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Iu mijlo cui unui entuziasm general

JOI A AVUT LOC LA LEIPZIG DESCHIDEREA CELEI DE A DOUA 
SPORTULUI GERMANEDIȚII A SERBĂRII GIMNASTICII Șl

LEIPZIG (prin telefon).

IN SUNETUL A 120 DE 
ORCHESTRE

Joi dimineața cetățenii Leipzig
ului și zecile de mii de oaspeți 
ai orașului au fost treziți de su
netele a 120 de fanfare și or
chestre. Cu tot timpul nefavora
bil, zeci de coloane de sportivi se 
Indrepta-u spre stadion în pas ca- 
iențat in sunetele orchestrelor cc- 
ectivelor lor.

In dimineața aceasta au în
ceput întrecerile la cele Z7 disci
pline sportive. Peste 100 diferite 
echipe și sute de sportivi veniți 
din Germania occidentală se în
trec pe terenurile din jurul tirgu. 
lui de mostre. Timpul nefavorabil

n-a putut să împiedice miile de 
cetățeni ai Leipzigului și pe tine
rii veniți din toate colturile Ger - 
maniei să asiste la diferitele în
treceri sportive al căror nivel s-a 
ridicat deseori peste așteptări.

NOI RECORDURI

Ploaia ți vîntul tăios nu i-a îm
piedicat nici pe sportivi să sta
bilească noi recorduri 
în mai multe discipline

v al or oase 
sportive.

intii a fost ocupat de sportivul 
Hub care a sărit 7,19 m. La 200 
m. plat femei, recordmana RJD.G. 
Stubnik a parcurs distanța in 
24,4 sec.. iar pe locul doi s-a cla
cat sportiva Kohler cu 24 J.

Întreceri animate se desfășoa
ră la gimnastică, box. lupte, judo, 
hochei pe rotile, fotbal pe bicicle
tă și la celelalte sporturi.

UN SPECTACOL DE NEUITAT

„Ești fericit că poți lucra 
într-o astfel de școală1* a
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lată cum arată astăzi cele do uă bazine din cadrul bazei spor
tive a colectivului Energia Metalul Mao Tze-dun..

(foto: 1. MI HA ICA) .

Tinerii de la uzinele ,,Mao Tze dun“ 
au reamenajat baza

Un grup de ziariști partici
pant! la marea manifestație de 
gimnastică și sport de la Leip
zig au vizitat Institutul de Cul
tură Fizică din localitate. Con
strucția este o realizare cu totul 
excepțională ridicată după ulti
mele cer’nțe ale tehnicii și în 
cele mai bune condițiuni. La 
dispoziția cursanților stau nouă 
săli minunate. Pretutindeni se 
vede că la baza construcției a 
stat simțul artistic și grija deo
sebită pentru studențt

Pînă cînd voi scrie un repor
taj detailat despre această ins
tructivă vizită mă mulțumesc 
să dau cîteva declarații ale zia
riștilor în grupul cărora m-am 
aflat. Astfel dl. Adam, redactor 
șef al ziarului „Saarbriicken 
Zeitung" mi-a spus.

„Cunosc multe școli de sport 
dar nici una nu mi-a produs o 
asemenea impresie prin comple
xitatea și frumusețea amenajă
rilor sale".
P Profesorul de gimnastică și 
atletism Fredi Rolland, trimisul 
ziarului belgian „Les Sports" 
s-a adresat profesorului care ne 
însoțea spunîndu-i:

„Ești fericit că poți lucra intr-o 
astfel de școală. Nu deseori a) 
ocazia să vezi o asemenea rea
lizare. Institutul de Cultură Fi
zică din Leipzig va ajuta fără 
doar și poate la o dezvoltare și 
mai vertiginoasă 
R.D. Germană**.

•*

inregis -

a sportului în

Chiar în prima zi s-au 
trat două noi recorduri la natatie. 
Miile de spectatori care se aflau 
în tribunele încăpătoare ale sta
dionului nautic, au aplaudat căl
duros echipa colectivului Rotation 
din Leipzig care la ștafeta de
4 x 200 a stabilit un nou reco'd 
cu timpul de 9:01,5 (vechiul re
cord era de 9:06,5). Al doilea 
record a fost stabilit de sporti • 
vul fruntaș D. Pfeiffer de la co
lectivul Wismut Karl Marxstadt, 
care a înotat 100 m. spate in 
1:06,2, stabilind un nou record 
german. Noua performanță depă
șește cu 0,3 sec. recordul german 
deținut de sportivul Miersch din 
Heidelberg.

La atletism, pe stadionul Bruno 
Plache, aruncătorul de ciocan H 
Niebisch a stabilit un nou record 
nl R. D. G. arunctnd ciocanul la 
56,56 m. Noul record este mai 
bun cu 60 cm. declt vechiul re
cord.

La haltere, sportivul 117. Hah- 
nefeld a stabilit un nou record 
al R.D.G. la stilul smuls cu am
bele mîini: 107.500 kg.

Rezultate bune s-au mai înre
gistrat la atletism la următoarele 
probe: suliță bărbați — Prost 
71,98 m. In proba masculină de 
săritură în lungime un număr de
5 atleți au sărit peste 7 m. Locul

(S. Ț.) <

Iată un „buchet" de tinere fete germane executlnd au multă gra
ție un frumos program de gimnastică cu cercuris

Ziua de joi va rămine in amin
tirea participanților prin măreția

Poporul și pacea 
vor triumfa

Vizitînd interesanta expoziție 
.10 ani de sport în R.D. Ger
mană” am avut vecin în iața 
unuia din standuri pe tânărul Ot
mar K. din Nurenberg care mi-a 
spus:

„Dacă germani din răsărit și 
din apus vor discuta și in viitor 
unul cu altul ca aci la Leipzig, 
se vor întrece pe terenul de 
sport, vor dansa și vor cîntâ 
laolaltă, atunci 
riști și călăi ai 
partea de apus 
nu-și vor putea 
iar poporul și pacea vor trium
fa".

bătrinii milita- 
tneretulu; din 
a fării noastre 
face mendrele,

■J

și frumusețea festivității de des
chidere. 40.000 de sportivi, prin
tre care peste 22.000 vest-ger- 
rnini sosiți pînă joi după

.(continuare în pag. 8-a)

Străbătând in aceste zie b-dul 
Ghencea veți fi pUcut surprinși, 
văziod ncua înfățișare a bazei 
sportive, care aperține colectivului 
Energia Metalul Mao Tze dun.

Ceea ce te va Incinta va fi cu
rățenia exemplară existentă peste 
tot. ca și frumosul aspect al ba
zinelor de înot, al vestiarelor, al 
terenului de fotbal. Nu-ți vei pu
tea menține prea multă vreme 
atkudinea.. contemplativă, deoa
rece te va întâmpina cu un aer 
jovial administratorul bazei. Petre 
Mayer, nerăbdător să dea explica
ții și să răspundă și Ia întrebării? 
cele mai... exigente.

— In numai două lun: d” zile, 
— aceasta este prima indicație de 
ansamblu pe care ți-o furnizează 
tov. Mayer — vechea față a sla. 
dionuiui a fost comp’et schimba
tă !...

Aflăm. în continuare, că la ini
țiativa unor tineri din uzină, iu
bitori de sport, conducerea colec
tivului sportiv și-a propus ca, in 
cinstea zilei de 23 August, aceas'ă 
bază sportivă să fie complet re- 
amenajată. Apelului i s-a răs
puns cu fapte: peste 3.500 tineri 
entuziaști au venit aici, muncind 
cu aceeași rîvnă pentru baza 
a colectivului, a uzinei.

S-a început 
înot.. Măcinate 
lațiile complet 
două bazine nu
losite. Trecîndu-se la refacerea lor,

sportiva a colectivului 
acestea au fost complet recrmen- 
tate și li s-au înlocuit întreaga 
instalație de apă. Părțile metalica 
externe, proaspăt vopsite, comple
tează impresia de ,,nou“. In Mus, 
pe locul rezervat pentru plajă a 
fost adusă o mare cantilate de ni
sip foarte fin pe care nu-1 găsești 
în prea multe ștranduri din Ca
pitală.

S-a trecut aooi la terenul de 
fotbal... Presărat cu numeroase 
gropi și insvficent nivelat, terenul 
avea o înfăț-sare cu totul necores
punzătoare. Acum gropile au fost 
astupate, iar nivelarea s-a făcut 
pe toată suprafața terenului. Mai 
mult, vechile plase ale porților au 
fost înlocuite cu altele noi, iar în 
jurud terenului a fost ridicat un 
gărduleț metalic. In același timp, 
în soațele porților au fost instala
te plase din sîrmă. Tot materialul 
metalic a provenit din deșeuri șl 
obiecte rebutate.

In incinta bazei, ochiul mai 
poate distinge și un teren de vo
lei, ca și un ring pentru antrena
mentele de vară ale boxerilor.

lor,

cu bazinele 
de apă, cu insta- 
deteriorate, cele 
■mai puteau fi fo-

de

Intr-un cuvînt, fostul stadion a 
hiat aspectul unei baze sportive 
moderne.

Fapte lăudabile, care ne vorbesc 
limpede despre entuziasmul cu 
care tinerii de la uzinele „Mao 
Tze dun” întîmpină ziua de 23 
August.

T. STAMA

O zi ne mai desparte 
de primele jocuri oficia
le și o săptămînă de 
reluarea pasionantei în
treceri — campionatul 
republican de fotbal. A- 
nul acesta parcă „va
canța** a fost mai mare 
ca de obicei și deși 
în timpul ei o serie de 
echipe au susținut nu
meroase întîlniri 
ționale în țară 
hotare, totuși 
de fotbal abia 
să-și cumipere 
bilete pentru jocurile de 
campionat. Și nu numai 
ei sint nerăbdători, ci 

și înseși „eroii" compe
tițiilor fotbalistice: :"
cătorii.

De lucrul acesta 
convingi urmărind 
trenamentele — care a- 
cum au căpătat o notă 
de febrilitate, — stând 
de vorbă cu jucătorii, 
antrenorii și conducătorii 
de echipe.

interna
și peste 
iubitorii 
așteaptă 
primele

ju-

te 
an-

La Direcția de Fotbal, 
ne-am întâlnit cu o ve
che cunoștință: Iosif
Ritter. Fostul internațio
nal este responsabilul 
secției de fotbal Loco
motiva Timișoara. Ne-am 
interesat, firește, despre 
pregătirile feroviarilor 
timișoreni.

— „Ne pregătim intii 
pentru meciul cu C.C.A. 
șl apoi pentru retur, cu 
aceeași seriozitate, dac

nu și cu același lot".
Ritter s-a referit desi

gur. la reîmprospătarea 
lotului, prin promovarea 
tinerilor în locul celor 
care nu mai corespun
deau.

— „Sperăm că nu veți 
mai avea prilejul să ne 
criticați! Ne străduim 
să înlăturăm elementele 
care nu mai corespund 
și începutul l-am făcut 
cu Rodeanu, care cu tot 
efortul nostru, n-a înțe
les să se încadreze in 
disciplina echipei. Vom 
continua pe acest drum, 
paralel cu promovarea 
elementelor tinere și cu 
orientarea echipei spre 
un joc ofensiv, de con
cepție modernă".

★
— „Deschide" jocul, 

Costea 1
De pe tușă, antrenorul 

Progresului F.B. Ion Lu- 
paș îndrumă și corec
tează imediat jocul echi
pei sale, care susține un 
meci de antrenament în 
compania formației Vic
toria Tecuci.

Pe tușă, deși echipat 
pentru joc, Soare se mul
țumește să urmărească 
jocul echipei sale. Un 
accident la gleznă îl 
împiedică deocamdată să 
participe la jocuri. Iată 
un bun prilej de a sta 
de vorbă cu proaspătul 
internațional i ,

— „Ne așteaptă un re
tur deosebit de dificil, 
(inind seamă de pozi
ția noastră din clasa
ment, dar mai ales de 
faptul că toate echipele 
se pregătesc la fel ca 
noi pentru „finiș". De 
data aceasta cred însă 
că jucătorii noștri vor 
face o figură mai bună 
de cit în primăvară. At
mosfera. neprielnică pînă 
acum, s-a îmbunătățit 
foarte mult, jucătorii sint 
mai conștienți de misiu
nea pe care o au și sint 
hotăriți să facă tot ce e 
posibil pentru a compor
tare la nivelul valorii e- 
chipei noastre".

In drum spre vestiare, 
Ozon ne face o confi
dență : ,Am stal de vor
bă. noi băieții, ca de la 
om la om și ne-am spus 
așa: ori jucăm fotbal 
cum trebuie in retur, 
ori...". Și Ozon a tăcut

Echipa Progresului are 
ocazia să treacă la fapte 
chiar mîine, în jocul 
Dinamo București, de 
stadionul Dinamo.

★
Aceleași pregătiri 

aceeași rîvnă caracteri
zează activitatea 
echipelor, fie ele 
B sau C. Numai 
cele diferă. Iată 
Energiei Trust. 
Baia Mare, din 
ria C. Băimărenii și-au 
verificat gradul de pre-

gătire joi într-un joc in
ternațional disputat în 
nocturnă la Baia Mare, 
Energia a reușit o fru
moasă victorie cu scorul 
de 5—0 (2—0) în fața 
echipei maghiare Voros 
Meteor Mateszalka. Cei 
6000 de spectatori pre- 
zenți au avut satisfac
ția unui spectacol de 
bună calitate, la care a 
contribuit mai ales echi
pa Energia. Punctele au 
fost marcate de Horzsa, 
Sulyok (2), Szilagy și 
Incze. țIncze.

•ir 
eveniment 

a avut loc

cu 
Pe

Și
tuturor 
de A, 

mijloa- 
echipa 
Miner, 

catego-

Un 
listic 
Hunedoara unde 
locală Energia și-a 
cercat forțele în compa
nia unei alte formații 
maghiare, Diosgyori Va? 
sas. Deși timpul a fost 
ploios, totuși la meci au 
asistat 10.000 de specta
tori, martori ai unei în
treceri de bună calitate. 
Victoria a revenit oas- 
n-ti1-- cu scorul minim 
de 2—1 (0—1). Autorii 
golurilor: Nagy (Ener
gia), Csany și Tibor 
(Vasas).

★
Pretutindeni, deci, dom

nește o activitate febrilă. 
Campionatul se apropie 
cu pași repezi și fiecare 
dorește să se prezinte 
cit mai bine pregătit. Se 
anunță un sezon de fote 
bal plin de promisiuni. .

fotba- 
și la 

echipa 
în’

1



In pragul marii sărbători a minerilor

Însemnări din Petrila...
Ținînd tovărășie Jiului, cu ale 

cărui ape repezi se ia parcă la în
trecere, trenulețul — cursă Petro- 
șani-Petrila-Lonea, își croiește 
drum către Petrila. Cind am ajuns 
aci, era intr-una din zilele premer
gătoare unei mari sărbători: „Ziua 
Minerului", in intimpinarea căreia 
oamenii muncii din Valea Jiului 
obțin însemnate realizări. Atmosfe
ra însuflețită pe care am întîlnif-o 
în întreaga Vale a Jiului, predomi
na și la mina 1- C. Petrila, unde, 
cu fiecare „șut", săgeata de pe 
graficul de producție urca tot mai 
sus, ceea ce însemna că minerii de 
la Petrila smulgeau pămtntulul alte 
și alte tone de cărbune peste plan...

Printre minerii care și-au înscris 
numele pe tabela de onoare a rea
lizărilor în întimpinarea „Zilei Mi
nerului' am găsit mulți sportivi, 
unii foarte tineri, cum ar fi. de 
pildă, Dionisie Kiss, care numără 
abia 18 ani. Utemistul Kiss, atlet 
și fotbalist talentat în colectivul 
sportiv Energia-Minerul Petrila, a 
fost declarat de curind fruntaș în 
producție. La locul său de muncă, 
sectorul de reparații, încărcare și 
distribuire a lămpilor de miner, 
Dionisie Kiss a lucrat in ultima 
vreme cu tot mai multă tragere de 
inimă. Și răsplata n-a întîrziat...

Pantelimon Cimpu este numai cu 
4-5 ani mai „bătrîn" decît Kiss. 
Cind lipsește șeful sectorului 5 — 
sector de tineret — tînărul miner 
Cimpu conduce cu pricepere munca 
în sector. Ca și în mină, Panteli- 
mon Cimpu este fruntaș și pe te

sprijin? da! j)ar numai pentru prima echipă de fotbal!
Evident, atunci cînd pronunți 

cuvîntul „Hunedoara", gînduri'.e 
îți fug la imensele furnale și șan
tiere de acolo, iar dacă ești spor
tiv. imediat te gîndești și la e- 
chipa locală de fotbal Energia - 
Metalul din categoria B... Un 
drum la Hunedoara este nu numai 
prilej de a admira peisajul ce în
conjoară orașul, dar și o ocazie 
de a cunoaște activitatea acestor 
fotbaliști, care, sub îndrumarea 
priceputului antrenor Ioachim Mol- 
doveanu au reușit frumoase rezul
tate, clasîndu-se pe locul III la 
sfîrșîtul turului seriei a doua din 
■categoria B și emițînd justificate 
pretenții pentru un loc în catego- 
Jria A. De altfel, acestui „țel" îi 
•este subordonată toată activitatea 
•dusă de consiliul colectivului spor
tiv. Pentru fotbaliștii din echipa 
1, acești „copii răsfățați" ai ora
lului, nici o dorință nu e ireali- 
rzabilă. Cei mai multi dintre jucă- 
"tori dovedesc preocupare pentru 
■sarcinile din producție. In special 
(trebuie evidențiat inginerul Zapis, 
sun destoinic șef de șantier. Mai 
.mult, așa după cum ne spunea 
iov. Ardeleanu, prim secretar al 
^comitetului orășenesc P.M.R., ju- 
•cătorii au cerut ei înșiși să par
ticipe la cursuri de educație po- 
flitică, iar în producție, de cele 
îmai multe ori, se comportă ca a- 
fdevărați muncitori, interesați de 
Ibunul mers al lucrului. Acestea, 
(plus magazia înțesată cu echipa
ment de fotbal pentru echipa l-a. 
rar fi însă singurele elemente po
sitive drin activitatea colectivului 
■sportiv Energia Hunedoara, pen
tru că activitatea sportivă, dusă

SPORTUL POPULAR
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renul de sport, fiind unul din stîl- 
pii echipei de volei.
...Să tragi pentru întîia oară într- 
un concurs de tir și să obții 86 de 
puncte (din 10 focuri) la pozițiile 
„culcat" și în „picioare" și doar cu 
3 mai puțin La poziță în „genun
chi" este evident, o performanță 
promițătoare și o nouă victorie, de 
data aceasta în sport, a minerului 
Petre Drăghici. încă de acum trei 
luni, Petre Drăghici și brigada de 
tineret pe care o conduce au holă
rit să-și intensifice eforturile, să 
muncească cu avînt sporit. Și, în 
fiecare din aceste luni, graficul în
trecerii socialiste a arătat aceeași 
depășire substanțială de plan: 40 
ta sută. Petre Drăghici a primit ca 
distincție insigna de ..Miner frun
taș", iar brigada sa. titlul de frun
tașă

★
La 10. 11 și 12 august, cei mai 

buni sportivi din cuprinsul regiunii 
Hunedoara se vor înt'lni pe bazete 
sportive din Petroșani în ultima e- 
tapă a Festivalului sportiv organi
zat în cinstea „Zilei Minerului'. La 
întrecerile de atletism, natație, fot
bal, tir, și volei vor lua parte peste 
500 de sportivi și sportive din toată 
regiunea. Lor li se va adăuga un 
număr apreciabil de tineri din alte 
regiuni, invitați special. Iar între
cerea va fi. fără îndoială, o adevă
rată sărbătoare sportivă, un dar 
oferit harnicilor noștri mineri, de 
ziua lor.

EL. MATEESCU

în cadrul combinatului siderurgic, 
se confundă cu aceea a echipei de 
fotbal.

Despre elementele negative ne-a 
vorbit pe larg nu numai tov. 
Oarga, președintele comitetului 
raional C.F S.. ci și tov. Ion Co- 
dreanu, responsabilul secției de tu
rism, Ludovic Covaci, antrenorul 
secției de lupte, Iosif Gebauer, 
antrenorul secției de atletism. 
Gheorghe Lungu, antrenorul sec
ției de box, și tov. Moga din 
comitetul orășenesc P.M.R, care 
ne-a declarat: „/n general. acti
vitatea colectivului sportiv Ener
gia Metalul se mărginește numai 
la fotbal, pentru că in conducerea 
lui si-rt oameni care iubesc numai 
acest spori. Pe de altă parte, u- 
nii jucători nu duc o viață sporti

— Să nu se mai spună că ju niorii nu sînt încurajați. De exem- 
plu, bocancii Lor, au ajuns jn echi pa 1...

PRIMELE ACȚIUNI ÎN VEDEREA TRECERII NOILOR NORME G.M.A.
Să nu vă pară curios dacă afir

măm că nici un regulament spor
tiv n-a fost mai cercetat în ultimele . 
săptămîni decît noul reguiiament al 
complexului G.M.A. Explicația este, 
în fond, dtestul de simplă. Activita
tea sportivă de mase, angrenînd un 
număr uriaș de tineri și tinere în 
practicarea diverselor ramuri de 
sport, se bazează de mai bine de 
șase ani pe complexul G.M.A. Dato
rită acestui mijloc de cuprindere a 
maselor în activitatea sportivă, sute 
de mii de oameni, de la adolescen
tul entuziast, aflat încă pe băncile 
școlii, pînă la muncitorul pe tîm- 
plele căruia au înflorit ,,ghioceii" 
ce arată trecerea anilor, au pă
șit pe stadion, s-au înfrățit cu el, 
au cunoscut — bineînțeles, la di
mensiuni mai... reduse — bucuria 
victoriei și amărăciunea înfrîngerii.

De la o vreme, regulamentul 
complexului, potrivit necesităților 
pînă la un moment dat, nu izbutea 
să mai satisfacă cerințele, să țină 
pasul cu dezvoltarea generală^ a 
mișcării noastre de cotitură fizică și 
sport, multe prevederi regulamen
tare fiind depășite. Noul regula
ment al complexului, născut din 
necesitatea îmbunătățirii calitative 
a muncii G.M.A. a fost de aceea 
primit ctT o firească bucurie de ma
sele de aspiranți G.M.A. și de fie
care iubitor al sportului. Procedin' 
du-se în mod metodic, primul pas 
către răspândirea noului regulament 
l-au constituit ședințele de prelucra
re cir activiștii sportivi. începîndcu 
comitetele regionale C F.S. si termi- 
nînd cu cercurile sportive. Conținu
tul noului regulament și obiectivele 
imediate fiind1 astfel bine definite, 
activiștii sportivi au putut porni de 
îndată la treabă și — așa cum s-a 
întîmplat în multe locuri—să obți
nă de ne acum primele ^ticrese La 
colectivul Progresul I.T.B. din Capi
tală, primul antrenament în vede
rea trecerii noilor norme a atras un 
număr însemnat de tineri și tinere. 
Cei mai mulți dintre noii asniranți 
nici nu nășiseră măcar vreodată pe 
terenul de snort. Dar timiditatea a 
fost repede înfrîntă și se poate 
spune că în numai cîteva minute 
sportul și-a căpătat noi adepți ! Nu 
mai puțină animație a fost în ziua 
primului antrenament și pe s’adio- 
nul Energia din Ploești, unde îșl 

întîlnire sportivi „novici" 
din colectivele Progresul, Voința și 
Energia. Cam tot așa s-au petrecut 
lucrurile la Timișoara, Cluj. Baia 
Mare. Iași, Pitești, unde primul 
„contact" cu noul regulament at 
complexului, trecerea de la „teorie* 
la „practică", a însemnat un prilej 
de adevărată sărbătoare a sportului 
de mase.

Unul dintre corespondenții noș
tri voluntari, Viorel Cacoveanu, ue • 
informează că în raionul Dej s-au 
luat unele măsuri interesante în le
gătură cu popularizarea noului re
gulament și cu intensificarea acti
vității G.M.A. Astfel, regulamentul 

vă și in fruntea acestora trebuie 
să-l așez pe Huzum, pe care toa
tă Hunedoara l-a văzut prin cir- 
ciumi. „Exemplul" lui a fost ur
mat și de ați jucători, printre 
care Sirbu. El a primit ajutorul 
nostru și al colectivului și in ul
timul timp s-a îndreptat".

Să nu se creadă însă că prin 
sprijinirea secției de fotbal, con
siliul colectivului sportiv (în care 
factotum este tov. fon Barbu, pre
ședintele colectivului) și comite
tul de întreprindere înțeleg pe toți 
fotbaliștii, atît pe cei din echipa 
de categoria B cît și pe cei ju
niori. Nu 1 Tot interesul este ca
nalizat către prima echipă, iar de 
juniori nu se interesează nimeni, 
în afară de antrenorul lor Anghel 
Marinescu. Astfel, în timp ce 

a fost prelucrat pînă in cele mai 
îndepărtate sate din raion, 30 de 
activiști obștești plecînd' special pe 
teren în acest scop. Cu prilejul ce
lei de a doua etape a Spartachia- 
dei, în cele 8 centre de comună 
din raion au avut loc demonstrații 
practice. In cursul lunii iulie, pro
fesorii de educație fizică au fost 
instruiți special în cadrul unor lec
ții practice și teoretice. Pentru 
stimularea muncii în domeniul, 
complexului G.M.A. comitetul ra
ional C.F.S. Dej a inițiat o 
întrecere dotată cu drapelul de 
fruntaș pe raion, care va fi de
cernat trimestrial comisiei G.M.A. 
care va obține cele mai bune rezul

in Suedia. Acum, găseștiMorgan Brundin ți-a rezistat cu greu 
și iu, la fel de greu, drumul spre victorie...
r ‘ *■ •■ '■ '■' ' ’ ’ ’ ★ ir

Ne-ai înșelat speranțele,
vreme n-am mai scris 
Otto Bostiog! De ce 

Pentru că sînt

ani în urmă una

ale boxului nos-

De multă 
despre tine, 
fac asta acum? 
convins că despre actualul Otto 
Bostiog merită încă osteneala să 
scriu. Pentru că în sportul nostru 
Otto . Bostiog nu este un oarecare: 
ai fost cu cîțiva 
dintre cele mai mari și mai au
tentice speranțe 
tru, ai primit titlul de maestru al 
sportului (un titlu care distinge, 
dar și obligă...), ai adus țării 
victorii internaționale de răsunet. 
Ești deci un „caz" care solicită 
atenția. Mii de oameni ți-au ur
mărit activitatea, s-au bucurat din 
inimă atunci cînd coborai victo
rios treptele ringului, au fost ală
turi de tine și atunci cînd adver
sarul se dovedea mai bun. Erai 
admirat pentru boxul tău de cali
tate, pentru curajul tău care părea 
să nu cunoască obstacol. Ai fost 
înconjurat cu toată dragostea, ți 
s-au creat condițiile cele mai bune

Ivan, Balint, Voinescu și ceilalți 
au cîte două, trei rînduri de echi
pament și două-trei perechi de 
bocanci, juniorii joacă cu ghetele 
aruncate de ..cei mari". Mai mult, 
ghetele cumpărate pentru ei au 
fost luate pînă la urmă tot de ju
cătorii din echipa întîia !

La fel de prost se prezintă si
tuația și cu singurul stadion din 
Hunedoara, proprietatea colectivu
lui Energia. In urma dispoziției 
exprese a tov. Gheorghiță, res
ponsabilul secției de fotbal, el nu 
poate fi folosit decît pentru an
trenamentele fotbaliștilor și pen
tru meciuri în cadrul campionate
lor de juniori și de categoria ..B. 
Meciurile din cadrul campionatu
lui raional sînt interzise pe acest 
teren de fotbal. Mai mult nici 
atleții colectivului Energia Hune
doara nu au voie să facă vreun 
antrenament pe teren, nu au voie 
să arunce nici măcar cu sulița, 
pentru că... strică gazonul! De a- 
semenea. nici luptătorii nu au 
voie să-și efectueze pc teren pre
gătirea fizică.

Și totuși, la Hunedoara sînt 
multe echipe de fotbal care acti
vează în campionatul raional sau 
regional. Meciurile lor se dispută 
pe un teren improvizat, în pantă, 
complet denivelat și care este un 
pericol permanent pentru integri
tatea jucătorilor. Terenul are o 
poartă făcută din bare dreptun
ghiulare, iar cealaltă din bare._ 
rotunde.

Situația existentă în sportul hu- 
nedorean trebuie curmată, dar 
aceasta nu se poate face decît cu 
concursul asociației Energia, care 
ar trebui s-o analizeze cu mai 
multă atenție. 

tate. De asemenea — șt acest lucru 
poate servi de exemplu altor comi
tete raionale GF.S. 1 — în cinstea 
zilei de 23 August este în curs de 
desfășurare un concurs avind ca 
temă „Cea mai reușită acțiune pen
tru popularizarea noului regula
ment și angrenarea tineretului in 
trecerea noilor norme". Colectivele 
fruntașe în această întrecere (care 
a și început să fie deosebit die ani
mată) vor fi premiate cu materiale 
și echipamente sportive. Desigur, 
în zilele și săptămînile care vor 
urma, vom fi în măsură să 
anunțăm vești Ia fel de îmbucură
toare din celelalte raioane ale ță
rii.

Otto Bostiog !
a-ți dezvolta excepționalei*

și prețuirea de 
erau pe deplin

în timp la 
Dar,

„Ce 
cu Bostiog pe 

în clipele acelea

toate dificultățile, ai 
manieră entuziasmări

pentru a-ți dezvolta excepționalele 
tale însușiri, pentru a ajunge, cuui 
se spune, pe cele mai înalte culmi 
ale măiestriei sportive. Intr-o vre. 
me, încrederea 
care te bucurai ____ r ...
îndreptățite îmi amintesc de un 
episod nu lipsit de însemnătate. 
Cu nici măcar trei ani în urmă, 
într-o seară cețoasă și cenușie 
de octombrie, sosiserăm Ia Stock
holm cu o mare întîrziere. Pugi- 
liștii noștri trebuiau să întilneascâ 
în seara aceea selecționata celor 
mai buni boxeri suedezi. Gala 
începuse de o oră cînd am ate
rizat pe aeroportul din Stockholm. 
Nu mai existau posibilități de 
amînare. Tu trebuia să boxezi in 
primul meci. In avion îți fusese 
rău. Mă întrebam cu teamă: ~ 
se va 
ring?" ____
grele, fe-ai dovedit la înălțime, 
Infrîngînd 
boxat de o 
tă, și ai obținut o vi'torie admi
rabilă. Victoria ta a adus un
punct prețios echipei, a ridicai 
atunci moralul celorlalți repre
zentanți ai țării și a contribui! 
direct la marele succes înregistrat 
de boxul nostru la „Ericksdahl- 
halle'. Iți amintești, Otto Bostiog

Cîtă deosebire între Otto Bfl 
stiog de atunci și Otto Bostiog 
de azi! Aproape că nici nu ne-ar 
veni să credem că e vorba de 
una și aceeași persoană. îmi vei 
spune: ,,Ce am făcut? Cu ce sîni 
vinovat?" Nu, Otto Bostiog, n-ai 
făcut nimic înjositor, dar drumul 
pe care ai apucat este rău, foarte 
rău. Intr-un timp, fiind la colccti- 
vul Dinamo București, ai primilj 
în repetate rînduri admonestări 
pentru abateri de ta disciplină. Iri 
cele din urmă, ai fost trecut la 
Dinamo Orașul Stalin. Nici acole 
nu. te-ai îndreptat. Ai plecat îna
poi, în orașul tău, Ia Craiova. Afli 
acum că te-ai dovedit și acolo uri 
chiulangiu In producție, ca și in 
activitatea sportivă. Nu dădeai cu 
săptămînile pe la fabrică, dar nici 
pe la antrenamente. Cu ce te oca. 
pai? Nimeni nu știe. Cum tot ni
meni nu știe de ce ai ajuns să 
instalezi la Cimpulung. Dsmuuict 
trecută trebuia să apari latr-ar 
meci la Pitești. Te-ai prezentat j| 
cîntar, dar în ziua gafeL.. ai <■ 
bir cu fugiții! Ce se latlmptă oa” 
cu tine? Cu ce I ratifici titlu! d< 
maestru al sportului? Țl-ai pier 
dut multe 
boxeri din 
clasificare, 
dragosfea 
că. Poate 
Poate că vei fi din nou 

din calități, te învinj 
categorii inferioare dt

de mur.- 
îndrepta 
Otto Bo

catego. n -——— — i ■. 
ai pierdut stima 
tovarășilor tăi '
că te vel

stiog, adevăratul Otto Bostiog, 
Total depinde numai de tine. M-ai 
bucura să aflu că nodurile aceste.
ți-au fost de folos.

Pînă atunci însă, ne-ai înșelai 
speranțele, Otto Fo-tîog!

MARiuo i/ODEANU



Două mari sărbători
1956, anul Spartachiadei po- 

I poarelor din U.R.S.S., anul ce- 
| lei de a XVI-a ediții a Jocu- 
{ rilor Olimpice.

A întimpina cum se cuvine 
Spartachiada, a se pregăti te
meinic in vederea Olimpiadei 
au fost obiectivele pe care și 
le-au propus sportivii sovie
tici.

Și iată că o singură zi îi 
mai desparte de momentul so
lemn cd deschiderii celei mai 
grandioase competiții pe care a 
cunoscut-o vreodată sportul 
sovietic. La 5 august, pe ma
rea arenă ,a stadionului cen
tral se vor desfășura de fapt 
două sărbători: deschiderea
întrecerilor Spartachiadei și tra
diționala aniversare a .Zilei 
unionale a sportivului". Mîine, 
în sunetele majetuoase ale fan
farei coloanele compacte de 
sportivi vor pătrunde in pași 
cadențați pe stadion, vor defi
la în fața tribunelor fremătîn- 
de de entuziasm și nerăbdare 
Apoi, floarea snort ului sovie
tic, maeștrii cei mai iscusiți 
din toate republicile unionale 
din orașele Moscova și Lenin
grad se vor avinla în întreceri.

Sportivii sovietici se prezin- 
, tă la startul Spartachiadei cu 

un bogat bagaj de succese. 
Soartachiada va fi nu numai 
un prilej de trecere in revistă 
a acestor succese dar și de în
tărirea și lărgirea lor. Nu în
cape îndoială că în cele 12 
zile de întreceri vor fi con
semnate nenumărate noi recor
duri. se va vedea și mai eloc-

ale sportului sovietic
vent creșterea măiestriei spor
tivilor sovietici.

Dar, în admirabila întrecere 
de pe stadion. în lupta aprigă 
și cinstită a tineretului se va 
mai vedea ceva. Se va vedea 
forța și energia omului soviet 
tic, se va vedea grija nemăr
ginită a partidului față de fe
ricirea poporului. Căci, fericirea 
este de neconceput fără sănă
tate. iar sănătatea merge mină 
in mină cu sportul.

1 întrecerile Spartachiadei popoarelor din U.R.S.S. încep mime

Recordurile mondiale in probe le de 5.000 și 10.MO m. sini din 
nou in pericol. Vladimir Kuț. cel mai bun fondist al U.R.S.S. ia 
startul in aceste două curse cu pri lejul finalelor Spartachiadei popoa
relor.

pe marele Stadion Central de la Moscova
12 zile de întreceri, 22 discipline 

sportive, 9600 participant!, lată ci
frele caracteristice ale finalelor Spar
tachiadei popoarelor din U.R.S.S: 
care încep mîine pe marele Stadion 
Central de la .Moscova, recent inau
gurat. Echipele tuturor republicilor 
unionale, ale orașelor Moscova și 
Leningrad sînt prezente la startul 
celei mai grandioase competiții din 
istoria sportului sovietic. Nici unul 
din marii campioni sau recordmani 
ai U.R.S.S., nici unul din sportivii al 
căror nume a făcut de mult înconju
rul lumii nu vor lipsi de la marea 
confruntare. In asemenea condilii 
este de prisos să mai accentuăm a- 
supra excepționalei valori tehnice la 
care se ridică disputele și probe'e 
Spartachiadei

Este interesant de remarcat că a- 
ceastă Spartachiadâ a popoarelor a 
produs o veritabilă mișcare în ae’T- 
vitatea de cultură fizică din U.R S.S. 
In pdrioada pregătirilor pentru Soai- 
tachiadă sportul sovietic și-a lărgit 
simțitor caracterul de masă, s-a îm
bogățit cu mîi de noi colective spor
tive, a angrenat spre practicarea 
sportului sute și sute de mii de oa
meni.

Spartachiada popoarelor a fost 
precedată de mari competiții de ma
să. in uzi ni și fabrici, in instituții, 
colhozuri, sovhozuri și S.M.T., de 
Spartacbiadele raionale, orășenești, 
regionale și republicane. Milioane 
de tineri și vîrstnici au hiat parte la 
aceste întreceri.

Din datele (incomplete) existente 
ia ora actuală reiese că în timpul 
pregătirilor pentru Spartachiadâ,

1800 tineri și tinere au îndeplinita 
normele de maestru al sportului. Ci
fra aceasta întrece cu mult numărul! 
celor care au devenit maeștri ai spor
tului in trei ani anteriori. Aproape: 
26.000 de sportivi au căpătat catego
ria l-a de clasificare unională., 
150.000 categoria a Il-a șl pestei 
740.000 a 111-a. Au fost stabilite nu
meroase recorduri. Numai la Sparta— 
chiada R.S.F.S.R. au fost întrecute: 
20 de recorduri republicane, iar 52 de: 
sportivi au trecut norma de maestru: 
al sportului, la cea a Bieforusiei s-au» 
înregistrat 19 recorduri republicane1 
și 15 sportivi și-au înscris numele pe» 
lisfa maeștriior sportului Sportivii', 
din R.S.S. Moldovenească au sta
bilit 14 noi recorduri ale republicii,, 
cei din Estonia 35, cei din Tadjikis
tan 40.

In total în întimpinarea Spartachia— 
del popoarelor au fost stabilite peste- 
200 recorduri ale Uniunii Sovietice' 
dintre care 50 sînt superioare recor— 
durilor lumii. In perioada 1955— 
1956 sportivii sovietici au îmbunătă
țit de 415 ori recordurile U.R S.S. și 
de 142 ori recordurile lumii.

Nu încape îndoială că ^ntilnirea 
c^lor mai buni sportivi sovietici va 
prileîui o întrecere de un excepțional' 
n'vd tehnic. Totodată, însă, ea va' 
constitui» oglinda vie a dragostei șî 
unității de nezdruncinat dintre 
toate popoarele sovietice.

In citeva rinduri

sportive, box. hal
tere, scrimă, două 
restaurante și două 
săli de cinemato
graf. In sflrș.t, eta
jul patru este re
zervat 
cu 400

unui hotel 
locuri.

„oraș" al spartului care 
teritoriu de 180 de

...Și astfel Sta
dionul Central de 
la Lujniki este ga
ta. De fapt denu
mirea de stadion 
este oarecum im
proprie pentru că 
în realitate avem 
de a face mai cu-
rînd cu un veritabil 
întinzîndu-se pe imensul 
hectare oferă vizitatorului un complex de 130 
construcții și amenajări sportive. Peste 160.000 
de spectatori pot urmări aci evoluția simultană 
a 2.000 de sportivi.

Proiectul acestei uriașe construcții a fost 
efectuat de o numeroasă 
și desenatori. In timp ce 
se încrucișau în desene 
specialiștii se gîndeau

malurile fluviului Moscova care scaldă parcul 
Lujniki, cum să întindă drumuri și șosele, 
să ornamenteze și să ilumineze parcul, să 
creeze rețelele telefonice, instalațiile de radio 
și televiziune. A cita numele tuturor autori
lor și coautorilor proiectului este fără îndoială 
imposibil pentru 
de o mie.

brigadă de arhitecți 
liniile negre de tuș 
geometrice pe calc, 
cum să amenajeze

tică și jocuri sportive, 7 săli pentru box, lupte, 
haltere și scrimă, 4 bazine de înot, 5 tere
nuri de patinaj. Grandios va fi „Palatul spor
turilor" care va intra în funcțiune la sfîrșitul 
anului. El este cel mai mare stadion acoperit 
din Europa. Tribunele sale au o capacitate de 
15.300 locuri dar dacă se organizează aici 
un miting sau un concert încă 2.200 spec
tatori pot lua confortabil loc în scaune și 
fotolii. Sala are instalații automate de răcire și 
încălzire, astfel că vara suprafața sa poate fi 
transformată în patinoar, iar 
veni loc de întrecere 
tenismeni...

AL CUISTADION emerit al 
P. Polikar-

că numărul lor întrece cifra

pentru
iarna poate de- 
atleți, fotbaliști.
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PENTRU sportivă centra- 
cu tribunele sale

PARISULSEMIRA
Unul din autorii pla

nului marii construcții, 
arhitectul V. P. Polikar
pov. candidat în științele 
tehnice și maestru eme
rit al sportului (în trecut 
a ținut la 6 mai 1955un vestit fotbalist),

fia Paris o conferință de presă în cadrul căreia 
a expus construcțiile de la Lujniki. Celor peste 
100 de corespondenți și specialiști prezenți 
în sală nu le venea să creadă că toate planu
rile Stadionului Central au fost efectuate în 
numai 90 de zile, iar că întreaga construcție 
a fost eșalonată de-a lungul a 450 zile.

„Este imoosibil, este fenomenal !“ se 
zeau voci în sală. Astăzi toate obiectivele pro
iectului (cu excepția arenei acoperite care 
va fi gata 1a sfîrșitul anului) au fost termi
nate și-și așteaptă oaspeții, pe sportivii parti
cipant Ia Spartachiada Popoarelor din U.R.S.S.

au.

CUVÎNTCIFRELOR 
lui au trebuit să 
milioane metri cubi

de 
de 
în

Din totdeauna limbajul 
laconic al cifrelor a fost 
cel mai elocvent. Să-i 
dăm și de data aceasta 
cuvîntul:

Constructorii stadionu- 
scoată și să transporte 3 
de pietriș. Dacă am încărca

această cantitate in respectabilele camioane 
trei tone am căpăta o uriașă coloană 
mașini a cărei „coadă* ar fi la Moscova 
timp ce capul s-ar afla la... Vladivostok ț

Pentru toate „obiectele* stadionului au fost 
necesari 200.000 metri cubi de beton armat, 
8.000 tone construcții metalice și aproximativ 
28 milioane cărămizi. Ce s-a făcut cu această 
imensă cantitate de materiale ?

Stadionul Central dispune de 11 terenuri de 
fotbal, 4 '« atl-fism, 29 terenuri de tenis,
16 de volei, 15 de baschet, 21 săli de ginuias-

SPORTIVI ȘISPECTATORI
Arena 

lă, 
pentru 103.000 spectatori 
reprezintă fără îndoială 
o veritabilă podoabă ar
hitectonică. Terenul de 

atletism vor găzdui uriașegazon și pista de 
întreceri sportive. Abia se vor stinge ecourile 
Spartachiadei cînd pe arena centrală a ma
relui complex sportiv se vor alinia fotbaliștii. 
Moscoviții vor vedea aici reprezentativa A a 
R. P. Ungare și echipa secundă a R. F. Ger
mane, echipele Austria și Fiorentina etc. Tot 
aici se vor consuma marile derbiuri ale cam
pionatului U.R.S.S., meciurile Spartak — Di
namo Moscova, Spartak — 
— Dinamo Moscova.

In timp ce vor aplauda 
liști sau pe atleți, spec
tatorii nu vor ști poate că 
dedesubtul lor se află un 
veritabil furnicar de ca
mere, săli și amenajări 
d’ntre cele mai diferite. 
Interesant de arătat că, 
volumul total al celor pa
tru etaje de sub tribune 
este de 80.000 metri cubi, 
cuprinzînd peste 1.000 de 
încăperi.

La primul etaj se află 
vestiarele, garderoba, să
lile de duș și de baie, ma
gaziile și inventarul spor
tiv, poșta, telefonul etc. E- 
tajul al doilea a fost re
zervat spectatorilor. Ei se 
vor putea refugia aici în 
caz de ploaie, iar la dis
poziția lor vor sta 36 bu
fete, un muzeu sportiv, 
telefoane, chioșcuri etc. 
La etajul trei se află 14 
săli de gimnastică, jocuri

Maestrul 
sportului V. 
pov a făcut cunoștință 
cu aproape toate stadioa
nele olimpice din lume 
înainte de a începe lu

crările de la Lujniki. Pentru a vedea care 
este cel mai bun să facem o succintă com
parație.

Pînă acum cel mai complet stadion olim
pic era considerat cel de la Berlin care dis
pune de o arenă centrală cu 100.060 locuri, un 
bazin descoperit de înot, 12 terenuri de tenis, 
2 piste de atletism și 5 terenuri pentru fotbal, 
hochei pe iarbă și handbal. Stadionul olimpic 
de la Roma unde va avea loc cea de a 
XVII-a ediție a Jocurilor, în 1960, însumează 
pe un teren relativ mic de 40 hectare, o arenă 
cu 90.000 locuri (dintre care 33.500 in pi
cioare), stadionul de atletism, stadion pentru 
tenis, baschet și volei, 3 bazine de înot, dintre 
care două cu tribune. După ultimele date, la 
Mexico a fost construit un stadion cu 103.000 
locuri dar cu tribună din pămînt. Pe un teri
toriu de 75 de hectare sînt terenuri de sport, 
citeva săli și un bazin. Cel mai mare stadion 
este cel de la . .......................................
cu două etaje se adună pînă la 150.000 iubi
tori de fotbal.
amenajări sub

Rio de Janeiro. In tribuna sa

T.D.S.A., Torpedo

Dar nu există nici un fel de 
tribune și în plus lipsesc ame

najările necesare Jocurilor Olimpice. Stadionul 
olimpic de la Melbourne care se reamenajează 
acum este de asemenea mai mic, atît în pri
vința capacității cit și a amenajărilor, decît 
cel de la Moscova.

In felul acesta deși unele din stadioanele 
lumii îl întrec pe cel de la Moscova din punct 
de vedere al capacității, ca amenajări și con- 

rămîne primul.

(
« Primele întreceri tinaJe ale 

Spartachiadei popoarelor au și luat 
stîrșit... înaintea deschiderii oficiale 
a competiției. Este vorba de compe
tițiile de volei care s-au desfășurat 
mai devreme, pentru a da posibilita
te jucătorilor să se pregătească în' 
vederea campionatelor mondiale de 
Ia Paris. întrecerea masculină a re
venit reprezentativei Ucrainei, care 
a învins în meciul decisiv puternica 
echipă a Moscovei cu scorul de 3—2. 
Pc locul 3 s-a clasat echipa Lenin
gradului. In grupa feminină victoria 
a fost de parlea echipei Moscovei ur
mată de cea a Ucrainei si Leningra
dului.

• După o statistică recentă, miș
carea de cultură fizică din U.R.S.S. 
numără în momentul de față 991 ma
eștri emeriți ai sportului și 7556 ma
eștri ai sportului. Fără. îndoială că 
cifrele sînt grăitoare și impresionan
te. Acest număr imens de vîrfuri 
sportive se explică prin caracterul 
de masă al mișcării sovietice de 
cultură fizică care dispune de 
200.000 colective sportive cu peste 
17.000.000 membri.
• întrecerile Spartachiadei popoa

relor din U.R.S.S. vor fi deservite de 
un corp de arbitri alcătuit din 1300 
oameni. Arbitrul principal al compe
tiției a fost desemnat președintele 
Comitetului olimpic a! U.R.S.S. șî 
membru al Comitetului olimpic in
ternațional, K. A. Andrianov.

• In momentul de față organiza
țiile sportive ale U.R.S.S. sînt mem
bre a 31 federații internaționale.

• In cele șapte luni ale anului în 
curs Uniunea Sovietică a fost vizi
tată de 80 delegații sportive din 28 
țări. In aceeași perioadă 121 dele
gații sportive ale U.R.S.S. au evoluat 
și au vizitat 36 țări ale lumii.

• In perioada dinaintea Sparta- 
chiadei mișcarea de cultură fizică 
din R.S.F.S.R. s-a îmbogățit cu 7000' 
noi colective sportive iar numărul 
sportivilor a crescut cti aproape 
700.000 oameni.

pe fotba-frenetic Lujniki

Sportivi purtînd stema U.R. S.S. deschid defilarea. Aspect de la sărbătorirea Zilei Unionale ® 
pe stadionul Dinamo din
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Pentru sportivii din toate țările lumii, Jocurile Olimpice reprezintă nu numai splendidul simbol al 
înțelegerii și apropierii prielenești jntre popoare, dar totodată și cel mai însemnat prilej de luptă 
sportivă, de întrecere dîrză pentru obținerea celei mai frumoase victorii, atît de prețuită de toți. Este 

adevărat, o victorie olimpică, sau numai o comportare frumoasă, reprezintă uneori mai mult decît oricare 
altă victorie obținută în alte întreceri internaționale, fie ele chiar și cu caracter mondial. gg .

Scriind aceste rînduri ne amintim cu cită bucurie a fost primită în țară vestea victoriei înlgătorului 
Iosif Sîrbu la Jocurile Olimpice de la Helsinki, din 1952, cit entuziasm a produs atunci în rîndurile dele
gației noastre sportive Ia J.O. acest rezultat. Acasă, fiecare om al muncii, fiecare tînăr a considerat victoria 
lui Iosif Sîrbu ca pe o adevărată victorie a sportului nou din țara noastră.

Jocurile Olimpice sînt de fapt competiția tuturor competițiilor, sînt visul și idealul oricărui sportiv. 
Din paîru în patru ani ele adună sub același steag alb al întrecerilor olimpice pe cei mai buni sportivi din 
cele cinci continente, care luptă cu toată energia pentru cucerirea med aliilor de aur, pe care le cuceresc 
cei mai buni, cei mai bine pregătiți.

Țara noastră va participa la cea de a XVl-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară de la Melbourne cu 
un Iot de sportivi destul de nume ros, care se vor întrece în cadrul mai multor discipline. In vedere# par
ticipării sportivilor romini Ia această mare competiție, au fost luate din timp cele mai serioase măsuri, atît 
tehnice cît și organizatoric-administrative. Încă de ia începuful acestui an au fost constituite — in linii 
mari—loturi de perspectivă care urmează un program minuțios de preg ătire. Alcătuirea acestor loturi s-a 
făcut nu numai pe baza rezultatelor anterioare, dar ținîndu-se seamă și de perspectiva pe care o au spor

tivii respectivi de a obține rezultate care să justifice trimiterea lor la Melbourne și o reprezentare onora
bilă a sportului nostru și a țării, în ultima instanță.

Pînă la începerea J.O. au mai rămas cîteva luni. Să vedem (facem lucrul acesta, -deocamdată numai 
Ia unele sporturi) cîteva din aspectele muncii de pregătire efectuată de sportivi în vederea acestui obiectiv.

La jumătatea drumului,

Pregătirea trăgătorilor noștri 
în lumina cifrelor...

UN SCOP IN SINE
tra>ă de atletism din țara noastră 
pot fi încadrate In prima catego
rie. EUe au fost aduse din timp la 
cunoștința tuturor, cu scopul popu
larizării lor, a! discutării temeini
ce în colectivele sportive, de către 
atleți și antrenori, și cu scopul de 
a constitui baza de plecare în rea
lizarea unei pregătiri mai serioa
se, mai conștiente a atleților noș
tri. Normele noastre sînt, fără nici 
un fel de discuție, pretențioase și 
tocmai de aceea, pentru a putea ti 
realizate, cer din partea atleților 
eforturi înzecite. Dar ele pot fi a- 
tinse și întrecute de sportivii noș
tri. Lucrul acesta l-au dovedit oină 
acum pe de o parte acei atleți 
care le-au și îndeplinit, iar pe de 
altă parte, acei atleți care le asal
tează cu putere și care s-au apro
piat foarte mult de realizarea lor. 
Iată dar că unii dintre atleți și an. 
trenori au privit cu toată seriozita. 
tea posibilitatea participării lor 
la J.O., că nu au considerat nor
mele drept performanțe ,,utopice", 
așa cum le-au considerat alții, și 

. că, dimpotrivă, aceste haremuri au 
constituit un element stimulativ 
foarte serios în aotivitatea lor.

Din păcate însă s-a ^populari
zat" în mod greșit teoria că reali
zarea normelor olimpice sînt de 
fapt unicul obiectiv al a tie iilor 
noștri și că dacă unii dintre ei au 
îndeplinit această primă cerință, 
tatr-o anumită perioadă a anului, 
se și pot considera din acel mo
ment posesorii biletului de avion 
pentru Melbourne. Aceasta ar în
semna că „scopul" a fost atins și 
că indiferent de rezultatele ce vor 
urma, ei se vor număra printre 
viitorii participanți la J.O. Consi
derăm că acest fel de a privi lu
crurile este rupt de realitate și în 
același timp complet dăunător ac. 
tivității de pregătire care se des
fășoară în prezent. Nu trebuie să 
se uite nici un moment că îndepli- 
n:rea normelor nu reprezintă decît 
unu> din aspectele legate de pregă
tirea atleților noștri în vederea 
Jocurilor Olimpice de la Melbour
ne și în nici un caz un scop în 
sine.

NORMELE NU SINT
La or.ce competiție de mare am

ploare, participarea alleților este 
legată de îndeplinirea unor anumi
te norme sau standarduri. Pentru 
Jocurile Olimpice, comisia de or
ganizare a stabilit o serie de rezul. 
fate care se cer realizate de atleți 
chiar la Melbourne, în calificări, 
pentru a ii Se admite participarea 
jîn concursul propriu-zis. Aceste 
performanțe standard au fost fi' 
xate numai pentru probele de sări
turi și aruncări, deoarece calitică- 
rile la alergări se vor face în ur
ma seriilor, optimilor de finală, 
semi-finalelor. Comparînd aceste 
norme cu cele care au fost prevă
zute la J.O. din 1936 (Berlin), 
1948 (Londra) și 1952 (Helsinki) 
se poate constata o accentuată 
creștere a valorii celor stabilite 
pentru cea de a XVI-a ediție a 

Jocurilor Olimpice de la Melbourne. 
Faptul nu trebuie să surprindă pe 
nimeni, deoarece, judecate și a- 
preciate în funcție de creșterea 
extraordinară a valorii generale a 
atletismului mondial ele se expli
că singure... ,

In afara acestor norme, fiecare 
țară în parte a fixat anumite ha
remuri de participare pentru spor, 
tivii săi. Unele la o valoare mai 
ridicată decît cete ale comisiei de 
organizare; altele 6ub acestea. Fie
care dintre ele au avut la baza fi
xării acestor norme argumente di
ferite.

Normele fixate de comisia cen-

Sportivi de frunte, dar 
cu un nivel cultural corespunzător!

Intre pregătirea intelectuală a 
unui scrimer și nivelul său tehnic- 
tactic trebuie să existe o corelație 
perfectă atunci cînd se urmărește 
obținerea unei înalte măiestrii. Or, 
scrimerde noastre, care participă 
•la asaltul titlului mondial pe echi
pe în campionatul ce va avea loc 
ăn septembrie, la Londra, și la afir
marea individuală cu ocazia jocu
rilor olimpice din acest an, sîn-t — 
Sn niare parte—lipsite de acest echi
libru între intelect și pregătirea 
pur sportivă. In timp Ce calitățile 
lor naturale, deosebit de indicate 
pentru scrimă, sînt șlefuite perma
nent și cu minuțiozitate, ridicarea 
nivelului intelectual a ieșit com
plet din preocupările sportivelor 
respective și —ceea ce este mai 
grav — nu se mai bucură de aten
ție nici din partea antrenorilor. 

■Goana după rezumate și insisten
ța unilaterală numai pentru însu
șirea unei tehnici perfecte au mers 
pîmă acolo încît Elena Șamșu- 

;dea.nu nu se consideră capabilă să 
citească în întregime romanul 

_,Tăumir, iar Maria Vicol, Olga 
Orban, Ecaterina Orb, Maria lut- 

:zkj și-au întrerupt studiile de dra- 
•gul... scrimei! Mai mult chiar. s:n. 
gura preocupare a acestor tinere 

•sportive — studiul unei limbi stră- 
:ine — a eșuat d!n cauza nepăsării 
•oelor însărcinați cu organizarea 
programului lor.

Lucrurile nu mai pot continua 
pe aefest făgaș ! Antrenorii și spor
tivi: sînt chemați să restabilească 

(echilibrul firesc intre nregătirea 
■ilrimico-tactică și cea intelertual- 
educativă.

Vom fi prezenți
la concursurile de haltere 

de la J. 0. ?
O vorbă romînească, plină de 

înțelepciune zice că „omul gospo. 
dar își cumpără vara sanie și 
iarrsa car“, ceea ce înseamnă că, 
potrivit altei zicale, nu mai puțin 
adevărate „prevederea este mama 
înțelepciunii".

Prin urmare, acei ce urmăresc 
atingerea unui rezultat, indiferent 
în ce domeniu de activitate, tre
buie să fie prevăzători, să aibă 
grijă de toate elementele care pot 
surveni în drumul propus, să știe 
cum să le folosească pe cele fa. 
vorabile și cum să le evite pe cefe 
dăunătoare.

Sîntem siguri că un om la vîr. 
sta binecunoscutului nostru a/itre. 
nor de haltere Ștefan Petrescu nu 
se poate să nu cunoască măcar 
proverbele atit de populare... Și 
totuși, iată că un sportiv aflat 
sub supravegherea acestui a-njre- 
nor, Ion Birău, care a suferit un 
ușor accident și căruia medicii 
îi recomandaseră repaus pentru 
o perioadă, apare totuși într.un 
concurs de la care putea tot atît 
de bine să absenteze și în împre. 
jurări normale (în cazul la care 
ne referim era chiar obligat să ab. 
senteze, deoarece Ion Birău intră 
în vederile selecționerilor pentru 
Jocurile Olimpice de ia MeL 
bourne).

După întîmplarea cu Silviu Ca. 
zan care s.a deplasat la Helsinki, 
deși era indisponibil, ca de-abia 
acolo să „mărturisească" aceasta, 
ne întrebăm pe bună dreptate, 
dacă în fond halterofilii noștri 
doresc într.adevăr să fie prezenți 
la J. O. fiindcă după aceste două 
exemple se pare că întrecerea din 
Australia le este... indiferență.

‘ E. V.
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In timp ce H. Herșcovici cu 
1178 p., Ia armă liberă calibru 
redus 3 x 40, s.a apropiat de gra
nița celor 1180 p., performanță cu 
care antrenorul sovietic I. M. E. 
helson crede că va putea fi cîști. 
gată medalia de-aur la J. O. de 
la Melbourne, în întreaga lume 
continuă nestăvilită „cavalcada" 
performanțelor superioare actua. 
lelor recorduri mondiale. Cifrele 
cu care au fost cucerite multe 
titluri olimpice și mondiale în 
ultimii 4 ani sînt total umbrite 
de rezultatele actuale ale celor 
mai de seamă trăgători din lu
me. Recordul olimpic al probei 
de pistol viteză, stabilit de T. 
Takacs în 1952, este astăzi de
pășit cu ușurință și regularitate 
de 10—f2 trăgători din diferite 
țări (VI. Nasonov — U.R.S.S. — 
60/592 p., V. Cerkasov—U.R.S.S. 
60/588 p. Linoosyuo — Finlanda
— 60/588 p., V. McMillan — 
S.U.A. — 60/586 p., K. Sievanen
— Finlanda — 60/588 p., etc.). 
Același lucru se întîmplă la ma
joritatea probelor de armă
DESPRE TRĂGĂTORII NOȘTRI 

LA PROBELE DE ARMA...
In „febra" pregătirilor olim

pice sînt prinși și reprezentanții 
noștri. Cifrele și victoriile, reali
zate pe poligoanele din Copen. 
haga, Helsinki și București sînt 
o mărturie a valorii lor și a se. 
riozității cu care ei se pregătesc. 
Nu același lucru se poate spune 
despre rezultatele slabe obținute 
de trăgătorii romîni la Buda
pesta.

Eșecul de Ia Budapesta care a 
știrbit din renumele cucerit pe 
merit de fruntașii tirului nostru 
nu trebuie atribuit în principal 
trăgătorilor, ci organizatorilor 
turneului Copenhaga —Helsinki
— Budapesta. Acceptarea efec
tuării turneului cu 3 concursuri 
în țări diferite, într-o perioadă 
de numai 15 zile; neacordarea a. 
tenției principale concursului de 
la Budapesta unde luau parte o 
serie de maeștri ai tirului din 
Europa; numirea unui conducă
tor de delegație neexperimentat, 
tocmai într.o deplasare atit de 
anevoiosă, iată cifeva din greșe. 
Iile care aparțin Direcției Instru
irii Sportive din C.C.F.S. Fap. 
tul că Direcția Relațiilor cu 
Străinătatea din C.C.F.S. nu a 
asigurat lotului formele necesare 
pentru o deplasare normală a 
contribuit de asemenea în largă 
măsură la întirzierea sosirii Io
tului la Budapesta. Este știut 
faptul că reprezentanții noștri 
(atit cei care veneau de la Hel
sinki cît și cei din București) au 
sosit la Budapesta în preziua în. 
trecerilor și n-au mai avut timpul 
material suficient pentru odihnă, 
antrenamente și cunoașterea con. 
dițiilor de concurs.

Fără rezultatele neconc’mdente 
de la Budapesta, bilanțul activită. 
ții trăgătorilor noștri de la armă 
liberă se prezintă pozitiv. H. 
Herșcovici cu 1.168 p„ 1.178 p. 
și realizînd de două ori 1.169 
p. în întilnr! internaționale sus.

-si ce-t posA. 
AOE.
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ținute in deplasare, și.a creat 
un bagaj de performanțe care ne 
îndreptățesc să.l considerăm o 
„speranță" la Melbourne. Evident 
că, numai cu o muncă perseveren
tă, de aceeași intensitate ca șl 
pînă acum, el ne poate confirma 
așteptările. Un a’t trăgător care 
a obținut primul barem pentru J. 
O. este maestrul emerit al sportu. 
lui și campionul olimpic, Iosif 
Sîrbu. Performanța sa de „vîrf" 
din acest an a fost obținută in
tr-un concurs internațional, la 
Copenhaga, cu 1.166 p. la 3 x 40 
calibru redus. Acest rezultat li 
confirmă valoarea pe plan mon. 
dial dar nu reprezintă încă rea. 
lele sale posibilități. Răminerea 
sa în urma lui Herșcovici este 
explicabilă în parte de cele două 
accidente pe care le.a suferit în 
ultimul an (la ochi și genunchi) 
și care i-au întirziat și i.au în
greunat procesul de pregătire. Cu 
toate acestea, rezultatele puteau 
fi mai bune dacă Sîrbu nu ar fi 
dat dovadă de o insuficientă pre
gătire morală și de voință, lă. 
sindu.se pradă unei nejustificate 
demobilizări în urma acestor acei, 
dente

Constantin Antonescu, intiodus 
în lotul olimpic ca o veritabilă 
speranță, a muncit cu tenacitatea 
care-1 caracterizează, ajungînd să 
fie astăzi, cu cele 1.128 p., rea. 
lizate la He’sink’, specialistul no. 
stru Ia armă liberă calibru mare 
și totodată unul dintre trăgătorii 
de valoare mondială. Totuși, An. 
tonescu nu prezintă suficientă ga
ranție valorică, întrucît are multe 
deficiențe în pregătirea tehnică. 
Se impune folosirea perioadei a 
doua de pregătire pentru lichida, 
rea acestor lipsuri. Un alt concu
rent care n-a dat deolină satisfac, 
(ie și care de altfel nu s.a ridi. 
cat la nivelul baremului fixat pen
tru probele de armă este Nieolae 
Cojocaru. Socotim însă că în. 
lăturîndu-și deficiențele de ordin 
tehnic pe care le manifestă și în. 
v’mgînd emotivitatea exagerată de 
care suferă (din această cauză 
trage foarte crispat) N. Cojocaru 
are posibilitatea să obțină în pe
rioada a doua rezultate pe mă. 
sura calităților sale.

..Șl LA CELE DE PISTOL
In proba de pistol viteză maes

trul emerit al sportului Gh. Li- 
chiardopol, după un început slab, 
a realizat două performanțe care 
se situează cu mult peste barem 
(60/580): 60/582 și 6G/584. Fără 
îndoială însă, avînd în vedere a- 
valanșa de performanțe excepțio
nale cu care cei mai buni trăgă
tori din lume la aceste probe își 
completează „cărțile de vizită" 
pentru Melbourne, rezultatele de 
pînă acum nu-1 pot mulțumi nici 
pe el, nici pe noi. Este necesar 
ca In viitoarele concursuri Gh. 
Lkhiardopol să pună în valoare 
întreaga gamă a posibilităților 
sale tehnice și să obțină rezultate 
peste nivelul recordului R.P.R. 
care este de 60/586 și îi aparține.

In ceea ce privește proba de 
pistol precizie, sîntem de părere 
că trebuie renunțat la participarea 
noastră la J.O. întrucît singurul 
trăgător acceptabil ca valoare. 
Iulius Pieptea, nu are o pregătire 
satisfăcătoare pentru amploarea 
unor astfel de întreceri. La a- 
ceastă probă credem că este in
dicat să mutăm centrul de greu
tate al preocupărilor spre pregă
tirea unui lot numeros, tînăr, spe
cializat, capabil să facă față cu 
succes la Jocurile Olimpice din 
1960.

CEVA DESPRE MATERIALE
Toți componenții lotului nostru 

olimpic suportă încă de pe acum 
handicapul unor materiale infe
rioare calitativ celor folosite de 
trăgătorii din toate celelalte țări, 
întrucît acest neajuns ne îngreu
nează pregătirea și participarea la 
J.O. este cazul să nu mai accep
tăm orice fel de materiale prove
nite din import și să cerem res
pectarea cu exigență a indicațiilor 
de fabricație prescrise de tehni
cieni.

RENATO ILIESCU 
HRISTACHE NAUM

sindu.se


Săritorii noștri și antrenorii tor 
au putut să învețe tie la specialiștii 

maghiari
Cu bucurie am constatat cu pri

lejul întîlnirii internaționale de 
natație dintre reprezentativele de 
tineret ale R.P.R. și R. p. Unga
re că și săriturile în apă și-au cu
cerit mulți prieteni în rîndurile 
spectatorilor. In prima zi de con
curs, au avut loc întrecerile de la 
trambulina de 3 m, la care au 
participat numai trei concurenți. 
Țara noastră a fost reprezentată 
de frații Wittenberger, în timp ce 
pentru oaspeți a concurat numai 
Istvan Bacskai, actualul campion 
al R.P.U. la sărituri, un tînăr cu 
excelente calități fizice, încă de 
la prima încercare, Bacskai se do
vedește a fi un bun specialist. El 
reușește să execute săritură după 
săritură cu o ușurință de invidiat 
și să obțină în felul acesta note 
dintre cele mai bune. Cu toate că 
de la săritura a 6-a, reprezentan
tul nostru Herbert Wittenberger, 
are o puternică revenire, totuși 
nu-1 mai poate întrece pe adver
sarul său care este declarat cîș- 
tigător cu 135,59 pct. Istvan 
Bacskai, posedă o bogată imagi
nație, o stăpînire corectă în exe
cuție și are o intrare în apă lip
sită de devieri de la traiectoria 
regulamentară. Dar toate aceste 
progrese. au .fost posibile numai 
prin schimbul de experiențe făcut 
ațît de săritor cît și de antrenorul 
său, în vara anului acesta în 
U.R.S.Ș. și Austria. In timpul con
cursului am observat la reprezen
tanții noștri un mare consum ner
vos, ceea ce ne dovedește că le 
lipsește experiența concursurilor 
internaționale. De asemenea, ac
tuala lor pregătire tehnică și fi. 
zică nu este la nivelul valorii să
ritorilor din Europa, deoarece 
programul lor de pregătire pentru 
un concurs intern nu se deose
bește cu nimic de acela al unui 
concurs internațional. Pentru un 
concurs internațional este absolut 
necesar, mai eu seamă în acest 
sport, de o serie de materiale do
cumentare ca : filme, reviste și 
ziare străine, care să trateze ul
timele noutăți ale săriturilor, lu
cruri de care însă săritorii noștri 
nu se bucură.

La fete, țara noastră nu a pre
zentat nici o concurentă din mo
tive mai puțin justificate. Oaspe
ți'. au adus însă la București pe 
Clara Milisits în etate de 21 ani, 
studentă la Academia de muzică 
din Budapesta, și pe Vamoși Ma. 
ria în etate de 16 ani, elevă la o 
școală medie tot din Budapesta. 
Ambele au impresionat prin buna 
pregătire tehnică. Iată ce ne-a de
clarat antrenorul maghiar de să
rituri Hidveghy: „Am căutat să 
recrutez pentru sărituri fete care 
iubesc muzica, gimnastica și a- 
poi... apa! Pe urmă am început 
să lucrez cu ele de la cele mai 
simple exerciții pînă la cele mai 
pretențioase, dar cît mai atractive, 
plinind, accent pe gimnastică.

Duminică seara la săriturile de 
pe platforma de 10 m, reprezen
tanții țării noastre au ocupat pri
mele locuri înaintea concurentului 
maghiar. Frații Wittenberger și-au 
ales îh partea a doua a sărituri
lor lor, la cele cu coeficient liber, 
sărituri mult mai grele decît ale 
sportivului maghiar. Datorită coe
ficienților de greutate mai mari, 
deși nu au executat perfect sări
turile. ei au totalizat un punctaj 
mai bun.

T. ROIBU
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Pe marginea turneelor peste hotare ale echipelor noastre
Centrale

; 0 ACȚIUNE IMPORTANTĂ: 
j REEXAMINAREA ANTRENORILOR

Printre măsurile luate pentru 
Îmbunătățirea activității fotba
lului se numără și reexamina
rea antrenorilor. Scopul acestei 
măsuri este cunoașterea exactă 
a nivelului de pregătire al an
trenorilor, precum și împros
pătarea cunoștințelor acestora, 
în raport cu cerințele actuale 
ale jocului de fotbal,

" Trecind la înfăptuirea acestei 
măsuri au fost alcătuite patru 
comisii de examinare din care 
fac parte cei mai buni antre
nori ai noștri. Aceste comisii se 
vor deplasa în țară spre a 
efectua reexaminarea antrenori
lor, după cum mmează; comi
sia nr. I: regiunea Stalin (6—9 
august); regiunea Hunedoara 
la Orăștie (11—12 august); re
giunea Craiova (14—17 au
gust); regiunea Pitești (19 au
gust); comisia nr. 2: regiunea 
Timișoara (6—8 august); raio
nul -Arad, (9—12 august); re
giunea Oradea (14—15 au
gust), regiunea Baia Mare 
(17—18 august); Regiunea 
Autonomă Maghiară (20—21 
august); comisia nr. 3: regiu
nea Bacău (6—7 august); re
giunea Iași (9—10 august); 
regiunea Cluj (14—19 august); 
comisia nr. f: regiunea Plo- 

! ești (6—8 august); regiunea 
Constanța (10—12 august): re
giunea Galați (14—15 august); 
regiunea București (17—18 au
gust) și orașul București 
(27—31 august). Reamintim că 
în fața comisiilor se vor pre
zenta numai antrenorii clasifi
cați prin 
care nu 
sificarea 
sare.

— De la Biroul Comisiei
K>roul Comisiei Centrate 
discuție turneele între, 
peste hotare, de cîfeva 
fruntașe.

această ocazie au scos 
rind, utilitatea acestor

de Fotbal —
ședință, 
luat în 
aceasta 
noastre

In ultima sa 
de Fotbal a 
prinse în vara 
dintre echipele

Discuțiile purtate cu
in evidență, in primul 
turnee, faptul pozitiv al perfectării lor și ne. 
cesitatea de a fi continuate și extinse în viitor. 
Asemenea turnee au pe de o parte rolul 

a asigura activitatea fotbaliștilor fruntași 
în timpul verii și de a înlesni 
experiență cu 
de altă parte, ele aduc o importantă contri. 
buție la cunoașterea reciprocă, la legarea de 
prietenii între sportivi.

Turneele recent încheiate privite sub aspec
tul comportării echipelor, au prilejuit o serie de 
constatări îmbucurătoare, dar au arătat totodată 
că uneori echipele noastre n.au jucat la valoa
rea lor reală, din care cauză o parte din rezuL 
țațele obținute nu sînt satisfăcătoare.

Biroul 
echipa 
care a 
Ungară,

schimbul
fotbaliștii dan alte țări, iar

de 
Și 

de 
Pe

Comisiei Centra'e de Fotbal felicită 
Minerul atit pentru comportarea pe 
avut-o în turneul întreprins în R. P. 
cit și pentru rezuliate'e obținute cu

Șut! Onisie 
sezonului de primăvară — ajuns în 
(S.C. Charleroi), trage 
internaționalul de la 
jocurile bune din turul

unul din cei mai buni fotbaliști ai 
careul advers 

la poartă. Mîine la Timișoara, 
C.CA. are ocazia să reediteze 
campionatu lui.

începe activitatea
fotbalisticePrimele manifestații 

oficiale de reluare a activității au 
loc mîine. Ele sînt reprezentate 
printr-un joc restanță de catego
ria A și printr-o nouă etapă de 
Cupă.

La Timișoara, fruntașa clasa- 
mentului categoriei A întîlnește 
într-un joc destul de dificil pe 
Locomotiva. CCA păstrează, in
discutabil, prima șansă, dar Loco
motiva — campioana meciurilor 
nule — poate realiza încă un re
zultat „favorit".

Iată cum se prezintă clasamen
tul înaintea acestui joc:

1. C.C.A.
2.
3.
4.
5
5.

DESPRE BULETINELE 
CU PARTICIPATE (BULETI
NELE DE AGENȚII) ȘI BULE- 

TINELE FRACTIONATE
La reluarea campionatului de fot. 

bal I. S. Pronosport aduce par
ticipanților la concursurile de pro. 
nosticuri sportive o surpriză plă
cută: introducerea buletinelor cu 
participate (buletine de agenții) 
și a buletinelor fractionate.

De la început trebuie să preci. 
zăm că această acțiune nu afec. 
tează cu nimic modul de concurs 
■de pînă acum. Deci, participanții 
pot depune in continuare variante 
simple, duble, multiple, repetate 
(așa cum s.a procedat pînă acum) 
In afară de aceste sisteme de 
concurs' ei au acum posibilitatea 
ca la anumite agenții (desem
nate de sucursalele regionale) să 
concureze pe buletinele agențiilor 
sac pe buletine fractionate.

Ini multe localități (București, 
Orașul Stalin, Craiova, Iași ș.a.) 
s-ia practicat și pînă acum par. 
ticiparea pe buletinele agențiilor 
așa că sistemul este oarecum cu
noscut. In această privință L S.

O^onosport
Pronosport" vine" și reglementea-ză 
sistemul de concurs pe întreaga 
țară. Celălalt sistem — buletinul 
kacționait — a fost introdus pen
tru a.i ajuta pe participanți la 
depunerea schemelor concepute de 
ei. Cu alte cuvinte, ei nu mai au 
nevoie să umble și să găsească 
alți participanți care să fie dis. 
puși să depună un bulletin cu o 
schemă mai mare ci pot concura 
singuri depunmd o anumită cotă 
de participare.

Normele speciale privind bule
tinele cu participate și buletinele 
fracționate apar în revista „Pro. 
gramul Pronosport" nr. 121 de 
luni 6 august 1956.

★
Se reamintește participanților că 

Ia meciurile de duminică 5 august 
(Cupa R.P.R.) la Pronosport sînt va
labile rezultatele de pe teren după 
90 minute de joc sau 120 minute de

ace»t pn.ej
ar fi, de exemplu, Salgotarjani Banyasz, una 
dintre fruntașele clasamentului maghiar, pe cate 
a învins-o cu 3—0.

De asemenea, poate fi apreciată pozitiv com
portarea echipei Locomotiva București, care, în 
întîliririle susținute cu echipe care nu făceau 
parte din campionatul primei categorii al R. 
Cehoslovace, nu și.a subestimat adversarul, ci 
jucînd cu convingere, a obținut victorii la sco
ruri concludente. —

In ce privește turneul echipei C.C.A.. se poate 
spune că el n-a dat rezultatele scontate. La 
Karl.Marx Stadt. liderul campionatu'ui nostru 
n-a știut să-și concretizeze superioritatea terito. 
rială, obțînînd numai un meci nul în fața echi. 
pei S. K. Motor, iar la Berlin, slăbind ritmul de 
joc, a pierdut în ultimele minute un meci ca și 
cîștigat.

Slabe sînt rezultatele obținute de echipa Pro
gresul din Oradea care, în cadrul turneului în. 
treprins în R. P. Polonă, a suferit trei înfrîn. 
ger, și a făcut un meci egal. In special sînt 
nemulțumitoare rezultatele obținute în fața echi. 
pelor de categoria B.

Referitor la turneul echipei Flamura roșie 
Arad, dacă rezultatele obținute în R. P. Po
lonă sînt corespunzătoare, în schimb în meciul 
cu selecționata Voros Lobogo (rezerve) — Kis- 
text, Flamura roșie a avut o comportare cu 
totul necorespunzătoare, pierzi nd inadmisibil cu 
scorul categoric de 5—0.

Biroul Comisiei Centrale de Fotbal consideră 
ca principală vinovată de slaba pregătire a 
echipei Flamura roșie d:n Arad, conducerea co. 
lectivultri respectiv și antrenorii echipei (Rein
hard și Dumitrescu); apreciază ca necorespunză. 
toare îndrumarea și ajutorul pe care conducerea 

asoc'ației Flamura roșie le acordă acestui co
lectiv; consideră că se impune urgenta analiză 

temeinică a situației echipei de fotbal Fla
mura roșie Arad, deoarece atit pregătirea fizică, 
cea tehnică, cit îndeosebi cea moral.educativă 
a fotbaliștilor arădani lasă mult de dorit.

Față de această situație. Biroul Comisiei 
Centrale de Fotbal a luat următoarele măsuri:

— Să intensifice legăturile cu colectivele de 
peste hotare în vederea perfectării convențiilor 
pentru organizarea de turnee a echipelor frun
tașe din străinătate în țara noastră și a echi
pelor fruntașe din R.P.R.

— Să interzică orice 
echipe de peste hotare 
stre în străinătate, fără 
Biroului Comisiei Centrale de fotbal;

— Dă un avertisment public colectivului 
Flamura roșie Arad — secția de fotbal, — 
pentru comportarea necorespunzătoare a echi
pei în recentul turneu, cît șt pentru slabele 
rezultate obținute;

— Echipa de fotbal Flamura roșie Arad nu 
va mai avea dreptul de a participa la îrtttlniri 
internaționale intercluburi în străinătate, în 
tot cursul anului 1956 și în 1957.

Biroul Comisiei Centrale 
de Fotbal

in fala unor ecmpe valoroase, cum

în străinătate;
meciuri organizate cu 

sau ale echipelor noa_ 
aprobarea, în scris, a

competitionalâ !

decizia COFS/CM. Cei 
se prezintă pierd cla- 
și dreptul de profe-

Mîine, D’namo București— 
Progresul București

In cadrul pregătirilor pentru re. 
turul campionatului, două echipe 
bucureșțene: Dinamo și Progre. 
sul, se 
amiază (ora 17.30) pe Stadionul 
Dinamo 
amical.

InWiirea va fi condusă de ar. 
bitrul maghiar Danko, sosit în Ca
pitală pentru meciurile echipei 
cehoslovace Tatran Preșov, care 
însă și-a contramandat turneul în 
țara noastră.

Biletele pentru jocul de la „Di
namo" se găsesc de vînzare la 
casele stadionului și la casa spe. 
cială din str. A. Briand.

vor întîlni mîine după

într.un interesant meci

Dinamo București 
Știința Timișoara 
Locomotiva Buc. 
FI. roșie Arad 
Energia Min. Petr.

7. Energ. Flac. Ploești
8. Din. Orașul Stalin
9. Locomot. Timișoara 11 1 • 2

5
1
6
7

11
12
12
12
12

7 2
6 2
4 5
5 3

7 2 2 28: 4 18
3
4
3
4

12 5 3 4
12 3 0 3
12 4 2 6

10. Știința Cluj
11 Progresul Oradea
12. Dinamo Bacău
13. Prog. București

12 3 4
12 4 2
12 3 3
12 3 2

18:17 11 
18:11 14 
25:11 13 
11:11 13 
17:14
11:13 
17:11
7: 1 

11:11
13:24 
11:23 
15:21

u
12
12
ie
ie
M
a
«

8, programează următoarele me
ciuri: Locomotiva Pașcani—FI. ro
șie Burdujeni, Energia Met. Ga
lați — FI. roșie Bacău, Energia 
Met. Constanța — Progresul CPCS 
București, Energia Flac. Schela 
Mare — Energia Flac, Moreni, 
FI. roșie II Rm. Vîloea — Progre
sul Sibiu, FI. roșie FC București 
— Dinamo 6 București, Energia 
Met. 108 — Energia Met. Reșița 
Progr. Luduș — Recolta Av. Tg. 
Mureș, Progr. Bistrița — Progresul 
S. Mare, FI. roțle Cluj — Loco
motiva Cluj, Știința Iași — Di
namo Bîrlad, Progresul Focșani— 
Locomotiva lași (se dispută la 
Tecuci), Știința București — Loco
motiva Constanța, Energia Flac. 
Cîmpina — Energia „1 Mai" Plo
ești, Energia Flac. Mediaș — Ener- 
gia Met. Uz. Tract. Orașul Stalin,
Energia Met St. Roșu Orașul
Stalin — Recolta Ăv. Reghin. Lo
comotiva Arad — Energ:a Min.
Lupeni, Energia Met. C. Turzii —
Energia Met. Hunedoara.

TERENURI SUSPENDATE
Printr-un comunicat al Direc

ției de Fotbal se anunță suspen
darea terenurilor folosite de urmă
toarele colective sportive: Loco
motiva Timișoara (mîine va dis
puta meciul pe terenul Știința), 
Dinamo Orașul Stalin (Stadionul 
Tineretului), Dinamo Bacău (te
renul Steaua Roșie), Locomotiva 
Constanța (terenul „8 Mai"), Ener
gia Flacăra Cîmpina și Progresul 
Focșani. Terenurile au fost sus
pendate ca neîntrunind condițiile 
prevăzute de „îndrumar". Ele sînt 
negazonate și denivelate, ca ur
mare a lipsei de preocupare mani, 
festată în această direcție de co
lectivele respective.

Noi intilniri
internaționale

• Știința Timișoara urmează să
susțină duminică un meci internațio- 
na! la Szeged în R.P. Ungară, cu 
formația locală Haladas, din prima 
categorie. In vederea acestui joc, 
timișorenii s-au pregătit intens. Joi, 
ei au jucat cu Progresul Timișoara, 
de care au dispus cu 7—2 (3—2)
prin punctele înscrise de Dinulescu 
(4). Gîrleanu (2) și Ciosescu.
• O frumoasă comportare a avut 

Dinamo 6 în Bulgaria, unde a obți
nut o victorie, două meciuri nule și 
a pierdut un joc. In ultima partidă. 
Dinamo 6 a jucat la Gabrovo și a 
terminat la egalitate cu Dinamo:
3— 3 (0—2). Bucureștenii au înscris 
prin Marin, Babone și Firică.

• La Sighet, Voirifia Sighet — 
Bastya Mateszalka ’(R.P.U.) 5—2 
(3—0). Joc frumos, victorie meritată 
Voința a avut inițiativa și a marcat 
prin Oprea (2), Pop II (1) și Pop I.

• Recolta Pecica a jucat la Mako 
(în R P.U.) cu Vasas si a pierdut cu 
5—3 (3—3).

• Locomotiva T. Severin joacă 
mîine cu Vasas Diosgyor (R.P.LL). 
Jocul de cună al severinenilor cu E- 
nergia Oțelul Roșu a fost amînat.

• Selecționata asociației Recol
ta a iucaf joi în localitatea Szar- 
va$ (R.P. Ungară) cu echipa- lo
cală Traktor. Victoria a revenit 
fotbaliștilor romîni cu scorul de
4— 2 (2—0). Golurile au fost mar
cate de Jozsi (3) și Szasz pentru 
Recolta, și Kerekes (2) pentru 
gazde. Fotbaliștii romîni au pres
tat un joc de bună calitate fiind 
deseori aplaudați de spectatorii 
maghiari. Ultimul joc al echipei 
Recolta va avea loc duminică în 
oralul Gyula cu o selecționată lo
cală.

, în care 
echipele de categoria

Etapa de Cupa R.P.R., 
debutează” <5“

joc, la meciurile cu prelungire. De< 
ex.: un meci se termină după 120 mi-' 
nule de-joc la egalitate. Pronosticul 
este X deși se califică în etapa ur-' 
mătoare echipa din deplasare.

★
PROGRAMUL CONCURSULUI 

PRONOSPORT nr. 32 
etapa din 12 august 13S4

— C.CA. București—Dinamo Ora-1 
șui Stalin (cat. A). 1

II. Știința Cluj—Progresul Bucu
rești (cat; A). '

III. Locomotiva Timișoara—Flacăra' 
(E) Ploești (cat. A).

IV. Progresul Oradea—știința Ti
mișoara (cat. A).

V Progresul Corabia—Metalul (E>‘ 
București (cat. C).

VI. Metalul (E) Brăila—Locomotiva 
Galați (cat. C).

VII. Progresul Ră'dăuți—Locomoti
va Pașcani (cat. C).

VIII. Voința Tecuci—Dinamo Do-,
rohol (cat. C). ,

IX știința Craiova—Flacăra (Ej, 
Orăștie (cat. C). (

X. Locomotiva Slmeria—Locomoti-,
va Craiova (cat. C). ,

XI. Dinamo Galați—Flamura roșie,
Buhuși (cat. C). ,

XII. Progresul Iași—știința Galați,
(cat. C). .

Meciuri de rezervă i
A. M'etalui (E) Otelul roșu—Meta

lul (El Arad (cat. C)
B. Recolta Avîntul Sighet—Loco

motiva Oradea (cat. C).

I.



INTENSĂ ACTIVITATE IN SPORTURILE NAUTICE
Campionatele republicane 

de yachting...
Pentru sportul velelor, luna au

gust a acestui an este luna mari
lor competiții interne. Incepînd 
din ziua de 5 și pînă la 18 ale a- 
cestei luni, se vor desfășura 3 
campionate republicane.

Primul campionat care va avea 
loc este cel deschis clasei „star" 
și el se va desfășura pe mare, ia 
Constanța. Localnicii, ca și oa
menii muncii veniți aici la odih
nă, vor putea urmări, cu începere 
de mîine,. și pînă la 11 august, 
desfășurarea celor 5 regate ale 
acestui concurs. Fiecare din aces
te regate, dispuse pe 3 balize, mă
soară 10 mile marine. Participa
rea se anunță foarte numeroasă 
startul urmînd a fi luat de urmă
toarele asociații: Energia cu 6 
staruri, A.V.S.A P. cu 6 staruri 
C C.A. cu 3 staruri, Progresul, 
Știința și Flamura roșie cu cite 
un star. Deși asociația Energia 
participă cu un număr de 6 am
barcațiuni, o serie de skiperi va
loroși ai acestei asociații nu vor 
putea totuși participa în acest 
concurs din lipsa unui parc sufi
cient de ambarcațiuni.

>n ziua imediat următoare ter
minării campionatului de star, va 
începe pe lacul Siut-Ghiol de la 
Mamaia, campionatul R.P.R. de 
yachting clasa .,snipe". Acest 
campionat se va desfășura tot în 
5 regate. în fiecare zi cite una 
cu o pauză de o zi după cea de 
a treia regată. La clasa „snipe" 
vor participa circa 40 de ambar
cațiuni ale asociațiilor : Energia. 
A.V.S.A.P.. Știința, Progresul. 
CC.' Flamura roșie. Recolta și 
Voința

Tn după-amiaza acelorași zile 
(12—18 august) și tot pe lacul 
Smt-Ghiol, ocupat dimineața de 
snipeuri, se va desfășura și cam
pionatul de vole al R.P.R., cu 
o participare de aproximativ 16 
ambarcațiuni. Ele vor parcurge 
ace’ași număr de regate ca și 
Snîpetirile. însă turele de baliză 
la această clasă vor însun.j nu-

De ce rămin mulți juniori simple „speranțe”?
Diferitele comentarii asupra 

competițiilor rezervata juniorilor 
au ridicat în mai multe rînduri 
iui a dintre cele mai importante 
probleme, legată de creșterea a- 
cestor „speranțe" ale sportului 
nostru: confirmarea — ca seniori 
— a elementelor care dovedesc, 
în perioada junioratului excelente 
calități, reale perspective. Și pro. 
blema nu era pusă „de florile mă. 
rutul", ci fiindcă au existat — 
și există încă — atitea cazuri in 
care juniori ce se anunțau cadre 
de nădejde ale sportului nostru 
s.au pierdut pe drum, n.au ajuns 
ceea ce se aștepta în mod firesc 
de la ei. Nu mai departe la bas
chet — de al cărui campionat de 
juniori ne vom acupa mai jos — 
puțini dintre jucătorii tineri, din
tre juniori, au reușit să se afirme 
pe deplin, să devină cadre ale lo
turilor noastre reprezentative.

Asupra acestei carențe am re
flectat recent, cu prilejul finalei 
campionatului republican de bas
chet juniori găzduit de frumosul 
oraș ardelean, Satu Măre. Am 
văzut și cu acest prilej o serie 
de elemente deosebit de talentate 
care au posibilitatea să ajungă 
în timp printre cei mai buni ju. 
cători ai țării. Cu acest prilej am 
remarcat și o serie de aspecte, 
cauze ale faptului că mulți ju. 
n:ori se opresc la jumătatea dru. 
mu'ui, afirmării.

Cea mai gravă dintre lipsurile 
acțiunii de ridicare a elementelor 
tinere este dezinteresul manifes. 
tat de colective și organele de 
••esort față de juniori, lată un e- 
xemplu: pentru finala campiona
tului s-a calificat și selecționata 
orașului Rm. Vîlcea. Acest oraș 
și-a creat o frumoasă reputație 
prin interesul arătat baschetului, 
prin echipele de tineri care au 
luat naștere și au activat acolo. 
Din păcate, formația care a re
prezentat Rtmnicul Vîlcea la fi. 
naîa de la Satu Mare a fost in. 
vers proporțională cu această re. 
putație. Ea a fost... strînsă în a. 
jurtu! competiției de pe străzile o- 
rașului și trimisă val-vîrtej la 
finale, fără pregătire, fără un an
trenor, într-un cuvînt, a venit la 
finale numai ca... să nu absen
teze. Și totuși baschetbalișții de

Inaintea dificilului examen pe care-l dau, incepînd dp miine, 
veliștii s-au antrenai pe Herăstr ău.

mai 5 mile marine, spre deosebire 
de 8 mile cit măsoară traseul la 
snipe.

Urmărind ca oamenii să se spe
cializeze pe probe, comisia cen
trală de caiac, canoe și yachting 
a interzis în acest an participarea 
acelorași skiperi la toate cele trei 
clase, admițînd — la cerere — 
participarea la star și numai la 
una din celelalte două clase la 
alegerea concurenților.

...și cele de juniori, la canotaj
Azi și miine, în toate orașele 

noastre in care se practică spor
turile nautice, juniorii și junioa

la Rm. Vîlcea au dovedit — în 
ciuda greutăților acestea — că au 
calități, că ar putea face mult 
mai mult dacă s.ar îngriji cu a. 
devărat cineva de ei. Dintr.un a. 
semenea exemplu putem conchide 
că nu este nici o mirare dacă 
juniori — cum sînt cei de la Rm. 
Vîlcea— abandonează un sport în 
care au făcui cu succes primii 
pași, pentru motivul că nimeni nu 
se interesează de ei.

Dacă adeseori juniorii noștri 
nu ajung acolo unde i-ar îndrep
tăți calitățile lor fizice și talantul 
lor, apoi aceasta se datorește și 
defectelor de caracter, defectelor 
de educație. In general, tinerii 
noștri jucători cred că au cîștigaț 
galoanele confirmării dacă au 
obținut cîteva succese, dacă au 
fost remarcați de antrenor sau 
de... spectatori. Primele succese îi 
îmbată și îi duc la inglmfare. 
Am văzut tot la Satu Mare cum 
juniori de talent ca Davidoiu 
(Progresul Cîmpulung), Crăciun 
(Energia Constanța), Dumitrașcu 
(Sel. Rm. Vîlcea) manifestau to
tală indisciplină față de antrenori 
lipsă de modestie față de coechi
pieri, cărora le imputau orice gre- 
șală. De ce toate acestea? Fiindcă, 
știindu.se jucători de bază ai for. 
mafiilor, ei înțelegeau să arbo. 
reze această atitudine de dispreț 
față de niște... începători cu care 
erau... obligați să joace baschet. 
După cum, reproșăm întregii for. 
mâții de bază a Tînărului Dina- 
movist București că face orea 
multă „filozofie" pe teren, co
mentează — ca la o adevărată 
ședință de analiză — fiecare fază, 
în detrimentul concentrării asupra 
acțiunilor și a impresiei pe cate 
trebuie să o lase o echipă de cer
tă valoare cum este aceea a ju. 
niorilor bucureșteni. Credem — 
în concluzie — că lipsa de mo. 
destie es.te de asemenea un mate 
dușman al progresului tinerilor 
jucători

In sfîrșit, considerăm că la 
creșterea juniorilor noștri o în. 
semnată contribuție o pot avea 
arbitrajele. Iată pentru ce reeo. 
martdăm ca la toate competițiile 
— chiar și la cele pe plan local— 
să fie delegați arbitrii cei mai 
buni, astfel ca' juniorii să învețe 
de Ia început în mod corect re. 
guiile jocului

EFTIM1E IONESCU 

rele, cadrele care în curind vor 
fi chemate să ia locul fruntașilor 
actuali, pornesc în întrecerea pen
tru desemnarea campionilor ju
niori pe acest an. Tinerii și tine
rele care se vor califica azi și 
miine, la Arad, Timișoara, Bucu
rești, Galați etc. se vor întrece 
peste două săptămîni (17—19 au
gust), pe lacul Snagov, în finala 
campionatului.

In programul campionatului de 
juniori din acest an figurează ur
mătoarele probe: CANOE: simplu 
și dublu pe 1000 metri; CAIAC: 
caiac simplu 500 metri, caiac sim
plu 1000 metri, caiac 2 și caiac 
4 pe 500 metri (băieți) și caiac 
simplu, dublu și 4, pe 500 metri; 
CANOTAJ ACADEMIC: schif sim
plu, dublu, 4+1 și 8 + 1 pentru 
băieți și simplu, dublu, 4+1 rame 
și 4+1 vîsle pentru fete. Pro
bele de băieți se dispută pe 1500 
metri, iar cele de fete pe 1000 
metri. La etapa finală, regula
mentul prevede că vor lua parte 
cei clasați pe primul loc în cadrul 
etapei orășenești, la probele la 
care au luat parte cel puțin patru 
echipaje.

Un concurs de șah 
în memoria lui Ștefan Szabo
Se împlinesc doi ani de la moar, 

tea unuia din coi mai iubiți șa
hiști din țara noastră: Ștefan Sza. 
bo. Maestrul emerit al sportului 
Ștefan Szabo ne-a părăsit înainte 
de a ne fi lăsat întreaga mărturie 
a puternicului său talent. Din im. 
presionantul său palmares mai 
amintim odată că el a realizat 
cele mai bune performanțe în tur
neele internaționale de la Bucu. 
rești din 1951 și 1953, claswidu-se 
în fruntea tuturor reprezentanților 
noștri.
Deosebit de îndrăgit a fost mae. 

strul Szabo în orașul său natal. 
Oradea. Mereu preocupat de a.și 
împărtăși înaltele sale cunoștințe 
și altora, el a fost uin neîntrecut 
dascăl de șah, crescînd o serie în. 
treagă de tineri șahiști. 'Amintirea 
sa dăinuie și astăzi cu aceeași 
putere în orașul de pe malul Cri- 
șului.

Este cu atît mai frumos că șa. 
hiștii orădeni au fost primii care 
au avut inițiativa de a organiza 
un turneu de șah. ded'cat memo
riei marelui nostru jucător. In 
aceste zile, a început la Oradea 
un turneu individual de șah inti. 
tul at „Concursul memorial Ștefan 
Szabo".

Concursul contează ca finală a 
campionatului orășenesc pe anul 
în curs, la el fiind însă invitat 
și maestrul internațional Ștefan 
Erdely din Timișoara, fost cam
pion al țării. Este cu atît mai de 
lăudat această invitație, deoarece 
maestrul Erdely a fost unul dintre 
prietenii cei mai apropiat! ai re. 
grefatului șahist orădean.

Dintre panțicipanții localnici.

Un joc important in 
feminin de

In sfîrșit, după patru luni de în
trerupere, activitatea oficială a ce
lor mai bune echipe feminine de 
handiba] din țara noastră va fi re
luată mîine, prin disputarea jocu
rilor celei de a IV-a etape a turu
lui campionatului republican femi
nin de handbal categoria A.

Și parcă pentru a cinsti așa cum 
se cuvine acest eveniment — 
atît de așteptat! — etapa de mîine 
programează un meci „cheie" 
(Progresul Orașul Stalin-FIamura 
roșie Steagul roșu București), pre
cum și cîteva întîlniri care se pot 
încheia cu rezultate surprinză
toare, datorită faptului că, în tim
pul lungii pauze, o serie de echi
pe care au început mai slab cam 
pionatul (Flamura roșie Buhuși, 
Flamura roșie U.T.T., Energia Re

in campionatul 
republican de tenis

ASTAZI Șl MIINE, IN CAPI 
TALA, DERBIUL ETAPEI: ENFR. 

GIA—PROGRESUL I.T.B.
Dintre întîlniri’.e etapei de as

tăzi și mîine ale camoionatului 
categoriei A la tenis, fără îndo
ială că, cea mai atractivă se a- 
nunță aceea care va pune față în 
față două dintre cele mai puter
nice formații din țară, echipele 
bucureștene Energia și Progresul 
I.T.B. Ambele echipe vor prezenta 

©cele mai bune garnituri, cuprin- 
zînd fruntași ai acestui sport ca 
[rina Ponova și Cornel Zacopcea- 
nu campioni ai R.P.R., T. Bădin, 
maestrul sportului A. Schmidt, 
Mariana Niculescu (Energia) și 
maeștrii sportului Eva Stăncescu 
și Cristea Caralulis, Șt. Anghe- 
lescu. Eugen Cristea, Rodica An- 
driescu (Progresul I.T.B.)

Prima zi a întîlnirii (astăzi de 
Ia ora 16) programează patru 
partide deosebit de interesante: 
Irina Ponova-Eva Stăncescu, T. 
Bădin-Caralulis, Mariana Nicules- 
cu-Rodica Andriescu și Zacopcea- 
nu-Anghelescu. Mîine dimineață 
de la ora 9 se vor desfășura me
ciurile Zacopceanu-Caralulis. T. 
Bădin-Anghelescu, Schmidt-Cristea, 
Grad-Șt. Georgescu, iar după a- 
miază de la ora 16 cele trei întîl
niri de dublu : mixt, bărbați și fe
mei. Toate partidele au loc pe te
renurile centrului de antrenament 
Nr. 2 din Capitală.

Celelalte întîlniri ale etapei se 
vor disputa în provincie după 
cum urmează: Orașul Stalin: 
pnergia Metalul Steagul roșu - 
C.C.A., Tg. Mureș: Progresul- 
Flamura roșie U.T.A. Arad. Timi
șoara : Energia Metalul - Dinamo 
Buc.

care vor concura pentru titlul de 
campion al orașului se remarcă 
în primul rînd deținătorul titlului 
pe anul 1954—55, candidatul de 
maestru loan Iancso. 'Acest talen
tat jucător, după ce a înregistrat 
în ultima vreme unele rezultate 
sub posibilitățile sale, are acum 
ocazia să se afirme din nou.

Desigur o „revanșă" speră și 
puternicul candidat de maestru 
Mihai Șuta, care recent a suferit 
un insucces la turneul de la Buș
teni. Șuta va încerca acum să 
demonstreze că este cel mai bun 
jucător din Oradea.

Din restul lotului de partici
pant! notăm pe neobositul dr. Șt. 
Makkai, tinerii Tiberiu Csarko și 
Traian Belea, L. Hermann, A. Me- 
gyesi.

Este de regretat că absentează 
de la acest frumos concurs doi 
dintre șahiștii fruntași orădeni, 
Karacsony și Borbely. Prezența 
lor ar fi dat întrecerilor un plus 
de interes și o pi'dă pentru șa. 
hiștii tineri.

In încheiere, ținem să subliniem 
din nou valoarea inițiativei șa. 
hișfilor orădeni de a închina me. 
moriei lui Ștefan Szabo campio
natul lor. Sugerăm totodată 
C.C.F.S..ului local și Comisiei de 
șah Oradea, ca la edițiile viitoare 
ale acestui turneu, să i se dea o 
amploare sporită. Pot fi invitați 
mai mulți maeștri din alte loca, 
lități, alcătuinâiLse un „turneu 
mixt", așa cum a fost acela din 
această primăvară de la Ploești, 
care s-a bucurat de un meritat 
succes.

campionatul republican 
handbal

șița, etc.) s-au pregătit foarte se
rios.

înaintea oricărui comentariu este 
însă bine să facem loc clasamen
tului campionatului, așa cum ară
ta în aprilie la întreruperea compe
tiției: 

1. Progr. Tg. Mureș 3 30 0 13:0 6
2 FI. r. St. r. Buc. 3 3 0 0 14:5 6
3. Știința Min. înv. 3 3 0 0 10:4 6
4. FI. roșie Sibiu 3 3 0 0 10:5 6
5. Știința I.C.F. 3 2 0 1 10:6 4
6. Progresul Or. St. 3 2 0 1 11:7 4
7. FI. r. Sighișoara 3 2 0 1 10:9 4
8. Fl. r. U.T. Timiș. 3 0 0 3 6:12 0
9. Recolta-Av. Cod. 3 0 0 3 6:13 0

10-11 Știința Timiș. 3 0 0 3 3:14' 0
10-11. Energia Reșița 3 0 0 3 3:14 0

12. FI. roșie Buhuși 3 0 0 3 1:8 0
Programul complet al me ci uri-

lor de mîine este următorul:
BUCUREȘTI: Știința Min. Învăță-
mîntului—Recolta Avîntul Codlea; 
REȘIȚA : Energia-Fl. roșie Sighi
șoara; BUHUȘI: Flamura Roșie- 
Știința I.C.F.; ORAȘUL STALIN: 
Progresul — Flamura roșie Steagul 
roșu București; TIMIȘOARA; Ști- 
ința-Flamura roșie Sibiu; Flamura 
roșie U.T.T.-Progresul Tg, Mureș.

<
Deoarece între 20 și 30 septem

brie selecționata feminină a aso
ciației Progresul întreprinde un 
turneu în R. F.F. Iugoslavia unele 
meciuri ale echipelor Progresul O- 
rașul Stalin și Progresul T. Mureș 
se amină după cum urmează: eta
pa din 23 septembrie — Progresul 
Orașul Stalin-FIamura roșie U. T. 
Timișoara la 25 octombrie, Pro
gresul Tg. Mureș-FIamura roșie 
Buhuși la 17 octombrie; etapa din 
30 septembrie — Știința Min. In- 
vățămîntului-Progresul Orașul !?ta. 
lin la 17 octombrie, Știința T-imi- 
șoara-Progresul Tg. Mureș la 8 
august, deci miercurea viitoare.

• CICLISM’._ Capitala va cunoaș
te mîine o intensă activitate.

— In jurul 'complexului sportiv 
,,Dante Gherman” (straniul Tineretu
lui) se vor desfășura, cu începere de 
la ora 8, întrecerile fazei oraș din 
cadrul Spartachiadsi de vară'. Băieții 
vor alerga 10 km., Iar fetele 8 km.

— Colectivul sportiv Locomotiva 
Grivița Roșie, în colaborare cu comi
tetul C.F.S.. al raionului Grivița Ro
șie, organizează în Parcul Copilului 
concursuri rezervate copiilor pînă la 
14 ani. Sfe vor disputa și întreceri 
pentru trotinete și triciclete. Startul 
la ora 8

— Insfîrșit, mult așteptata activi
tate cicloturistică începe mîine (cajn 
...tîrzior, căci am intrat în a doua 
jumătate a sezonului) cu prilejul pri
mei ieșiri pe care o organizează co
misia orășenească de ciclism la Ins
titutul Agrotehnic din comuna Ște- 
fănești. Acolo se vor desfășura și 
cîteva concursuri demonstrative, la 
care participă cicliști cunoscuți. La 
această ieșire cicloturistică poate lua 
parte ori ce posesor de bicicletă, in
diferent de vîrstă. Plecarea la ora 8, 
de la parcul sportiv Dinamo.

BOX. Astă-seară, pe stadionul din 
Parcul Copili-iui, secția d'e box a co
lectivului sportiv Locomotiva Grivi
ța Roșie organizează o reuniune 
model în cadrul competiției pugilis
tice „Cupa Sfatului Popular”. Gala 
va începe la ora 19,30.

3n Capitală
AZI

ATLETISM — Stadionul Repu
blicii: ora 17, etapa a IV-a a cam
pionatului de atletism pe echipe.

TENTS — Teren centrul de antre
nament Nr. 2: ora 16 — Energia 
București — Progresul I.T.B. (cat 
A.).

MIINE

FOTBAL — Stadionul Dinamo: 
ora 17,30 — Dinamo Buc. — Pro
gresul F.B. (amical); Sțadionttl 
GiuIești ora 17,30 — Știința Politeh
nica București — Locomotiva Con
stanța (Cuoa R.P.R.); ora 15,45 Lo
comotiva M.C.F. — Locomotiva Ga
lați (amical); Teren Militari: ora 10 
— FI. roșie F.G. Buc. — Dinamo 6 
(Cupa R.P.R.)

ATLETISM — Stadionul Republi
cii ora 9: etapa a IV-a a campiona
tului de atletism pe echipe.

TENIS — Teren centrul de antre
nament Nr. 2: dimineață la ora 9 șl 
după-amiază de la ora 16 Energia 
București — Progresul I.T.B. (cat. 
A).

HANDBAL — Teren Locomotiva 
P.T.T. ora 10; Știința Ministerul 
lnvățămînhilui — Recolta Avîntul 
Codlea (cat. A. feminin).
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Plutonul tinerilor in plină ac țiune.
(Foto: E. KIMAKOWICZ)

B O BI RN ACUL
Duminică, pe o căldură excesi

vă. s-au desfășurat două impor
tante întreceri cicliste: campio
natul republican de fond, pe șo
seaua Sibiului și primul concurs 
al școlilor de tineret, pe șo
seaua Urzicenilor. In prima pro
bă, peste 30 de alergători — mae
ștri ai sportului și cicliști de ca
tegoria I, majoritatea dintre ei 
internaționali — realizaseră pînă 
la km. 180 o medie orară care de
pășea categoric cifra impusă de 
regulamentul compet'ției, 37 km. 
Apoi, delăsîndu-se. toată munca 
lor s-a irosit și titlu! de campion 
nu a mai putut fi decernat. In 
cealaltă probă, tineri (parte din 
ei începători) în vîrstă de 18-19 
ani, au stabilit pe o distanță de 
100 km., media orară de peste 
37 km.

Este drept, pe șoseaua Sibiului 
fusese vorba de o cursă de 200 
km., dar și de alți alergători, de 
un pluton tare, de multe nume cu 
rezonanță în sportul nostru. Intre 
timp, pe șoseaua Urzicenilor aler
gaseră niște tineri aproape ano
nimi.

Or. cei peste 37 km. oe oră, 
realizați de-a lungul a 100 km. 
pe un drum fără pic de umbră, 
din marginea Bărăganului, con
stituie un usturător bobtrnac la 
adresa cicliștilor consacrați. Pen
tru acest izbutit bobtrnac merită 
să fie felicitați. în mod special 
doi „nust'“ curajoși: Con
stantin MOICEANU și Ion AN- 
GELESCU Primul, este strungar, 
aparține scolii de tineret din Bu
curești și este fratele maestrului 
sportului Gabriel MOICEANU (pe 
urmele căruia se pare că este ho- 
tărît să calce cu succes), iar se
cundul este un tinăr muncitor din 
Ploești. Aceștia, după cum se știe 
din cronica alergării, au fugit din 
pluton la cîțiva kilometri de Ia 
plecare și, organizînd cu însufle
țire o „morișcă" pe deplin reu
șită, au terminat cursa cu un 
avans de aproape zece minute 
Nici un moment, cei doi ,.fugari“ 
nu au slăbit cadența, ci și-au dus 
efortul coniunat pînă aproape de 
linia de sosire, unde au angajat 
sprintul final Așadar, pesfp 37 
km pe ord. NUMAI IN DOI, m 
vreme ce un pluton compus din 
e’em'nte de prima mînă a reu
șit, sS-s< irosească munca a peste 
5 ore de rulai susf'nuf. din nrl-

! Ffstivai sirortiv-artistic, 
; cu prilejul „Zilei unionale 

a sportului”
Ziua Unională a Sportului va 

fi aniversată și în acest an în- 
tr-un cadru deosebit. Pentru 
a-și manifesta dragostea fată 
de valoroșii sportivi sovietici, 
sportivii romîni vor organiza 
luni 6 august, la orele 19.30, 
la teatrul de vară din parcul 
de Cultură și Odihnă I. V. Sta
lin. un mare festival sportiv 
artistic. Cu acest prilej. Elena 
Jianu, căpitanul echipei R.P.R. 
de handbal feminin — campi
oană mondială — va ține o 
conferință. Din program mai 
fac parte demonstrații de box, 
lupte, scrimă, haltere și gim
nastică, susținute de maeștri ai 
sportului și sportivi fruntași ai 
C.C.A. Programul se va înche
ia pr.intr-un interesant specta
col muzical și coregrafic, exe
cutat de ansamblul de cîntece 
și dansuri al Sfatului popular 
al Capitalei.

cina delăsării pe ultimii kilometri.
Socotim că nu mai este nevoie 

de nici un comentariu pentru a 
ilustra două concept i de luptă 
sportivă diametral -opuse.

Găsim, însă, mersa- să notăm 
și numele altor cicliști tineri: l. 
Udrea (Brăila). C. Florescu (Bu
curești), P. Solzut (Orașul Sta
lin), Ariton Simion (București), 
Petrișor Vădescu (Brăila). N. Ma
rinescu (Giurgiu), Daniel Dulu 
(Ploești). A. Poenaru (Ploești). și 
alții. Cu titlu informativ subliniem 
că formația brăileană. compusă 
din M. Voinea. A. Enache. S 
Duță și M Simion, câștigătoarea 
cursei de 50 km, contra cronome
tru pe echipe, a realizat media 
orară de 38,450 km.

Antrenorii respectivi, Virgil 
Mormocea (Brăila). Marin Papur- 
cu (Giurgiu), Ion Dolete (Ploești). 
C. Cirjan f București) și. în parte. 
Martie Ștefănescu (Or. Stalin) 
merită toate laudele. Totodată, însă 
ei au sarcina importantă să conti- 
nuie cu și mai multă rivnă mun
ca grea, dar frumoasă, de dascăli 
ai cadrelor tinere.

In același timp, forul în drept 
are sarcina să sprijine și mai 
mult aceste școli. Dacă toate 
condițiile necesare propășirii aces
tor școli vor fi asigurate, sînt de 
așteptat ș! alte ..bobîrnace" care în 
fond, nu reprezintă decăt progre
sul tineretului în ciclism. Un ti
neret valoros și bine îndrumat pe 
care îl așteptam de multă vre
me

EMIL IENCEC

Performanțe de valoare 
în finala campionatelor 

școlare de notație
Sîmbătă și duminică au avut 

loc la ștrandul Progresul din Si
biu, finalele campionatului școlar 
republican de natație pe anul 
1956. Cu acest prilej au fost sta
bilite 12 noi recorduri școlare 
dintre care merită a fi ciiat cel 
de la 50 m spate Tealizat de Eva 
Banfi (Cluj) (la 8 zecimi de re
cordul republican de junioare), 
întrecerea celor mai buni înotă
tori din școli s-a bucurat de o 
organizare excelentă. Participan- 
ții din București și Cluj au obți
nut rezultatele cele mai valo
roase. Meritoriu s-au comportat 
înotătorii din Galați și R.A.M. și 
submediocru participant» din re
giunea Stalin. Iată acum cele mai 
bune rezultate înregistrate : fete : 
50 m. liber: Marieta Jurciuc 
(Buc.) 36,9 (nou record școlar); 
50 m. spate: Eva Banfi (Cluj) 
38,8 (nou record); 50 m. bras: 
ludith Oros (Cluj) 44.1 (nou re
cord); 100 m. liber: Maria Caso- 
vici (Buc.) 1:20,8 (nou record 
școlar); 100 m. spate: Eva Banfi 
(Cluj) 1:28,4 (nou record); 100 
m. bras: Enriko Boros (Cluj) 
1:35,3 (nou record); ștafeta 4x50 
m.: București (Prodanov. Iordan 
Rada, Iordan Sanda, lost Edita) 
2:57,5 (nou record); băieți: 50 m. 
liber: Al. Kovaci (Cluj) 29,8 
(nou record); 50 m. spate: Da- 
roci Ladislau (Cluj) 36,8 (nou 
record); 50 m. bras: Benedek 
Nagy (RAM) 39,5; 100 m. liber: 
Nicolae Toth (Cluj) 1:07,1; 100 
m. spate: Nicolae Toth 1:19,0;
100 m. bras: Victor Ștefănescu 
(Buc.) 1:25,8 (record egalat); 
ștafeta 4x50 m. liber: București 
(Rottman, Maximilian, Ursu, Po- 
roneanu) 2:28,0 (nou record); 
4x100 m. mixt: Cluj (Daroczi, 
Lorincz, Toth, Kocsis) 5:23,3 (nou 
record^. - - —— •*—■ ......

După campionatele mondiale feminine de handbal

însemnările unui anirenor
In prima parte a articolului 

acesta, am vorbit mai mult despre 
condițiile de joc, despre impresiile 
cu care delegația noastră a plecat 
din Republica Federală Germană, 
despre atmosfera care a domnit în 
timpul celei de a II-a ediții a 
Campionatului mondial feminin de 
handbal. Astăzi ne vom ocupa de 
echipa noastră, de echipa cam
pioană mondială.

In primul rînd, o precizare: s-a 
recunoscut în unanimitate că re
prezentativa Republicii Populare 
Romîne a fost cea mai bine pregă
tită și că a cucerit pe merit titlul 
de campioană mondială.

Ziarele au încercat să asemu- 
iască sistemul nostru de joc cu 
unul existent S-a spus, astfel, că 
noi am aplica sistemul „rular.t- 
suedez*, pentru ca. ulterior, să 
se adauge că facem aceasta cn 
foarte muitâ fantezie.

La încheierea competiției. însă, 
majoritatea specialiștilor au fosr 
de acord că slsteotal de joc al c- 
chipei noastre este specific rom;- 
nesc. Aceasta știam și noi, tetinir 
den:i rontfni przzerrf» la acest 
ca mp 1 o.ist mondial. Dar abia a- 
etfflfc dowg ce am văzut cele mai 
bune echipe de handbal din lume, 
putem afirma cn tărie că avem 
un sistem de joc propriu rominesc. 
care se potrivește de minune cali
tăților și femperamentokii jucă
toarelor noastre.

Dacă am descrie acest sistem, 
nu am face altceva decît să repe
tăm ceea ce am scris anul trecut 
după Festivalul de 'a Varșovia. în 
ceea ce privește apărarea, de a- 
funci și pînă acum nu s-a făcut 
abso'.ut nici o modificare în siste
mul de, joc. In schimb, în atac 
an fost introduse cfteva elemente 
tactice noi, care se încadrează 
perfect în principiile de bază sta
bilite încă anul trecut, cînd echipa 
se pregătea pentru șocurile de la 
Festival. Aceistâ linie imitară in 
tactica și concepția de joc, men
ținută de-a lungul ani’or, a con
stituit, după părerea mea, un fac
tor determinant al victoriei echi
pei noastre.

In apărare, echipa reprezentati
vă a tării — de altfel, ca și ma
joritatea echipelor de colectiv — 
a jucat de la început (anul 1953) 
în sistemul „om la om“, aplicat 
de la 35 și chiar 40 m., cu sufi
cientă severitate și hotărîre. Apără
toarele propriu-zise sînt asigurate 
de o linie de înaintașe care vin 
în apărare și care se așează la 
semicerc, unde acționează după 
regulile „zonei". In aceste condi
ții, apărarea este întotdeauna 
supranumerică și, cel mai adesea, 
efectuată de întreaga echipă.

In atac, ar.-na de bază a echipei 
noastre este contraatacul executat 
cu pase rapide și în adîncime. 
In fața unei apărări organizate, 
contraatacul se transformă în 
atac organizat, pentru care ape
lăm la schimbarea rapidă a jocu
lui de pe o parte pe alta și la 
multe pătrunderi succesive, cu și 
fără minge. In general, se merge 
pe consumarea rapidă a fazei, 
prin aruncarea fa poartă. Este 
foarte adevărat, de multe ori se 
exagera în această privință, exe- 
cutîndu-se aruncări pripite, din po
ziții necorespunzăîoare.

Și acum să încercăm a carac
teriza pe fiecare din componen
tele echipei noastre în parte, cu 
calitățile și defectele lor.

Irina Naghi fportar). După un 
început destul de slab în activi
tatea internațională a acestui an, 
ea Și-a găsit consacrarea în tur
neul final al Campionatului mon
dial. Dacă în 1955 presa îi acor
dase titlul de cel mai bun portar 
din răsăritul Europei, acum tot 
ziariștii s-au grăbit să i-1 acorde 
pe acela de cel mai bun portar 
din lume. La acest titlu aspiră 
însă și alte jucătoare. De pildă, 
Schone și Dodrowski (R.F.G.), 
Dedrak (R.P.U.) și Tiller (Au
stria) îi sînt concurente de temut, 
și numai munca sa susținută o va 
putea face pe Irina Naghi să se 
mențină pe acest prim plan de pre
țuire. Spunem aceasta, în speran
ța că ea nu va uita greșelile ca
re le mai face, în special la min
gile care-i vin pe partea stîngă 
și, mai ales, pentru că dorim din 
tot sufletul ca Irina Naghi să-și 
păstreze modestia de care dă do
vadă astăzi. Ea nu trebuie să uT- 
te, printre altele, că gloria pe ca
re a cucerit-o la Campionatul 
mondial se datorește în mare mă
sură și apărării, care a ajutat-o 
întotdeauna.

losefîna Ugron (fundaș dreap
ta). A făcut un joc excelent în 

meciul cu Austria, cînd a avut 

sarcina s-o „țină" pe Bauma, una 
dintre cele mai periculoase jucă
toare ale echipei aus’riece. In 
rest, a jucat pe linia comportări
lor ei anterioare, adică, fiind foar
te utilă în apărare și în alcătui
rea „zidului".

Carolina Răceanu (fundaș stîn- 
ga). In ciuda staturii sale mici, a 
fost una dintre cele mai bune a- 
părătoare. Ușor accidentată în pri
mul meci, nu a putut juca în par
tida cu Franța, lipsa ei resimțin- 
du-se serios în apărare. In jocul 
final a fost foarte utilă în cîmp, 
orientîndu-se excelent în defensi
vă, mai ales cînd trebuia să fa
cem față aruncărilor libere de la 
17 m.

Aurora Popescu (half centru). 
După un început mai slab, a ju
cat apoi din ce în ce maî bine. 
In finală a făcut o partidă excep
țională. anihilind-o aproape total 
pe Inge Walter, vedeta nr. 1 a

M-iestra emerită a sportului 
o minge. In RF Germană, ea a 

handbalului ves-.-german. Foarte u- 
tilă în coordonarea acțiunilor de 
apărare. A dirijat excelent „zidul* 
care, în decursul celor trei parti
de, nu a primit decît un singur 
gol pe deasupra lui. Nu a fost 
suficient de eficace în atac, datorită 
lipsei de curaj în aruncările la poar
tă.

Aurelia Sălăgeanu (half dreap
ta). S-a comportat foarte bine în 
atac, dovedindu-se periculoasă 
pentru adversar mai ales prin șu
turile la poartă. A stăpînit jocul 
făcînd mult uz de forță, de care, ce-i 
drept, a și abuzat, iar arbitrul 
Wesțblad nu a iertat-o în finală. 
In apărare a acționat uneori in 
contratimp, tocmai din dorința de 
a realiza cît mai mult în atac. 
Cu forța pe care o are și în felul 
în care știe să se orienteze. n-ar 
fi exclus să ajungă în curînd o 
excelentă înaintașă.

Maria Scheip (half stingă). De
și de obicei a jucat înaintașă, a 
făcut totuși fată cu succes jocului 
de apărare. Era evident însă că 
un loc în atac îi convenea mai bi
ne, deoarece s-a orientat cu mult 
curaj spre acțiunile ofensive.

Lucia Dobre (extremă dreapta). 
A jucat bine de-a lungul celor 
trei jocuri și s-a dovedit foarte e- 
ficace, mai ales în finală. De ase
menea, s-a făcut remarcată prin 
spiritul său de inițiativă, uneori 
chiar... prea mult. Faptul că a 
acționat în forță și cu multă efi
cacitate după perioade de odihnă, 
arată că nu arc încă suficient de 
dezvoltată rezistența, asupra că
reia. dadă ar insista în pregătire, 
și-ar ridica și mai mult valoarea.

Elena Jianu (inter dreapta) că
pitanul echipei. In întregul cam
pionat a avut o comportare con
stantă și la un nivel ridicat. S-a 
orientat destul de bine în teren și 
uneori a condus atacul cu multă 
competență. Citeodată însă, din 
dorința de a ajuta cît mai mult 
echipa, a greșit dînd pase joase, 
prea... pretențioase sau aruneînd 
prea de departe la poartă. In jocul 
final s-a mișcat foarte bine, fiind 
foarte utilă și în apărare.

Mora Windt (centru înaintaș). 
A fost, așa cum o știm, extrem 
de folositoare în ofensivă ca și în 
apărare. Străbătînd terenul cu 
multă ușurință, a participat aproa
pe la toate acțiunile de atac și de 
ofensivă ale echipei. Și-a inter
pretat cu multă fantezie rolul de 
centru înaintaș, iar dacă nu a fost 
eficace, aceasta s-a datorat în 
mare parte excesului de joc co
lectiv și lipsei de încredere în for
ța aruncării sale la poartă.

Elena Pădureanu (inter stînga). 
Nu și-a găsit întotdeauna cadența 
și, mai cu seamă în primele două 
jocuri, nu a manifeșiat un echilD 

bru între acțiunile sale individuale 
și cele colective. Lipsa de încre
dere în forțele proprii a impiedi- 
cat-o să dea maximum de randa
ment, așa cum a reușit în repri
za a doua a jocului final, cînd... 
și-a luat inima în dinți și a ju« 
cat fără greșeală. La această ju
cătoare este îmbucurătoare creș;e- 
rea forței în aruncare.

Victori{a Dumitrescu (extrem 
stînga). Tînăra noastră debutanta 
în echipa națională a corespuns, 
deși nu este încă acomodată cu 
postul de extremă în care nu a 
mai jucat- Eficacitatea Și tăria 
șutului ei s-a impus atenției spe
cialiștilor străini. Eficacitatea sa 
va crește în mod deosebit atunci 
cînd ea va înțelege că tocmai 
postul de extremă îi convine și 
cînd va scurta timpul de aruncare

Ileana Coîesnîcov. Prima noas
tră rezervă s-a dovedit folositoa
re atît în apărare cit si în atac.

Irina Naghi blocind cu siguranță 
cucerii o unanimă apreciere

Numai lipsă' de forță și de rezis
tență a împiedicat-o să jcace mal 
mult, așa cum i-ar fi dat dreptul 
tehnica și cunoștințele sale tacti
ce.

Ana Stark. Cea de a doua re
zervă nu a fost utilizată în postul 
de portar, unde era mereu înscri
să ca înlocuitoare a Irinei Naght 
Ea a jucat în atac, unde introdu
cerea ei în meciul cu Franța, la 
scorul de 2—2, a fost salvatoare. 
Este foarte probabil că anul vii
tor să joace tot în atac, mai ales 
dacă își va îmbunătăți viteza.

Irina Giinther și Magda Haber- 
pursch nu au fost întrebuințate 
în nici un joc de-a lungul tur
neului.

In general, așa după cum am 
mai spus, absolut toate jucătoare
le au corespuns și merită aprecie
rile noastre. Trebuie să subliniem 
chiar că unul din factorii hotări- 
tori ai succesului nostru l-a con
stituit omogenitatea echipei, care 
a format un nuternic colectiv în 
tot timpul Campionatului. Din a- 
ceastă cauză nici nu putem face 
remarcări individuale si tot de a- 
ceea adversarii noștri au fost de-; 
rutafi, neștiind asupra cărei jucă
toare să-și îndrepte atenția. Omo
genitatea în joc și în toate acțiu
nile se datorește faptului câ echipa 
reprezentativă a suferit puține mo
dificări față de anul trecut. Maî 
precis, a fost introdusă o singură 
jucătoare nouă (Victorița Dumi
trescu), iar o rezervă a devenit 
titulară (Carolina Răcesnu). In. 
rest, este aceeași echipă care a 
cîștigat locul I la Festivalul de 
anul trecut de la Varșovia.

Dacă victoria obținută anul tre
cut la Festivalul de la Varșovia 
ne-a încurajat foarte mult în 
munca noastră, să nu uităm nici 
o clipă că titlul de campioană 
mondială adus țării de echipa re
prezentativă atrage după sine obli
gații nespus de mari. Trebuie să 
înțelegem cu toții, dar în special 
noile maestre emerite ale sportu
lui, că de-abia de acum înainte 
începe greul și că es‘e firesc ca 
poziția noastră fruntașă să fie 
asaltată de multe echipe, dornice 
să se afirme sau, mai ales, să 
se reabiliteze. Aceasta este vala
bil îndeosebi pentru echipa germa
nă, 'profund afectaftă de faptul! 
că titlul de campioană mondială a 
părăsit țara ei, patria handbalului.

Eforturile trebuie acum înzecite, 
fără să precupețim nici un fel 
de sacrificiu, pentru ca handbalul 
nostru să meargă mereu înainte 
și să se mențină pe culmea cuce
rită anul acesta.

CONSTANTIN POPESCU 
din colectivul de antrenori al echi-- 

pel feminine de handbal a 
R.P.Romînc
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Intîlniri internaționale ale sportivilor noștri
AZI ȘI M1INE LA BUDAPESTA, 
MECI DE ATLETISM iNfTRE E 
CHIPELE DE TINERET ALE
R.P. UNGARE ȘI R.P. ROMINE

BUDAPESTA 3 (prin telefon de 
la trimisul ziarului Uj Sport). — 
După o călătorie foarte obositoa
re, echipele de juniori și junioare 
ale R. P. Romîne venind din Ce
hoslovacia, au ajuns joi diminea
ța în capitala Ungariei. O parte 
dintre cei care au evoluat in ca
drul meciului de la Praga și-au 
continuat însă călătoria spre 
București, deoarece echipa noastră 
este completată de o serie de alți 
tineri selecționați special pentru 
această întîlnire. Să nu uităm că 
de fapt meciul de la Budapesta 
reunește echipele de tineret ale 
R. P. Romîne și R. P. Ungare. 
In felul acesta echipa noastră este 
completată, printre alții, de : Io- 
landa Balaș, Liana Jung, Mari- 
lis Cuțui, Ștefan Kadar, Zoltan 
Vamoș, Iuliu Karandi, Xenofonte 
Boboc, Paul Păunesc. Metodie 
Trandafilov. Stan RizȘscu, Grigo- 
re Enache etc.

Odată reunită în Budapesta, e- 
chipa de tineret a R.P.R. a parti
cipat la două antrenamente de a- 
comodare. Cu acest prilej, am pu
tut remarca forma excepțională a 
tînărului, de 16 ani. Mircea Stein, 
care a reușit la triplu sărituri de 
aproape 14,70 m. Tocmai de aceea 
se așteaptă de la el un nou re
cord de juniori.

Echipa Ungariei este foarte pu
ternică. In rindurile sale vor e- 
volua printre alții atleți cunoscuți 
ca: Vcra Neszmely (11,5 sec. pe 
100 m); Ida Nemeth (25,5 sec. pe 
200 m; l.t? m la înălțime; 11,7

pe 80 m.g.j; Toth Bella (10,7 sec. 
pe 100 m): Kovacs (48,1 sec. pe 
400 m plat); Karpati 
3.000 m plat) etc.

Intîlnirea echipelor 
ale R. P. Romîne și R. 
se desfășoară astăzi și mîine pe 
Sradionul Popular din Budapesta. 
Probele de duminică vor avea loc 
în deschidere la meciul de fotbal 
dintre Vasas Budapesta—Rapid 
Viena, care contează ca finală 
pentru „Cupa Europei Centrale11.

ERWIN RONA
TURNEUL VOLEIBALISTELOR 

DE LA VOINȚA REGIUNEA 
STALIN IN R.P. BULGARIA

(8:32,0 pe

de tineret 
P. Ungare

vo- 
sus- 
tur. 
R.P. 

al 
turneului a dispus de echipa Sep- 
temvri din Orașul Stalin cu sco
rul de 3—1. In a doua întîtaire 
a întrecut o reprezentativă a O. 
rașului Stalin tot cu scorul de 
3—1. Turneul va fi continuat prin 
jocurile pe care echipa Voința re
giunea Stalin le va susține cu 
echipa unei cooperative din Sofia 
și eu reprezentativa asociației 
Flamura roșie din Bulgaria.

ECHIPELE FEMININE DE 
VOLEI ALE R.P. ROMÎNE Șl 

R. CEHOSLOVACE AU OFERIT 
UN MECI DISPUTAT

Intîlnirea internațională de vo
lei dintre reprezentativele femi
nine ale R. Cehoslovace și R. P. 
Romîne, disputată joi seara în in. 
cmta Stadionului de Iarnă din

Reprezentativa feminină de 
lei Voința, regiunea Stalin, a 
ținut două jocuri tn cadrul 
neului pe care.l efectuează în 
Bulgaria. In primul meci

• Praga, a 
justificat 
desfășurare a partidei.
a revenit cehoslovacelor, 
învins cu același scor, la seturi, 
cu care echipa masculină a dis
pus miercuri seara de reprezen. 
tanții țării noastre: 3—1. Intîl. 
nirea feminină a fost însă mult 
mai disputată, echipele arătîndu-se 
apropiate ca valoare. De remarcat 
că în două din cele trei seturi 
cucerițe de gazde, victoria a fost 
realizată la „consecutive11, fapt 
care ilustrează evidentul echilibru 
dintre formații, lată de altfel 
scorul final al jocului: 15—7, 
16—14, 8—15, 17—15.

Echipele Romîniei își continuă 
turneul în Cehoslovacia jucînd azi 
la Ostrava cu reprezentativele 
R. Cehoslovace. Ultimele meciuri 
vor fi susținute luni la Brno în 
compania selecționatelor mascu. 
lină și feminină ale regiunii Mo
ravia.

suscitat un viu interes 
pe deplin de interesanta 

Victoria 
care au

i

(urmare din pag. I)

pe uriașa 
mărefului 

popoarelor, 
aoroaoe un

amiază s-au întilnit 
platformă din fața 
monument al luptei 
locul istoric unde cu 
secol și jumătate in urmă poporul
german în alianță cu poporul rus 
a zdrobit tirania autocrată naDO 
leoniană care a fărămițat Germa
nia in 300 de principate. Aci a 
avut loc deschiderea festivă a 
serbării jocurilor gimnastice și

HONVED BUDAPESTA A SO
SIT CU ÎNTREAGA ECHIPA 

MAI puțin PUSKAS

Joi seara a sosi* pe calea ae
rului în R.D. Germană faimoa
sa echipă Honved din Buda
pesta. Imediat de la aeroport 
fotbaliștii maghiari av plecat cu 
autobusele la Karl Marxstadt 
unde vor fi găzduiți. Din echipă 
fac parte cunoscuții Farago, 
Bozsik, Kotasz, Budai, Kocsis, 
Czibor, care se află într-o deo
sebită dispoziție de joo. Puskas 
nu face parte din echipă.

Atmosfera de basm este de - 
plină. Parcă străvechii tuaregi au 
cobortt din pădurile seculare al» 
patriei lor în această poiană să 
țină sfat de război. Dar nu! Cu
vintele lui Rudy Reichert, vice
președintele Uniunii Sporturilor 
din R.D.G. subliniază cu tărie ca
racterul pașnic al serbărilor 
gimnasticii și sportului, dorința 
sportivilor din R.D.G. ea împreună 
cu cei din Germania Occidentală 
să lupte laolaltă împotriva mili- 
tariștilor și fasciștilor germani 
pentru o patrie unită, liberă și 
tubitoare de pace. Aceasta reiese 
și din cuvintele jurămintulul ros
tit în fața a zeci de mii de tineri 
de artistul Gunther Simon, Iau - 
reat at premiului național

Minunatele cuvinte rostite de 
primul vicepreședinte al consiliu
lui de miniștri al R.D.G, iov.

DINAMO ORAȘUL STALIN SE 
AFLA LA KARL MARXSTADT

xviQQPm,
PRELUDIU LA MELBOURNE

Uniunii 
care în.

Corespondentă specială 
de la Moscova pentru 

ziarul „Sportul popular'’ 
de V. VIKTOROV

și o repetiție

Spartach.ada Po
poarelor 
Sovietice 
cepe la 5 august
va fi în felul ei 
înaintea Jocurilor Olimpice. Dacă 

la Spartachiadele republicilor uni
onale au fost selecționate echipele 
care se vor întrece pe noul sta
dion din Moscova, acum la Spar, 
tachiada Popoarelor U.R.S.S. va 
fi selecționată echipa reprezenta, 
tivă a Uniunii Sovietice, cea care 
va evolua pe stadionul olimpic de 
la Melbourne.

In presa sovietică este prezen. 
tați ie larg pregătirea pe care o

Echipa de polo pe apă a Anglfei 
sosește în Capitală la 7 august
Peste cîteva zile amatorii jocului 

de polo pe apă din capitala țării 
noastre vor avea posibilitatea să ur
mărească evoluția valoroasei echipe 
a Angliei. Jucătorii englezi, vor sus
ține în zilele de 8 și 10 august o du
blă înțilnire cu echipa reprezentati
vă a R.P.R.

In vederea acestei îrtfîlniri echipa 
de polo R.P.R. se pregătește intens.

Lotul republican urmează un pro
gram de antrenament sub îndruma
rea lui V. Daroczi. Lotul republican 
este alcătuit din 11 jucători: Mari
nescu, Deutsch, Hospodar, Zahan, 
Simon, Nagy, Bordi, Szabo, Novac, 
Bădi(ă și Blajek.

Echipa Angliei va sosi în Bucu
rești în ziua de 7 august

TURUL CICLIST AL EUROPEI
După cum se știe Turul Europei 

urma să se termine în Olanda, la 
Rotterdam. Traseul a suferit însă 
o modificare, în sensul că întrecerea 
va număra numai 10 etape, și va lua 
sfîrșit la Charleroi (Belgia). De ase
menea, au survenit unele modificări 
și în ceea ce privește lista echipelor 
participante. Oîteva țări au anunțat

sportive germane, ca loc simbolic 
al luptei pentru unitatea poporu
lui german

La orele 21 răsună puternic 
sunetul zecilor de fanfare care 
vestesc deschiderea festivității.

Pe ambele margini ale uriașei 
platforme din fața monumentului, 
intră fugind suie și sute de spor
tivi purtind în miini făclii aprinse. 
Pe de o parte și alta a monumen 
tulul uriaș urcă steagurile purtînd 
drapelele asociațiilor sportive. In 
vîrful monumentului pe catargul 
cel mai înalt urcă lin drapelul de 
stat al R.D.G, Lumina reflectoa
relor răspîndită din belșug dă 
întregii festivități o atmosferă de 
basm. Pe scările de la picioarele 
monumentului urcă o mie de ti 
neri îmbrăcați în cămăși albe șt 
pantaloni negri. Este corul format 
din cei mal buni cîntăreți din re
publică. In liniștea deplină răsună 
puternic imnul final din poemul 
simfonic Tuaregii, corul fiind di
rijat de însuși compozitorul Hans 
Helmuth Haer.

Joi a sosit pe aeroportul Șcho- 
nefeld de lingă Berlin echipa 
de fotbal Dinamo Orașul Stalin 
din Republica Populară Romtnă 
care va participa la manifesta
țiile sportive de la Leipzig. In 
aceeași seară dinamoviștii au a- 
juns la Karl Marxstadt fiind 
găzduiți în frumosul hotel Chem- 
nitz-hoof. Conform programului, 
în cursul zilei de astăzi fotba
liștii de la Orașul Stalin vor 
sosi la Leipz'g unde vor viziona 

marea demonstrație de gimnas
tică, iar seara, în nocturnă, me
ciul de fotbal Honved — Wis- 
mut. Duminică după-amiază Di
namo Orașul Stalin va juca pe 
stadionul cu 100 000 locuri în 
compania puternicei reprezenta
tive a Leipzigului

Walther Ulbricht, care reamintesc 
puternicile tradiții progresiste și 
revoluționare ale gimnaștilor și 
sportivilor germani, chemînd tine
retul german la lupta pentru u- 
nitate, pace și un viitor fericit slnt 
întimpinate cu frenetice aplauze.

ȚICU SI.MION

Azi la Budapesta al treilea joc din finala Cupei Europei Centrale

Azi se dispută pe „Nepstadion11 
din Budapesta al treilea joc pen
tru finala Cupei Europei Centrale, 
dintre Vasas și Rapid Viena. In 
primele două meciuri echipele au

terminat la egalitate: 3—3 
Viena Și 1—I la Budapesta. In- 
tîlnirea de azi va fi condusă de 
cehoslovacul Vlcek.

la

fac echipele tutu, 
ror țărilor partici
pante la a XVI-a 
ediție a J. O.

Cu deosebit interes urmăresc spor
tivii și iubitorii de sport din 
Uniunea Sovietică rezultatele a. 
tlețî’or americani — cei mai pu
ternici din lume. Alergătorii, sări, 
torii și aruncătorii din S.U.A. au 
înscris la activul lor mari suc. 
cese în ultima vreme, dar nici 
atleții sovietici nu stau cu mîinile 
încrucișate și in cursul lunii iulie 
ei ne.au adus bucuria cîtorva re
zultate excepționale.

Sînt cițiva ani de clnd Leonid 
Scerbakov duce o luptă indirjită 
pentru recordul mondial de triplu 
salt împotriva brazilianului Da 
Silva, cel pe care l-a urmat pe 
locul doi la Olimpiada de la Hel
sinki. Concurînd la Spartachiada 
Moscovei, Scerbakov a realizat o 
săritură de 16,46 m. ceea ce este 
numai cu 10 cm. mai puțin decît 
recordul mondial al lui Da Silva.

Participînd de asemenea la Spar- 
tacWada Moscovei, decat'.onistul 
Vasilii Kuznețov, a stabilit un 
nou record european. El a acu
mulat 7.688 punefe, cu următoa
rele rezultate pe probe: 100 in. — 
10,7; lungime — 7,16; greutate — 
14,51;........
49,6;
46 88; 
59.61;

De
rat întrecerile celor mai buni atleți 
sovietici, desfășurate pe stad’onui 
din Kiev. Ardallon Ignatiev a a. 
lergat cu acest prilej 200 m. în 
20,7, iar Viaceslav Bogatov a par
curs 200 m. garduri în 23,2. A- 
cesțea sînt noi recorduri unionale. 
Același Ignatiev luînd startul pe 
220 yarzi a înregistrat 21,1 ceea 
ce reprezintă un nou record eu. 
ropean. In formă excelentă s-a 
arătat una din cele mai bune 
sprintere sovietice, Maria Itkina. 
Ea a alergat 220 yarzi în 23,6. nou 
record mondial. Totodată, ea a 
ameliorat recordul european pe 
200 tn., cu 23,5. Sprinterele noa. 
stre au realizat un record mon
dial și la ștafeta de 4 x 100. 
Bățul ștafetei a fost adus la finiș 
în 45,2 de Vera Krepkîna, Olga 
Koșeleva, Maria Itkina și Irina 
Bocikareva. Merită atenție deose. 
bită și noul record al lui Igor 
Kașkarov, care a trecut înălțimea 
de 2,08 m.

Aruncătorul de ciocan Mihail 
Krivonosov ameliorase de patru 
ori pînă acum recordul mondial 
la această probă, concurînd pe 
stadioanele din Elveția, Polonia și 
Iugoslavia. Iată însă că de cu. 
rind rezultatul său a tost întrecut 
de americanul Blair. După cum se 
știe, Krivonosov a răspuns strălu
cit atletului de peste ocean, a- 
runcind ciocanul la 66,38 m. cu 
prilejul Spartachiadci Bielorusiei.

Trebuie subliniat că echipa de 
fotbal a U.R.S.S. a obținut re. 
cent dreptul de a concura pe sta
dionul olimpic din Melbourne, ca. 
lifieîndu-se în dauna reprezentati. 
vei Israelului. După ce primul meci 
fusese cîștigat de fotbaliștii sovie. 
tici cu 5—0 la Moscova, al doilea 
meci a fost cîștigat fot de U.R.S.S. 
cu 2—1, în deplasare.

Și acum, cîteva cuvinte despre 
alte două mari întreceri interna
ționale, care deși au fost dispu
tate la sporturi ce nu fac parte 
din programul Olimpiadei, au stîr. 
nit totuși un deosebit interes. La 
Leningrad s-au întrecut motoci, 
cliștii din Bulgaria, Ungaria, Chi
na, Iugoslavia, Polonia, Finlanda, 
Cehoslovacia și Norvegia. In acea
stă întrecere, victoria a fost obți. 
nuță de sportivii cehoslovaci, ur
mați pe locul doi de echipa U.R.S.S. 
O altă mare competiție interna,- 
țională este campionatul mondial 
de parașutism, care a început la 
29 iulie la Moscova. Parașutiștii 
sovietici, campioni mondiali pe 
1954, primesc vizita parașutiștiior 
din 
tete
vom 
stră 
rile

înălțime — 1,83; 400 m. — 
110 m. g. — 15,4; disc — 
prăjină — 4,10; suliță — 

I 500 m. — 5:02,4.
un mare interes s.au bucu-in ultimul moment că nu mai parti

cipă. Printre acestea se află și Bul
garia, ai cărei cicliști erau cotați 
drept unii din fruntașii alergării.

Plecarea se va da din Zagreb 
miercuri către prînz, cicliștii avînd 
de străbătut, pînă la Rijeka, capătul 
primei etape, un traseu foarte difi
cil, din pricina numeroaselor urcu
șuri. De altfel, de-alungul primelor 
patru etape, pînă la Innsbruck, tra
seul este în genere muntos, fapt ho- 
tărîtor în ceeace privește clasamen
tul final al cursei.

TkkIwj

Etapa I 180 km. 
Etapa Il-a 192 km. 
Etapa IlI-a 218 km. 
Etapa IV-a 180 km 
Etapa V-a 230 km. 
Etapa Vl-a 124 km 
Etapa VlI-a 157 km. 
Etapa VIII-a 170 km 
Etapa IX-a 133 km. 
Etapa X-a 170 km. *Milano

4 £ I. A.

Pe pistele de atletism din lume
• Elevul Eduard Andreev din Mos

cova a stabilit un nou record unio
nal de juniori în proba de 100 m. 
plat cu timpul de 10”7/10. Vechiul 
record de juniori era 10”8/10 șl apar
ținea elevului Koțltadzc din Baku.

• In zilele de 11 și 12 august la 
Istanbul va avea loc un mare con
curs Internațional de atletism la care 
și-au anunțat participarea peste 150 
de sportivi din 10 țări: R. P. Bulga
ria, R. Cehoslovacă, R.P.F Iugosla
via, Anglia, Suedia, R.P.R., R. P. 
Polonă, Israel, Finlanda și Turcia.

• La Anvers s-a desfășurat întîl- 
nirea de atletism dintre echipele

masculine ale Belgiei și Olandei. Vic
toria a revenit atleților belgieni cu 
217,5—199,5 puncte.

Iată cîteva din cele mai bune re
zultate înregistrate: 100 m. Saat (O- 
landa) 10”6/10; 200 m. Van Thoumout 
(Belgia) 22**1/10 400 m. Moens (Bel
gia) 43”8/10; 5000 m. Herman (Bel
gia) 14’50”8/10; 110 m. garduri: Ka- 
merbeck (Olanda) 14”7/10; 400 m. 
garduri: Lambrechts (Belgia) 54"7/10; 
prăjină: Pirlot (Belgia) 4 m.; triplu 
salt: Herssens (Belgia) 14,40 m.;
4x100 m.: Belgia 42**2/10; 4x400
m. Belgia 3’18*’5/10.

Două valoroase recorduri 
mondiale la atletism

Negrul WILLIE WILLIAMS (S, U. A.) 
a alergat 10“ H10 pe 100 m. 1

BERLIN 3 (Agerpres). —
La 3 august, în cadrul unui 

concurs de atletism desfășurat pe 
stadionul olimpic din Berlin, atle
tul negru Willie Williams (S.U.A.) 
a stabilit un nou record mondial 
la proba de 100 m. plat, realizînd 
timpul de 10”l/10.

Vechiul record mondial — 10” 
2/10, data de 20 de ani și fusese 
stabilit de un alt atlet negru 
Jessie Owens, în anul 1936 Ia 
Chicago. De atunci alți 7 atleți

au egalat acest record, dar nici 
unul nu a reușit să.l doboare.

★
BUDAPESTA 3 (Agerpres). — 
In' orășelul Tata dțn R.P. Un. 

gară atletul maghiar Istvan 
Rozsavolgyi a doborît vineri după 
amiază recordul mondial în proba 
de 1,500 metri alargînd această 
distanță în 3’40” 6/10.

Recordul mondial anterior deți
nut împreună de trei atleți Iha. 
roș, Tabori și Nielsen, era de 3’40” 
8/10.

alte țări. Dar despre rezulta, 
acestei interesante competiții 
vorbi în corespondența noa- 
următoare, deoarece întrece- 

îau sfîrșit la 5 august
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