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Doi ani de la semnareaTratatului de la Varșovia
Măsuri 
îmbucu 
rătoare

Ministerului învăț

Toți iubitorii sportului ș-au Bu
curat, fără îndoială, la citirea ma
terialului publicat în ziarul nos-1 
tru de luni, sub titlul: „De Ia] 
Ministerul Invățămîntului și Cui-, 
turii — Instrucțiuni pentru im-] 
bunătățirea activității de atletism, 
în școli". Dar și mai mare a fost 
firește bucuria celor pasionați de 
atletism, acest minunat sport, bază 
a aproape tuturor celorlalte dis
cipline sportive. Prin aceste ins
trucțiuni ale Ministerului Invăță- 
mîntului și Culturii activitatea de 
atletism în școli primește un &Pr*- 
jin deosebit de puternic. In felul 
acesta se impulsionează nu numai 
dezvoltarea atletismului, ci, în mod 
indirect, și dezvoltarea celorlalte 
discipline sportive, care se bazează 
pe mișcările atletice elementare 
— atît de firești omului — aler
garea. săritura și aruncarea.

Este cît se poate de limpede că 
în ultimele luni activitatea sporti
vă, atît cea școlară cît șl cea 
extrașcolară, a pornit pe o cale 
care duce spre succes. Noua con
ducere a Ministerului Invățănrin- 
tudui și Culturii apreciind deo
sebita importanță a unei activi
tăți sportive organizate pentru e- 
levî și studenți, ca mijloc pu
ternic de întărire a sănătății ge
nerației în creștere, de dezvoltare 
armonioasă și multilaterală, de 
educare în spiritul patriotismului 
socialist și a intemaționalîsm'ilui 
proletar, face totul pentru a da 
acestei activități locul ce i se 
cuvine în ansamblul materiilor de 
predare și o sprijină neîncetat. 
Această atitudine cît se poate 
de justă marchează o adevărată 
cotitură.

Sprijinul susținut acordat de 
conducerea Ministerului Învăț ;- 
mîntului și Culturii a însuflețit 
profesorii de educație fizică, ele
vii și studenții. In școli și uni
versități domnește o atmosferă cu 
totul favorabilă pentru obținerea 
unor progrese substanțiale pe ca
lea dezvoltării unei activități spor
tive sănătoase.

Instrucțiunile Ministerului 
avea desigur darul de a trezi 
moleșeală pe acei directori 
școli, destul de mulți, care 
desconsiderat grav sportul, în 
neral, și atletismul în special. Ei 
au acum posibilitatea de a se 
dovedi prieteni ai sportului, îmbu
nătățind baza sa materială prin; 
sprijinul acordat amenajărilor de 
baze, procurarea de materiale și 
echipament necesar practicării a- 
tletismului. Așa cum se arată în 
instrucțiuni, vacanța de vară tre
buie să fie folosită în așa fel 
incit „la începutul noului an șco
lar educația fizică în școli să se 
poată desfășura în condițiuni mai 
bune".

O măsură care va avea urmări 
foarte importante este aceea pri
vind organizarea unei tabere de 
vară pentru elevii evidențiați prin 
rezultatele sportive obținute în 
acest an. Tabăra de la Bucșoaia, 
la care cîteva sute de elevi vor 
participa în mod gratuit, va fi un 
puternic stimulent în activitatea 
de viitor a acestora.

Ziarul nostru își va face o da
torie de cinste popularizînd între
cerile atletice la care participă 
școlarii precum și succesele ob
ținute de directori și de profesorii 
de educație fizică în strădania 
lor de a da viață importantelor 
instrucțiuni ale Ministerului In- 
vățămîntului și Culturii, menite 
să contribuie la o și mai mare 
dezvoltare a activității atletice 
în viitorul an școlar.
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Mai sînt puține zile pină la 26 
mai, cînd în sala Floreasca vom 
putea urmări pe cele mai bune 
gimnaste ale continentului nostru 
participante la „Cupa Europei", 
in această situație am apreciat 
că este timpul să vedem în ce 
stadiu se află pregătirile repre
zentantelor noastre. Și, luindu-ne 
blocnotesurile am plecat cu des
tinația : sala Dante Gherman.

...Ne-am rotit privirea prin satâ 
și atenția ne-a fost atrasă de un 
grup de 3 gimnaste care lucrau 
la sol și care făceau notă aparte 
prin conștiinciozitatea și asiduita
tea cu care lucrau. Recunoscînd 
în perseverentele gimnaste pe E- 
lena Leușteanu-Teodorescu, Sonia 
Inovan-Iovan și Georgeta Hurmu- 
zache, am tras concluzia că ne 
vor reprezenta în „Cupa Europei". 
Antrenorii ne-au confirmat păre
rea, completind că alegerea s-a 
făcut în urma selecției pentru în- 
tîlnirea cu R. Cehoslovacă și a 
concursului propriu zis.

Cum știam că în cadrul „Cupei 
Europei" se va concura numai cu 
exerciții liber alese, ne-am intere
sat în ce măsură acestea au fost 
perfecționate, îmbunătățite sau chiar 
schimbate. Intr-adevăr, toate exer
cițiile au fost retușate, stilizate. 
Unde combinații au fost schim
bate. De exemplu, prima „linie" 
a exercițiului de la bîmă al So- 
niei Inovau, a devenit mai vi
oaie, mai dinamică, completind 
exercițiul și dindu-i o valoare mai 
mare. Au fost introduse cîteva e- 
lemente de mare dificultate în e- 
xercițiile la paralele iar la sol 
exercițiife au fost prelucrate ele
ment cu element, imprimîndu-li-se 
o nuanță artistică care face din 
ele adevărate dansuri. De aseme
nea au fost foarte mult îmbună
tățite echilibrul și mobilitatea ar
ticulară (care de altfel au consti
tuit și unele din obiectivele pro
puse pentru această competiție).

Nu le-am întrerupt pe gimnas
te din antrenament pentru a le

Am reprodus numai citeva frag
mente din numeroasele convorbiri 
pe care le-am avut în aceste zile

Aceeași greșeală sancționată de 6 arbitri, sau ce înseamnă să ai 
personalitate în dauna regulamentului.

(Desen de NEAGU RADULESCU])

Of! Arbitrii...

EUSlMT

„CUPA EUROPE 1“

I
Georgeta Hurmuzache este una dintre gimnastele selecționate pentru 

„Cupa Europei". lat-o executind o „cumpănă" la bîrnă. 

(Foto I. Mihărcă]

cere pararea 
șanselor etc. 
le-am văzut 
aparat, după

asupra competiției, 
Dar, după felul cum 
muncind la fiecare 
ce am urmărit-o pe 

Sonia inovan repetindu-și finalul 
solului de aproape 20 de ori, 
ne-am dat seama că fetele noastre 
apreciază importanța și greutatea

O săptămînă „record" în activitatea internațională

— Internațional 
07...

— Aici „Spor
tul popular". Vă rugăm să ne 
dați pentru ora 9 Tarbes-Franța. 
Nu uitați comanda cu Sofia și 
Gorizia, de asemenea Wroclawul.

— Sportul popular ? Aveți Bra
tislava. La 6 42.26 vă dăm Bel
gradul.

Se împlinesc doi ani de la sem
narea Tratatului de Prietenie, Co
laborare și Asistență Mutuală, în
cheiat Ia Varșovia, document isto
ric în care țările lagărului socia
list au luat măsuri hotărîte pentru 
apărarea securității și a muncii 
pașnice a popoarelor lor. Este 
știut că acest tratat a fost creat 
ca răspuns la activitatea agresivă 
a N.A.T.O., că el este un pact des
chis tuturor țărilor europene și 
este menit să dureze pînă la crea
rea unui sistem general european 
de securitate colectivă.

Staționarea trupelor sovietice pe 
teritoriul R.P. Romîne, ca și în 
R.D. Germană, Ungaria și Polonia 
— decurgi nd din Tratatul de la 
Varșovia — este, în condițiile ac
tuale, o măsură temporară dar im
perios necesară asigurării apărării 

săconcursului și că sînt decise 
facă o... figură frumoasă.

Cum acolo unde optimismul este 
împletit cu o pregătire temeinică, 
rezultatele bune nu întîrzie, sîn- 
tem convinși că în cadrul pri
mei ediții a .Cupei Europei", țara 
noastră va fi bine reprezentată.

a sportivilor noștri
cu amabilele telefoniste de la „07" 
cele dinții martore ale relatărilor 
trimișilor sau corespondenților 
noștri de peste hotare, primele 
care se bucură de victoriile spor
tivilor noștri, care se întristează 
ori de cite ori pe fir ne vine ves
tea unui insucces. Una din aceste 
„voci", menite să rămînă mereu 
anonime, ne-a și spus ':

„Ce multe convorbiri internațio
nale ați avut ieri și astăzi!" 

Intr-adevăr, pentru activitatea 
sportivă din țara noastră, luna 
mai reprezintă o perioadă de vîrf 
în care săptărruna ce a trecut 
și cea care începe se înscriu ca 
veritabile recorduri în privința nu
mărului de competiții internațio
nale. Rugbiștii reprezentativei 
sindicale evoluează in Franța, în 
compania unor valoroase formații 
muncitorești ale F.S.G.T.-ului. 
Luptătorii noștri s-au întrecut 
cu cei polonezi și iugoslavi obți- 
nind, de asemenea, rezultate de 
prestigiu. De mai multe zile, ti- 
nărui șahist G. Mititelu înfruntă 
cu succes la Sofia, In cadrul tur
neului zonal, o pleiadă de maeș
tri și mari maeștri cu renume eu
ropean.

Săptămina aceasta alți sportivi 
romini vor pleca peste hotare, 
după cum oaspeți noi vor evolua 
pe stadioanele patriei noastre. Joi.

Atleții din Moscova au inaugurat noul sezon
Timp de trei zile s-a desfășurat 

pe stadionul central „V.l. Lenin' 
din Moscova un mare concurs at
letic dotat cu „Premiul deschiderii 
sezonului' la care au participat 
peste 600 de atleți. In cursul în
trecerilor sprintera Polina Lazare
va a stabilit după cum se știe un 
nou record mondial în proba de 
400 m plat cu timpul de 55”2/10. 
O performanță excelentă a obținut și 
atletul Mihail Nikolski care a aler
gat 400 m plat în timpul de47”8/10. 

comune împotriva unei agresiuni 
posibile. In repetate rînduri Uni
unea Sovietică și celelalte țări par
ticipante la Tratatul de la Varșo
via s-au pronunțat pentru retra
gerea trupelor tuturor statelor 
înăuntrul granițelor lor naționale, 
dar, folosind tot felul de pretexte, 
puterile occidentale refuză să ae- 
cepte aceste propuneri.

Respect iod în totul prevederile 
Tratatului de la Varșovia, trupele 
sovietice care staționează temporar 
pe teritoriul țării noastre nu afec
tează in nici un fel suveranitate® 
statului romîn; ele nu se ames» 
teci in treburile interne ale R.P.R. 
Poporul romîn a avut și are o ati
tudine de caldă simpatie și dna» 
goste frățească față de trupele so
vietice staționate pe teritoriul țărB 
noastre, considerind pe acești os
tași ca reprezentanți ai glorioasei 
armate care ne-a ajutat, dînd 
grele jertfe de singe, să ne elibe
răm patria de sub jugul fascist.

Dezvoltîndu-și necontenit și cu 
succes mereu crescînd economia și 
cultura, țările lagărului socialist 
n-au nevoie de război și, de aceea, 
ele nu precupețesc eforturile hi 
iupia pentru Dezarmare, pronunțîn- 
du-se cu hotărire împotriva remili* 
tarizării, a folosirii armelor ucigă
toare atomice și cu hidrogen. Dar, 
în fața uneltirilor cercurilor impe
rialiste occidentale, în fața încer
cărilor de a promova politica „de 
pe poziții de forță" agravînd astfel 
încordarea internațională, țările la
gărului socialist văd necesară uni
tatea și colaborarea care să con
stituie o forță vie în stare să nimi
cească orice agresiune. Această 
idee este- exorimată cum nu se 
poate mai bine prin cuvintele ma
reșalului Uniunii Sovietice G. K. 
Jukov; „Să știe toți aceia care în
cearcă să dezlănțuie un nou răz
boi că noi vom apăra cu toată ar
doarea, vitejia și curajul, scumpul 
nostru lagăr socialist ca un tot 
unic, ca o cauză comună proletară 

principiul 
toți pentru 

internațională după 
„unul pentru toți și 
unul".

Poporul romîn este 
vins că Tratatul de 
constituie o puternică pavăză îm
potriva oricăror Încercări de a tul
bura munca sa pașnică și crea
toare.

profund con» 
la Varșovia

echipa de hochei pe iarbă a stu
denților de la I.C.E pornește î-n» 
tr-un turneu în R. Cehoslovacă, 
Data aceasta reprezintă un eveni
ment, fiind prima deplasare pesta- 
hotare a sportivilor din cea mai 
tlnără disciplină sportivă din țara, 
noastră. întrecerile cu experimen- 
tații hocheiști cehoslovaci vor 
constitui un prilej de prețioasa 
învățăminte și un început pe dru
mul maturizării acestui frumos 
și interesant sport.

Tinerii boxeri romini evoluează 
sîmbătă în R. P. Polonă în com
pania echipei de tineret a țării 
gazde.

Și, ca o încununare a acestei 
perioade de vastă activitate inter
națională, trebuie să subliniem în 
mod deosebit programul cu totul 
excepțional pe care îl vom vizio- 
na săptămina aceasta în Capi
tala țării.

O dispută de baschet : R.PR.—•*- 
Italia.

Un meci de fotbal: k. P. R. -a 
R. P. Polonă (echipe secunde).

Și, în sfîrșit, o întîlnire de 
rugbi (Romînia—Franța) al cărei 
răsunet depășește cu mult grani
țele țării noastre.

Chiar și 
vor fi pe

cele mai mari exigențe 
deplin satisfăcute.

VALERIU CHIOSE

Alte rezultate: 800 m plat femei;- 
Nina Otkalenko 2’08”2/10, triplu: 
salt: Evgheni Cen 15,94 m. A- 
ceste două performanțe sînt cel® 
mai bune din lume în actualul se« 

zon-, 200 m plat femei; Nina De* 
konskaia 24”8/10; înălțime femei; 
Alexandra Ciudina 1,60 m; 800 nr 
plat: Vladimir Okorokov l’5rT/10j 
lungime: Oleg Fedoseev 7,33 m. 
80 m garduri femei; Nelli Eliseev® 
H”3/10; ciocan: Vasili Rudenkovf 
60,96 m; 100 m plat: Viaceslav Șw 
rmski 10’7/10,



7 ani de Ia introducerea
Complexului sportiv G. M. A.

ani de la data cind mișcarea14 mai, se împlinesc 7 
fizică și sport din țara noastră a înregistrat un eveni- 

introducerea Complexului Sportiv
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Astăzi, 
de cultură 
ment de mare importanță: 
G.M.A.

Trecînd în revistă activitatea desfășurată în acești șapte ani 
se pot constata o serie de succese care oglindesc dezvoltarea com
plexului G.M.A. în colectivele sportive. Pină acum au fost decerna
te peste 1.350.000 de insigne G.M.A. ceea ce demonstrează că — 
intr-adevăr — complexul a reușit să angreneze în activitatea spor
tivă masele largi populare. Peste 350.000 de insigne F.G.M.A. au 
fost cucerite de tineretul studios, pregătirea și trecerea normelor 
G.M.A. orientind astfel pregătirea fizică a tineretului din invăță- 
mintul de toate gradele, atit în activitatea de educație fizică din 
cadrul procesului instructiv-educativ, cit și in pregătirea sportivă, 
in afara orelor de clasă.

Complexul sportiv Gl.M.A. a îmbunătățit conținutui antrena
mentelor secțiilor pe ramură de sport din colectivele sportive: 
majoritatea celor peste .50.000 de purtători ai insignei G.M.A. gra
dul II fiind membri ai acestor secții. Mai mult chiar, complexul 
joacă un rol important și în pregătirea fizică multilaterală 
tivilor clasificați, condițiile clasificării sportive impimind 
normelor G.M.A.

Prin complexul G.M.A. — în anii care au trecut — 
mii de tineri și-au însușit elementele de bază ale mersului 
înotului, gimnasticii și jocurilor sportive. Din rinduriie purtătorilor 
insignei G.M.A. Sint nenumărați tineri care au îndrăgit o ramură 
de sport, participă cu regularitate la concursuri.

Toate acestea — precum și angren 
200.000 femei în rîndurile purtătorilor insignei G.M.A.
dese popularitatea de care se bucură activitatea din cadrul com

plexului G.M.A. Prin cucerirea insignei, tineretul și oamenii muncii 
din țara noastră au găsit un mijloc important..............
morală, sprijin în muncă și învățătură.

In anii care au trecut, pe lingă succesele 
practică a scos la iveală un număr destul de 
atît organizatorice, cit și structurale.

Noul regulament introdus la 1 iulie 1956 a 
joritate a deficiențelor semnalate și a extins activitatea 
complexului sportiv G.M.A. Rezultatele aplicării noului 
G.M.A. și a noilor instrucțiuni privind organizarea 
G.M.A. s-au putut constata încă în cursul anului 1956.

îmbucurător este faptul că aceste aprecieri au fost făcute chiar 
și acolo unde în anii trecuți deficientele privind calitatea pregătirii 
aspiranților erau cele mai serioase. Incepind din anul 1956 marea 
majoritate a normelor G.M.A. se trec in concursuri oficiale eli- 
minîndu-se astfel anonimatul în care se desfășura trecerea norme
lor G.M A. în trecut.

Odată cu sezonul de intensă activitate în aer liber intrăm in
tr-un an nou de muncă în cadrul complexului, avind toate posibi
litățile să ridicăm pe o treaptă superioara pregătirea fizică multila
terală a oamenilor muncii din țara noastră.

Pentru formarea deprinderilor la o virstă cind condițiile sint 
cele mai prielnice, un accent deosebit trebuie acordat în viitor, 
cuprinderii în activitatea G.M.A. a copiilor de 12—13 ani, categorie 
de vîrstă introdusă în 1956.

In centrul preocupărilor trebuie să stea însă reconfirmarea cali
tății de purtător al insignei G.M.A. pentru menținerea pregătirii 
fizice dobindite de cei care au devenit purtători ai insignei în anii 
trecuți. Nu mai puțin importantă este atragerea purtătorilor insignei 
G.M.A. gradul I la pregătirea și trecerea normelor superioare.

Sarcinile ce ne stau în față nu sint nici 
ușoare decît în trecut. Prin atragerea copiilor, 
ceririi consecutive a insignelor de grad superior 
cerii normelor în vederea reconfirmării calității 
nei G.M.A., numărul celor ce practică educația 
buie să crească pe zi ce trece.

întărind munca organizatorică, lărgind activitatea de pregă
tire a maselor de aspiranți, ridicînd pe o treaptă cît mai înaltă 
examinările, vom putea obține pe viitor roadele unei munci de 
primă însemnătate: pregătirea tineretului și oamenilor muncii pen
tru muncă de înaltă productivitate, pentru apărarea păcii.

PAVEL BALKANYI
Șeful serviciului G.M.A. din C.C.F.S./C.M.
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de purtător al insig- 
fizică și sportul tre-
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In regiunea Oradea ■ cele mai bune rezultate din Sparta»
■ chiada de iarnă a tineretului

La Comitetul pentru Cultură Fi- i 
zică și Sport de pe lingă Consiliul Spartachiadei de iarnă s-au înre- 
de Miniștri, a avut loc duminică 
o ședință de analiză a Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului șr pentru 
premierea regiunilor evidențiate cu 
acest prilej. Au fost prezențî se
cretarii comitetejor regionale U.T.M. 
care răspund de problemele propa
gandei, președinți ai comitetelor 
regionale C.F.S., numeroși acti J 
viști ai asociațiilor sportive din 
Capitală.

Tovarășul Petre Gheorghe, se
cretar al-C.C. al«U.T.M. și' pre
ședinte al Comisiei centrale de or- __ __  „____________------
ganîzare a Spartachtadei de iarnă G.M.A. Raportul a evidențiat ,nmi- 
a prezentat un raport cu privire 
la activitatea desfășurată în ca
drul competiției, subliniind popu
laritatea pe care aceasta a cijtigat-p 
In rîndurile maselor'de 4in6ri. Am

reținut din raport că la întrecerile

gistrat peste 2.000.000 participări 
din re care: 686.422 la șah, 676 300 
la săniuțe, 542.000 la gimnastică, 

etc.
In majoritatea regiunilor, Spar- 

. tachiada de . iarjiă a fost-un bun 
prilej pentru îmbogățirea inventa
rului sportiv. In regiunile Craiova, 
Suceava, Hunedoa-a și altele ti
nerii au lucrat, folosind resursele 
locale, mii de perechi de schiuri, 
sâpjjițe și garnituri de șah, Par- 
ticipînd la concursuri, un mare nu- 
măr de tineri și-au trecut normele

ca unor comisii regionale de or
ganizare a competiției, printre care 
Oradea, C-raioya și Piteșțj, criti- 
cînd totodată-slaba preocupare a

„Luna Construcțiilor” poate dura și... două luni
Fiecare început de primăvară 

constituie pentru colectivele spor
tive începutul unei munci temei
nice. Trefcerea de la activitatea 
de sală la cea in aer liber ridică 
numeroase probleme de rezolva
rea cărora depinde întreaga acti
vitate din sezonul care începe. 
Printre ațestea, acțiunea de pu
nere la punct a bazelor sportive 
pe care să se poată desfășura 
jocurile ocupă un loc de frunte.

Pentru a y?ni in sprijinul co
lectivelor sportive se organizează 
iu fiecare primăvară „Luna con
strucțiilor și a amenajărilor de 
baze sportive', acțiune în care 
sint angrenate colectivele spor
tive din întreaga țară. In cadrul 
acestei luni care se organizează 
oficial între 1 aprilie — 1 mai, 
apar în fiecare an zeci și sute de 
noi baze sportive.

Și în acest an, „Luna construc
țiilor și 
sportive" 
ne re tul ui 
rînd, să 
un larg
noștri voluntari, începînd cu 
din marile orașe și terminînd cu 
cei din îndepărtatele “omune și 
sate ale țării — ne transmit vești 
despre elanul cu care tinerii par
ticipă la acțiunea 
a bazelor sportive, 
pondenții noștri 
Coatu din Corabia,
ză că în micul orășel dunărean 
un grup de tineri printre care 
Alex. Gălan, Gabriel Popescu, 
Dumitru Filip și alții au amena-

a amenajărilor de baze 
a găsit în rîndurile ti-
— chemat, în primul 

participe la acțiune — 
răsunet. Corespondenții 

cei

de amenajare 
Astfel, cores- 
Zăvăleanu și 
ne înștiințea-

In zile de centenar

Despre sportivii Institutului Medico - Farmaceutic
Fosta „Școală de medicină și 

thirurgie a Romîniei", astăzi In
stitutul Medico-Farmaceutic din 
București, înființată în 1857 de 
către Carol Davilla, sărbătorește 
In acest an un veac de rodnică 
existență. In pragul acestui deo
sebit eveniment' în viața Insti
tutului, care a dat țării savanți 
de renume mondial, dascăli lumi
nați și numeroși medici devotați 
cauzei poporului, studenții de la 
I.M.F. au prezentat peste 60 de 
referate în cadrul celei de a patra 
sesiuni a cercurilor științifice stu
dențești; tot 
ni fes tații de 
se de teatru 
pregătite și 
vul artistic 
'loc în aceste zile.

Teodor Stănescu (5,71 m. la sări
tura în lungime), N. Simionescu 
(12,19 m. la triplu salt ți 1 fi5 m. 
la săritura în înălțime), Victoria 
Giurgea, ca și măiestria arătată 
in exercifiile de gimnastică d» o 
serie de studenți, printre care 
Dumitru Ionescu, Nicolae V'iicu,

comisiilor regionale Iași, 
Cluj, etc.

Ploești,

astfel numeroase ma- 
ordin cultural — pie- 
și concerte simfonice 
susținute de colecti- 

al Institutului — au

INTIMP1NIND CENTENARUL...

...studenții de la I.M.F. au parti
cipat la numeroase competiții. 
Dintre toate, cea intitulată sim
bolic „Cupa centenarului I.M.F.“ 
se situează pe primul plan. Cu- 
prinzînd un număr de 7 discipli
ne, această competiție jubiliară, 
care a angrenat in întreceri a- 
proape 700 de studenți și studen
te, a fost un bun prilej de a re
leva o serie de elemente de ta
lent, capabile să continue tradiția 
sportivă de care se bucură acest 
Institut. Performanțe valoroase ca 
cele ale studenților Vintilă Gher
man (11,3 sec. la 100 m. plat, 
și 15,8 sec. la 110 m. garduri),

Iată șl cîștigătorii probelor în 
competiția jubiliară „CUPA CEN
TENARULUI I.M.F.": gimnastică 
cat. Il-a: D. Ionescu (Med. gene
rală) și Cornelia Olimid (Farm.); 
cat. IlI-a; N. Voicu (Med. gene
rală) și Vomnița Munteanu (Med. 
g-ralâ). “ ’ * *"
sipeanu (Med. g-rală). Tir: I. Lit- 
man (Med. g-rală). Fotbal: anul 
III med. g-rală. Volei: anul V 
med. g-rală (băieți) și anul II 
med. g-rală (fete). Baschet: 
combinata anilor 7V-VI med. 
g-ralâ. Atletism: băieți l»0 m. 
Plat: v. Gherman (med. g-rală) 
11,3; 200 m. plat: A. Trăilă ,med. 
g-rală) 23,7; 403 m. plat: A. Tiă- 
Ilă 52,3; 110 m. g. V. Gherman 
15,8; suliță: A. Hargel (med. ge
nerală) 46,50 m.; lungime: T.
Stănescu (med. g-rală) 5,71 m.; 
tripiusa.lt: N. Simionescu 
g-rală) 12,19 m.; înălțime:
Simionescu 1,65 m.; '
Fac. de Md. g-rală 
Stănescu, C. Trăilă, ... _ ___ .
45,2. Fete: 100 m. plat: R. Buță 
(Stomat.) 14,8; greutate: " ------
gea (med. g-rală) 7,82 
m. plat: M. Genoveva (med. ge
nerală) 1:1?, 0

Tenis de masă: I. Ni-

L 111., 
(med.

N. 
4x100 m. 
(Gherman, 
A. Trăilă,

V. Giur- 
m.; 400
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Cornelia Olimid și Domnița Mun- 
teanu, la fel ca , și cunoștinței» 
tehnice avansate ale unor jucători 
de volei (V. Nițescu), baschet 
(Eugenia Oargă) sau de fotbal 
(P. Cristea și D. Udrea), au de* 
manstrat suflul nou care domnește 
printre studenții de la I.M.F, as-

tăzi fruntași la învățătură 
sport, mîine cadre medicale 
nădejde ale țării. Succesele 
spart ale studenților de la I.M.F. 
se datoresc însă și condițiilor op
time oferite de către conducerea 
Institutului ca și îndrumărilor 
competente date de colectivul ca
tedrei de educație fizică, din care 
fac parte o serie de profesori en
tuziaști ca Octav Bănățan, Va
lentina Saica, Tiberiu Balaș, etr.

EXISTA CONDIȚII

de 
în

OPTIME.

unei activi-..de desfășurare a
tăți sportive organizate datorită 
și faptului că studenții au la dis
poziție o bază sportivă proprie. 
Vechea bază sportivă de la I M F 
a fost complet transformată. S-au 
refăcut terenurile de volei și bas
chet și s-a amenajat un teren re
dus de fotbal prevăzut cu piste 
de atletism.t Instalația sanitară a 
bazei sportive este și ea complet 
reinoită, iar magazia, înzestrată 
cu echipament și materiale spor
tive bine întreținute incintă o- 
ihiul celor ce o vizitează. Baza 
sportivă de la I.M.F. va fi com
pletată, chiar în acest an, cu un 
teren de fotbal și rugbi, două te
renuri de tenis și volei, precum 
și două săli de gimnastică. Pen
tru toate aceste lucrări există 

fondurile necesare..
Condițiile create studenților de 

la I.M.F. atit pentru învățătură 
cit și pentru o susținută activi
tate cultural-sportivă sint o expre
sie a grijii părintești pe care re
gimul nostru democrat vopular o 
acordă tineretului studios.

TIBERIU STAMA

jat 
de 
de 
țiativele tinerilor din comunele ra
ionului Buzău (Verești, Bobocti, 
Cochileanca), unde tinerii mobi
lizați de organizațiile U.T.M. au 
construit terenuri de fotbal, volei 
și piste G.M.A.

Și cîte scrisori pe acest su
biect nu primim zilnici La Hațeg 
s-a construit o nouă tribună și 
s-a împrejmuit terenul de fotbal; 
la Turnu Severin a fost reame- 
najată o pistă de popice; la Ag
nita, un nou teren de fotbal; în 
centrul de raion Drăgănești va 
lua ființă un parc de cultură din 
care nu vor lipsi terenuri de fot
bal, volei și baschet;
nele Buchin, Vălișoara, Teregora, 
Slatina-Timiș. / 
Caransebeș) s-au 
rile de fotbal.

Dar, în noianul 
aspecte pozitive 
construcțiilor și 
de baze sportive", mai găsim și 
cîte una în care ni se sezisează 
nepăsarea anumitor colective față 
de această acțiune. Așa de pildă, 
corespondentul I. Cordoș din Tur
da ne 
lor de 
nergia" 
vează 
nu au 
și., bine 
susțină jocurile oficiale — pen
tru că n-au teren. Oare în cadrul 
„Lunii construcțiilor' consiliul 
colectivului sportiv Energia din 
Turda nu putea înlătura acest ne
caz al voleibaliștilor?

„Luna construcțiilor și a ame
najării bazelor sportive" s-a în
cheiat oficial, dar ea poate fi 
prelungită (și este de dorit să se 
prelungească) în regiunile în care 
vremea nefavorabilă nu a permis 
efectuarea lucrărilor.

din proprie inițiativă un teren 
volei și unul de baschet. Roa- 
asemănătoare au dat și ini-

■dr
Cele 4 cupe oferite de 

Centrală de organizare a 
chiadei de iarnă pentru: cea mal 
mare mobilizare, cele mai bună 
rezultate tehnice, cea mai reușită 
organizare și desfășurare a con
cursurilor în etapele de colectiv, 
raion, regiune precum și pentru 
cele mai bune rezultate obținute 
în etapa finală, au revenit regftl-: 
nilor Oradea, Galați, ,Suceava și 
Hunedoara ’ clasate în această or
dine. Drapelul C.C. all U.T.M. pen
tru cea mai mare mobilizare a 
fost deturnat comitetului regional 
U.T.M. Hunedoara.

In încheierea ședinței, tovarășul 
Ion Vaida. vicepreședinte al 
C.C.F.S./C:M. a felicitat pe cel 
premiați și a îndemnat pe ceilalți 
să le urmeze exemplul muncind cu 
tragere de inimă, cu mai multă 
seriozitate, pentru o deplină reu
șită a viitoarelor competiții spor-» 
tive de masă și în special a Span 
tachiadei de vară, în curs de des
fășurare.

Comisia
Sparta-,

9 ANI DE ACTIVITATE
A ASOCIAȚIEI SPORTIVE 

DINAMO

în comu-

Armeniș (raionul 
i refăcut terenu-

de scrisori cu 
privind „Luna 
a amenajărilor

scrie că membrii echipfe- 
volei ale colectivului „E- 
din localitate, care acti- 
în campionatul regional, 
unde să se antreneze — 

înțeles, nici unde să 
oficiale

i

Astăzi se împlinesc 9 ani de 
la constituirea asociați.» spor
tive Dinamo, una dintre aso
ciațiile sportive fruntașe ale 
țării. Continua preocupare a 
activiștilor și tehnicienilor aso
ciației pentru atragerea unor 
mase Cit mai largi de tineret 
în activitatea sportivă și pen
tru ridicarea la un înalt nivel 
a pregătirii sportivilor săi, au 
dat roade dintre cele mai bune, 
reprezentînd o contribuție la 
întărirea întregii mișcări spor
tive. Sportivii dinamoviști a- 
pără cu cinste culorile asocia
ției în întrecerile sportive in
terne și deseori ei sînt chemați 
să facă parte din reprezentati
vele patriei. Numele unor ti
neri ca dublul campion olimpic 
Leon Rotman, campionii olim
pici Nicolae Ljnca, S. Ismailciuc 
și Dumitru Alexe, ca ale lui 
Hie Savel, Fr. Horvath, Emilia 
Vătășoiu, Eugenia Metopadov, 
Jacqueline Zvonevski și alți 
vrednici sportivi dinamoviști 
sînt astăzi cunoscute și dincolo 
de hotarele țării. Aniversarea 
asociației Dinamo constituie o 
sărbătoare a întregii noastre 
mișcări sportive.

Cu prilejul aniversării a 8 
ani de activitate, Parcul spor
tiv Dinamo va găzdui începînd 
de la ora 9 dimineața intere
sante competiții polisportive la 
care vor participa sportivii și 
activiștii asociației, precum și 
meciuri cu reprezentative ale 
altor asociații.

Fotocritrca noastră

Mobilizare da-organizare ba!
Intr-un articol recent apărut în ziarul nostru evidențiam preo

cuparea colectivului sportiv Progresul l.T.B. față de mobilizarea 
tineretului la Spartachiada de vară. Rezultatele sînt frumoase în 
această privință, dar despre organizarea concursurilor nu se pot 
spune lucruri la fel de bune. Fotografia noastră i-a surprins pe 
participanții la un concurs al Spartachiadei, in timpul dezechipă- 
rii. Precum se vede, concurenții fac acest lucru in... aer liber, folo- 
sint gardul de sîrmă drept cuier. Totuși, baza sportivă a colecti
vului, așezată pe malul lacului Tei, are vestiare care, însă, erau 
încuiate în acea zi. Dar, aspectul criticabil nu se limitează la atît. 
Dincolo de gardul de sîrmă poate fi „admirat" un loc năpădit de 
iarbă și bolovani, pe care doar p nourile de baschet distruse 11 
recomandă drept un fost teren de s;ort 1 (Foto: I. MIHAICA)

tripiusa.lt


STAREA ȘI NUMĂRUL
PISTELOR DE ATLETISM

Avem sau nu avem suficiente 
piste de atletism ? Sini sau nu sînt 
ele bine întreținute ? Stau sau nu 
stau ele la dispoziția atleților noș- 
ștri ? S nt sau nu sînt folosite așa 
cum trebuie?...

Iată numai cîteva aspecte ale a- 
celeiași probleme, pe care am vrea 
să le analizăm în cuprinsul artico
lului de față. Despre ce este o pistă 
de atletism, cum se construiește și 
despre aportul pe care îl aduce în 
activitatea de pregătire și cea com- 
petițională a atleților nu are nici 
un rost să mai vorbim. Ne vom 
mulțumi să analizăm aspectele de 
mai sus.

Inspecția de atletism din C.C.F.S. 
frunzărind rapoartele de activitate 
ale comisiilor regionale, a întocmit 
o hartă cu răspîndirea pistelor în 
cele 192 de raioane ale țării. De la 
început trebuie remarcat faptul că 
piste de atletism există numai in 
85 de raioane, ceea ce înseamnă 
mai puțin de jumătate din totalul 
raioanelor țării. Cercetînd acest 
grafic vom observa că în regiunea 
București, din cele 18 raioane ale 
sale, numai 7 au piste de atletism, 
(Tr. Măgurele, Roșiori, Alexandria, 
Giurgiu, Oltenița, Urziceni, Slobo
zia). Regiunea Constanța are pistă 
numai intr-un singur raion, din 8; 
regiunea Craiova în 4 raioane din 
20; regiunea lași în 3 din 10; 
în regiunea Timișoara în 6 din 16; 
etc. Din acest punct de vedere, o 
situație ceva mai bună întî'nim în 
cuprinsul regiunii Stalin, în care 
din 8 raioane numai 2 nu au piste.

Știm că situația de azi este cu 
mult mai bună ca cea din vremea 
burghezo-moș’erimii. Dar trebuie 
să recunoaștem că numărul pis
telor de atletism nu este în nici 
un caz satisfăcător. Situa
ția se prezintă cu mult mai grava 
în momentul in care cercetînd felul 
în care sint întreținute pistele e- 
xistente în ce!e 85 de raioane, 
aflăm că numai un mic, un foarte 
mic procent dintre acestea, au fost 
gospodărite cum trebuie și se pot 
numi cu adevărat , piste de atle
tism**. Cele mai multe însă au fost 
lăsate în paragină și tocmai de 
aceea se și prezintă ca atare, ori 
tari ca betonul ori fără zgură ori 
invadate de iarbă și de buruieni, 
denivelate și pline de gropi, impro
prii un:i activității atletice. Iată de 
ce, din totalul de cca. 150 de piste 
existente în întreaga țară numai 10, 
cel mult 15 își merită numele. 
Toate celelalte, nici măcar cu bună
voință, 
mite ca 
această 
dare a 
multi... 
sporlive
(Sfaturile populare locale, acolo 
unde acestea sînt proprietarele ba
zelor), în al doilea rînd organele 
locale C.F.S. care nu au respectat 
și nu respectă decizia C.C.F.S. nr. 
88 privind amenajarea și buna în
treținere a pistelor de atletism, și 
nu aii suspendat — decit in foarte 
puține cazuri — acele stadioane 
care nu au respectat prevederile 
deciziei 88.

Dar chiar și din acest număr mic 
de stadioane, care a mai rămas, 
puține sînt acelea ținute Ia dispo
ziția 
roase

ire nonoare". 
inscripții de 
de-a lungul 
seu, și am înțeles că este deviza 
„Cursei Păcii".

„Nu aș fi crezut niciodată că 
o cursă ctolistă poate prilejui ase
menea manifestație — îmi spunea 
acum cîteva zile Vittorio Panozzo 
redactor șef adjunct al ziarului 
„Unita" din Milano. Am urmărit 
de multe ori marile curse cicliste 
internaționale cum 
Franței", sau „Turul italiei". Dar 
cîtă deosebire față de ceea ce văd 
acum. Și acolo interesul în jurul 
competiției es*e . mare. Și acolo 
se înșiruie de-a lungul șoselelor 
nenumărați spectatori. Totul du
rează însă a singură clipă, alît cît 
trec cicliștii. In aceste curse latura 
comercială, publicitară, face ca 
lupta sportivă să treacă pe planul 
doi. Aici, în „Cursa Păcii" mi-a 
fost dat să văd pentru prima oa
ră pe acești entuziaști spectatori 
care nu se clintesc de la locul lor 
pînă nu a trecut ultimul ciclist și 
ultima mașină a convoiului. Ei 
semne de prietenie fiecărui 
din caravană".

Același spirit domnește șT 
rîndurile celor prin carnetul 
rora milioanele de iubitori de sport
—

Viitoarele finaliste ale campionatului republicau de șah pe echipe

nu pot fi socotite și nu- 
atare. Cine este vinovat de 
situație, de completa degra- 
pistelor? Vinovați sînt mai 
In primul rînd colectivele 
proprietare de stadioane,

atleților. Ne-au venit nume- 
sezisări că în foarte multe

Ultimele întîlniri desfășurate în 
cadrul semifinalelor n-au avut 
darul să modifice aspectul-, clasa
mentelor din grupele respective, 
echipele fruntașe calificîndu-se cu 
destulă ușurință. Singura surpri
ză poate fi considerat rezultatul 
de la București, unde în urma Ști
inței București, lider necontestat, 
s-a calificat Voința București, în 
dauna Energiei Craiova, învinsă 
în meci direct. Iată rezultatele ul
timei runde a grupei din Capitală; 
Voința Buc.—FI. roșie Constanța 
6'/2—1'/2, Știința Buc.—Energia 
Craiova 5'/2—2‘/2. Voința Alexan
dria’—Progresul Pitești 1—7. I n 
clasamentul final, Știința totali
zează 33 puncte (din 40 posibile). 

orașe atleții nu au acces pe pistă 
(deranjează antrenamentele fotba
liștilor'), sau că pe pistă se antre
nează (cu bocanci) chiar fotbai'.știi 
care trebuie să menajeze gazonul 
terenului!!! Pe de altă parte marea 
masă a elevilor nu are acces pe 
stadioane, deoarece in multe cazuri 
direcțiile școlilor respective nu au 
fondurile necesare pentru plata 
chiriilor. In această privință spe
răm ca în urma recentelor instruc
țiuni ale Ministerului Invățămintu* 
lui și Culturii măsurile de reme
diere nu se vor lăsa așteptate:

In Capitală există 12 stadioane 
cu piste de atletism: Republicii și 
Tineretului (proprietar I.E.B.S.), 
Dinamo (Dinamo), 23 August 
(Sfatul popular). Giulești. Par
cul copilului și P.T.T. (Locomoti
va). Belvedere (FI. roșie), Finanțe 
Bănci (Progresul). C.C.A. (C.C.A.), 
Veseliei și Belu (Energia). Excep- 
tind ultimele două dintre acestea și 
Parcul copilului, care sînt rău în
grijite, toate celelalte pot face față 
cerințelor antrenamentelor și con

Cu un „drumeț vesel" în „Cursa Păcii"
Mă aflu în camera 54 a hote

lului Monopol din Wroclaw și mă 
gîndesc cum să-mi încep reporta
jul despre „Cursa Păcii". Sint 
atîtea lucruri de povestit despre 
această mare cursă încât nici în 
zeci de reportaje n-ai putea să 
spui tot ce-ai văzut, ce-ai simțit. 
Să-mi iau carnetul cu însemnări, 
însemnări este un fel de a spune, 
pentru că în goana mașinii poți 
cel mult să „desenezi" cîteva 
semne, adevărate hieroglife, pe 
care apoi treouie să le descifre
zi. Iată fila pe care scrie 5 mai 
1957. La km. 85 evadează alergă
torii cu numerele 79, 108, 53, 17. 
Nu asta interesează acum. La 
timpul cuvenit am redat filmul 
fiecărei etape. Pe aceeași pagină 
găsesc însă scrisă citeț o propozi- 
țiune, pe care am însemnat-o pro
babil într-un moment cînd mași
na staționa. Era în prima etapă 
pe care o urmăream pe șoselele 
Cehoslovaciei. îmi atrăseseră a- 
tenția cîteva cuvinte sorise pe un 
mare panou : „Pe șoselele păcii, 
pentru prie'enie și înțelegere in- 

Am întîlnit aceste 
nenumărate 
întregului

ori. 
tra-

sînt „Turul

fac 
om

rn 
că-

fiind urmată de Voința Buc. 28, 
Energia Cr. 241/2, Progresul Pi
tești 17, FI. roșie Const. IT1/,, 
Voința Alexandria 3. De notat că 
Știința și-a împrospătat echipa, 
folosind o serie de jucători noi : 
Calihman, Stănculescu, Joița, a- 
cesta din urmă realizînd maxi
mum de puncte (5 din 5). Același 
s„or l-a realizat și Elisabeta lo- 
nescu, care vădește o formă foar
te bună. 4*/2 pct. a totalizat ma
estrul D. Drimer, ca și antreno
rul echipei, Toma Popa.

In grupa de Ia Orașul Stalin 
— unde sau calificat Energia 
București 35 pct. și Știința Timi
șoara 27'/j pct. — este de remar
cat exeelenta organizare a con
cursului și interesul deosebit pe 

cursurilor. Din păcate însă ele nu 
sînt folosite atit cît permite capa
citatea lor, constatîndu-se o aglo
merare a concursurilor pe stadioa
nele Republicii și Tineretului. Co
misia orășenească de atletism 
București va trebui să aibă in 
vedere această situație și să pro
grameze concursuri și pe celelalte 
stadioane, fapt care ar contribui 
la popularizarea acestui sport in 
rîndul tinerilor din cartierele res
pective.

In general însă, trebuie să o 
spunem deschis (rezultă de altfel 
din cele de mai sus) că situația piste
lor de atletism in țara noastră 
lasă foarte mult de dorit, fapt care 
își aduce nemijlocit partea sa de 
..contribuție** la situația actuală a at
letismului nostru, care nu a atins 
incă nivelul valoric așteptat, lată 
de ce socotim că trebuie pornită 
o acțiune cît se poate de serioasă 
pentru îmbunătățirea acestei situa
ții, dar nu prin vorbe, ci prin 
fapte...

ROMEO VILARA

La
renumitele izvoaredin

Karlovy Vary, C. Dumitrescu și L. Zanoni s-au oprit pentru 
o clipă la unul

înce s-a întîmplat „Cursa 
ziariști 
marea 

ei are

află
Păcii'*. Sînt peste 60 de 
care urmăresc în acest an 
competiție și fieca-e din 
același scop : de a-și informa cit 
mai bine cititorii. Cele 20 de ma
șini care poartă indicativul „P" 
se înșiruie de cele mai multe ori 
una după alta și pornesc la start 
înaintea concurenților. Apoi, în 
timpul cursei, în momentele cînd 
în pluton domnește acalmia, zia
riștii schimbă impresii și fac chiar 
pronosticuri. De îndată însă ce 
se semnalează o evadare din plu
ton și începe pasionanta urmărire 
între fugari și pluton, care dă a- 
tîta frumusețe ciclismului, pe șo
sea începe o a doua cursă înlre 
mașinile ziariștilor. Fiecare își 
caută o poziție cît mai bună pen
tru a putea vedea, eventual, în 
același tîrhp' 66 fac fugărit șt ce 
se întîmplă în pluton. Claxoanele 
sună cu intermitențe pe șosea 
și șoferii sînt obligați să facă 
adevărate exhibiții, pentru că e 
foarte greu să i faci mulțumiți pe 
toți cei 60 ziariști odată. De fapt, 
lucrurile ' trebuie mai în'.îi rezol
vate în cadrul fiecărei mașini în 
parte. Iată, de pildă, mașina P 13 
în care este locul meu. In R.D.
Germană mi au fost tovarăși de 
călătorie doi ziariști din Berlin 
și unul din Varșovia, iar șoferul 
este cehoslovac. Inchipuiți-vă ce

care l-au arătat localnicii, sala 
festivă a Institutului Politehnic — 
unde au avut loc întrecerile ■— 
fiind în permanență arhiplină. Ști
ința Or. Stalin, clasată pe locul 
trei cu 18'/2, a fost revelația con
cursului. In meci direct, Energia 
a întrecut Știința Tim. cu 5—3.

La Oradea s-au calificat Pro
gresul Cluj 25 pct. și Progresul 
Oradea 19. Urmează în clasament- 
Voința Arad și Voința Satu Mare 
12, Energia Arad lP/z-

După cum am anunțat, în se
mifinala de la Bacău s-au cati- 
ficat Dinamo București și Energia 
Ploaști. In echipa dinamoviștilor, 
pe lingă maeștrii Bălănel și Rei- 
cher, au jucat și tinerii Pavlov șî 
Fischer.

Baschetbalistele fruntașe sînt datoare spectatorilor
Deși au o serioasă 

concurență -în meciul 
Romînia—Italia la 
băieți, ■ întrecerile 
campionatului repu
blican fdminin stîr- 
nesc un viu și justi
ficat interes în rîn- 
durile amatorilor de 
baschet. Fapt normal, 
deoarece în fiecare 
an jocurile decisive 
s-au caracterizat prin 
dîrzenie, prin comba
tivitate și dorința ju
cătoarelor de a rea
liza un rezultat cît 
mai bun.

Ceea ce am dori 
să vedem însă, cu 
prilejul turneelor fi
nale, este nu numai 
lupta pentru victorie, 
ci și jocuri frumoase, 
de bună valoare teh
nică. In această pri
vință țrebuie să a- 
mintim că echipele 
noastre fruntașe au 
rămas de multe ori 
datoare spectatorilor, 
deoarece întrecerea 

de-a dreptul disperată 

pentru un scor favo
rabil le-a provocat o 
stare nervoasă care 
nu favorizează prac
ticarea unui joc clar, 
modern, cu acțiuni 
frumoase și eficace. 
In turneul susținut 
de echipa pragheză 
Slavia s-a văzut că 
formațiile noastre pot 
juca și bine și fru
mos. Ceea ce înseam
nă că baschetbaliste
le fruntașe au posi
bilități și pot efectua 
jocuri care să reflec
te cu adevărat pro
gresul lor. Ele au 
ocazia să dovedească 
acest lucru în turne
ele finale ale campio
natului.

Întrecerile care vor 
definitiva clasamen

tul general sînt pro
gramate pentru vineri, 
sîmbătă și duminică 
în sala Floreasca, iar 
tragerea la sorți de 
ieri a stabilit urmă
torul program:

Turneul pentru lo

de apă minerală.
(Agerpres)

să fim toți cinci mulțu- 
fiecare dintre noi vroiam 

cicliștii noș- 
urmă

greu era 
miți căci 
să fim aproape de 
tri. Totuși, pînă la urmă ne în
țelegeam și nu era nevoie să pu
nem la vot o propunere sau alta. 
De oiteva zile Antonin, tînărul 
nostru șofer, nu mai este în ape
le lui. De cînd au abandonat Ve
sely și Kubr, el a căzut într-o apa
tie din care nu îl putem seca e. 
Doar ieri, în etapa a IX-a, s a mai 
tnviorat puțin. Eram la km. 150 și 
prin spatele nostru a trecut ca 
un iureș grupul celor patru fuga
ri printre care se afla și C. Dumi
trescu. M am ridicat în picioare și 
i-am strigat ciclistului nostru : „Hai 
Gigi ! Hai Gigi!“. Vsevolod Leo- 
nidovici Deiriedjiev, trimisul zia
rului „Komsomolskaia Pravda" 
care din etapa a IX-a ne este to
varăș de drum, a întrebat ce în
seamnă „hai Gigi". După ce i-am 
explicat a început și el să i încu
rajeze pe C. Dumit-escu. l'n sfîr- 
șit, l-am văzut pe Antonin rîzînd 
și cînd am trecut pentru ultima 
oară pe lingă cei patru fugari, pe 
străzile Wroclawului, el împreună 
cu Vsevolod Leonidovici, cu ziaris
tul polonez și cu mine am strigat în 
cor „Hai Gigi“.

Printre ziariștii care urmăresc 
în acest an „Cursa Păcii" sînt 
multe figuri interesante pe care 
ai ocazia să le vezi în situații din 
cele mai diferite: pe șosea no- 
tîndu-și de zor impresii din cursă, 
pe stadion precipitîndu-se pe lin
gă primii sosiți pentru a lua pri
ma declarație, primul interviu, la 
biroul de presă frămîntîndu se 
să obțină mai repede legăturile 
telefonice cu Paris, Stockholm, 
Moscova sau Berlin. Există însă 

aceștia o figură care, 
zile, m-a intri- 

printre 
încă din primele 
gat foarte mult. Un om scund, 
blond, vine de fiecare dată la bi
roul de presă, dar niciodată nu 
vorbește
lui I se adresează mereu, 
polonezi, cu întrebări de 
următor : „Pan Ciecierski 
ori s-a clasat Ruzicka pe 
loc în etapele „Cursei Păcii ?' 
„Pan Ciecierski pe ce loc s-a cla
sat echipa noastră anul trecut?**. 
Am constatat că de fiecare dală 
răspunsurile sale sînt prompte și

la telefon. In schimb, 
ziariștii 

felul 
de cîte 
primul 

sau

curile 1—4, VINERI: 
Locomotiva B.M. —» 
Voința Orașul Sta
lin, Progresul M.I.G. 
—Energia Trustul 1 
Construcții București; 
SIMBATA: Voința
Orașul Stalin ■— E- 
nergia, Progresul — 
Locomotiva; DUMI
NICA : Progresul —< 
Voința Orașul Stalin, 
Energia — Locomo
tiva; Turneul pentru 
locurile 5—8: VINERI: 
Flamura roșie Tg. 
Mureș—Știința Cluj, 
Știința I.CF. — Fla
mura roșie Oradea; 
SIMBATA Știința Cluj 
— Flamura roșie Ora
dea, Flamura roșie Tg. 
Mureș—Știința I.C.F.; 
DUMINICA: Știința 
I.C.F. — Știința Cluj, 
Flamura roșie Tg. 
Mureș — Flamura ro
șie Oradea. Echipele 
Progresul Oradea șî 
Progresul F.B. Bucu
rești se întîlnesc pen
tru locurile 9—10. , 

exacte. Cine este acest om pe 
care ziariștii polonezi îl consultă 
cu atîta încredere ? Este cîștigă-» 
torul unui mare concurs de între-? 
bări, un fel de „drumeții veseli”, 
ținut Ia Varșovia înaintea „Cursei 
Păcii", care a obținut ca premia 
un loc în mașina ziariștilor. Am 
căutat să stau d» vorbă cu el și 
prilejul mi s-a oferit în ziua de 
odihnă de la Gorlitz.

— Șipuneți-mi Pan Ciecierski, 
au fost grele întrebările ?

—- Pentru mine nu. Lumea le-a 
socotit însă foarte grele I

— Care a fost ultima întrrfjare?
— Juriul a vrut să știe de la 

mine cine a cîștigat — individual 
și pe echipe — etapa a V-a din 
ediția a Vil a a Cursei Păcii.

— Din moment ce sînteți aici, 
cu noi, înseamnă că ați răspuns 
perfect.

— Da. Și cu aceasta am cîști
gat... întrecerea.

— - Mi se pare foarte greu. Ați 
învățat oare dinainte cîștigători» 
celor peste 100 de etape de Dină 
acum ?

— Nu. Sînt îndrăgostit de 
cidism și rețin toate acestea fără 
eforturi deosebite. De altfel, tre
buie să vă mărturjsesc că îmi 
place mai mult o altă disciplină 
sportivă : atletismul. Trebuie să 
recunosc însă că acolo sînt mult 
mai multe cifre decît în ciclism.

— Pan Ciecierski, îmi permite
ți să vă întreb ce știți desore 
atleții romîni ?

Cu calmul care îl caracterizează 
mi-a amintit numele celor mai 
buni atleți romîni și performan
țele lor: Iolanda Balaș 1,75 im. 
Iile Savel 51,6 sec.. Ion Soter 
2,055 m.

— Pan Ciecierski... 100 puncte l 
Pentru Pan Ciecierski exclama-* 

ția mea n-a avut prea mare sem
nificație. Cum era și firesc el 
n-avea de unde să știe despre 
profesorul Saftu și popularele sale 
ooncursuri. Explicîn însă s-a 
bucurat și și-a exprimat dorința 
să i concureze... pe „drumeții ve
seli* bucureșteni...

1. MANOLIU
Wroclaw 13 mai 1957

Vă invităm pe terenurile de wt 
din parcul „23 August”

O veste bună pentru toți bucureș- 
tenii amatori de sport: bazele spor
tive din parcul de cultură ș( odihnă 
„23 AUGUST vă stau de aci înain
te la dispoziție. Un grup de 8 stu- 
denți din anul IV al Institutului 
de Cultură Fizică vor organiza pe 
aceste baze nu numai concursuri! 
sportive propriu-zise ci și exerciții 
de mișcare, plăcute, atractive, care 
vor lărgi funcția recreativă a P*r* 
cului de cultură și odihnă. Cetățentt 
Capitalei și îndeosebi cei din car* 
tierele din jurul parcului „23 Au
gust" sînt invitați pe solariile și 
terenurile de sport ale parcului, 
unde vor putea petrece clipe fru
moase, odihnindu-se activ și fă-» 
cînd sport.
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Două declarații cit zeci de victorii
Este 

fi a- 
tur-

' "Reușit. Intru totul reușit. 
Calificativul ce se cuvine a 
•cordat, ca primă concluzie, 
neu'.ui întreprins în Turcia de e- 
chipele reprezentative de volei ale 
țării noastre. Un calificativ per
fect justificat, cu toată aparenta 
contradicție pe ca e ar putea-o 
constitui pentru unii frptul că e 
vorba de o deplasare al cărei bi
lanț de performanțe nu este ab
solut pozitiv.

Dar, nu numai că rezultatul fi
nal obținut de echipa masculină 
— deși o îrifrîngeire — poate fi 
:șocotit și el victorie date fiind 
‘Condițiile de arbitraj în care s-a 
(desfășurat jocul cu formația Ce-

După turneul echipei noastre
hoslovaciei, să nu uităm că, altul 
decît performanța în sine era ros
tul acestui turneu. Intr-adevăr, 
scopul deplasării făcută de echi
pele noastre a fost în principal 
de ordin propagandistic, pornit 
din amicala intenție de a întinde 
sportivilor turci mîna de ajutor 
pe care ne-au solicitator și de 
care au nevoie în acțiunea de 
popularizare a voleiului în țara 
lor. Pentru o asemenea contri
buție prietenească au venit de 
altfel acolo și ceilalți sportivi, 
reprezentanți ai R. Cehoslovace, 
R. P. Bulgaria, Franței și Libanu
lui: nu ca să învingă cu orice 
chip, ci pentru a sluji în mod con-

de volei
propagandei

in Turcia
sportului pesistent

care ei ’ îl îndrăgesc și creșterii 
sale de stimă într-o țară în plus.

Prezența la Istanbul a lui JulieR 
Lenoir," secretarul generali al Fe
derației Internaționale de Volei, 
nelipsit de oriunde e ceva de 
făcut pentru binele sportului a- 
cesta, sublinia cu prisosință în
semnătatea evenimentului.

„Ne-am grăbit să dăm Federa
ției Turciei sprijinul cerut, ne-a 
spus Julien Lenoir, cu convinge
rea că Federația Internațională 

de Volei îndeplinește astfel un 
act de onorabilă necesitate, în ca
drul luptei pe care cu toții o du
cem ca sportul nostru, din ce în 
ce mai răspîndit și mai iubit, să 
poată cuceri curînd meritatul ga- 
lon de disciplină olimpică. Și sînt 
încîntat să pot constata că bunii 
mei prieteni, voleibaliștii romîni. 
n-au stat pe ginduri pentru a se 
alătura și de această dată cu 
promptitudine Federației Interna
ționale în susținerea unei pozitive 
și binefăcătoare inițiative. De alt
fel, fără echipa Romîniei, deci 
fără un adversar demn de forma
ția campioană mondială a Ceho
slovaciei, cred că factorul propa
gandistic ar fi fost ratat. După 
cum crcid că el a fost cu atît 
mai mult servit mulțumită și pre
zenței echipei feminine a Romîniei, 
argument în plus pentru a-i feli
cita pe sportivii romîni și a le mul
țumi în modul cel mai afectuos în 
numele Federației Internaționale 
de Volei".

La cuvintele acestea s-au adău
gat cele — la fel de călduroase 
— ale sportivilor turci, mulțumi-

V

Jvanka Jeronnik, una dintre cele mai bune jucătoare din echina 
Sofiei și — respectiv a R. P. Bulgaria, încearcă să înșele blo
cajul executat de Rodlca Sădeanu și Tmela Pleșoianu. Fără succes 
însă, pentrucă jucătoarele noastre, atente, vor reuși să Respingă 
mingea, care va atinge solul în jumătatea de teren a adversarelor 

reprezentativei R. P. Romine.
(Loto „MILLIYET GAZETESUJ

Mai multă atenție întrecerilor din „Cupa Balcanică”
Duminică dintnea.a comper^.a 

^Cttpa Balcanică" pentru juniori 
și junioare a programat întreceri 
pe trei din stadioanele Bucureșthi- 
lui ; pe Republicii. D namo și Ti
neretului.

Pe stadionul Republicii am în- 
Wlnit cea mai mare animație (poa
te chiar prea mare, pentru disci
plina concursului!). Au fost pre- 
«enți peste 200 de tineri, majorita
tea înscriși la cursele de viteză, 
la lungime și la greutate. In schimb, 
puțini, chiar foarte puțini partici
pant la 400 m., suliță și la pră
jină (de altfel această constatare 
am făout-o mai apoi și la celelalte 
stadioane). Dintre competitori ma
joritatea au fost atleți ai colecti
vului Progresul F.B. și eleve ale 
școlii medii nr. 22.

Pe stadionul Dinamo, organi
zarea ni s-a părut ceva mai bună, 
dar numărul concurenților a fost 
mai mic. Cei mai mulți înscriși 
au reprezentat oercul sportiv „Tî- 
nărul Dinamovist". Același lucru 
și despre întrecerile de pe stadio
nul Tineretului, unde au participat 
atleți de la Voința. Locomotiva, 
Sc. medie nr. 3 și 18, de la Școala 
Husă, Șc. sportivă de tineret, etc.

Numărul total al tparticipanți- 
k>r (cu puțin peste 400) nu reflec
tă în nici un caz posibilită- 

"țîle noastre și sîntem convinși, că 
•dacă s-ar fi desfășurat o mai aten- 
-ttă muncă de popularizare și mai 
sales de mobilizare, acest număr al 
-competitorilor ar fi putut fi cu 
mult mai mare. Lucrul acesta mai 
jnoate fi făcut, pentru concursuri
le viitoare atte acestei întreceri.

Afleții fruntași, dintre care nu 
•prea muilți și-au înțeles datoria, 
.-wr fi trebuit să fie prezenți pe sta
dioane, să ajute la organizareta în
trecerilor, să îndrume tehnic tinere- 

•‘tul să-l stimuțeze prin prezența 
Tor.

Arbitrii, puțin obișnuiți să iacă 
totuși față unui asemenea număr 
de concurenți, în majoritate înce
pători, nu au dovedit totdeauna 
răbdarea cuvenită și înțelegerea 
necesară.

Multe din aceste aspecte trebuiesc 
îmbunătățite cu prilejul viitoarelor 
întreceri din cadrul acestei „Cupe 
Balcanice".

Handbal... mimat
Ultimul trial al lotului de hand

bal a fost așteptat cu interes atit 
de cei in... cauză (jucătorii și /u- 
cătoarele de handbal), cit și de 
selecjionerii echipelor naționale, ca
re urmau să-și formeze ultimele pă
reri. Atit de important a fost con
siderat acest trial, incit organiza
torii lui au hotărit — cu toată 
discreția! — să rezerve o surpriză 
puținilor spectatori care înfrunta
seră ploaia și vîntul, pentru a a- 
sista la cele două partide de ve
rificare.

Pentru aceasta, in „deschidere" 
s-a aranjat un meci de handbal 
...mimat, sau — dacă vreți — un 
mim... handbalizat, fiindcă în ul
timă instanță tot aia e. Nu știm 
ce-or gîndi cei care vor citi aces
te rînduri, dar nu e greu să ne 
închipuim figurile plouate (la pro
priu și la figurați) ale spectato
rilor cărora li se hărăzise acest 
original spectacol sporiivo-teatral, 
susținut, bineînțeles, fără minge. 
Este adevărat că jocul a fost ceva 
mai ...curățel în felul acesta și 
că nu s-au făcut faulturi, dar nu 
e mai puțin adevărat că se iveau, 
In schimb, discuții asupra fazelor 
de gol.

— Urra! Am marcat!
— Fugi de-aici. că noi am 

marcat!

rWe lor pentru ajutorul dat de 
către echipele noastre fiindu-ne 
exprimate prin graiul d-lor dr. Selim 
Ciapa și Ha-luc Kanbay din comi
tetul de recepție și Vahit Cio- 
lakogki, membru în comisiile teh
nică și de arbitraj ale competiției:

„Cursul favorabil dat de volei-" 
batistele și voleibaliștii români 
invitației noastre — ne spunea 
dr. Selim Ciapa — constituie pen
tru noi o valoroasă dovadă a prie
teniei pe care ne-o poartă sporti
vii țării dumneavoastră, prietenie 
de veche și solidă tradiție, căreia 
vă pot asigura că sportivii turci 
îi răspund cu un sentiment total 
asemănător. Veți fi întotdeauna 
primiți amical la noi, așa cum 
noi sî-ntem primiți deobicei în Ro- 
mînia. Și nu vom obosi făcînd tot 
ceea ce e cu putință pentru dez
voltarea la maximum a relațiilor 
dintre sportivii țărilor noastre, în 
mod nefiresc curmate o bucată 
de vreme".

După asemenea manifestări de 
prietenie, de bună seamă că n-aș 
fi greșit considered reușit tur
neul echipelor noastre în Turcia 
chiar dacă el n-ar fi înregistrat 
nici o victorie. Dar trebuia să 
vedeți o sală întreagă în delir, 
mai bine de 6000 de oameni la 
un moment dat, ovaționîndu-i pe 
voleibaliștii romîni în timpul me
ciului cu echipa Cehoslovaciei și 
scandînd entuziaști numele țării 
noastre, — pentru a înțelege că 
n-am acordat deplasării recent în
cheiate un calificativ gratuit. Des
pre aceasta însă vom mai avea 
ocazia să vorbim.

CONSTANTIN FAUR

Trăgătorii noștri continuă să-și 
verifice! stadiul de pregătire îil 
cadrul concursurilor interne. Ma
rele concurs internațional de la 
Torino, care va avea loc la înce
putul lunii viitoare, îi stimulează 
în obținerea unor rezultate de 
valoare. Astfel, la competiția orga
nizată sîmbătă și duminică de 
A.V.S.A.P., pe poligonul Tunari, 
la probele de pistol precizie și 
pistol viteză, s-au înregistrat e 
serie de performanțe bune.

Pistol precizie: 1. Iulius Pieptea 
546 p.; 2. Alexandru Klaus 537 p.;
3. Ion Romașcanu 536 p.; 4. Gh. 
Lykiardopol 534 p.; 5 dr. Titus 
Manicatide 531 p.; 6. Bodnărescu 
523 p.

Pistol viteză: 1. Petre Mocuță 
60/584 p.; 2. Zoltan Deak 60/582 
p.; 3. Ștefan Petrescu 60/578 p.;
4. Alexandru Klaus 60/574 p.; 5. 
Th. Dumitrescu 60/569 p.; 6. Ma
rin Dochiliță 60/566 p. Maestrul 
emerit al sportului Gh. Lykiardopol 
a „scăpat" o siluetă și a 
59/570 p.

De remarcat că ambii 
tori au fost la cîte 3 p. 
cordurile R. P. R.

O valoare deosebită are 
manta lui Petre Mocuță c'are se 
înscrie printre cele mai bune re
zultate obținute în țara noastră 
la această probă. Iată de altfel 
care este ierarhia performerilor la 
pistol 
60/587 
60/586 
60/584 
p.: 5.

realizat

cîștigă- 
de re-

perfor-

viteză : 1. Ștefan Petrescu 
Gh. Lykiardopol 
Marin Dochiliță

P-; 2.
P-; 3.

p.; 4. Zoltan Deak 60/584 
Petre Mocuță 60/584 p.

„MISIUNEA NOASTRĂ ESTE DEOSEBIT DE DIFICILĂ ÎN CAPITALA ROMÎNifi”,
NE DECLARĂ ANTRENORUL ITALIAN DE BASCHET NELLO PARATORE

Azi, la Gorizâa'.selecționata de tineret București— Gorizia

Gorizia 13 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Mica dar pito
reasca localitate Gorizia din a- 
propierea Triestului și a mării 
Adriatice este o adevărată patrie 
a baschetului italian. Aci activează 
două echipe din prima categorie a 
țării și tot de aci s-au ridicat nu
meroase elemente în reprezenta
tiva Italiei. De vineri însă, Gori
zia cunoaște o efervescență bas- 
chetbalistică deosebită, pentru că 
în acest loc s-a adunat tot ce are 
mai bun baschetul italian, echipa 

A și „speranțele" care se pregă
tesc intens sub conducerea antre
norului federal Nello Paratore.

Și poate că nicăieri m Italia nu 
ar fi fost mai nimerită alegerea 
decât în acest orășel. în care a- 
proape fiecare locuitor este un 
cunoscător pasionat al dinamicului 
sport. Elocvent în această direc
ție este faptul că din cei 40.000 
de locuitori ai Goriziei italiene 
8.000, adică o cincime, au ținut să 
asiste la întrecerea de tineret 
Italia—R.P.R.

In această atmosferă de interes 
general și de febrile pregătiri am 
căutat să aflu opinia celor nai 
calificați specialiști asupra formei 
actuale a mamei selecționate '.ta
lie ne.

Pe o terasă scăldată generos 
de soare, priveam prin perdeaua 
vie și înmiresmată a trandafirilor 
agățățori, haina de pădure a mun
telui San Marco și ascultam cu 
viu interes observațiile și apre
cierile Iui Paratore: „La Gorizia 
am strins pe cei mai buni jucători 
italieni fiindcă avem de susținut 
în capitala Romîniei una dintre 
cele mai dificile partide din ac
tivitatea noastră. Vom încerca să 
realizăm la București două lu
cruri. In primul rînd, dacă este 
posibil, să ne luăm revan.a pen
tru meciul pierdut anul trecut la 
Veneția și în al doilea, să trecem 
cu succes examenul în fața pu
blicului romîn care ne va vedea 
pentru întîia oară. Intilnim o re
prezentativă intrată cu siguranță 
și perspective în plutonul fruntaș

european. Misiunea noastră- este 
de aceea deosebit de dificilă". Sini 
sigur că la București, în aceste 
zile se fac pregătiri și e bine ca 
aceste pregătiri să fie cît mai 
temeinice. Nu trebuie să uităm că 
Italia deplasează la București cel 
mai bun lot de baschet pe care 
l-a deținut în ultimii ani, că e- 
chipa Italiei a înregistrat anul 
acesta un succes de prestigiu în 
fața reprezentativei R. Cehoslovace 
(65—63) și o victorie autoritară 
în meciul cu Belgia (73—55).

Cînd veți ciii aceste rînduri 
reprezentativa de baschet a Ita
liei se va afla în expresul Roma— 
Belgrad, urmind ca miercuri oas
peții noștri să ia loc în avionul 
care face legătura între capitala 
R.P.F. Iugoslavia și București. In 

ei
R.P.F. Iugoslavia și București, 
aceeași zi, după ora prînzultti, 
vor fi printre voi.

Mîine (n. r. azi) selecționata 
tineret a Bucureștiului susține 
doi'Iea meci.

EFTIMIE IONESCU

de
al

— Nici vorbă! Pasul a fost in
terceptat. Asta înseamnă că n-ați 
mimat bine. Și pentru asta, ori
cum, punctul nu e valabil!

Și spectacolul de „mim" a ți
nut, nu glumă, pentru că abia tîr- 
ziu a apărut cineva intr-un suflet 
cu mingea pe care organizatorii 
trialului sau jucătorii chemați 
(încă nu se știe precis și unii dau 
vina pe alții) au ...uitat să o a- 
ducă.

Ce să-l faci, se întîmplă și lu
cruri mai grave, cum ar fi, de 
pildă, dacă un grup de vînăfori 
ar pleca la o vinătoare și ar a- 
ranja totul (căruțe, dini, hăitași), 
dar nici unul dintre ei n-ar avea 
grijă să-și aducă și ...gloanțe. 
Singura diferență este că vînăto- 
rii avînd în față un urs sau un 
lup, nu prea le-ar mai arde de... 
mimat!

Și chiar dacă ar mima, nu le-ar 
folosi la nimic!

Cînd doi se cearta, 
al treilea (sportul)

In Clmpulungul Moldovenesc — 
dar parcă numai acolo? — ba
schetul a devenit in ultima vreme 
unul din sporturile cele mai iubite. 
Localnicii au făcut treabă bună, au 
înființai echipe, au organizat 
competiții și au obținut chiar și 
cîieva victorii în întrecerile cu 
alte formații mai vechi, mai ex
perimentate, de prin meleagurile 
vecine...

S-ar părea, deci, că drumul pe 
care a pornit această disciplină 
sportivă este presărat cu... roze 
și că nimic nu ar mai putea sta 
în calea unor noi progrese și mai 
evidente.

Dar nu e chiar așa. Și să vedeți 
de ce:

Terenul de baschet pe care acti
vează cu multă sîrguință spor
tivii de la Voința, aparține colec
tivului sportiv Progresul, care 
...nu are echipă de baschet (de ce 
n-are, poate că ar fi interesant de 
știut și asta!). Ca atare, cei de 
la Progresul consideră că n-are 
nici un rost să cheltuiască bani 
pentru întreținerea terenului. La 
rîndul lor, cei de la Voința sus
țin că nu au de ce „să bage bani" 
în terenul Progresului, care... nu 
le aparține.

Și, de aci, urmarea firească: 
terenul a încetat de mult să mai 
semene cu o bază sportivă, cl 
mai degrabă cu un maidan, pe 
care s-au rătăcit — nu se știe 
cum — niște panouri ponosite...

Oare nu ar fi mai firesc ca to
varășii din conducerea colectivelor 
respective — Voința și Progresul 
— să încerce să găsească modali
tatea unei colaborări din care 
să rezulte pentru ambele părți 
(„beligerante" deocamdată, sau în 
cel mai bun caz in dezacord) o 
muncă mai eficace pentru spriji
nirea acestei discipline sportive, 
care, după cum se vede, și-a cu
cerit simpatia maselor de tineri 
din localitate?...

CĂLIN ANTONESCU
M. Feuer 

corespondent



Mindreanu ii asteantă pe Thei>02 gata pregătit pentru ripostă.
(Foto Miroir-Sprint, Jacques Kanapa)

Campionatele europene de box de la Praga 
in centrul atenției cercurilor pugilistice internaționale

Mai zilele trecute, aflindu-ma 
în redacția marelui cotidian spor
tiv parizian „L’Equipe", am a- 
vut prilejul să particip la o inte
resantă discuție despre apropiate
le campionate europene de box 
de la Praga. Mărturisesc că am 
atacat subiectul cu oarecare ti
miditate. De față fiind antrenori, 
manageri și gazetari de speciali
tate, care roiesc cu toții în jurul 
pugilismului profesionist, asemeni 
fluturilor în jurul unei lămpi a- 
prinse, mă așteptam să mi se 
răspundă cu amabilă ironie ~~ 
boxul amator — chiar la nivel 
ternațional — este prea...
nor" 
mod 
mea, 
ș-au 

ate 
teresul major al interlocutorilor 

mei.
Ce am putut desprinde perso

nal din această mai mult decît 
utilă discuție? In primul rînd, 
m-am convins că întrecerea care 
va începe peste 11 zile la „Zimny 
Stadion" este socotită drept o 
competiție de foarte mare amploa
re. La această părere generală 
contribuie fără doar și poate dez
voltarea impresionantă a boxului 
în Uniunea Sovietică și țările de 
democrație populară. Intr-adevăr, 
boxerilor din aceste țări le revine 
meritul de a fi ridicat cu mult 
nivelul campionatelor continenta
le de la 
amatorii 
de pe 
întreabă 
Europei 
ritatea manifestată la ultimele e- 
diții ale „europenelor" și Jocurilor 
Olimpice. In al doilea rînd, se 
așteaptă ca întrecerea de la Praga 

aducă o clarificare, mai bine 
o unificare, a sistemelor de 

Tirbitraj practicate la ora actuala 
în boxul amator. In sfîrșit, — și 
aceasta ne privește îndeaproape 
— comportarea boxerilor romîni 
este așteptată cu o neobișnuită 
curiozitate. Este încă o dovadă a 
faptului că performanțele de la 
Melbourne au reușit să aducă 
boxul nostru pe primul plan. Fi
rește, aprecierile ne măgulesc, dar 
ele ne creează obligații, cărora va 
trebui să le facem față chiar peste 
cîteva zile, în ringul de la 
„Zimny Stadion".

Conștienți de dificultatea exa
menului pe care îl vor avea de 
susținut, reprezentanții noștri, ma
joritatea proaspăt întorși de la 
Paris, și-au reluat pregătirile. 
Sîmbătă, în sala Floreasca, prin
tre cei care au răspuns „prezent" 
la apelul antrenorului Ion Popa, 
se găseau Mircea Dobrescu, Gh. 
Negrea, Nicolae Mîndreanu, Va- 
side Tiță, Emil Cismaș, Dănilă 
Done. Ilie Dragnea și... Nicolae 
Linca. Campionul olimpic se an
trenează eu sîrguința sa caracte
ristică, dar el nu va face depla
sarea la Praga, întrucît medicii 
consideră că nu este încă pe de
plin restabilit de pe urma acci
dentului suferit Ia Melbourne. 
Sarcina de a reprezenta culorile 
țării la categoria semi-mijlocie va 
reveni tînărului campion republi
can Mihai Stoian. care la Paris

reveni, la 
sa inițială 

manifestă

ca 
in- 

„mi- 
pentru a atrage atenția în 
deosebit. Spre surprinderea 
am aflat amănunte și mi 
pus întrebări care denotau, 
la un loc și fiecare în parte.

Varșovia și Berlin. Acum, 
de box (și nu numai cei 
„bătrînul" continent) se 
dacă țările din răsăritul 
își vor menține superio-

—-------------- -——-—■—-—

DUMINICĂ PE STADIONUL
23 AUGUST

13,45: Progresul C.P.C.S.—
Dinamo 6 Buc. (fotbal cat. B.)

15.45: Romînia B.—Polonia 
B (fotbal)

17.30: Romînia
(rugbi)

Franța

• FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL

po-

Ion 
lo-formă definitivă 

va deplasa la Praga. 
sintem in măsură să 
din formație nu vor
Dobrescu, Gh. Ne-

a arătat că deține o formă bună 
și că este capabil de rezultate 
surprinzătoare. Nicolae Mindreanu, 
care a evoluat la Paris în limitele 
categoriei pană, va 
Praga, în categoria 
(cocoș), pentru care
mai multe aptitudini. Pentru ca
tegoria ușoară este vizată selecțio
narea lui Dănilă Done care, la ul
tima reuniune amicală din sala 
Floreasca, a arătat frumoase 
sibilități.

Peste cîteva zile, antrenorul 
Popa va da 
tuiui care se 
De pe acum, 
anunțăm că 
lipsi Mircea
grea, Nicolae Mindreanu, Mihai 
Stoian, Vasile Ti(ă, etc. Deocam
dată, antrenamentele continuă în 
ritm susținut și în ardoarea cu 
care se pregătesc boxerii se simte 
dorința lor de a face treabă bună 
în marea întrecere de la Praga.

★
Paralel cu aceste pregătiri, a- 

flate în stadiu de finisare, lotul 
de tineret își face și el bagajele 
pentru o altă destinație: R. P. 
Polonă. Intr-adevăr, la 18 și 21 
mai. reprezentativa de tineret a 
țării noastre . va înfrunta, la Ka
towice și Varșovia, selecționata 
de tineret a R. P. Polone. După 
cum se știe, tinerii pugiliști polo
nezi și romîni s-au mai întMnit 
pînă acum de trei ori. In 1955, e- 
chipa noastră a pierdut cu 6—4 
la Wroclaw și a terminat la ega
litate (5—5) la Szczecin, iar în 
1956, la București a pierdut cu 
6—4. Lotul de tineret, antrenat de 
Lucian Popescu și Ion Chir iac, 
cuprinde acum elemente de foarte 
bună valoare, în frunte cu Puiu 
Nicolae, Mihai Trancă, Maximilian 
Biedl, Dumitru Prunoiu, Octavian 
Cioloca, Dobre Pa vel. Constantin 
lordache și alții. Acestora li s-au 
adăugat C. Gheorghiu, V. Mariu- 
fan și D. Gheorghiu, care au e- 
voluat recent la Paris. Este vorba 
de un nou și foarte greu examen 
care va trebui să arate în ce mă
sură sînt capabile „speranțele" 
boxului nostru să înlocuiască „ve
chea gardă" a boxerilor noștri 
fruntași.

MARIUS GODEANU

De ieri, echipele de categorie A 
au intrat în... vacanță. Competiția 
„CUPEI PRIMĂVERII" își între 
rupe desfășurarea — numai pen
tru categoria A — mai bine de 
o lună (pînă Ia data de 23 iunie).

Această pauză în activitatea 
compel ițio na lă va fi compensată 
de o perioadă bogată în confrun
tări internaționale. Intre 19 mai 
și 16 iunie, echipele reprezentativa 
ale țării (A, B și tineret) vor 
susține nu mai puțin de opt me
ciuri. Pe rînd, Polonia B (19 
mai). Belgia A și Anglia tineret 
(26 mai), U.R.S.S. A și B (1 și 
2 iunie). Grecia A și B și Sue- 
dia-tineret (16 iunie) vor supune 
selecționatele noastre la examene 
serioase, în care ele au de apărat 
prestigiul fotbalului nostru. Nu 
trebuie omis faptul că meciul cu 
Grecia este primul din prelimina
riile grupei a Vll-a. iar ultimele 
rezultate ale viitorilor noștri ad
versari (Olanda-Belgia 1—1, Gre- 
cia-Iugoslavia 0—0 și Iugoslavia— 
Italia 6—1) impun pregătiri foarte 
atente.

In această perioadă însă, cînd 
Ioturile de jucători își încep pre
gătirile efective, s-au înțimplat 
cîteva fapte importante și cu as
pect destul de îngrijorător, care 
îngreunează aceste pregătiri aie 
selecționatelor și care duc la con
cluzia că „CUPA primăveri:* 
și colectivele nu au ajutat selec- 
ț.onarea echipelor naționale.

Dintr-o lipsă de înțelegere a 
scopului acestei competiții, colec
tivele au alunecat în general, pe 
panta— foarte periculoasă — a ob
ținerii victoriilor cu orice preț, 
în loc să-și îndrepte atenția spre 
pregătirea jucătorilor, spre îmbu
nătățirea fotbalului la capitolele 
la care s-a arătat deficitar anul 
trecut: tehnica individuală, fina
litatea și eficacitatea acțiunilor o- 
fensive, concepția spre un joc o- 
fensiv. „CUPA PRIMĂVERII" o- 
ferea acest prilej echipelor și ju
cătorilor, dar aceeași mentalitate 
nesănătoasă a dus la jocuri de 
stăzut nivel tehnic, dar bogate în 
durități și atitudini nesportive. Nu 
mai departe decît duminică s-au 
înregistrat fapte reprobabile care 
trebuie să dea serios de gîndit 
unor colective și unor jucători, 
precum și arbitrilor care își au șî 
ei partea lor de contribuție la as
pectele negative pe care le-a oferit 
în ultimul timp activitatea fotba
listică. Jocul violent, periculos, 
chiar brutal a cauzat multe acci
dente, și 
în i ‘ 
turilor 
spre 
cători, 
manifestă nici o 
reprimare din partea colectivelor, 
și îngăduința condamnabilă a unor 
arbitri a dus la multe scene peni
bile în cursul cărora — duminica a- 
ceasta ca și în etapele precedente 
— au fost loviți Lereter, Petschows- 
ki, Ene I, Ciosescu etc. însăși în
cordarea în care se joacă deter
mină accidentări, cum s-a intim- 
plat chiar duminică cu Curcan, 
Nicușor, Știrbei. Manifestărilor de 
nesportivitate trebuie să li se

pună capăt. Colectivele înseși tu 
datoria să ia măsuri energice, îna
intea forurilor conducătoare ale 
fotbalului. Și cei care s-au făcut 
vinovați de asemenea abateri tre
buie să fie sancționați exemplar, 
indiferent că se numesc Dobrescu 
sau Serfozo, Raicu 
II, Florea (Ploești) 
etc.

Pe de altă parte, 
cători selecționați nu 
facție duminică, 
sub așteptări tocmai în momentul 
în care se pune problema alcătui
rii echipelor naționale. Pregătirea 
și forma necorespunzătoare a 
unor jucători ca Onisie, Koszegy. 
Szakacs II. Hulea. Dinulescu, Oaidă 
etc ridică serioase probleme de pre
gătire antrenorilor loturilor, care 
— în scurtul interval pînă la jo
curi— trebuie să cuprindă în pla
nul lor de antrenament și obiec
tive care, în mod normal, trebuie 
să-și găsească rezolvarea în ca
drul ședințelor de pregătire la co-

sau Szakacs 
sau Greavu

numeroși ju- 
au dat saiis- 

comportîndu-se

lective (corectări în tehnica indi
viduală, îmbunătățirea oregătirii 
fizice etc.).

Iată încă, un aspect din ca:c se 
poate conchide că lucrările, de se
lecție și pregătirea loturilor nu 
au găsit sprijin din partea colec
tivelor în „CUPA PRIMĂVERII". 
De aici, ca și din aspectul disci
plinar al competiției se pot trage 
— și trebuie trase — concluzii 
serioase pentru viitor. In ceea ce 
privește activitatea internațională 
imediată, să ne exprimăm speranța 
că în timpul care a mai rămas, 
capacitatea antrenorilor și conști
ința jucătorilor din loturi vor reuși 
să înlăture multe din aceste di
ficultăți și lipsuri în pregătire. 

: dînd posibilitate echipelor noas
tre reprezentative să-și -inaugureze 
și să-și continuie sezonul interna- 
țional în condițiuni cit- mal bune 
și cit mai demne, așa cum doresc 
toți iubitorii fotbalului din tara 
noastră.

In „deschidere” la partida C.CA. — Dinamo Orașul Stalin, stadionul 
Republicii a găzduit sîmbătă după amiază întîlnirea studențească 
internațională Știința I.S.E.P. București — Akademik Institutul 
„Karl Mtarx" Sofia. După un joc plăcut, cu numeroase faze la 
poartă, partida a luat sfîrșit cu un rezultat de egalitate: 1—1, 
după ce la pauză oaspeții conduceau cu 1—0. In fotografie, un \ 

aspect din acest meci. j
țFoto M. Matei)

din nefericire — chiar 
rîndurile membrilor lo- 

reprezentative. Tendința 
a unor 
care nu 
atitudine

.răfuieli* 
față de

,u- 
se 
de

„CUPA PRIMĂVERII’’
CLASAMENTELE CATEGORIEI C

SERIA A IlI-aSERIA I

1. Locomotiva Iași 5 4 0 1 9: 5 8 1. Energia București 5 4 0 1 15: 7
2. Progresul Rădăuți 5 3 11 15: 4 7 2. FI. r. F.C. Buc. 5 3 1 1 14: 9
3. Locomotiva Pașcani 5 2 2 1 14: 6 6 3. Energia Galați 5 2 12 8:8
4. Știința I.M-.F. Iași 5 2 2 1 7: 8 6 4. FI. roșie Giurgiu 5212 6: 7
5. FI. roșie Botoșani 6 2 13 11:10 5 5. Știința Galați 5131 6: 7
6. Energia Bîrlad 5 113 6:11 3 6. Energia Medgidia 5113 6: 9
7. Progresul Dorohoi 5 0 1 4 4:22 1

L 7. Energia Constanta 6114 6:14
SERIA A Il-a

f
SERIA A IV-a

8
7
5
5
5
3
3

1. C.S.A. Tecuci
2. Locomotiva Galați 
?. Energia Mtoinești
4. Locom. Tg. Ocna
5. Ener. St. r. Bacău
6. FI. roșie Buhuși
7. Dinamo Brăila

3
3
2
1
1

0 2 
0
0
0
1
0

2
2
4
3
4

1. Energia
2. Energia
3. Energia
4. Energia
5. Energia
6. Dinamo
7. Energia

131
4 Cîmpina
1 Victoria 
T-viște 
Sinaia 
Pitești
Leordenl

SERIA A

5 5 0
5 4 0
5 2 1
6 2 1
5 2 0
5 2 0

0 •: 2
1 10: 6 
2
3

3
5 0 0 5

8: 8 
7:10 
8: 8
5: 7 
4:10

io 
>1
5
5
4
4
O

V-a

1 variantă cu 12 
revenindu-i suma

re
de

C^onosport
74 variante 
revenind

re-cu 11 
fiecăreia

In urma trierii și omologării celor 
1.283.899 variante depuse la con
cursul Pronosport nr. 19 din 12 mai 
1957 au fost stabilite următoarele 
premii:

PREMIUL I; 
zultate exacte, 
305.676 lei;

PREMIUL II: 
zultate exacte, 
cîte 4.956 lei;

PREMIUL III: 538,60 variante cu 14 
rezultate exacte, revenind fiecăreia 
cîte 1.021 lei.

Premiul I a fost obținut pe un bu
letin colectiv de la agenția nr. 3 din 
București.
• Nu mal puțin de patru întîlnirl 

Internaționale și-au găsit loc în pro
gramul concursului Pronosport nr. 
20 din 19 mai.

Echipa de rugbi a țării noastre 
va înfrunta puternicul „15” al Fran
ței care — nu de mult — a dispus 
cu 38-6 de reprezentativa Italiei. Un 
meci foarte important — în care 
rugbiștii romîni au o misiune fcarte 
grea. Tn continuarea programului, e- 
chipa secundă de fotbal a R.P.R. va 
înfrunta la București „B”-ui R. P. 
Polone. Avantajul terenului ca și do
rința fiecăruia dintre cei 11 echipieri 
de a aduce o nouă victorie culorilor 
noastre, își vor spune desigur cuvîn- 
tul. Ca o concluzie, treceți 1 pe bu
letinele dumneavoastră. Următoarele 
două’ întîlnirl sînt cele dintre repre
zentativele A și B ale R.P.F. Iugos
laviei și R. Cehoslovace. Meciul din
tre primele formații va avea ioc la 
Praga. Echipa cehoslovacă pornește 
favorită (de remarcat că în întîlnirea 
anterioară a învins cu 2-1 la Bel-

grad!). Totuși, scorul sever cu care 
formația iugoslavă ă dispus duminică 
de Italia (6-1) ne... obligă să-i acor
dăm și acesteia șanse de victorie. . 
Meciul dintre formațiile secunde ale 
celor două țări ne apare mai „sim
plu” dat fiind faptul că atît avanta
jul terenului, cît și al rezultatelor 
anterioare pledează pentru formația 
R.P.F. Iugoslavia una dintre cele mai 
bune de pe continent.

După acest „cuartet” international 
participants trebuie să... înfrunte 4 
meciuri din cadrul categoriei secun
de a Cupei Primăverii. Primul dintre 
ele, Energia Arad-Știința Cluj va 
părea multora gata să ne ofere urt 
solist: 1. Aceasta dat fiind forma 
bună a echipei gazde. Nu treb'uie 
uitat însă Că Știința Cluj este în re
venire de formă, dovadă' acel 5-1 cu 
Energia Lupeni, liderul seriei! O 
dispută la fel de dîrză va fi și cea 
dintre primele două clasate în seria 
a IlI-a: Energia Moreni și Știința 
Iași. Dacă judecăm prin prizma a- 
vantajului terenului gazdele sînt fa
vorite. Studenții — pînă nu demult 
mari „furnizori” de surprize — par 
în acest an constanți ca formă. De 
altfel, pînă acum 
un meci. Să fie 
victorie a echipei 
profilează' la Cluj
Locomotiva din localitate și Energia

Hunedoara care luptă pentru primul 
loc în clasament. Totuși, nu-i deloc 
o ...risipă de pronosticuri adăugarea 
unui „X” lingă „2” la acest mecil 
Forma slabă a Locomotivei Arad (1-2 
cu Energia Uz. tract. Orașul Stalin 
duminică) ne permite indicarea unul 

solist la meciul pe care ferovia
rii îl vor susține în deplasare cu 
Energia Cîmpia Turzii.

Programul concursului este înche
iat de patru meciuri din cadrul ul
timei etape a campionatului francez- 
Primul dintre ele opune două for
mații la adăpost și de... titlu și de... 
retrogradare: Marseille-Toulouse.
Este vorba deci de un meci... liniș
tit și ca atare victoria poate reveni 
oricăreia dintre cele două formații 
Acelațt lucru poate fi spus de altfel 
și despre întîlnlrea următoare, ce-f 
drept însă din motive cu totul dife
rite. Este vorba de meciul Lens- 
flacing Paris în care se va hotărî de
ținătoarea locului secund ai clasa
mentului. încă nescăpată de emoțiile 
retrograd"-'!, Nancy va înfrunta pe 
Monaco, r t.lpă neinteresatî de re
zultat. Cu i Nancy a reușit să în
vingă pe Monaco și-n deplasare (2-0 
în tur) ne vine greu sa credem că 
nu va rei și 
propriu, mai 
două puncte 
necesare. Cea
la retrogradare, Strasbourg îșl va 
încerca ultimele șanse în meciul cu 
Valenciennes. De remarcat că forma
ția gazdă își datorează rămînerea 
prima divizie acelui surprinzător 
obținut duminică în deplasare 
Nancy. Totuși noi vă sfătuim să
neglijați „1” pe buletinele dumnea
voastră.

acest lucru pe teren 
a:es fiind vorba de 

îl sînt neapărat 
met sigură candidată

cere

n-au pierdut nld 
acesta primul? O 
în deplasare se 
în meciul dintre

în
4-1 
cu 
nu

1. Știința
2. Energia
3. Loc. Tr. ____
4. Energia Tg. Jiu 

5-5. Locom. Craiova 
5-6. Progr. Corabia

7. -FI. r. Rm. Vîlcea

Craiova 
Craiova 

Sev.

5 3
5 3
6 2
5 1

2 < 
1
2 :
9 *

5 12 2 
5 12 2 
5 0 3 2

0 
1
2
2

8: 3
8: 3 

12:14
5: 3 

4: 8
3: 6
4: 7

8

f»
4
4
4
3

Meciurile Știința Craiova • ~Meciurile Știința Craiova • — Loco
motiva Craiova și Energia Craiova —

același
Energia Tg. Jiu, disputate la 9 mai 
la Craiova, s-au terminat 
scor: 0-0.

1.
2.
3.
4.
5.
».
7.

1.
2.
3.
4.
5.
«.
7.

SERIA A Vl-a

Energia 108
Progresul Brad
Energia 3 Reșița 
FI. r. 7 Nov. Arad 
Energia oțelul Roșu 
Ener. Constr.-Arad
Energia 14

cu

.5311 12:7 7
5 ? 1 1 7:7 7
6222 10:8 6
5 2 2 1 10:6 6
5212 4:7 5
5122 5:8 4
5014 2:11 1

7
7
6
6
4

6:10 4
2

SERIA A Vil-a

Progresul Bistrița 
Voința Tg. Mureș 
Fi. roșie Cluj 
FI. r. Sf. Gh. 
Progresul Turda 
Energia 7 
Recolta Toplița

SERIA A

5 3
5 2
5 2
5
6
5
5

2
2
1 
o

1
3
2
2
0
2
2

1
•
1
1
4
2
3

15: 6
12: 8
7: 4
8: 7 

12:19

5:11

VIII-a

1. Progr. Satu Mare 5 4 1 0 9: 2 9
2. FI. roșie Oradea 5 4 0 1 11: 5 8
3. Energia Oradea 5 3 0 2 13: 7 6
4. Recolta Sighet 5 2 2 1 9: 6 6
5. Recolta Cărei 6 1 1 4 9:21 3
6. Dinamo Baia Mare 5 10 4 7: 9 2
7. Recolta Salonta 5 10 4 6:14 2



la sfîrș’tui act’vității h bazine acoperite I
Vremea s-a schimbat în bine că

tre sfîrșitul săptămînii trecute, dar 
organizatorii ultimului concurs de 
natație „înșelați" de atîtea ori de 
capriciile timpului nu s-au mai 
lăsat amăgiți de astă dată și 
și-au menținut ferm hotărîrea de 
a folosi și pentru „Campionatul 
Primăverii" piscina acoperită de la 
Floreasca. Și poate că regretul nos
tru de a vedea mereu aminată inau
gurarea activității de vară n-ar fi 
slăbit din intensitate... dacă o se
rie de rezultate consemnate sîmbătă 
și duminică pe loile de concurs 
nu ne-ar fi înlesnit o imagine mai 
clară, acum cînd ne propunem să 
analizăm activitatea înotătorilor 
noștri fruntași aflați la sfîrșitul 
primei perioade de pregătire.

Incepînd analiza noastră cu na
tația masculină, putem afirma că, 
după 3 luni de intense pregătiri, 
înotători care în trecutul apro
piat au atins o valoare recunoscută 
și pe plan internațional sînt capa
bili de noi și însemnate progrese. 
La procedeul tehnic bras, modifi
cările aduse regulamentului, care 
interzice de la 1 mai efectuarea 
mișcărilor sub apă, nu au consti
tuit un inconvenient pentru frun
tașii brasuiui nostru. Dimpotrivă, 
Felix Heitz și Adrian Clanță, care 
nn și-au datorat succesele obținute 
în trecut brasului sub apă, abia a- 
cum se simt în... „apele lor“. Re 
zultatele recent reușite de el pe 
distanta olimpică de 200 m. (Heitz 
— 2:42.7, Clanță — 2:43.4) sînt
foarte bine „cotate" și pe pian mon
dial.

La fluture, singurul nostru înotă
tor de valoare. Al. Popescu. își va 
întrece cu siguranță performanța 
(2:29,9) realizată de el anul tre
cut ; duminică dimineața Al. Po
pescu. înofînd.în primul schimb al 
ștafetei dinamoviste de 7x100 m. 
fluture, a realizat un timp (1:04,5) 
care-1 „obligă" la rezultate cu mult 
superioare și pe distanța clasică 
de 200 m. Cu o condiție însă ; să 
lucreze mai' intens pentru însuși
rea unei bune rezistențe în regim 
de viteză, capitol asupra căruia, 
anul trecut el n-a stăruit decît în 
preajma Olimpiadei. Crawliștii no
ștri se învîrtesc, mai departe. In 
jurul celor 60 de secunde pe suta 
de metri, menținindu-se astfel la o 
distantă 
înțelege 
mondial. 
H Back 
cu mari 
probă; primului nu i-ar trebui decit 
mai multă seriozitate în pregăti
re, iar celui de al doilea o stabili
tate în preferințe : înotător sau ju
cător de polo ! Din două una... Pe 
400 m„ N. Rujinski este singurul 
înotător capabil de rezultate sub 
granița celor 4:50,0. Timpul reușit 
de el sîmbătă (4:52,4) poate fi îm
bunătățit chiar și în bazin de 50 m. 
Un bun „patrusutist" ar putea a- 
junge și ...spatistul D. Kaminski. 
Dar. deși este unicul junior care a 
coborît sub 5 minute (el a înotat 
400 m. în 4:59,6) noi îl preferăm 
mai departe pentru specialitatea sa 
mai ales că rezultatul cu care a 
încheiat distanța de 100 m. (1:09,3) 
cu cîteva săptămîni în urmă ne 
dă dreptul să așteptăm rezultate 
cît mai valoroase și la acest proce
deu. Așteptăm nu numai de la el, 
ci, în viitor, și de la tinerii Va- 
siliu, Darotzi, Ghidali și Voicu, care 
au reușit în această perioadă de 
pregătire timpuri promițătoare.

După cum se observă, avem un 
număr redus de înotători capabili 
să asigure calitatea natației noastre 
masculine. In rest, foarte puține

A. Oanță în timpul probei de 200 
m. bras, care i-a revenit cu re- 

zul tutui de 2:43 4.
speranțe pentru ca din rîndurile 
rare în momentul de fată ale ju
niorilor și copiilor să putem pri
meni cadrele fruntașe ale natației. 
Singura măsură eficientă nu poate 
veni decît prin crearea bazei de 
masă și atenta ei selecționare

feminina lucrurile se 
. invers. Din 1951 în
coace, mai precis de la construirea 
primului bazin acoperit, natația fe
minină a progresat neîncetat, dar 
din cauza nivelului scăzut de la 
care s-a pornit, performanțele îno
tătoarelor noastre n-au ajuns la ni
velul celor de peste hotare. Excep
ție face Maria Both care a dove
dit și la Melbourne ridicata ei va
loare. Dar, aceste 3 Iun: de pregă
tire și concursuri au întărit și mai 
mult convingerea cadrelor noastre 
tehnice că o serie întreagă de e- 
lemente va putea asigura natației 
feminine o dezvoltare armonioasă. 
In probele de liber — Wittgens
tein, Rothe, Kassovitz, Astrid și 
Ingrid Waechter, Rotsching. Ko- 
vary — la bras, — Nagy, Nedelea, 
Ghinea, Rambosek, ludith Orosz. 
Boroș, surorile Sanda și Rodica 
Iordan, Geiser, Boitschehovski, 
•lost, — la spate, — Bamfi, o au
tentică speranță. Ține oca. Dan Ma
ria Ștefănescu, etc. — toate a- 
ceste înotătoare înșirate aici sînt 
de vîrstă între 12—17 ani și po
sedă suficiente calități pentru a- 
putea deveni adevărate performere’

In natația 
petrec exact

P?rp!enakle republicana de hsnabd de categoria A 
so apropie de siLșit

»
trei campionate repu- 
handbal, cel masculin 

_ A se va încheia pri- 
datorită apropiatelor întîiniri 

Chiar duminica a-

Dintre cele 
publicane de 
de categoria 
mul, * - 
internaționale, 
ceasta se va disputa finala înaintea! 
finalei, ipsniru a putea înțelege 
mai ușor” situația din întrecerea ce
lor mat bur.e formații masculine de 
handbal din țara noastră, 
cesare însă cîteva cuvinte 
tive. *

Campionatul s-a disputat 
serii, urmînd ca titlul de 
să fie decernat după disputarea unui 
meci final între echipele clasate pe 
primul loc în fiecare din cele două 
serii. De asemenea, regulamentul 
prevede că, în același timp, se va 
disputa și un joc pentru desemna
rea echipelor clasate pe locurile 3-4» 
la care au dreptul de a participa 
cele două formații clasate pe locu
rile secunde ale seriilor. Deci, la fi
nalele campionatului masculin de 
handbal vor participa 4 formații. Cu 
toate că pînă la data cînd se dispu
tă jocurile finale (duminică 19 mai) 
mai este de jucat încă o etapă (joi 
16 mai), trei din cele patru finaliste 
sînt cunoscute: Dinamo Orașul Sta 
lin (seria I-a) și C.C.A. (seria IT-a). 
care conduc detașat și care își vor 
disputa partida finală și Energia 
Timișoara, care se eflă pe locul II 
în seria IT-a și are un suficient a- 
vana de puncte asupra celei de a 
treia clasată, pentru a se considere 
la adăpost de orice surpriză. In 
schimb. Știința Timișoara — echipa 
campioană a țării (încă...) — are 
emoții, deoarece în seria I-a califi
carea ei pentru jocul care va desem

echipele clasate pe locurile ?-4 
este încă sigură.

se **
unde se dispută

sînt ne- 
expiica-

în două 
campion

na
nu _ ... „ __

Lucrurile se vor limpezi joi la 
Timișoara, unde se dispută două 
jocuri interesante; Știința Timișoara- 
Dinamo Orașul Stalin și Energia | 
Timișoara-C.C.A. După toate proba
bilitățile acestea vor fi însă cele 
patru echipe care vor lua parte la 
meciurile finale, astfel îacît se poa
te spune că, joi- la Timișoara, va 
avea loc o... repetiție generală a 
celor patru finaliste.

In campionatul feminin, a cărui 
etapă finală va evea loc două săp- . 
tămîni mai tîrziu (2 iunie), lucrurile 
se pare că s-au limpezit numai în 
seria I-a, unde Flamura roșie Bucu
rești care — deși a pierdut dumi
nică la Codlea — are totuși un avans 
de trei puncte. In cealaltă serie 
însă, lupta este deschisă șl cele trei 
echipe care candidează la primul 
loc (Progresul Orașul Stalin, Fla
mura roșie Sibiu și Progresul 
M.I.C.) se urmăresc îndeaproape, 
distanțate doar de cîte un punct.

Cele două etape care mai sînt de 
jucat în întrecerea echipelor femi
nine au 
ales prin 
rente se 
greșul j 
M.I.C. (duminică 19 mai) și Progre
sul M.I.C. - ~ -------
(duminică 26

Iată acum 
pionatele de 

feminin’
MASCULIN seria I-a:

un ca-racter decisiv, mal 
faptul că cele trei concu- 
întîiaesc între ele: Pro- 

Orașul Stalin — Progresul

Flamura roșie Sibiu 
mai).
clasamentele în cam- 
categoria A, masculin

apreciabilă. de ceea ce se 
prin „valoare* pe plan

Și cînd te gîndești că 
și G. Blajek sini înzestrați 
calități pentru această

G. NICOLAESCU

ȘTIINȚA CLUJ A REALIZAT SCO
RUL ETAPEI A V-a IN CAMPIO
NATUL CATEGORIEI B LA RUGBI

Etapa a V-a a campionatului cate
goriei B la rugbi a fost în general, 
o etapă calmă, în care, cu mici ex
cepții, echipele fasorite au cîștigat. 
In seria I-a, odată cu înfrîngeriie 
Științei Galați, (care a cedat dumi
nică surprinzător la Tecuci: ?-f!) 
avem un nou lider: Știința Iași. In 
seria IT-a reținem scorul 
au cîștigat studenții clujeni 
celeilalte echipe din Cluj.
48-8!

In seria III-a un singur 
București, Energia M.T.D.
cei mai bun meci al său din actua
lul sezon. Beneficiind de o grămadă 
și o linie treisferturi în vervă de 
joc, ea a reușit să întreacă forma
ția Progresului I.A.S. București cu 
scorul de 27-3 (11-9). S-au remarcat 
Țenescu și Pîryule»eu (En. MTD).

p Celan-corespondent

Cluj 10-8 (8-8); Știința Arad-Eaergia 
Hunedoara 12-8 (6-0;; Știința Cluj-
Voința Cluj 48-8 (16-0); Locom. Ti
mișoara-Energia Tîraăveni 0-12 (0-6). 
Seria IlI-a: Energia Lupeni -Energia 
Mine București 10-21 (5-13).

CAMPIONATELE DE JUNIORI 
LA BOX

hai (Pitești), N. Ion (Craiova), 
Coznu (Constanța), M. Iordache (Pi
tești), I. Pițigoi (Pitești), D. Longhin 
(Pitești), P. Mircescu (Pitești), N. 
Constantin (Pitești), M» Gheorghiu 
(Hunedoara).

GALAȚI : I. Marinică (Galați), 
Staicu (Iași), I. Turcu (Galați),

i.

cu care 
in fața 
Voință:

joc: la 
a făcut

Tată rezultatele tehnice ale etapei: 
Seria I-a: Flamura roșie Or. Stalin- 
Energia Ploești 3-0 (0-3): Știința Iași- 
Energia Brăila 31-0 (13-0); Locom.
Buzău-Energia Bîrlad 6-3 (6-0); Pro
gresul Tecuci-Stiința Galați 9-3 (3-3). 
Seria II-a: Știința Timișoara-Locom.

La Oradea, Sibiu, Tumu Severin 
și Galați s-au disputat întrecerile de 
box din cadrul fazei de zonă a cam
pionatului republican de juniori pe 
anul acesta. Iată câștigătorii fazelor 
de zor.ă, în ordinea categoriilor: O- 
RADEA: I. samaon (Timișoara), E. 
Gale (Timișoara), G. Farcaș (Timi
șoara). F. Micși (Timișoara), O. Ba
ciu (Cluj), T. Szivos (Oradea), Z- 
Toîh (Oradea), M. Rînjeu (Timișoa
ra), T. Stuparu (Timișoara), I. Bru- 
cher (Timișoara), G. Vols (Timișoa
ra) M Petty (Timișoara). ~ 
v. -■ • : _ — “ ■
(București), S. Crăciun (reg. Stalin), 
P Zăinescu (Ploești), A. Gheorghiu 
(Ploești), M. Pop (R.A.M.), I. Astaloș 
(R.A.M.), N. M.’hai (Ploești), A. Rae- 
hici (București), I. Păunoiu (Ploești), 
N. Partenic (reg. Stalin), D. Golu- 
luba (reg. Stalin). TURNU SEVERIN: 
T. Pintilie (Constanța), T. Ahmet 
(Constanța), I. FIorea (Pitești), S. Mi-

SIBIU:
Stoica (reg. Stalin). B. Victor

CARNET ATLETIC

Și

1. Dinamo Or. St. 9 8 0 1 112: 77 UI
2. Știința Timișoara 9 4 14 83: 94 9
3. Energia Reșița 9 3 2 4 88: 82 8
4. Voința Sibiu 9 4 0 5 84: 94 8
5. Știința I.C.F. 9 3 15 102:106 T
6. Energia Ploești 9 2 2 5 95:111 8

seria Ti-q
9 8 10 114:72
9 7 0 2
9 3 15
9 2 2 5
9 3 0 6
9 12 6

MASCULIN,
C.C.A.
Energia Timișoara 
Știinta Iași 
Energia Făgăraș 
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FI.
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roșie Cisnădie

FEMININ, seria I-a: 
roșie Buc. 
roșie M'edîaș

C.
M. Șiova (Bacău), M. Leiba (Iași), 
M. ) 
lăți), 
bere 
lăți), 
lescu

Rusu (Bacău), V. Mircea 
, D. Bărbulescu (Iași), E. 
i (Galați), I.
, N. Popa (Galați), C.

(Suceava).

(Ga-
Pul-

Grigorceschl (Ga- 
Dăscă-

Fl.
FI. ___ ______ w
Știința I.C.F.
Recolta Codlea 
Energia Reșița 
Progr. Tg. Mureș

FEMININ, seria
Progr. Or. St. 
Fl. roșie Sibiu 
Progresul M.I.C. 
Știința Timișoara 
Energia Mija 
Fl. r. Sighișoara

94
80
76

72:91

Campionate universitaro
BASCHET

la Ora- 
locaie

In meciul susținut aseară 
șui Stalin în fața echipei 
Voința, Știința I.C.F. a jucat mai 
1 otărît și a cîștigat cu 55-48 (27-20). 
Datorită acestei victorii studen
tele au trecut pe locul patru în 
clasamentul seriei I, cedînd ultimul 
loc formației Progresul Oradea.

LOCAȚIUNE DE BILETE

Prima etapă a Campionatului 
republican de atletism pe echipe 
pe anul 1957 se va desfășura ne 
Stadionul Republicii, sîmbătă di
mineața (de Ia ora 9) și duminică, 
dimineața (de la 10) și după a- 
miază (de la ora 15).
V. MANOLESCU 49,26 m.
• Atleții fruntași au 

duminică la cîteva prode 
care, înaintea „startului” în Campio
natul republican de atletism pe echi
pe. Iată cîteva rezultate: disc: Vir
gil Manolescu 49,26 m. (la 17 cm. 
de recordul țării); suliță: Gh. Po
pescu 62,94 m. Joi, de la ora 17, pe 
stadionul Republicii se va desfășura 
un concurs al. aruncătorilor de disc 
din Capitală.
• Colectivul sportiv Energia Cîmpia 

Turzii a organizat o cursă de marș 
pe parcursul Cîmpia Turzii-Turda 
și retur (25 km.) la care au partici
pat numeroși mărșăluitori fruntași. 
Cursa, despre care trebuie să spu
nem că a cunoscut un succes desă-

vîrșit a fost cîștigată de Ion Barbu 
(FI. r. București) cu timpul de 
2.04:05,0. Pe locul H s-a clasat Vasile 
Teodosiu (Loc. P.T.T.) 2.04:55,0, iar 
pe locul HZ C. Boldescu (Loc. 
P.T.T.) 2.12:47,0. Pe echipe întrecerea 
a fost cîștigată de Locomotiva 
PT.T. IC. Tonea-corespondent).

Cota de bilete pentru asociațiile 
sportive la cuplajul de duminică 19 
mei (fotbal Romînia B — Polonia B 
și rugbi Romînia — Franța pe sta
dionul 23 August) se distribuie înce- 
pînd de marți 14 mai, ora 12, pînă 
joi 16 mai ora 15, la sediul I.E.B.S. 
din Alela Ștrandului Nr. 2. Cota re
zervată publicului se va pune î.t 
vînzare miercuri 15 mai ora 9, la 
casele de bilete obișnuite (stadionul 
Republicii, Dinamo, Giuleștl, Pro
gresul F.B., agenția C.C.A., chioșcul 
din str. Ion Vidu, Pronosport Calea 
Victoriei, Bd. Dinicu Golescu și Po
dul Izvor).

Pe stadionul Gheorghs Gheor- 
g'niu-Dej, din Cluj s-.au desfășurat 
sîmbătă și duminică întrecerile 
din cadrul fazei de zonă a cam
pionatelor universitare de atle
tism. Iată cîteva din rezultatele 
înregistrate : BĂRBAȚI : 100 m.:
l. Măgdaș 11,1 (în serii 11.0); 
200 m.; I. Măgdaș 22,2; M. Pop 
22,2; 400 m. : Tr. Sudrigean 49.5; 
prăjină; M. Dumitrescu 4,02; 
greutate: C. Crețu 15,45; suliță: 
P. Demeter 57,36;
m. : D. Copîndeanu 
D. Copîndeanu 26,6;
Cuțui 2:18,7; lungime: L. Holhoș- 
Neța 5,63. Și cîteva rezultate ob
ținute în afara acestui 
Al. Sicoe 12,8 
200 m. și A. 
la ciocan. La 
pat peste 300 
dente.

FEMEI : 100
12,8; 200 m.: 
800 m. : M.

concurs: 
ne 100 m. și 26.3 pe 
Szigmund 53,94 m. 
întreceri au partici- 
de studenți și stu- 

Tiberiu lancu 
corespondent

Au apăru*
REVISTA „CULTURA FIZICA 

SPORT"
și

Nt. 5 (mai) 1957 
Recomandăm din cuprins:

VLAICU — Analiza tehnică’ a 
participării lotului olimpic rom în 
la cea de a XVI-a ediție a Jocu
rilor Olimpice de vară de ta 
Melbourne.
CRĂCIUN și C. OBRASCU — Te
rapia cu ultrasunet în trauma
tismele sportive.
THIESS — Educația fizică a ele
vilor în școlile din Repuotoca 
Democrats Germană.
IOVANESCU — Contribuții ta 

studiul antrenamentului alergă
torilor de fond.
FLORESCU și S. ZELTNSCHI — 
Pregătirea la mai multe probe 
în canotajul academic.
IONESCU — Contribuție la me*- 
todica învățării înotului în timp 
scurt.

TR. PREDETEANU — Probleme ac
tuale ale .antrenamentului în gim
nastică (Discuții).

V. ROSA LA — Rînduri pentru un 
tînăr profesor de educație fizică 
(însemnări).

M.

C.

a.

a
c.

K.
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LA DISC! 
participat 
de verifi-

REVISTA „FOTBAL" 
Nr. 5 (mal) 1557

> 
între 
ALE- 

EMTL

In-

Spicuim din cuprins:

DISCUȚII: Echilibru valoric 
atac și apărare. Participă 
XANWRU SCHWARTZ și 
GOLOGAN.

DR. TRAIAN DUMITRESCU 
călzirea în jocul de fotbal.

GABRIEL HANOT — O etapă nouă 
în dezvoltarea fotbalului.

•*• — Despre activitatea „speciali
zării fotbal” din cadrul I.C.F.

N. PETRESCU — Trasul la poartă 
din centrare.

VALENTr.. PRUNESCU — Activi
tatea fotbalistică în școala noas
tră.

EMIL GHTBU — Planificarea si evi
denta procesului de antrenament. 

COLOMAN BRAUN —
cedeelor tehnice și metodica fo
losirii lor — Pasa
— Csillag ladislau.

IONESCU CRUM St DR. AVRAMOTU 
ȘERBAN — Despre Imprimarea 
unui caracter dinamic în antre- 
namenț

Analiza pro-

(IV).

L.

FOTBAL PESTE HOTARE

Gîa-duri în trenROPOT
(schiță).

GH. CUBA — Probleme de actua
litate ale fotbalului sătesc.

Unde duc îngăduința și erorile de regulament
Dacă sub aspect tehnic, întrecerile de volei des

fășurate in cele 9 etape ale campionatului republican 
au corespuns în cea mai mare măsură, nu același 
lucru se poate spune despre organizare și discipli
na sportivilor. Acest din urmă aspect a și deter
minat Comisia centrală să recurgă la sancțiunile 
anunțate în comunicatul apărut sîmbătă. Motivarea, 
în general, a acestor sancțiuni este cunoscută. Să 
intrăm insă puțin in amănuțite.

Milorad Koin a fost de curind promovat în func
ția de antrenor al unei echipe de categoria A, iar 
Ana Susan și Elena Roman sînt și ele, de puțină, 
vreme, componente ale lotului republican. Și totuși, 
din noianul de antrenori și jucători, majoritatea mai 
vîrstnici și cu mai multă experiență, 
dat exemple proaste.

La lași, unii spectatori membri 
ai comisiei centrale (Nelu Daniel 
și Hari Segal), precum și antreno
rul Teodor Baloș au provocat acte 
de-a dreptul huliganice, subliniate 
de altfel și de ziarul „Flacăra la
șului" în articolul intitulat „Jocurile

tocmai ei au

deT__  ___ _ „__ volei și tra
diționala ospitalitate ieșeană", apărut la 23 aprilie 
și din care spicuim :

„Din păcate, în ultima vreme, în sala Voința, pe 
fondul frumos al susținerii entuziaste a echipei lo
cale s-au altoit manifestările huliganice ale unui 
grup de scandalagii, care fac o „galerie" deșănțată 
ce nu are nimic comun cu atitudinea care trebuie 
să existe într-o sală de sport, ou țelurile pe care le 
urmărește activitatea de cultură fizică și sport.

„Simpla apariție pe teren a echipelor adverse și 
obișnuitul salut pe care acestea îl adresează publi
cului Sînt întîmpinate de grupul de scandalagii cu 
huiduieli și fluierături care stîrnesc reprobarea tu
turor spectatorilor.,

„...Acest lucru (nn. este vorba de greșelile arbi
trului), a atras dezaprobarea unanimă a spectatori
lor, fără a fi însă, prin aoeasta. justificate mani
festările exagerate ale unor scandalagii".

In afara greșelilor săvîrșite de oaspeți, mai tre
buie să adăugăm că antrenorul echipei Progresul 
I.T.B., Niculae Sotir, care este și membru al biroului 
comisiei centrale de volei, a avut o atitudine nepotri-

o deține, amenințînd că la 
volei.

vită cu funcția pe care 
Iași nu se va mai juca

Am redat numai cîteva din faptele care au umbrit 
desfășurarea campionatului țării.

Pentru toate cele petrecute în această competiție, 
o mare parte din vină o au comisia centrală și in
specția de volei care au manifestat și mai înainte o 
îngăduință nepermisă, față de asemenea manifestări, 
neluînd măsurile necesare. Au trebuit să ’troacă 
3—4 ani pentru a hotărî — de pildă — să nu se 
mai joace în sala U.T.A. din Arad, deși în fiecare 
an s-a constatat că ea este improprie găzduirii unui 
meci de categoria A. La Iași s-au mai petrecut 
grave deficiențe în organizare și chiar acte de 
huliganism. In 1954 arbitrul C. Florescu a fost brus
cat, iar L. Griin chiar lovit și totuși comisia cen

trală nu a luat nici o măsură I 
In privința organizării s-au co

mis erori importante, ca programa
rea ,,peste noapte" a jocurilor în 
zile și la ore cu totul ne
potrivite. Adăugăm acum un

alt aspect legat de regulamentul campionatului re
publican pe 1957 care prevede ca ultimele două e- 
chipe să retrogradeze. Considerăm această prevedere 
regulamentară drept o gravă eroare. Retrogradarea 
a două echipe care și-au apărat șansele în mod ine
gal față de altele (Știința Timișoara de exemplu a 
pierdut în mare măsură avantajul de gazdă, deoarece 
campionatul s-a desfășurat numai tur, fără retur), con
stituie o măsură nedreaptă. Mai ales că este vorba 
de echipe care au largi perspective avînd în compo
nența lor elemente tinere, de nădejde, ale voleiului 
nostru. Socotim că mai este timp 
dreptatea, hotărindu-se jocuri de 
mele două clasate în categoria A 
din campionatul de calificare.

Sperăm că măcar de aci înainte 
de volei va fi mai hotărîtă, că va urmări ou mai 
multă atenție desfășurarea campionatului, — sub 
toate aspectele lui, — și că va lua din timp mă
surile cuvenite pentru a asigura campionatului 
R.P.R. ceJe mai bune condiții de disputare.

să se repare ne- 
baraj între
și primele două

Comisia centrată

D, STANCULESCU



însemnări după „Cupa Victoriei” la yachting
Confratele nostru „Dobrogea nouă” care apare la Constanta își 

deschidea cronica de duminică asupra „Cupei Victoriei” la yachting 
cu un titlu deosebit de sugestiv: „Cînd doi se ceartă al treilea 
ciștigă”...

Și ■— prin aceste puține cuvinte ale vechiului nostru proverb — 
cronicarul respectiv a cuprins, toa tă frămîntata poveste a luptei 
pentru cucerirea trofeului. Intr-adevăr, zile in șir, Dumitriu Și 
Tazbir și-au disputat întîietatea, victoria le-a surîs cind unuia cînd 
celuilalt pentru ca pînă la urmă să „țîșnească” din pluton Ivancici 
și să cucerească trofeul. Ia o diferență minimă.

Cum se explică această răsturnare de rezultat?
Firește, în primul rînd, prin valoarea ridicată a cuplului iugoslav 

Ivancici — Videka, doi concurenți tineri, obișnui ți mai ales cu 
concursurile pe mare, ceea ce a constituit pentru ei un a- anta; în 
condițiile regatelor de sîmbătă — cele decisive — desfășurate pe 
vînt tare și valuri mari. Apoi, prin coeziunea și înțelegerea tactică 
ce au domnit în rîndul echipei jugoslave, in care Knezevici și Koz- 
mina au fost „locotenenți” fideli și abili ai lui Ivancici, omul numă
rul 1 al echipei. In al treilea rînd, la acest rezultat s-a ajuns și 
prin „contribuția” lui Dumitriu și Tazbir care au avut regate cu 
cile zero puncte, ceea ce a atirnat greu in cintarul clasamentului 
general.

Au cîștigat Ivancici și Videka, dar părerea noastră este că cei 
doi concurenți iugoslavi nu sînt încă la nivelul lui Tazbir — Mi- 
halski. In timp ce iugoslavii s-au impus prin sclipirea din ultimele 
patru regate (în care au ocupat două locuri prime și două secunde, 
acumulind 4118 puncte, adică 60% din punctajul total pe 12 regate!) 
Tazbir și Mihalski au avut o comportare constantă la un nivel va
loric superior, impunindu-se ca cei mai buni tehnicieni. Tazbir este 
un maestru al starturilor (și se știe cit de mult contează poziția 
obținută din plecare într-o regată), știe să manevreze vela folosind 
vîntul la maximum și rare ori l-am văzut „bilbîindu-se“ la dublarea 
balizelor. Este un timonier valoros căruia numeroasele concursuri 
internaționale la care a luat parte în ultima vreme i-au folosit dm 
plin. In plus, pentru Tazbir n-au fost bărci bune și bărci rele. Pe 
sn-ipeul 6 sau 0, pe 8 sau pe 100,Tazbir a concurat la fel, dînd astfel 
un clar răspuns în special concurenților noștri care acordau calității 
proaste a ambarcațiunii prea m uite procente în motivarea urnii 
insucces.

Mircea Dumitriu s-a menținut pe primul plan al concursului pină 
Ia regata a 10-a. In acest timp el a făcut dovada valorii lui reale; 
lăsîndu-se pradă nervozității și descurajării, Dumitriu a „capotat” 
însă în finalul competiției, terminînd la 1.600 puncte de cîștigător, 
diferență exagerat de mare față de valoarea celor doi concurenți. In 
legătură cu insuccesul lui Dumitriu ar mai fi — poate— de adăugat 
cîteva rînduri și cu privire la colaborarea care trebuie să se facă 
simțilă în asemenea situații între echipajele aceleiași echipe, care 
trebuie să-l ajute pe cel pe care „se mizează” pentru locul prim. 
Or, la noi, din cauză că n-am prezentat o echipă reprezentativă ci 
două formații diferite (Energia și A.V.S.A.P.) care șr.-au urmărit 
fiecare în parte clasarea cit mai bună pe echipe, n-a existat o 
tactică permanentă de concurs, nu s-a făcut „jocul” pe care-1 făceau 
iugoslavii și polonezii pentru omul lor cel mai bine clasat. In acest 
fel, forțele velistilor noștri s-au dispersat și — ca urmare — Marina 
A.V.S.A.P. a pierdut locul I pe echipe iar Energia (prin Dumitriu) 
pe cel individual. Au fost unii care au afirmat că alcătuirea unor 
echipaje reprezentative ale R.P.R. (de exemplu: M. Dumitriu. V. 
Geleș, T. Millio) ar fi dat un randament mult superior. înclinăm 
să credem și noi acest lucru, mai ales că în sprijinul afirmației vine 
și clasamentul general, în care cei trei ocupă, în „pachet”, locurild 
3—4—5, ceea ce dovedește valoare superioară și omogenitate.

Pe de altă parte sistemul de selecționare al celor două echipe se 
pare că n-a fost nici el cel mai bun, deoarece, permițîndu-se ca fie
care concurent să meargă pe barcă proprie, calitatea materialului cu 
care s-a concurat — și nu calitățile personale ale sportivului — 
au fost determinante în cîteva cazuri. Or, se știa că în concursul 
internațional urma să se concureze pe ambarcațiuni trase la sorțs, 
prin rotație.

Noi n-am cucerit locul prim nici individual, nici pe echipe dar. Cupa 
Victoriei poate fi socotită totuși ca un succes pentru yachtingul 
romînesc. Faptul că după „vîrfurile” Ivancici și Tazbir, de la locurile 
3 Ia 7 s-au clasat compact veliștii romîni, înaintea celorlalte echi
paje iugoslave și poloneze este îmbucurător și arată că avem un 
număr de snipe-iști din care să putem selecționa o bună repre
zentativă.

RADU URZICEANU

Atletismul maghiar se bazează pe valori certe
Pintre marile com îetiții inter

naționale de atletism la care R.P. 
Ungară va fi reprezentată cu un 
lot masiv de atleți, se numără 
Jocurile sportive internaționale 
prietenești de la Moscova, cea de 
a X-a ediție a Campionatelor in
ternaționale de atletism ale R.P.R., 
,,memorialul Harbig” de la Dres- 
da etc. In plus atleții maghiari 
vor susține în acest an numeroa
se întîlniri inter-țări (cu Ceho
slovacia, Finlanda, R.D.G.. Polo
nia, Suedia etc.). De aceea soco
tim necesar să facem o succintă 
prezentare a atletismului maghiar 
in lumina posibilităților sale de 
astăzi.

Recent, Federația ungară de at
letism a publicat lotul reprezen
tativei care se pregătește în ve
derea acestor mari competiții atle
tice din acest an. Lista celor care 
compun lotul este deosebit de nu
meroasă (peste 100) și dîln ea 
reiese că la ora actuală atletismul 
maghiar are multe elemente de 
valoare.

Care este situația la sprint î 
Kiss, Goldovanyi, Zarandi, Sen- 
kei, Jakabfi, Toth sînt nume cu
noscute, atleți cu performanțe sub 
10,7 pe 100 m. Acestora li se mai 
adaugă tinerii Balogh, Gregor și 
Matyus în care se pun mari speran
țe. La 400 m alături de cunoscut» 
Adamik, Karadi, Solyom, Szent- 
gali au fost introduși încă 6 tineri 
atleți.

Nici lotul semifondiștilor nu 
este mai slab. In. capul listei se 
situează renumiții atleți Szentgali 
și Rozsavolgyi, dar *n ultima vre
me s-o remarcat și Laszlo Ko
vacs care a cîștigat toate probele 
de cros din acest an. Lotul este 
completat prin cunoiscuții atleți 

Bakos, Sonikuti și de alți tineri 
talentați ca Farkanyi, Parsch, G, 
Kiss, Udvardi și alții.

Probele de fond vor constitui și 
în acest an punctul forte al re
prezentativei ungare. lozsef Kovacs 
este firește atletul numărul 1 al 
probelor de fond în Ungaria. El 
a arătat în întrecerile djn acest 
an o formă deosebită, reușind să 
alerge 10000 m., sub 30 mfci, în 
primul concurs pe pistă. Dar și 
ceilalți care completează lotul au 
o valoare certă. Este vorba de 
Szabo, Jssenski, Juhasz, Berta, 
Bereș și alții. De menționat că 
duminică trei atleți maghiari și 
3 atleți iugoslavi s-au întrecut la 
Belgrad în probele de 1500 m. și 
3000 m. La 1500 m. victoria a 
revenit iugoslavului Murat cu 
3:50,2 urmat de Vîpotnic și de 
maghiarul Kovacs Layos. Proba 
de 3000 m. i-a revenit iugoslavu
lui Mugosa cu timpul de 8:12,0 
urmat la 2 m. de lozsef Kovacs 
(Ung.) și Szabo (Ung.) Revanșa 
acestor întreceri va avea loc du
minică la Budapesta.

Fără îndoială că aceste întreceri 
bfne inspirate vor avea darul să 
pregătească de pe acum pe fon- 
diștii celor două țări pentru marile 
competiții ale anului.

La sărituri — probe în care at
letismul maghiar stă mai slab — 
se prevede o pregătire temeinică 
a atleților, în! scopul îmbunătățirii 
rezultatelor. Foldessi și-a reluat 
antrenamentele la lungime, Bolyki 
la triplu salt, Hagya, Hemela și 
Bodo la înălțime etc.

La aruncări s-au obținut pînă a- 
cum cîteva rezultate meritorii: Ko- 
vesdi a aruncat discul peste 50 m, 
tînărul Petovari a obținut 73,23 m 
la suliță iar Zsivoczki a aruncat 
ciocanul la peste 59 m. Se așteap-

Vă prezentăm pe cîțiva din componenții echipei de rugbi a Franței
Pentru partida care urmează 

să se desfășoare peste cinci zile 
în capitala țării noastre, echipa 
de rugbi a Franței va deplasa 
un Iot extrem de valoros, alcă
tuit din numeroși internaționali 
cu o mare experiență. Iată o 
scurtă prezentare a cîtorva echi
pieri din celebra „națională” fran
ceză.

MICHEL VANNIER — fundaș 
(Racing Club de France)

Este nelipsit din echipa Franței 
în ultimii ani. Lovitura sa de pi
cior e foarte lungă și precisă. 
Pentru jocurile sale, excelente în 
acest sezon, britanicii l-au cla
sificat in cel mai bun „XV” al 
anului 1957.

GERARD MAUDUY — tre- 
sferturi aripă (C. A. Perigueux)

Marea revelație a sezonului; 
are doar 19 ani. Foarte rapid, 
este campion regional de atletism 
pe 100 m. (10,9 sec.). A debutat 
ca internațional cu prilejul întîl- 
nirii cu Italia, de la 21 aprilie, 
comportîndu-se în mod remarcabil. 
Foarte decis pe teren și un bun 
apărător.

CHRISTIAN DARROUY — trei 
sferturi aripă (Stade Montois)

O altă revelație a sezonului. Nu 
practică rugbiul decît de doi ani 
(Are 20 de ani). A fost internațio
nal pentru prima dată la Dublin, 
împotriva Irlandei, iar apoi a 
fost ovațjonat de englezi la Lon
dra, pentru încercarea reușită în 
partida cu Anglia.

MAURICE PRAT — trei sfer
turi centru (F. C. Lourdes)

Cel mai bun atacant francez, 
frate cu Jean, recordmanul me
ciurilor internaționale: 51 de se-

CJnul din cei mai „bătrini“ ut- 
leți maghiari Imre Nemeth. Cu
noscut publicului nostru, Nemeth 
va mai concura și in acest an și 
nu este exclus să realizeze per
formante bune la aruncorea cio

canului.

&

tă intrarea în concurs a lui Cser- 
mak și a ..bătrînului” Nemeth 
la ciocan, Mihalfyi la greutate, 
Klics, Levai, Szecsenyi la disc, 
Krasznai la suliță și nu ne îndoim, 
că rezultatele bune nu vor întîrzia 
să apară.

Din lotul feminin (compus din 
45 atlete) se desprind nume cunos
cute ca Vigh la suliță, Penzeș la 
lungime, Feher la greutate, Nemeth 
și Kertesz la înălțime, Kazi, Orosz 
și Roder la 800 m (ultima a cîști
gat toai,? întrecerile de cros din 
acest an) și altele.

Este limpede că din atleții citați 
mai sus se va putea alcătui o re
prezentativă puternică a R.P. Un
gare, 

lecții. Recent, s a „jucat” cu apă
rarea italiană. Multă decizie, o 
minunată fentă de corp și un 
demaraj surprinzător. Și-a recîș- 
tigat o formă extraordinară, după 
ce mult timp a fost handicapat 
de cîteva accidentări repetate. 
Are 29 de ani și a fost de 29 ori 
internațional.

CHRISTIAN VIGNES — trei 
sferturi centru (Racing Club de 
France)

Urma să debuteze ca interna
țional împotriva Italiei, dar rănit, 
nu și-a putut ocupa „postul”. E în 
vîrstă de 22 ani.

ANDRE HAGET — mijlocaș la 
deschidere (P.U.C.)

Jucător calm, sobru, dar foarte 
complet. „Uitat” în ultimul timp 
de selecționeri, rechemarea sa este 
binemeritată.

GERARD DUFAU — mijlocaș 
la grămadă (Racing Club de 
France)

A fost căpitan al echipei Fran
ței. Deși a depășit 30 de ani, el 
păstrează un demaraj extrem de 
rapid. Fentele sale sînt derutante, 
are un remarcabil simț al jocului.

JEAN BARTHE — linia a treia 
închizător (F. C. Lourdes)

Un muntean robust și en-eTgic, 
cu un fizic atletic. Nu evită nici
odată contactul cu adversarul.

A jucat de mai multe ori în e- 
chipa Franței.

FERNAND MONCLA — linia a 
treia (Racing Club de France)

După ce a jucat mai multe 
partide în echipa Franței B, și-a 
cîștigat, în acest sezon, dreptul 
de a evolua în prima reprezen
tativă.

MICHEL HOCHE — linia a 
doua (P.U.C.J

Jucător a cărui promovare este 
neașteptată. Pe terenul de joc este

Susținută activitate internațională 
a handbaliștilor noștri

• Activitatea internațională a 
handbaliștilor noștri va fi inau
gurată, în mod oficial, la 2 iunie, 
cînd va avea loc jocul revanșă 
cu reprezentativa R.P.F. Iugosla
via. Meciul se va disputa în Iugo
slavia. Recent, federația de specia
litate din țara vecină a informat 
inspecția de handbal din C.C.F.S. 
că partida se va desfășura în o- 
rașul Pancevo, situat nu departe 
de frontiera cu țara noastră.

In aîară de această partidă hand- 
baliștii noștri vor susține in Iugo
slavia încă un meci. Pină în pre
zent insă forul iugoslav nu a de
semnat adversarul și localitatea 
unde va avea loc partida.

Jocul Iugoslavia—Rominia va 
fi arbitrat de Karl Jung din 
Augsburg (R. F. Germană).

• In vederea asigurării unei 
cît mai bune pregătiri echipei fe
minine, care în cadrul Întîlniri- 
lor Sportive Prietenești ale Tine
retului de la Moscova va partici
pa la turneul de handbal, stnt în 
proiect o serie de jocuri interna
ționale. Astfel, între 28 iunie și 
4 iulîe urmează să ne viziteze e- 
chipa iugoslavă Spartac Subotița, 
care va întreprinde un turneu de 
patru jocuri. Echipa iugoslavă 
este invitata asociației Progresul 
a cărei selecționată a întreprins 
anul trecut un turneu în Iugo
slavia. Imediat după aceea, între 
7 și 10 iulie este probabil ca 
handbalistele noastre să joace cu 
selecționata orașului Budapesta, 
iar ca încheiere a pregătirii este 
prevăzut un turneu al unei echi

De la stingă la 
dreapta: sus: Du- 
miiriu, Koznina, 
Millio, Malișevski; 
mijloc: Tazbir,
Knezevici, Mânu, 
Viespescu; jos: 
Ivancici, Gelos 
Slojewski, Nour. 
(Desen de Stan)

periculos pentru demarajele safe, 
căci posedă o mare viteză. Are 
numai 22 de ani.

PAUL CASSAGNE — linia st 
doua (Section Paloise)

Foarte atletic: 1,88 m. șî 92 Kg. 
Este unul din cei mai buni ju
cători în margine șl un transfor

mer de elită. A fost pentru prima 
dată internațional în jocul cu 
Italia.

AMEDfiE DOMENECH — stîlp 
(C. A. Brive)

Este singurul internațional fran
cez care activează într-un club 
din divizia secundă, care de alt
fel va promova în sezonul viitor, 
l-a surprins adesea pe englezi 
prin demarajele și plecările safe 
in maniera unui treisferturi.

ANDRE VIGIER — taloner (A. 
S. Montferrand)

A debutat ca mijlocaș la gră
madă și centru. In clubul său 
joacă fie stîlp, fie linia a treia, 
ceea ce arată calitățile sale de 
jucător complet.

pe din R. F. Germană (probabil 
selecționata Bavariei) între 10 și 
15 iulie.
• Așa după cum am anunțat, 

la 20 iulie se va disputa întîlni- 
rea internațională între echipele 
masculine ale R.P. Romîne și R.F, 
Germane. Deși ne despart încă 
multe zile de acest important e« 
veniment totuși jocul a stîrnit de 
pe acum un interes deosebit. Pen
tru acest joc a fost invitat arbi
trul suedez Bertil Westblad, care 
a confirmat sosirea sa. Arbitrul 
Westblad a condus întîlnirea fi
nală a campionatului mondial fe
minin, la capătul căreia echipa 
noastră a devenit campioană a 
lumii.

Meciul de volei București-Ateoa 
se diso'dtă mtiue

După cum am rrwi anunțat 
voleibaliștii romîni care ne-au re
prezentat țara la competiția inter
națională de la Istanbul, între
prind un turneu în Grecia. Pri
mul joc îl vor susține mîine la 
Atena. unde selecționata ora
șului București va întîlni selec
ționata orașului Atena. Următoa
rea partidă va avea loc tot la 
Atena, vineri, cînd se va disputa 
meciul Grecia—Rominia. Turneul 
se va încheia duminică ia Pireu, 
unde selecționata orașului va ju
ca cu reprezentativa orașului 
București.



ÎN PREAJMA CAMPIONATELOR EUROPENE DE BOX
• Boxerii polonezi își conunua 

cu intensitate pregătirile în vede
rea apropiatelor campionate eu 
ropene care, după cum se știe, 
vor avea loc înt-re 25 mai și 2 
iunie la Praga. Antrenorul echi
pei, F. Sztam, a declarat recent 
aiariștilor că în ciuda indisponibili
tăților survenite în lot echipa po
loneză va juca și la această edi
ție un rol - însemnat în lupta pen
tru cucerirea titlurilor. Antrenorul 
•ahipei a anunțat că va alinia o 
formație tînără, capabilă să repre
zinte cu succes sportul cu mănuși 
polonez. Din echipă nu vor face 
parte însă oampionii europeni Ște
fani uk, Drogosz și Pietrzykowski. 
Valorosul „cocoș" Ștefaniuk, care 
este suferind, și-a întrerupt antre 
namentele, Drogosz este reținut 
de studiile universitare, iar Pie
trzykowski este în declin de for
mă. De asemenea, în echipă nu fi
gurează semigreul Grzelak, 
recent a suferit un accident 
devenit indisponibil pentru 
multe luni.

Echipa R.P. Polone pentru 
pionatele de la Praga este urmă
toarea (în ordinea categoriilor) : 
Kukier; Adamski; Boczarski; 
Pazdzior ; Mițewski; Nowakowski; 
IWalasek; Zmijewski; Wojciechow
ski ; Manka.

• Boxerii cehoslovaci se pregă
tesc cu multă atenție în vederea 
campionatelor europene de la 
Praga. Recent antrenorul lo
tului cehoslovac Pazdera a alcă
tuit lista definitivă a pugiliștilor 
sare urmează să facă parte din e-

chipă. .ii iot figurează Pelr.na, Ta
kacs, Chevanec, lvanus, Gold, Trip- 
pe, Nemeș, Swchy, Nykl, Majdlocu 
și alții.

• Recent federația britanică ae 
box a anunțat că la Praga va tri
mite o echipă de 8 pugiliști in 
frunte cu campionul olimpic M. C. 
Taggart. Din echipă mai fac parte 
Loyd 
Stone 
locie), 
mică),
mas (grea).

(cocoș),(muscă), Weller
(ușoară), Warnes (semimij- 

Cunningham
Green (semigrea) și Tho-

(mijlocie

care 
și a 
mai

eam-

CURSA PĂCII
Nencio Hristov a recucerit tricoul galben

15 minute și 51 secunde după câștigătorul etapeiC. Dumitrescu a sosit la

Katowice 13 (prin telefon de la 
trimisul nostru). După frumosul 
succes cu care s-a încheiat pentru 
cicliștii noștri și în special pentru 
Constantin Dumitrescu, etapa a 
IX-a, amară ne-a fost deziluzia pe 
care ei ne-au rezervat-o în cursa 
de astăzi. In etapa Wroclaw-Kato
wice (190 km.) cicliștii romîni au 
avut (și au ratat) o mare ocazie

Activitatea șahista internațională
MITITELU L-AțNVtNS PE ZITTA 

IN TURNEUL DE LA SOFIA
SOFIA (prin telefon). — In 

runda a 8-a a turneului zonal, Gh. 
Mititalu a repurtat o nouă victorie, 
ciștigînd în 24 mutări, ța Zitta, o 
foarte frumoasă partidă de atac. 
Pfeiffer a obținut o prețioasă vic
torie la Niemela, care i-a permis 
să urce (pină la disputarea parti
delor întrerupte) pe primul loc in 
clasament. Sziiagy a cîștigat la 
Beni. Liderii turneului, Filip și 
Matanovici, au întrerupt în poziții 
inferioare: primul la Barcza, cel ' 
de a>l doilea la Siiwa. Deși nu a 
luat sfîrșit în cele cinci ore de joc, 

partida Basiuni—Neikirch nu mai 
prezintă dubiu în privința învingă
torului. Campionul bulgar are o 
poziție net superioară. Foarte com
plicată este întrerupta Fuchs—Ka- 
raklaici.

Clasamentul (provizoriu) 
următorul: Pfeiffer (1) 5*/« 
Matanovici (2). Fifip (2), 
telu (1), 5 p., Szilagy (1) 4'/, p., 
Neikirch “

Astăzi 
rupte.

INTRE
U.R.S.S.

este
P-, 

Miti-

(2), Siiwa (2) 3*/i. 
se joacă partidele inire-

1—20 IULIE MECIUL.
- RP.F. IUGOSLAVIA

Federația iugoslavă de șah a ac
ceptat propunerea secției de șah a 
U.R.S.S. ca între 1 și 20 iulie să 
aibă loc ța Moscova un meci intre 
echipele Uniunii Sovietice și R.P.F. 
Iugoslavia. Această întîlnire con
tează drept revanșă a meciului 
disputat anul trecut Ia Belgrad 
care, după cum se știe, a revenit 
șahiștilor sovietici cu scorul de 
38,5—25,5 puncte. Fiecare echipă 
va fi alcătuită din cîte 8 șahiști 
urmi nd să se joace sistem turneu.

NUMEROȘI CAMPIONI MONDIALI Șl OLIMPICI 
VOR PARTICIPA LA JOCURILE TINERETULUI DE LA MOSCOVA

de a urca mu'te locuri în ambele 
clasamente. Aceasta pentru că as
tăzi s-a produs evadarea care s-a 
soldat cu cea mai mare diferență 
de minute, a unor fugari față de 
grosul plutonului din întreaga 
desfășurare de pînă acum a ediției 
a X-a a „Cursei Păcii". Din pă
cate, în această acțiune au fost an
grenați numai doi cicliști romîni. 
și nu dintre cei mai buni în acea
stă întrecere: Poreceanu și Zanoni. 
Astfel, bilanțul cu care cicliștii 
noștri au încheiat pe stadionul Si- 
lezia cursa este nefavorabil. Din 
nou C. Dumitrescu s-a dovedit ne
inspirat și neatent pîerzînd posi
bilitatea de a concura la sprintul 
final pentru un loc de onoare.

Imediat după plecarea din Wro
claw un grup de 10 alergători 
printre care se aflau Poreceanu și 
Zanoni, evadează din pluton șl 
profitînd de tempoul slab în care 
rulează cei din urmă, reușesc să 
aibă după numai 30 km. un avans 
de 3 min. La km. 50 se produce 
acțiunea căreia i se datorează mul
tiplele rezultate ale acestei etape 
(printre altele și 
rului). In acest 
prind din pluton 
să recucerească 
Boudon. Brittain, 
și alții. Situația nu a fost sezisată 
de C. Dumitrescu, care se afla 
mijlocul plutonului, în preajma 
Kapitonov. Grupul condus 
Hristov merge extraordinar și 
km. 110 face joncțiunea cu cei 
fugari. La km. 135 ei au de acum 
un avans de 9 min.l Trena lui 
Hristov este foarte iute. La distan
țarea lor de pluton mai contribuie 
însă și tactica cicliștilor francezi

si englezi, care duc trena falsă 
pentru a facilita ascensiunea cole
gilor lor în clasamentul general 
(Boudon și Brittain). Pe ultimii 50 
km o serie de alergători mai slabi 
rămîn din pluton și astfel, la 
sprintul final sînt angrenați ur
mătorii cicliști, care sosesc chiar 
în această ordine: Butzen (4h55:16), 
Grunwald, Hiller, Cristensen, Bu
galski, Hristov Pruski. Koledov, 
Petrovici, Amell, Kolev.

C. Dumitrescu, Kapitonov, Proost. 
și alți fruntași ai clasamentului 
general au fost cronometrați cu 
5h 11:07

In clasamentul general indivi
dual conduce Hristov cu 49h.08:47 
iar C. Dumitrescu se află pe locul 
15 cu 49h.35:34. Pe echipe situația 
este următoarea: locul I R.P. Polo
nă 147h.56:59, iar pe locul 8 R. 
P. Romînă cu 148h.59:41. As
tăzi se aleargă etapa Katowice 
Lodz. tar mîine ultima etapă 
Lodz — Varșovia.

schimbarea lide- 
moment se des- 
Hristov (hotărît 

tricoul galben), 
Bugalski, Amell

la 
lui 
de 
la
10

• Recent, s-a desiașurai ia Ber
lin întilnlrea de handbal dintre e- 
ehipele masculine ale orașelor Ber
lin (R.D.G.) și Praga. Victoria a re
venit handbaliștllor germani cu sco
rul de 19-13.

• Vestea organizării marilor com
petiții sportive de Ia Moscova a 
stârnit un interes deosebit în rîn- 
durile sportivilor japonezi. Forurile 
sportive conducătoare din Japonia 
sint decise să trimită la Jocuri 
pe cei mai buni sportivi ai țării.

Cel puțin 100 de sportivi japonez; 
vor sosi la Moscova pentru a par 
ticipa la J.ocurile Sportive Interna
ționale Prietenești — anunță agen
ția japoneză de știri .,KYODO 
NEWS SERVICE" In aceeași știre 
se anunță că numărul membrilor 
delegației japoneze va fi mai mare 
dacă greutățile materiale care stau 
In calea deplasării la Moscova vor 
putea fi îndepărtate.

Astfel, se anunță participarea e- 
chipei olimpice de gimnastică : T. 
Ono, M. Takemoto și M. Kubota. 
Se prevede și participarea campio
nului mondial și olimpic la lupte 
libere, S. Sasahara. Pentru a da 
posibilitate celor mai buni înotători 
ai Japoniei să ia startul la Moscova, 
au fost amînate campionatele na
ționale de înot, programate pentru 
aceeași dată. In lotul de zece at
leți fixat pentru deplasarea la Mos
cova figurează și săritorul de triplu 
T. Kogake, participant la ultima 
Olimpiadă.

Delegația japoneză va cuprinde 
și participant la competițiile pe e- 
chipe. Japonia va fi reprezentată 
la întrecerile de baschet, volei, ho
chei pe iarbă, fotbal și tenis de 
masă.

Cu prilejul ultimelor campionate 
mondiale de tenis de masă de

Stockholm, campionii mondiali Ta
naka, Ogimura și Eguchi au fosi 
întrebați dacă vor să participe la 
Jocurile de la Moscova și ei au 
declarat că doresc cu nerăbdare să 
fie printre miile de participant la 
aceste mari întreceri.

• La Invitația forurilor sportive 
sovietice mai mulți recordmani 
mondiali și campionii olimpici au
stralieni și-au manifestat dorința 
de a participa la cea de a III-a 
ediție a Jocurilor Sportive Inter
nationale Prietenești de Ia Mos
cova. Printre cei care au fost in
vitați să evolueze în cadrul aces
tor mari întreceri se află John 
Henricks, Dawn Fraser. Lorraine 
Crapp ( nal'ație) Bety Cuthbert,

Le 
(ci-

Shirley Strickland, (atletism) 
wis Hoad (tenis) Dick Ploog 
clism) și alții.

• Comitetul maghiar de cultură 
fizică și sport a hotărît recent 
ca.la cea de-a III-a ediție a Jocu
rilor sportive internaționale ale 
tineretului de la Moscova, R.P. 
Ungară să fie reprezentată de o 
delegație sportivă 
180 de persoane, 
vor lua parte la 
atletism, baschet, 
fotbal, gimnastică, haltere, caiiac- 
canoe, lupte, natație, Sărituri, 
polo pe apă, pentatlon modern, 
tenis și tenis de masă. In scopul 
selecționării sportivilor maghiari a 
fost alcătuit un comitet de pregă
tire condus de Gyula Hegyi.

atoătuită din 
Sportivii unguri 
concursurile de 
ciclism, scrimă.

Rezultate bune ale atletiior 
bulgari

SOFIA 13 (Pr'n telefon de Ia 
corespondentul nostru Toma Hris- 
tov). Sîmbătă șt duminică s-a des
fășurat pe stadionul „Vasil Lew- 
ski“ un mare concurs atletic la 
care au participat numeroși atleți 
fruntași din R. P. Bulgaria. Cu 
acest prilej s-au înregistrat o serie 
de rezultate remarcabile. lată-le: 
disc bărbați : Artarski 54,02 m. 1 
(nou record al R.P.B... Vechiul re
cord era de 52,80 m.); 100 m bărbați: 
Bîcivarov 10,5 ; triplusalt: Gurgu- 
șinov 15,31 in; 200 m.: Bîciva
rov 21,6 si 80 m garduri Chercova 
11,3.

la

neprezentativa de box
T.U.L-Finfanda va evolua 

la Biorești și Reșița
La invitația secției sport a 

ff.C.S., joi va sosi în Capitală re
prezentativa de box a organiza
ției sportive muncitorești T.U.L. 
Finlanda, care va susține două 
vntîlniri cu selecționate ale aso
ciației Energia. Sîmbătă- seara, 
boxerii fin-landezî vor evolua în 
sala Floreasca, iar în^ ziua de 22 
mai vor susține o întîlnire îa Re- 
și‘ ?.

’’e lista sportivilor oaspeți fi
gurează numele unor elemente de 
certă valoare tehnică, fruntași ai 
boxului finlandez, dintre care 
levăm pe Savaino Penti, 
Mermberg, Vaino Jarvempo 
Ihmo Lainonen. Printre cei ce 
alcătui selecționatele asociației E- 
nergia se află cunoscuții pugiliști 
Dănilă Done, Gh. Simion, Dumitru 
Rizea. Ion Pintea și alții.

re- 
Aro

Și
vor

scorul
In clasament Dinamo Tbilisi con

tinuă să se afle pe primul loc. da
torită unui meci în plus susținut. 
Dacă luăm însă în considerare punc
tele pierdute, liderii sînt dinamoviș- 
tll - —......................... —

Udarnikj care s-a încheiat cu 
de 5-4 în favoarea primei.

Locomotiva Sofia a întrecut N-a- 
rodna Armia Varna cu 1-0, Spartak 
Varna pe Spartak Pleven cu 3-1 iar 
jocul dintre Marek Stanke Dimitrovo 
și Spartak Sofia s-a încheiat cu «cor 
alb.

Iată clasamentul

Săptămina trecută s-au desfășurat ce
lelalte patru meciuri din cadrul eta
pei a Vil-a a campionatului U.R.S.S. 
La Moscova a fost programat un nou 
și pasionant derbi al Capitalei între 
echipele Dinamo și Torpedo. Maă in
sistent! spre sfîrșitui reprizei secun
de. dinamoviștii au marcat un gol 
prin Mamedov, punct care le-a asi
gurat victoria. Jucînd în deplasare, 
cu Spartak Minsk, dinamoviștii din 
Kiev au repurtat o nouă victorie, 
ciștigînd de asemenea cu 1-0. 
T.S.K.M.O. a mai lăsat un punct, 
terminînd la egalitate (1-1) meciul cu 
Zenit Leningrad. Pe teren propriu 
Șahtior Stalino a învins Aripile So
vietelor cu 2-0.

TATA CLASAMENTUL

din Kiev și cei din Moscova.

1. Dinamo Tbilisi 8 5 1 2 12: 8 11
2. Dinamo Kiev 7 4 2 1 12: 5 10

! ?. Spartak Moscova 8 4 2 2 11: 6 10
4. Dinamo Moscova 7 4 2 1 7: 4 10
5. Torpedo Moscova 7 4 1 2 8: 3 9

i 6. Lokomotiv Moscova 7 4 1 2 11: 7 9
. 7. T.S.K.M.O. 7313 11:10 7

8. Burevestnik Chișinău
8 1 4 3 7: 9 6

9. Șahtior Stalino 7 2 2 3 4: 6 6
10. Zenit Leningrad 8134 6:13 5
11. Aripile Sovietelor 7115 3:10 3
12. Spartak Minsk 7106 3:13 2

R.P. BULGARIA

JV • Etapa a VlII-a a campionatului 
(R.P. Bulgaria s-a caracterizat prin 
^numărul mare de goluri (22) înscrise 
în meciurile care au avut loc. Cam- 

^pioana Bulgariei T.D.N A. a întrecut 
[(Narodna Armia Plovdiv cu 2-0, în 
>/timp ce Levskt Sofia (fost Dinamo) 
(în revenire de formă a obținut o 

»)frumoasă victorie Ia Dimitrovo unde 
(v,a învins echipa Minior cu 4-2. Foarte 
III interesantă a fost partida dintre

Ypartak Plovdiv și Slavia Sofia (fost

1. T.D.N.A. 8 6
2. XVinior 8 4
3. Lokomotiv 8 5
4. Slavia 8 3
5. Spartak Pleven S 4

GERMANA

primelor 5 echipe.

2 15: 3 12
2 12: 9 10
3 8: 8 10
2 16:12 9
3 17:13 9

R.D.

• In etapa a VIT-a a campionatului 
R.D. Germane s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Motor Jena-
Wismut Karl Marx Stadt 1-2; Che- 
mie Halle I.euna-Vorwârts Berlin 
0-4: Einheit D'resden-Turbine Erfurth 
0-1: Fortscbrîtt Weisenfels-Rotation 
Babelsberg 1-1; Lokomotive Leipzig- 
Lokomotive Stendal ?-0, Motor Karl 
Marx Stadt-Motor Zwickau 2-2. In 
clasament conduce Vorwărts cu 10 p. 
din 7 
furth 
9 p. 
Marx

jocuri urmată de Turbine Er- 
9 p. din 6 jocuri, Motor Jena 
din 7 jocuri și Wismut Karl 
Stadt cu 9 p. din 7 jocuri.

R.P. POLONĂ

VARȘOVIA. — Cu o săiptămînă 
înaintea meciurilor Polonia-Turcia și 
Polonia B-Romînia B, duminică s-a 
desfășurat cea de a V-a etapă a cam
pionatului tării. Jucătorii seiecționa- 
bl’i nu f'-st urmărit! cu ae-st -rrllej.

Echipa Legia Varșovia a dispus de 
Budowlane Opole cu scorul de 6-0. 
Polonia Bytom a terminat la ega
litate cu Lechia Gdansk: 1-1. Cu 
același rezultat au mal luat sfîrșit 
meciurile: Stal Sosnowiec-Gwardia 
Varșovia și Wisla Krakov-Gornik 
Zabrze. Gornik Radlin a dispus de 
Lech Poznan cu 
a întrecut Ruch

După 5 etape 
zinlă astfel:

2-0, iar L.K.S. JaOdz 
Chorzow cu 8-1. 

clasamentul

Lechia Gdansk 
Gwardla Varșovia 
L.K.S. Lodz 
Budowlane Oțpole 
Gornik Zabrze 
Wisla Krakow 
Polonia Bytom 
Stal Sosnowiec 
Legia Varșovia 
Ruch Chorzow 
Gornik Radlii 
Lech Poznan

5 3
5 3
5 3
5 3
5 2
5 2
5 2
3 1
5 2
5 2
5 1
5 0

2
1 
0 
0
2
1
1
3 
0
0
1
1

R. CEHOSLOVACA

se pre-

j

FRAGA. — Ultima verificare a se- 
lecționabllilor în vederea meciurilor 
cu reprezentativele Iugoslaviei de ia 
19 mai (echipele A la Bratislava iar 
B la Liubliana) a fost făcută cu pri
lejul jocurilor din cadrul celei de a 
9-a etape a campionatului. Iată re 
zultatele înregistrate: Ruda Hvezda 
Brno-Baaiik Ostrava 0-0; Banik 
Kladno-Dynamo Praga 3-0; Spartak 
Trnava-Stovân Bratislava 1-0; Spar
tak Hradec Kralove-Dukla Pardubice 
5-2; Ruda Hvezda Bratislava-Tatra."! 
Preșov 7-1: Spartak Sokolovo-Dukla 
Praga 1-2. Tată clasamentul:

Dukla Praga 
Slovan Bratislava 
Ruda Hvezda Braț. 
Tatran Preșov 
Spartak Sokolovo 
Dukla Pardubice 
Soartak Hr. Kralove 
Spartak Trnava 
Rudi Hv. Brno 
Banik KJadno 
Dynnmo Praga
Banik Ostrava

«X
1
4
2
1
3
2
4
4
0
4
4

• Atleta germani» Donath a obți
nut duminică, în proba de 800 m.. 
rezultatul de 2:10,0.
• Iată cîteva rezultate obținute 

sîmbătă de‘ atlețli americani în di
ferite orașe ale S.U.A.: Gutowski 

4,71 m. la prăjină; Stanley 1;4M 
la 800 m.; Norton 20,6 la 229 yarzi; 
Bantum 52,79 m. la disc și O'Brian 
18,73 m. la greutate.
• Duminică s-a încheiat la Vle- 

na meciul din tu ml II al „Cupei 
Davis'* dintre echipele Austriei și 
Suediei. Obțlnînd victoria cu sco
rul final de 4-1 tenismanM «sedezi 
s-m calificat pentru turui armă
sar. Rezultatele tehnice ale ultime
le r trei partide sint următoarele : 
DavMson, Schmidt—Huber, - —-
6- 3, 0-2, 3-S, 0-3; ---------
5 J, 4-0, 0-2, 0-2, 6-2; 
ko S-3, S-4, 3-7.
• Cunoscutul 

Laszlo Papp, de trei un 
olimpic, care a primit dreptul din 
partea Federației maghiare de box 
să susțină întîlniri eu pugiliști pro
fesioniști, a plecat zilele trecute 
în R.F. Germană. Papp urmează 
să dispute în ziua de lt mai ta 
Colonia primul său med profesio
nist.
• Două turnee internaționale de 

tenis au luat sfîrșit dtsninică. La 
Roma, Pietrangeli (Italia) l-a în
vins în finală pe Budge Patty 
(S.U.A.) cu 4-6, «-4, 6-4. 6-4. La tur
neu au participat, printre alții, aus
tralienii Lew Hoad și Melvyn 
Rose. Turneul de la Londra a fost 
cîștigat de Drobny care, fără să 
strălucească, l-a învins în finală 
pe sud-africanul Koenig cu 6—4,
7— 5, 6—1.
• Tradiția „singeroasă** a cursei

de automobitism 
din Italia, nu s-a 
ediția — 
duminică. 
Portago 
omorînd _ ,_______
ciștigată de Italianul 
Ferrari) _
152,632 km.
• Congresul Federației interna

ționale de scrimă întrunit recent 
la Paris a hotărît ca ediția din 
anul 1939 a campionatelor mondiale 
de scrimă să se desfășoare la Phi
ladelphia (S.U.A.). Congresul a sta
bilit de asemenea ca la întllnirile 
internaționale să poată fi folosită 
floreta electrică.

Saiko
Hub e r—Schm Id t

I.undquist—nain-

boxer maghiar 
trei ort campion

„Miile Migiia" 
desmințit nici la 
an, desfășurată 
prințulud De 
intrat în public, 

Cursa a 
Taruffi 

cu o medie orară

din acest 
Mașina 

(Spania) a 
9 oameni. fost 

(pe 
de

Meciul de atletism 
„Balcani”—Scandinavia

La cîteva săptămîni după dis
putarea celei de a XVI-a ediții 
a Jocurilor 
loc la 
tletism 
lor" și 
tîlnirea 
d ionul 
program 
mai puțin marșul și maratonul. 
La fiecare probă ambele echipe 
vor înscrie cîte trei concurenți. 
Bine înțeles, selecționarea echi
pei Balcanilor se va face în baza 
rezultatelor înregistrate la Jocu
rile Balcanice. Pentru pregătirea 
tuturor detaliilor organizatorice 
ale acestei competiții, Atena va 
găzdui, peste puțin timp, o con
ferință internațională.

Balcanice, va avea 
Atena și întîlnirea de a- 
dintre echipa „Balcani- 
cea a „Scandinaviei". In
se va desfășura pe Sta- 

Olimpic și va cuprinde în 
toate probele clasice,

D 17: 8 13
3 17:11 11
! 14:10 10
3 11:13 10
3 13:10 9
3 15:16 9,
3 15: 6 8
2 «: 8 8
3 12:1? 8
5 20:20 6
4 13:19 6
1 5:16 6

s-a dis- 
de fotbal

și Ita- 
,,Cupei Medite-

i Pescara 
meciul 

dintre echipele Egiptului 
liei B din cadrul x 
raniene". Intîlnirea s-a încheiat cu 
victoria surprinzătoare a echipei 
Egiptului cu scorul de 1-0 (1-0).

• In localitatea 
putat duminică i


