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Ion Soter și Blankers-Koen au avut dreptate... r—
Sint unul dintre martorii ano- poate fi cel mai bun din lume.

nitul care au asistat la multe din 
concursurile lolandei Balaș; sînt 
unul dintre cei mulți care nu 
și-au drămuit aplauzele pentru iz- 
bînzile sale, pentru eforturile de- 
puse în vederea obținerii unor re
zultate din ce în ce mai bune. 
Fără discuție, sînt unul dintre cei 
care, în mod involuntar, au strîns 
pumnii atunci cînd Ioli, la capă
tul pistei de elan se pregătea pen
tru o nouă încercare, pentru... un 
nou record; și astăzi trebuie să 
mărturisesc, pumnii mi s-au strîns 
pentru ea de multe, foarte multe 
cri...

N-am stat numai undeva în- 
tr-un capăt de bancă în tribuna 
stadioanelor din Timișoara sau 
Cluj; Oradea sau Ploești; Sofia, 
București sau Neapole. Am cobo- 
rît de multe ori chiar pe teren, în 
apropierea gropii de săritură în 
înălțime și nu odată mi s-a în- 
tîjnp’at că urmărind-O, plin de e- 
moție, să uit să mai declanșez apa
ratul fotqgrțfîQ...

Am cuhosîut-o pe’Iolanda încă 
de la primul ei „mare" concurs: 
naționalele de juniori din 1949 de 
la Timișoara, căci de ele este vor
ba. Nici că se mai pot compara 
aceste concursuri cu importanța 
și măreția întrecerilor la care a 
luat parte ea în anii următori. Dar 
pentru o fetiță de 13 ani, ce s-ar 
fi putut numi pe atunci un con
curs mare, decît aceste campiona
te care reuneau pe cei mai buni 
juniori ai țării ? Și tocmai de a- 
ceea, Iolanda le păstrează acesto
ra o plăcută amimfire după cum 
apreciază din toată inima, minu. 
natele condiții de muncă și antre. 
nament ce i-ati fost pUse la dis
poziție pentru a progresa, pentru 
a-și valorifica talentul.

De atunci am întîlnit-o mereu, 
în diferite orașe, la diferite con
cursuri, străduindu-se să devină 
și ea o atletă „adevărată*  ca ve
cina ei de casă Luisa Ernst, aceea 
care a dus-o prima oară pe sta
dion și i-a dezvăluit frumusețea 
incomparabilă a acestui sport. Și 
nimeni, poate nici chiar ea, atunci 
cînd visa copilărește să ajungă 
„cineva*,  nu s-ar fi putut gîndi — 
judecind duoă primele ei evoluții 
— • că are de parcurs un drum a- 
tît de frumos, pînă la culmile cele 
mai înalte ale gloriei spor
tive. Și totuși, din clipa în care 
Iolanda Balaș a început să oblice 
pe arbitrii de concurs — obișnuiți 
cu rezultate maxime de 1,48 m — 
să ridice mereu ștacheta recordu
lui țării, ideea unei performanțe 
mari a început să 
mintea unora. Dar 
un record mondial 
fi vorba. De ce ?
bine, poate Și pentru că mai stă- 
pinea încă vechea și greșita men
talitate că un sportiv romîn nu

încolțească în 
numai atit. De 
încă nu putea 
Nu știu încă

(Continuare în pag. a 5-a)

O fotografie istorică: taoela de marcaj care indică noul record 
mondial stabilit de Iolanda Balaș, care are toate motivele să fie 
ztmbitoure...

Foto; GH- EPURAI
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Marți 17 iulie 1956

la tenis de

gindca totuși 
putea deveni 
lumii. Era Ion 
a obținut in 
cu 1 60 m.

deși la alte sporturi R. Rang. Io
sif Sirbu și alții, dovediseră din 
plin contrariul, iar mai apoi An
gelica Rozeanu și Elia Zeller au 
ciștigat de multe ori titlurile de 
campioane mondiale 
masă.

IJn singur om se 
că Iolanda Balaș ar 
cînriva recordmena 
Soter. După ce ea 
1953 un nou record 
j-atn cerut lui Soter să-și spună 
părerea. Cîteva clipe de chibzuin
ță și răspunsul (dar nu mai îna
inte de a nu-mi fi pus o condiție: 
-vorbesc cu prietenul și nu cu ga
zetarul"!): -Iolanda va fi viitoarea 
recordmenă a lumii*.  Sintem si
guri că Soter ne va ierta că nu 
ne.am ținut făgăduiala pînă la 
capăt; da- păre ea lui s a con
firmat și ne simțim acum descâr.- 
câți!).

In 1954, în cadru’ meciului cu, 
Glanda. Iolanda stabilise cu 1.64 
m. ,un nou record. Despre acesta, 
a vorbjt jitunci fosta recordmenă 
mondială a probei Francina Elsje 
Blankers-Koen :

„Am fost o spectatoare intere
sată a probei de sărituri in tnăt- 
fime. Aveți în tinăra Iolanda Ba
laș o mare speranță a atletismu
lui mondial. M-a impresionaf ra
piditatea și siguranța ei. Stilul ei 
îmi este cunoscut, căci cu el am 
stabilit vechiul meu record mon
dial — 1,71 m. Este un stil bun, 
deși unii specialiști îl socotesc în
vechit, fără a putea demonstra 
însă în ce constă superioritatea 
„rostogolirii". La conformația cor
porală a lolandei Balaș este toc
mai stilul care-i convine și pre
văd că în puțini ani ea va ajunge 
să sară 170 m și chiar mai mult'

Și Blankers-Koen a avut dre> 
tate ! •

ROMEO VILARA

Io'.anda Ba
14 iulie, re-
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Iată acum cîteva date statistice 
privind proba în care 
laș este de sîmbătă 
cordmenă mondială.
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Primul buc net de flori pentru primul record mondial stabilit de 
o atletă romincă, este dăruit de uri prieten bulgar din echipa ae 
juniori a oaspeților.

Relațiile dintre sportivii 
romini și turci

Cu prilejul vizitei la Istambul 
a unor delegații de sportivi ro
mîni. reprezentanți ai mișcării 
sportive din R.P.R., au avut loc o 
serie de convorbiri cu mai mulți 
ronducători ai mișcării sportive 
din Turcia. In legătură cu rezul
tatele acestor convorbiri care pri
vesc intensificarea legăturilor 
sportive dintre R.P.R. și Turcia, 
tov. S. Barany a făcut o decla
rație unui redactor al Agerpres:

„Vizita sportivilor romini (at- 
lefi și luptători) la Istambul a 
fost primită cu multă simpatie de 
cercurile sportive din Turcia. Zia
rele turcești au acordat atenție 
evoluției sportivilor romini și au 
scos in evidență valoarea ridicată 
a unora dintre e\ Reprezentanți 
de seamă ai mișcări' sportive din 
7 uraa, cu care am purtat discu
ții. au manifestai un interes deo
sebit pentru lărgirea relațiilor 
sportive dintre țările noastre. 
Printre alții am discutat cu secre
tarul general al clubului ..Moda- 
sport" din Istambul. Turkoi Ero- 
zon și cu Adnan Akiska, preșe
dintele cunoscutului club „Gala- 
taseray". De altfel, echipa de 
fotbal „Gaiataseray“ va fi primul 
partener al echipei ,.Dinamo" 
București in competiția Cupa 
campionilor Europei. Se vor dis
puta două inti-niri, la București 
și Istambul, datele urmînd să fie 
stabilite de comun acord.

Am stabilit de asemenea tntil- 
niri între sportivii romini și turci 
la baschet, volei și atletism.

In convorbirile cu directorul E- 
ducafiei fizice din Ministerul Cul
turii al Turciei, Said Sela, am 
remarcat dorința ca în viitorul a 
propiai întîlnirile intre sportivii 
romini și cei turci să se desfă
șoare cit mai des. Forurile spor
tive din Turca au anunțat ofi
cial că o echipă de atleți turci 
va participa la campionatele in
ternaționale de atletism ale 
R.P.R., invitînd la riadul lor, o 
echipă romînă să concureze 
campionatele internaționale 
T urciei".

la 
ale

acestei luni și la

Noi intilniri internaționale 
de natație

Spre sfîr^Hul
începutul celei viitoare înotătorii și 
jucătorii de poio ai reprezentativei 
noastre, vor susține noi întîlniri 
internaționale. Astfel, între 28 și 29 
iulie, se va desfășura la București 
întîlni'rea de înot și polo dintre 
echipele de tineret ale R.P. Romîne 
și R.P. Ungare. La 8 și 10 august 
tot la București va avea loc meciul 
de polo pe apă între primele echipe 
ale R.P. Romîne și Angliei. O săp- 
tămîna mai tîrziu reprezentativa 
noastră de polo pe apă va participa 
la Budapesta la un important tur
neu international

Motocicliștii romîni au st'rmt din nou admirația) 
R. D. Germanăpublicului din

Sosirea motocicliștilor rom'ini la 
Erfunt a fost așteptată cu nerăbda
re. Din acest oraș urma să se dea 
plecarea în cea de a ll-a ediție a 
concursului internațional de patru 
zile, competiție în care anul tre
cut reprezentanții A.V.S.A.P. ob
ținuseră o strălucită victorie, cu
cerind șî zece medalii de aur.

După ce au demonstrat catități 
atît de frumoase era și firesc ca 
motocicliștii noștri să fie înconju
rați cu simpatie de public ca și de 
ceilalți concurenți fiind socotiți 
drept faveriți în disputele care 
aveau să înceapă. Dar, la această

V

V ■

. >
Jș

Presa din Germania Occidentală 
despre echipa noastră de handbal
Lecui azcepționalei performanțe 

reușke de formația feminnă de 
handbal a Republicii Poaulare Ro
mine se mai face încă auzit in 
presa de specialitate de pes'e ho
tare. fată cîteva spicuiri din zia
rele vest germane, referitoare Ia 
comportarea campioanelor mon
diale.
„FRANKFURTER RUNDSCHAU" 

a publicat un subtitlu uriaș, cu ur
mătorul conținut: „Tînăra echipă 
a Romîniei beneficiind de o bună 
condiție fizică, a ciștigat cu scorul 
de 6—5 titlu] de campioană mon
dială, desfășurînd un joc atrăgă
tor in fața reprezentativei Germa
niei”.

„FRANKFURTER NACHTAUS- 
GABE“ găsește cuvinte de laudă 
la adresa portarului echipei romî- 
ne Irina Nagy, publicîndu-i tot
odată și fotografia. In textul arti
colului cit m: „Portarul echipei ro- 
mine s-a comportat ca o veritabilă 
campioană mondială. A apărat în- 
tr-un stil care a entuziasmat pu
blicul. Părea aproape nereal felul 
în care știa să se plaseze această 
fetiță mică, în poarta aceea mare... 
Parcă făcea parte din echipa de 
balet a Bucureștiului".

In privința echipei, zTaful scrie: 
„S-a văzut că romîncelor li se po
trivește foarte bine jocul de hand
bal. In acest sport ele nu mai au 
nimic de învățat. Trebuie să aibă 
grijă doar să rămînă totdeauna 
așa cum sînt acum. Repeziciunea 
necesară handbalului le este înăs- 
cută. In joc, ele își bazează toate 
acțiunile pe minunata lor condiție 
fizică și nimeni nu poate să le ega
leze în privința aplicativității jocu 
lui".

Sub fotografia care reprezintă 
echipa Romîniei, ziarul „SPORT- 
BERICHT*  din Stuttgart publică 
următorul text: „Amazoanele 
handbal din Romînia ne-au
prezentate ca adevărate maestre 
a',e acestui sport și jocul lor ne-a 
dovedit cu prisosință acest lucru".

In legătură cu impresia excelen
tă lăsată de echipa noastră încă 
înainte de disputarea finalei, cre
dem 
dus

de
fost

că este interesant de repro- 
un pasaj întîbnit în ziarul

100 m. liber
«— Valoroasa performantă a

BELGRAD (Agerpres).
înotătorul iugoslav Matej Nje

gus din Split a realizat recent- 
uina din cele mai bune performan
țe mondiale ale antkui în proba 

importantă competiție și-au anun
țat participarea și motocicliștii so- 
vietici, 
noscuți 
cu ren ți 
Aceștia 
nicj în 
principalii adversari ai alergători
lor romîni, reușind după un duel 
înverșunat, care a durat patru zile, 
să cucerească victoria, ocupînd 
primul loc în clasamentul pe na
țiuni și pe echipe de club.

Pe parcursul celor patru etape, 
pârtie' panții la întreceri au avut 
de luptat nu numai cu un traseu 
extrem de dificil, ci și cu intem
periile care au făcut parcursul șt 
mai impracticabil, tnregistrfndu-se 
abandonuri după abandonuri De 
altfel, acestea au și determinat 
ieșirea din clasamentul pe națiuni 
a reprezentanților R. P. Polone șt 
R. P. Ungare.

Motocicliștii romini au obținut 
o performanță strălucită și în ceea 
ce privește comportarea individua
lă. Șase din cei 14 concurenți ro- 
mîni au terminat cursa fără pena
lizări, ceea ce le-a atras recom
pensarea cu mult invidiatele me
dalii de aur. Iată și numele lore:
M. Cemescu, Al, Lăzărescu. L- 
Szabo. Gh. Ioniță, B. Predescu și
N. Sădeanu Aci, reprezentanții 
b'.R.S.S. ne-au întrecut doar cu 
un singur concurent în plus, nepe
nalizat.

Clasamentul pe echipe d» duh 
are următoarea înfățișare: I. 
U.R.S.S. I 1 pct.; 2. R. F. Polonă 
74 pct.; 3. R. D Ga-mană 172 pct;: 
4. R.P R. I 284 pct.; 5 U.R.S.S, 
11 324 pct.; 6. R.P.R. 11 379 pct. ,

alergători temerari, recu- 
prinire cei mai buni con- 
în probele de teren variat..' . 
nu și-au desmințit faima : 

R. D- Germană. Ei au tost

ELENA JIANU

IRINA NAGY

AM SONNTAG" în avan
sa: „Selecționata german»; 
șanse în fața romîncelor-

„WELT 
cronica 
nu are 
care reorezintă o mare capacitate";.

„BILD-ZEITUNG" din Frank
furt pe Main a scris: ,,35.000 de- 
spectatori au trebuit să recunoască' 
că romîncele au jucat mai tare,, 
mai eficace. Superioritatea tehnică, 
a echipei noastre nu i-a fost de nici; 
un folos".

în 56,7 sec.!
‘înotătorului iugoslav Njegus-----

de 100 m. liber. Talentatul spor*,  
tiv a parcurs această distanță,', 
într-un bazin de 50 m., în excelent 
Tul timp de 56” 7/10, stabilind uni 
nou record al R.. P, F. Iugor- 
slavia»-.. 1 " •



Wă țrezentăm clteva fin particularitățile 
pentatlonului modera

La sfîrșitul acestei săptămîni, cei 
pi ai buni practicanți ai pentatlonu
lui modern din țara noastră vor 
începe întrecerea pentru desemna
rea campionului la această disci
plină pe anul 1956.

Pentru a intra în atmosfera cam
pionatului republican, vom pregăti 
pe viitorii spectatori ai întrecerilor 
asupra problemelor de ordin tehn'o 
organizatoric specifice pentatlonu
lui modern.

Prima probă a oricărui concurs 
ele pentatlon modern este călăria. 
Ea se desfășoară pe un teren variat 
cu o lungime de 2500—5000 metri 
|(la latitudinea organizatorilor) pe 
care sînt așezate o serie de obsta
cole naturale și artificiale, cu înăl
țimea maximă de 1,10 metri și lăr
gimea de 3,50 metri. In jurul obsta
colelor există o suprafață de pe
deapsă, în care orice infracțiune este 
penalizată. Trecerea obstacolelor 
este obligatorie. Recunoașterea tra
seului se efectuează pe jos și nu
mai cu o zî înaintea concursului. 
„.Particularitățile" probei de călărie 
din cadrul pentatlonului culminează 
cu următoarea prevedere regula
mentară: „Caii sînt puși la disoolt- 
’fie de către organizatori prin trag»- 
ee la sorți, efectuată cu 15 minute 
inainte de plecarea primului conct» 
*rent“l La stabilirea clasamentului 
«e ține seama de timpul în care fie- 
icare concurent a terminat traseul 
'(pentru parcurgerea traseului cu o 
viteză de 500 metri galop pe minut 
®e acordă 1000 puncte, iar din aceas- 
ită sumă se scad sau se adaugă 
■cite 2,5—5 puncte pentru fiecare se
cundă începută peste sau sub tim-

?£ urmele materialelor

In urmă cu cîtva timp am pri
mit la redacție din partea tov. A. 
F.ojocaru o scrisoare prin care ni 
se semnala modul defectuos în 
•■are se face difuzarea materiale
lor sportive la I.D.M.S. Cluj, un
de pentru a cumpăra camera ne
cesară unei mingi de velei ți se 
cere neapărat să cumperi și anve
lopa.

Sezisată de noi întreprinderea 
dt difuzare a materialelor spor- 
i*ve  din București, ne răspunde 
că intr-adevăr, problema camere
lor pentru mingile de volei este 
dificilă, în sensul că nu se poate 
satisface deocamdată cerințele pu
blicului.

Totuși, aceasta nu îndreptățește 
[pe tovarășii de la Cluj să folo- 
•sească procedeul injust de a obii- 
iga pe clienți să cumpere odată 
icu camera și anvelopa respectivă. 
S-a atras atenția responsabilului 
(Centrului I.D.M.S. din Cluj, asu
pra greșelii săvîrșite.

*

i Deplasîndu-se ia Călărași pen
tru a susține un meci, jucătorii de 
fotbal ai colectivului sportiv Me. 
tlalul Constanța, au fost cazați la 
.hotelul din localitate, unde au avut 
•o comportare nedemnă. In legătură 
icu aceasta am primit la reaacție 
ta scrisoare din partea întreprin
derii „Locuințe și localuri" Căiă- 
îrași în care se arată lipsa de bu- 
tnăcuviință pe care au avut-o jucă- 
îjtorii față ae personalul hotelului, 
ț La sezisarea noastră comitetul 
ite întreprindere al șantierului na- 
'.Val maritim Constanța ne răspun- 
»dc, că au fost luate următoarele 
xmăsuri: 1. Tovarășului Alexandru 
.Wasiliu, din comitetul secției de 
i'fotbal i s-a ridicat dreptul de a 
Jmai avea funcție de conducere în 
tmișcarea sportivă pe timp de un 
ian; 2. Jucătorul Florea Nagy a 
'Șîost suspendat de la orice activi- 
liate sportivă pe timp de o lună, 
rsancțiunea fiindu-i trecută în car- 
met ; 3. S-a dat un avertisment
iscris antrenorului Gh. Smărăndes- 
<cu pentru motivul că nu a infor- 
unat colectivul de cele întimpiate. 

i), Abaterile săvirșite și sancțiunile 
/aplicate au fost preluci ate în șe- 
WiijJă jțleuară 

pul limită) precum și de penalitățile 
6uferi<te (fiecare penalitate se soco
tește în puncte).

A doua probă a pentatlonului este 
scrima cu spada electrică. Desfă
șurarea întrecerii are loc după re
gulamentul oficial al scrimei cu spa
da, cu singura deosebire că un a- 
salt se încheie la prima lovitură 
dată. Pentru cîștigarea a 75% din 
numărul asalturilor susținute, un 
concurent primește 1000 puncte. O 
victorie în plus sau In minus atrage 
după sine adăugarea sau scăderea 
unui număr de puncte rezultat din 
rezolvarea următoarei fracții:13x100 

a 
în care „a“ reprezintă numărul în- 
tîlnirilor.

După ce au absolvit și proba de 
scrimă, pentatloniștij ajung pe poli
gonul de pistol ai ținte mișcătoa
re. Tragerea se efectuează de la dis
tanța de 25 metri, cele 20 focuri de 
efect fiind Împărțite în patru serii 
a 5 focuri. Pentru fiecare kwitură 
pentatlonistul are la dispoziție 3 se
cunde, după care ținta se întoarce 
automat pentru 10 secunde Pentru 
195 de puncte realizate pe țintă con
curentul primește 1000 puncte în 
clasament. De la această limită me
die, fiecare punct pe țintă obținut în 
plus sau în minus duce la adăuga
rea sau la scăderea a 20 de puncte.

Odată cu tirul se încheie probeie de 
mare tehnicitate și încep probele de 

-r rezistență și viteză. Prima dintre 
ele este -notația. ^Aceasta se desfă
șoară pe o distanță de 300 nfctri 
care poate fi parcursă In orfce»stil. 

‘ înoțiud această- tfiStaAță în 4‘mtou- 
te pentatlonistul primește 1000 
puncte, orice secundă începută în 
plus sau în minus determină scă
derea sau adăugarea a 5 puncte.

In fine, ultima probă este crosul, 
care se dispută pe un traseu variat 
de 4000 metri absolut necunoscut 
(concurentul recunoaște traseul nu
mai după o schiță pusă la dispoziție 
de organizatori). Plecarea este dată 
din minut în minut. Dacă cei 4000 
metri sînt parcurși în 15 minute con
curentul primește 1000 puncte, Iar 
de aici se soad sau se adaugă cîte 
3 puncte pentru flecare secundă în 
plus sau în minus.

Specimenul este unanim cunos
cut: volubil și comunicativ, gălăgios 
și plin de importanță, un fel de „eu- 
le-știu-pe-toate“ care se amestecă 
în treburile sportive, oricînd și ori
unde, cînd e sau nu e nevoie. Păre
rea sa e literă de lege, iar priceperea 
lui în „ale sportului “nu suferă dis
cuție. Pare inofensiv, ba chiar sim
patic. Obișnuit, își adaugă pronume
lui, în chip de prefix, popularul 
,,nea“. Unii nici nu-i știu numele în
treg. II cunosc numai drept „nea 
Tase" sau „nea Costică". Animator 
de „galerie", uneori mai expansiv 
și mai înflăcărat decît permite codul 
încă nescris al manierelor elegante 
în sport, poate fi catalogat printre 
suporterii care acceptă cu plăcere o 
răgușeală, în schimbul unei victorii a 
echipei favorite. Se agită, dă im
presia de activitate, lasă să se crea
dă despre el că e omniprezent și 
omnipotent. Privit de la distanță, 
stimabilul apare întocmai unui „erou 
politii" de roman, cu fond onest,

Doua întilniri echilibrate
de popice

Timp de două zile, pe arenele 
Recolta M.A. și Energia „23 Au
gust" din Capitală, a avut loc 
cea mai frumoasă -reuniune de 
popice din acest an: întîlnirea 
interorașe ' București — Timișoa
ra (masculin Și feminin). Echi
pele reprezentative a’e acestor 
doug orașe au dovedit prin jocul 
prestat că sînt de valoare apro
piată.

Deosebit de important este 
faptul că în cursul aces
tor întîlniri au fost obți
nute și o serie de rezultate 
excelente. Astfel Florica fonescu 
(București) a reușit să stabi
lească un nou record al probei de 
100 lovituri plin și izolat, w 
404 pet De asemenea, merită 
a fi evidențiată comportarea ju
cătoarei Olimpia Popescu (Buc). 
De la timjșorence am remarcat 
puterea de luptă a Wi-lmei Be- 
singer. In întîlnirea masculină 
cîștigătorul n-a putut fi eunosaP 
decit în momentul cmd au fost 
dobori te ultimele popice. Și de 
această dată Alexandru GomoHi 
(Ruc). 3 realizat cel mai mare 
număr de popice doborîte (628> 
Iată rezultatele înregistrate i 
București (4624 pd) I. I. O 
trinescu 572 p.d. (175 izo
lat + 397 plin); 2. A. Eugen
604 (167 + 437). 3. C. Cancki 
555 (150 + 405); 4. N. Constan
tia 592 <192 + 400): 5. V. Gri
gor» 528 (135 + 393): 6. N.
Saienko 572 (!64 + 408); 7. Al. 
Gomoiu 628 (199 + 429); 8. Al. 
Andre5 573 (173 + 400): Timi
șoara 4618 p.d.: 1. D. Popa 586 
(159 ->- 427); 2. L. Macwski
5'6 (145 + 371). 3. G. Cocoș 
607 <177 + 430>; 4 M. Mauner 
584 (177 4- 407): 5. V. Tiva- 
der 586 (195 + 391); 6. L. Do
boș 554 (149 + 405); 7 J Sze- 
redv 578 (!67 + 411)-. 8. G. Ra- 
colțea 607j( 170 + 437). Fete: 
București: 2.910 p.d.: 1. M. To- 
mesen 375 (102 + 273); 2. V. 
Pohaci 346 (94 +252); 3 A.
Dona 350 (95 + 255): 4. E Arion 
354 (114 + 240); 5. F. looescu 
404 (120 + 284): 6 O. Pooescu 
377 (109 + 268): 7 F. Lăpușeaw 
350 (92 - 258); 8. E. Lupescu 354 
(95 + 259): Timisoara 2799 p.d.: 
1. N. Dinu 297 (80 4- 217); 2. H. 
Cric 334 <87 + 247); 3. M.
Kornoș .369 (106 + 263); 4. E.
Bunford 324 (97 + 227); 5 E. 
Cost-n 376 (105 + 271); 6. M. 
Bagolv 350 (96 + 254): 7. M. 
Kalch 357 (104 + 253); 8. W. 
Bez înger 392 (110 + 282).

NIC. OLARU

★ *

★

— Dacă rămine 
0-0 dau o bere...

★

★ ★

dar frămîntat de pasiuni mari și 
mici. Pentru atîta lucru să-i faci 
proces de intenție?

Introdus la microscop, omul nostru 
capătă alte contururi. Bonomia dispa
re. Apare în schimb, pe primul plan, 
tupeul. Tupeul cu ,,T“ mare. Pentru 
a-și atinge scopurile, druckerul re
curge la „armele" cele mai nevino
vate. „Sînt prieten la cataramă cu 
toți jucătorii — spune el. Mă consi
deră ca pe un frate mai mare". Si 
de aceea, cînd „frații"-săi cîștigă, el 
se grăbește să organizeze sărbători
rea în comun a evenimentului. Poți 
să-l învinuești pentru că, entuzias
mat de comportarea băieților, s-a o- 
ferit să le dea „un rînd" la bodega 
din colț? Dar „rîndul" se transformă 
curînd în „rînduri" și totul se termi
nă pe... șapte cărări. Alteori, preopi
nentul nu mai așteaptă meciul, ci 
trece la „sărbătorire" după fiecare 
antrenament. Dramul teren-bodegă 
și bodegă-teren devine astfel o rută 
obișnuită pentru mplți Jucători de

Cînd totul
• — Venifi ?

— Venim.
— Precis?
— Precis.
Față de aceste... „angaja

mente solemne", se părea că 
nici un nor nu mai putea în
tuneca organizarea competiției 
de handbal la care aveau să 
participe — la băieți și la 
fete — echipele orașelor Te
cuci, Focșani, Brăila și — 
bineînțeles — ale orașului 
.gazdă", Galați.

Și totuși, a plouat cu... sur
prize. în ziua concursului. In 
primul rind. brăilenii, care 
sini la... doi pași de Galați, 
și-au făcut apariția cu intîr- 
ziere de parc-ar fi venit pe 
jos de la... Baia Mare. Cum 
nu mai era timp de pierdut 
s-a procedat la o .echipare" 
rapidă și jucătorii au intrai 
pe teren. Abia atunci, insă, au 
constatat că nu există arbi
tru. Ei, dar handbalul e un 
joc pe care tl cunoaște foarte 
multă lume, așa că tovarășii 
de la comisia regională, de 
handbal Galați, au .ochit" un 
cetățean și — după cum ne 
relatează corespondenții noș
tri ing. C. Dudnic și V. Gu- 
rău — l-au investit cu „puteri

PE AICI NU SE TRECE!
Vă interesează sau nu me

ciurile de polo ? Dacă nu vă 
interesează, e bine. Prost e 
dacă vă... interesează, pentru 
că atunci riscați să bateți dru
mul pină la Ștrandul Tinere
tului (40 de minute cu tram
vaiul plus... înghesuiala res
pectivă) ca aici să dați peste 
niște „cerberi" care nu vă lasă 
să inirați, chiar de-ar fi să le 
dați .chenzina" întreagă pen
tru un bilet de intrare!

De ce această opreliște? 
Pentru ca nu cumva unii din
tre acești spectatori, odată in- 
frați tn ștrand, să se furișeze 
pe la cabine, să-și lepede acolo 
hainele și-apoi să intre în ba
zinul rezervat numai înotăto
rilor fruntași.

De sigur, nu e bine să se 
tntimple așa ceva. Dar nu pu

EPIGRAME
In „tarul**  campionatului 

republican de fotbal, ata- 
canții noștri au fost Im- 
preciși în șuturile la 
poartă.

Pentru porțile-adversare
Un dispozitiv complet 
Trebuie pus in aplicare : 
Poartă mare cu... magnetlll

A. BAGHINA — Turna 
Severin.

fotbal (căci am uitat să vă spunem: 
druckerul „activează" mai mult în 
fotbal, deși s-au „contaminat" și alte 
sporturi...). Plăcerea lui? Să-i con
vertească „întru băutură" și pe cei 
mai ireductibili adversari ai alco
olului dintre jucători („Parcă-s niș
te fetișcane, nenicule, nu altceva. Bă, 
drăguță, ascultă la mine, jucătorul 
care nu se antrenează Ia circiumă, 
care va să zică că n-are benzină. Și 
dacă n-are benzină nu merge mași
na. Ha-ha-hal“).

Partizan înfocat a „Tescovinei", 
cunoscător în „buchetul" cutărui sau 
cutărui vin, onorabilul se află din- 
tr-odată și specialist în fotbal. Prie
ten mai mare al jucătorilor e, îndru
mător al lor în cultul bachic e, de a- 
semenea, ce l-ar putea împiedica să 
își spună părerea și antrenorului? Si 
o spune fără să stea mult pe gînduri. 
Se amestecă în desfășurarea antre
namentului, emite păreri despre me
todică, dă „indicații" cu emfază, 
contrazicând de multe ori spusele an
trenorului: „Măi băiețaș, tu ascultă- 
mă pe mine, Eu l-am făcut mare pe 
Bodola". Antrenorii mai slabi de în
ger tac și.„ înghit. Alții încearcă să 
se împotrivească. Dar te poți pune 
cu tupeul atotputernic al lui „nea

e „sigui?”
depline" in conducerea medu
lui. Povara acestei răspunderi, 
se pare că a apăsat atlt de 
greu pe umerii lui, Incit bie
tul om s-a trezit la sftrșitul 
meciului c-a... uitat scorul. Nu 
mai știa dacă-î 10-9,8-10 sau— 
0-0I Cum nici arbitrii de poar
tă nu notaseră nimic, arbitrul 
de centru ca să împace și ca
pra și varza, a fixat scorul la 
10-10 și a plecat mulțumit că 
făcuse o... treabă bună 1

Meciul final urma să fie sus
ținut de echipele orașelor Te
cuci și Galați. Dar ca să ai pu
tere să joci, trebuie mai întîi 
să mărtinci. Organizatorii i-au 
dus deci pe oaspeții tecuceni 
la restaurant și le-au servii o 
masă tmbelșugală. După oe-au 
mincai, handbaliștii din Te
cuci, In loc să ia drumul spre 
teren, au pornit-o spre— gară, 
s-au urcat in tren, și aci, de
sigur, cale de attția kilometri, 
au avut oamenii prilejul să-și 
facă o „siestă" liniștită, tră- 
glnd și un .puișor" de somn 1 

Pe viitor, echipele care au 
de a face cu handbaliștii din 
Tecuci, trebuie să fie mai pru
dentei Să programeze tnttl 
meciul și după aceea— masa. 
Că altfel o pățesc ca cd din 
Galați j...

tem aproba nici o măsură care 
are darul să facă din „polo" 
un sport „strict... confiden
tial" IU

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALACHE

Lui Zavoda I și Zavoda
II, care în ultimele me
ciuri de fotbal, nu prea 
au corespuns^.

Vorbesc sportivii despre voi 
(Nu-i poți opri să dai cu 

tunul I)
— Zavoda 'ntii, Zavoda doi...
Dar pe teren n-a fost... nici 

unull
ZBȘO TURDEANU, Cluj

Tase", prietenul de bodegă al fot
baliștilor? Așa se întîmplă că — 
de multe ori — el formează echi
pa, e] năvălește ca o furtună, în 
pauză, în cabina jucătorilor, arun. 
cînd un torent de „sfaturi" teh
nice și tactice dintre care cele 
mai frecvente sînt: „Pă ei și-aca- 
să”, „Arde-1 și tu dacă mai dă la 
țurloaie" „Ce ne facem, fra
ților?” etc. etc. Cine-i cetățeanul ? 
întrebă un neavizat. E activist spor
tiv, i se răspunde. Unul din condu
cătorii echipei. Realitatea este că 
omul nostru n-are nici în clin, nici 
în mînecă, cu colectivul, despre car
netul de membru al colectivului spor
tiv n-are habar, iar cît despre func
ția de „conducător", pe care și-o a- 
rogă indiscutabil, nimeni nu l-a 
,,uns“ vreodată în asemenea rol. Gata 
să „vândă"*--și  să „cumpere" me
ciuri și :&fbrțri, el uită că vremea 
unor asetnnaea moravuri a apus de 
mult. Personaj de insectar, ca și 
conjuncturile care l-au generat, 
druckerul mai ființează totuși.

Nimic nu ne împiedică să-l așezăm 
la locul ce i se cuvine 1

MARIUS GODEANU ‘



Cîteva completări la cronicile 
concursului de canotaj de la Berlin

PREGĂTIRI LA BELGRAD ÎN VEDEREA JOCURILOR BALCANICE?

l-a sfîrșitul săptămînii trecuie s-au întors în țară 
canotoarele care ne-au reprezentat la marele concurs 
de canotaj academic de la Gru nau, una din cele 
tonte competiții de acest gen din Europa. După cum 
acesta, la startul celor 51 de probe ale concursului 
tat aproape 1600 de canotori, încadrați în 348 de echipaje și 
reprezentând 58 de cluburi, din 6 țări. Aceste cifre ilustrează în 
mod elocvent importanța și am ploarea pe care a cunoscut-o in 
acest an Marea Regată Interna țională de la Grunau, concurs cu 
puternică tradiție in canotajul european

In legătură cu concursul de la Grunau antrenorii de stat Cor
nel Florescu și Cornel Răduțiu, ne-au relatai o serie 
munte asupra întrecerilor la care au asistat și mai ales 
comportării echipajelor noastre. Iată cîteva:

nit, în reprezentativa . __
gare, un adversar bine pregătit, 
actualmente superior, în fața că
ruia au cedat cu 5 secunde. Pă
rerea generală este Cq reprezen
tanții noștri mai trebi+e să lp- 
creze pentru viitoarele concursuri 
tr'ternat'onate, în special ?n ceea 
ce privește eliminarea rigidității, 
a crispării și încordării. In acest 
concurs nu s-a mai văzut ușurin- 
ța și siguranța în mișcări care-i 
caracteriza. Cel de-al cinci'ea e- 
chipaj romîn la aceste concursuri 
(Știința București la 4 x 1 băieți) 
a concurat într-o companie foarte 
valoroasă. După nărerea antre
norilor noștri, echipajul german 
Vorwărts care a cîștigat. această 
probă se prezintă drept principal 
favorit Ta titlul de campion eu
ropean în întrecerile care vor a- 
vea loc la 
la Bled 
noștri au < 
ma zi și 
doua.

aștenta mai mult. Timpul lor (7.22) 
trebuie însă privit cu rezervă, 
fiind net influențat de vînt. Și, 
pentru că a venit vorba de vînt, 
trebuie să arătăm că toate echi
pele noastre au fost handicapate 
de condițiile speciale, grele, ale 
apei: vînt din față, valuri mari 
provocate în special de șalupe. 
După părerea antrenorilor noștri, 
pentru viitorul apropiat trebuie 
create în antrenament condiții 
asemănătoare (cursă în valuri de 
șalupă) pentru a deprinde pe 
canotorii noștri cu asemenea 
„condiții speciale", dar care în 
multe concursuri internaționale 
sînt frecvent întîlnite. Ingreuna- 
rea condițiilor de apă, piste de 
control pe orice fel de vreme, iată 
un obiectiv de pregătire imediat. 

In probele internaționale la care 
n-au concurat sportivi romîni șl 
de care nu ne-am ocupat, s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Simplu fete: 1. Pappne (Ungaria), 
Dublu fete: 1. R.D.G. (Manger, 
Punner). Simplu băieți: 1. Man
fred Klein (R. F. Germană). Du
blu vîsle : 1. R.
(Krajmer. Reich).

R. P. Ungară 
toni).

Concursuii de la 
spus în încheiere

comportării echipajelor noastre.
După cum s-a mai anunțat îna

inte de concursul de la 7-8 iulie, 
canotorii ronnîni au mal luat star- 
tal (hors-concotirs) intr-o între
cere internațională a cluburilor mi
litare (Vorwărts, UDA, CWKS. 
Honved). Participarea la acest 
concurs a fost deosebit de utilă 
reprezentanților noștri deoarece ei 
nu avuseseră pînă la începutul lui 
iulie mai un concurs internațional 
Participând la concursul cluburilor 
militare, aatnotorii noștri s-au a- 
'•limatizat cu atmosfeiia concursu
rilor intemaționiale, a«u scăpat de 
„febra" primului concurs alinului 
de acest gen, și astfel — după o 
săptămînă au concurat în Re
gata internațională (sub acest 
aspect) în plenitudinea posibilită
ților. Rezultatele tehnice obținute 
de reprezentanții noștri se cunosc 
și ele ne sînt. în general, favo
rabile. Astfel, în fruntea perfor
manțelor vailoroase, vbm sitaa vie-- 
torta echipajului masculin al aso-' 
ciației Dinamo în proba de 8+1. 
victorie deosebit de valoroasă, 
prin aceea că a fost obținută în 
cadrai! primei întreceri internațio
nale din cariera acestui tinăr echi
paj. Printre învinșii „optului" ro
manesc, se numără ecbîoaju'l ger
man Vorwărts (soeranțâ a RDG 
pentru campionatele europene, e- 
chipaj de certă valoare), echipa
jul german Motor și echipajul 
UDA Praga. întrecerea «a fost ca
lificată de ziarele germane drept 
„dramatică". Romtnii s-au detașat 
ne ultima parte a distanței de 
2000 metri și au cîștigat sigur, 
cu un finiș irezistibil, care l-a im
presionat chiar și pe „bătrânul" 
Cserfrati, antrenorul echipei și— 
am putea spune — chiar „părin
tele" ei. Victoria noastră la 8 x 1 
băfeți, proba supremă a con
cursului, a produs o puternică 
impresie. sportivii romîni fi
ind îndelung «aplaudați. O 
comportare constant valoroa
să a avut și echipajul Dinamo 
București de 8+1 fete care a ieșit 
victorios atît la 1 talie în con
cursul’ echinelor militare, cît și în 
Regata internațională. O men
țiune soeoi.ală li se cuvine neutru 
comportarea bună si victoria ca
tegorică de la 8 talie, când repre
zentatele noastre au trecut lhiia 
de sosire cu 8 secunde înaintea 
principalelor lor concurente echi- 
oata’l Mbtor Berlin, față de care 
s-iau revanșat. (Anul trecut a 
cîștigat echfoa germană).

Ceia de «a treta victorie din Re
gata Internațională ne-a adus-o 
echina feminină de 4 + 1 vîsle. 
După ce nierrtase 1«« limită în con- 
cursiul echipelor militare. în fata*  
tinel echipe întărită a T.C F. Leit»-' 
zig, echipa femimnă Diniamo Bu- 
coresti 
trec&nd 
(3.44.9 
dentele 
nostnu 
simțit 

imul om nou, în primul concurs 
i n ternațioraail în această formația. 
Dinamoviștii bucureșteni au întîl- 

s-a reabilitat din plin. îm- 
reprezentativa maghiară 

față de 3.47,1) șl pe stu
diu Leipzig. Echipajul 

de 4 fără cîrmacî s-a re
de pe urma introducerii

jx-

bchful de 8+r al asociației Dinamo, ne-a reprezentat cu cinste 
la tradiționalele întreceri de pe lacul Dahme din Grunau (R.D.G.). 
lala-t pe canotorii romîni imediat după succesul lor, tndrepțindu-se 
sore tribuna de unde li se vor inmîna. premiile victoriei^ / ’

canotorii și 
international 
mai impor. 

se știe, anul 
s-au prezen-

de amă- 
asupra

R.P. Un-

In

i sfîrșitul lunii viitoare 
(Iugoslavia!. Canotorii 
ocupat locul Ill în pri- 
locul IV în cea de a 
general, de 4a ei se

I.
Sa-

ne^a

Cehoslovacă
Doi f.c.:
(Zsițnik,

Grunau, 
antrenorul C. 

Ftlorescu, a permis — în afară <fe 
unele învățăminte utile privitoare 
la echipajele noastre și la pregă
tirea lor pentru viitoarele între
ceri—formarea a două principale 
concluzii: 1. Ca și în alte spor
turi, și în canotajul academic a- 
nul olimpic se face simțit prin 
mari pregătiri, printr-o valoare 
deosebit de ridicată, prin crește
rea valorică a clasei internațio- 

Cele mai bune rezul-nale. — 2.
tate le-au dat echipele compuse 
din oameni înalți și robuști, care 
au folosit cadență redusă și — 
mai ales — lovitura lungă. (Un 
exemplu elocvent: echipa de 4+1 
Vorwărts a cîștigat cu stroc de 
numai 27!)
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Iată o imagine de la Balcania
da din 1946: Ion Boian și Eugen 
Lupșa pe podiumul învingătorilor.

BELGRAD 14, (prin telefon de 
la trimișii speciali Agerpres).

La 20 iulie va avea loc pe ma
rele stadion „I.N.A," al .Armatei 
Populare Iugoslave din Belgrad 
deschiderea festivă a celei de a 
XV-a ediții a jocurilor balcanice 
de atletism.

Tradiționalele întreceri sportive

Șahiștii asociației Energia au cîștigat intilnirea 
cu selecționata Palanka (R. P. F. Iugoslavia)

criză și cînd controlul

Al doilea tur al întîlnirii in
ternaționale dintre șahiștii aso
ciației Energia și cei ai selec
ționatei Palanka (R.P.F. Iugosla
via) a confirmat superioritatea 
echipei noastre, demonstrată și 
în prima zi. Oaspeții au reușit 
să cîștige o singură partidă, prin 
reprezentanta lor de la masa a 
11-a, redutabila șahistă Vera Ne
delkovici care, de data aceasta, a în
vins-o pe Rodica Manolescu, după 
un joc care se menținuse egal în 
prima parte a desfășurării sale.

Trebuie relevat spiritul de lup
tă ridicat al tuturor echipierilor 
Energiei, care au demonstrat o 
puternică voință de a învinge. 
Sînt de remarcat astfel. în pri
mul rînd. victoriile culese de Ra
dovici. Stanciu și tînăra șahistă 
Alexandra Nicolau, mult aplauda
te pentru spectaculozitatea înche
ierii. Dar toți jucătorii romîni, re
petăm. au dat dovadă de deose
bită dîrzenie și astfel l-am putut 
vedea pe Petre Seimeanu apă- 
rînd u-se acerb într-o poziție difi
cilă, în care avea de luptat și 
cu eternul său adversar „în plus", 
criza de timp. Ca niciodată, Sei« 
meanu a găsit cele mai bune mu
tări în .
timpului trecuse, adversarul său, 
Petronici. s-a convins că din a- 
tacul inițial avut nu mai rămî- 
nea decît o poziție egală. Remi
za înscrisă pe fișă a consemnat 
victoria în meci a Energiei, care 
totaliza prin această partidă cele 
12*/ 2 puncte care îi asigura în- 
tîietatea.

Ca și în primul tur, prima par
tidă încheiată a fost cea dintre 
jucătorii de la prima masă, ma
eștrii Ciocîltea și Karaklaici. Ei 
s-au „menajat" din nou, conve
nind la remiză abia ieșiți din 
mutările deschiderii. Evident, re
zultatul nu poate fi privit decit 
ca un succes moral al reprezen
tantului nostru, care a avut în 
față unul din cei mai buni șahiști 
iugoslavi. Să amintim că Kara- 

| klaici a realizat 50 la sută în 
recentul meci cu U.R.S.S., rezul
tat care vorbește de la sine.

Ne-a plăcut foarte mult par'ida 
Voiculescu-Lukici, în care, duoă o 
Indiană Veche, albul a avut de 

I luptat cu un puternic contraa
tac pe flancul regelui, împotriva 
căruia a trebuit să se apere cu 

I cea mai mare precizie. Partida. 
s-a întrerupt, într-o poziție greu 

I de apreciat, care promite însă o 
I continuare tot atît de interesantă 
I ca și prima sa parte.

Intr-o altă întreruptă, Vladi- 
I slavlevici-Nacht, reprezentantul 
I nostru a dominat autoritar de la 
I început, forțînd trecerea într-un 
l.final de turnurj, în care a știut

ale cek>r mai buni atleți din R.P. 
Bulgaria, Grecia, R.P.R., Turcia 
și RJ’.F. Iugoslavia sînt așteptate 
cu mare interes în capitala Iugo
slaviei ca și de amatorii de sport 
din multe țări europene.

In vederea acestor mari com
petiții, de pe acum au sosit la 
Belgrad peste 40 de ziariști — 
cronicari sportivi din toate repu
blicile federale ale R.P.F. Iugo
slavia și un număr însemnat de 
ziariști străini.

Iată acum ctteva amănunte: 
Balcaniada de atletism se va des
fășura sub auspiciui președintelui 
R.P.F. Iugoslavia, Iosip B-roz- 
Tito. Fiecare echipă reprezentativă 
va număra aproximativ 45 de 
«sportivi, fruntașii țărilor respecti
ve în diferitele probe ale atletis
mului.

Echipele Romlniei, Greciei și 
Bulgariei și-au anunțat sosirea la 
Belgrad pentru ziua de miercuri 
18 iulie, iar cea a Turciei pentru 
joi 19 iulie.

Echipa atlețikr iugoslavi se află 
de cîteva zi'.e cantonată pentru 
antrenament în localitatea Corni 
MHanovaț la 100 km. de Belgrad. 
Cercurile sportive din capitala iu
goslavă comentează posibilitățile 
de stabilire de noi recorduri în 
cadrul întrecerilor internaționale 
de la Belgrad.

Iată ce ne-a declarat în această 
privință secretarul general al co
mitetului Balcaniadei, Olga Rozd- 
Jatovska:

„Desigur că jocurile balcanice 
de atletism stat «așteptate cu ne
răbdare de toți amatorii de sport. 
Cu mult interes vor fi urmăriți 
atleții echipelor Romîniei, Bulga
riei și Iugoslaviei, care au înscris 
oină în momentul de față cele 
mai valoroase performanțe. Spe
răm ca în oadrul acestor compe-

să aleagă cea mai bună varian
tă, folosind interesante poante 
tactice.

A treia întreruptă, Măriei — 
Alexandrescu, prezintă poziție și 
material egale.

Iată rezultatele tehnice ale tu
rului al doilea: Ciocîltea — Ka- 
raklaici remiză (la mutarea 20), 
Măriei — Alexandrescu într., 
Voiculescu — Lukici într., Petro- 
nici — Seimeanu remiză (42), 
Halic — Sîrbu remiză (21), Djord- 
jevicl — Crețulescu remiză (19), 
Radovici — Peljin 1—0 (24), Vla- 
dislavlevici — Nacht 
ciu — Spreno 1—0 
viei — Neamțu 0—1 
Manolescu — Vera 
0—1 (29), Nadejda 
Alexandra Nicolau 0—1 (25). Sco
rul zilei a doua este deci 6-3 pentru 
Energia, iar rezultatul general al 
întîlnirii este 12'/2—5’/j (și 6 par
tide întrerupte).

Astăzi, de la ora 9, se reiau 
partidele întrerupte în aula Bibli
otecii Centrale Universitare.

RADU VOIA

Imagini de la un concurs
In după amiaza 

perdeaua groasă
aceasta de iulie, 

t_______ r>. __ a norilor, care
stăruise mult timp, s-a destrămat, 
dînd voie privirii să pătrundă pîna 
la fundalul de azur al cerului... 
Soarele și-a trimis din nou ploaia 
de raze, iar atmosfera s-a „încins", 
obligîndu-î pe cetățeni să se oprea
scă tot mai des în jurul centrelor 
de răcoritoare. Intr-o astfel de după 
amiază, ni s-a părut cit se poate 
de fericită ambianța de pe stadionul 
colectivului sportiy Mao Tze Dun. 
Lîngă terenul de fotbal. împrej
muit de pista de atletism, se află 
două bazine de înot, cu o apă care 
te îmbie să urci cît mai grabnic 
pe blocurile de start... De altfel, 
acest lucru îl făceau cu deosebită 
plăcere mai toți tinerii veniți să 
participe la ziua a II-a ă concursului 
de poliatlon G.M.A. (faza pe colec
tiv), din cadrul campionatului re
publican. Atît era dte plăcută „invi
tația" pe care ți-o făcea apa, îneît 
după ce a „imortalizat” pe peli
culă cîteva imagini, fotoreporterul 
nostru n-a mai putut rezista și, cu 
un salt spectaculos, s-a pierdut 
printre cei din bazin...

Dar înainte de a se avînta prin, 
tre valurile, ce e drept nu prea mari, 
ale bazinului, el a prins cîteva im
portante instantanee la fiecare dintre 
cele trei probe. Și fiindcă spațiul nu 
ne permite publicarea lor, vi le vom 
înfățișa, în cîteva cuvinte: Prima 
imagine: In cercul de aruncare a 

; greutății au rînd toț^eft^

tiții să fie doborâte recorduri Bal
canice, poate chiar europene.. Ea. 
proba de 100 m. bulgarul' Kolcvr 
se anunță a fi într-o formă deo» 
sebrtă, de asemenea Mugoșpt 
(R.P.F. Iugoslavia) care la pito» 
bele de 1.500 și 5.000 m. a sta*  
bilit recent noi recorduri iugosla
ve cu timpul de 3’44” și 13’58?*  
8/10, ocupînd în acest an al: pa*  
trulea loc în ilume. !

O dispută serioasă se așteaptă! 
de asemenea la proba de săritură! 
în înălțime unide Marianovfcil 
(R.P.F. Iugoslavia) se pregăteșter 
intens să-1 concureze pe Soțșjr’ 
(R.P.R.). Folosesc acest prilej -~i- 
a declarat în încheiere Olga Rozd+ 
jalovska — pentru a saluta’ jje 
sportivii .romîni, urîndu-le buir 
sosit, pe curînd, la Belgrad". «

Și «acum, în încheiere, o ultimă: 
noutate: a fost stabilit programul!! 
primei zile a Jocurilor Balcanice: 
de atletism cînd vor fi cunosctrțr 
campionii la aruncarea greutății^ 
aruncarea suliței, săritura în înălț» 
țime, 800 m. plat 100 m. plat șif 
10.000 m. De asemenea în primar 
zi se vor mai disputa seriile- ia> 
proba de 400 m. garduri.

Iată programul complet al 
caniadei pe zile:

20 iulie: 17,30 deschiderea 
tivă a

18.00 

18,10
18,15
18.25

Jocurilor *
400 m. garduri serii 

greutate finală
100 m. serii 
înălțims finală 

suliță finală
800 m finală

100 m. finală
10.000 m. finați

18.45
18,50
21 iulie: 17,30 400 m. garduri

finală
lungime finală

17,40 200 m. serii
17.45 1.500 m. finală
17.55 ciocan finală
18,00 110 m. garduri serii
18,15 3.000 m. obstacole
18,35 400 m. serii
18.55 4X100 m.
22 iulie: 18,20 triplu salt finali
18,30 5.000 m finală >
18,50 4X400 m.
19,00 festivitatea de închidere' \ 

într., Stan- 
(16), Vulo- 

(36), Rodica 
Nedelkovici 

Popovici —

Ghețu Dumitru și-a început Ziar* 
a l Im de concurs. Prima probfâ 
aruncarea greutății.

]■

ourenții. Ei trebuiau să execute .ați 
runcări eu ambele brațe, rezuma»; 
tete urntîttd să fie totalizate.. Maî. 
pregătit s-a dovedit a fr Dumitrul' 
Ghețu, șef de serviciu la. uzinele 
Mao Tze Dun. De altfel,, el, Jmfy 
preună cu instructorul sportiv âț 
colectivului, a d’art folositoare sfa+ 
tun și celorlalți conctirenți. Fînât 
la unmă însă, locul I i-a reveni®; 
tot lui cu un rezultat de pesteF 
18 m. Imaginea II-a: Cursa cit-, 
obstacole. Aici a învins unul din» ! 
tre elevii lui Ghețu, lăcătușul Ioni 
Păun, urmat de Paul Bărbtilescu,. 
D. Ghețu și alții... Imaginea IlI-as 
Cei care an mai concurat la poliat-4 
Ionul G.M.A. știu desigur că ceai 
mai dificilă probă este ultima: cursa! 
pe 1500 m. plat. Cere mai multă 
pregătire, dozarea efortului și, maf 
ales, un finiș puternic care să-ți 
poată asigura un loc fruntaș. Acesft 
lucru se pare că Lau cunoscut șî 
tinerii din colectivul sportiv Ener-i 
gia „Mao Tze Dun" care, spre sfîr» 
și-ful întrecerii, cam pe la 1300 m. 
de la plecare, au sporit într-atit vi
teza, îneît unul dintre spectatori a 
exclamat surprins „Măi frate, flă- 
căii ăștia parcă se înirec pe 100 m.!“

Cel care a izbutit să rupă firul 
de la lffiia sosirii a fost tot Ghețu 
Dumitru, clasat de altfel pe primul 
loc în clasamentul general...

H. N. I
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Campionatul R.P. R. pe echipe—a vădit frumoasele 
posibilități ale gimnaștilor noștri

’ Întrecerile din cadrul campiona
tului masculin de gimnastică pe 
■echipe, a prezentat întotdeauna o 
problemă mai dificilă decît cel fe
minin. Campionatul republican din 
acest an s-a desfășurat în aer li- 
.ber și în nocturnă, ceea ce a dat 
o notă foarte plăcută întrecerilor, 

•'dar, în același timp, a creat con
diții cu totul neobișnuite pentru 
■ concurenți. Fiind prima întrecere 
care s-a desfășurat și în nocturnă, 
au existat și mici deficiențe de 

jiluminat, ceea ce a deranjat pe 
gimnaști, în special la bară fixă 

’^(aparat care cere multă precizie) 
și la sărituri. Invingînd aceste 

: neajunsuri, gimnaștii au reușit 
totuși să dea satisfacție prin evo
luțiile lor în cele două zile de în
treceri.

In prima zi de concurs s-a lu
crat la exercițiile impuse (maeș
trii au prezentat programul olim
pic), iar ceilalți concurenți exer
ciții de categoria I-a. întrecerile 
lor au întrunit atributele celei mai 
frumoase lupte sportive în gimnas
tică din ultimii ani din țara noas
tră. La acest lucru a contribuit în 
cea mai mare măsură pregătirea 
bună a gimnaștilor de la asociația 
Dinamo, Energia și C.C.A.. de 
altfel echipele între care s-a și dat 
lupta pentru cucerirea titlului de 
campion.

Echipa asociației Dinamo s-a 
prezentat și în acest an foarte 
bine, reușind să eîștige a trei» 
oară consecutiv titlul de campioa
nă a R.P.R. Dinamoviștii au lup
tat cu multă ardoare în cele două 
zile de concurs, luînd conducerea 
Încă din prima zi. Ei au arătat o 
deosebită putere de luptă înaintea 
ultimelor două aparate și lucrînd 
atent, cu multă precizie au obți
nut pe merit note valoroase care 
i-au făcut să eîștige detașat la 
'!J puncte diferență față de cea de 
a doua clasată. Ca o constatare 
pozitivă pentru Dinamo este evo
luția bună a întregii echipe, la bară 
fixă, aparat care pînă acum nu 
constituia punctul ei forte. Un 
merit deosebit în buna comporta
re a echipei dinamoviste o 
antrenorul echipei Fr. Kocsis. 
re a promovat cu mult curaj 
mente tinere bine dotate, ca 
Zamfir, AL Bădulescu și N.
vaci. Un aport prețios l-a adus și 

T.. Lakatos mai familiarizat cu 
competițiile importante. Evoluția 
maestrului sportului Fr. Orendi nu 
a satisfăcut pe deplin, ea fiind in
constantă. din cauza nerestabîlirii 
Jtii după un accident.

Asociația Energia s-a prezen
tat în concurs cu multe șanse 
la primul loc. In prima zi, evo
luțiile gimnaștilor noii asociații 
nu au fost la nivelul așteptări
lor. De abia 3n ultima parte a 
•campionatului, la exercițiile liber

are 
ca- 
e!e- 
Ion 
Co-

învățăminte după evcluția tinerilor noștri 
de simbătă si duminică

atleti in concursul

Așa cum am anunțat în ziarul 
nostru de luni nu se pune pro- 
.blema de a compara performan. 
-țele atlețil°r juniori din echipa 
țării noastre, cu cele ale tineri
lor atleți din Republica Popu
lară Bulgaria cu care s-au în- 
tîlnit sîmbătă și duminică pe 
stadionul Republicii din Bucu. 

ivești. Victoria atleților bulgari este 
:normală, dacă ținem seama de 
*iaptul că mulți dintre ei au de. 
jiășit vîrsta junioratului. In 
•schimb, tinerele noastre reprezen. 
tente au reușit o frumoasă vic
torie în fața unei echipe din 
care făceau parte at'ete cu per

formanțe remarcabile, printre 
care Isaeva și Asenova, două 
atlete care dețin recordurile de 

isenioare ale Republicii Populare 
^Bulgaria.

Aceasta nu înseamnă că nu 
■putem face numeroase constatări 

Tîn legătură cu comportarea ju. 
, miorilor romîni. I n a Iți ani e- 
îiram obișnuiți sâ aflăm că aceștia 
:au prilejul să se pregătească din 
ft imp în vederea întrecerilor in
ternaționale pe care aveau să le 
isusțină. Tocmai de aceea se în- 
-tîmpla ca la aceste întîlniri ei să 
•obțină performanțe remarcabile 
■și numeroase recorduri să fie în
trecute. Anul acesta însă data n:e. 
«fiului cu tinerii atleți bulgari 
oa lost fixată numai Ia o săptă. 
■mînă după campionatele de ju. 
niorî. Și această săptămînă nu 
a fost suficientă pentru ca ju
niorii să capete un bagaj satis. 
Săcător ie cunoștințe tehnice și

mo — R.P.R. pe anul 1956. 
Covaci. H. Ore-tdi. Fr. 
Eudulescu. De la stin- 
L. Lakatos. I. Zaințir

Echipa asociației D. 
(De la stingă la dreapta, riadul 
Kocsis antrenorul echipei. Fr. 
ga spre dreapta, rindul de jos : .4. 

Fr.

i umpioană 
de sus: N. 
Urendi. M.
Păcurar iu, 

Darvas).

alese. reprezentanții asociației E- 
nergia au lucrat mai exact, îndeo
sebi la inele, aparat la care au 
acumulat puncte prețioase, fapt 
care i-a situat pe locul doi în 
clasamentul genera' pe echipe 
înaintea formafei C.C.A. de care 
fuseseră conduși tot timnul. Ce! 
mal bine s-a prezentat nuestnil 
sportului M Botez ca*e  s-a evi
dențiat in special Drintr-o eom- 
po-tare constantă Celălalt maes
tru. A. Kerekes. nu a dat ece'ași 
randament resim’tadu-se de ne 
urma uni» accident Ca o con- 
c’uzie a participării în concurs a 
Energie- se impune împrospăta
rea totului cu elemente tnere. A 
treia clasați, echipa CC.A. s-a 
mentî-rjt ne torn! doi tană snre 
sfîrsitui întrecerilor, ctad PT-s-'nd 
mult fa bera fixa a pierdut nu-c- 
te nreHoase st în ac*1 ’șî timo. 
locul doi în clasament W-tonă-n 
pentru calitatea ex<»rc’t'i!nr 
maestru! sporiuț-i L Focht, 
și ne Elekes și St’-’c'u.

Comportarea gimnaștilor 
la Știința, !a care s-au vădit 
siguranța și oboseala, a fost
Huențată de pregă’îrea făcută în 
condiții grele, studenții fiind în 
perioada de examene. Echipele 
asociațiilor Vointa și Flamura 
roșie au arătat o creștere a 
nivelului tehnic și desfată omo
genitate. In încheierea scurtelor 
noastre an-ecieri subliniem că in 
ediția 1956 a campionatului 
R. P. R. — pe echipe s-a consta
tat o îmbunătățire generală a 
nivelului tehnic al participant 
lor, lucru îmbucurător, 
dă justificate sper-nțe ta 
ce privește dezvolta-ea 
ticei sportive masculine din țara 
noastră.

pe 
ca

de 
re- 
in-

care ne 
ceea 

gîmnas-

tactice. Cei mai mulți din
tre componenții echipei mai 
au încă un an sau doi de ju
niorat și este normal ca la o 
vîrstă fragedă încă să nu fi în
vățat multe din tainele diferitelor 
probe în care au hotărît să se 
specializeze. Esțe deci normal să 
cerem ca în vederea altor întîlniri 
internaționale la care sînt che. 
mâți să evolueze juniori și nu 
numai la atletism, calendarul să 
fie astfel- alcătuit, îneîț aceștia 
să aibă timpul să capete cît mai 
multe noțiuni de la antrenorii 
lor. In fond, juniorii sînt în spe. 
cial elevi și posibilitățile lor de 
a se pregăti temeinic sînt cele 
din timpul vacanței școlare. Din. 
tre juniorii care au evoluat sîm
bătă și duminică în ech'pa țării 
noastre am remarcat o mulțime 
de tineri bine dotați fizicește și 
pentru care un antrenament ț iti- 
tens și bine îndrumat poate să 
însemne un mare salt valoric. 
Tînărui Szekely, care a reprezen. 
tat țara noastră în proba de’ 800 
m. plat Invingînd cu remar&lji- 
lul timp de 1:57,6 are mari cali
tăți pentru a-și îmbunătățise re
cordul personal. Chiar în cdn. 
cursul de duminică el a coporît 
cu aproape 3 sec. sub vechiul 
său record personal. Văzîndii.lț a. 
lergînd, ne-am reamintit ’ a- 
cum cîțiva ani, tot într.un fipeci 
de juniori pe stadionul din Plo- 
ești, un tînăr de aceeași .înăl
țime cu Szekely făcea un de-

acestora este
ca- 

Ma-Autonome

loc în

O finală a 
luptătorilor juniori

De joi și pină simbătă, se va 
desfășura la Tg. Mureș, finala 
eampionatikui republican de lup
te, pe echipe. Vor coocura pen
tru titlurile de campioni ai țării 
la cele 10 categorii de greutate, 
circa 100 tineri calificați din fa
za de regiune a acestei compe
tiții. Evoluția 
așteptată cu viu interes In 
pitala Regiunii 
ghiare care după cum se știe 
este un important centru al spor
tului luptelor din țara noastră. 
Concursurile vor avea 
sala I.M F_. care a fost special 
amenajată pentru acest eveni
ment sportiv.

Campionatele republicane de la 
Tg. Mureș vor urma regulamen
tul specific juniorilor: astfel, se 
va concura la 10 categorii de 
greutate, timpul de luptă va fi 
de 10 minute (și nu de 15 min. 
ca la seniori), eliminarea din 
concurs se va face la 7 puncte 
rele și nu la 5. Cu acest prilej, 
se vor aplica și hotărîrile luate 
la Istanbul în legătură cu unele 
prevederi ae regulamentului, cum 
ar fi: numărarea „podului", lupta 
pasivă etc.

★
La campionatul de la Tg. Mu

reș vor asista — către sfîrșitul 
competiției — membrii formației 
de tineret a R. D. Germane, care 
vor avea prilejul să-și cunoască 
mai de vreme o parte din adver
sarii, pe care îi vor întîlni du
minică și marți în aceeași loca
litate.

but promițător. Era vorba de 
campionul european al probei de 
800 m., maghiarul La jos Szent- 
gali, care pe atunci concura la 
400 m. Există o asemănare extra
ordinară între ușurința c-u care 
aleargă Szentgali și stilul de a. 
lergare al tînărului nostru repre. 
zentant Szekely. Dacă se va- an
trena cu perseverență și va fi 
bine îndrumat de antrenorul său, 
el are posibilități să alerge foar
te repede sub 1:54,0.

Un rezultat frumos a.u realizat 
și concitrenții noștri la proba de 
triplu salt. Atît Licker, cit și 
Stein au obținut performanțe 
foarte bune.

Echipa feminină de junioare, 
care ne-a reprezentat, a fost o- 
mogenă, iar componentele ei au 
luptat din toate puterile pentru 
victorie. Așa cum am arătat la 
începutul articolului, adversarele 
lor au fost de valoare ridicată și 
tocmai de aceea succesul lor este 
bine meritat. Sigur, n-o să rea
mintim numele Ioanei Luță, al 
Anei Roth, care au de acum con. 
sacrarea internațională ci de 
Xenia Miliutin, care a alergat 80 
mg. în 12,0 sec., de Antoaneta 
Dragomirescu. care în aceeași 
probă a obținut 12,2 sec. și de 
alte tinere, oa de pildă Maria 
Diți, Angela Chivăran, lleara 
liota, care au debutat cu succes.

Ar trebui să se țină neapărat 
seama de învățămintele acestei ta- 
tîlniri, pentru ca antrenorii să 
poată îndrepta greșelile consta
tate, mai ales că juniorii noștri 
mai au în față alte competiții m. 
ternaționale.

I. Constantinescu(C.C.Â.)a îmbrăcat „tricoul galben*  
în „Cursa munților”!

.„dar C. Dumitrescu (cișt igătorul etapei a II-a)
e lingă el, cu

ORAȘUL STALIN, 16 (prin te
lefon de la trimisul nostru). — A 
doua etapă din „Cursa Mu>nțt'or“, 
Orașul Stalin-B ran- Funda ta-Ora4 
șui Stalin, deși scurtă (88 km.) a 
supus pe cicliști unui serios exa
men atît din pricina drumului dmr 
de munte, presărat cu pietre tă
ioase cit și a celor aproape 20 de 
km. de urcuș. In plus, ploaia to
rențială a îngreunat considerabil 
sarcina alergătorilor Și această 
etapă a fost dominată de aprigul 
duel dintre cicliștii de la CCA 
și cei de la Dinamo, echipele cu 
cele mai mari șanse în obținerea 
victoriei finale. Dintre toți alergă
torii, care datorită muncii și dîr- 
zeniei depuse și-au cucerit galoa
nele de animatori în această eta
pă, desprindem pe St. Poreceanu 
(CCA). Alături de el trebuie să 
mai notăm pe tînărui Marin Du
mitrescu (Energia), precum și pe 
R. Schuster, N. Mhxim, St Ste'u, 
V. Georgescu, Ion Vasile, Pelca- 
ru, D. Munteanu, Călin Tudose, 
Șelaru, Wittman, P Gane. Mi- 
hăiiă, Gherman etc. care au a- 
vut totdeauna un cuvînt greu de 
teos fn dificila luptă dată la 

_rcuș“.

SF DA PLECAREA DIN 
ORAȘUL STALIN...

și imediat plutonul se resfiră, „pre
sat" de acțiunile cicliștilor de la 
CCA și Dinamo. Glodea se răstoar
nă și abandonează. In cădere e 
angrenat și Zanoni care, cu bici
cleta defectă, va pierde teren pre
lins. Ajungem la cea mai mare 
„cotă" a urcușului spre Fundata 
înregistrind trecerea, în ordine, a 
lui Șt. Poreceanu. I. Vasile, ’ R. 
Schuster, St Stefu La coborlre, 
rtm cauza traseului accidentat c't 
și a uluitoarei viteze imprimate 
de del iști, se înregistrează nu
meroase pane. Au fost alergători 
care au spart de cîte patru și

Echipa C.C.A., campioană
Un singur meci a rămas de dis

putat pînă la încheierea Turului 
campionatu'ui republican de polo 
pe apă: Energia Oradea — Fla
mura- roșie Timișoara, programat 
pentru azi In general, întrecerea 
celor mai bune echipe de polo pe 
apă din țară a pus în evidență a- 
celeași probleme remarcate anul 
trecut. Adică, echipa C.C.A. con
tinuă să se detașeze ca valoare, 
iar asaltul următoarelor clasate 
(Progresul Tg. Mureș, Știința Cluj 
și D namo București) este tacă ti
mid, departe de a însemna un pe
ricol pentru supremația campioni
lor. In a doua jumătate a clasa
mentului. remarcăm saltu] calita
tiv al echipei Progresul București, 
ca urmare a împrospătării forma
ției cu elemente tinere, bine îndru
mate și completate de jucăto
rii mai rutinați din formație. 
Energia Oradea și Flamura roșie 
Timișoara continuă, ca și anul tre-, 
cut, să practice un joc necorespun- 
zător, iar proaspăta promovată. 
Locomotiva Cluj, este departe de a 
face față necesităților unei compe
tiții atît de importante.

Iată acum clasamentul turului, 
înaintea dsputării meciului Ener
gia Oradea — Flamura roșie Ti
mișoara:
1. CÎC.A. 7 7 0 0 50-12 14
2. Progr. Tg. Mureș
3. Știânța Cluj
4. Dinamo Buc.
5. Progresul Buc.

7601 46-11 12
7412 29-30 9
7403 27:25 8
7304 25:27 6

același timp!
cinci ori, „campioni" dPvedlndu-se 
Maxim, Poreceanu, Bosniiak, Că
lin Tudose, etc Dacă am spune 
că de- a lungul celor 88 dte km. 
s-au înregistrat tot atîtea defec
țiuni, n-am exagera deloc. In a- 
ceastă coborîre, ca pe tobogan, 
se remarcă printr-o deosebită 
prudență C. Dumitrescu, Stefu și 
Schuster. Ei vor coborî fără să 
plătească de altfel nici un „tri
but" (cauciucuri sparte) 1

ULTIMII 20 DE KILOMETRI...

se desfășoară pe o ploaie toren
țială. Totuși, alergătorii gonesc 
ca vijelia, pe șoseaua alunecoasă 
și foarte periculoasă. La sprintul 
final, Constantin Dumitrescu (care 
se află intr-o formă deosebit de 
bună) spriuțează irezistibil și cî- 
știgă fără drept de apel etapa a 
11-a.

Clasamentul etapei. I) C. Dumi
trescu (CCA)) a parcurs 88 km. 
în 2:35, 32 (medie orară: 34 km.). 
2) St Stefu (Dinamo). 3) I Con- 
stantinescu (CCA). 4) M. Dumi
trescu (Energia) — același timp
5) L. Popov (FI. roșie) 2:35, 35.
6) R. Schuster (Dinamo) 2:35,37.
7) D. Muoteanu (Dinamo) 2.35,39 
La scurt interval: I. Vasile, Witt
man, Poreceanu, Călin Tudose, 
Peloaru, N. VasTescu, etc.

Clasamentul genet ăl. 1) I. Con- 
stantinescu (CCA) 7.53,56 2) C. 
Dumitrescu (CCA) 7:53,56. 3) R. 
Schuster (Dinamo) 7:54,01.

Pe echipe, continuă să conducă 
CCA urmată de Dinamo.

Clasamentul cățărătorilor: 1) R. 
Schuster (Dinamo) 12 p. 2) Ion 
Vasile (CCA) 9 p. 3) St. Poirecea- 
nu 8 p.

Azi etapa a HI-a (Orașul Stalin- 
Sibiu-Păltiniș — 174 km.).

Miercuri: etapa a IV-a (Pălti- 
niș-Ci&nădie-Orașui Stalin — 
176 km.).

EMIL IENCEC

a turului la polo pe apă
6. Energia Oradea 0 114 17-32 3
7. FI. roșie Timiș. 6 0 15 16-34 1
8. Locomotiva Cluj 7 0 1 6 14.53 1

In campionatul de categorie B 
echipele Energia Cluj și Știința 
Bucutești conduc cu autoritate 
după disputarea a două etape din 
cadrul returului, dovedind de la 
începutul competiției o valoare 
net superioară celorlalte partici
pante. Clasamentele în cele două 
serii sînt concludente în această 
privință:

SERIA
1. Energia Cluj
2. Voința Oradea
3. Voința Timișoara
4. Știința Timișoara
5. Loeom. Timișoara
6. Fi. roșie Lugoj

7 7 0 0 47- 7 14
7412 18-17 S
7313 36-23 7
7232 19-24 7
7124 17-37 4
7 0 1 6 10-39 1

SERIA a II-a
1. Știința București 5 5 0 0 53- 2 10
2. voința Tg. Mureș
3. Voința București
4. Fl. roșie Cluj

3201 13-21 4
4202 10-20 4
4103 8-21 2

5. Energia București 4004 5-25 0
DINAMO BUCUREȘTI — PRO

GRESUL BUCUREȘTI 4—3

Au marcat: Rujinski (2), Co- 
ciuiban, Zahan pentru dinamoviști 
și Tamaș (2), Bădiță pentru Pro
gresul. A. Szatmary a condus cu 
multe greșeli formațiile: Dinamo: 
A. Marinescu, Kelemen, Rujinski, 
Zahan, Cociuban, Hegyessi, A. 
fonescu; Progresul: Precup, Va. 
sil iu, _ Bădiță, Tamas, Neacru, 
Cloșcă, I. Lorincz.

★
★ *

J uniorul Szekely 
din echipa repre
zentativă a țării 
noastre a ciștigat 
proba de 800 m. 
plat, dovedind rea. 
le calități.
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Succese prețioase și de prestigiu DISCUȚII
In ultimul timp, șase echipe 

romînești de fotbal au evoluat 
peste hotare: C.C.A., Progresul 
Oradea, Flamura roșie Arad, E- 
nergia Minerul Petroșani, Loco
motiva București și reprezenta
tiva de juniori a țării. Dintre ele, 
trei mai au de susținut jocuri: 
Energia Minerul în R. P- Un
gară. Locomotiva București în 

R. Cehoslovacă și Flamura roșie 
Polonă. TurneeleArad în R. P. 

vor fi încheiate la sfîrșitul aces
tei săptămîni, 
noștri se vor înapoia în țară.

Aceste turnee au oferit unora 
dintre aceste echipe nri'.ejul de 
a reprezenta cu demnitate fotba
lul nostru.

Din acest punct de vedere, re
prezentativa de juniori și, mai 
ales. Energia Minerul Petroșani 
«u reușit sa dea dep’ină satisfac
ție. Rezultatele lor au corespuns 
și unei comportări bune, 1-a 
înălțimea așteptărilor. In mod 
deosebit se cuvin" subliniată 
comportarea de Ună acum a 
echipei Energia Minerul Petro
șani oare atît Ia Tatabanva. cît 
ți mal ales. Ia Sa'gotarjan. a 
făcut c'-nste fotbalului nostru. 
I-nfruntînd echipe de certă valoa
re ți cu actiwtate țndel«’*’«'atâ 
în prima categorie R. P. 
Ungară, Energia Minerul a

cînd fotbaliștii

practicat un fotbal de calitate, 
unanim apreciat de specialiștii 
maghiari, și a obținut o strălu
cită și concludentă victorie 
una din cele mai bune perfor
manțe ale sezonului — asupra 
celei de a treia clasate In cam
pionatul maghiar, Salgotariani 

Panyasz, învingătoarea echipei 
Honved.

De asemenea, juniorii noștri 
și-au cîștigat noi galoane în R- 
C.choslovacă unde au învins una 
din cele mai bune formații de 
juniori de pe continent. /

Au fost însă ți rezultate sub 
așteptări, sub posibi.ități.e echi
pelor noastre Am așteptat de 
pildă, comportări mai bune., la ni
velul pretențiilor fotbalului nos
tru. și rezultate corespunzătoare 
din partea unor formații cum sînt 
C.C.A. fin meciul de la Karl 
Marxstadt mai ales). Flamura ’-o- 
sie Arad fîn partida cu Voroș 
Lobogo Kistext la Budapesta) și 
Proeresul Oradea (la Cracovia și 
Padiin). Aceste echipe trebu e să 
înțeleagă că evoluția lor peste ho
tare și în general în întîlniri ra- 
temaționale angaiează nu numai 
prestigiul for, ci și al fotbalului 
nostru. Cinstea care li se acordă 
trebuie apreciată Ia justa ei în
semnătate.

Ion Soter și Blankers-Koen au avut dreptate...
Urmare din pag. 1)

LW (1) oslo 25.7.1955
1,79(1) “ ' -
1,79 (1)
1,99 (1)
1,67 (3)
1,67 (1)
1,67 (1)
1,66 (1)
1,66 (1)
1,66 (1)
1,66 (1)
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
(Cifra din paranteză indică locul o- 

cupat de ea în concursul respectiv).

DE 23 DE ORI RECORDMJENA 
A ȚĂRII !

Hausleitner 1931

CUM A EVOLUAT

(1)
(2) 
(1)
(1)
(1)

1,435 i.

1,55
1.58
1.59
1.60
1,62
1,65
1.65
1.66
1,66
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75

Neapole 2«.6.1956 
Belgrad 30.6.1956 
București 12.5.1956 
București 2.10.1955 
București 19.5.1956 
Varșovia 9.6.1956 
Sofia 11.7.1955 
Varșovia 5.8.1955 
Cracovia 3.9.1955 
București 2.6.1956 
București 1.7.1954 
Berna 26.8.1954 
Varșovia 19.6.1955 
Moscova 25.6.1955
București 22.10.1955

1.445 F. Iovănescu Predeal 22.6.1943
1.43 L Kiss Cluj 9.1946
1.49 L Balas Timișoara 31.5.1961
1.50 I. Balaș "
1.51 I. Balaș
1.52 I. Balaș
1.53 I. Balaș
1,53 I. Balaș
1,55 I. Balaș
1.50 I. Balaș
1,57 I. Balaș
1.50 I. Balaș
1,60 I. Balaș
1,6» I. Balaș
1,60 I. Balaș
1.62 I. Balaș Berlin 6.6.1954
1.64 I. Balaș
1.65 I. Balaș
1.65 I. Balaș
1,65 I. Balaș
1.65 I. Balaș
1.66 I. Balaș
1.70 I.
1.71 I. Balaș București
1,75 I. Balaș București

RECORDUL LUMII

Sofia 7.61951 
Ploești 30.7.1951 
Oradea 13.7.1952.
București 5.9.1952
București 22.9.1952
Timișoara 14.6.1953 

Cluj 3.7.1953 
București 6.7.1953 
Cluj 18.7.1953
București 27.7.1953 

București 16.5.1954 
Budapesta 29.5.1954

București 19.6.1954
București 1.7.1954 
Berna 26.8.1954 
Varșovia 19.6.1955 
Moscova 25.6.1955
Sofia 11.7.1955

Balaș Oslo 25.7.1955
16.6.1956

14.7.1956

Primăvara
Activitatea campe.iționa’.ă la fot

bal în primele șase luni ale anului 
a prilejuit numeroase constatări 
privind pregătirea și comportarea 
echipelor, munca antrenorilor, sta
rea terenurilor, arbitrajele etc. 
Campionatul categoriei A în spe
cial, cea mai importantă compe
tiție a fotbalului nostru și baza 
activității echipelor reprezentative, 
a scos în evidență numeroase as
pecte— pozitive ș> negative—care, 
analizate în lumina sa-cinilor tra
sate prin „îndrumarul” elaborat 
la începutul anului, duc la conclu
zia că bilanțul turului este nesa
tisfăcător. Munca de instruire ne
satisfăcătoare desfășurată în co
lective se reflectă in mod firesc 
în activitatea echipelor naționale. 
Jucătorii vin în lot cu gradul de 
pregătire însușit la colective. Or, 
s-a constatat că foarte mu Iți jucă
tori chemați in lot au avut nume
roase lipsuri, în special de natură 
tehnică și fizică, imounind uneori 
schimbarea caracterului și confi- 
nu tetei ședințelor de pregătire în 
lot. pentru a se suplini munca de 
instruire insuficientă din colecti
ve.

Pentru moment, ne vom opri la 
o problemă strins legată de sis
temul de desfășurare a activității 

(competiționale. Este vorba de dis
putarea campionatului după siste
mul primăvară-toamnă, de care 
depinde, in mare măsură și desfă
șurarea întregului proces de ins
truire a echipelor noastre de fot
bal.

Organizarea pînă acum a cam-

LondraGreen (Marea Britanie) 
Ethel Caterwood (Canada) 
Ethel Caterwood (Canada) 
Carolina Gisolf (Olanda) 
Carolina Gisolf (Olanda) 
Jean Shiley (S.U.A.) Los 
Mildred Dirikson (S.U.A.) 
Dorothy Odam (Marea 
Ilsebiel Pfenning (Elveția) 
F. E. r............................
Sheila
Alexandra Ciudina (U.R. S.S.) Kiev 
Thelma Hopkins (Marea Britanie) Belfast 
Iolanda Balaș (R.P.R.) București*

Amsterdam
Maastricht 
Amsterdam
Angeles
Los Angeles

Britanie) Brentwood
Lugano

Blankers-Koen ( Olanda)
Lerwill (.Marea Britanie)

(U.R. S.S.) ”

Amsterdam 
Londra

Campionatul Juniorilor la
Duminică s-a desfășurat a doua 

etapă din cadrul campionatului 
repubFcan de box pe echipe aj 
juniorilor.

Ce>a mai îndîrjită întrecere a 
fost la Iași, unde s-au întîlniț 
tinerii boxeri din localitate cu 
cei din Galați. Oaspeții au învins 
la limită (23—20). Iată rezultatele 
tehnice.

Categoria minimă: C. Cojan 
(Iași) face meci nul cu Uie Bu- 
tura (Galați). Categoria hîrtie: 
V. Mihai] (Galați) b.k.o. teh. M. 
Aniței 
Avram 
Teodor 
Găină 
2^ T.
pană: C. Paznicu (Iași) face meci 
nul cu Nicu Popa (Galați). Ca. 
tegoria semi ușoară: V. Ieșanu 
(Iași) b. p. Gh. Gheorghiță (Ga
lați). Categoria ușoară: N. Iones- 
cu (Iași) b. k.o. rep. l-a pe C. 
Tomescu (Galați). Categoria semi 
mijlocie: Stefan Cojan (Galați) 
b. ko. teh. rep. I-a M. Tonița 
(Iași). Categoria mijlocie ușoară: 
Dan Bărbieru (Iași) b. k.o. ren. 
2.a Al. Ionel (Galați). Categoria 
mijlocie: I. Grigorjevschi (Ga
lați) b. descalificare rep. 3-a pe 
Dinu Constantin (Iași). Catego. 
ria semi grea: N. Popa (Galați) 
cîștigător f. adv.

(lași). Categoria muscă: 
Saul (lași) b. p. pe Ștefan 

(Galați). Cat. cocoș: A. 
(Galați) b. k.o, teh. rep. 
Ciolacu (Iași). Categoria

TIMIȘOARA. Timișoara—Hune
doara 35—6. Oaspeții s.au pre
zentat foarte s’ab pregătiți și cu 
un lot incomplet. Rezultate teh. 
nice: Cat h’rtie: Fmil Gale HT 
nul cu I. Tritan (H). Cat. muscă:

Pe marginea campionatului republicau

- primăvara?
tițiuor, aceasta se face tot într-o 
perioadă cînd starea timpului și a 
terenurilor influențează în mod 
hotărit desfășurarea jocurilor si 
chiar rezultatele. De foarte multe 
ori, meciuri decisive cum «ânt ce-e 
din faza finală a Cupei R.P.R. 
sau din campionat se dispută pe 
timp foarte prost și pe terenuri 
desfundate. însuși interesul spor
tiv pentru aceste jocuri este scă
zut, ceea ce apare dreot normai, 
din moment ce meciurile nu pot 
avea calitatea dorită, iar timpul 
nu permite o vizionare cit de cît 
convenabilă.

La toate acestea mai trebuie a- 
dăugat următoarele: 1. perioada 
de refacere pentru jucători nu co
respunde necesităților și concedii
lor de odihnă ; 2 terenurile nere
făcute în perioada dintre tur și 
retur, rănrin mai departe în sta
re necorespunzătoare, pentru că 
nu pot fi reparate în timpul iernii; 
3. programul intern și internațio
nal este foarte aglomerat și nu 
îngăduie o planificare mai bună 
din punct de ve'dere al instruirii.

In ce privește relațiile interna
ționale. faptul că sezonul fotba
listic nu corespunde cu cel al a - 
tor țări cu care avem din ce în c? 
mai multe legături sportive, con
stituie un handicap pentru noi. in 
primul rînd, sintecn nevoiți să ac
ceptăm jocuri în perioade cînd e- 
chipele și jucătorii noștri nu sint 
suficient de bine pregătiți. Alte
ori nu putem perfecta jocuri pen
tru că nu ne convin datele din g- 
celeași motive. însăși intensifica
rea legăturilor internaționale su
feră foarte mult din cauza acestei 
nepotriviri de sezon

Toate acestea duc la concluzia
— ca și fn R. Cehoslovacă și R.P. 
Ungară, dealtfel — că schimbare i 
sistemului de disputare este nece
sară și că Direcția Fotbal din 
C.C.F.Ș./C.M. trebire să analizeze 
această problemă, dîndu-i rezolv?, 
rea pe care o pretird condițiunile 
die climă specifice țării noastre și 
interesele fotbalului nostru. Tre
cerea la competiții care să se 
dispute toamna-primăvara este ne
cesară și corespunzătoare cerințe
lor activității fotbalistice din țara 
noastră din următoarele conside
rente :

a) Instruirea se poate face în 
condiții mult ma: bune, cu o t>l?- 
nificare mai judicioasă; b) Pro
gramul competițional poate avea 
o alcătuire mai echilibrată; c) Se 
poate asigura o descongestionare 
a programului intern și internatio
nal : d) Promovările și retrogra
dările, oa și calificarea echipelor 
pentru turneul final a Cupei R.P.R. 
s-ar țntea face in condițiuni m?i 
obiective și în miilocui unui in
teres crescînd; e) încadrarea în 
loturile echipelor a elementelor noi 
se va face în condițiuni mai prie’- 
nice de instruire; f) Se va putea 
realiza o armonizare în calenda
rul internațional și prin a-easta. 
perfectarea de jocuri în condițiuni 
de pregătire mai bună pentru e- 
chipe'e noastre reprezentative și 
de colective, etc.

Trecerea la sistemul toamnă-pri
măvară se coate efectua chiar în 
1957. „Golul" creat în primăvară 
poate fi acoperit printr-o comne- 
tiție de tranziție (cu participarea 
echipelor calificate în actualul 
campionat pentru campionatul ur
mător, din 1957—58), care să se 
dispute în întregime (tur-retur) în 
prima parte a anului viitor, ast
fel ca din toamnă «ă înceapă noul 
campiomait republican

PETRE GAȚU
---------- 1

toamna sau toamna
pionatului după acest sistem a 
dus le concluzia că el nu cores
punde condițiuralor de climă 
specifice țării noastre și că acest 
fapt are repercusiuni atît asupra 
muncii de instruire în partea sa 
cea mai importantă — perioada 
numită pregătitoare —, cit și asu
pra desfășurării competițiilor toc
mai în finalul lor. cînd se dispută 
jocuri decisive In ce privește pre
gătirea echipelor, pentru campio
nat, aceasta se desfășoară intr-un 
anotimp nefavorabil și este in
fluențată în mod evident. Ar.ul a- 
cesta, de pildă, o mare parte din 
perioada pregătitoaie s-a desfășu
rat pe ger, viscol și pe terenuri 
improprii. Dacă din punct de ve
dere fizic, condițimle atmosfe

rice nu «u impietat prea mult asu
pra antrenamentelor, în schimb, Jin 
punct de vedere tehnic, jucătorii 
nu s-au putut pregăti, pur și sim
plu. Și acest lucru a fost evident 
în cursul campionatului. ckid e- 
chipele au vădit cele mai impor
tante lipsuri tocma; la capitolul 
tehnică individuală. Pe de altă 
parte, perioada de „rodaj" a echi
pelor și — mai ales — a elemen
telor noi introduse in formații se 
face în condUiurti grele de timp 
și cu rezultate vizibil slabe. Este 
cazul echipelor Locomotiva Bucu
rești, Progresul București etc. oare 
și-au împrospătat loturile cu nu
meroase elemente care trebuiau 
pregătite cu mai multă grijă ca 
de obicei. ne fUod jucători care să 
mal fi jucat împreună.

CM privește terminarea compe-

S Joi la „Dînamo” meci internațional
< Numeroase intilniri mteraaiionaie io iulie și august
< Activitatea internațională a e- 
v chipelor noastre este deosebit de 
\ intensă în această perioadă. Me-

ciurile susținute recent de cîteva 
J dintre echipele noastre și în care 
\ mai ales Energia Minerul Pe- 

troșani și reprezentativa de ju- 
J niori a R.P.R. au reușit rezultate 
\ exce'ente, vor fi urmate de alte 
( cîteva întîlniri interesante Jn țara 
y noastră.

Astfel, miercuri la Constanța,
echipa locală Locomotiva va pri
mi vizita formației maghiare 
Dozsa Bekescsaba. Joi la Bucu
rești valoroasa echipă Dinamo 6 
va intilni o formație din R. P. 
Bulgaria: Spartak din Russe.
Meciul acestn se va disputa pe 
Stadionul D'namo eu începere 
de la ora 17.45. Diminicx 22 
lie. Spartak Russe va evolua 
Pitești în compania formației lo
cale Dinamo, din categoria C. 
Tot duminică, la București, este 
programat un alt ioc internatio
nal : Selecționata asociației Re
colta — Selecționata asociației 
Traktor din R. P. Ungară. Si 
această întîlr;re se va tUscmța 
pe stadionul Dinamo (ora 17.45).

b. p I. Blaj < In programul de la „Dinamo" 
Farkaș (T) Z este inclusă și sosirea In „Cursa 

- \ Munților", la ciclism.
Restul programului intemațfo 

• nai intern pe luna •**! ’« ?' au- 
. gust se prezintă astfel:
1 19 iulie, Fălticeni: Recolta A-
. vîntul-Sed. Traktor (R.P. Un- 
’ gară).
) 26 iulie. Timișoara: știința —
.Lechia Gdansk (R. P. Polonă).
’ 29 iulie, București: Locomotiva
> — Lechia Gdansk (R. P. Po- 
k tonă).
’ 29 iulie. Ploești: Energia F!a-
I căra — Gwardia Varșovia (R. P. 
. Polonă).
' 2 august. Timișoara: Locomo-
> t’va — Gwardia Varșovia (R. P. 
k Polonă).
' 5 august. Ploesti; FnerMa Fla-
) căra — Tatran Preșov (R. Ceho- 
k slovacă).

PRONOSPORT

2.8.1926
6.9.1926
7.8.1928 

1929 
12.6.1932
7.8.1932
7.8.1932

29.5.1939
27.7.1941
30.5.1943
7.7.1951

22.5.1954
5.5.1956

14.7.1956

box
Gavrilă Farkaș (T)
(H). Cat. cocoș: A. • -
b. p. C. Cugeanu (H). Cat pană: 
Al. Graur (T) b. p. Gh. George
scu (H). Cat. 6emi i------"■ ’
Tincău (T) b. ab. R. 
țH). învingători fără 
St. “ - - - - -
Totka, Tr. 
Tib. Koso,

ușoară: I.
Dumitru 

adversar: 
Popovici. F. Erinescu, Geza 

N. Bruher,Sțuparu, 
M. Peici.

★

PENTRU MECIUL 
PARIS

in
ia

C.

STOPERUL IONIȚA 
unul din cei mai buni jucători ai 
reprezentativei noastre de juniori, 
care a învins duminică echipa R- 

Cehoslovace

BILETE
BUCUREȘTI —

Biletele pentru tntîlrurea in
ternațională 6e box Parls-Bucu- 
rești, se pun Sn vînzare începînd 
de miercuri la casele de bilete ale 
stadionului Republicii (str. Hașdeu), 
Agenția centrală Pronosport (cal. Vic
toriei,9), Agenția Dinamo (Șos. Ște
fan cel Mare) șl casa din str. Aris
tide Briand.

8 august. Orașul Stalin: Ener. 
gia Metalul St. r. — Tatran Pre
șov (R. Cehoslovacă).

10 august Reșița: Energia Me
talul — Tatran Preșov (R. Ceho
slovacă).

12 august, Petroșani-: Energia 
Minerul — Minior Kerdjali (R.P. 
Bulgaria).

12 august 
gia Minerul 
Polonă).

16 august 
Minerul — Minior Kerdjali (R- 
P. Bulgaria).

16 august. Hunedoara; 
gia Metalul — Gornik 
Poloni).

23 august. Constanți : 
motiva — Udarnik Stalin 
Bulgaria).

Baia Mare: Ener- 
- Gornik (R. P.

Lupeni: Energia

Ener- 
(R. P.

INFORMAȚII
La concursul Pronosport nr. 28. 

dim 15 Iulie a.c. au fost depuse 
713.705 variante.

In urma trierii șl omologării bule
tinelor depuse fondul de premii în 
valoare de 678.020 lei a fost reparti
zat la următoarele premii stabilite:

Premiul Iii? O singură variantă cu 
12 rezultate exacte, căreia i-a revenit 
suma de 169.505 lei.

Premiul Iț: 44 variante cu 11 
zultate exacte, revenind fiecărei 
riante cite 4.622 lei.

Premiul III: 552 variante cu 10 
zultate exacte, revenind fiecărei 
riante cite 552 lei.
Premiul I - •

pantul IO1 T _______  _____
LAE din PlOești pe un buletin de 
10 lei. t< *
ProgTamul concursului Pronosport nr. 

29. Etapa4 din 22 iulie 1956
L R. P. Polonă (A) — R.D.G. (A)

re- 
va-

re- 
va-

[ a fost obținut de particl- 
>NEȘCU VICTOR NICO-

IR1, REZULTATE
• Consfătuirea proectaită la 

sfîrșitul acestei săptămîni cu 
scopul de a se analiza desfășu
rarea turului campionatului repu
blican de fotbal, a fost amînată 

pron. pauză. \ pentru diata de 30 iulie. La a-
ii r.p. Polona (A) — r.d.g. (A) X ceastg dată se vor prezenta la 
m.r°R.l?n Germană (B)-R.P. po- > Râurești numai antrenorii echi- 

ionă (B) X pelor de categorie A. Constă-
iv. r. u. Germană (tin.)-R.p. Polo- x tuirea va avea u»n cadru restrîns: 
Vnăse?ecț. Recolta R.P.R.-Selecț. Z ^e. a”a1'^

Tractor R.P.U. (meci internațio- X A Șl se vor trasa sarcini
nai) X cu privire la returul acestui cam.

VI. Kinizsi Budapesta—Slovan Bra- X pjoha/t.
t’siava (med internațional) r .

VII. Spartak Moscova—Torpedo X _ , , _ .
Moscova (camp. u.R.s.s.). > 9^ Ecnipa Recolta din Pecica

viii, sahtior staiino—Rez. de m. x a jucat zilele trecute in R. P.
Leningrad (câmp. UR.s.Sj < Unpară la Mako cu formația

^camp.' R.POBJ > Vasas. Aceasfa a cîștigat
X. Minior Dimitrovo—Narodnala S cil 5—3.

Armiș Pjovdiv (camp. R.P.B.) X
X(ca^Pp'rtâCpB)Ven“UdarniC SîmbStS. Ia Caransebeș, un
xn. spanac'staiin-Uzina 12 sofia > foc amical: Locomotiva Tim^oa. 
(camp. R.P.B.), __ , « r- Looomativa Caransebeș

1—0 (1—0) prin punctul înscris 
de Lenghel.

O Echipa de categorie C, Vic
toria Tecuci, a Jucat la Tîrgoviste 
cu Energia Metalul, tot din ca
tegoria 0. Partida s-a terminat 
la egalitate: 4—4 (2—0). Au
marcat: Ghîbea (3) ți Sober, 
pentru Victoria, Georgescu, Că- 
tescu, Dumitrescu și MădărSșan 
(aiutogol) pentru 

Victoria Tecuci Iși 
seria „amicalelor".

tîngovișteni. 
va continua

Jocul tnter- 
Dinamo 6 — 

Spartak Ruisse (stadionul Dina
mo, ora 17,45) se pun în vînzare 
die miercuri dimineață la „Di

namo".

Biletele pentru 
național de Joi
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Spartachîada de vară a tineretului
la Pioești a fost tras semnalul de alarmă

Cu cîteva zile în urmă, în ca
drul unei ședințe de analizg la 
care a« participat activiști spor
tivi dinonașuiî Pioești, reprezentan
tul comitetului orășenesc U.T.M., 
tov. Colea, a prezentat un referat 
privind desfășurarea Spartachia- 
dei de vară a tineretului.

Ocupîndu-se de faptul că sar
cinile de plan n-au fost îndeplinite 
decit în măsură de 50 la sută, re
ferentul a făcut o amplă expunere 
a lipsurilor care au cauzat rezul
tatele slabe înregistrate de către 
colectivele sportive ploeștene.

In principal, lipsurile revin co
lectivelor sportive, care au mani, 
festat delăsare în ceea ce privește 
organizarea, angrenarea tineretu
lui și comun :ca rea rezultatelor, iar, 
în secundar, forurilor de răspunde
re care. în primul rînd, n-.-u con
lucrat între ele și. în al doilea 
rtnd, n-au supravegheat și înd-u- 
mat suficient colectivele sportive 
în îndeplinirea sarcinilor.

Astfel, majoritatea colectivelor 
sportive n-au raportat la timo ci
frele realizate, organele centrali
zatoare fiind deseori în situația de 
a mi cunoaște numărul-narticinan- 
țîlor, al concursurilor și rezultate
le tehnice înregistrate. Din această 
cauză, nici la ora actuală nu se 
pot cunoaște cu exactitate, re
zultatele etapelor desfășurate. 
De asemenea, colectivele sportive 
nu s-au preocupat în suficientă 
măsură de angrenarea tineretului 
fn desfășurare? întrecerilor, n-au 
găsit cele mai bu.ne mijloace de 
popularizare a concursurilor și, de 
cele m’i multe ori. au organizat 
competiții doar la limita maximă 
a datelor imense de regulament. 
In această privință sînt elocvente 
cazurile co’ecfvelor sportive E" 
nergia Uzinele 1 Mai care, deși 
are mari posibilități, a angrenat

Un sprijin 
din returul
Zilele trecute a avut loc la 

C.C.F.S. o ședință consacrată a- 
nalizei primei părfi a campiona
telor republicane de baschet.

In analiza campionatului mas
culin antrenorul Vasile Popescu a 
făcut — pentru început — o suc
cintă relatare asupra desfășurării 
turului actualului campionat, asu
pra condițiilor de desfășurare a 
meciurilor. In continuare, antre
norul Vasile Popescu s-a ocupat 
de comportarea fiecărei echipe în 
decursul celor II etape. Partea 
principală a referatului a fost de
dicată analizei modului în care au 
fost respectate de către echipe, 
directivele de pregătire elaborate 
de colegiul central al antrenorilor.
S-a ajuns la concluzia că — deși 
au fost obținute o serie de succe
se pe linia pregătirii mai rațio
nale a echipelor noastre fruntașe 
— totuși, în general, nu s-a lucrat 
suficient de conștiincios pentru 
îndeplinirea obiectivelor fixate. 
Aceasta, atît sub aspectul pregă
tirii cantitative, cit și sub acela al 
pregătirii tactice, al planificării 
muncii, al promovării elementelor 
tinere etc. Iată motivul pentru 
care o serie de echipe (Știința 
Timișoara, Constructorul Cluj) 
s-au prezentat sub nivelul real al 
posibilităților lor. In continuare 
antrenorul Vasile Popescu s-a o 
prit asupra celor mai importante 
aspecte ale muncii de pregătire, 
arătînd în concluzie următoarele: 
1. Condițiile de pregătire trebuie 
să fie îmbunătățite; 2. Nivelul șe
dințelor de pregătire trebuie să 
crească, dar aceasta se va realiza 
numai dacă antrenorii vor munci 
oentru îmbogățirea cunoștințelor 
lor; 3. Pregătirea echipelor tre
buie să devină mai complexă și 
mai variată.

Referatul asupra campionatului 
feminin a fost prezentat de an
trenorul Emil Manea. Acesta 9 
trecut în revistă comportarea e- 
chipelor participante, arătînd că 
în ansamblu, echipele noastre nu 
au progresat pe măsura posibili
tăților jucătoarelor, care le corn, 
pun. Multe dintre echipe — în spe
cial cele tinere de la care se aș
teptau multe lucruri bune — au 
rămas pe loc. Procedeele tehnice 
sînt încă sărace la formațiile cla
sate pe locurile 6—10 și insufi
ciente la echipele din partea su
perioară a clasamentului. Tactic, 
echipele clasate pe primele locuri 
sînt în real progres, celelalte n-au 
făcut însă prea multe eforturi în 
această privință, In concluzii, re

in concursuri doar 700 de partici- 
panți.probe (deci 2—300 de tineri), 
și Energia Rafinăria 2, care a 
realizat un procentaj și mai slab. 
De fapt, nu este de mirare că la 
colectivul sportiv Energia Uzinele 
1 Mai tinerii n-au venit In nu
măr mare să ia parte la întreceri, 
deoarece membrii consiliului co
lectivului sportiv i-au îndrumat pe 
participanții la Spartachiadă să 
concureze în hainele lor de stradă 
și — în cazul cînd au — în echi
pamentul lor. După părerea lor, 
echipamentul sportiv trebuie să 
fie pus n-urnai la dispoz ția tine
rilor, care se vor califica în fazele 
finale ! Pentru echipa de fotbal nu 
se pun însă probleme de acest gen, 
deoarece aceiași tovarăși care nu 
sînt de acord s-t re dig echipa
ment participantelor la Spartachia
dă. „votează" la unison cumpăra
rea ce'or mai scumpe treninguri 
fotbaliștilor.

Bazele sportive mi constituit de 
asemenea o problemă greu de 
rezolvat pentru organizatorii 
Spartachiadei. O serie colective 
mari, cum este de pildă Energia 
Uzinele 1 Mai, nu au de loc baze 
pentru practicarea sportului (este 
cunoscut faptul că acest colectiv 
are o echipă de fotbal în catego
ria B). altele ca de pildă colec
tivul sportiv „Macazul" lasă ter*'  
n-urile în voia soartei și... în- 
sflrșit o altă categorie de colecti
ve au făcut pentru bazele sportive 
un program de antrenamente atît 
de aglomerat, incit nu a mai pu
tut fi posibilă și organizarea în
trecerilor Spartachiadei.

Analiza lipsurilor făcută în 
această ședință, trebuie să consti
tuie un punct de plecare pentru 
activitatea viitoare.

efectiv pentru 
campionatelor 

feratul a subliniat că nivelul tu
rului a fost destul de slab, că pre
gătirea lotului reprezentativ s-a 
suprapus uneori cu cea a echipe
lor, că lipsa de unitate în stil 
constituie un impediment în ca
lea progresului și că, în sfirșit, 
lipsa competițiilor internaționale 
inter-reprezentative și irîter-co. 
lective—se resjringe în mod nega
tiv asupra muncii de pregătire în 
colective și în lot. In referat s-au 
făcut, de asemenea, o serie de pro
puneri dintre care reținem : I. mă
rirea numărului echipelor din 
campionat la 12; 2. măsuri pentru 
întărirea muncii de instruire in 
colectivele din provincie; 3. efec
tuarea unui control efectiv asupra 
modului cum se pregătesc echipele 
noastre de baschet; 4. întărirea 
muncii de formare a elementelor 
tinere prin organizarea mai mul
tor competiții rezervate junioare
lor și — în general — al echipe-

Pavoazarea un „amănunt” neglijabil?
S-a vorbit adeseori în coloanele 

noastre despre buna îngrijire a 
bazelor sportive. Au fost evidențiate 
colective care își întrețineau tere
nurile de sport în bune condițiuni 
și au fost criticate colective care 
dovedeau nepăsare față de această 
problemă de loc lipsită de impor
tanță. Apelînd la serviciile specia, 
liștilor, am găsit cu cale să dăm 
felurite îndrumări, începînd cu schițe 
de ba2e sportive simple și termi- 
nînd cu mijloacele cele mai potrivite 
pentru buna întreținere a gazonu
lui. Așadar, despre bazele sportive 
s-a. discutat la modul multilateral, 
îmbrățișîndu.se aspecte diferite din 
activitatea acestor locuri de între
cere. Firește, problema ește departe 
de a se fi epuizat, astfel că reveni, 
rile și completările de rigoare se 
vor dovedi oricînd binevenite...

Să ne oprim deocamdată asunra 
unui aspect; pavoazarea bazelor 
sportive. După cîte se pare, am 
■atins un punct „nevralgic". In
tr-adevăr, cîte colective sportive, 
deținătoare de terenuri sau alte 
amenajări sportive. se preo
cupă cu seriozitate de o prezentare 
atrăgătoare a bazelor lor? Răspurf- 
sul este — din păcate — destul de 
puțin încurajator: FOARTE PU
ȚINE ! In general, cofectiv.ete 
noastre sportive scapă din vedere 
faptul că un teren bine marcat, 
de dimensiuni reglementare, dotat 
cu instalațiile sanitare moderne și 
cu iarba densă și „tunsă" perfect, 
dar lipsit de o pavoazare corespun
zătoare, nu poate constitui totuși o

I Mîîm seara, la Sulina îi vom cunoaște pe cîștigătorii 
campionatului de canotaj—mare fond, pe Dunăre

Es-te o reală plăcere să asiști 
la o mare competiție de-a lungul 
căreia Dunărea îți oferă o nouă 
priveliște la fiecare cotitură și 
în care poți vizita în fiecare 
zi alt oraș. ■

Și pînă la Galați, timp de 12 
etape am trăit cu adevărat acea, 
stă bucurie. 105 oameni s-au în
trecut de-a lungul a peste 700 
km. pînă acum și cu toate că 
pe o astfel de distanță pot inter
veni zeci de lucruri neprevăzute, 
competiția s.a desfășurat în cele 
mai bune condiții. Regulamentul 
camnionatului și programul zilnic 
au fost respectate întocmai, iar 
arbitrajul a fost competent și co
rect Asociația organizatoare 
Flamura roșie și.a făcut pe deplin 
datoria, iar canotorii au căutat 
să răspundă condițiilor create- 
Am remarcat cu pri'ejul unui re
portaj anterior faptul că în acest 
an nu mai avem printre noi pe 
așa zișii „gondolieri", acei oa
meni veniți în plimbare. Este 
drept că echipajele de caiac ale 
asociației Progresul și cete de 
canoe ale Energiei au o compor.

Tribuna schimbului de experiență
Așa a început aplicarea noului regulament 6 .M. A. la Locomotiva M. C. F.

Colectivul sportiv Locomotiva 
MC.F. din București se poate 
mîndri pe drept cuvint cu activi
tatea sa.

Pentru a cunoaște pregătirile ce 
s.au făcut în acest colectiv în le
gătură ou introducerea noului re
gulament al complexului G.M.A. 
ne.am adresat tov. Atonase Be-

activitatea 
de baschet 

lor de începătoare; 5. mai multă 
insistență pentru dinamizarea jo
cului; 6. eventuala schimbare a 
modului de disputare a campiona
tului (toamnă-primăvară); 7. or
ganizarea cit mai multor întîlniri 
internaționale pentru echipele 
noastre reprezentative și de club.

Cei care au luai cuvîntul la 
discuții au insistat asupra proble
melor de pregătire. Un accent spe
cial s-a pus pe discutarea propu
nerii de a se lăsa echipelor liber
tatea de a alege sistemul de apă
rare. Marea majoritate a antreno
rilor care au luat cuvîntul s-au 
pronunțat pentru întrebuințarea in 
continuare — in mod obligatoriu 
— a apărării -om la om". Prin 
felul cum s-a desfășurat și prin 
problemele pe care le-a ridicat șe
dința de analiză a fost un sprijin 
efectiv pentru activitatea din re
turul campionatelor republicane de 
baschet.

bază sportivă demnă de elogiat. De 
ce? Pențru că pavoazarea își are 
locul său bine definit în ansamblul 
bazei respective. Pavoazarea exer
cită o influență educativă, devine 
un factor mobilizator, aduce o notă 
de sărbătoare pe stadion. Cadrul 
în care se desfășoară întrecerea 
sportivă capătă astfel semnificații 
noi, mai pline de conținut.

Ce înțelegem prin pavoazarea 
unei baze sportive? Desigur, rtti 
pavoazarea obișnuită în zilele ma
rilor sărbători, ci o preocupare per
manentă pentru a învestmînta te
renul, sala de sport sau bazinul de 
înot într-o haină deosebita Aceasta 
se realizează, în fond, destul de 
simplu. Lozinci mobilizatoare, po
trivit alese și adecvate specificului 
respectivei baze, orice s.ar spune, 
nu-s greu de confecționat. La fel 
s-ar putea snune și despre cîteva 
panouri cu normele G.M.A. sau cu 
Spartachîada tineretului. Cît des
pre celelalte forme de propagandă 
și agitație folosite în pavoazarea 
bazelor sportive, rămîne la latitu
dinea colectivelor sportive de a 
alege și de a... dispune. In orice 
caz. o vitrină atrăgătoare, cuprin- 
zînd trofee sportive, fotografii din 
competițiile găzduite de baza spor
tivă în chestiune, precum și alte 
asemenea mărturii emoționante aite 
întrecerilor, îsi va avea aricind 
Jocul pe un teren de snort. Nu sînt 
de neglijat nici panourile cu conți
nut satiric. în care se „atacă" teme 
diverse (huliganismul, lipsa de 
sportivitate, vedetismul ș, a.). 

tare sub așteptări, fapt care poa
te fi atribuit deficiențelor pregă
tirii anterioare dar și resemnării 
în care s-au complăcut după pri- 
mele etape. Cu toate acestea, 
sportivii clasați pe ultimele locuri 
nu.și cruță eforturile pentru a 
termina cit mai onorabil cursa, 
înzecite sînt și eforturile frun
tașilor clasamentului, în special 
la caiace. După 12 etape liderul 
clasamentului, echipajul Petrescu 
— Barbu (Locomotiva) este separat 
doar de două minute de Holoa— 
Gomoescu. (Energia) și de Simio. 
nov—Ivsei (FI. roșie) clasați pe 
locurile II și III. Se întîlnește 
destul de rar un clasament atît 
de strîns dună un număr atît de 
mare de kilometri chiar și în 
cursele de ciclism. Și acum, cînd 
Petrescu—Barbu se găsesc în pli
nă formă, un pronostic este di
ficil. Să nu uităm că asociația 
Flamura roșie are 5 caiace cla. 
sate pe locurile III, IV, V, VI șl 
VII care în fiecare etapă sînt 
printre primele și că o îndrumare 
tactică mai potrivită și un spirit 
de colaborare mai puternic ar 
putea zădărnici eforturile lui Pe-

'nucfu, secretarul colectivului, care 
ne-a spus următoarele:

„Mai întîi, trebuie să știți că 
foarte mulți sportivi fruntași ai 
colectivului nostru au făcut pri
mii pași în sport datorită comple
xului G.M.A. Avind deci experi
ență în acest domeniu, am căutat 
să o apjic și de această dată, 
pentru a dezvolta și mai mult 
gustul pentru sport în rîndul sa. 
lariaților. Primul lucru pe care 
l-am făcut a fost ca într.o șe. 
dință la care au luat parte mem
brii consiliului colectivului spor, 
tiv, responsabilii secțiilor pe ra
mură de sport, responsabilii cercu
rilor sportive, toți antrenorii și 
instructorii care activează în co
lectivul nostru și, bineînțeles, tov. 
Emil Cod re a nu, președintele co
misiei G.M.A, să prelucrăm noul 
regulament, subliniind mai ales 
deosebirile față de regulamentul 
precedent. Cu această ocazie, s.a 
alcătuit un plan de acțiune, pe 
baza planului asociației, și... am 
pornit la lucru".

Imtr-adevăr, frumoasele realL 
zări obținute în cele aproximativ 
două săptămîni de la introduce
rea noului complex sînt mărturii 
gră toare. După ce s-a completat 
comisia G.M.A., s-a pornit, para
lel, Ia mobilizarea unui număr 
cît mai mare de aspiranți, dar și 
la asigurarea bazei materiale 
pentru antrenamente și pentru 
concursuri. A fost obținut și rea- 
mer.ajat un strand, unde, sub 
conducerea instructorilor Ion Spi-

— Desigur că nu e locul cel mai fericit ales pentru expus cu
pele. dar ne-am gîndit că odată ce sini cîștigate la probele de al
pinism. se potrivește...

Unele colective, care au posibilități 
mai mari, pot achiziționa sculpturi 
(statuete. basoreliefuri, diverse 

compoziții plastice). Fără îndoială, 
nu ne gîndim nicbjn moment să 
sfăhiim colectivele sportive să a- 
ducă toate acestea pe tereruul lor! 
Nicidecum 1 Fiecare colectiv spor
tiv. conștient de îndatoririle care.i 
revin și pe plan educativ, poate să 
opteze pentru pavoazarea pe care o 
găsește cea mai nimerită.

Orice spectator care intră pe 
poarta stadionului „23 August", a 
parcului sportiv Dinamo, a bazinu
lui acoperit Floreasca, a stadionului 

trescu—Barbu și Holca—Gomo
escu care merg de obicei fără 
colegi de echipă în plutonul 
fruntaș. De la Cernavoda și pînă 
la Galați, echipajele cel mai bine 
clasate au făcut în general curse 
de așteptare, care au contribuit 
la răsturnarea ordinei în primele 
trei locuri. Fără îndoială însă că 
ultimele două etape, extrem de 
grele prin lungimea lor vor că
păta alt aspect dacă Halca— 
Gomoescu ți pescarii de la Fla
mura roșie nu se vor mulțumi cu 
locurile pe care le ocupă în pre. 
zent în clasament

Desprg cursa cancelar, este 
mai puțin de spus în acest an. 
pentru că locomotiviștii mai bine 
pregătiți și cu o canoe mai potri
vită au reușit să cîștige aproape 
toarte etapele de pînă acum și să 
obțină un avans de aproape 45 
minute față de Flamura roșie.

Astăzi, cînd citiți aceste rîn. 
duri, canotorii participant) la 
cursa de mare fond pe Dunăre 
trag cu nădejde spre Tulcea, iar 
mîine seară la Sulina îi vom cu
noaște pe campioni.

V. ARNAUTU

ță și Vasile Ruja de la canotaj 
și a instructorului de gimnastică 
Waldemar Erberg, sportivii au 
început antrenamentele pentru ob
ținerea normei de înot, iar a]ții 
care nu știau să înoate, au în. 
ceput să învețe.

Pentru popularizarea activității 
G.M.A. în rîndul tineretului sînt 
folosite diferite metode, printre 
care întîlniri cu sportivii fruntași, 
care au făcut primii pași pe sta. 
dion prin complexul G.MA. Am 
folosit de asemenea în acțiunea 
noastră afișe și articole la gaze, 
tele de perete, iar responsabilii 
de cercuri au popularizat noul 
regulament și au făcut înscrieri, 
mergînd din om în om. Un aju
tor prețios ne-a dat și organiza
ția U.T.M. din Ministerul Căilor 
Ferate și în special tov. Elisa, 
beta Arvatu, responsabil sportiv 
al organizației U.T.M.

„O greutate în munca noastră 
în această perioadă, ne-a spus tov. 
Benuciu. a const tuit-o l'psa re
gulamentelor G.M.A. Cel după 
care am făcut prelucrarea a tre. 
buit să.) restituim a doua zi a. 
sociațtei, așa că am fost siliți 
să-l copiem, pierzînd timp pre
țios. Ar fi bine să ni se pună 
la dispoziție cîteva zeci de exem
plare pe care să le împărtim fie
cărui antrenor șt instructor".

După cum se vede, acolo unde 
există dragoste pentru activitatea 
sportivă și unde se muncește cu 
sîrguință, rezultatele pozitive nu 
se lasă mult timp așteptate.

Progresul F. B., a terenului Pro
gresul Sănătatea din Caoitală sau 
a stadionului Energia din Pioești 
simte o reală plăcere, văzînd ma
rele număr de statui, panouri, lo
zinci. Ce păreri emit însă — în 
legătură cu aceasta — spectatori*  
și sportivii care pășesc pe stadionul 
colectivului Energia Hunedoara, 
stadionul din Caracal, terenul de 
fotbal al colectivului Energia Rafi
năria Teleajen sau Stadionul Tine, 
retului din Capitală. Să nu mai... 
vorbim!

Concluzia? Colectivele sportive o 
pot trage și singure.,,
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fste posibilă aplicarea „legii avantajului” în baschet?
Arbitrajul constituie în jocul de 

baschet o problemă deosebit de 
Importantă, mai ales 1a ora ac
tuală, cînd se tinde ca prin mă
suri de ordin disciplinar sau teh
nic, să se realizeze îmbunătățirea 
continuă a acestei' activități.

Intre problemele de arbitraj 
mult discutate în ultima vreme 
este și aceea a legii avantajului. 
După îndelungate și competente 
discuții s-a ajuns la concluzia că 
în jocul de baschet nu trebuie să 
se țină seama de legea avantaju
lui. Principalul argument folosit 
în sprijinul acestei hotărîri, a fost 
faptul că terenul de joc avînd di. 
mensiuni limitate, jocul se desfă
șoară prea rapid și că arbitrii 
trebuie să sancționeze prompt ori
ce infracțiune, fără să țină cont 
de situația ce s.ar naște, dacă 
ar lăsa continuitate jocului.

Iată însă că desfășurarea cam. 
piomatelor republicane și de cali
ficare au adus din nou la lumină 
problema aceasta, care era consi
derată rezolvată. 'Aflîndu-se în 
soiritul regulamentului de joc, ar
bitrii au lăsat jocul să continuie, 
aplîcînd legea avantajului într-o 
6erie de situații de joc; de pildă:

a) Nu s_a sancționat „picior", 
dacă mingea fiind Izbită inten
ționat de un jucător, a fost re
luată de un adversar, care în fe. 
Iul acesta și.a creat o situație fa
vorabilă de aruncare la coș sau 
de continuare a jocului. Această 
Infracțiune a fost pedepsită, dacă 
mingea ajungea la un coechipier.

b) Nu s-a sancționat „teren" 
dacă mingea a fost pasată în pro
priul teren, și a fost interceptată 
de un adversar care — găsind 
culoar liber — s-a dus spre coș 
și a înscris. De asemenea, nu
&-au penalizat cu „teren", deci cu 
repunerea de la mijlocul tsrenului 
de joc, pasele pe contraatac in
suficient interceptate de un apă
rător astfel că mingea a ajuns 
totuși, într.o viteză ceva mai mi
că, la coechipierul demarcat

An fost însă alte situații în care 
arbitrii au oprit jocul, fără să 
țină seama de această lege carac
teristică, caTe asigură continui, 
tate jocului, mărindu-i spectacu
lozitatea.

In ultimele jocuri de categoria 
A s-a observat utilizarea tn largă 
măsură, în special în ultimele 
trei minute de joc, a .faultului"

Ultima fază a cwmnatulm 
motociciist de viteză pe circuit

Duminică cetățenii Orașului 
Stalin vor avea din nou prilejul 
să urmărească o importantă com
petiție motociclistă. Este vorba de 
faza a V-a a campionatului moțo- 
ciclist de viteză pe circuit, aler. 
gare în care urmează să se defi
nitiveze clasamentul general al 
acestui campionat.

Antrenamentele oficiale vor a- 
vea loc în cursul zilelor de vineri 
și sîmbătă. La Orașul Stalin se 
va desfășura și proba a treia a 
concursului republican pentru au
tomobile, probă la care vor lua 
parte cei mai buni conducători de 
mașini din țară.

Asociația Energia organizatoa. 
Tea întrecerilor motocicliste de 
la Orașul Stalin a prevăzut în 
regulamentul special al acestei 
ultime faze și un clasament pe 
echipe de asociații. Aceasta pen. 
tru a stimula pe motocicliști să 
lupte cu o și mai mare îndîrjire 
pentru cucerirea cupei pusă în 
foc.

CAfiPIONATELE DE MOTOCICLISM 
ALE U. R.S. S.

La Tallin, pe tradiționalul tra
seu Pirita-Kose-Kloostrimetsa s-a 
desfășurat cea de a IX„a ediție a 
campionatelor de motociclism ale 
U.R.S.S. Competiția a fost urmă
rită de peste 200.000 spectatori. 
In întrecerea motocicletelor pînă 
la 125 cmc. victoria a revenit 
din^movistului N. Mihailov, care 
a parcurs cei 202,66 km. (30 
ture) cu o viteză de 94.393 km. 
pe oră. La clasa 350 cmc, victoria 
a revenit maestrului sportului A. 
Maslov cu un rezultat de 107,213 
km. pe oră. La 750 cmc. a învins 
V Kdlakov (viteză medie 112,147 
km. pe oră) iar la 750 cmc. cu 
ataș cuiplul V. Gubin-G. Borodin, 
care au obținut viteza record de 

tactic. In timp ce jucătorii unei 
echipe plimbau balonul, pentru a 
cîștiga timp, unul din adversari 
comite o greșeală personală care 
urmărește deposedarea de balon 
a primei echipe, în eventualitatea 
ratării încercărilor la coș sau 
chiar după realizarea uneia sau 
ambelor lovituri.

Unele echipe însă (Progresul 
F. B., Metalul Energia Buc., Di
namo Oradea), au folosit tactica 
greșelilor personale intenționate, 
chiar pentru t împiedica pe ad
versar să realizeze un coș în si
tuație de joc. Un adversar, scăpat 
pe contraatac, deci în situație cla
ră de a realiza coșul, își vedea 
oprită acțiunea de fluierul arbi
trului care sancționase o greșeală 
personală comisă asupra unui co
echipier în apropierea liniei de 
centru.

In felul acesta, numeroase astfel 
de situații au fost oprite de arbi
tri, care au aplicat litera regula
mentului, sancționînd greșeala 
personală, care se comisese înain
tea acțiunii de coș a jucătorului 
de contraatac.

Arbitrul a procedat regulameo. 
tar, dar se pune problema dacă 
în această privință, regulamentul 
este fără cusut.Desigur că, pro
blema are și alte aspecte care vor 
ieși la iveală din această discuție.

In orice caz însă, legea avan- ' 
tajului trebuie temeinic studiată 
și trebuie căutate cele mai juste 
modalități de aplicare ale ei, ți. 
ntndu-se seama că se urmărește 
din ce în ce mai mult asigura
rea continuității în desfășurarea 
fazelor de joc.

Aplicarea legii avantajului ne
cesită o temeinică pregătire teo
retică și practică a arbitrilor de 
baschet, solicitînd și mai mult 
facultatea de a discerne diferitele 
faze de joc. și mai ales reac. 
țiunea rapidă pentru oprirea ace
lor faze, in care s-au comis 
neregularități și abateri de 1a spi
ritul regulamentului de joc.

Dr. GRIGORE BIRSAN 
arbitru de baschet

Invingînd cu 5—0 echipa Israe
lului, reprezentativa de fotbal a 
Uniunii Sovietice este virtual cea 
de a 16.a calificată în turneul 
olimpic de la Melbourne. Căci este 
foarte puțin probabil ca în me
ciul revanșă, programat pentru 
31 iulie la Tel Aviv, gazdele să 
poată realiza un scor superior ce. 
lui cu care au pierdut 1a Mos
cova.

Intîlnirea disputată miercuri pe 
stadionul Dinamo a fost cea de 
a treia pe care a susținut-o în 
acest an echipa U.R.S.S. și a în. 
semnat a treia victorie consecu
tivă a fotbaliștilor sovietic’. In 
cele două meciuri anterioare, 
reprezentativa U.R.S.S. a între
cut pe cea a Danemarcei cu 
5—1 la Moscova și cu 5—2 la 
Copenhaga, realizînd astfel im
presionantul golaveraj de 15-3. 
Firește el vorbește de la sine des. 
pre eficacitatea liniei de atac a 
echipei U.R.S.S., care în toate 
cele trei meciuri a practicat un 
fotbal rapid, modern și specta. 
culos.

'Alcătuită în principal pe sche
letul echipei Spartak, indiscuta. 
bil cea mai în formă dintre for
mațiile de club din U.R.S.S., re
prezentativa țării beneficiază de 
un buchet de valoroși jucători. 
De altfel, în toate cele trei me
ciuri formația (cu mici și neîn
semnate variații) a fost aceeași.

Iaită lotul folosit de echipa 
U.R.S.S.: Portari: lașin (Dina
mo M.) și Razinski (T.D.S.A.); 
fundași: Tișcenko (Spartak), O- 
gonikov (Spartak) și Kuznețov 
(Dinamo M.) halfi : Bașașkin 
(T.D.S.A.), Paramonov (Spartak), 

Netto (Spartak) și Maslenkin 
(Spartak); înaintași: Tatușin, Si
monian, Isaev, Salnikov, Mozer, 
Iliin (toți Spartak), Ivanov și 
Strelțov (Torpedo).

Astfel, Spartak a dat „naționa
lei" opt jucători în meciul cu Is. 
raelul și cîte șapite în cele două 
întîlniri cu Danemarca. In admi
rabilul atac al acestei echipe 
(Tatușin, Isaev, Simonian, Salni
kov, Iliin) s.au înca_draț excelent

De vorbă cu dr.
care a

Sîmbătă a fost probabil pentru 
prima dată în viața mea cînd am 
regretat că nu sînt un .,mare“ 
centru înaintaș, iar Dr. Troianescu 
stoperul echipei adverse. In felul 
atesta, el ar 14 trebuit să se 

„țină" după mine și am fi putut 
sta de vorbă în voie. Dar cum o 
astfel de... întâlnire nu era posibi
lă am fost eu nevoit să-1 urmă
resc, suiportînd toate dificultățile 
aceluia care caută un chirurg 
foarte aglomerat și pe deasupra 
un maestru internațional de șah. 
tocmai reîntors dintr-o călătorie 
în R.P. Mongolă, care — dus și 
întors — a însumat aproape 15.000 
km.

„Norocul” mi-a zimbit abia a 
doua zi, cînd în timpul meciului 
de șah Energia—Palanka am ză
rit printre spectatori chiar pe a- 
cela pe care-1 căutam cu atita asi
duitate. Și iată că peste câteva 
dipe au apărut pe carnet însem
nările șj impresiile primu'.ui spor
tiv romin care a vizilat R.P. Mon
golă.

„Trei zile de mers cu avionul, 
escale la Moscova, Sverdlovsk 
și Novosibirsk și iată-mâ după 
7£00 km. ajuns la Ulan Balor, 
capitala unei țări care-mi era a- 
proape comoiei necunoscută' — 
a început să-si depene amintirile 
Dr. Octav Troianescu.

„l/n oraș destul de mare, cu 
100.000 de locuitori. cu ur. centru 
modem. bogat :n clădiri frumoase 
fi elegante, dar cu cartiere care 
prezi-.td o îmbinare bizară de case 
din piatră și iurte, tradiționalele 
•orturi mongole, pe care la prima 
vedere nici nu le bănui ești atil 
de practice și de confortabile'.

— Vor biți-ne despre impresiile 
auiese la Ulan Bator.

„Concursuf de șah mi-a ’.ăsai 
lotuși timp să fac cunoștință cu 
orașul, cu oamenii, ca obiceiurile 
și cultura lor. Am vizitai printre 
altele excelenta universitate ,,Cto:. 
balsan" cu patru facultăți: medi
cină. științe economice, biologie 
fi științe, numărind in total peste 
1.800 de studenfi. O dovadă a cre
șterii nivelului cultural a' poporu
lui ll arată elocvent faptul că in 
cei 15 ani de existență, universi
tatea și-a creat cadre proprii de 
conducere șt de predare, uzînd in 
momentul de față de serviciile a

Actualități din fotbalul
cei doj golgeteri ai lui Torpedo, 
Ivanov și foarte tînărul Strelțov, 
internațional la vîrsta de 19 ani. 
De altfel. întreg atacul echipei 
U.R.S.S. este foarte tînăr. Tatu-

Anatolii Iiun, uruit din cei mai 
eficad jucători ai echipei Spartak 

și al Reprezen tativei U-R.S.S.

șin are 23 ani, lvanov 22, Mozer 
22. Iliin 25. Excepție tac Salnikov 
și Simonian, primul avînd 31 ani, 
cel de al doilea 30.

Iată acum și realizatorii celor 
15 goluri marcate de echipa 
U.R.S.S.: A. Iliin (4), lvanov 
(3), Simonian, Tatușin și Salni
kov (cîte 2), Strelțov și Isaev 
(cîte 1).

★
In această perioadă extrem de 

bogată în activitatea internațio
nală, fotbaliștii sovietici și-au 
continuat și tradiționala lor în
trecere, campionatul U.R.S.S. 
Doar Spartak și Torpedo lipsiți 
de aportul celor mai valoroși ju. 
cători, reținuți în reprezentativă 
„au stat". Cu toate acestea avan
sul acumulat pînă acum permite 
lui Spartak să dețină șefia cla. 
samentului deși are cu două me
ciuri mai puțin jucate decît ur
mătoarea clasată. Torpedo, echipa 
cu cele mai puține meciuri jucate,

La căpătui unei călătorii de 15.000 lan.
0. Troianescu, primul sportiv romin 

vizitat R. P, Mongolă

multă popularitate în R. P. Mon- 
un sport național.

Tragerea cu arcul se bucură de 
golă fiind cu adevărat 

foarte puțini profesori străini. Fi
rește, ca medic, am vizitat de ci- 
teva ori spitalul de stai, care dis
pune de o bună secție de chirur
gie (120 paturi), dteva săli de o- 
perație și utilajul cel mai mo
dern. Chirurgii mongoli minuiesc 
foarte bine bisturiul și foarfecele 
efectund cu succes chiar și difi
cilele intervenții de plămini. O 
curiozitate: boala ulceroasă este 
aproape complet necunoscută în 
Mongolia*.

— Maestre Troianescu, am in
tervenit noi, țin să vă amintesc 
că aceste impresii vor apare in
tr-un ziar de sport»

..Desigur... Am să mă opresc 
și asupra impresiilor pe care mi 
le-a produs mișca'ea de cul
tură fizică din această țară. Fiind 
primul sportiv romin care a vi
zitat Mongolia m-am considerat 
(semioficial) un mesager al spor
tului nostru. Acesta este motivul 
pentru care am avut mai multe 
întrevederi cu tov. Darsuren, pre
ședintele C.C.F.S. din R.P. Mon
golă, de la care am aflai amă
nunte interesante asupra activi
tății sportive din această țară. In 
Mongolia sporturile naționale sînt 
la mare cinste. Tragerea cu arcul, 
luptele și mai ales călărie, sînt 
foarte iubite de tineret. Am văzut

sovietic
ocupă de asemenea un loc fruntaș.

In ultima vreme Dinamo Kiev 
a întreprins o serioasă „ascensi. 
une” spre vîrful clasamentului; 
cîștigînd trei meciuri din patru 
întîlniri (5—1 în ultimul joc cu 
Rezervele de Muncă) a urcat 
pînă la locul 3. începe să-și re
capete vechea formă echipa cam
pioană a țării Dinamo Moscova, 
care prin victoriile repurtate asu
pra lui Sahtior și Dinamo Tbilisi 
și-a ameliorat mult situația în cla
sament.

Duminică, T.D.S.A. și Zenit 
au realizat victorii prețioase, mi
litarii întreernd cu 1—0 pe Bure- 
vestnik Chișinău, iar Zenit c'iști- 
gînd cu 2—1 în fața feroviarilor 
din Moscova, Totuși, fotbaliștii 
moldoveni dețin pe mai departe 
locul 2, iar faptul de a fi realizat 
19 puncte din 16 meciuri (cînd 
de pildă, formații consacrate ca 
Lokomotiv sau Dinamo Tbilisi 
n_au reușit nici 50 ța sută) se 
înscrie ca o veritabilă performanță 
în acest campionat,

Făcînd calculul punctelor pier
dute (Spartak 7, Torpedo 9, DL 
namo Kiev și Dinamo Moscova 
12, Burevestnik 13, T.D.S.A. 14) 
se poate vedea că doar primele 
două luptă momentan cu șanse 
la titlul de campioni De altfel, 
Spartak și Torpedo furnizează 
duminică derbiul campionatului 
(și... al Pronosportului nostru) 
într-un meci deschis oricărui re
zultat, care poate da lui Spar
tak avansul decisiv de patru 
puncte, sau poate aduce la ega
litate cele două echipe. In tur, 
Torpedo a cîștigaf cu 2—0 prin 
punctele înscrise de Strelțov și 
lvanov.

Iată acum clasamentul la zi al 
campionatului:
Spartak 14 9 3 2 47:16 21
Burevestnik 16 8 3 5 30:31 19
Dinamo Kiev 15 6 6 3 22:17 18
Torpedo 13 6 5 2 25:17 17
Dinamo Moscova 14 5 6 3 22:19 16
T.D.S.A. 14 5 4 5 21:20 14
Zenit 15 2 10 3 16:24 14
Lokomotiv 16 3 7 6 20:20 13
Efinamo- Tbilisi 14 4 4 6 22:23 12
Sahtior 15 2 7 6 15:28 11
Rezervele de Muncă 15 2 6 7 17:28 10
Casa Ofițerilor , , 13 3 3 7 18.30 9

copii de 8—10 ani, demons trînd o 
veritabilă virtuozitate In condu
cerea și strunirea animalelor ce
lor mai nărăvașe. Foarte populară 
este așa-zisa probă de viteză- 
rezistență care se desfășoară pe 
distanța de 30 km. Dintre sportu
rile „moderne" motoci clismul este 
foarte mult practicat, chiar și de 
femei oare gonesc cu viteză ame
țitoare. De asemenea, ciclismul, 
baschetul, voleiul și fotbalul iși 
fac tot mai mult loc printre pre
ferințele tinerilor mongoli".

— Și acum să trecem la șah.
„La Ulan Bator — a continuat 

Dr. Troianescu — s-a desfășurat 
P'imul concurs de șah organizat de 
o țară asiatică. La adresa organi
zării nu am decît cuvinte de lau
dă, căci pe drept cuvînt ea a fost 
excepțională: Sportul minții cu
noaște o mare popularitate în 
Mongolia atit sub forma sa mo
dernă cit și sub forma jocului .ca
tren*,  un strămoș al șahului. Nu 
există iurtă tn care să nu se joace 
șah sau șatren. Acesta din urmă, 
deși seamănă ca șahul, are reguli 
deosebite. Urla dintre ele mi s-a 
părut cea mai amuzantă: la șa
tren nu se poate da mat cu calul 
pentru motivul că acest animal 
fiind prietenul omului nu poate 
face... rău. Jucătorii mongoli deși 
nu s-au putut clasa în primele 
șase locuri, care au revenit șahiș
tilor europeni prezenți la concurs, 
au demonstrat un remarcabil ta
lent și serioase posibilități de 
dezvoltare. Cu toții joacă tăios, 
inventiv, sacrifică multe piese, de
ocamdată uneori incorect. Țin să 
remarc, tn special pe jucătorii 
Momo, Tumur Bator și Jamsran 
care s-au comportat mai mult de
cît onorabil. Ultimul a cîștigai o 
splendidă partidă la maghiarul 
Lengel Despre forța de joc a ma
selor vorbesc rezultatele obținute 
în simultan de V. Urseanu (se- 
cundantul meu) și maestrul bul
gar Kolarov. Nici unul n-a reu
șit să realizeze 50 la sulă din 
punctele posibile. In încheiere 
vreau să arăt că am făcut o călă
torie frumoasă și interesantă cu- 
noscînd îndeaproape un popor ad
mirabil tn plin progres, pe calea 
cuceririi culturii celei mai avan
sate":

Convorbirea noastră a fost în
treruptă de aplauzele puternice 
care salutau prima victorie a e- 
chipei Energia în meciul cu Pa- 
lanka : G“orgevici a cedat Ia Cre- 
țudescu. Aruncînd ochii pe tablete 
de demonstrații am văzut că par
tidele au ajun® în situații intere
sante și complicate și am înțeles 
dorința interlocutorului meu de a 
le urmări. De altfel, epuizasem în
trebările pe care vroiam să le pun 
maestrului Troianescu.

VALER1U CHIOSE

Djurgarden. învinsa 
la Gdansk

Echipa suedeză de fotbal Djur^ 
garden din Stockholm se află și 
în acest an în vizită în R. P. 
Polonă. La 15 iulie fotbaliștii sue
dezi au întîlnit la Gdansk echipa 
Lechia. Meciul s-a terminat cu 
scorul de 1—0 (0—0) In favoa
rea echipei din Gdansk.

SPORTUL POPULAR
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A luat sfirșit Spartachîada popoarelor din R.S.F.S.R;
MOSCOVA (Agerpres). TASS 

transmite ;
La 14 iulie pe stadionul Dinamo 

din Moscova a avut loc festivita
tea de înch'dert a Spartachiadei 
popoarelor R S.F S. Ruse. La în
trecerile finale ale Spartachiadei 
au luat parte peste 8000 de snor- 
tivi din cea mai mare republică 
a Uniunii Sovietice. In programul 
Spartachiadei au figurat întreceri 
la 20 de d'scipl'ne spor’ive.

După defi tarea echioelor parti
cipante a * *nce r’ut festivitate^ d» 
cernării nr miilor. Premiu' Cons'- 
1 iul ui de Min'ștri al R.S.F.S. Ruse,

dei. Atletele olandeze au cucerit 
victoria cu scorul de 54-52 puncte.

★
La Tall'n, in cadrul Sparta

chiadei R.S.S. Estoniene tînărul 
Arvi Lopata, membru al asociației 
„Koihiznik", muncitor într-o Sta
țiune de Mașini și Tractoare a 
parcurs distanța de 100 m. în 
10.4 sec. îmbunătățind cu 0,3 sec. 
vechiul record al republicii. Im ca
drul aceluiași concurs juniorul 
Otto Tilmann a trecut 4.20 m. îm
bunătățind cu 4 cm. recordul de 
seniori al Estoniei, la săritura 
cu prăjina.

C:clștii încep primii întrecerile 
tf n cadrul Spartachiadei popoarelor U.R.S.S.

— Cursa de mare fond
MOSCOVA, ’(Agerpres). — 

TASS transmite :
Intre 19 iulie și 5 august se va 

desfășura tradiționala competiție 
ciclistă de fond. Moscova—Harkov
— Kiew—Mănsik—Moscova, care 
este înscrisă în programul Soarta, 
chiadei Popoarelor Uniunii Sovie
tice. Ultima etapă a cursei va avea 
loc în ziua deschiderii Spartachia
dei.

Competiția se va desfășura pe 
un traseu în lungime de 2.662 km. 
împă-rțiți în 15 etape și va străbate

X hat sfirșit turneul de volei de la Sofia

SOFIA 16 (prin telefon) —
In ultima zi a turneului inter

național de voîej de la Sofia, 
primul meci al zilei a opus echi
pele masculine ale Iugoslavie și 
R.P. Chineze. Jucătorii iugoslavi 
au obținut o victorie dificilă cu 
scorul de 3—2 (15—4; 3—15; 15— 
12; 3—15; 15—11). A urmat apoi 
întîlnirea dntre reprezentativele 
feminine ale Romîniei și R.P. Chi
neze.

Victoria a revenit echipei romîne 
cu scorul de 3—1 (15—7; 16—14; 
12—15; 15—11). In al trel'ea joc 
s.au întîlnif reprezentativele mas. 
culine ale Bulgariei și Romrniei. 
Această întîlnire era așteptată cu 
un deosebit interes de către pu- 
hiicul spectator, mai ales că cele 
două echipe erau neînvinse și lup
tau pentru cucerirea primului loc.

Spre surprinderea generală, vo. 
leibaliștii romîni au avut o corn, 
portare sub posibilitățile lor. Ei 
n-au reușit să facă un blocaj e- 
ficace la fileu, atacurile au fost 
lipsite de tărie, iar pe linia de 
fund au jucat nesigur. De ase
menea, jucătorii romîni au săvîr- 
șit greșeli la executarea servicii
lor. Echipa bulgară a prestat un

Campionatul de fotbal 
al Bulgariei

SOFIA 16 (priit telefon). — 
In cadrul celei de a XlII-a etape 
a campionatului bulgar de fotbal 
s-au înregistrat rezultatele: Di
namo Sofia — Narodna Armia 
Plovdiv 1—1; Spartak Plovdiv 
— Torpedo Russe 3—0; Minior 
Dimitrovo — Spartak Stalin 2—3; 
T.D.N.A. — Spartak Pleven 2-4). 
In clasament continuă să con
ducă echipa Ț.D.N.A.

TURUL FRANȚEI
LA PAU, DUPĂ PRIMUL 
CONTACT CU PIR1NEII 

FRANCEZUL DARRIGADE A 
RE1MBRACAT TRICOUL GALBEN

In cea de a Xl.a etapă pe distanța 
Bavonne — Pau, de-a lungul a 
255 km., participant» la Turul Fran
ței au luat primul contact cu munții, 
înfruntînd piscurile Pirineilor. Vic
toria în etapă a revenit italianului 
Defilipis în 6 h.35,57. Belgianul 
Stan Ockers și francezul Darrigade 
au sosit în același timp. Ca și în 
etapele precedente, distanța Bayon
ne — Pau a produs schimbări în 
partea superioară a clasamentului. 
Tricoul galben a fost reîmbrăcat de 
francezul Darrigade, care deține în 
momentul de față un avantaj minim 
față de următorii clasați: 1’18” 
înaintea belgianului Adrian Sens 
2’11” față de olandezul Vorfing și 
4’12” înaintea francezului Lauredi. 

a fos; îijmînat . echipelor regiuni
lor Moscova, Rostov pe Don și o- 
rașului Gorki, clasate pe primele 
trei locuri

Apo> vicepreședto'.ele Consiliu
lui de miniștri al R.S.F.S. Ruse. 
N, N. Vespalov a fel'c lat pe sp r' 
tivi pentru frumoasele lor perfor
manțe^ urindu-le noi succese. Cei 
mri Kurd s’xrr'iv' ii R.S.F.S. F>'c? 
campioni și recordmani mondiali, 
au coborît apoi steagul Sparta:' ia
dei, iar în sunete'e marșului spor
tiv învingători. acestei - - -- - 
competiții au făcut tradițtonalul 
tur de onoare.

măsoară 2.662 km. —
teritoriile a trei republici unionale 
R.S.F.S. Rusă, Ucraina și Bieto- 
rusia. In cursul fotrecerll, cidiștii 
vor avea trei zile de odihnă. Cîști- 
gătorul concursului va primi titlul 
de campion unional de fond și 
campion al Spariachadei Popoa
relor Uniunii Sovietice.

La această competiție vor lua 
parte echipele orașelor Moscova 
și Leningrad, precum și echipele 
selecționate ale tuturor republici
lor unionale

joc bun. cu lovituri puternee în 
atac care Lau adus victoria cu 
scorul de 3—0 (7. 10, 7). Au ju
cat fot mafiile: Rominia: Roman, 
Nico'.au, Corbeanu. Mihăilescu, 
Rusescu. Cherebețiu (Mușat, Plo
con. Ponova). Bulgaria: B.
Ghiuderov, Pondatov. Zahariev, 
Simov. Asenov. Danailov. A arbi
trat Yan SLGan (R.P. Chineză).

In ultimul joc al turneului, re
prezentativa feminină a Bulgariei 
a întrecut echipa Iugoslaviei cu 
scorul de 3—0 (4, 3, 11).

In urma acestor rezultate cta- 
samente’e se prezintă astfel: Fe- 
min'n: Rominia 3 v. scor 9—3; 2. 
Bulgaria 2 v. scoc 8—4; 3. Iugo
slavia 1 v. scor 3—6; 4. R.P. 
Chineză 0 V. scor 2—9. Masculin: 
1. Bulgaria 3 v. scor 9—0;, 2. Ro
minia 2 v. scor 6—3: 3. Iugosla
via 1 v. scor 5—8; 4- R. P. 
Chineză 0 v. scor 3—9.

TO HA HRISTOVa

I La 13 iute a avut loc la Var- 
fov-a întîlrarea internațională de 
baschet dintre echipele masculine 
ale R- P. Polone p R. P. Chineze. 
Baschetbaliștii chinezi au jucat ex
celent, cbținind victoria cu scorul 
de 81—68 (31—24). In deschidere '.a 
acest meci echipa feminină a aso
ciației studențești din Varșovia a 
întrecut cu scorul de 74—63 echipa 
feminină a R. P. Chineze.

B Recent s-au încheiat la Varșo
via campionatele de atletism ale 
clubului C.W.K.S. In cadrul acestei 
competiții atleții polonezi au repur
tat performanțe remarcabile. Astfel, 
în proba de aruncarea suliței femei, 
Majka a realizat 47,09 m., iar atleta 
Klimaj a aruncat greutatea la 14 m. 
In proba de săritură în lungime 
victoria a fost cucerită de Mikita 
cu un rezultat de 7,12 m. Cunoscutul 
atlet polonez Graj s-a clasat pe pri
mul loc în cursa de 1500 m. cu 
timpul de 3’50”6/lt.

B In cadrul spartachiadei popoare
lor R.S.F.S.R. s-au desfășurat în 
continuare concursurile de atletism 
la care după cum se știe nu parti
cipă membrii iotului olimpic. Cu 
toate acestea, rezultatele sînt re
marcabile și arată că atletismul so
vietic dispune de numeroase talente. 
Iată cîteva din rezultatele înregis
trate: greutate: Kreer 15,61 m.; 1500 
m.: Balakin 3’58”6/10; ciocan: A- 
lexeev 55,78 m.; 200 m: Vasili ev 22”. ,

B PARIS. Intr-un concurs de înot 
desfășurat la Paris, cinci sportivi 
maghiari au ocupat primul loc la 
probele la care au participat. Iată 
rezultatele: 200 m. bras fete: Keller
man 2.56.5; 100 m. fl. băieți: Tum- 
pek 1.03.5; 200 m. 1. băieți: Zsa- 
borsky 2.10.3; 400 m. 1. fete: Gyenge 
5.12.2; 100 m. fl. fete: Lytomericzky 
1.13.8.

B Răspunzînd invitației cercurilor 
sportive studențești din Varșovia, 
în cursul lunii august va sosi în ca
pitala Poloniei o echipă de halte
rofili din Japonia. Este pentru pri
ma oară cînd la Varșovia va putea 
fi urmărită o echipă japoneză de 
haltere. Halterofilii japonezi vor e- 
volua de asemenea în U.R.S.S., R. 
Cehoslovacă, R. P. Ungară, R.P.R. 
și R. P. Bulgaria. (Agerpres).

® Recent a apărut la Moscova 
cartea „Amintirile unui boxer” scri
să de renumitul campion sovietic 
Serghei Scerbakov.

CONGBRSBL1HTERNAȚI0NAL 
DE CAROTAJ DE IA MASA
PRAuA 16 (P;i». teie.on/. — 

Sîmbătă șî dumiri ca a avut loc 
la Praga pe fluviul Vltava un 
concuis interna ț on al de canotaj la 
care aii participat echipaje d.n 
Polonta, Ungaria, R.D. Germană 
și Cehos.ovacîa. Probele mascu
line s-au desfășurat pe o d stan
ță de 2.000 ni, iar cele feminine 
pe 1.000 m. Iată rezultatele înre. 
gistrale:

Schit simplu: 1. Bartok (Ung.) 
7:09; 2. Mejzlik (Ceh.) 7,09,1; 3. 
Reich (Ceh.) 7:12,5. Schiî dublu: 
1. Polonia Kocerka-j-Poniatowski) 
7:01; 2. Ungaria (Bakos -ț- Do- 
bay) 7:01,4; 3. Cehoslovacia (Fi- 
lipek -ț- Konicek J.) 7:18,1.

Schit 2 4-1: Ungaria (Kemeny, 
Koreny + Lengiel) 7:29,9; 2. Ce
hoslovacia (rilipek, J. Konicek -j~ 
M. Konicek) 7:36,2; 3. Jindrichuv 
Hradec (Ceh.) — HlavaCek, Stej. 
cek -j- Kadlec 7:38.8. Schif dublu 
(vîsle): 1. Ungaria (Honty +
Varro) 6:39.0; 2. Cehoslovacia
(Rejkup 4- Smidt) 6:44,1; 3. 
R.D.G. (Mande'.sberg 4- Schme- 
bel) 6:52,2. Schif 4: 1. Ungaria 
(Utd. Kovacs, Ribotszki, Kavaj) 

6:22,2; 2. Cehoslovacia (Mejta, No
vy. Vientus. Lusk) 6:29.0; 3.
Praha Smichov (Ceh.) 6:32,2. Schif 
4 4-. 1: 1. Polonia 6:36.0; 2.
Cehoslovacia 6:38.3; 3. Uzinele
.9 Mai*  (Ceh.) 6:43,5.

Schif 8 4- 1: Po'onia 5:59.0; 2. 
Cehoslovacia 5 593; 3. Breclav 
(Ceh.) 6:02.1. Femei: Schit sim
plu: Papp (Ung.) 3:56,8; 2.
Andrzejczyk (Pol.) 3:59.1; 3.
Doleza'ova (Ceh.) 4:00.7. Schif 
dubiu: 1. Cehoslovacia (Bartakova 
4- Musilova) 3:33,5; 2. Ungaria 
(Kosegy 4-Rask) 3:330; 3. Bu. 
kova -I- Dolezalova (Ceh.) 335,7. 
Schif 4 4- 1: 1 RD Germană 
3:28,5. 2. Polonia 3:32,1;
3. Ungaria 3:35.6; 4. Cehoslova
cia 3:37JO. Schif 8 4- 1: 1. RD. 
Germană 3:10.0 ; 2. Cehoslovacia
3:12,5; 3. Spartak Staling-ad 
(Ceh.) 3:13.5: 4. Ungaria 3:1.6;
5. Polonia 3:15.1.

Concursul international
PRAGA 16 (prin telefon). — 

Pe terenurile de tenis „Spartak 
Praha Motoriei" din capitala Ce. 
hoslovaciei a început duminică un 
concurs internațional de tenis la 
care participă jucători din Polo
nia, Ungaria. R F. Germană, Fran. 
ța. Australia, Rominia și Ceho. 
slovacia.

In prima zi a turneului jucăto-

Timp de 12 *s-< a luptat
pe ringurile din și tn dife
rite orașe ale Europei, ausținînd In 
total 2S» de meciuri. El * fost Analist 
la jocurile olimpice și de 14 ori cam
pion al U.R.S.S.

In paginile cărții, popularul boxer 
povestește întimplări din lunga sa 
acttvitate sportivi, despre Întâlnirile 
cu boxerii străini șl împărtășește 
din experiența sa de antrenor.

• Un grup de ÎS alpiniști sovietici 
și 14 alpiniști chinezi au început as
censiunea vîrfului Muztag Ata din 
masivul Pamir. Acest virf de peste 
7000 m. a fost considerat inaccesibil 
pînă acum. Cu ani în urmă alpinis
tul englez Shipton a eșuat în tenta
tiva sa. Alpiniștii sovietici și chinezi

Pe pistele de atletism, ale lumii
Ardalion Ignatiev—20,7 sec. pe 200 m.

Pe stadionul republicam „N. S. 
Hrușciov" dlin Kiev s-a disputat 
sîmbătă un nou concurs de atle
tism la care au luat parte cei 
mai buni atleți sovietici. Un re
zultat excelent care reprezintă 
totodată un nou record unional, 
a obținut cunoscutul sprinter Ar
dalion Ignatiev în proba de 200 
m. plat cu timpul de 20’7/10. De 
asemenea, N. Bogatov a stabilit 
un nou record al Uniunii Sovie
tice în proba de 200 ni. garduri 
cu rezultatul de 23”2/10.

■șir

Sîmbătă și duminică a avut loc

ÎNOTĂTORII australieni se 
PREGĂTESC LA TROPICE!

In bazinul olimpic de la Mel
bourne, recent construit, înotăto
rii au și luat primele starturi I 
Desigur, nu sînt încă în joc me- 
duTftle de aur de campioni olim
pici, care mai au de așteptat pmă 
in noiembrie pentru a intra în po
sesia deținătorilor. Inaugurarea 
noului bazin au făcui.-o nu de 
mult viitoarele gazde ale Olim
piadei. înotătorii și înotătoarele 
australiene, care s-au întrecut î» 
cîteva concursuri de antrenament.

Pregătirile viitorilor reprezen
tanți ai natației australiene la J.O. 
sînt extrem de susținute. Aceasta 
deoarece competițiile de natație 
de la Melbourne din noiembrie, 
vor fi tot atît de „în afară de se
zon" pentru australieni, ca și 
pentru participanții din emisfera 
nordică. In Australia sezonul de 
natație începe de obicei chiar în 
noiembrie, marile competiții*  fiind 
programate abia în februarie. De 
ad, necesitatea ca înotătorii aces
tei țări să-și înceapă, în acest sn. 
mult mat de vreme pregătirile.

Corespondentul la Melbourne al 
ziarului belgian ..Les Sports“ re
latează că forurile care rascund 
de natația australiană au o'abo- 
rat un plan de antrenament, 
care trebuie să coste în total 8.000 
lire. Această sumă este necesară 
pentru acoperirea cheltoieiilor ne- 
cesirate de deplasarea unui grup 
de 30 înotători și Înotătoare la 
Queensland, ținut cu climă tropi
cală, unde se pot face de ne acura 
(cînd iama australiană »bia a în
ceput) antrenamente în aer liber. 
In octombrie, înotătorii totului au. 
strai ian vor reveni ta Melbourne, 
pentru a se întrece în concursuri 
de selecție chiar in bazinul olim
pic, pe care l-au „încercat" de 
cur iod.

de tenis de la Praga
rii romîni au întilnit concucenți 
cehoslovaci. Astfel Komandl
(Ceh.) t-a învins pe Bardan
(R.P.R.) cu 6—3 ; 6—2; 7—5. iar 
Krș a dispus de Georgescu cu
7—5; 6—1; 7—5. In prima zi a 
turneului s-au desfășuratt întîlniri 
de simplu bărbați (la care partL 
cipă 54 de concurenți) și de sim. 
piu femei.

vor folosi același itinerar, căutînd 
să stabilească două noi cantonamen
te la 5.5M și 6-400 m. de unde vor 
porni asaltul final spre pisc.

• Clubul central de auto-moto al 
U-R-S.S. a fost primit ca membru al 
Federației internaționale de motoci- 
clism (F.I.M.). In prezent organizațiile 
sportive sovietice sînt afiliate la 29 
de federații internaționale.

O Amatorii jocului de fotbal din 
Sofia au avut prilejul să urmărească 
zilele trecute meciul dintre echipa 
Udarnik-Sofia și valoroasa formație 
iugoslavă Hajduk d>n Split. Fotbaliș
tii iugoslavi au jucat foarte bine in 
atac cîștigînd cu scorul de 3-2.

B Echipa bulgară de fotbal Spar
tak din Sofia a susținut zilele tre
cute al doilea joc din cadrul tur
neului pe care-1 întreprinde în R.P. 
Albania, jucînd la Tirana cu echipa 
Dinamo. Meciul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate: 0—«.

B La 13 iulie a părăsit Varșovia 
plecînd la Belgrad un lot de ci
cliști polonezi care vor participa la 
Turul Iugoslaviei ce va începe la 
18 iulie de la Zagreb. Echipa ci
cliștilor polonezi este alcătuită din 
Komuniewski, Klabinski, Podobas, 
Zirajowski și Woziak.

la Praga întîlnirea internațională 
de atletism d'intre echipele repre
zentative ale R. Cehoslovace și 
Olandei. Victoria a revenit cu sco
rul d'e 126—85 puncte echipei ce
hoslovace. In cadrul concursului 
atletul Koch (Olanda) a stabilit 
un nou record al țării sale la a- 
runoarea discului cu un rezultat 
de 50,07 m.

★
La 15 iulie, în prezența unui nu. 

meros public s-a disputat la Za
greb, întîlnirea internațională de 
atletism dintre echipa feminină a 
R.P.F. Iugoslavia și echipa Olan

Antrena mentela de la Queens
land vor fi conduse de șase antre
nori, care vor avea în grijă prin, 
tre alții pe campionii John Hen
riks, Gary Chapman, Murray Gairi 
retty și înotătoarele, nu mai pu
țin renumite, Lorraine Crapp șf 
Dawn Fraser. N: se spune, în ar
ticolul d'in „Les Sports", că îno
tătorii australieni vor începe an
trenamentele tor cu exerciții da 
pregătire fizică generală, din oare 
nu vor lipsi probele de aitletism 
și... haltere I Se va trece apoi la 
munca de perfecționare a stilului 
și la exerciții speciale. Un amă
nunt semnificativ: nici unul din 
membrii acestui lot nu a împii- 
rwt Jncă 21 ani, ceea ce este o 
bună promisiune pentru viitor.

ECHIPA DE GIMNASTICA A 
S.U.A. A FOST FORMATA

Conform unei relatări a agenției 
Associated Press, echipa olimpi
că de gimnastică a S.U.A. a fost 
selecționată în urma unor con. 
cursuri care au avut loc la uni. 
versitaitea din Pensylvania.

Studentul Jack Baker în virată 
de 25 ani, s-a c'asat primul cu 
punctajul de 105,9, fi-d urmat 
în clasament de gimnastul Ea<rl 
Swanfeyer în virată dî 23 ani. 
cu 102.4 pct.

Pregătirile echipei au fost în
credințate lui Jim Wattstone fostul 
antrenor a| reprezentări vei S.UA. 
la Olimpiada din 19 8. Ech:pa 
feminină este antrenată de Erna 
Wakegale. •>

PENTRU CINSTEA DEA PURTA 
CELE CINCI CERCURI 

OLIMPICE!

La întrecerile sportivilor din 
Republica Populară Polonă, tot 
mai des pot fi întîlniți tineri și 
tinere pe pieptul cărora strălu
cește o insigng reprezefitînd o 
cunună de lauri și avînd în mîj*  
loc unul, două sau trei cercuri 
?nlănțu»te. Sînt atlețr, boxeri, sau*  
înotători care au îndeplinit nor
mele calificării o’impice.

Cu un an in urmă, în scopul 
unei cît mai bune pregătiri pen
tru J. O. de la Melbourne, co
mitetul olimpic din Polonia a 
hiat hotărfrea sg răsplăVască 

cu o distincție specială pe acei 
sportivi care vor trece acele nor
me stabilite pentru calificare. 
Este de precizat că aceste nor
me pentru înotători și atleți au 
fost schimbate de trei ori, In 
1955, mărindu-se de fiecare dată 
valoarea performanțelor.

La înceoutul sezonului actual. 
In fața sportivilor polonezi au 
stat noi obiective și mai grele. 
Ei trebuiau să mai adauge încă 
un inel la insigna lor, ceea c» 
le-ar fi dat dreptul de a deveni 
candidați la particinarea în e- 
china olimpică. Repetăm că nor
mele nu erau tie loc ușoare. Ast
fel. de exemnlu. în a'ergarea pe 
100 m. un atlet trebuia să înre
gistreze de trei ori timwl de 
10,5. La femei, norma pentru ? 
rtmcerea su’îtei este de 50 m. șl 
la săritura în lungime 6 m. La 
înot ne 200 m. flu+u-e. t'mnul 
înotătorului nu trebuie să fie 
mai slab de 2 : 34,3.

Contează numai rezultatele ob
ținute în întrecerile internațio
nale. în camntonateto țării si in 
concursuri specia’e de calificare 
pentru JO. Dună aceste ultime 
concursuri de s-lecrie, ee va for
ma echipa olimpică ai cărei 
membr> vo- purta o ft-ntong a- 
vînd în mi'toc tradiționalele ©mei 
cercuri olimpice.

S.UA

