lui Sibiu va fi alcătuită din ur
mătorul lot de jucători: Haber- 
pursch, Gronerth (portari), Bretz, 
Moga, Lhani, Zank, Zilich, Men. 
ning, (apărători), Schuster, 
Krauss, Zultner, Gotferdt, Bota, 
Marcu și Roth (înaintași).

Programul de mîine după, 
amiază de pe stadionul Voința 
din Sibiu va fi următorul: ora 
15,45: Selecționata de tineret a 
orașului Odorhei — Selecționata 
de tineret a orașului Sibiu; ora 
17: Selecționata feminină a taberei 
de tineret — Flamura roșie Sibiu 
(echipă de categoria 'A) ; ora 18 : 
Sibiu — Budapesta.

Corneliu Pitaru, M. Vlădotanu 
corespondenți

Intilnirea de șah 
Sofia —Belgrad

SOFIA 13 (prin telefon). — 
In cadrul întâlnirii de șah dintre 
reprezentativele orașelor Sofia și 
Belgrad, partidele întrerupte din 
prima rundă s-au terminat cu ur. 
mătoarele rezultate: Minev (S)
— Matanovicj (B) ’/2—Va; Țvet. 
kov (S) — ^araklaici (B) 1—0; 
Bobekov (S) — Măriei (B) 0—1 ; 
Ivanov (S) — S. Nedelkovici (B) 
0—1 ; Nelchirch (S) — Lukici 
(B) '/î—V»; Ivanova (S) — V. 
Nedelkovici I—0; Asenova (S)
— Cirovici (B) 1—0. In felul a- 
acesta. după primul tur scorul era 
de 5’/â—t’/î în favoarea echipei 
orașului Sofia.

M>ercuri și joi s.au desfășurat 
partidele turului II care s-au ter
minat cu victoria reprezentativei 
Belgradului cu 5*/ 2—4V2 astfel că 
rezultatul final al întîlnirii este 
de 10—10.

S.au înregistrat rezultatele: 
(primii sînt jucătorii echipei gaz
dă) : Minev—Matanovici 0—1 ; 
Kolarov — Ivanov 0—1 ; Bobo, 
țov—Trifunovici >/2—'/2 ; Țvetkov
— Karak'aici V2—V2 î Milev — 
Măriei ’/2—*/ 2; Bobekov — S. 
Nedelkovici 1—0 ; Asenova (S) 
Lukici V2—V21 Neichirch — To. 
mov ici V2—V2 ’> Todorova — V. 
Nedelkovici ’/2—>/2; Asenova—Ti
mofeeva 1—fi, 

ei — dar care reflectă just ra
portul de forțe de pe teren. Și nu 
este pentru prima oară cînd echi
pa noastră masculină de handbal 
trece prin asemenea momente, 
datorită faptului că nu știe încă 
să joace un meci de Ia început și 
pînă la sfîrșit.

Cît privește formația oaspe nu 
se poaite spune dacă ea este mai 
bună ca anul trecut. Echipa este 
mult întinerită și prin aceasta a 
căpătat un plus de vigoare, ceea 
ce pînă acum îi lipsea, iar o par. 
te din jucătorii menținuți în for. 
mație (Megyeri, Ramotsa etc.) 
au crescut mult față de cum i-am 
văzut ultima oară.

Jocul a început printr-un fru. 
mos gol marcat de Sauer cu un 
șut de ia distanță, dar rezultatul 
nu ne rămîne favorabil decît 
două minute pentru că la o lovitură 
de la 17 m Keiler egalează. In 
același minut (3) echipa noastră 
preia conducerea prin Jost, care 
tot de la distanță înscrie impara- 
bii. Urmează o oarecare acalmie, 
pentru ca în min. 8 Ramotsa, la 
capătul unei acțiuni individuale, 
să egaleze. Scorul continuă să fie 
modificat pe rînd, fără ca nici- 
una din echipe să poată lua to
tuși vreun avans serios. In ordi. 
ne Țipa, Csiki. Bulgara, aooi 
din nou Țipu. Ujvări, Ramotsa 
marchează goluri frumoase. Sco. 
rul este 5—5 și Bulgaru înscrie 
printr-o „bombă” de la distanță. 
De remarcat că echipa noastră a 
marcat multe goluri prin șuturi 
de la distanță, ceea ce explică dt 
de greu se putea trece de apă.

Atunci cînd au atacat cu convingere jucătorii noștri de handbal au pro
dus derută în rîndurile apărării echipei Budapestei, lată-l pe Donca 

și pe Tipu in plină aejiune. i

In 1954 cînd echipa de fotbal a 
Ungariei a pierdut titlul de cam
pioană a lumii — titlu pe care H 
avea „în mîini" — evenimentul a 
constituit fără îndoială o surpriză 
de mare răsunet. Apoi însă, multă 
vreme după jocul de la Berna na
ționala Ungariei a fost din nou 
considerată printre cele mai bune 
echipe din lume.

Iață.ne în 1956... După meciul cu 
Turcia se credea că rezultatul de 
1—3 ar fi un accident, dar după 
aceea meciul nul pe teren propriu 
(2-2) cu Iugoslavia, și infringerile 
suferite în meciurile cu Cehoslovacia 
(2-4) și cu Belgia (4-5) au arătat 
că reprezentativa Ungariei este în 
momentul de față departe de forma 
ei strălucită de altă dată.

Este posibil ca renumițiî jucători 
ai naționalei maghiare să fi uitat să 
joace’ fotbal? Asemenea întrebare 
este pusă acum pretutindeni pe 
continent de amatorii sportului cu 
balonul rotund, care urmăresc cu 
mult interes jocurile reprezentativei 
de fotbal a Ungariei. Răspunsul la 
această întrebare l-am primit din 
ziarele maghiare care au analizat în 
spiritul unei critici profunde slaba 
comportare a reprezentativei și lip
surile existe.nte din fotbalul ma
ghiar, lipsuri care au contribuit la 
înregistrarea unor rezultate com
plet nesatisfăcătoare.

Ziarele „Szabad Nep" — organul 
Partidului celor ce muncesc din Un
garia și „Nepsport" — organul
C.C.F.S./C.M.  au criticat vehement 
forurile conducătoare ale fotbalului 
maghiar, care au tolerat o serie de 
lipsuri deosebit de grave. In rîn- 
durile de mai jos ne vom ocupa 
în rezumat despre lipsurile cele mal 
importante semnalate în coloanele 
acestor ziare — lipsuri care au de. 
terminat slaba comportare a selec
ționatei' maghiare de fotbal.

„Conducătorii colectivelor spor
tive — scrie „N<5psport“ — nu s-au 
străduit să crească cadre, ci au 
căutat să achiziționeze de la alte 
colective jucători gata formați. 
C.C.F.S. nu numai că a tolerat 
aceste stări de fapt, dar conducîn- 
du.se după principiul complet greșit 
„că la noi fotbalul merge de la 

rarea maghiară. In min. 24 asis
tăm la un frumos contraatac al 
selecționatei Bucureștiolui desfă
șurat de Jost, Bulgaru și Wagner 
la capătul căruia ultimul înscrie 
imparabil: scor 7—5. De aci, 
bucureștenii se detașează și în 
timp ce ei marchează două punc
te (Jost și Sauer), oaspeții în
scriu odată prin Csiki. In ultime
le secunde de joc Csiki mai mar. 
chează un gol așa că prima re
priză se încheie cu scorul de 9—7 
in favoarea echipei orașului Bucu. 
rești.

După pauză jocul este mult 
mai disputat. In mta. 38 condu
cem cu 11—8, pentru ca în min. 
55 scorul să fie 11—11. Două 
greșeli de apărare și echipa oas
pe conduce cu 13—11. In ultimele 
minute bucureștenii atacă hotărît 
și înscriu de două ori prin Jost 
șl Sauer, egatînd.

Arbitrul iugoslav Ivan Snoj, 
competent; apreciind greșit însă 
jocul pasiv al echipei maghiare 
d>n ultimele minute, nu a penaii- 
zat-o decît atunci cînd mai rău 
măseseră din joc doar dteva se. 
cunde. El a condus formațiile:

Budapesta: Juhasz (Horvath)- 
Bagyin, Sam. Bol la. Penezi, Ma. 
gyar-Csiki. Megyeri, Keller. Ra
motsa. Ujvar Au mai jucat Poc- 
zock și Farkas III.

București: Sides (Haberpursch) 
Schuller. Streitferdt, Sauer, Don- 

ca. Thellmann.Lache. Țipu, Wag
ner, Jost. Bulgaru. Au mai jucat 
Călimări și Bota.

CALIN ANTONESCU

O nouă orientare în fotbalul magh'ar
Comentarii ale presei din Budapesta

sine” a manifestat o condamnabilă 
neglijență în această problemă vi
tală. In schimb C.C.F.S. — scrie 
„Nepsport" mai departe — a acor
dat o atenție exagerată jucătorilor 
din națională, acceptând tendințele 
lor vedetîste și goana după avan
taje. Deși conducătorii C.C.F.S.- 
ului au cunoscut aceste abateri, ei 
nu au luat nici un fel de măsuri 
pentru remedierea greșelilor, ba 
mai mult — fiind amețiți de succe
sele reprezentativei, ei au căutat să 
ia apărarea celor vinovați. Aceste 
greșeli au determinat ieșirea din 
formă a jucătorilor dki națională, 
au încurajat comportările nespor
tive ale fotbaliștilor fruntași (în 
viața particulară și pe terenul de 
sport); In ultima instanță, toate 
aceste grave abateri au contribuit 
la obținerea unor rezultate slabe de 
către reprezentativa de fotbal a 
țării". Analiza din ziarul „Nepsport" 
merge mai departe și dezvăluie 
alte aspecte negative care au de
terminat înfrîngerile: s-au făcut 
multe greșeli în selecționarea jucă
torilor, mergîndu.se pe principiul 
nejust al folosirii în națională a 
„senatorilor de drept" indiferent 
dacă aceștia erau sau m» în forma 
corespunzătoare. Ca urmare, tinerii 
fotbaliști talentați nu au putut pro
mova în echipa reprezentativă șl 
adeseori și-au spus pe bună drep
tate „oricît de bine vom juca tot 
nu vom ajunge în selecționata țării..." 
„Cauza înfrîngerii de la Berna 
trebuie căutată în primul rînd în 
faptul că nu au existat cadre de 
rezervă, elemente’ tinere care tre
buiau introduse în formație".

Revista maghiară „Beke es Sza- 
badsăg" (Pace și Libertate) aduce 
puternice acuzații lui Sebeș Gustav
— vicepreședinte al C.C.F.S./CM.
— care n-a ținut seamă de sugestiile 
antrenorilor și ale presei în alcătuirea 
echipei, fiind primul vinovat al în
frîngerii de la Berna și al insuc
ceselor din ultima vreme. Intr-o 
recentă hotărîre ,a C.C.F.S. și A

Cei 72 ani de existentă ai ciclismului Iugoslav..^
La o august ain orașul Zagreb se 

ya da plecarea în primul tur ciclist 
ăl Europei rezervat amatorilor și 
independenților. La această dată se 
vor struțge deci la startul marii curse 
internaționale, al cărei traseu stră
bate șapte țări, cei mai buni cicliști 
amatori ai continentului nostru și 
poate din două țări de peste ocean 
(Mexic și Brazilia), care s-au decla
rat atrași de amploarea întrecerii. 
Faptul că startul se va da din ora
șul Zagreb și că două etape ale tra
seului se vor consuma pe teritoriul 
Iugoslaviei nu este deloc în
tâmplător. Organizatorii (zia
rele l’Equipe, Parisien Libere, 
La Gazetta dello Sport și 
Les Sports-Belgique) aduc astfel 
un omagiu federației de ciclism a 
Iugoslaviei, una din cele mai vechi 
din lume. Intr-adevăr, recent aceasta 
și-a serbat cel de al 72-lea an de e- 
xistență, ceea ce trebuie să recu
noaștem este o aniversare puțin obiș
nuită. Puțini dintre cititorii noștri 
cunosc acest fapt, dar desigur sînt 
destui aceia care-și amintesc cu plă
cere de August Prosinek, cîștigăto- 
rul Turului Ciclist al Romîniei 
(1946), de Grgac și de alți cicliști 
iugoslavi.

Dar să dăm cuvîntul datelor, ci
frelor, amintirilor... Mai întâi puțină 
istorie... Prima grupare sîrbă de ci
clism a văzut „lumina zilei" într-una 
din zilele anului 1884, cu un an mai 
devreme decît prima asociație de a- 
cest gen din Croația. In 1886 este 
rkidul Ljublianei să-și aibă propriul 
său club ciclist, și în cursul aceluiași 
an ia ființă la Zagreb prima grupare 
sub numele de „Sokol". Tot în 1886, 
apare la Belgrad primul ziar de spe
cialitate „Jurnalul ciclist". Cînd 
prima grupare sîrbă își serba 10 ani 
de existență, în 1894. se creează Fe
derația cicliștilor croați. iar în 1895 
prima Federație a cicliștilor sloveni. 
Cei mai cunoscuti cicliști din perioa
da dinaintea orirmiliii război mon
dial au fost Franjo Gregl. de mai 
multe ori ca'mnion al Croației și Slo
veniei. învingător în troici ..Roata 
de aur" si în alte probe. Sveta Sa- 
vîc. Mihailo Mercep, doctoral Djord- 
je Nesic și alții...

La sfîrșitul primului război mon-

Echipa de
Progresul București a susținut
SOFIA 13 (prin telefon). — 

Echipa de baschet masculin Pro
gresul București a susținut pri
mul meci din cadrul turneului 
întreprins în provincie, jucînd la

Federației maghiare de fotbal în 
care se analizează situația fotba
lului maghiar și a echipei naționale 
se spune că C.C.F.S. a făcut gre
șeala de a încredința toate sarcinile 
relative la echipa națională lui 
Gustav Sebeș și acesta, de unul 
singur, hotăra organizarea antre
namentelor și alcătuia echipa repre
zentativă. Gustav Sebeș, impresio
nat de performanțele sportive ale 
acesteia, a închis ochii asupra com
portării unor jucători.

O mnr« vină în pregătirea jucă
torilor au avut-o și antrenorii. La 
Honved, de pildă, antrenamentele 
nu au decurs în mod regulat, jucă
torii nu veneau la antrenamente 
și de aceste grave lipsuri nu s-a 
sezisat nimeni. „Pe de altă parte — 
scrie „Nepsport" — tactica de joc 
a naționalei nu a fost cea mai 
potrivită, pentru că greșit susțin 
unii că cea mai bună apărare este 
numai atacul. Noi am uitat să ne 
apărăm, în timp ce adversarii noș
tri au învățat aceasta..."

Intr-un alt articol apărut în zia
rul „ț%psporțt“ cunoscutul cro
nicar Palfai Ianos scria următoa
rele după turnzul echipei maghiare 
fn Belgia. Franța și Portugalia: 
„La Bruxelles echipa a juept slab 
în repriza a doua și a pierdut pe 
merit, după ce a condus cu 3—1. 
Ce dovedește acest lucru? Calită
țile tehnice nu pot suplini nici cînd 
vigoarea, elanul și nici condiția 
fizică. Inșuși Sebeș Gustav a recu
noscut că echipei maghiare îi lip
sește forța de joc și aceasta dato
rită faptului că modul de viață al 
unor jucători nu este corespunzător, 
și antrenamentele sînt prea slabe".

Acest lucru l-a remarcat mai He 
mult și Palfai, care citează afir
mațiile unor jucători din echipă, 
care au arătat că antrenamentele 
pe care le-a condus Titkos Pal sînt 
insuficiente din punct de vedere al 
intensității. In încheierea articolului 
Palfai scrie: „Fotbaliștii naționalei 
n-au uitat să joace fotbal, dar au 

dial, în 1919, ia ființa statul iugcȘ 
slav și odată cu acest eveniment se 
întărește activitatea sportivă. Ia fi
ință prima federație unită și sînt or-< 
ganizate primele campionate națio-' 
nale de ciclism. Prin contribuția ■ u*  
nor entuziaști sînt construite pistekfe’ 
alergări la Belgrad, Zagreb (33Ș, 
m), Sarajevo (1.500 m.!). In perioa-:. 
da dintre cele două războaie s-ait 
făcut remarcați o serie de cicliști iile 
talent ca: Stjepan (de patru ori cam
pion al țării), Grgak (de asemenea 
de patru ori campion), Prosinek, Pla- 
vija, Djukanovic, Benek, Ljubic, Fi- 
ket etc... Ne amintim că o formație 
alcătuită din patru alergători 
(Grgac, Abulnar, Fiket, Ljubic) a 
participat în anul 1936 la Turul Frani
ței. Lipsită de antrenor, fără meca
nic, fără conducător, această echipă 
formată din bravi sportivi n-a putut 
rezista durității probei și asaltului 
necruțător al profesioniștilor străini 
și pe rînd a cedat pasul... Ca și echi
pa de cicliști care reprezenta Romî- 
nia în aceeași întrecere.

Dintre campionii dinainte de răz
boi, August Prosinek — care a com
bătut ca partizan împotriva agreso-' 
rilor hitleriști — și alții și-au regă
sit vechea pasiune sportivă, fiind a- 
nimatorii noii mișcări sportive. Au
gust Prosinek a cîștigat Turul Romî-i 
niei (1946), cursa Belgrad-Buda- 
pesta (1947) și împreună cu cole
gul său Zoric și-a înscris numele în 
tabloul de onoare al învingătorilor 
Cursei Varșovia-Praga. Astăzi Pro-' 
sinek este antrenor al echipei de ci
clism â -Iugoslaviei, Fiket se ocupă 
de tineret, Ljubic este directorul Tu
rului Iugoslaviei și președinte al co
misiei tehnice a federației de ci
clism—

O nouă generație de cicliști s-ă 
ridicat. Noi talente s-au afirmat. Cel 
mai bun este rutierul Petrovic din 
Belgrad în vîrstă de 26 ani. El a ter
minat pe locul 10 ediția de anul a- 
cesta a Turului Egiptului, Vidai! 
(Ljubliana), Varga (Novisad) etc. 
Acestor tineri li s-au creat condiții 
din cele mai bune, li s-a alcătuit un 
program judicios. Participarea lor 
în Cursa Păcii a confirmat progresul 
evident făcut de ciclismul iugoslav, 
care merge pe drumul unei glorioase 
tradiții...

baschet
o nouă intilnirs in Bulgaria
Haskovo cu echipa Cerveno Zna. 
me, pe cară a învins-o cu 56-44 
(28—27). Jucătorii romîni vor 
mai juca la Stana Zagora, Burgas 
și Tnnovo.

uitat să meargă înainte pe drumul 
drept. Conștienți de slaba pregătire 
a reprezentativei, conducătorii și 
jucătorii maghiari considerau că o 
victorie a Ungariei la Bruxelles 
va fi o adevărată „minune". „Minu
nea" nu s-a întâmplat însă pentru 
că în fotbal ca și în oricare alt 
sport nu se întâmplă „minuni". 
Pentru a obține succese Ia fotbal 
trebuie să ai o pregătire cores
punzătoare, să duci o viață spor
tivă".

De ia apariția acestor articole 
a trecut mai mult de o lună. Firește, 
s-au luat o serie de măsuri care 
sînt menite să îndrepte lipsurile 
semnalate. In hotărîrea C.C.F.S. șii 
a Federației maghiare de fotbal 
s-a stabilit ca munca de pregătire 
a echipelor reprezentative și de 
juniori să fie încredințată unui 
colectiv alcătuit din cinci specia
liști, condus de antrenorul îederal, 
Marton Bukovi. care va îndruma 
și coordona activitatea antrenorilor 
responsabili: Soos Karoly (echipa 
A) Baroti L. (echipa B), Lakat K. 
(echipa de tineret) și Vîncze I. 
(echipa de juniori). Hotărîrea arată 
printre altele că „este necesară o 
revizuire a sistemului actual al 
campionatelor republicane. O aten
ție deosebită se va acorda educării 
jucătorilor din toate echipele pen
tru a asigura o dezvoltare cores
punzătoare nu numai echipei națio-*  
nale, ci întregului fotbal maghiar". 
In această direcție s-au și făcut 
primii pași. Reprezentativa _R. P. 
Ungare care întâlnește, mîine Ia' 
Budapesta selecționata R. P. Polone 
nu cuprinde jucători care nu sînt 
în formă. (Geller, Bozsik, Lan
tos și Hidegkuti nici n-au fost selecj 
ționați). Iar în centrul liniei de atac 
>va fi introdus probabil tânărul 
Orosz de la Kinizsi. Reprezentativă 
R. P. Ungare va susține întâlniri 
deosebit de dificile (cu Iugoslavia, 
U.R.S.S., Austria și Franța — toate 
în deplasare) și va participa W 
turneul olimpic de la Melbourne. 
Rezultatele pe care le vă înregistra 
și comportarea jucătorilor vor arătă 
în ce măsură s-a pornit pe un drum 
nou în fotbalul maghiar.

■ . ION OCHSLNI LLD |
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Cu patra etape înainte de sfîrșitul '•ampionatulrâ 
de nare fond la canotaj

su- 
Abia 
lupta

HiRȘOVA 13 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Etapa a X-a 
a „maratonului nautic" s-a des
fășurat pe întinsul a 47 km. La 
caiac, cum fruntașii clasamentu
lui Simionov-Ivsei nn aveau decît 
aproximativ un minut avans față 
de Holca-Gomoescu și cam 3 min. 
față de Petrescu-Barbu, era lim
pede că lupta se va da în spe
cial între aceste echipaje. Intr-a
devăr, timp de aproape 40 km. 
caiaciștii aceștia și în plus Matei- 
Șerban, Demente-Maladoi (FI. r.) 
și Tom inc-Scarlet (Energia)
au tras „cot la cot", 
praveghindu-se continuu, 
pe ultimii kilometri 
a avut un caracter hotărîtor și 
a dat cîștig de cauză echipaju
lui Holca-Gomoescu (3h 02,28)
care a reușit prin această victo
rie să „detroneze" pe deținătorii 
de 7 etape ai locului I în clasa
mentul general. El are acum ur
mătoarea înfățișare: 1. Holca- 
Gomoescu (Energia) 35h 03,30; 
2 Simionov-Ivsei (FI. r.) 35h
04,03; 3. Petrescu-Barbu (Loco
motiva) 35h. 07,22 (și-au păstrat 
locul). Pentru a ne da seama de 
Posibilitățile asociațiilor la caiac 
-’e echipe, iată locurile pe care le 
dețin acestea ta clasamentul ge
neral respectiv: Flamura rație
<2. 4. 5, 7, 8), Energia (1, 6.
18, 19, 23), Locomotiva (3, 9.
13, 16. 17), Recolta (10, 11. 12,
21, 23) și Progresul (14, 15, 20.
24 25).

Tntrecerile la canoe, deși nu 
au adus modificările Importante 
survenite la echipajele de caiac, 
totuși, au fost viu disputate. 
Astfel, am barca fia Locomotivei a 
mers 42 km. ca lipită de camele 
asociației Flamura roșie și nu ■ 
Teușit să se distanțeze derft ea 
5 km. înainte de sosire, eîștigînd 
etaoa în timpul de 2h 44,10 la dife
rente mici de urmăritoarele sale. Ia 
urma acestei noi victorii Locomo
tiva șl-a mărit avantajul ta cla
samentul general la canoe însu
tii i nd timpul de 3Ih 18.07. Pelocu-

Spartachiada popoarelor U.R.S.S.
stadion din Moscovase va desfășură pe noul

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite;

A rămas aproape o lună pînă ta 
ziua cînd în capitala Uniunii Sovie
tice se va înălță steagul Sparta- 
chiadei popoarelor U.R.S.S, cea mal 
mare competiție din istoria sportu
lui sovietic

Snartachiada se va deschide pe 
■ nou! stadion din Moscova, Ia Lnj- 

niki
Să trecem în revistă principalele 

construcții ale uriașului complex 
sportiv din Lujnfci. Stadionul cen
tral cu tribune pentru 100.000 de 
spectatori, stadionul de Handbal 
(16.000 locuri), sala de sport aco
perită, cu o capacitate de 17.000 to- 
furi, bazinul descoperit «te înot unde 
peste 12.000 de amatori ăi sportuM 
naz.tic vor putea urmări competi
țiile. Parcul sportiv de la LujnM 
va dispune de peste 100 alte ame
najări sportive — opt terenuri de 
fotbal, 20 de baschet și 17 votoi, 
29 terenuri de tenis. SI de sM 
sportive, patinoar^ ca gheată ar
tificială etc.

Este pe terminate construcția 
sălii sportiva acoperite, o clădire 
căptușită cu ceramică de culoare 
deschisă, unică ta ceea ce privește 
dimensiunile eg.

In fiecare zi se termină 
strucția a ctte nn obiectiv. Au

con-
7*

Echipa de volei (tineret) 
a R. P. Rome 

învingătoare la Tirana
TIRANA — lo primul sau med 

desfășurat ta cadrai turneului pe 
care-1 întreprinde ta R. F. Ato*-  
nia, echipa de tineret a RJP. Ro
mine a înfBnlt selecționata orașu
lui Tirana. După un meci ta care 
jucătorii afbooeri s-au arătat ta 
serios progres, echipa de tinerei a 
R.P. Romîne a obținut victoria eu 
scorul de. 3—2 (15—12, 15—12,
7—15, 15—17, 15—13). 

rile imediat următoare se situează 
Flamura roșie (31h 41,48), șl 
Progresul) 32h 07,43). Canoiștii de 
la Recolta și Energia se află la 
diferențe mari în clasament.

După cum se poate vedea din 
relatările de pînă acum, cu patru 
etape înainte de terminarea a- 
cestui dificil campionat de cano
taj, reprezentanții asociației Fla
mura roșie conduc detașat atît în 
clasamentul general de la caiac 
pe echipe cît și în cel combinat 
de caiac + canoe, ei puțind fi 
considerați cîștigători virtuali ai 
respectivelor probe. O poziție 
bună în clasamentul general de 
la canoe o are, de asemenea. 
Locomotiva care poate fi între
văzută și ea cîștigătoare finală. 
In schimb, lupta rămîne deschisă 
la caiac individual, unde 5 echi
paje emit justificate pretenții la 
titlu. Mîine (n.r. astăzi) se des
fășoară cea de a Xl-a etapă între 
Hîrșova și Brăila cu semietapă 
la Stăncuța.

V. ARNAUTU

Echipajele Fedotov-Averianov (Recolta) și Petrescu-Barbu 
tiva) înainte de so sirea la Giurgiu. (Foto: TH.

/"Locomo-
SEGAL)

Duminică începe turneul
international de tenis

apă 
din 

fața 
cea

punct al globu- 
să capete 
orice oraș din 
și Europa oc-

început să arunce coioane de 
fîntînile arteziene cu borduri 
granit purpuriu, așezate în 
ieșirii principale spre arena 
mare. Se execută experimentarea 
apăratelor studioului de televiziu
ne datorită căruia mii de oameni 
vor turnări acasă ceea ce se des
fășoară în orașul sportului. Se 
montează utilajul pentru oficiile 
de telecomunicații de unde vizita
torii stadionului vor putea expedia 
telegrame în orice 
hri pămîntesc sau 
tură telefonică cu 
Uniunea Sovietică 
cidentală.

In această regiune, malul rîului 
Moscova unde este situat stadio
nul, a devenit de nerecunoscut. 
Aici a fost construit un chei din 
beton și granit, se continuă lucră
rile de adtncire a rîului Moscova 
și vor fi amenajate două porturi. 
In apropierea stadionului s-a în
ceput construcția unei stațiuni a 
metroului spre care se construiesc 
trei noi linii principale de trans
port urban.

HOTÂRIRI ALE FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE DE NATAȚIE
Intr-un număr trecut am arătat 

pe scurt care au fost liotărîrîle 
celle mai importante luate de Con
gresul Federației Internaționale A- 
matoare de Natație (F.I.N.A.) care 
s-a desfășurat nu de mult la Lau
sanne. Revenim cu amănunte asupra 
celor discutate la acest congres cu 
privire la desfășurarea concursuri-f 
lor la J. O.

S-a luat hotărîrea ca timpuriile 
concurenților să fie măsurate de 
3 cronometra electrice (Omega)’ 
pentru fiecare culoar și în plus de 
un cronometru de mină. In caz că 
doi sau mai multi concurenți vor 
înregistra același timp, ordine®, cla
samentului va fi decisă de arbi
tri.

In ceea ce privește turneul de 
polo s-a hotărît ca — din cele 15 
echipe participante — capii de serii

6 atleți romîni în finalele campionatelor de
LONDRA 13 (prin telefon). Pu

blicul londonez a avut prilejul 
în acest an să-i vadă evoluînd 
din nou pe reprezentanții atletis
mului romînesc cu ocazia Cam
pionatelor naționale ale Angliei. 
După cum se știe, anul trecut un 
alt grup de 6 sportivi, printre 
care D. Zamfir, C. Dumitru, Stoe- 
nescu, au fost prezenți la startul 
acestei importante competiții, lă- 
sînd o frumoasă impresie. La ac
tuala ediție amatorii de atletism 
au revăzut pe Wiesenmayer, Savel 
și Opriș și au făcut cunoștință 
cu Ioan Soter, C. Aioanei, T. 
Strzelbiscki și Ștefan Mihaly. Cu 
excepția alergătorilor de la 3.000 
m. obstacole și a lui I. Opriș 
care vor intra în concurs mîine 
(n.r. azi), ceilalți reprezentanți 
ai atletismului nostru au partici
pat azi (n.r. ieri) la calificările 
pentru finală. Ioan Soter a reușit 
să treacă baremul cerut pentru 
linaliști ca și Ilie Savel și I. 
Wiesenmayer de altfel. Singur 
Mihaly nu a reușit să-și cîștige 
un loc în finala cursei de 880

de la Praga
PRAGA 13 (prin telefon) Intre 

15 și 22 iulie, pe terenurile de 
tenis ale asociației „Spartak Pra
ha Motorlet", din capitala Ceho
slovaciei, se va desfășura un tur
neu internațional de tenis Ia care 
vor participa sportivi din Franța, 
Polonia, Ungaria, R.F. Germană, 
Australia, Romînla și Ceho
slovacia.

Iată numele jucătorilor străini: 
Darmon, Perreaux și Landry (Fran
ța), Candy (Australia), Asboth, 
Adam și jucătoarele Kormozy șl 
Peterdy (Ungaria), Skonecki, Li
ds și jucătoarea Riczkowna (Po
lonia), Hubîr și Feldbausche (R.F. 
Germană) precum și cei mai buni 
jucători și jucătoare din Ceho
slovacia.

Primele probe se vor desfășura 
duminică dimineața.

să fie stabiliți în ordinea alasănii 
la Olimpiada de la Helsinki : Un
garia, Iugoslavia, S.U.A. și Italia, 
plus o echipă caire va fi stabilită 
prin tragere ia sorți, (una dini e- 
chipele clasate între locurile 5—8).

Propunerile făcute de delegatul 
statului Peru — de a se introduce 
„înotul artistic0 șl de reprezentan
tul Spaniei —■ de a se introduce în 
programul oficial probele de 50 m. 
r-r au fost respinse de Congres.

In ce privește înotul sub apă al 
brasiștilor s-a hotărît ca după 
start și după Întoarcere, înotătorii 
să aibă voie să facă numai o sin
gură mișcare completă sub apă. 
Vicepreședintele F.I.N.A., Ritter, a 
propus ca la Congresul de la Mel
bourne să se discute criteriile de 
omologare a recordurilor mondiale. 
„Printre altele — a spus Ritter — 
propun ca să fie omologate ca re- 

yarzi, deși el a scos timpul de 
1:52,0 (echivalent cu 1:51,3 pe 
800 m.). Ioan Soter a trecut cele 
6 picioare care corespund cu 
1,829 m., iar Ion Wiesenmayer 
la 220 yarzi, a realizat 22,0 sec. 
adică 21,8 pe 200 m. La 440 
yarzi garduri Ilie Savel a reușit 
cel mai bun timp al zilei: 53,7 
(53,4 pe 400 m. garduri).

Interesant de remarcat că deși 
campionatele se desfășoară în două 
zile, totuși prima dintre ele a dat 
foarte puțini învingători, deoarece 
finalele au loc 
De aceea, cred 
arăt că printre 
pali aj atleților 
următorii: pentru Wiesenmayer— 
Sandstrom și Ruddy, care au rea-

mîine (n.r. azi), 
că este bine să 
adversarii princi. 

romîni se află

Comunicatul Biroului Comisiei Centrale de atletism
Biroul Comisiei Centrale de at. 

letism a analizat în ultima sa șe
dință comportarea echipei repre
zentative feminine care a parti, 
cipat ia meciul triunghiular de 1a 
Neapole.

Din această analiză a reieșit 
comportarea bună pe care a a. 
vut-o majoritatea atletelor, evi. 
dențiindu-se în mod special: Io. 
landa Balaș, Lia Manoliu, Ana 
Roth, Ingeborg Knobloch, Ericka 
Scherer, etc. care prin performan. 
țele lor au reușit să reprezinte cu 
.cinste culorile patriei noastre, ■>b- 
ținînd rezultate remarcabile.

Echipa R.P. Romîne a fost însă 
împiedicată să obțină un rezultat 
mai bun — corespunzător valo
rii reale a atletismului nostru — 
din cauza comportării slabe a ur. 
mătoarelor concurente; Alexandra 
Sicoe, Ioana Luță, Ana Șerban. 
Maria Mariș, Anelise Zîmbreș-

Azi începe turneul
de la

international 
Sofia

de volei

(prin telefon de la co- 
nostru). — Timp de 3

SOFIA 13 
respondents 
zile (sîmbătă, duminică și luni) va 
ayea loc la Sofia un turneu interna
țional de volei la care participă re
prezentativele masculine și feminine 
ale Romîniei, Iugoslaviei, R.P. Chi
neze și Bulgariei.

Micul stadion din Sofia unde s-a 
desfășurat turneul de baschet dotat 
cu „Premiul orașului Sofia", va de
veni din nou neîncăpător pentru mi
ile de amatori care vor veni să urmă
rească pe voleibaliștii celor patru 
țări. La Sofia au loc pregătiri în ve
derea acestor întreceri. Terenul de 
joc a fost pardosit cu parchet, și in
stalate reflectoare.

Toate loturile străine au sosit la 
Sofia și au făcut primele antrenamen
te. Reprezentativa romînă mascu
lină a sosit miercuri, iar cea femi
nină joi la prînz. Băieții s-au antre
nat joi seara, iar fetele vineri. Lo
tul jucătorilor romîni este urmă’xufc 
Roman, Mușat. Plocon, Ponova, Mf- 
hăilescu, Miculescu, Medianu, Nfco- 
laii, Corbeanu, Rusescu, Crivăț, la 
băieți și Sădeanu, Pleșoianu, Cer- 
nat, Colceriu, Ivănescu, Honet, Su
san, Răzvanță, Păunoiu, Gostin și 
Teodorescu la. fețe.

Reprezentativa masculină ă Iugo- 
slaviei cuprinde pe cunoscuții inter- 
rîâțiohali Mikina, Popovic, Skrbinek, 
Miloslavlevici și alții. Echipa femi
nină este formată din elemente tine
re. Cu un interes deosebit este aștep- 

corduri mondiale numai acele per
formanțe care au fost obținute în 
bazine de 50 m. sau 55 yarzi“. De

legatul Olandei, Vriies, ® propus 
confecționarea unor mingi de polo 
din material plastic, urmînd ca a- 
cestea să fie folosite la J.O. Pro
punerea a fost respinsă, accentuîn- 
dui-se că pot fi folosite numai min
gi de piele de culoare albă sau 
galbenă. In timpul săriturilor ar
tistice de pe trambulină sînt inter
zise fotografierea și filmarea de 
mică distanțg ou reflectoare.

In ședința Ligii europene d'e na- 
tație s-a hotărît ea organizarea 
campionatelor europene pe anul 
1958 să fie încredințată Ungariei. 
Delegatul U.R.S.S., Frisov, a de
clarat că anul viitor — cu prilejul 
Festivalului — la Moscova se va 
organiza un mare concura de na
tație șî polo pe apă.

atletism ale Angliei
Uzat astăzi (n. r. ieri) la 220 
yarzi 21,8 și respectiv 21,9 sec.; la 
120 yarzi garduri Ion Opriș 
înfruntă adversari redutabili: Kin. 
sella, Parker și Hi'dreth; Ilie Sa
vel, care apare drept favorit al 
probei de 440 yarzi garduri (cel 
puțin după rezultatele primei zile) 
va avea de trecut de Shaw și Kane, 
iar loan Soter va înfrunta pe cam
pionul probei de anul trecut, en. 
glezul O’Relly, care atunci a rea. 
iizat 1,956 m. In afara*  concurenti- 
lor englezi și a celor romîni s.au 
mai aliniat la startul campiona
telor Angliei și reprezentanți ai 
Belgiei, Israelului și ai coloniilor 
britanice.

A. SAVESCU
conducătorul delegației

teanu, care s.au prezentat nepre
gătite pentru o asemenea întrecere 
și din acest motiv au realizat re. 
zultate sub valoarea lor normală.

Răspunderea asupra rezultate
lor acestor atlete revine în primul 
rînd asociațiilor sportive res
pective, care nu au acordat nici 
o atenție pregătirii acestor atlete 
și, în egală măsură, antrenorilor: 
I. Arnăutu, C. Dumitru. E. Lupșa 
și Gli. Zîmbreșteanu, care nu s-au 
ocupat în măsură suficientă de 
pregătirea atletelor în vederea 
meciurilor de la Neapole.

Biroul Comisie} Centrale de a- 
tletism trasează ca sarcină cole, 
giului central de antrenori să ia 
măsuri cît mai serioase în scopul 
asigurării unej temeinice pregă
tiri a atleților și 
turile republicane 
t oare lor întreceri

atletelor din lo
in vederea vii. 
internaționale.

tată evoluția voleibaliștilor chinezi 
care sînt antrenați de cunoscutul an
trenor sovietic Golontazov.

Voleibaliștii bulgari au început pre
gătirile imediat după terminarea 
campionatului republican. Vor evolua 
printre alții internaționalii: Ponda- 
lov, Zahariev, B. Guderov, L. Gude- 
rov, Simov, Lelev, Asenov, iar Ia fete 
Berkovska, Vitkova, Ianeva, Dim- 
ceva, Topalova etc.

TOMA HR ISTOV

• Atleta cehoslovacă Fi ko tu va a 
stabilit recent lntr-nu concurs des
fășurat la Gottwaldov un nou recoid 
ai R. Cehoslovace la disc cu o arun
care de 51 m. 48.
• Reprezentativa de atletism a 

R.D. Germane a întrecut echipa Da
nemarcei cu 126:84. In această între
cere Gunar Nielsen a realizat 3.44.2 
pe 1.500 m. și 1.48,0 pe 806 m.
• Echipa masculină de handbal a 

R. Cehoslovace a învins selecționata 
Olandei cu 12—11 (8—5).
• Echipele de baschet ale R.P. 

Chineze care se află în turneu prin 
R.P. Polonă au susținut la 11 iulie 
primele jocuri, evoluînd la Lodz în 
fața a 5.000 spectatori. Reprezenta
tiva feminină a R.P. Chineze a în
trecut selecționata feminină a ora
șului Lodz cu 70—64 (40—31), iar se
lecționata masculină a cedat repre- 
zentatievi Lodz-ului cu 91 — 95 
(41—47).
• Etapa a VIII-a a Turului Fran

ței, Angers-La Rochelle (180 km.), a 
fost cîștigată de spaniolul Miguel 
Poblet, care a înregistrat o medie o- 
rară de 42,362 km.

Ieri s-a desfășurat etapa a IX-a, pe 
distanța La Rochelle-Bordeaux (219 
km.). Victoria a revenit francezului 
Roger Hassenforder, care a sosit îm
preună cu olandezul Van der Pluym 
cu 1 min. 5 sec. înaintea plutonului, 
al cărui sprint (pentru locul 6) a fost 
cîștigat de Darrigade. Media orară a 
învingătorului a fost 39,697 km.

Pe primele locuri în clasamentul 
general se află: 1. Walkowiak (Nord- 
Est-Centre); 2. Picot (Ouest) la 1 
min. 22 sec., 3. Woorting (Olanda) la 5 
min. 7 sec.; 4. Wagtmans fOlanda) Ia 
5 min. 20 sec.; 5. Lauredi (Sud-Est) 
la 7 min.; 6. Darrigade (Franța) la 7 
min. 20 sec.

Astăzi este zl de odihnă la Bor
deaux, iar mîine se aleargă etapa X-a, 
Bordeaux'-Bayonne (201 km.).


