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Însemnări după 6 mare cempefiție Mutică (I) 
..Maratoniștii Dunării” au învins cei 859 EbL 

dintre Calafat și Sulina
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JOCURILE BALCANICE
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Clasamentul pe medalii (neoficial)
aur: 11 Iugoslavia; 8 Romînia; 7 Bulgaria; 1 Grecia, 
argint: 10 Romînia ; 7 Bulgaria ; 6 Grecia ; 3 Iugoslavia;Romînia ; 7 Bulgaria ; 6 Grecia; 3 Iugoslavia;

bronz: 14 Iugoslavia; 5 Romînia; 4 Grecia; 3 Bulgaria; 

Iugoslavia;; 23 Romînia; 17 Bulgaria; 11 

ștafete s-au dat cîte patru medalii pentru fie. 
care din primele trei locuri).

BELGRAD 23 (prin telefon de 
la trimisul nostru special). Oda
tă cu sosirea din cursă a ultimu
lui . mar a ton ist, cronometrorii — 
imitîndu-i pe colegii lor, arbitri 
la sărituri și aruncări, oare-și 
strânseseră cu grijă panglicile ru
letelor — au oprit «ele cronome- 
trelor, le-au mai privit odată, 
pentru ultima oară în «est con
curs, și... le-au readus la zero.

Acesta a fost, de fapt, un sem
nal care a scăpat poate _ atenției 
multora dintre cei prezenți, că în
trecerile sportive se încheiaseră. 
Noi ziariștii ne-am strîns carnetele 
atîtor însemnări, și imitîndu-i pe 
spectatori ne-am ridicat în pi
cioare, așa cum făcusem de multe 
ori în cele trei zile de întreceri. 
De data aceasta nu pentru a pU.

28

Medalii
Medalii

1 Turcia.
Medalii

1 Turcia.
Total medalii:

Grecia; 2 Turcia.
(La alergările de

_ lofv Wiesenmayer.
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anuiui 1956
(Bulgaria)

(Iugoslavia) 
(Iugoslavia) 
(Iugoslavia) 
(Bulgaria) 
(Iugoslavia)

Kolev _
Wiesenmayer (Romînie) 
Savel (Romînia) 
Vipobnik 
Mugosa 
Mugosa 
Vucikov 
Mihalici
Lorger (Iugoslavia) 
Savel (Romînia)
Papavasjliu (Grecia)
Bulgaria (Gavrilov, Badvarov,

Starcev, Kolev)
Romînia (Karandi. Sudrigean,

Savel, Wiesenmayer)
Savici (Iugoslavia) 
loan (Romînia)
Marianovici (Iugoslavia) 
Milakov (Iugoslavia)
Todorov (Bulgaria) 
Radosevici (Iugoslavia)
Vujacici (Iugoslavia) 
Bezjac (Iugoslavia) 

tea urmări mai bine finișul im
presionant al unei curse, sau pen
tru a cinsti eforturile unuia din 
învingători în momentul premierii 
sale, ci — nici nu știu cum să 
spun, mai bine — așteptînd parcă 
o nouă probă. Șl totuși această 
probă nouă nu avea să mai fie. 
Concursul se terminase; toți știam 
prea bine lucrul acesta, dar fiecare 
dfntre noi cei prezențî în tribu
nele stadionului Armatei Populare, 
mai așteptam încă ceva. Prea fu. 
seseră frumoase aceste întreceri; 
prea ne captivase lupta sportivă 
de pe stadion, pentru ca, așa 
deodată, totul să se încheie...

Pe minunatul gazon al stadio
nului, pe care mai puteam vedea 
încă prin înserare dîrele albe ale 
marcajelor sectoarelor de aruncări, 
se aUniaseră cele cinci echipe 
participante. Apoi, după ce gene
ralul colonel Otmar Kreacici, tri
misul special at Președintelui Tito, 
a declarat închisă cea de a XV.a 
ediție a Jocurilor Balcanice de 
atletism, cînd fanfarele militare 
intonau imnurile țărilor și steagu
rile coborau încet pe catarge, ura
tele spectatorilor au isbucnit la 
fel de entuziaste ca atunci cînd 
răsplătiseră o frumoasă victorie...

Lupta sportivă s-a încheiat, dar 
discuțiile pe marginea ei, comen
tarea atîtor și atîtor zeci de amă
nunte despre acest frumos con
curs, abia de acum începeau. Ele 
nu se vor putea încheia imediat, 
ci vor ține încă mult timp, căci 
amintirile despre această compe. 
tiție vor fi clasate de oricare 
dintre participant!, printre cele 
mai plăcute amintiri ale lor...

Seara, Ia cîteva ore după con
curs, comisia de organizare a ce
lei de a XV-a ediții a Jocurilor 
Balcanice de atletism a organizat 
la restaurantul Terazie, unul din 
cele mai mari din Belgrad, o fru. 
moașă recepție în cinstea tuturor 
participanților. Cu acest prilej, 
Vlado Ivkovicl, președintele Fe. 
derațîei de atletism a Iugoslaviei, 
a salutat pe reprezentantul pre
ședintelui Tito, pe membri; mi
siunilor diplomatice ale țărî'or 
participante și a felicitat pe con- 
curenti. Anoi a împărțit fanioane 
și distincții sportive conducătorilor 
echipelor Bulgariei, Greciei, Iugo
slaviei. Rotnîniei și Turciei.

Ilie Savel, dublu campion bal. 
canic (de fapt el este triplu 
campion, ținînd seamă că a fă
cut parte și din echipa de 4X400 
ta campioană baJoankă) A primit

IJn titlu de campion se poate 
cîștigă mai ușor sau mai greu. 
Nu ne referim aci la durata an
trenamentului necesar acestei per
formante, d exclusiv la întrecerea 
propriu.zisă. La perioada de timp 
în care organismul este solicitat 
la maximum, ki oare fiecare pică
tură de energie, fiecare fibră mus
culară. fiecare celulă nervoasă, se 
concentrează pentru atingerea a- 
celuiașt țH : victoria.

Sub acest aspect, unele titluri 

DAR DISCUȚIILE ÎNCEP ABIA ACUM..

(Foto GH. EPURAN)Sorin Ioan 
o splendidă cupă de cristal pen
tru victoria sa din proba de 400 
m. garduri. Tot el a mai primit 
și o cupă de argint, fiind conside
rat cel mai bun sprinter al celei 
de a 15-a Balcaniade. Asemenea 
cupe au mai primit: Savici (cel 
mai bun săritor); Bezjac (cel mai 
bun aruncător); Osguden (pentru 
recordul turc pe 400 m.g.); Papa- 
vasiliu (pentru recordul grec pe 
3.000 m. obstacole); Mugosa (pen
tru dublul său succes la 1.500 m. 
și 5.000 m.) și Mihalici (pentru 
titlul de campion balcanic al ma
ratonului).

In această seară restaurantul 
Terazie a fost, de fapt, un adevă
rat stadion... Atlații, împărțsți pe 
specialități, antrenorii lor, de a- 
semenea, discutau în fel și chip 
despre lupta sportivă pe care toc
mai o încheiaseră, despre felul în 
care s.au pregătii pînă acum și 
de cele ce vor face în vederea 
participării cu cel mai mare suc
ces la Jocurile Olimpice de la 
Melbourne.

Carnetele pentru autografe cir
culau pretutindeni, iar pe aceleași 
file se înscriau adresele celor mai 
noi prieteni.

fn centrul atenției generale au 
stat mulți dintre atleții noștri. 
Savel, Wieserwnayer. Bădici, Aioa
nei, Greceseu, Dinu Cristea și 
încă alții, care se dovediseră cei 
mai buni, au trebuit să țină piept 
multor discuții, să răspundă la 
tot felul de întrebări, să fie soli, 
citați pentru diverse concursuri 
internaționale în Grecia și Tur. 
da.

Printre altele, se comenta faptul 
că unul dintre veteranii atletis
mului romînesc și al Jocurilor 
Balcanice (este vorba de Dinu 
Cristea) realizase în acest concurs, 
în condițiwni dificile, cel mai bun 
rezultat al său la maraton, cu 10 
minute mai bun decît recordul 
anterior, și nu puțini au fost aceia 
care au afirmat despre Dinu, că 
a găsit „secretul tinereții veșnice". 
Cu rnulit interes a fost discutată 
„inspirația" antrenorului maghiar 
Laszlo Hires, care l-a îndrumat

a fost al doi- 
făcut eforturi 
a aduce echi- 
doi la ștafeta 
ultima zi de

pe artleții noștri și la Belgrad. 
Dar să vedeți despre ce este vor
ba: înaintea concursului rămăses* 
stabilit ca Aioanei să alerge la 
3.000 m. obstacole și Bădici la 
5.000 m. Cu toate acestea Hires 
a insistat ca acești doi «atleți să-și 
schimbe probele După cum știți 
Bâdioi a alergat si m bată 3.000 m. 
obst. și -a realizat un nou record, 
iar Aioanei îulnd duminică startul 
la 5.000 m. a încheiat și el cursa 
într.un timp record...

Ion Wiesenmayer 
lea la 100 m., a 
remarcabile 
pa noastră 
de 4X100 
concurs, a 
la 200 m. 
a luat startul și în ultimul 
ai ștafetei de 4X400 m. 
fos«t cronometrat — este 
neoficial — cu 47,0 sec. 
acest ultim rezultat, veți 
desigur, „a fugit lansat”. Este a- 
devărat! Dar nu uitați că ultimul 
schimb Ia 4X400 m. măsoară to
tuși aproape 410 metri !.„

EM. VALERIU 

pentru 
pe locul 
m. In 

ieșit campion balcanic 
plat și, ca încheiere, 

schimb 
cînd a 

drept, 
Despre 
spune

(Continuare in pag. 6-a)

In caiacul nr. 40. inginerul C. Petrescu fi electricianul I.Batu, 
bu (Locomotiva) au terminat primii cel 859 km dintre Calafat fi 
Sulina. Este pentru a doua oard tfnd «cești vrednici canotori cif» 
ligă marea întrecere^ ........'"#t- ^EatOIJTH. SEGALL j)

se cîștigă mai ușor, altele 
greu! Iar cucerirea titlului 
campion nautic de mare fond 
fără discuție, în categoria 
care se cîștigă cu eforturi 
eute. de putini dintre 
altor competiții

859 km este o distanță impre
sionantă. Totuși nu.i poți sezis*- 
cu adevărat amploarea decit ur* 
mărind o întrecere care se desfă» 
țoarâ pe această distantă. Cu to^ 
tul altă greutate capătă Insă a_ 
cești 859 km atunci ckxl ne gin* 
dim că ei reprezintă o treime dir» 
cursrt total al Dunării — unul 
din cele mai mari fluvii din Ers* 
ropa —, ecmvaleazâ aornximativ c* 
distanța dintre Marsilia și Tuni* 
peste Mediterană și, în ultimă »n- 
atan‘5. marchează drumul dintre_
Calafat și Sulina. pe care orie* 
vapor fluvial nu-1 poate face ■» 
mai puțin de 4 zile, mergînd fără 
oprire 12 ore pe zL Ei bine, a- 
ceasta a fost distanța pe care aa 
trebuit s-o parcurgă cei 105 con- 
curențî, reprezentanți a 5 asociata 
spo» bre. In lupta pentru titlul d* 
campion. Timp de întrecere: 141 
ztte de concurs efectiv în care an 
fost străbătute etape între 40 și_
90 km. In etapele de „ordhul- 
90 km, care au fost divizate ÎB 
seraietape, canotorii au vîslit cât* 
5-6 ore, timp în care corpul păs
trează o poziție incomodă în m?4 
cui caiac sau în nestabila canoe- 
Ur brațele efectuează circa 30.000 
de mișcări ritmice de padelă sa* 
circa 20.000 lovituri de pagaie. 
Adăugați la acestea soarele arză* 
tor. apa uneori agitată, oboseala 
nervoasă acumulată etapă de e* 
tapă plus... adversarul care e gataa 
gata să ți—o ia înainte și veți 
avea cit de cit o imagine a efor* 
tutui depus de concurent!. *

-In aceste condiții atlt de difU 
eile,_ viteza maximă realizată pe 
etapă de caiaciști a fost de peste 
17 km pe oră (multe șalupe cU 
motor au această cifră ca punct 
maxim), ia«r canoiștii au egalat *• 
proape viteza unui vapor fluvial 
19—20 km. pe oră.

Aoeste cîteva date comparative afl 
putea ridica măciucă părul unul 
nainițiat, care ar încerca să sa 
pună în situația unui Petrescu 
sau Barbu, lată însă că edițiil* 
succesive ale acestei competiții (*- 
nul acesta, a V.a) au dovedit cB 
efortul susținut de canotori mt 
este nicidecum dăunător. Să fim 
înțeleși, nu încercăm să susținem 
că e vorba de o competiție ușoară- 
Dimpotrivă, pe scara dificultăți 
sporturilor,. canotajul se află ptț 
cea mai înaltă treaptă, alături d* 
maraton, alpinism, ciclism de fond- 
Canotajul sub forma unei cursa 
de mane fond pe Dunăre capătX 
un ascendent chiar, din cauz* 
traseului neobișnuit de lung șl ai 
duratei de întrecere. Cu toate a* 
cestea, cerce tarile medicale efee* 
tuate mai ales în anii trecuți 
(păcat că ele n-au fost continuata 
și în anul acesta) au relevat fi* 
teva elemente interesante : 1. Pier
derea în greutate după flecar* 
etapă ca și oboseala inerentă sînt 
recuperate în orele de odihnă dini 
cursul aceleiași zile. 2. Zilele dai 
odihnă contribuie la relaxarea ta» 
tală a organismului, înlăturînd au 
cumularea oboselii fizice și mai 
ales nervoase. 3. Pierderea gene» 
rală în greutate, cifrată în me5 
die la 2—3 kg între începutul șl

RADU URZICEANU
V. ARNAUTU
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Asociațiile Energia și Recolta la început de drum

trecut mai mult de trei săp- 
de la introducerea noului 

regulament al complexului G.MA.. 
Vești sosite din toată tara ne-au 
arăta) bucuria cu care a fost primit 
noul regulament atît de cei tineri, 
cât și de cei rțjaP în vîrstă. Prevede
rile noului regulament, mult mai 
complet și mai judicios întocmit 
decît primul, au determinat pe mulți 
să devină aspiranți, și să participe 
la primele întreceri pentru cucerirea 
normelor.

Printre cei ce s-au arătat gata să 
treacă normele complexului au fost 
și tinerii din regiunea Craiova, des
pre care ne-a vorbit tov. Miron 
Boriță, responsabilul cu problemele 
G.M.A. din comitetul regional 
C.F.S. Craiova. „Foarte mult s-au 
bucurat „puștii* de 12—13 ani, care, 
la gîndul că se vor putea mîndri 
și ei cu insigna F.G.M.A., ne „asal
tează" mereu pe la comitet Vor 
neapărat să știe cînd vom organiza 
primele întreceri. In general, in 
regiune sin tem deocamdată la în
ceputul activității. Mai înfb, am in
vitat la o consfătuire pe toți preșe
dinții comitetelor raionale C.F.S., 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă, etc. unde a avut loc o ana
liză a activității G.M.A. din regiu
nea Craiova, de la introducerea 

complexului și pînă acum. Totodată 
a-a prelucrat noul regulament, insi- 
stîndu-se asupra deosebirilor față de 
primul. Atît eu, cit și ceilalți par
ticipant la discuții am pus accentul 
pe problema calității în muma 
G.MA

— Ce acțiuni s-au întreprins în 
regiune?

— Președinții comitetelor raio
nale C.F.S. au organizat și ei șe
dințe asemănătoare cu cea din Cra
iova. De pildă, în raionul Amaradia, 
cei 90 participant au hofărit să nu 
precupețească nici un effort pentru 
reușita acestei acțiuni în raionul lor. 
Munca a început imediat. S-a și

MICA VEDETA"
Jși plimbă „importanța" pe stră

zile cele mai aglomerate, cu mor
ga blazatului, sătul de glorie și 
onoruri, plictisit de admirația mul
țimii ți copleșit de propria sa în
semnătate. Ostentativ și calculat, 
îți măsoară fiecare pas. de parcă 
ar călca pe ace, păstrînd în coiful 
buzelor un zîmbet distant și rece. 
Cu torsul bombat, cu bicepșii re - 
llefafi prin mînecile strimte ale 
tricoului, el trece nonșalant prin 
mulțime, neobosindu-se să ceară 
măcar scuze celor pe care ti bas
culează (in fond, ei sint de vină, 
fiindcă n-aveau decît să se fe
rească din calea LUI!). Din vre
me în vreme, printr-o mișcare 
bruscă, își degajează fruntea de 
moțul care flutură în vini, ame- 
ninfînd să-i acopere privirile. Ges
tul. devenit tic. este unul din 
mijloacele sale de a • atrage aten
ția reprezentantelor sexului fru
mos. Celelalte mijloace sînt mai 
puțin inofensive: obrăznicii, ges
turi nerușinate, bancuri de prost 
gust...

Unii naivi pot crede că aerele 
de superioritate pe care le afi - 
șează imberba „personalitate' pro
vin din cine știe ce isprăvi săvir- 
șite pe terenurile de sport. De ce 
tocmai pe terenurile de sport ? 
'Pentru că toate accesoriile lui 
■vestimentare, de la tricou, panta
lonul de croială „sport", pantofii 
cuadrietajați, numiți, nu știm de 
ce „sport", și pînă la sacul de e- 
chipament care-i atîrnă neglijent 
pe umăr, vorbesc de la sine des
pre preocupările care i-au adus ce
lebritatea la o virstă cînd alții a- 
bia intră tn viață, 
sport ? Fie ! Hai 
acolo...

...Iată-l, învăluit 
'did halat de baie, 
piscine. Dar, tot așa de bine, l-am 
putea găsi efectuînd o „încălzire' 
tn stilul cutărui sau cutărui mare 
campion, înaintea unui meci de 
volei sau fotbal, a unei întreceri 
de atletism sau box. Tipul e uni
versal valabil și, de regulă, poli
sportiv. Adică, a trecut prin sta-

Pe terenul de 
să-l vedem și

într-un splen - 
în incinta unei
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ținut o conferință cu titlul „Prin 
noile norme G.M.A., spre practicarea 
organizată a sportului**. Aș vrea să 
vă mai spun că și în raionul Cora
bia se muncește cu multă sîrguință 
și sperăm că rezultatele nu se vor 
lăsa mult timp așteptate, judecind 
după experiența și spiritul organi
zator al tov. Mircea Florea, cel ce 
se ocupă de aceste acțiuni în comi
tetul raional C.F.S. In munca de 
popularizare a complexului ne ajută 
foarte mult fotomontajele și afișele 
primite, dar ne lipsesc regulamen
tele, ceea ce stînjenește în bună 
măsură activitatea din regiune și 
din oraș.

Despre activitatea G.M.A. din 
orașul Craiova, am stat de vorbă 
cu tov. Ema Dumitrescu, președin
tele comitetului 
cane ne-a spus ki general cam 
aceleași lucruri. O foarte 
greutate o întâmpină sportivii din 
orașul Craiova în legătură cu cuce
rirea normelor de înot. Deși bazinul 
de natație din oraș funcționează (e 
drept numai 3 zile pe săptămînă, 
pentru că în celelalte trei abia poate 
fi umplut cu apă), el nu poate ti 
folosit pentru trecerea normelor, din 
cauza afluxului foarte mare de iubi
tori ai soarelui și apei. în zilele 
călduroase de iulie.

orășenesc C.F.S,

mare

*
O plimbare spre seară, după o zJ 

de lucra intens, este pentru craio 
veni un lucru obișnuit. „Centrul" se 
aglomerează și de abia te mai poți 
strecura. Numeroase megafoane 
transmit emisiunea postului local de 
radio, iar printre știrile difuzate am 
putut asculta unele In legătură cu 
introducerea complexului G.M.A. în 
regiune și pasaje comentate din noul 
regulament.

Semn că în regiunea Craiova se 
muncește cu sfrg și în această di
recție.

M. T.

diul de fostă „speranță" prin mai 
multe sporturi, pe care le-a aban
donat cu egal dispref, imediat ce 
munca a trebuit să ia locul atitu
dinii ușuratice. Cu alura-i impre
sionantă a reușit să înșele rind pe 
rlnd mulți antrenori care și-au 
pierdut timpul cu el, neințelegtnd 
că sportul e pentru el o „mods', 
așa cum ar fi cravatele pictate sau 
ochelarii fumurii de formă aerodi
namică. Acum, s-a stabilit, pentru 
scurt timp desigur, într-o anu
mită disciplină sportivă, face zile 
negre antrenorului fcare păstrea
ză încă iluziile pierdute de al fii) 
cerînd condiții speciale, materiale 
ți echipament de import, lipsind 
de la antrenamente cu săptămînile 
și, tn general, dovedindu-se un tip 
care nu mai are nimic de învăfat, 
dar pe care numai ghinionul (sau 
poate lipsa condițiilor „speciale') 
îl tmpiedică să ajungă acolo unde 
de mult ar fi putut ajunge, 
dacă.

Luna iunie nu a fost numai una 
dintre lunile cele mai bogate in e- 
venimente sportive propriu-zise, ci 
ea s-a făcut remarcată și prin câ
teva importante acțiuni organiza
torice. O astfel de acțiune a fost 
și reorganizarea unor asociații 
sportive sindicale, în vederea unei 
mai bune activități. Din comasarea 
asociațiilor Constructorul, Flacăra, 
Metalul și Minerul, care aveau o 
intensă activitate competițională și 
numărau zed de mii de sportivi, a 
luat naștere puternicia asociație E- 
nergâa. De asemenea, asociația Re
colta s-a contopit cu asociația A- 
vîntul. Noile organizații sportive au 
acum posibilități mult mai mari de 
activitate, în fața loc dcschizîndu- 
se perspective dintre cele mai fra- 
moase.

Lucrurile au mers mai greu la în
ceput Era și firesc, pentru că în
treaga activitate trebuia pusă pe 
alte baze. Și apoi, mai era și lipsa 
de experiență a unor activiști. To
tuși, prin munca entuziastă a celor 
chemați să conducă noile asociații, 
s-a trecut la primele acțiuni. Pentru 
a afla câteva realizări de dată re
centă, ne.am adresat mai toții tov. 
Mihai Constantin, șeful resortului 
organizatoric din asociația Energia, 
care ne-a declarat -.

— Deși sir.tem abia la începutul 
activității, asociația noastră a și 
pornit la înfăptuirea câtorva ac
țiuni importante. De pildă, consta- 
tînd că consiliile regionale nu du
ceau o activitate văe fiind organis
me birocratice, am luat hotărârea 
să le desființăm, urmmd ca legă
tura între consiliul central și colec
tivele sportive să fie realizată prin 
intermediul consiliilor orășenești.

•— Credeți că se va lucra mai o- 
perativ prin intermediul acestora?

—Desigur. Am înființat zece con- 
sniii orășenești, în orașele mai 
mari ale țării, unde sînt mai multe 
colective Energia. In felul acesta,

dionul Dinamo, între 
și Traktor (R.P.U.).

colectivele pot fi mult 
Îndrumate. Acolo unde 
consilii orășenești, sîntem în legă
tură directă cu conducerile colecti
velor sportive. De altfel, noile con
silii orășenești au și trecut la o ac
tivitate, care se anunță de pe acum 
a fi rodnică. Putem cita în această 
direcție consiliile orășenești Cluj, 
Pioești și Hunedoara. La acesta din 
urmă a fost reorganizată pe noi 
baze întreaga activitate, îrrtocmm- 
du-se un plan de muncă judicios. 
In îelul acesta, s-au creat premi- 
zele unei frumoase activități spor
tive in orașul Hunedoara. Au fost 
organizate și cîteva competiții. De 
pildă, în București, la competiția de 
volei dotată cu „Cupa 23 August" 
participă 19 echipe dintre care 6 
de fete.

La discuția noastră s-a alăturat 
tov. Paul Bark any, antrenorul dte 
sporturi nautice al asociației, care 
ne-a vorbit despre frumoasa activi
tate ce se desfășoară la bazele 
nautice ale asociației. EI a citat 
centrul de canotaj popular de la 
lacul Tei și centrele de canotaj de 
ia bazele 1 și 2 de la Herăstrău, 
unde zilnic sute de tinerj vin să-și 
desăvârșească măiestria sportivă.

La asociația Recolta, tov. Olaru, 
responsabilul sectorului organizate.
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V. ARNAUTU \A veniț apoi timpul rezolvării unei

cu peste 200 La sută, pe 
Oprea, șefa unei echipe 
și pe mulți alți tineri do 
Cînd soarele .trecuse cu 
amiază ne-am întors cu

O fază din îniîlnirea disputa tă duminică după-amiază pe sta- 
reprezentaii vele asociațiilor Recolta (R.P.R.) 

(Foto: I. MIHAICA)
sânte în legătură cu munca din ca
drul asociației „Sîntem abia în 
stadiul de început, ne-a spus iov. 
Oka-ru. Deocamdată e-au ținut con
ferințe regionale, care au analizat 
activitatea fostelor < consilii regio
nale ale asociațiilor Recolta și 
Avântul. La Bacău, Cluj, Pitești și 
Regiunea Autonomă Maghiară, a- 
ceste consilii au fost reorganizate, 
puoîndlu-se astfel bazele fuzionării 
colectivelor Recolta și AvîntuJ. 
Vreau să vă spun ță această coma
sare a colectivelor se va face ți- 
niîindiu-se seama de condițiile spe
ciale care există în fiecare oraș 
sau comună u>nde acestea au acti
vat. Deocamdată, ne preocupă în 
mare măsură atragerea de noi 
membri, îmbunătățirea bazei ma
teriale a colectivelor și, în special, 
trecerea noilor norme ale comple
xului G.M.A. A fost organizat un 
curs G.M.A. cu activiștii consiliului 
central, iar diupă fiecare tirei lecții, 
au loc seminarii. Rezultate dintre 
cele mai frumoase am obținut în 
cadrul Șpartachiadei de vară. De 
pildă, în regiunea Baia Mare au 
pairti-cipat numai în cadrul asocia
ției noastre 148.648 tineri, dintre 
care 27.457 tete, iar in regiunea 
Oradea s-au prezentat la startul 
probelor 154.006 tineri dintre oare 
27.522 .fete".

mai ușor 
nu există

noi probleme; terenurile. Dar cu 
atâția tineri buni la treabă, amena
jarea terenurilor necesare n-a con
stituit o greutate. Am inițiat cîteva 
după amieze de muncă voluntară 
și, cu ajutorul unor oameni pri- 
cepuți, terenurile au fost gata în
tr-un timp mai scurt chiar decît 
ne-am închipuit noi. Colectivul spor 
tiv Recolta Cîndești numără acum 
peste 200 de membri, dar cu prilejul 
desfășurării competițiilor de masă 
(așa cum s-a întîmplat anul acesta 
cu Spartachiada de vară a tineretu
lui) numărul tinerilor angrenați în 
activitatea sportivă crește cu mult 
peste această cifră. Cunoscînd fap
tul că numai printr-o activitate con. 
tinuă pot fi cîștigați pentru sport 
cit mai mulți tineri, consiliul colec
tivului organizează în atara între
cerilor prevăzute în calendar o serie 
de concursuri de casă, meciuri 
inter-comune și participă la compe
tițiile oficiale organizate de către 
comitetul raional C.F.S. Au devenit 
obișnuite concursurile de natație 
care se desfășoară în apa Buzăului, 
întrecerile de șah, meciurile de volei 
și de fotbal susținute alături de echi
pele alt" comune, etc. In acest fel 
am înregistrat unele succese cu care 
ne mîndrim. Astfel, echipa noastră 
de fotbal s-a calificat pentru faza 
raională a Șpartachiadei, echipele 
de volei (trei de băieți și una de 
fete) sînt apreciate și deseori che
mate să susțină întîlnirj cu repre
zentativele comunelor învecinate, 
ciclistul Toma Stan, țăran muncitor, 
s-a calificat pentru faza regională 
dovedind reale calități de rutier, iar 
atletul Moise Negulescu s-a impus 
ca unul dintre cei mai buni sprinteri 
ai raionului. Aș putea să vă dau 
multe exemple căci printre cei 100 
de șahiști, peste 80 de înotători, fot
baliști, atleți, cicliști, avem multe 
elemente talentate, despre care s-ar 
putea să scrieți mai mult chiar cu 
prilejul finalelor Șpartachiadei de 
vară a tineretului din acest an.

H. NAUM



SUB OPROBIUL LUMII Șl AL PROPRIILOR SĂI PĂRINȚI
In rindurlle tuturor sportivi lor noștri fapta infamă a lui Ion Opriș — despre care am scris în 

numărul die sîmbătă al ziarului nostru — a produs cea maț mare indignare. Personal, prin scrisori sau 
telefonic, ei înfierează cu toată puterea, pe aventurierul Ion Opriș.

Sîmbătă ,1a Sibiu, un redactor al ziarului nostru a avut nrifejtil să stea dte vorbă cu părinții luț 
Ion Opriș, in căsuța lor modestă dte pe strada Stalingrad Nr. 25.

Este greu de descris mîhn.i rea și revolta care i-a cuprins pe cei doi bătrîni, din clipa cînd au 
aflat despre fapta odioasă a fiului lor. Redactorul nostru i-a găsit pur și simplu copleșiți de greaua lo
vitură, pe care le-a dat-o propriul lor fiu, față de care au cele mai aspre cuvinte de condamnare.

Iată, de altfel, conținutul seri sorii Pc care au adresat-o presei:

Antrenamentul alpiriiștilor de la „Progresul I.LB."

Tovarășe
Redactor șef

Nu-n.i v_e sa cred că fiul meu, 
Ion, a pututtface un asemenea act 
îngrozitor, părăsindu-și țara în care 
s-a născut și părinții care l-au 
crescut și arpneind rușinea asupra 
întregii lui familii.

Deși c vorba de fiul meu, sînge 
din slngele meu, de copilul pe care 
l-am crescut, și l-am educat cu atî.ta 
trudă, sîn<t la fel de revoltat ca toa
tă lumea dte''fapta comisă de el. 
In mod josnic, el și-a trădat țara 
și părinții. Făaîndlu-se unealta duș
manilor, el hulește patria și po
porul. care i-a,u dat posibilitate să 
ajungă un sportiv fruntaș. Nouă, 
părinților,. care crezuserăm în el 
și care urmăream cu atîta bucurie 
activitatea lui sportivă ni-e rușine 
să ieșim din casă, ni-e rușine să 
mai dăm cehii cu cineva. In timp 
ce așteptam de la el o mîngîiere 
la bătrânețe,.,fapta lui necugetată, 
mtrșavă, pur și simplu ne-a distrus 
sufletește.

In inima mea de părinte păstrez 
însă nădejdea că fiul meu își va da 
curtnd scama jde actul nebunesc pe 
care l-a făcut, de drumul josnic pe 
care a pornit, de groaznica mîh- 
rrire pe care ne-a pricinuit-o.

OPRIȘ SAMOILA 
fochist la fabrica Berea 

Sibiului
Sibiu la 21 iu’ie 1956

O atitudine jtosnică

Înfierez cu toată tăria fapta mîrșavă a lui 
len Opriș. Cred că nu există sportiv care să 
nutrească altfel de sentimente față de a- 

ceastă josnică atitudine. Prin gestul său, el 
s-a pus în afara vrednicului nostru popor, care 
construiește cu elan socialismul. Ce va face el în 
străinătate? Va fi un străin printre străini. In 
desele mele deplasări peste hotare, am întîlnit 
mulți romîni care ne-au mărturisit dorința lor 
de a se reîntoarce cît mai grabnic în patria pe 
care au părăsit-o. Noi, cei de aci, nu ne putem 
da seama ce înseamnă dorul de țară. Sportivii 
noștri, crescuți în spiritul dragostei nețărmurite 
față de patrie, față de poporul nostru, au 
aflat cu dezgust de mîrșăvia aventurierului Opriș. 
Vom dovedi prin performanțele noastre, prin în
treaga noastră comportare, că asemenea fapte nu ne 
pot abate nici un moment de la drumul nostru.

N1C0LAE MAXIM
câștigătorul competiției cicliste 

„Cursa Munților"

El nu-și ca găei fericirea
printre străini!

Un om care a trăit și a crescut aici, un om 
care s-a bucurat de onoruri sportive, se rupe de 
ai tui, de tot ce l-a legat, vfnzîndu-și demnitatea 
și cinstea, înstrăinindu-se. El e Opriș!

Acum un an, am fost plecat cu lotul nostru de 
box în Suedia și apoi la Paris. Cu toate că 
gazdele noastre făceau totul ca să ne asigure 
o cît mai bună ospitalitate, vă spun sincer, după 
cîteva zile, dorul de țară s-a înfiripat atît de 
puternic în inima mea, îneît ajunsesem să număr 
orele tot așteptînd clipa reîntoarcerii. Știam că 
numai acasă, printre ai mei, printre părinți și 
prieteni, pe străzile ce-mi sînt cunoscute din co
pilărie și pe care aud graiul nostru iubit, că 
numai acasă mă voi simți fericit.

Opriș a rămas printre străini. S-a pus în slujba 
lor. Sînt convins însă că într-o zi, dorul de țară 
îi va măcina inima, îl va face să-și dea seama 
cît e de nefericit printre străini.

Noi condamnăm cu tărie gestul lui murdar. 
L-am exclus din rîndurile noastre. Ne e rușine 
să-i mai auzim manele. El n-a murdărit numai 
demnitatea de sportiv — la care ținem atît 
de mult — dar și pe aceea de cetățean al repu
blicii noastre dragi.

C. DUMITRESCU
boxer, maestru al sportului

IN VIZITĂ LA
La începutu. anului trecut, tre

ceam deseori prin spatele Insti
tutului Medico-Farmaceutic din 
Timișoara și priveam o clădire 
cu zidurile încă netencuite, despre 
care știam că va deveni Dispen
sarul sportivilor. încercam atunci 
să.mi imaginez cum va arăta a- 
cest nou local, așteptat cu multă 
nerăbdare nu numai de sportivi, 
ci și de medicii sportivi din loca
litate, care doreau să aibă, în sfîr- 
șit, o clădire corespunzătoare, în 
care să-și poată duce activitatea 
în bune condiții,. Mărturisesc că 
vizita pe care am făcut-o zilele 
trecute mi-a produs o mare sur
priză. Așteptările mele au fost nu 
numai împlinite, dar chiar mult, 
foarte mult Întrecute. Am vizitat 
uin dispensar modern, spațios, în
grijit, în care se vedea dragostea 
de muncă si de curățenie a între
gului personal.

Trebuie să mărturisesc că am 
rămas surprins îtisă atunci cînd 
dr. Titus Petrovici, directorul dis
pensarului, mi.a spus că la înce
put avea puțini pacienți și aceș
tia numai în cazuri de urgență. 
De abia peste cîtva timp, după, o 
serie de conferințe și ședințe cu 
caracter medical, prezentarea unor 
diapozitive și răspindirea unor 
broșuri, antrenorii și sportivii ti
mișoreni au înțeles să ceară spri
jinul dispensarului chiar atunci 
cînd nu le era necesar un trata
ment. Acum, medicii și instruc
torii dispensarului au mult de lu-

DISPENSARUL SPORTIVILOR DIN TIMISOARA
cru cu numeroșii elevi, studenți 
sau muncitori care au înțeles ne
cesitatea vizitei medicale perkn 
dice, cu antrenorii care vin dese
ori să se consulte cu medicii a. 
supra diferitelor probleme de fi
ziologie, igienă etc. Antrenorii 
și sportivii secțiilor colectivelor 
Știința și Flamura roșie Indus
tria Lînei sînt „clienții" cej mai 
frecvenți, care găsesc deseori o 
bună rezolvare a problemelor, 
prin discuțiile purtate cu medicii 
dispensarului. Mai mult chiar, 
fiecare secția mai importantă a 
colectivelor din oraș este urmă
rită în mod permanent de un me
dic, iar bazele sportive sînt con
trolate riguros, după un sistem 
nou. dovedit foarte eficace.

Dispensarul sportivilor din Timi
șoara tinde către o cît mai temei
nică educație sanitară a antre
norilor și sportivilor și pentru a- 
ceasta a organizat numeroase con. 
ferințe, ședințe și a folosit cu 
mult succes metoda educației în 
cadrul consultărilor. Un accent 
important se pune pe controlul 
conștient periodic al sportivilor,

Trebuie să accentuez asupra 
preocupărilor medicilor din dis
pensar legate de activitatea de 
cercetări metodico.științifice. Medi
cii dispensarului participă efectiv 
la activitatea cabinetului metodi- 
corștiințific și au prezentat nu
meroase lucrări valoroase. Din. 
tre lucrări citez : Cultura fizică 
medicală în neuro-psihîatrie (dr. 

AL Șerban), Cultura fizică medicală 
kt obstetrică și ginecologie (dr. 
T. Petrovici), Electrocardiograma 
îa sportivi (dr. Mănescu și dr. 
Chiriță), Cercetări asupra reacției 
cu nitrat de argint (dr. Ancușa, 
dr. Cătină și prof. Iovănescu) 
etc.

In realizarea acestor obiective, 
dispensarul sportivilor din Timi
șoara a primit un real sprijin din 
partea comitetelor regional și o. 
rășenesc C.F.S., care au înțeles 
importanța activității medicilor și 
le-au acordat ajutorul necesar.

In încheiere amintesc de unele 
doleanțe ale membrilor dispensa. 
Tului, doleanțe perfect justificate 
și a căror rezolvare poate contri
bui efectiv la îmbunătățirea pro
cesului de control și tratament al 
sportivilor din localitate. Este 
vorba de completarea personalu
lui și de utilarea dispensarului 
cu toate aparatele necesare (pen. 
tru fizioterapie, mecano-terapie, 
laborator modern, completarea u- 
tilajului sălii de gimnastică, etc). 
Pentru aceasta este necesar în pri
mul rînd sprijinul Ministerului Să
nătății, care trebuie să vadă în 
ajutorul pe care.l va acorda a- 
cestui dispensar un aport direct 
dat dezvoltării activității de cultură 
fizică și sport din această regiune. 
Șii nu ne îndoim că sprijinul pe care-1 
va da nu va întîrzm să-și arate 
roadele

D. STANCULESCU

De* abicei, cînd vrei să stai de 
vorbă cu un alpinist, trebuie să ai 
multă răbdare, pentru că aproape 
invariabil, convorbirea va Începe 
cu evocarea frumuseților acestui 
sport, va continua apoi cu trecerea 
în revistă a performanțelor perso
nale și ale colectivului în care 
activează, a pericolelor înfruntate 
și a felului cum au fost învinse 
etc. etc.

De astă dată, însă, convorbirea 
noastră cu antrenorul de alpinism 
Mircea Gheorghiu de la colectivul 
sportiv Progresul l.T.B. din Bucu
rești, a fost mult mai... prozaică. 
Ea s-a limitat la cîteva probleme 
legate de antrenamentul acestor 
temerari sportivi care se află îna
intea unor importante concursuri. 
Și antrenorul Gheorghiu ne-a spus 
lucruri foarte interesante.

— Ce ne puteți spune despre
■ planificarea activității în secția 

de alpinism a colectivului dvs.?
— Planificarea muncii noastre 

de instruire se realizează corabi- 
p.ind planul de perspectivă al sec
ției (întocmit pe o perioadă de 
trei ani) cu planurile anuale de 
studii. Aceste planuri anuale cu
prind o perioadă pregătitoare, una 
fundamentală și alta de tranziție. 
Pentru ușurarea muncii noastre 
însă, am dat alte denumiri și am 
făcut o împărțire calendaristică în 
felul următor: perioada pregăti, 
toare de iarnă de la 1 ianuarie 
pînă la 31 'anuarie; perioada fun
damentală de iarnă între 1 februa
rie și 31 martie; perioada pregăti
toare pentru sezonul de vară, în 
aprilie-mai; perioada fundamentală 
de vară (I iunie — 15 octombrie), 
în care au loc cele mai multe es
calade și, în sfîrșit, perioada de 
tranziție de Ia vară la iarnă (15 
octombrie — 31 decembrie). După 
cum se vede, am eliminat perioa
da de tranziție iamă-vară, pentru 
că elementele care compun mișcă
rile necesare pentru vară sînt maî 
ușor de deprins și le-am înglobat 
în perioada pregătitoare de vară.

— In ce constă antrenamentul ?
— Antrenamentul are asigurată 

continuitatea în decursul întregu
lui an, însă intensitatea lui variază 
în raport ou perioada în care ne 
aflăm. Planul nostru pe 1956 cu
prinde atît o parte teoretică (igie
nă, prim ajutor, topografie, orien
tare, bazele antrenamentului în al
pinism, etc.) cît și una practică. In 
această din urmă parte, cel mai 
mare număr de ore l-am alocat 
antrenamentelor, turelor de antre

Joi va incepe la Constanța 
un nou concurs republican de călărie

După o scurtă întrerupere, călă
reții fruntași din țara noastră îm
preună cu cei mai tineri, vor e- 
volua din nou în cadrul celuj dte al 
șaselea concurs republican dotat cu 
Cupa Dinamo, care va începe joi 26 
iuhe a. c. la Constanța.

La acest concurs și-au anunțat 
pînă acum participarea echipele: 
C.C.A., Dinamc București, Dinamo 
PIoești, Recolta București, Recol
ta Sibiu, Recolta Ploești și cele 
din cadrul colectivelor Victoria 
București, Orașul Stalin, Craiova 
și Călărași. Așa după cum ne rela
tează corespondentul nostru din 
Constanța, Ch. Goldenberg, orga
nizatorii (colectivul Dinamo Bucu
rești) s-au străduit să asigure o 
bună desfășurare concursului care 
va avea loc timp de patru zile 
pe terenul „23 August" S.N.M.C. 
Numărul mare de concurewți (100 
călăreți cu 150 caii) dintre care re

Campionatul republican de pohatlon G. M. A*
Cu citeva zile înainte de sfirșitul primei etape

La 27 iulie se încheie prima etapă 
*— pe colective — a campionatului 
R.P.R. de pollatlon G.M.A. In, ace
ste zile, numeroase colective spor- •• 
tive dz pe întreg cuprinsul țării 
pregătesc cu grijă organizarea con
cursurilor, mobilizează tinerii, 
creează condiții din cele mai bune 
de antrenament, pentru ca, în afara 
numărului mare de concurenți, 
campionatul să se bucure și de un 
nivel calitativ cît mai înalt. Pen
tru pregătirea concurenților, proife. 
sorii de edlucație fizică și instruc
torii dte sport au dat ample expli
cații tinerilor participant la cam
pionatul de pollatlon în ceea ce 
privește tehnica Ia toate cele șase 
probe de concurs, au urmărit și în
drumat antrenamentele. In puținele 
zile care au mai rămas .pînă la în
cheierea primei etape, colectivele 
sportive au datoria să anunțe din 
timp data concursurilor, să pună la 

nament, turelor de clasificare Șt, 
bineînțeles, celor de performanță. 
Turele pentru cucerirea insignei 
„Alpinist R.P.R.” ocupă un loc im
portant, ca și antrenamentul de 
schi, lucru foarte necesar pentru 
practicarea alpinismului în timpul: 
iernii. In raport cu toate aceste 
obiective și cu perioada în care ne 
afiărriț Se desfășoară și antrena
mentele respective. De pildă, acum, 
cînd ne aflăm în perioada funda
mentală de vară, toată pregătirea 
alpiniștSlor și alpinistelor de la 
Progresul l.T.B. este axată pe par
ticiparea la apropiatul campionat 
republican de cățărare pe stînci

— Cum vă organizați orele de 
antrenament?

— In general, noi ne Sntîlnim 
de două ori pe săptămînă: în fie
care marți și joi. Marți, antrena-- 
meritul durează cam 45 minute, șî 
se execută exerciții mai puți» 
grele. Nu insistăm asupra etec* 
luării corecte a mișcărilor, pentru 
că alpinistul respectiv e încă obo
sit de efortul depus în tura de du
minică. In 6chimb, joi se insistă 
asupra corectitudinii mișcărilor și 
execuției lor conștiincioase. Do 
fapt, intensitatea antrenamentului 
variază și de ia ședință la ședință* 
în raport cu starea fizică a spor-» 
tivilor. De pildă, dacă ei sînt oboa- 
siți după orele de producție, redu* 
cern atît din intensitate cît și din 
durata antrenamentului, pentru a 
evita oboseala și, deci, eventualei» 
rezultate negative la turele de peri 
formanță. In decursul activității 
mele de antrenor la Progresul 
l.T.B., am evitat aplicarea meca- 
n că a metodelor cunoscute de an
trenament, pentru a nu face șe
dințele de pregătire anoste, și am 
introdus de fiecare dată elemente 
noi, atractive. Menționez că antre-i 
namentele la șes, ale unei secții 
alpine, se rezumă la pregătirea fi» 
zică generală și la menținerea ti- 
Exercițiile ce se efectuează sînt 
cele obișnuite, alternate însă cu 
altele, adecvate acestei activități 
sportive, care sînt în măsură să 
dezvolte anumite reflexe sau să 
pună în mișcare anumite părți ale 
corpului, care sînt mai mult folo
site în alpinism. Cîte odată am 
„individualizat” antrenament era 
după turele care erau în plan penii 
tru următoarele două săptămini. 
In ședințele de antrenament nre- 
mergătoare acestor ture, am ins s- 
tat asupra grupelor de mușchi care 
urmau să fie mai solicitate în aceia 
escalade.

marcăm pe maeștrii sportului M. 
Timu și Gh. Antohi, călăreții trim, 
tași Dumitru Velicu, N. Maircooi; 
Gh. Teodorescu, Felix Țopesou1, 
Oscar Recer, C-tin Vlad și I. Stu- 
paru va prilejui desigur întreceri 
viu disputate.

Desigur că și în acest concurs, 
călăreții cu o mai mică experiență 
dar cu un elan pe care 1-atn admi
rat de atîtea ori în concursurile an
terioare, vor da „asalt" titlurilor 
dte cîștigători aj probelor înscrise 
in program.

Judicios întocmit, programul în
trecerilor cuprinde un număr dte 15 
probe după cum urmează: obstacole 
categoriile începători, ușoară, du
rată, juniori, semi-mijiocie, parcurs 
de duble, juniori și fete, categoria 
grea, juniori și fete categoria u- 
șoară și dresaj categoriile „I“, ,B“” 
„A" și „C“.

dispoziție stadioanele cele maj bine 
utilate și să creeze în zilele de 
ccncurs o atmosferă sărbătorească 
întrecerilor.

Paralel cu organizarea acestei 
etape, comitetele raionale și oră
șenești C.F.S. vor trebui să în
ceapă temeinice pregătiri pentru 
desfășurarea fazei raiona'.e, datele 
calendaristice die disputare fiind, 28 
și 29 iulie. Ținînd seamă de făptui 
că pentru etaipa a Il-a au fost afecș 
late numai două zile este necesar 
ea forurile răspunzătoare să po"- 
nească imediat la stabilirea și cc» 
municarea locurilor de concurs, a 
mobilizarea celor mai bine pregă
tiți dintre arbitri (dte preferință 
aceștia pot fi chiar profesorii de e- 
ducație fizică, pentru a putea d'a și 
unele îndrumări tehnice concurcirs. 
țiilor), ’a amenajarea bazelor spor»» 
tive, etc.



Uneori urcușul, fără asfalt, și cu serpentine acoperite de p:e- 
Wf, « forțat pe concurenji să descalece.

(Foto: GABRIEL PETRESCU)

Azi. Ia Tg. Mureș

0 nouă întilnire la lupte clasice 
intre reprezentativele de tineret 

ale R.P.R și RtD.G.
' Astă seară 
Tg. Mureș o 
națională de 
reprezentativele
R.P. Romîne șl R.D. Germane. 
După cum se știe, în prima întîl- 
nîre desfășurată duminică seara 
victoria a revenit tinerilor luptători 
Romi ni care au învins cu categori
cul scof de 7—1. Cu toate aces. 
tea, Întrecerile ta țele 8 categorii 
ifin cadrul fntîlnkilofl oficiale cît 
l|t celelalte două disputate în a- 
feră de concurs (care au fost 
tețfa’gate de luptătorii germani) au 
fost spectaculoase și de un nivel 
tehnic corespunzător.

Indiferent de rezultatul de azi, 
taptâtorii din ambele selecționate

se va desfășura la 
nouă întilnire inter, 
lupte clasioe între 

de tineret ale

Ghete critice
" **r *^.r" -~^-'

Un plus și...
Arbitrul, în general, are o 

funcție destul de dificilă. Este 
drept, că există unele sporturi 
in care activitatea acestuia e 
ușurată. De exemplu in afle- 
Usm, canotaj, natație, haltere 
«c, performanța poate fi apre
ciată cu exactitate. Jocurile 
sportive în schimb, pun probleme 
mai grele în fața celor care a- 
preciază cele ce se întîmp'ă pe 
teren. Iată însă că există și o a 
treia categorie a disciplinelor 
sportive, care prezintă gradul 
eeljnai mare de dificultate dato. 
rită elementelor complexe care 
intra în aprecierea evoluției 

sportivilor. Este cazul printre 
altele al săriturilor în apă, al 
boxului și în specia! al gimna
sticii, subiect care r.e interesează 
In rinduriie de față.

In gimnastica sportivă regula, 
meatul de arbitraj prevede trei 
categorii de greșeli în privința 
execuției. La exerciții liber a- 
lese, arbitrii trebuie să apre
cieze însă cu cit mai multă 
exactitate atît greutatea — a- 
dică elementele de mai mare 
dificultate — cît și combinarea 
exercițiului respectiv. Deci avem 
un sistem complex în care sînt 
Încadrate majoritatea greșelilor, 
cu granițe mai mult sau mai 
puțin delimitate unde pregăti
rea și obiectivitatea corpului da 
arbitri este solicitată ia maxi
mum. Și este îmbucurător să 
consemnăm aci creșterea sensi
bilă a nivelului de arbitraj do
vedită de ultimul concurs intern.

Recentul campionat R.P.R. pe 
echipe ne-a oferit atît nouă cît 
și celor care evoluau în fața 
noastră, plăcuta situație de a ti 
răsplătiți pe merit printr-un ar
bitraj competent și obiectiv. Di
ferența între notele acordate în 
cele două zile de întreceri a fost 
foarte mică, cea mai mare ajun- 
gînd, rareori, la 4—5 zecimi. 
Aproape matematic de exact au 
funcționat în aprecierile ei com
ponentele brigăzii de arbitre de 
la paralele inegale și arbitrii bri
găzilor de la paralele și inele, 
unde diferențele nu depășeau 
2—3 zecimi. Un început mai 
•teb au arătat arbitrii de la cal

cum 
spe-

vor avea de învățat. După 
ne transmite trimisul nostru 
cial, luptătorii noștri au dovedit In 
prima înfî nlre mai multă experi
ență și aceasta s-a văzut in mo. 
mentele -decisive cind au acționat 
cu multă hotărîre. Experiența lup
tătorilor noștri se explică prin fap. 
tul că marea lor majoritate parti
cipă cu regularitate la întilnirile 
echipelor de colectiv, care sînt an. 
grenate în campionatul divizionar: 
aici, întîlnindu-se cu elemente 
fruntașe, și.au putut dștiga expe
riența necesară. Acest lucru nu se 
poate spune însă despre tinerii 
luptători germani, care au calități 
fizice excelente, dar sînt lipsiți de 
rutina întâlnirilor mai dificile.

un minus
cu minere, bară fixă și a'bitrele 
de la sărituri și sol. Dar și ace
știa ș-au apropiat pîna U urmă 
de nive.u] celor mai buni. Indi
scutabil că progresul înregistrat 
de arbitri la campionatul R.P.R. 
este evident și el se datorește 
pregătirii și seriozității acestora 
pentru efectuarea sarcinii lor. 
Subliniem această calitate cu 
atlt mai mult cu cit valorile sen
sibil apropiate aie primelor trei 
echipe clasate, feminine și mas
culine, au dat loc la dispute 
strinse. îngreunînd astfel ro ul 
arbitrilor.

Pînă aci toate bune. Dar, ...pă. 
cat că trebuie să existe și o re
zervă în aceste aprecieri pozi
tive. Unul dintre antrenorii aso
ciației Energia: Marcel Duncan, 
a ținut să păsireze „tradiția* 
discuțiilor dăunătoare. Conside
red că gimnastele noii aso
ciații au fost nedreptățite, el a 
făcut o contestație a cărei res
pingere din cauza lipsei de temei 
a provocat o ieșire și o serie de 
aprecieri cu totul nepotrivite Ia 
adresa arbitrilor. Este regretabil 
că unul dintre antrenorii unei 
asociații atît de importanta s a 
lăsat mînat de rubiec’ivism și a 
dat un exemplu negativ atit an
trenorilor prezenți cît si — n:al 
ales — sportivilor pe care îi 
pregătește și ii îndrumă.

Fapte.e constatate la finalele 
campionatului R P.R. pe echipe, 
de curînd desfășurate, ne indrep. 
tățesc să sperăm că în viitor 
competițiile de gimnastică se vor 
bucura de un arbitraj la fel de 
obiectiv și competent, spre folo. 
sul tuturor celor ce practică și 
îndrăgesc această disciplină 
sportivă. La aceasta constatare 
pozitivă se referă de altfel plu
sul din titlul atitudinii noastre, 
iar minusul din același titlu nu 
e greu de ghicit că se referă la 
intervenția dăunătoare și neju
stificată a antrenorului cu pri. 
cina. Totodată sperăm că acest 
semn matematic nu va mai figu
ra în nici unul din articolele 
noastre de gimnastică.

EVA LUPU 
N. MARDAN

Consîderatiunî și concluzii Hîi|ă „Cursa Munților” Boxerii parizieni:
„Cursa Munților", organizată 

în bune condițiuni de către aso
ciația Dinamo, se înscrie alături 
de marile întreceri din calendarul 
intern, întreceri care contribuie la 
pregătirea și dezvoltarea elemen
telor noastre pentru cursele de 
mare fond. Plasată la mijlocul 
sezonului, ea umple un serios gol 
pe^care îl resimțea, de mulți ani, 
activitatea ciclistă pe șosea, că
reia i se asigură astfel o eficace 
continuitate.

Din punct de vedere tehn:c, 
proba a fost pe alocuri de o duri
tate excepțională (este vorba de 
urcușurile Furnica, Bran—Fun. 
data și Păltiniș) care au consti
tuit adevărate pietre de încercare 
pentru fonăiști. Dacă terasamen- 
tul traseului cu serpentine în loc, 
extrem de dificile, de la Păltiniș, 
(unde pentru prima oară a urcat 
o cursă fiâistă). ar fi fost accep
tabil, desigur că nu am fi avut 
nimic împotriva acestei rute. Dar, 
așa, etapa a trebuit să fie scurta
tă la înapoiere, iar alegerea par. 
cursului (neindicat pentru mâlc, 
rialele cicliste) s-a dovedit gre
șită. In orice caz, o experiență din 
care au rezultat învățăminte.

Potrivit așteptărilor și calcu'e- 
Jor hîrt'ei, ciclișt i de la D.namo, 
care a prezentat în genere un lot 
superior, din punct de vedere al 
cicliștilor de valoare au obținut 
victoria pe echipe. Aceasta s.a 
datorat în primul riad curajoasei 
acțiuni inițiată chiar de la ple
care (deși faptul părea total ris
cant) de Maxim șt Hora, cărora 
li s-a alăturat cu elanul său cu
noscut militarul Ion Vasi'.e. O 
acțiune riscantă, dar decisivă, 
chiar in . cea mai dură etapă. Di- 
namoviștii, mai închegați ca ori- 
cind (trebuie să notăm spiritul de 
echipă evident), bine îndrumați 
de antrenorul lor N. Voicu. au 
știut să-și construiască victoria, 
iar apoi să și-o apere cu succes.

Echipa Casei Centrale a Arma, 
tei a luptat remarcabil, dar i-a 
lipsit aportul prețios al lui Du
mitrescu. chiar în etapa hotărî, 
toare. In plus, la ora actuală, 
C.CA. nu poșetă suficiente ca
dre de prima valoare și asta tre
buie să constituie un obiectiv 
principal al preocupărilor condu
cerii secției cicliste. 'Același lu
cru și despre formația Progresul, 
căreia i-a lipsit aproape mereu 
al treilea om în echipă, fapt care 
a privat.o de o comportare mai 
bună. In schimb, Energia a ară
tat că posedă o serie de elemente 
de viitor, printre care P. Gane, 
I. Castan și alții. Celelalte for
mații: Dinamo Orașul Stalin (de 
la care erau de așteptat alte re
zultate) Locomotiva, Voința (care 
n.a trăit decît prin surprinzătorul 
Gh. Văsîi), Reco'ta și Flamura 
roșie, prezintă disproporții accen
tuate în componența echipelor. 
Acest fapt nu trebuie să lase de 
fel indiferentă conducerea aces
tor asociații.

Noutăți 
dintre echipele do 

Sfîrșitul acestei săptămini va 
însemna pentru înotătorii, jucăto
rii de polo pe apă și săritorii din 
țara noastră o nouă sărbătoare, 
prilejuită de întilnirea internațio
nală dintre reprezentativele de 
tineret ale R.P. Romîne și R.P. 
Ungare. Ștrandul Tineretului, că
ruia i se aduc amenajări speciale, 
va găzdui sîmbătă și duminică o 
'mtrecere internațională a cărei 
importanță este subliniată în pri
mul rînd de tradiția și performan
țele care au ridicat natația ma
ghiară pe cea mai înaltă treaptă 
în ierarhia valorilor europene și 
chiar mondiale, lată de ce publi
cul spectator va avea ocazia să 
constate, prin evoluția speranțe, 
lor înotului maghiar, mare'e po
tențial de care dispune țara ve
cină în această ramură sportivă.

Reprezentanții noștri privesc cu 
atenția cuvenită prima întilnire 
internațională desfășurată în a- 
cest an la București și se pregă
tesc intens pentru a avea o corn, 
portare frumoasă, pentru a rea
liza performanțe superioare. In 
atenția selecționerilor au intrat 
următorii înotători și înotătoare, 
evidențiați în ultima vreme prin 
rezultatele înregistrate: FEMI
NIN: Maria Both, Ingrid Rothe, 
Margareta Wittgenstein, Ecateri- 
na Orosz. Nicolela Ștefănescu, E- 
lisabeta Bratu, Veronica Dodan, 
Elena Ghtnea, Inge Graeff, Maria 
Jonescu, Astrid Gobell, Gabriela

Individual, N. Maxim a cucerit 
o vjctprie pe deplin meritată, pen
tru ta're a muncit permanent, daf 
a avut și necontestatul sprijin al 
celorlalți dinamoviști: Ștfefu,
Schuster, G Datcu, Șelaru și 
alții. Un alt pretendent justificat 
la primul loc a fost Ion Vasile, 
care la Sibiu—în etapa a IlI.a— 
era purtător virtual al tricoului 
galben. Din păcate, încîntat de 
marea cursă pe care o realiza, a 
uitat să se alimenteze la timp, a 
tras prea mult în „morișca" fuga
rilor și, în plus, (aceeași gravă 
greșeală) a utilizat un pas prea 
mare. Astfel fiind, pe ultimii ki
lometri spre Păltiniș, a cedat pa
sul pierzî-nd o victorie finală la 
care ar fi avut dreptul în aceeași 
măsură cu Maxim. In plus, o de
fecțiune mecanică în penultima 
etapă l-a făcut să piardă cîteva 
minute.

R. Schuster, I. Hora, D. Mun- 
teanu (și menționăm din nou pe 
A. Șelaru) sînt cicliști care 
pot face față cu cinste marilor 
probe internaționale. In ceea ce 
îl privește pe Dumitrescu, acesta 
a.făcut — după cum se știe — o 
cursă „originală* care sperăm că 
se va opri la prima ej ediție. 
Revelațiile cursei au fost, în or
dine Petre Gane, I. Costan, și 
Gh. Văsîi, cicliști care au cucerit 
meritate galoane în această între
cere de o duritate neîntîlnită încă.

EMIL IENCEC

Continuăm publicarea clasamen
telor: Individual general: 21. P. 
Nuță (Energia I) 30:06,46; 22. E. 
Mihăilă (Progr.) 30:11.02; 23. L.
Popov (FI. r.) 30:15,08; 24. D. 
Tupa (Progr.) 30:21.44 ; 25. C. 
Islrate (Progr.) 30:21,53; 26.
I. Sima (Drnamo Orașul Stalin) 
30:22,11; 27. M. Dumitrescu
(Energia 1) 30:23,30; 28. Gh. Vă. 
sîi (Voința) 30:32,26; 29. O. Bos- 
niak (FI. r.); 30.' V. Dobrescu 
(Energia II); 31. N. Molnar 
(Loc); 32. N. Vasilescu (Dinamo); 
33. St. Sebe (Dinamo II); 34. I. 
Minulescu (Recolta); 35. A. Io- 
nescu (Voința); 36. F. Wittman 
(C.C.A. II); 37. M. Kammer 
(Din. O. S.); 38. D. Lazăr (E-
nerg. II); 39. G. Socaci (Recol. 
ta); 40. V. Georgescu (Loc.); 41. 
M. Teodorescu (Voința); 42. D. 
Ghioca (Energ. II); 43. I. Uidilă 
(Recolta); 44. St. Ionescu (Loc.); 
45. V. Mtlitaru (Energia II); 46. 
Al. Cristache (Loc.);, 47. E. Reb- 
holtz (C.C A. II): 48. E. Engel- 
man (Voința); 49. M. Alexiu (E- 
nerg. II); 50. Soltuz (FI. r.).

Pe echipe: 7. Energia II 
91:40,00; 8. Locomotiva 91:58.22; 
9. Voința 92:15.09; 10. C.C.'A. II 
92:41.32; II. FI. roșie 92:44,43 ; 
12. Recolta 92:57.11.

Clasamentul cățărătorilor : Schu
ster 19 puncte, I. Vasile 16, Pove- 
ceanu 9, C. Dumitrescu și C. Tu- 
dose 8. Zanoni Hora și Ștefu 6, 
Maxim 5, Munteanu și Șelaru 4, 
Stepanian și Pelcaru 3, Tupa 2.

despre întilnirea de natație 
tineret aie R. P. Romme și R. P. Ungare
Mangezlus; MASCULIN: Alexan. 
dru Popescu, Gavril Blajek, Ște
fan Ionescu, N Rujinschi, Felix 
Heitz, Mihai Mitrofan, AL Schmal- 
tzer, M. Olaru, Alex. Csiki, Iosif 
Novac, Gh. Cociuban, Carol Me- 
der, Aure! Măndoiu, Gh. Enache, 
D. Kam'nscht, M. Vasil'u, Klaus 
Kovacs, Aurel Zahan.

întrecerile de înot se vor des
fășura la următoarele probe:

ZIUA I: 400 m. liber fete, 200 
m. fluture băieți, 100 m. liber 
băieți, 100 m. spate fete, 200 m. 
bras băieți;

ZIU'A H.a: 400 m. liber băieți, 
100 m. fluture băieți, 100 m. li
ber fete, 100 m. spate băieți, 100 
m. fluture fete, 100 m. bras bă
ieți. In aceste zi'e se vor disputa 
și următoare'*,ștafete; 4 x 100
m. liber și 4 x 100 m. mixt băieți 
și fete.

In fiecare zi, după disputarea 
probelor de înot vor avea loc în
trecerile săritorilor de la trambu
lină și turn. Reprezentativa noa
stră de tineret va fi alcătuită din 
frații Klaus și Herbert Wrttem. 
berger.

încheierea programului în cele 
două zile va fi făcută de dubla 
întilnire de polo dintre selecțio
natele de tineret ale Rominki și 
Ungariei. Echipa noastră va fi 
alcătuită din următorul lot: 
Deutsch, Marinescu, Hospodar. Za. 
han, Blajek, Bădiță, Bordi, Sza
bo, Simon, Novac, Nagy.

evoluează miine 
la Timisoara

„Există un interes atît de 
mare la Timișoara pentru in- 
tîlnirca cu boxerii din selec
ționata Parisului, încit mi-e 
teamă că nici încăpătorul tea
tru de vară, cunoscut sub nu
mele „Parcul Rozelor", cu o 
capacitate de peste 6.0G9 de 
locuri, nu va fi de-ajuns pen
tru marele număr de specta
tori dornici să asiste la acest 
important eveniment pugilis
tic" — ne mărturisea, zilele 
trecute, antrenorul timișorean 
Ludovic Ambruș. Intr-adevăr, 
la Timișoara, ca și la Bucu
rești, unde evoluția pugiliști- 
lor parizieni a atras în tribune 
cifra-record de 20.000 specta
tori, interesul fațiț de această 
importantă reuniune interna
țională a fost deosebit încă din 
clipa cînd s-a anunțat ofi
cial că reprezentanții boxului 
galic vor susține o întilnire 
în localitate.

Mult așteptatul, eveniment 
va avea loc miine, seară. Re
prezentativei Parisului îi va fi 
opusă o puternica1 selecționată

ii

ALEXANDRE JULIEN 
(categoria mijlocie)

a boxerilor noștri. In vederea 
acestei întîlniri, boxerii pari
zieni au părăsit Capitala du
minică dimineața, îndreptin- 
du-se spre Timișoara

In lotul parizian nu vor in
terveni schimbări esențiale. 
Sînt probabile numai două „re
manieri" : la categoria cocoș 
va evolua probabil Rabat Fer. 
radji, iar la categoria semi
grea negrul Julien Juvillier. 
Formația noastră, în ordinea 
categoriilor, are următoarea 

alcătuire: Puiu Nicolae, Vic
tor Schiopu, Ștefan Văcaru, 
Maximilian Biedl, Iosif Deme
ter, Mihai Stoian, Ilie Drag- 
nea, Ion Pintea, Ghețu Velicu 
și Dumitru Ciobotaru.

ÎNOTĂTORII MAGHIARI SI-AU 
ÎNCHEIAT PREGĂTIRILE

BUDAPESTA 23 (prin telefon de 
Ia corespondentul nostru Subert Zol- 
tan). — Luni a fost dat publicității 
lotul de natație (tineret) al R.P. Un
gare, care va părăsi miercuri Buda
pesta îndreptîndu-se spre București 
în vederea întîlnirii cu reprezentati
va de tineret a R.P. Romîne. In ge
neral componenții echipei maghiare 
sînt tineri care s-au evidențiat mai 
ales cu prilejul campionatelor repu
blicane. Iată numele concurenților 
(și performanțele lor) care vor face 
deplasarea: înot. Femei. Zsuzsa Or- 

dogh 1:05.8 (100 m. liber), Boros 
Kato 1:08,6 (100 m. liber) și 1:14,4 
(1.0 m. spate), Reka Bodoki 1:11,2, 
Kato Enyvari 1:08,9 (100 m. liber), 
Kato Takacs 1:20,7 (100 m. spate) și 
1:09,6 (100 m. liber), Vera Karpati 
2:58,5 ( 200 m. bras), Bâcs 3:04,7 
(200 m. bras), Maria Csuhăn 1:11,0 
(100 m. liber) și 5:26,0 ( 400 m. li
ber). Bărbați: Balăzs Gyorfi 1:01,4 
(100 m. liber), 2:14,8 (200 m. li
ber), 4:49,8 (400 m. liber) și 20:38,8 
(.1500 m. liber), Jănoș Miiller 59:8 
(100 m. liber) și 1:07,8 (100 m. spa
te), Laszlo Aradi 2:46,3 ( 200 m. 
bras), Andor Papp 2:41,2 (200 m. flu
ture), Miklos Kovacs 1:08,1 (100 ni. 
spate). Lotul de polo cuprinde de a- 
semenea jucători tineri falentați. Din 
echipa reprezentativă patru jucători 
sînt de la Kinizsi, campioana Un- 
swifik



Oină nu trebuie neglijată!
Cine mai poate ține socoteala 

anilor de cînd pe plaiurile țării 
noastre și mai apoi în ora
șele* mai dezvoltate, ca Bucu
rești, Craiova, Iași, Galați și 
altete, s-a născut frumosul nos
tru (joc național: oină. La în- 
cepiit oină s-a jucat în școli și 
în unele safe, pentru ca apoi 
să devină un sport răspîndit 
îrr toată țara.

Pe vremea aceea nu exista 
un regulament de joc, nimeni 
nu șe îngrijea de organizarea 
unor competiții de amploare, 
oină, jucîndu-se mai mult de 
elev? și la sate. Cei care vă 
aduceți aminte de frumoasele 
întreceri organizate între fos
tele licee Spiru Haret, Gheor- 
ghe , Lazăr, Dimitrie Cantemir 
și ȘCoala Normală din Bucu
rești* ați gustat din spectaco
lul pe care-1 oferă jocul nos
tru național. De atunci au tre
cut ani mulți. Trecutele re
gimuri au îngrădit dezvoltarea 
acestui joc, nedîndu-i impor
tanța cuvenită. Cu toate aceste 
greutăți, jocul nostru național 
nu a murit, el a trăit în mij
locul țăranilor care l-au iubit, 
a trăit în inimile acelora care 
au gustat din frumusețea lui. 
In anii regimului democrat- 
popujar oinei i s-a dat recon- 
sidg|®rea cuvenită. Tehnicienii 
s-âujocupat de editarea unor 
noi Regulamente de joc, s-au 
organizat competiții tocmai 
pentgu ca acest ioc să reapară 
pe stadioane în toată frumuse
țea lui. Cu cîtă mîndrie vorbesc 
astăzi despre echipele lo- colec
tiviștii de la Curcani, Betitori, 
sau studenții din București 
care au reușit să cucerească 
victorii însemnate în competi
țiile de oină. La recenta con
ferință a comisiei centrale, 
unde s-au întîlnit cei mai buni 
tehnicieni și activiști de bază 
aj acestui sport s_a arătat că 
sportul nostru național este 
totuși rămas în urmă față de 
posibilitățile care i s-au creat- 
Competițiile organizate în fie
care an nu sînt suficiente pen
tru ca într-adevăr să cuprindă 
marea masă de sportivi. S-a 
mai constatat că asociațiile 
sportive, organele C.F.S. regio
nale, orășenești și raionale 
Ignorează în mod nejustificat 
organizarea de competiții pe 
scară locală. Asociații ca Vo
ința și Flamura roșie manifestă 
o totală indiferență față de 
acest sport, cu toate că au 
condiții ca și în colectivele 
lor să fie organizate secții de 

„.oină. Mergînd pe calea dez
văluirii deficiențelor care fri- 
nează dezvoltarea oinei, putem 
spune că sistemul de dispu
tare a celor două competiții, 
campionatul R.P.R. și Cupa 
R.P.R. sînt defectuoase, echi
pele neavînd o continuitate în 
activitate. Biroul c-omisiei cen

trale va trebui să studieze ce 
posibilități sînt pentru ca în 
anul 1957 să fie schimbat sis
temul de disputare al acestor 
competiții, ca ele să fie orga
nizate după specificul acestur 
joc. Un alt aspect este ace'a 
că în unele regiuni ca Galați, 
Hunedoara, Cluj, sistemul de 
calificare al unei echipe într-o 
fază imediat superioară se face 
după criteriu* ,,chemării" unei 
echipe bănuită ca cea mai 
bună, fără a se organiza un 
concurs de calificare. Cunos- 
cînd aceste aspecte conducerile 
colectivelor sportive trebuie 
să fie trezite din toropeală, 
și să pornească Ia angrenarea a 
cît mai multe clemente în prac
ticarea sportului nostru național.

N. OLARU

@,onosport
COMUNICAT

I. S. Pronosport aduce la 
cunoștința tuturor participanților 
la concursul nr. 29 (etapa din 22 
iulie 1956) că meciul IV: R.D. 
Germană (tineret)—R. P. Polonă 
(tineret) se anulează. Aceasta 
pentru că programarea făcută de 
către forurile respective din R. D. 
Germană a meciurilor de juniori 
și tineret a ceri confuzii în rîn- 
durile majorității participanților la 
concursul de mai sus.

In urma anulării mec ului IV, iată cum arată un buletin cu 12 
rezultate exacte la concursul Pronosport nr. 29 (etapa din 22 iulie):

I. R.P. Polonă (A)-R.D. Germană (A) pronostic la pauză x
II. R.P. Polonă (A)-R.D. Germană (A) pronostic final 2
III. R.D. Germană (B)-R.E Polonă (B) x
IV R. D. Germană (tineret)- R. P. Polonă (tineret) ANU

LAT — Se acordă pronostic gra fuit
V. Sel. Recolta R.P.R.-Sel. Traktor R.P.U. 1
VI. Kinizsi Bp.-Slovan Bratislava ANULAT se acordă 

pronostic gratuit
VII. Spartac Moscava-Torped o Moscova l
VIII. Sahtioir Stalmo-Rez. de muncă Leningrad 1
IX. Locomotiv Soi a - Spartac Plovdiv ANULAT — se acordă 

pronostic gratuit.
X. Minier Diinitrovo-Narodna ia Armia Plovdiv x
XI. Spartac Pleven-Udarnic Solia x
XII. Spartac Stalin-Uzina 12 Sofia *
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Problema elementelor tinere este aceeași 
și în seria I a categoriei B

Meciurile fiecărei etape din cam. 
pionatul categoriei B au consti
tuit întotdeauna — pentru ama
torii de fotbal — prilej de dis
cuții vii asupra comportării echi
pelor care activează în această 
competiție. De cele mai multe ori, 
atenția și discuțiile s-au oprit a. 
supra întîlniri'ior și echipelor din 
prima serie, considerate, pe bună 
dreptate, de o calitate superioară 
și mai apropiate valoric. Datorită 
acestui echilibru între echipele cla. 
sate de la primul șî pînă la ui-’ 
timul loc, au abundat nu numai 
meciurile frumoase, ci și rezulta
tele strînse și repetatele modifi
cări în clasamentul seriei. Două 
puncte realizate intr-o etapă de 
oricare echipă, o ridica pe* aceasta 
cu 5—6 locuri în clasament, în 
timp ce învinsa eî cobora tot atît 
de vertiginos. Sub acest aspect, 
întrecerile din categoria B seria 
La au trezit interesul tuturor iu
bitorilor de fotbal din țară.

In a doua parte a turului, situa, 
ția s-a mai limpezit într-o oare
care măsură, echipele împărțindu- 
se în mai multe plutoane, avînd 
în frunte pe Progresul Sibiu, care 
s-a comportat foarte bine în ul
timele 7 etape, realizînd 13 puncte 
din 14 posibi'e! 'Acest lucru nu 
este deloc surprinzător; echipa 
din Sibiu s.a pregăt’t intens și cu 
multă conștiinciozitate sub condu, 
cerea antrenorului Iosif Ghiling.

Unui observator atent al aces
tei competiții nu i-au scăpat însă 
din vedere și destule „puncte 
negre" care umbresc într-o oare
care măsură pe cele „roze*. din
tre care am anrntit cfteva mai 
sus.

ELEMENTE NOI ȘI TOTUȘI.- 
VECHI I

Cercetînd. cbia,- în fugă, lotu. 
rile echipe'or din prima serie a 
campiorMbu'ui secund, se poate 
constata că, in general, echipele 
se bazează pe aceiași oameni ca 
și acum 3—4—5 ani, chiar dacă 
în acea vreme unele activau în 
„A". De exemplu, la Energia 
Meța’ul Cîmpia Turzii, Mari, deși 
are 37 ani, esta.- încă un om de 
bază al echipei sale, iar Biol an 
la Locomotiva Turnu Severin Ș* 
Guță Tănase Ia Progresul Sibiu, 
deși oarecum trecuți de.. prima 
tinerețe, conduc atacul echipelor 
lor datorită mai mult experienței 
lor și dau satisfacție în dificilul 
post de centru înaintaș, care 
cere multă pregătire fizică și teh
nică, agilitate și fantezie. Acestea 
nu sînt decît cîteva exemple din 
cele foarte multe care există. Și 
cu aceasta ajungem la „bubă“: 
în general, echipele din această se
rie sînt — oarecum — îmbă- 
trînite. Din această cauză nive
lul fotbalului din această serie se 
bazează pe cunoștințele individuale 
— avansate — ale jucătorilor, iar 
nu pe un joc colectiv, de echipă. 
Această situație frînează progre
sul calitativ și mai accentuat al 
fotbalului practicat, precum și 
perspectivele unei creșteri valo. 
rice mai puternice a echipelor. Nu 
știm dacă, de exemplu, antrenorii 
sau conducătorii echipelor cu po
sibilități de promovare în cate
goria A și-au pus întrebarea: 
„Cu ce jucători vom activa în pri. 
mul campionat al țării ?“. Față 
de insuficienta lor preocupare pen. 
tru pregătirea și promovarea unor 
cadre tinere și cu perspective, 
credem câ nu și-au pus această 
întrebare, ci continuă să aștepte 
promovarea pentru ca apoi să „în
tinerească" și să întărească e-

Fază dintr-un joc de pregătire (Locomotiva Citcj-Binamo 6) in 
vederea actualului campionat.

chipa cu elemente .culese" de la 
alte formațit Acest lucru este va
labil și pentru Recolta Avtatul Tg. 
Mureș, care a retrogradat anul 
trecut din categoria A, jar anul 
acesta avînd aproape aceiași ju
cători, s-a clasat la sfkșitul pri
mei părți a campionatului pe lo
cul 2. Cu alte cuvinte, mureșenii 
au din nou șanse de „A*. Ne în. 
trebăm însă dacă in această fe
ricita eventualitate vor putea să 
facă față in 1957 primului cam
pionat al țării, folosind aceeași 
formație cu care au căzut în 
1955?

In plus, prezența vîrstnicHor a 
determinat și subordonarea tacti
cii de joc la posibilitățile fizice 
ale jucătorilor. Tocmai de aceea, 
îngrijorător de multe echipe (E- 
nergia Metalul Cîmpia Turzii, Lo
comotiva T. Severin. Energia Fia. 
căra Mediaș, Energia Metalul Reșița 
etc.) au pus accentul pe apărare, 
ceea ce convine jucătorilor cu în. 
delungate state de serviciu, care 
nu-și pot permite eforturile fizice 
necesare jocului modern de fotbal.

CITEVA CUVINTE DESPRE 
JUCĂTORII NOI

Disproporția care există între 
numărul mare al jucătorilor vîrst- 
nici folosiți și numărul redus al 
celor tineri, credem că, se dato- 
rește în principal antrenorilor, 
care, atrași în goana după rezul. 
tate imediate se ocupă la antre
namente în special de jucătorii 
consacrați (în majoritate vârst
nici). In schimb, ei neglijează ti
neretul și juniorii, față de pregă
tirea cărora li se cere o muncă 
mai îndelungată în vederea per
fecționării calităților lor naturale, 
o muncă cu caracter de perspec. 
tivă. Nu este mai puțin adevărat 
că această situație se datorește și 
unor jucători care nu vor să ad
mită promovarea tinerilor, de tea
mă că aceștia... le „mănîncă pîi- 

nea*. Antrenorul Gavrilă Nistor 
(Locomotiva Cluj) are mult de 
furcă cu jucători ca Frentz și Mu. 
reșan, care nu vo^.nci în ruptul 1 
capului să admită' primenirea for
mației, din motivul arătat mai 
sus.

Desigur că, orientarea antre. 
norilor nu trebuie să fie: „tineri 
cu orice preț*. Preocuparea lor 
trebuie să fie îndreptată spre in
troducerea la timp în formație a 
jucătorilor tineri și ta’entați, cu 
mai puțină experiență, dar cu mai 
multe perspective, pe lingă ju
cătorii consacrați. O asemenea 
orientare a avut loc. spre sfîrșitul 
turului- la Energia Metalul Hune
doara, unde tînărul Ghec a su. 
plinit foarte bine lipsa din echi
pă a maestrului sportului. Ștefan 
Balint, iar juniorul Belea s-a in
tegrat cu succes în linia de atac 
a metalurgiștilor. alcătuită în 
majoritate din jucători rutinați. De 
asemenea, la Energia Metalul Uz. 
Tr. Or. Stalin, după înlocuirea 
jucătorilor care duceau o viață 
nesportivă și care nu maj dădeau 
randament în echipă (Lăzărescu, 
Garbeloti, Căinap, Cioboată, Oană, 
Marius Pintilie) cu elemente ti. 
nere, echipa a revenit pe linia de 
plutire.

O altă constatare negativă este 
aceea a loturilor supraîncărcate. 
De pildă, Energia Metalul Hune
doara are posibilitatea să alcătu
iască în momentul de față două 
echipe de forțe — aproximativ —- 
apropiate. Dar, întrucît un număr 
mare de jucători dați în grija u- 
nui singur antrenor limitează pro
cesul temeinic de instruire, pre
gătirea fotbaliștilor de la Hune, 
doara lasă de dorit în special la 
unii tineri.

★
Acestea sînt numai cîteva din 

considerațiunile ce se' impun la 
sfîrșitul turului primei serii din 
categoria B. Fără îndoială că mai 
sînt încă muite de spus, dar pe 
parcursul campionatului vom re
veni și asupra altor aspecte.

MIRCEA TUDORAN

Știri
• Duminică, Energia Flacăra 

Ploești a susținut la Ploești un 
meci amical cu Dinamo 6 Bucu
rești. Ploeștenii au învins cu 6—1 
(3—0), prin punctele marcate de 
Dridea (3), Tabarcea, Drăgan și 
G. Marin. In acest meci, ploeștenii 
au încercat cinci juniori care au 
dat satisfacție (Dridea, Tabarcea, 
G. Marin, Florea și Buzea).

Pereț nu a jucat fiind accidentat 
La un picior.

ÎN TIAEPUL LOR LIBER-.
O clădire frumoasă și spațioasă 

din imediata apropiere a uzinei 
din Oțelul Roșu. E noapte. Intr-o 
cameră arde încă lumina. Un tt- 
năr înalt citește cu pasiune. Este 
Alexandru Kotormany, halful stin
gă al echipei de juniori Energia Me
talul Oțelul Roșu, participantă la 
campionatul republican. In timpul 
liber, acest tinăr jucător de fotbal 
este un pasionat cititor. Intr-un 
raft, frumos așezate, se află peste 
30 de cărți in limbile romînă și 
maghiară, care constituie mica lui 
bibliotecă. Un început, numai...

Alexandru Kotormany este in a- 
celași timp și unul dintre cei mai 
her. ici cititori ai bibliotecii clubu
lui. De curind, a terminat romanul 
„Pe Donul liniștit", de Șolohov. In- 
timplări'.e povestite- în această 
carte l-au impresionat foarte mult. 
Acum a început să citească ro
manul „Neamul Șoimăreștilor" de 
Mihail Sadoveanu.

★
In fiecare zi. în poarta casei 

sale, lăcătușul Carol Lucacs, sto
perul și căpitanul echipei Metalul 
Oțelul Roșu din categoria C. este 
așteptat de micuțul „Coarci", bă
iatul său, care are numai doi ani. 
Carol Lucacs iși folosește timpul 
liber pentru educația copilului 
său. Cu multă dragoste și răb
dare se ocupă de el. după cum — 
înzestrat cu spirit gospodăresc — 
pune mult suflet pentru fericirea 
căminului său

In timpul lor liber, fotbaliștii de 
la Metalul Oțelul Roșu, vizionează 
filme, merg in grup la teatru. 
Centrul înaintaș Iosif Leretter (care 
a terminat de curind liceul se
ral ), extrema dreaptă Ion Ha - 
musz. halful Iosif Schier ca fi cei
lalți sînt nelipsiți de la fiecare 
film. Le-a plăcut nespus de mult 
filmul indian „Vagabondul" pe 
care l-au văzut de curind. La 
spectacolul ansamblului de cîniece 
și dansuri al C.C.S., la piesa de 
teatru „Hangița" jucată de Tea
trul de Stat din Reșița, au parti
cipat de asemenea numeroși jucă
tori de fotbal.

îndrumați de antrenorul lor, Ru
dolf Kotormany, avînd sprijinul 
întreprinderii la care lucrează, fot
baliștii din Oțelul Roșu iși or - 
ganizează și folosesc intr-un mod 
plăcut și folositor timpul lor liber. 
Cînd există o preocupare in a- 
ceastă direcție, se pot realiza 
multe lucruri utile și frumoase.

Romulus și Radu Zeno 
corespondenți

Programul etapei de Cupă 
de la 5 august

La 5 august se va desfășura o 
nouă etapă de Cupă, cu care se 
va deschide sezonul oficial' de 
toamnă la fotbal. Cu acest prilej vor 
intra în competiție echipele de cate
gorie B. Programul a fost astfel 
întocmit:

Locomotiva Pașcani — FI. roșie 
Burdujeni. _

Energia Metalul Galați — FL 
roșie Bacău.

Energia Metalul Constanța 
Progresul C.P.C.S. București.

Energia Flacăra Schela Mare— 
Energia Flacăra Moreni.

FI. roșie II Rm. Vîlcea — Pro
gresul Sibiu.

FI. roșie F. C. București — Di
namo 6 București.

Energia Metaiul Oțelul Roșu — 
Locomotiva T. Severin.

Energia Metalul 108 — Energia 
Metalul Reșița.

Progresul Luduș — Recolta A- 
vîntul Tg. Mureș.

Progresul Bistrița — Progresul 
Sațu Mare.

Flamura roșie I. H. Cluj — Lo
comotiva Cluj.

Știința Iași — Dinamo Bîrlad.
Progresul Focșani — Locomo

tiva lași.
Știința București — Locomo

tiva Constanța.
Energia Flacăra Cîmpina — E- 

nergia Metalul 1 Mai PloeștL
Energia Flacăra Mediaș — 

Energia Meta’ul Uz. tr. Orașul 
Staliri.

En&rgia Metalul St. R. Orașul 
Stalin — Recolta Avîntul Reghin.

Locomotiva Arad — Energia 
Minerul Lupeni.

Energia Metalul C. Turzii — 
Energia Metalul Hunedoara.
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Duminica, ia Orașul Stalin, s-a 
încheiat ultima fază a campkmatu. 
■lui motocicliist de viteză pe circuit. 
Totalizând cel mai bun punctaj 
Venera Vasilescu (Dinamo) — la 
150 cmc. femei, Romano Moldovan 
(C.C.A.) — la 125 cmc., L. Szabo 
(Dinamo) — la 250 cmc., Gh. Voi. 
culescu (C.C.A.) — la 350 cmc., 
N. Buescu (Locomotiva) — la 500 
cmc., și M. Dănescu 4- Al. Huhn 
(C.C.A.) — la categoria ataș au 
primit tricourile de campioni ai 
,ării.

Ca o primă observație, trebuie 
să arătăm că într-o anumită pri
vință formula de desfășurare a ac
tualului campionat a dat satisfac
ție. In majoritatea lor, mot ©cicliștii 
nu au rrtai fost la dispoziția „toa
nelor" mașinilor lor. nu au mat 
putut fi frustațî efe victorie datorită 
defecțiunilor mecanice, pe simplul 
motiv că o defecțiune suferită la 
una din faze urmată de un abandon 
sau un loc mai slab în clasamentul 
respectivei alergări a putut fi su
plinită cu ușurință printr-o com
portare bună la fazele următoare 
(au fost luate în considerare cele 
mai bune trei rezultate obținute de 
motocioliști de-a lungul celor cinci 
faze dte campionat). Astfel, la Cluj, 
la faza a doua a campionatului, 
Gh. Voicuilescu a trebuit să aban
doneze în urma unei defecțiuni me. 
«--nice. La faza a treia, la Tg. Mlu- 
reș, din cauza unui derapaj N. Bu
escu a trebuit să renunțe la primul 
Ioc și tot aci a trebuit să se resem
neze cuplul ML Dănescu + Al. 
HHihn cărora li s-a defectat mașina. 
Faptei n-u a influențat insă cu ni
mic situația finală a acestor aler
gători în clasamentul campionatu- 
lui. Motocicliștii de mai sus au pu
tut r»înă la urmă, și pe merit, să 
cucerească tricourile de campioni. 
Ei au fost într-adevăr, cei mai buni 
alergători din anuil acesta.

Noua formulă a prezentat însă 
si unele deficiențe. O parte dintre 
noii campioni au reușit să-și asigu. 
re titlurile încă după faza a treia 
a campionatului, iar alții după faza 
a patra. Știiindu-se campioni si
guri toți aceștia nu au mai căutat 
să lupte cu aceeași ardoare la fa
zele următoare. Astfel, parte din 
probele fazei a patra și aproape 
toate din cadrul ultimei faze au 
fost lipsite complet de interes și 
snectaclriozitate. ,,Pe cît de ne
răbdători au fost cetățenii Orașului 
Stalin să asiste la finala campio
natului motocidist de viteză pe 
circuit pe atît de decepționați au 
fost de comportarea avută de aler
gători", — ne-au relatat duminică 
seara corespondenții noștri din 
Orașul Stalin, Al. Dincă și Gh. 
Dumitrescu.

rinîndiu-se seama dfe această gra
vă deficiență comisia centrală de 
auto-moto va trebui ca pentru anul 
viitor să adlucă unele modificări 
regula men te! vi respectivului cam-

Urmare din pag. l-a)

sfirșitul competiției, este ușor re. 
cuperată, chiar în primele zile 
după terminarea ei. 4. In nici una 
■dintre ediții n-au existat iurburări 
serioase datorită fie efortului fie 
condițiilor de întrecere și de via
ta ; sarcina medicilor curanțî s-a 
rezumat la tratarea cîtorva furun
cule, mici eroziuni sau eriteme so
lare (la care ești expus chiar., 
in concediul de odihnă) și, în 
foarte rare cazuri la crize hepati.

(numaj în cazul unor sportivi 
cu antecedente în acest domeniu). 
5. imediat după terminarea cursei, 
oamenii erau apți pentru muncă, 
■atît din punct de vedere fizic cît 
și din punct de .vedere psihic. 

Aceste concluzii de ordin medi
cal au avut darul să risipească 
suspiciunile unora dintre specia
liști, care considerau această com
petiție ca antifiziologică. Odată 
risipite aceste suspiciuni, competi
ția își păstrează în întregime ca. 
racterul de cursă unică prin am
ploare și dificultate, deosebit de 
utilă în călirea organismului și 
în dezvoltarea calităților fizice, 
morale și de voință și cu un 
imoortant rol propagandistic. Este 
suficient să spunem în legătură 
cu acest ultim rol că Delta Du
nării, o regiune pînă nu de mult 
neglijată din punct de vedere 
sportiv, a fost literalmente răsco
lită de organizarea anuală a ma. 
rii competiții, pescarii și marinarii 
dovedind aptitudini excepționale 
pentru canotaj.

Fără îndoială că toți cei care 
au reușit să termine o astfel de 
competiție (iar anul acesta, spre

In prim plan 
(Dinamoj. (Foto: MAX BANUȘ)

Aspect din timpul desfășurării probei de 500 cmc în cadrul 
fazei a IV-a -a campionatului de viteză pe circuit, 
maestrul sportului M. Cernescu

pionat. Așa, de pildă, noi sugerăm 
ca abandonurile, în urma defecțiu
nilor mecanice, sau comportările 
mai slabe ale unora dintre motoci- 
dlști, să fie analizate de către o 
comisie tehnică specială și in cazul 
cînd se va dovedi că aceste aban
donuri sau comportări slabe survin 
nu din cauza mașinilor ci din delă
sarea alergătorilor cei care se vor 
face vinovați de aceasta să fie 
sancționați, măsurile mergind pînă 
acolo încât să fie excluși chiar din 
campionat.

O mare satisfacție pentru cei care 
au urmărit ultimele alergări de 
campionat a fost prezența pentru 
prima oară la startul întrecerilor a 
unui număr record de motodcliste 
a căror comportare a întrecut orice 
așteptări. In campionatul da viteză 
pe circuit au fost înscrise 10 con
curente și aproape toate au dove
dit frumoase calități tehnice și me. 
canice. Venera Vasilescu, licna UL 
laki, Margareta Unghi, Elisabeta 
Magyar!, Mihaela Mim teanc, Nidla 
Pascuțiu, Elena Tânăsescu stnt tno- 
tocidiste cu mari posibilități de 
progres. Urmează numai ca antre
norii tor să le acorde o mai mare 
■atenție.

Ne pare rău că la capitolul noi 
cadre tinere cate s-au remarcat cu 
prilejul campionatului, nu putem 
cita decît două nume: Costache 
FHorin și St lancovici, ambii de la 
C.C.A. Primul a și reușit de altfel 
să-și adjudece o frumoasă victorie 
Ia clasa 250 cmc. la ultima fază da 
campionat. Cu mașini mai bune 
acești tineri motocicliști vor putea 
deveni în curînd adversari de te
mut pentru actualii campioni ai 
țării.

Am fost sezisați că nici la Ora
șul Stalin traseuf nu s-a prezentat 
mai curat ca acela pe care s-a a- 
lergat în București, ia Tg. Mureș 
și Cluj. Faptul este desigur grav 
întrucât după cum am mai arătat 
praful și nisipul de pe traseu au 
o influență dăunătoare pentru 
motoarele mașinilor.

G. ȘTEFANESCU

au învins cei 859 km. dintre Calafat și Sulina
deosebire de ceilalți ani, nu s-a 
înregistrat nici un abandon din 
competiție și foarte rare abando
nuri pe etapă) merită admirație 
și respect. Cu atît mai mult sînt 
de admirat și de felicitat cîști- 
gătorii cursei: inginerul Cristo, 
dor Petrescu și electricianul loan 
Barbu de la Locomotiva Bucu
rești, care și-au adjudecat pentru a 
doua oară titlul de campioni la 
cajac-individual, dînd dovadă nu 
număr de calități fizice deosebite 
dar, și de multă pregătire tactică, 
precum și de un ridicat spirit de 
luptă. Este demn de notat că 
după etapa a IlI-a, echipajul lo. 
comotivist ocupa locul... 12 în cla
samentul general, la multe minute 
de lideri. Cu o perseverență 
demnă de toate laudele, cei doi 
au reînceput lupta pentru primul 
loc, Lau cucerit la Brăila — după 
etapa a Xl-a și l-au păstrat pînă 
la capăt, în ciuda micii diferențe 
de următorii clasați, oameni deo. 
seblt de dîrji.

Al doilea titlu de campion pus 
în joc a fost cucerit de canoiștii 
Locomotivei, (!lie Alexandru, Igor 
Andrtcenco, Matei Cuțov, Eftimie • 
Ivanov, Trofim Pocora, Mihai 
Tulbegean, Paraschiv Rudelici, An- . 
ton Costin, Anastasie Szabo, Du. 
mîtrache Cismas și Ștefan B-âlîc, 
cîrmaci). Aceștia s-au situat de 
la început în frunte și au cucerit 
titlul într-o maniară impresionan
tă, cîștigînd etapă de etapă. For
mat în majoritate din marinari 
sulineni, canoea Locomotivei con
stituie pe drept cuvînt o mîndrie 
a cetățenilor ultimului port de pe 
Dunăre, înainte de vărsarea ei în 
mare.

Echipele reprezentative 
de atletism juniori 

plecat la Pragaau
seara au părăsit Capi-ieri 

bala, plecind cu trenul, echipe
le reprezentative de atletism, 
juniori și junioare, ale R. P. 
Romine. Echipele noastre vor 
susține sîmbătă și duminică la 
Praga al doilea meci interna
țional din acest an. De data 
aceasta eie vor evolua in ca
drul unui meci triunghiular ală. 
turi de echipele de juniori ale 
R. Cehoslovace și R. P. Polone. 
Aceasta este, de fapt a doua 
ediție a acestei întHnirj triun
ghiulare; prima s-a desfășurat 
■anul trecut fa Polonia, la Cra
covia.

La o săptămină după acest 
triunghiular, la înapoiere spre 
patrie, juniorii și junioarele’ 
noastre vor face un popas La 
Budapesta, în cadrul căruia 
vor susține o întllnire cu echi

pele de tineret ale R.P. Ungare.

Echipele de popice ale
și-au împărțit victoriile

Capitalei și Timișoarei

Pe arenele Locomotiva și Teba 
din Timișoara a avut loc sîmbătă 
și duminică întiinirea între se
lecționatele masculine și feminine 
ale orașelor Timisoara și Bucu
rești.

Popicarii bucureșteni au depășit 
rezultatele pe care le.au obținut 
în ultima înțîlnire cu reprezenta
tiva Timișoarei. Despre acest lu- 
aru vorbește media de 598,8 popi
ce doborfte față de 578, media 
veche. La fete, media a scăzut 
însă de la 363,7 p. d. la 327. In

Flamurii roșii au cîș- 
două titluri: caiac pe 

Cupa C.C.S. acordată 
mai bun timp la caiac 
Trebuie reamintit că 
de caiac ale pescari-

Canotorii 
tigat și ei 
echipe și 
peotru cel 
4- canoe, 
echipajele 
lor din Deltă au ocupat locurile 
3—7, în clasamentul general, iar 
canoiștii locul II. Este un frumos 
succes al canotorilor din această 
asociație, care are meritul de a.și 
fi recrutat elementele exclusiv 
dintre începători.

Fmaleie campionatului reputta de baschet-junisri
„Speranțele" baschetului nostru 

se vor întiini în campionatul lor 
pe țară în curstrl acestei săptă- 
mini. Astăzi va începe Ia Satu 
-Mare turneul final al campiona
tului de juniori. El va dura pînă 
duminică 29 iulie. La startul fina
lelor campionatului masculin se 
vor prezenta următoarele echipe: 
Tînărul Dinamovist Satu Mare, 
Progresul C. Lung, Voința Ora - 
dea, Energia Constanța, Tînărul 
Dinamovist București, Selecțio - 
nata Rm. Vîlcea. Dintre aceste e- 
chipe o impresie deosebită au lă
sat — în jocurile de pînă acum — 
echipele Tînărul Dinamovist Bu
curești. Voința Oradea, selecțio - 
nata Rm. Vîlcea. Pentru orga
nizarea cît mai bună a finalelor 
s-au luat măsuri speciale la Satu 
Mare. De altfel în acest oraș bas
chetul este foarte mult iubit așa 
că este de presupus că întrecerile 
vor avea și un succes propagan
distic.

Echipele feminine finaliste se

*

întrecerile
Campionatul republican feminin 

de șah își desfășoară în prezent 
penultima sa fază : semifinalele.

Iau parte jucătoarele codificate 
din etapa precedentă (sferturile de 
finală), împreună cu cele care po
sedă categoria I și care au drept 
de joc direct în această fază.

Semifinalistele din acest an au 
fost împărțite în trei grupe, ju- 
cînd în orașele București, Ploești 
și Satu Mare.

★
La Pioești se întrec 15 jucă - 

toare, care luptă cu deosebită dîr- 
zenie pentru calificarea în finală. 
Intîlnirile au loc în sala „1 Mai“, 
unde, după cum ne comunică co
respondentul nostru D. Munteanu, 
concursul se bucură de cea mai 
bună organizare.

Pînă acum, la Ploești s-au jucat 
zece runde. Cele mai bune rezul
tate le-au înregistrat cunoscutele 
jucătoare Elena Graboviețki, fosta 
campioană a țării și Natalia Ilie
scu. 'Amîndouă au acumulat 7'/2 
pct. din 10 partide. La distanță de 
% pct. se află Rod:ca Manolescu 
și Mihaela Schenker. Urmează în 
clasament : Sanda Filipescu 6l/2 
pct.. Margareta Perevosnik-Covali 
și Gabriela Triță 6 pct, Maria 
Grubea 5‘/j pct., Elisabeta Stoia 
4*/2 pct.. Viorica Kuznețov 4 pct., 
Adela Winkler 3l/2 pct, Eleonora 
Gogilea 3 pct.. Vera Szigmond 1 
pct, Rașela Herșcu și Ghizela 
Grunberg 0 pct.

La Satu Mare, unde participă 
la întrecere 16 șahiste, corespon
dentul nostru Gali Eugen ne a- 
nunță că, după 6 runde, în c!a. 
sament conduce Clara Hodoș, care 
a cîștigat toate partidele susți - 
nute. ★

In semifinala din București 
participă 17 jucătoare de șah 
din București. Iași, Arad, O. 
rașui St-aiw, Ploești, Sibiu și CUij.

Pînă acum s-au disputat 11 
runde ale acestui turneu, lupta 
pentru primele 5 locuri, care asigură 
calificarea în finală fiind foarte 
dîrză. Nici o participantă n_a ră
mas pînă acum neînvinsă și chiar

- ♦ V-

cadrul acestei întîkiiri, cele mai 
bune rezultate le-au obținut la 
bărbați Al. Gomoiu (Buc.) 638 
p. d. și I. Kovacs (Tim.) cu 625 
p. d. La femei s.au evidențiat 
Florica Lăpușan (Buc.) 368 p. d. 
și Vilma Besinger (Tim.) cu 352 
P d.

Iată rezultatele tehnice: Bucu
rești: 4775 p. d.: 1. Ușer Klein 
588 p. d.; 2. Eugen Alexandru 555 
p. d.; 3. I. Săvescu 584 p. d.; 4. 
AL Andrei 606 p. d.; 5. I. Catri- 
nescu 577 p. d.; 6. M. Constan
tin 621 p. d.; 7. Al. Gomoiu 638 
p. d_;

p. d., I. Kovacs 625 p. d., V. 
bada 546 p. d., ~
p. d., Gh. Racoltea 563 p. 
Femei:

H .... >. n.i.

8 M. Crăciun 606 d. d. 
Timișoara: 4687 p. d.: I. Popa, 
593 p. d., M. Romulus 610 p. d„ 
V. Soos 569 p. d._ M. Maurer 582 

.......................... .. . Ti- 
Gh. Cocoș 599 

d. 
BUCUREȘTI, 2617 p. d.:

M. Tomescu 313 p. d-, V. Pohaci 
304, A. Dona 297, E. Lupescu 343, 
F. Ionescu 320, E. Arion 344, O. 
Popescu 328. F. Lăpușan 368. TI. 
MIȘOARA 2653 p d.: M. Bagorv 
344, H. Kric 323, R. Costin 328,
N. Dinu 316, B. Schneider 307, 
M. Korpoș 334. M. Kalch 349, V. 
Besînger 352.

vor întiini începînd de joi 26 iulie 
la Focșani. Acolo vor veni urmă
toarele formații : Voința Focșani, 
Progresul Oradea, Știința Tîrgo- 
viște, Tînărul Dinamovist Timi
șoara. Dintre acestea, foarte bine 
pregătită la fazele anterioare s-a 
prezentat echipa Tînărul Dinamo
vist Timișoara.

Atît finala campionatului mas
culin cît și aceea a campionatului 
feminin se vor disputa sistem tur
neu. adică fiecare echipă va juca 
cu fiecare dintre celelalte fina- 
liste.

Pentru o bună conducere a în- 
tîlnirilor au fost delegați arbitri 
din întreaga țară. Iată numele 
lor. La Satu Mare: Leonida Voisa- 
Tg. Mureș, Ion Bodoni-Clui, Ni
colae Stroe-Orașul Stalin, L. Szal- 
teleki-Oradea. Ion Petruț-Bucu- 
rești, Mihai Dumitrașcu-Satu Mare. 
La Focșani : Sofia Petruț-Bucu 
rcșți, Fr. March-Timișoara, Flo
rian Andor-Oradea, Ștefan Roșu- 
București.

șahistelor
fruntața ue p.na acum a clasa men. 
tului, Maria Tarapanov, a fost în
vinsă în prima rundă de Margare
ta Teodorescu. De atunci,' însă, 
Tarapanov demonstrează o deose. 
bită forță de joc, cîștigînd toate 
partidele, cu excepția unei singure 
remize, făcută cu fosta campioană 
a țării, Lidia Giuroiu. Aceâșta o- 
cupă acum locul doi în clasament, 
părînd a.și fi asigurat calificarea 
în finală, de altfel ca și tinăra 
Alexandra Nico'au, pe locul trei.

Iată prima parte a clasamentului 
acestei grupe: Âi. Tarapanov (Stț ința 
Buc.) 9i/2 p., Lidia Giuroiuj (Pro
gresul Buc.) 9 puncte., Alexandra 
Nicolau (Energia Buc) 8^ (1), 
Margareta Teodorescu (Progresul 
Buc.) 7i/2 (1), Doina Mayer (Ști
ința Timișoara) 6 (1), Marța Bîr- 
leanu (Știința Or. Stalin) 6, Frie
da Weinstein (Voința Iași) și 
Veturia Simu (Recolta Buc.)--5l/2 
(2), Maria Brana (Voința Or. Sta
lin) 5 (1), Emin Taniure (FI. ro
șie Constanța) și Hilda Petri (E- 
nergia Ploești) 4'/2.

In Capitală, jocurile se desfă
șoară în sala Locomotiva (Bd. Di- 
nicu Golescu 38) în fiecare după-< 
amiază începînd de la orele E17.

Campionatul de atletism pe echipe 
al orașului București

Stadionul Tineretului dint Capi, 
tală a găzduit la sfîrșituli săptă- 
mînii trecute întrecerile din ca
drul primei etape a campionatului 
de atletism pe echipe al orașului 
București. La ediția doua a aces
tei întreceri, care se desfășoară în 
acest an, participă echipele: Ener
gia 1 Mai Ploești, Energia Bucu
rești, Dinamo, Progresul, Voința, 
Locomotiva, Flamura roșie. In 
urma primelor întreceri au fost în
registrate următoarele rezultate : 
Energia Ploești-Progresul 119:68; 
Dinamo-Voința 139:6 ; Dinamo- 
Energia București 120:48; Energia 
București-Voința 69:0 (!!!); Lo.
comotiva-Flamura roșie 137:77.

Această competiție, deși a fost 
anunțată din timp, nu a format 
totuși un serios motiv de preocu
pare pentru cele mai multe din 
echipele participante. In felul a - 
cesta multe echipe s-au prezentat 
descompletate.

Iată cîteva din rezultatele indi
viduale înregistrate : BARBAȚI : 
100 m.: Th. Ficleanu 11,6; 200 m: 
Gr. Enache 22,7; 800 m.: Chirilinc 
2:03,3; 3.000 m.: Voicu Toma 
6:50,6; 110 m.g.: Ignat 16,0; lun
gime: N. Popa 6,73; înălțime: Gh. 
Simionescu și R. Georgescu 1,70; 
greutate : Cristea 12,93 ; suliță : 
Iordan 61,15; 5 km. marș: Neagu 
22.54.0; FEMEI: 200 m.: Mogoș 
27,2; A. Rădulescu 27,3; 500 m.: V. 

Tălmăceanu 1:21,8; Mogoș 1:24,9, 
S0 m.g. : Streza 12,8 ; lungime : 
Seitan 4,84; Daneș 4,76; înălțime: 
Cerchez 1,42; greutate : Tănase 
12,62; suliță: Tănase 37,95 ni.

Etapa a II a a campionatului de 
atletism pe echipe al orașului 
București se va desfășura pe sta
dionul Dinamo în zilele de 28 
(ora 17,00) și 29 iulie (ora 900). 
Nicolae D. Nicolae, coresponedent.

■ TENIS. — Pe terenurile Cen
trului de antrenament nr. 2 din 
Capitală, a început sîmbătă după 
amiază, un interesant turneu de 
tenis, la care participă cele mai 
bune rachete din Capitală. Sco
pul concursului este verificarea 
stadiului de pregătire a jucători
lor și jucătoarelor noastre frun
tașe,în vederea viitoarelor întîl- 
niri internaționale. In primele 
două zile s.au înregistrat urmă-* 
toarele rezultate:

FEMININ: Elena Roșianu-Ma- 
riana Niculescu 7—9, 6—3, 8—6; 
Despina Mavrocordat-Neicu 6—I, 
6—2; Lia Doboșiu-Rodica Andries- 
cu 11—9, 7—5; Elena Roșiar.u- 
Sibila Resu 6—3. 6—3; Lia Dobo- 
șiu-Despina Mavrocordat 6—3, 
6 - 3; Elena Roșianu-Morsa 6—1. 
E—1.

MASCULIN : Turdeanu - Mita 
6—3, 6—3; Năstase - Teodorescu 
6—4, 6—4; Angelescu - Dancea 
6—3, 6'—1; Cobzuc-Cruceanu 6—2, 
6—0; Siiberman-T. Ivan 6—3, 
6—1; M. Viziru-D. Viziru 6—2, 
6—3; Rakosi-Burcescu 6—1, 6—1; 
Năstase - Silberman 7—5, 0—6, 
6—3; Bădin-Turdeanu 6—3, 7—5. 
In cea mai disputată partidă, A. 
Schmidt a întrecut cu 7—5, 1—6. 
9—7 pe C. Zacopceanu, campionul 
țării noastre pe 1955,



Macheta stadionului central din Leipzig

O măreață sărbătoare a sportivilor germano: ®
A DOUA EDIȚIE A SERBĂRILOR DE fiMUHASTICĂ 
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Întîlnirea de gimnastică 
dintre reprezentativele feminine 

ale R. P. Romine
VARȘOVIA, 23 (prin telefon). 

Concursul de gimnastică dintre 
reprezentativele feminine ale R.P. 
Române și R.P. Polone a continuat 
duminică după amiază cu exerci
țiile liber alese. Componentele e- 
chdipei noastre S-au prezentat mai 
bine în ziua doua de concurs, dar 
n-au reușit totuși să întreacă re
prezentativa poloneză, care este 
intr-o foarte bună formă. Din e- 
chipa noastră în cadrul exercițiilor 
liber alese comportarea cea mai 
bună a avutro tot Sania Inovau, 
care s-a prezentat la fel de bine 
ia toate aparatele. Reprezentati
va R. P. Ramîne s-a resimțit de 
pe urma absenței din formație a

Thelma Hopkins i-a scris lolandei Balaș:
„Cu toate urările de bine pentru viitor

și R. P. Polone 
celor două gimnaste de bază ale ei, 
maestra sportului Elena Leuștean 
și Georgeta Hurmuzache. Din e- 
chipa poloneză s-au remarcat: Ra
koczy, Kot și Slizowska.

Iată rezultatele finale ale întîl- 
nirii :

Pe echipe: R. P. Polong 365,30 
pete. — R. P. Romînă 362,65 pete. 
Pe aparate: Sol; R. P. Polonă 
45,95 pete., R. P. Romînă 45,90 
pete. Blrnă: R. P. Romînă 45,05 
pete., R. P. P. 44,80 pete., Para, 
lele : R. P. P. 46,50 pete., R. P. R, 
46,05 pete., Sărituri: R. P. P_- 
46,15 pete., R. P. R. 45,80 pete.. 
Individual. Pe aparate: Sol : 1. 
Rakoczy (R.P.P.) 18,55 pete., 2. 
Inovam (R.P.R.) 18,35 pete. 3-4, 
Vătășoiu (R. P. R.), Slizowska 
(R.P.P.) 18,30 pete. Bîmă: 1. Kot 
(R.P.P.) 18,50 pete’., 2. Rakoczy 
(R.P.P.) 18,30 pete, 3. Țicu
(R.P.R.) 18,20 pete. Sărituri: 
Rost (R.P.P.) 18,70 pete. 2. I

18,30 pete Bună: 1. Kot

(R.P.R.) 18,20 pete. Sărituri: 1. 
Rost (R.P.P.) 18,70 pete. 2. Ra
koczy (R.P.P.) 18,60 pete., 3. Kot 
(R.PjP.) 18,65 pete. Paralele: 1. 
Rakoczy (R.P.P.) 18,60 p. 2. Spa- 
bov (R.P.P.) 18,55 pete. 3. Kot 
(R.P.P.) 18,45 pete. Individual
compus: 1. Rakoczy (R.P.P ) 74,05 
pete., 2. Kot (R.P.P.) 73,75 pete. 
3. Inovau (R.P.R.) 73,15 pete.,
4-5 Spahov, Slizowska (R.P.P.) 
72.35 ' “ --------- --------
pete., 
pete., 
pete.. 
pete..
11. Iokiel (R.P.P.) 70.80 pete. 
Săcălici (R.P.R.) 69,80 pete.

și pentru 1,76!”
DRAGA 1OU
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____  de 
cultură fizică și sport din R. D. 
Germană. Dar pe lingă semnifica
ția ier sportivă de vor arăta în 
primul rînd dorința fierbinte de 
pace a tineretului liber german, 
dorința unificării întregii Germa, 
nii, crearea unei țări libere, cu 
adevărat democratice, iubitoare de 
pace și progres.

Despre acest lucru se vor con
vinge sportivii fruntași din Cairo, 
Helsinki, Sofia, București și alte 
mari orașe din toate cojțurile 
kun ii, gazetari din tofete conti
nentele care au fost invitați să 
participe și să asiste la marea 
noastră sărbătoare. Cele mai mari 
competiții se vor desfășura pe 
terenuri’e marelui combinat spor
tiv din Leipzig. Combinatul este 
înzestrat cu una din ceie mai fru
moase piscine nautice din Europa, 
cu numeroase terenuri de fotbal, 
baschet, hochei pe iarbă, volei 
tenis, o minunată sală de gim
nastică și un stadion central 
de 100.000 locuri. Stadionul este 
unui din cele mai mar: din Europa 
și al doilea stadion al Germaniei. 
Pe acest teren va avea loc meciul 
de fotbal dintre selecționatele 
orașelor București și Leipzig. In 
primele zsile ale lui august, sute 
de mii de spectatori vor urmări 
din tribunele acestui minunat sta
dion întrecerile atletice dintre at- 
lețiî fruntași ai R. D. Germane și 
R. F. Germane.

Prin munca neobosită a organi
zatorilor care au pus Ia punct 
fiecare amănunt al desfășurării 
competițiilor, asigurind tuturor 
sportivilor noștri și celor de peste 
hotare cele mai bune condițiunl 
de participare — toate lucrările au 
fost terminate. Acum în preajma 
deschiderii serbărilor putem anun
ța cu mîndrie: ,,împodobit sărbă
torește, Leipzigul vă așteaptă 
dragi oaspeți!"

Berlin, iulie 1956.'

★
— Articol scris de cores

pondentul nostru din R. O. 
Germană, Gerhard Lerch—

★
noastre, în care 

activitate cul- 
și sportivă, 

orașul renumi-

Aliaturi 
Berlin, capitala 
Republicii De
mocrate Germa- 

Leipzigul 
este al doilea 
oraș al țării 
pulsează o vie 
turală, industrială 
In aceste zile, 
telor tîrguri internaționale se pregă
tește pentru un măreț eveniment 
sportiv: A doua ediție a serbărilor 
de gimnastică și sport („Das D. 
Deutsche Turn- und Sportiest"). 
Asemenea marilor competiții spor
tive naționale „Spartachiada popoa
relor" din U.R.S.S., Spartachiadele 
din R. Cehoslovacă, serbările de 
gimnastică și sport care vor avea 
loc între 2 și 5 august sînt între
ceri sportive care se bucură de 
multă popularitate în rîndul oame
nilor muncii de la orașe și sate. 
Serbările de gimnastică și sport din 
R. D. Germană au o veche tradiție. 
Ele sînt continuarea marilor com
petiții de gimnastică ale muncitori
lor germani din secolul al XiX-lea, 
inițiate de Friedrich Ludwig Jahn. 
In 1922 a avut loc tot la Leipzig 
ultima serbare sportivă a munci

torilor germani dinaintea celui 
de al doilea război mondial.

Tradliționatele competiții și ser
bări ale oamenilor muncii au fost 
reluate în 1954 cînd s-a organizat 
la Leipzig prima mare întrecere a 
(sportiviIlar din Republica) Demo
crată Germană. Ea a constituit o 
minunată trecere în revistă a noii 
mișcări sportive muncitorești.

Anul acesta serbările sportive 
vor Jtia o amploare nemaiîntîlnită. 
Peste 25.000 de tineri vor parti
cipa la întreceri în 30 de discipline 
sportive, organizate pe diferite sta
dioane și terenuri din Leipzig. La 
atletism, de pildă, vor lua startul 
700 de concurenli, in înot 1000, la 
fotbal și handbal 1100, la hochei 
pe iarbă 600, la popice 400, la ci
clism 750, la box 240 etc. In aten
ția generală se situează demonstra
țiile de gimnastică, la care parti
cipă cîteva mii de sportivi între
cerile pe echipe (jocuri sportive) 
se organizează după sistemul

ne,

ter-școlare, 
terregiuni 
Firește că 
te aceste 
competiții★

dovedi dezvoltarea mișcării

Fejbvtări pexwru săritura ta 
de 1,75 de ieri. Am auzit in 
buletinul de Știri de ta «ra « 
seara ca fu ai întrecut recordul 
mondial. Iți mulțumesc pentru 
cartea poștală ““ ' ~ '
nea ța aceasta, 
de bine pentru 
1,76!

primită în dimi- 
Cu toate urările 
viitor și pentru

Thelma

conținutul cărțiiAcesta este 
poștale ilustrate sosite ieri pe 
adresa recordmanei mondiale 
la săritura în înălțime, lolanda 
Balaș. Ștampilele poștei mai 
spun că acest răvaș vine toc
mai de la Belfast, din lr'anda. 
orașul de domiciliu al fostei

deținătoare a recordului, Thel
ma HcțJcins.

Cele două prietene poartă o 
Susținută corespondența, își 
împărtășesc din bucuriile și 
din întimplările vieții, își scriu 
despre metodele de antrenaj- 
raent și despre planuri de vii
tor, care la amîndouă converg 
către aceiași obiectiv: Jocurile 
Olimpice de la Melbourne, unde 
lolanda și Thelmp se vor afla 
din nou în fața aceleiași șta
chete de sărituri. Și nu va fi 
de mirare ca acolo recordkil 
mondial să facă încă un salt.

Iată un exemplu înjdus că 
rivalitatea și întrecerea de pe 
terenul de sport nasc priete
niile cele mai sincere, cele mai 
frumoase, cele mai trainice.

pete., 6. Țicu (R.P.R.)
7. Vătășoiu (R.P.R.)
8. Mărgărit (R.P.R.)
9. Schland (R.P.R.)
10. Rost (R.P.P.) 71

72,20
72,10 
72,00 
71.70 
pete.,

12.

KUȚ L A AJUTAT PE PIR1E.-

Primim din partea publicistului 
sovietic V. Viktorov următorul 
comentariu asupra epocalei între
ceri dintre Vladimir Kuț și Gor
don Pirie, în care acesta din urmă 
a reușit un nou record mondial 
Pe distanța de 5.000 m. plat.

,.Cea mai mare senzație a ac
tualului sezon de atletism a fost 
întîlnirea dintre Vladimir Kuț. 
atletul care a ameliorat de mai 
multe ori recordul lumii pe 5.000 
m. și care este campionul Euro
pei pe această distanță, cu aler. 
gătorul englez Gordon Pirie. îna
inte de această memorabilă înitîl- 

' nlre. care a avut loc la Bergen, 
în Norvegia, Kuț participase la 
alte întreceri pe stadioanele Dane- 

' mareei și Norvegiei. La Copen
haga, el a alergat într-o cursă de 
3.000 m. cu cunoscutul alergător, 

/ danez
vins, 
8:03,0. 
lergat 
concurs la Oslo, luptînd cu cel 
mai puternic alergător al Norve
giei, Sakswik. Cu acest prilej, Kuț 
a stabilit un nou record unional, 
echivalînd cu 8:01,4.

La Bergen, pe Kuț îl aștepta 
Pirie, care după cum s-a aflat 
mai tîrzhi, se pregătea de multă 
vreme, să întreacă recordul mon
dial al maghiarului Iharos pe

5.000 m. (13:40,6). Dar cine știa 
aceasta? In ultimii doi ani în. 
cercările lui Pirie pe această dis
tanță iuseseră tot atîtea insuc. 
cese și el se concentrase mai mult 
asupra cursei de 10.000 m. Cel 
mai bun rezultat al 6ău pe 5.000 
m. era numai de 14:02,0.

Folosind elementul surpriză 
care-i stătea la dispoziție, Pirie 
reuși de data aceasta să-și în. 
făptuiască idealul. El a oferit 
lui Kuț posibilitatea de a conduce 
cursa, iar înaintea ieșirii în ult'-

Gunnar Nielsen și l-a în- 
parcurgînd distanța în 

După citeva zile, el a a- 
aceeași distanță într.un
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Baschetbalistele ie la Energia
SOFIA, 23. (Prin telefon de la 

corespondentul nostru Toma Hri- 
stov). — Duminică, echipa femi
nină de baschet a asociației Ener
gia, care întreprinde un turneu în

mas cu impresia că în foarte 
scurtă vreme vom mai auzi d’m 
nou despre el—“
GINDURI ALE SPORTIVILOR 

FRANCEZI
Încă un record mondial despre 

care se spusese odată că este 
„dincolo de limitele posibilităților 
umane", a fost trecut la arhivă... 
Cej 45,798 km., cit măsura „recor
dul orei" al cunoscutului ciclist 
italian Fausto Coppi, n-au intimi
dat pe mai tînărul Jacques Anque-

ma linie dreaptă, Pirie s-a a- 
runcat înainte, încheind învingă
tor alergarea cu rezultatul record 
13:36,8. Kuț, de asemenea, a între
cut vechiul record al lui Iharos, 
realizînd 13:39,6.

In acest fel, istoria s-a repe
tat. Cu doi ani în urmă, Kuț l-a 
dus la record pe englezul Chata- 
may, iar acum el i-a dat aju
tor lui Pirie pentru a bate recor
dul mondial. Și fot așa ca și Cha- 
taway, după cursă, noul record, 
man a declarat public: ^li mulțu
mesc lui Kuț!“

Am avut prilejul să stau de 
vnrbă cu Vladimir Kuț, la întoar
cerea sa la Moscova, și am râ-

til, care, după cum am mai anun.at, 
a înregistrat pe velodromul Vigo- 
reiii de la Milano distanța de 
46,159 km. E drept, între recordul 
lui Coppi și cel proaspăt, al lui An
quetil, timpul a așternut un „in. 
termezzo" de 14 ani, ceea ce dă 
o valoare în plus performanței 
ciclistului francez.

Satisfacțiilor de ordin moral, 
pe care le va fi resimțit desigur 
noul recordman, au venit să se 
adauge și cele materiale. După 
cum scrie într-un număr recent 
ziarul francez „I’Equipc", firma 
comercială „Perrier" interesată în 
organizarea, de competiții cicliste, 
a oferit lui Anquetil un premiu de 
500.000 franci, Inraînarea sumei

tîvouKEȘ'f/? io
RoUHft/VfO.-

iiwingătwre în R. P. Bulgaria
R. P. Bulgaria, a întîlnit la Stara 
Zagora selecționata regiunii. După 
o partidă în care echipa romînă a 
fost net superioară, victoria i-a 
revenit cu scorul de 66-29 (32-13).

a avut loc într-un cadru, mai mult 
sau mai puțin solemn, tn ziua de 
3 iulie.

In această zi, sportivul francez 
a înscris la activul său o perfor
manță poate tot atît de frumoasă 
ca și recordul obținut la Vigorelli.

Primind cecul din mina domni, 
lor, Potin și Aubert, reprezentan
ții firmei citate, Jacques Anquetil 
a scris pe verso: ,,Pentru operele 
sociale ale Armatei", cedînd ast
fel întreaga sumă celor căzuți 
sub arme... El a menționat, apoi, 
In mod special, că o parte din a- 
ceastă sumă va trebui vărsată 
doamnej Dufour, mama unui ci
clist care a făcut parte din tru. 
pele trimise în Algeria, fiind ucis 
cu prilejul incidentelor sîngeroase 
de la Palestro.

Gestului elocvent a] lui Anque
til putem să-i adăugăm și decla
rația unui alt ciclist francez cu. 
noscut, Andre Darrigade, care cu 
prilejul primei sale victorii de 
etapă în Turul Franței a declarat, 
textual: „...Este pentru prima oară 
că îmbrac tricoul galben. O per
formanță atît de frumoasă nu mai 
reușisem pînă acum decît în Turul 
Algeriei, în 1951. Pornisem acum 
la drum, cu o tristețe în suflet: 
marțea trecută, fratele meu a fost 
chemat sub arme în Algeria și 
am atîta îngrijorare pentru el..."

Tristeți care apasă sufletele 
sportivilor francezi cinstiți.*

Wagtmans și-a păstrat 
tricoul galben in Turul Franței

Nici dificila etapă Gap-Torino, în 
care cicliștii participant! la Turul 
Franței au traversat munții Alpi, 
pentru a trece din Franța în Italia, 
n-a adus schimbările așteptate în 
clasamentul general. Cele trei piscuri 
înalte (Izoard 2360 m., Montgenăvre 
1K4 m., Sestriere 2030 m.) au dat pri
lejul „cățărătorilor” să' deslănțuie 
atacuri energice, care ar ii trebuit 
să le amelioreze situația în clasament. 
Dar nici Bahamontes, nici Gaul și 
nici ceilalți specialiști ai muntelui, 
n-au putut Infringe rezistența cicliș
tilor aflați în fruntea clasamentului, 
dintre care au rămas în urmă nu
mai Darrigade, care a mai pierdut 
15 min., Lauredi (sosit la Torino cu 
o întîrziere de 7 min. 21 sec.) și ita
lianul Bruno Monti, care pierde câ
teva locuri prețioase în clasament.

Risipiți în ascensiunea muntelui 
Bestrifere, în urma atacurilor lui 
Charly Gaul, cicliștii din față s-au 
regrupat totuși la coborîrea în spre 
cîmpia Italiană, astfel că la Torino 
s-au prezentat la sprint un grup de 
nu mai puțin de 16 cicliști. Primul a 
trecut linia de sosire italianul De Fi
lippis. care a parcurs cei 234 km. ai 
etapei în 6 ore 42 min. 9 sec. (media 
orară 34.912 km.). La jumătate de roa
tă, a sosit Ockers, urmat de Bauvin, 
Nencini, Walkowiak, Robinson, Clo
se, Văii der Pluym, Wagtmans șl cei
lalți.
Astfel, olandezul Wagtmans și-a păs

trat „tricoul galben”, fiind în frunte 
cu 91 ore, 24 min. 33 sec. Urinează re
gionalul francez Walkowiak la 4 min. 
27 sec., Bauvin (Franța) 6 min. 33 
•ec., Adriaenssens (Belgia) 7 min. 19 
sec., Lauredi (reg.) 8 min. 54 sec.. De 
Filippis (Italia) 11 min. 4 sec., Woor- 
ting (Oâanda) 12 min. 53 sec., Picot 
<reg.) 1» min. 51 sec., Bahamontes 
(Spania) șl Xfonti (Italia) 18 min. 8 
sec.

Astăzi șl mîine urmează alte două 
etape de munte: Torino-Grenoble (260 
km.) și Grenoble-St. Etienne <173 
km.).

Bdgiawl Buysse a ciștigat 
turul ciclist al Iugoslaviei

BELGRAD 23. (Agerpres) —» 
La 22 iulie a luat sfîrșit b» 

Zagreb turul ciclist al Iugoslaviei 
desfășurat pe un traseu în lungime 
de aproape 900 km. împărțit în 
5 etape.

Ultima etapă a turului, Mari-: 
bor—Zagreb (147 km), a fost 
cîștigată de ciclistul polonez Cir- 
krajewski cu timpul de 4h 01*32’\ 
urmat de Wozniak (R.P. Polonăț, 
același timp și Kristev (R. P. 
Bulgaria) — 4h 04’55”.

In clasamentul general indivi
dual primul loc a fost ocupat de 
ciclistul belgian Buysse cu timpul 
de 26h.32’45”. Pe locurile urmă-’ 
toare s-au clasat Mascba (Aus
tria) 26h.33’21”, Petrovic (R.P.F. 
Iugoslavia) 26h.36’25”, Bajo (R.P. 
F. Iugoslavia), Durlacher (’Aus
tria), Van den Ber (Olanda).

Pe echipe victoria a revenit 
prezentativei R.P.F. Iugoslavia 
timpul de 79h.54’58”, urmată 
Austria — 79h.58’43”; Olanda
80h.22’13”; Belgia. Croația, R.P- 
Bulgaria și R.P. Polonă. _

re.
cu 
de
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„Te felicit din toată inima, dragă Țintea!i-a spus Victor 
Teodorescu (stingă) ttnărului său coleg de echipă Dumitru Țintea 
(dreapta) după ce acesta a cîștigat proba de pistol viteză și pri. 
mul loc ii clasamentul general. (Foto: M\X BANUȘ)

Dumitru JHrtea noul lider al ciasaratuliri 
campionatului republican de pentatlon modern

• „Duelul* dintre Victor Tetwio- 
rescu și Dumitru Țintea, hotarî- 
tor pentru desemnarea campiona
tului individual de pentatlon mo
dern pe anal 1956, a revenit ieri 
— în proba de pistol viteză — 
tlnărului Țintea cu un rezultat 
foarte bun: 194 puncte dm 200 
posibile 1

Istoria acestei performanțe este 
pe cît de scurtă (concursul a 
ținut numai 2 ore), pe atit de 
Interesantă 1 Țtatea, intrat pri
mul pe standul de tragere, con
form ordînei de concurs, a obți
nut 50 de puncte cu primele 5 
focuri, apoi 48 cu următoarele 5 
!(4 „decari* și un ,x>ptar“). 46 și. 
în fine, spre satisfacția tuturor, 
a terminat cele 20 de focuri tot 
cu o serie de 50 puncte din 5 
cartușe, fn felul acesta. Țintea a 
înregistrat cea mai bună cifră 
realizată vreodată la noi în țară 
în cadrul concursurilor de penta
tlon modern (vechiul ..record" al 
pentatfoniștilor era deținut de 
Viorel Maneta cu 190 p.) .provo
când totodată o luptă dîrză între 
pretendenții la titlul de campion 
republican. întrecerea a lost in
tr-adevăr foarte strînsă dar — 
după cum veți vedea — rezulta
tele următoare n.au îndreptățit 
așteptările, probabil, din cauză că 
adversarii direcți ai lui Țintea au 
înitrat în 
rezultatul . ...

Imediat după Țintea au luat 
loc oe stand Victor Teodorescu 
șl Comei Vena, hotarîți desigur, 
să umbrească prin performanța 
lor „cifra* lui Țtatea sau. cei pu
țin, să se apropie de nivelul el. 
începutul lui Vena a fost foarte 
promițător (49 puncte în prima 
serie), în schimb cel el Ini Teo
dorescu (45 nA a lăsat să se tn-

direcți ai luf Țintea au 
concurs „speriați* de 

realizat de acesta.

Campionatele europene de yachting
ZADAR 23 (prin telelon). — 

Azi (n. r. ieri) au continuat in 
stațiunea de pe coasta Dalmației 
(R. P. F. Iugoslavia) campiona
tele europene de yachting clasa 
snipe, în care sînt angrenate 11 
reprezentative de țări. A treia și 
a patra regată care au avut loc nu 
ne-ati fost favorabile. Echipajul 

romîn compus din Mircea Dimi- 
triu sl Gheorghe Lungu a mai 
pierdut un loc în clasamentul ge
neral și se află în prezent pe lo
cul 10. avînd în urma lui doar re
prezentativa Angliei. Această com
portare se datorește în cea mai 
mare măsură lipsei de experiență 
în competițiile internaționale, ex
primată printr-o serie de greșeli 
de ordin tehnic și tactic. Astfel, 
în ultima regată de azi (n.r. ieri) 
parcursul dintre ultimele două ba
lize a fost greșit efectuat de ve« 
ilștii noștri, în prea multe zig- 
za guri, fapt care i-a dezavantajat 
simțitor, răpindu-le un timp pre
țios.

De remarcat este faptul că echi
pajul U.R.S.S. a reușit să cîștige 
cinci locuri în clasamentul gene
ral, arătînd un progres simțitor, 
deși activitatea veliștilor sovietici 
la această specialitate a yachtin- 
gului nu are nici pe departe am
ploarea claselor de iolă și star. O 
valoare constantă o dovedesc pî- 
nă în prezent reprezentativele R. 
F. Germane, Italiei și Turciei ca
re dețin de altfel și primele trei 
locuri în clasamentul general la 
o diferență foarte mică de puncte 
între el». De asemenea, compor-’

treburile eu 
Vena pierzln. 
sine (a ratat 
seria a Ill-a),

trevadă că liderul clasamentului 
la acea oră are toate șansele sa 
piardă „șefia*. In continuarea se
riilor de 5 focuri 
mers și mai prost, 
du.și stâpînirea de 
chiar un cartuș în 
iar Teodorescu menținîndu-se pe 
media de 45 puncte.

Nici a treia grupă de trăgători 
n-a reușit să pericliteze victoria 
lui Țintea, deși în cadrul ei se 
găseau Alexandru Stoenescu, Wil
helm Roman și mai cu seamă, 
Viorel Manciu, toți trei conside
rați ca specialiști ai tragerii cu 
pistolul. Dimpotrivă. în această 
grupă s-au înregistrat cele mai 
slabe rezultate, cu’minînd cu fo
cul pierdut de Roman în prima 
serie și cu cele două cartușe ra
tate de Viore! Manciu în seriile 
doi și patru.

Rezultatele submediocre ale tai 
Manciu. Vena. Stoenescu, Roman, 
precum și - cel incalificabil al lui 
Dan Ionescu (115 p. 1) nu au la 
bază greșeli tehnice cum s-ar 
rea la prima Impresie, ci sînt 
marea unei totale nepregătiri 
punct de vedere moral și de 
tnță.

Revenind la părțile pozitive 
poligonul 
subliniem

Daniel 
merituos

pă- 
ur- 
din 
vo-

ale
întrecerii de ieri de pe 
Tunari, se cuvine să 
performanta sibianului 
Crețu care a ocupat un 
îoc II cu 182 puncte.

Iată ordinea și punctajul primi
lor clasați în proba de tir și după 
trei zile de concurs: TIR: 1. DU
MITRU ȚINTEA (Progresul) 194 
p—980 p_, 2. D. Crețu (Voința) 
182 p.—740 p.. 3. V. Teodorescu 
(Progresul) 182 p—740 p ; CLA-L

2.
3. 
P-

SAMENT PE TREI PROBE: 
DUMITRU TINTEA 28125 p.; 
Victor Teodorescu 2592,5 p_; 
V. Manciu (Progresul) 2177 5 

târî bune au mai avut și echipa
jele Elveției și Belgiei care au 
cîștigat locuri de frunte în ulti
mele două regate.

Lupta pentru titlul de campioni 
europeni rămîne încă deschisă a- 
vînd în vedere că au avut loc nu
mai 4 din cele 11 regate ale cam
pionatului.

Pe pistele de atletism ale lumii 
Maria Itkina și Arda’ion Ignatiev au obținut excepționale recorduri

KIEV 23 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Pe stadionul republican „N. S. 
Hrușciov* din Kiev s-a disputat 
sîmbătă și duminică un concurs 
de atletism la care au luat parte 
cei mai buni atleți sovietici.

Un rezultat excepțional, ce re
prezintă un nou record mondial, 
a obținut cu acest prilej cunoscu
ta sprinteră sovietică Maria Itki
na în proba de 220 yarzi pe care 
a parcuts-o în timpul de 23’’6/10. 
Această performanță este superi
oară cu 4 zecimi de secundă ve. 
chiulul record mondial obținut de 
atleta australiană Jacksoh. Cro
nometrată pe distanța de 200 m 
Itkina a realizat timpul de23”5/10, 
stabilind astfel un nou record u- 
nional și european. Vechiul re
cord european al nrobei aparți
nea din anul 1936 atletei polo
neze Stela Walasewicz.

In cursa masculină de 220 yarzi 
un timp foarte bun a obținut 
maestrul emerit al sportului Ar-

Astăzi pe Stadionul 
Republicii

Echipa de handbal Dinamo Berfin 
întilnește Selecționata Știința 
Echipa de handbal D'ramo Ber

lin, care și-a început turneul pr^ 
victoria obținută în fața echipei 
Energia Reșița, va apare astazi 
în fața spectatorilor bucureștenr. 

Handba’iștii germani vor în- 
tîlni pe stadionul Republ'xii selec
ționau asociației Știința. Un meci 
foarte dTicH pentru echipa noas. 
tră (alcătuită ta mare majoritate 
din jucători tineri). Recent, Di
namo Berlin a învins puternica 
echipă UDA Praga iar U Reșița 
oaspeții au desfășurat un joc com
plet. aoieudat adesea la .scena 
deschisă*.

In ~ echipa noastră vor apare 
mulți jucători care s-au afirmat 
tn camoionstete din anul trecut 
și dm anul acesU. Ește vorba de 
dement» ctf frumoase perspective 
ca Balaiș, Costache, Țipu, Huru- 

‘beaou, Nodea «teî 'Alături -de ei 
vor juca elemente cu mai multă 
experiența ca Lupescu și Lache. 
Dar iată lotul complet al selecțio. 
roatei Știința:

Labă și Bădoi (portari), Balaiș, 
Șelaru, Balaș, Costache, Lupescu, 
Bota, Pană (apărători), Lache, 
Stănescu, Țipu, Jude Hurubeanu,

■
Intflnirea va fi condusă de ar- 

Nodes, Hnap (atacanți).

bitsrui polonez Gerhardt Jany.
Programul de azi de pe stadio

nul Republicii este următorul:
ORA 16.45: Progresul I.T.B. — 

Locomotiva Gara de Nord, joc In 
cadrul competiției de handbal re
dus „Cupa de Vară“.

ORA 18: Selecționata Știința — 
Dinamo Berlin. ,

U.R.S.S.
SPARTAK MOSCOVA 
CONDUCE CATEGORIC 

Duminică, pe stac&onul Dinamo din 
Moscova, s-a consumat unul din ma
rile derbiuri ale campionatului de 
fotbal al U.R.S.S. pe anul 19S6. Spar
tak Moscova, echipă pe care tot mal 
multe voci sînt gata s-o considere 
ta ora actuală cea mat bună din lu
me. a trecut peste rezistența dispe
rată ai lui Torpedo și în momentul 
de față avlnd un avans de șase punc
te față de următoarele clasate se su
flă în poziția virtualei ciștigătoere a 
campionatului țârii.

Succesul echipe Spartak a fost de
cis in primele 60 minute de joc, cind 
a și fost pecetluit acel scor de 2—1 
(minim ca diferență, dar suficient 
pentru victorie).

M.OOO de spectatori prezențl dimi- 
năcă pe stadionul Dinamo, credeau că 
se va repeta „Istoria" din primăvară 
cînd Spartak, ca și acum. într-o for
mă extraordinară, a dominat catego
ric, dar Torpedo a scăpat de două 
cri, a înscris și apoi a ținut scorul. 
Numai că de data aceasta superiori
tatea teritorială a liderilor a fost 
fructificată de două ori. deșt ocazii 
de a înscrie au fost mult mai nu
meroase.

Astfel Torpedo, suferind a doua în
frângere consecutivă a pierdut din- 
tr-odată orice șansă de a mai conti
nua cursa pentru medaliile de cam
pioni.

Deși joacă evident mai bine ca la 
începutul sezonului, campionii țării, 
Dinamo Moscova, nu și-au găsit ve-

Calion Ignatiev: 21”I/10, rezultat 
care constituie de asemenea un 
nou record al Europei.

La acest concurs a luat parte 
și echipa de atletism a R. P. Chi
neze care se antrenează în pre
zent în Uniunea Sovietică. Spor
tivii chinezi au avut o comporta
re foarte bună reușind să stabi
lească 11 noi recorduri naționale.

9 Duminică la Budapesta s-au 
înregistrat două recorduri maghia
re la juniori: 100 m Toth Bela 
10,7: 2000 m Karpati 5:33,8.

9 Iată cîteva rezultate înregis
trate la campionatele preliminarii 
ale R. F. Germane: 400 m Pars- 
chke 47,6; 800 m Lawrenz 1:49,1; 
10.000 m Konrad 29:48,2; greutate 
Wegmann 16,69 m; lungime Holz, 
berger 7,47 m.
• Atleta Gizela Kohler a obți

nut duminică cu prilejui campio
natelor R. D. Germane cîteva re
zultate excelente: 11,8 pe 100 m: 
11,1 pe 80 m garduri și 24,2 pe 
200 m. Un rezultat bun a obținut

„Rommii au făcut pași uriași 
în dezvoltarea mișcării sportive”

__  Declarații după Jocurile Balcanice de atletism de la Belgrad -
BELGRAD 23. (Agerpres). — 
După închiderea celei de a 15-a 

ediții a Jocurilor Balcanice de a. 
tletism de la Belgrad, trimisul 
Agenției romîne de presă Ager
pres a stat de vorbă cu unii con
ducători și sportivi din delegațiile 
participante la marea competiție 
atletică.

„Organ'zarea Balcaniadei de a. 
tletism este o inițiativă lăudabilă 
— a spus primul antrenor și 
membru al federației de atletism 
a Greciei, M1CHALIS MITROFA- 
NIS, Balcaniada de atlet'sm după 
părerea mea, a adus o cont, i'auție 
importantă in dezvoltarea mișcării 
sportive din țările noastre. Acest 
lucru se oglindește in numeroasele 
recorduri balcanice și naționale 
doborite aid, la Belgrad. Noi sin- 
tem bucuroși' de rezultatul lui Pa- 
pavasilxi care a cîștigat proba de 
3000 m. obstacole stahMrnd un 
nou record balcanic și a! Greciei. 
Țin să vă declar că am apreciat 
mult pregătirea serioasă a atieți- 
lor romlni. Există o deosebire ca 
de ta cer la pămînt între valoarea 
atleț:lor romîni care i-am văzut tn 
aceste zile și cea pe care am cu. 
noscuto cu mulți ani înamte. In 
tncheiere vreau să suNtaiez că do. 
resc cu toată sinceritatea să văd 
sportivi romîni pe stadioanele A- 
tenei și sportivi greci Ia Bucu
rești. Urez pentru restabil’rea tra
diționalelor legături de prietenie 
dintre țara dv. și Grecia*.

Cunoscutul cronicar sportiv iu
goslav. SERGIJO LUKAC. a de
clarat printre altele: „Primul lucru 
care doresc să-l remarc este că 
aveți în persoana lui Ilie Savel, 
dublu campion și recordman bal
canic, un atlet de clasă mondială, 
Înzestrat cu o tehnică a trecerii

cnea cadență. Săptămina aceasta, di- 
namoviștii „au smuls'* cu mare gre
utate o victorie la Sverdlovsk în- 
vlngînd echipa locală Casa ofițerilor 
cu scorul de 1—0. unicul gol fiind 
înscris dintr-o lovitură de la H m. 
După ce au cîștigat cu 5—1 la Re
zervele de Muncă, dinamoviștit din 
Kiev n-au putut obține mai mult de- 
cît un meci nul în fața feroviarilor 
moscoviți. La sfîrșituâ întîlnirii, ta
bela de marcaj a indicat scor alb.

Dacă soarta primului loc este oare
cum pecetluită, în schimb. în coada 
clasamentului poziția echipelor mal 
este supusă fluctuațiilor. Deocamdată 
Sahtior Stalino, prin două vic
torii consecutive, (ultima 4—1 
cu Rezervele <Je Muncă) a în
cercat o „evadare**. Totuși minerii 
sînt departe de a fi feriți de locu
rile „fatale" (11—11) deoarece Rezer
vele de Muncă gi Casa ofițerilor au 
mai puține meciuri susținute. Dar 
nici Lokomotiv, Dinamo Tbilisi sau 
Zenit nu pot „dormi" liniștiți.
După meciurile de duminică, campio

natul de fotbal al U.R.S.S. se între
rupe pînă la 19 august. Totuși ;«că- 
torii nu intră în vacanță. Ei vor hua 
parte la marea competiție „Sparta- 
chiada popoarelor din U.R.S.S.** în 
cadrul căreia se întrec echipele de 
fotbal ale Republicilor unionale, ora
șelor Moscova și Leningrad. De ase
menea la 31 iulâe, reprezentativa 
U.R.S.S. susține cel de al doilea meci 
din cadrul preliminariilor olimpice, 
întîlnind la Tel-Aviv echipa Israelu
lui pe care (la Moscova) a învins-o 
cu scorul de 5—0. ,

și atletul Gunther la înălțime: 
1,97 m.

9 La campionatele de decatlon 
ale S.U.A. s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: R. Johnson 7754 
p; Campbell 7555 p; Richards 
7054 p; Lawson 6885 p. Iată re
zultatele lui Johnson: 100 m 10,6; 
lungime 7,07 m; greutate 15.15 
m; înălțime 1,85 m; 400 tn; 47,9; 
110 m garduri 14,4; d'-sc 45,54 m; 
prăjină 3.50 m; suliță 55,57 m; 
1500 m 5:12,4.

9 Iată unele performanțe atletice 
obținute în diferite țări 
mii: Canada: greutate 
Mc. Donald 14.02 m 
S U.A.: suliță femei — 
49,39 m (record). Porto Rico: 
100 m — Rivera 10,5; 200 m — 
Rivera 21.4; 400 m — Rodriguez 
47,8; 400 m garduri — de Jesus 
52,4 (record); 4x400 m Porto Ri
co 3:13,8 (record sud american). 
Argentina: Suarez pe 10.000 m — 
29:50.0 (record sud american). 

a:e lu- 
femei — 
(record). 

Andersen

gardurilor și un stil excepțional. 
Rom inii au mari perspective în do. 
meniul atletismului dat fiind con. 
dițiile tehnico.materiale ce le sînt 
asigurate și munca perseverentă 
pe care o depun în ridicarea mă
iestriei lor. Atleții iugoslavi stat 
bine cunoscuți în Europa pentru 
valoarea lor. In cadrul actualei 
Balcaniade romînii s-au apropiat 
mult de noi și în curind cred că 
ne vor întrece".

„Nu am putut să ne prezentăm 
in cea mai bună lonnă, a spus 
antrenorul bulgar TODOR RANCEV 
Lupta pentru locul întîi a fost 
foarte strinsă între echipele Iugo
slaviei, Rominiei și Bulgariei. Noi 
am ocupat locul trei în urma e- 
chipei romîne, dar mulți dintre 
membrii echipei noastre sînt tineri 
și vor putea să se afirme în ur
mătorii ani. Atleții romîni au o 
tehnică foarte bună: Savel m-a 
impresionat prin combativitatea sa, 
Wiesenmayer a fost uimitor în ul
timul schimb al ștafetei 4X400 
m„ iar Ioan a arătat o voință 
extraordinară la triplu salt, reu
șind să.l întreacă pe recordmanul 
bulgar".

VEL1SA MUGOSA, campion 
balcanic iugoslav, a spus: „Utti. 
mele întreceri balcanice, lipsite de 
participarea Romîniei și Bulgariei, 
nu au avut nici pe departe am
ploarea ultimei ediții care s-a ter
minat acum. Trebuie să recunosc 
că față de perioada de dinainte de 
război romînii au făcut pași uriași 
în dezvoltarea mișcării sportive. 
Savel a cîștigat într-o manieră 
impresionantă două titluri balca
nice, ară tind o dîrzenie care poate 
fi dată de exemplu. Este un ade
vărat as al atletismului și pot sî-1 
compar cu sovieticul ll’n pe care 
l-am văzut recent la Paris".

hotare
Pînă la rehiarea campionatului de

fotbal U.R.S.S., iată clasamentul
la zi:
Spartak
Dinamo Kiev

16 11 3 2 54:20 25
16 6 7 3 23; 1» 19

Burevestoik 16 « 9 5 30:31 19
Dinamo Moscova 15 6 6 3 23:19 1<3
Torpedo 15 6 5 4 27:21 17
T.D.S.A. 15 6 4 5 24:22 10
Lokomotiv 17 3 8 6 20:20 14
Dinamo Tbilisi 16 5 4 7 26:27 14
Zenit 15 2 10 3 16:24 14
Șahtior 17 3 7 7 20:94 13
Rezervele de Mancă 16 2 6 6 18:32 U
Casa Ofițerilor 14 3 3 8 13:31 9

(V. Ch.:

NUM.EROASE MECIURI EGALE IN 
CAMPIONATUL BULGARIEI

In etapa a XîV-a, din oele cind 
meciuri disputate, patru s-au termi
nat la egalitate: Dinamo Sofia-Torpe- 
do-Ruse 1—1; Spartak Stalin-Uzlna 
12 0—3; Spartak Pleven-Udarnik Șo
tia 1—1 Minior Dimrtrovo-NaTodnala 
Armia Plovdiv 1—1. Singura victorie 
a fost obținută de Spartak Sofia care 
a învins Lokomotiv Sofia cu scorul 
<fe 3—2.

In urma acestor jocuri clasamentul 
primelor patru clasate se prezintă 
astfel: 
T.D.N.A.
Narodnaia Armia 
Dinamo Sofia 
Udarnik

33:14 21 
19:10 1« 
13:13 15
22:13 14

13 9 3 1
14 7 4 3 
14 4 7 3 
13 4 6 3

DE PRETUTINDENI
• Duminică după-amiază la Buda

pesta. echipa Kinizsi a întîlnit for
mația iugoslavă Voivodina Novisad. 
După un meci de bună factură teh
nică’, în care fotbaliștii iugoslavi au 
jucat excelent, victoria le-a revenit 
cu scorul de 2—9 (1—0). Golurile au 
fost marcate de internaționalii Raj- 
kov și Vesel novici.

a Echipa Kickers din Offenbach a 
întîlnit la Offenbach formația vieneră 
Wacker cu care a terminat la egali
tate 1—1.

© Conducătorii fotbalului olandez 
nu sînt mulțumiți <Je comportarea 
echipei lor reprezentative. E drept că 
Olanda a întrecut R. f. Germană, dar 
ea a fost învinsă pe teren propriu 
de Irlanda cu categoricul scor de 4—.1. 
Tn scopul redresării fotbalului olan
dez Federația de fotbal a hotărît să 
mărească numărul echipelor din cele 
trei campionate divizionare. Astfel, în 
prima divizie vor juca 18 echipe, în. 
divizia doua, vor fi două serii de cîte 
16 echipe, iar în divizia a treia, două 
serii de cîte 15 echipe. In contintiarea 
măsurilor luate s-a stabilit ca echi
pele divizionare să nu poată între
buința mai mult de trei jucători 
străiini. Interesant de remarcat că în 
Olanda numărul jucătorilor străini 
este foarte mic, totuși, hotărîrea a- 
probă* întrebuințarea unui număr de 
trei jucători străini pentru fiecare 
echipă, ceea ce înseamnă că de actfm 
înainte, și olandezii vor fi nevoiți să 
recurgă Ia racolări.

© Primul joc din cadrul Cupei cam
pionilor Europei, va avea loc la 1 
august între echipele Borussia Dort
mund' șl Spor a Luxemburg.
• Cîteva rezultate internaționale : 

Lechia Gdansk-Djurdgarden Stock
holm 1—0; Csepeli Vasas-Dinamo Zi- 
lina 1—1; Spartak Sofia-Dinamo Tira
na 0—0; Spartak Sofia-Puna Tirana 
4—1 (ambele focuri au avut loc la 
Tirana).
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