
MOSCOVA SE PREGĂTEȘTE
PENTRU MARILE JOCURI SPORTIVE 

ALE TINERETULUI 
Convorbire cu tov. Man ole Bodnăraș, președinte 
al Comitetului pentru Cultură Fizică și Sport de pe 

lingă Consiliul de Miniștri

spor- 
tov. 
pre- 
pen-

noastre
frunte cu 

BODNARAȘ, 
Comitetului

Fizică și Sport de

Recent o delegație de activiști 
ai mișcării 
tive, în '

MANOLE 
ședințe al 
tru Cultură 
pe lingă Consiliul de Miniștri, s-a 
deplasat la Moscova. Cu acest 
prilej membrii delegației au cu
noscut intensele pregătiri ce se 
fac și au vizitat bazele pe care 
se vor desfășura splendidele în
treceri din cadrul celei de a ill-a 
ediții a Jocurilor Sportive Interna
ționale Prietenești care se desfă
șoară în zilele celui de al Vl-lea 
Festival Mondial al Tineretului si 
Studenților.

Pentru a afla amănunte in legă
tura cu această grandioasă mani
festare sportivă, ne-am adresat to
varășului Manole Bodnăraș . con
ducătorul delegației.

— Ce ne puteți spune despre 
amploarea celei de a treia, ediții a 
Jocurilor Sportive Internaționale 
Prietenești?

— Întrecerile sportive de 
Moscova vor cunoaște, fără 
doială, o amploare mult mai mare 
decit celelalte ediții ale acestei 
uriașe competiții și lucrul acesta 
va constitui o grăitoare mărturie 
a însemnatei contribuții pe care 
o aduce sportul la stringerea le
găturilor dintre popoare, la în
tărirea solidarității tineretului din 
toate țările, la întărirea păcii și 
prieteniei. Faptul este cu atît mai

la 
în-

• morarii, looesco. Pencil! mi s-au porul cei mii hum dinir-un ..mi*' romîn

a fi sincer, nimeni din

echipa noastră ar puteaMAURICE PR Al

ROBERT BARRAN 
(trimisul special a! revistei 
franceze „Miro'r Sprmt“)

Să-mi fie permis mai întîi 
țxprim întreaga mea emoție.

Ploaia n-a împiedicat realizarea 
unor rezultate atletice valoroase

Timpul nefavorabil care a în
soțit pînă acum —- în acest an — 
aproape toate concursurile atleti
ce organizate în (ara noastră, a 
depenit un adevărat... leit-motiv. 
pentru toate cronicile noastre 
privitoare la aceste întreceri. De 
fiecare dată, ne-am văzut obligați 
să subliniem faptul că cele cite- 
va performanțe excelente obținute 
de atleții 
ca mult 
general 
trebuie să li se adauge un plus 
de valoare, în condițiunile unui

noștri ar fi putut fi 
mai bune și că in 

tuturor celorlalte cifre

timp bun și ale unei piste core? - 
punzăloare. In special alergătorii 
au de ce să se plingă de timpul 
de pî.nă acum, deoarece ei nu au 
reușit încă să atingă rezultatele 
la oare le dă dreptul pregătirea 
temeinică făcută în acest ctn.

Pentru sfîrșitul săptăminii tre
cute stadionul Republicii a fost 
pregătit să găzduiască întrecerile 
primei etape a campionatului de 
atletism pe echipe. Dar o ploaie, 
uricioasă a ținut cu tot dinadins 
sul ca întrecerile să nu se poată\ 
desfășura conform programului,, 
Concursul a fost amînat și mutat 
pe stadionul Tineretului, a cărui, 
pistă a putut suporta mai bine i-' 
mensa cantitate de ploaie căzută.', 
(In, viitor, ne propunem să discu
tăm ceva și despre felul în care1 
sini drenate stadioanele rtoaPtre, 
in special cele mai mari).

Concursul a debutat cu un 
zuttat excepțional, recordul 
peste 60 de metri, obținut 
Nicolae Rășcănescu la aruncarea 
ciocanului. In același tirno, la 
cercul de aruncarea discului, Lia\ 
Manoliu (45,66), Paraschiva' 
Lucaci 42,81 — record personal, 

re-\

de{

important cu cit el va demonstra 
lumii întregi că în ciuda mîrșave- 
lor uneltiri ale acelor ce vor să 
«instaureze „războiul rece", ti
neretul de pretutindeni iubește pa
cea și nu vrea să-și măsoare for
țele și elanul creator decît pe 
scenele teatrelor, in lumea litere
lor și a științei ca și pe pistele 
stadioanelor.

La cea de a treia ediție a Jocu
rilor Sportive Internaționale Prie- 

(Continuare in pag. 7-a)

i.rsnatea „Lomonosov" din Moscova nu este numai un pa
lat al culturii, ci și un lăcaș al sportului. In excelentele sale săli vor 
avea loc concursurile de lupte și haltere din cadrul Jocurilor tinere
tului. Căminul universității va adăposti mai bine de jumătate din 
participanta la întreceri.

să
_____ . Pe 

care desigur au împărtășit-o toți 
francezii, în fața acestui specta
col unic în lume, de a vedea sta
dionul „23 August", admirabilă 
construcție, plin cu 100.000 specta
tori. Sub adierea vîntului, drape
lele franceze și romîne, unite fră
țește, fluturau ca un adevărat sim
bol...

Pentru 
caravana sportivilor francezi nu 
credea că 
fi învinsă. Aceasta nu din mîndrie 

și Niculina Barbu (41,54) obfi- 
neau performanțe promițătoare. 
Apoi a început să cadă iarăși 
ploaia, tocmai la jumătatea 
cursei de 3.000 m. obstacole, care 
anunfa obținerea unor rezultate 
bune. Au fost suficiente cit eva 
minute de ploaie, pentru ca pista 
saturată să se acopere cu un co
vor de apă, iar, rezultatele 
probelor următoare să fie influen
țate negativ. Cu toate acestea, la

(Continuare în pag. 3-a)

• Gimnasta sovietică Larisa Lati
ni na este o cunoștință mai veche pen
tru cititorii ziarului nostru. Numele 
ei l-ați întîlnit în coloanele ziarului. 
Latînina este multiplă campioană 
a U.R.S.S., cișt'gătoare a „Cupei 
Ucrainei" pe 1957, a luat parte la 
nenumărate întîlniri internaționale 
la care numele ei a figurat întot
deauna la loc de cinste.

La Jocurile Olimpice de la 
Melbourne, ureînd treapta cea mai 
înaltă a podiumului învingătoarelor, 
a fost declarată campioană absolu
tă a acestor mari întreceri. Larisa 
are numai 23 ani, dar practică gim
nastica de la vîrsta de 14 ani, este 
studentă și este una din principa
lele pretendente la „Cupa Europei".

• R. Cehoslovacă va fi reprezen
tată la „Cupa Europei" de către
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națională sau dintr-o subapreciere 
a virtuților rugbiștilor romini. Ci 
fiindcă echipa Franței, cea mai 
tare care poate fi pusă pe picioare 
în acest sezon, credeam că se va 
impune. $i totuși... Nu din politețe' 
și nici pentru că ne-am simțit da
tori să recompensăm ospitalitatea 
excepțională pe care am primit-o 
aici, vom scrie că scorul avanta
jează echipa Franței. Un meci egal: 
15—15 ne-ar fi părut mai conform 
realității și adevărului sportiv.

Înaintașii romîni îmi par în pri
mul rînd „vinovați" de această 
performanță. Acum 3 ani, în 1954, 
am văzut echipa Bucureștiului în- 
fruntînd Swansea. Atunci am fost 
surprins în mod agreabil de marile 
progrese tehnice ale înaintașilor ro
mîni. Mă simt dator, în primul 
rînd, să scot în evidență jocul lor 
colectiv, grupat, ca 8 înaintași 
nefiind decît... unul, cu o mențiune 
specială pentru grămezile lor des
chise. Pentru a cita individualită
țile voi reține în primul rînd pe 
jucătorul de linia treia Viorel Mo- 
raru, a cărui apărare împotriva 
mijlocașilor francezi a fost per
fectă, la fel ca și acțiunea sa în 
ofensivă. Căpitanul echipei fran
ceze Dufau, el însuși, îmi spun-a 
cît de mult l-a impresionat acest 
jucător. Tînărul său coechipier, 
Florescu, s-a dovedit la fel de bun, 
ca de altfel talonerul lordădiescu, 
precum și Paloșanu.

Mai trebuie să menționăm com
portarea extrem de utilă a mijlo- 

(Continuare in pag. 4-a) 

maestrele sportului Eva Bosakova 
și E. Marejkova, Am ales d>ntre 
acestea, pentru a vă prezenta, pe 
cunoscuta Eva Bosakova, pe care 
ați avut prilejul s-o vedeți lucrind 
la întrecerile de la Festivalul din 
1953. Mulți dintre cei ce au admi
rat-o atunci pe Bosakova vor putea 
s-o aplaude din nou la 26 mai. 
in sala Floreasca. Sportiva ceho
slovacă va prezenta aci „solurile" 
sale pline de eleganță și precizie, 
alcătuite din fraze spectaculoase 
și expresiv executate.

Pentru Eva Bosakova întrecerile 
de la 26 mai nu înseamnă numai 
lupta sportivă pentru cucerirea 
„Cupei", ci și o nouă ocazie de 
a se întîlni cu vechea ei prietenă 
și-, rivală de concurs Elena Leu-

O Valoroasă victorie- ^ 
a bascbetbaliștilor noștri;

R. P. Romînă Italia 58-51
La propriu și la figurat, atmos

fera a fost încărcată și amenin
țătoare numai prima jumătate a 
intifnirii internaționale de baschet 
care a pus fată in fată reprezen
tativele masculine ale Rominiei și 
Italiei. Intr-adevăr, cei peste 8.000 
de spectatori — record de asisten
tă pentru reuniunile de baschet 
din tara noastră — n-au cunoscut 
emoții decit in decursul primei 
reprize: atît din pricina scorului 
care evolua nefavorabil reprezenta
tivei noastre, cit și din cauza no
rilor care se învolburau pe cer 
amenintind să pună din nou sta
vilă desfășurării acestei întilniri... 
Și prima repriză a luat sfirșit cu 
rezultatul de 23—20 pentru bas- 
chetbaliștii italieni.

Imediat după pauză insă, se
ninul s-a statornicit și pe cer șl 
oe teren... In ceea ce ne privește, 
desigur, pentru că liniștea aceasta, 
materializată printr-un scor favo
rabil din ce în ce mai categoric 
echipei noast-e. nu putea consti

tui de loc un motiv de satis- (Continuare în pag. a 8-a)

LARISA LATIN1NA

MIRANDA CICOGNANI ROSA FOTTNER

șteanu-Teodorescu. O scurtă trece
re în revistă a rezultatelor obți
nute de aceste două sportive 
fruntașe in lupta lor directă 
din ultimii 2 ani dă un avan
taj minim (2—lj favorabil Rosa- 
kovei. La Kiev și Praga a ciștigat 
Eva, dar la Melbourne Leușteanu 
a fost aceea care și-a impus 
rioritatea. De partea cui va fi 
reușita ? Răspunsul îl vom 
duminică seara.
• Printre participantele la 

pa Europei" se numără și gimnas
tele italiene Miranda Cicognani 
și Liliana Scaricabarozzi, care, îm
preună, se vor strădui să reprezinte 
cu cinste culorile patriei lor, uir 
tind — pentru o zi — vechea lor 
rivalitate sportivă ce se manifestă 
în fiecare an cu ocazia desfășură-

supe- 
acum 
avea

.Cu
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încet-încet pa* 
părăsească te- 

aceeași 
cu care 

noastre

dtfe^- 
a ce- 

și

mas-

facție pentru componenții echipei? 
Italiei, care, cedînd 
sul, au trebuit să 
renul învinși. Cu 
renți de 7 puncte 
dat reprezentativei 
anul trecut: 58—51.

Cu acest rezultat, ecmpa
■culină de baschet a R.P. Romîne, 
antrenată de prof. Vasile Popes
cu, a recoltat o nouă și valoroasă 
victorie, aducind prin aceasta — 
pe lingă confirmarea valabilității 
succesului din iunie 1956 de la 
Veneția — o ilustrare ctară a bu
nei sale pregătiri și a progresu
lui realizat în ultimii ani. Acea
stă afirmație cuprinde, credem, 
cea mai importantă concluzie pe 
care trebuie să o tragem după 
meciul de ieri, referindu-ne la po
sibilitățile formației noastre. Nu 
ne gindim la oglindirea prin re
zultatul final a valorii reprezen
tativei, ci la progresul dovedit de 
baschetbaliștii romini în ceea ce 

EVA BOSAFOVA

rii campionatelor italiene. Miranda 
Cicognani este născută in anul 
1936 și practică gimnastica de 7 
ani. Este campioana Italiei pe a- 
nul trecut și a făcut parte din e- 
chipa țării sale care a participat la 
marile competiții ale ultimilor ani: 
Olimpiada de la Helsinki, campio
natele mondiale de Ia Roma, Olim
piada de la Melbourne.
• R. F. Germană va lua oarte 

la cea mai nrare competiție femi
nină a anului prin Rosa Fottner 
și Thea Nocke. Rosa Fottner. de 
aceeași vîrstă cu Cicognani. și-a 
înscris de 3 ori numele pe tabela 
campionilor Germaniei Federale. 
Cunoscînd valoarea — în general 
— a gîmnaștilor germani, nu ne 
îndoim că tinerele reprezentante 
ale R.F. Germane vor lăsa o bună 
impresie și se vor „bate" pentru» 
locurile fruntașe. __ ,^ă
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LA COLECTIVUL ENERGIA-ELECTROPUTERE
bftâ 'pateri de lupt^ et±ip<£<rn£- 

’ ’i « sect dănțrt?*- 
rie sa „insialdi" în fruntea.cla- • 
samentului, fiind hotărilă să-și 
păsfrex locul fruntaș in rindul 
celor 9 formalii pirtlcipartfe 'TU

feminină de volei a secției Aoa- 
rataj, în care jucătoarea Amalia 
Maz$țanu , 
echipei.'

H JOVA

IT?.: In Capitală vor avea loc

Numeroase concursuri sportiv? 
în cinstea Zilei Internaționale a Copilului

' Dacă în ultima vreme, iolectt- btlu pute'V de L 
vul Energia-Electroputere ’ din c:i!in8 dr oalei 
Craiova nu se bucura de aprecieri 
pozitive în feea, Ce privește ac
tivitatea sportivă de masă iată 
că acum în urma înlăturării unor 
deficiențe organizatorice, avem 
prilejul să relevăm acest colectiv 

-pentru intensa activitate oe o 
desfășoră în cadrul Sparta'.hiadei 
ele vai ud j ■ <1 S iv

Sute de tineri și tinere, care

ceasta formație. Dintre at'.eți, ti- 
nărul lăcătuș loan Teau s-a impus 
câ un element cu frumoase pers
pective. El și-a înscris numele pe 
primul loc sn ciaoameatui, probe
lor de <r-:neare a greutății șl IOT' 
rrk afet. Planificatorul Romulus 
Brașeveanu — un ciclist Cu bo
gată experiență in cursele de 
fond — continuă să ^rateze" de-a

își petrec o bună parte a timpu
lui liber oe bazele sportive aie 
colectivului; unii paniava la ah- '

echipe de secții. 
fțr deosebit in 
Bobinatorul

- —------------—•--------- .. / -jo ■
au fost programate spre Țteyai.' 
lunii mai.

Nu putem încheia această suc
cintă prezentare a desfășurării 
Spariach odei de vară a tinerilor 
de la Eledroputere-Craiava fără; 
a sublinia aportul 
îl aduc antrenorul 
bru Dunăreanu și 
Amărâțteanj.

handbalul este una dintre djsci plinele spo 
tineretul nostru. Meciurile <tn oadr ul Sparfach 
dispute spectaculoase și combat’ve.

trenamente, iar alții își dispută 
ăe-acum întiietatea in concursu
rile primei etape a Spartachiadei. 
Bine pregătită^ cădind o remaca-

irtejuiesc deseon
I. Svhăâcă)

Ștefan ifi conduce echioa din vic
torie în victorie, spre ntarea satis
facție a întregii 
mat’^ri. ne care

secții Transfer - 
o rtprezjui a-

La școala profesională ,,M. T. D.”

** Rugbiul, cel mai tron prieten al elector

Ca ți in atțî ani, ziua de l Iunie,. 
Ziua Internațională a Copilului va 
fi sărbătorită in toată țara prin 
numeroase manifestații sportive. 
Ia București, în organizarea co
mitetului orășenesc pentru cultură 
fizică ți sport vor avea loc o serie de 
competiții și concursuri, care fără în
doială se vor bucura de mult inte
res din partea 
Este vorba de 
te, triciclete, 
octele, tir,
redus. Concursul de trotinete, trici
clete ți auto cu pedale se va des
fășura în două etape; prima etapă, 
pe raioane și care a avut loc 
duminică și a doua etapă, fi
nală, programată la 26

micilor competitori, 
întreceri de trotine- 
auto cu pedale, bi- 
tenis și handbal

de 26 mai iți vor disputa înfîieta- 
tea șt handbaliștii. Concursul se 
va disputa sistem fulger, partidele 
constind din 2 reprize a cite 10 
minute. Locul de întrecere: stadîo-

de
pe 
de 
de

Finaliștii concursului se vor întrece 
ca și in anii precedenți in piața 
Palatului Republicii. Tot in ziua

prețios pe care 
de fotbal La- 
tehnicianul 1

mai.

nul Progresul F.B. Concursul 
b'ciclete, cu o singură etapă, 
Capitală e programat în ziua 
2 iunie. Concurenții vor avea
parcurs traseul dintre Piața Vic
toriei ți Palatul Republicii. In a-> 
ceeași zi, la poligonul de la Pala
tul Pionierilor se vor intilni ama
torii de tir. Concursul constă din- 
tr-o probă de tir redus cu armă cu 
glonț. La 2 iunie sint programate 
ți concursurile de ten's de cîmp, 
pe stadionul Progresul F.B.

înscrierile se primesc la C.C.F.S. 
oraș București str. V. Alecsandrî 
nr. 6.

m» - ---------- -

PROIECTAREA
^Esiț^ adevăr» .ă. |lăcefe s» ifr 
ttezi baze sportive ca de exemplu 

«Wlplexul sportăr^ff^czmelor de 

pe un spațiu relativ restrîns sînt 
grupate cu chibzuință rmha și 
fnnnoase amenajări, sau ca sala 
..Ianos Herbac' din Ciuj. care îm
bină confortul cu un aspect arhitec
tonic original. Nu mai vorb'm de 
marile construcții in genul Parcu
lui sportiv Dinamo .sau. ai .comple
xului Floreasca din București, care

OCHILOR SPORTIVE POATE FI ÎMBUHĂTĂȚITĂ
U tot nu. pot vedea, în țhnptil 

în sporțjrile fa.o- 
’ Nu există trflfcne. 

Sîntem rd că o saSS cu
tribune costă mai scump decît 
una fără. Mai mult decît atit, 
recomandăm construirea de săli 
cit mai simple, mai puțin costi
sitoare, pe lingă întreprinderi, 
școli... Dar cind sala este unica 
din oraș și nici nu se prevede 
în viitorul apropiat construirea 
vreunei mari hale de spori,’ este 
sirict oecesa/ ca ea să

O altă formă a „zgtrcen!ei“ este 
părăsirea unor prevederi ale pro
iectului pe., drum. Așa se va în- 
limpla curind la Arad, unde pro
iectul prevede construirea unui ba
sin de înot unic în țară. El ur
mează să aibă ferestre laterale și 
reiiectoare pentru a șe putea, ur
mări mișcările înotătorilor sub 
nivelul . apei. iDar... s-a: hotărît 

•ca deocamdată bazinul să fie dat 
în folosință fără aceste instalații, 

’Tar coridorul împrejmuitor să fie 
provizoriu" astupat. Dacă aceas- — 

'fetică,
Eratno-

Ifită.
rfce mî- 

o inexplicabilă 
a localnicilor, care în- 

rofecte gran- 
u zeci de 

capitale 
t, există 

lui reali- 
ivi care, 
(hineînțe- 

.centru")

productive, în timp ce 
spectatorilor • ar fi adus un venit 
vuticient cel puțin pentru gospo
dărirea sălii, dacă nu și pentru 
amortizarea — în timp — a chel
tuielilor de construcție. La fel se 
prezintă situația la Roman, utxie 
noua sală în construcție are, în 
schimb, ca ornament inutil și 
char împovărător, o splendidă 
„curie engiezească". Pentru nei- 
nițiați, „curtea englezească- e un 
gen de culoar neacoperit prin ca
re se face fie 
solului (ca la 
fie accesul 
cest al doilea 
închipui plăcerea 
de a intra în postm său, atunci 
cind vintul va îngrămădi nămeții 
în frumoasa „curte englezească" !

ind proiectul este întocmit 
judicios, ți executat întocmai de 
către eonstroctori. Deseori insă 

construcția începe să... șchioapete 
chiar de Ia întocmirea proiectu
lui. De aceea vom arăta cîteva 
aspecte în legătură eu proiecta
rea construcțiilor sportive, știind 
câ orice greșeală de proiectare 
atrage după sine cheltuieli multe 
șl. mai ‘ “
NICI

acest

Recent 
singura

director ad-- 
. care, mai

, a fost 
devărat,

ate pen- 
ru sport, 
talentate, 
elevii a- 
lăudabile

lac Ivă

mult

ducție contribuie
normați din

drati

istrate o 
ormațiuni 
itâ poziției 
așina d

ales, inutile.
ZGIRCEN1E. DAR NICI 
GRANDOMANIE !
Voința din Iași este foar- 

are dimensiuni re-

tinute de harnicii 
Hțecît ne-am 

nou prile

Mținufe in
ca urmare 

ducerii gimnasticii de 
jn cadrul cd- 

cooperativei 
onfecții"

aflam nu de

uri de iu

cere de
’„.Vtao Tze-dtni“7 care ne-a frapat, 
desigur., prin echipamentul ei irepro
șabil. și totodată prin Jocul ei des-

Ipcruri de
a „Mao Tze-dun1 

ant.erorului lor.
— in uzinele noastre, 

el. rugbiul se bucură de un
res mereu cresc!nd. O demons 
ză din plin cei 87 de practicat

i de

Interesant este faptul că cei mai 
multi dintre jucători sînt elevi ai 

:școlii profesionale de ucenici

Tot ‘

u-

1» Dr ______________
.flat că secția de rugoi este foarte 
•țînără, luînd ființă abia 'fu 3 |ni 
Sn urmă. In pofida 'aeeetu? fapt 
însă, activitatea ei este deosebit de 
fructuoasă, Mărturie, numeroasele 

• concursuri de casă și intercolective 
^care au avut loc, ca șt prezența în 
•campionatul republican de juniori.

Buna îndrumare pe care an
trenorul Dragoț Țenescu a 
dat-o elevilor a făcut ca din 

TÎndu' lor să se desprindă cîteva 
elemente de rea! talent ca Vasile 
Dragomir, Ion Țuțuianti și Cristea 
Preda, astăzi component» afelotu- 
lui republican de juniori. Alături 
de aceștia, viitori cazangii, Gh. 
Voicu, Aurel Cița și C. Prsdan 
toți trei fruntași la învățătură, do
vedesc reale aptitudini pentru 
rugbi. Și, cine știe dacă nu peste 
puțin timp, numele lor nu vor de
veni tot așa de cunoscute ca ale 
lui Viorel Moraru, Ghiuzeiea sau 
.liti lonescu...

am fi nedrepți dacă, încheind 
aceste rînduri n-am aminti 
de sprijinul dat sportivilor 

§colii de fostul ei director, Nico-

■aga» Țenescu a 
ugbj ^este fi

a- 
te 
ini

condiții 
tur» ca și 

elementestimulînd
Toate cele aflate despre 
cestei școli, sfat lucruri 
pe care am dori să le găsim și în

Sala
te frumoasă, „ ________ ,
glementare, permîțînd practicarea 
cîîorva ramuri de sport mult gus- 
t te de ieșeni: 
etc.

volei, baschet, 
construită, ea 
amenajare de 
toate acestea

la

iluminarea sub- 
sala Floreasca) 
subsol. In a- 
caz vă puteți 
caloriferistului

fabrica de confecții Gh. Gheorghiu-Dej
la creșterea producthritățiî mimdii

Ir

serie de te- 
fizice, dato- 

inclina e Ia 
de cusut, du

ri de spate, în mușchii 
rațelor, etc.

r Experimentul a fost in- 
-.1 trodus in luna a, r I e 
j concomitent, in două sec- 

toare.- sectorul II și sec- 
• torul V, ambele rezervate 
Oțonfecțiilor bărbătești, sub 
Hțormă de angrenate 
"ete minu'.e ir.ainte de 

începerea . lucrului și apoi 
alte ' șase fffihute după 
cinci ore de lucru efec-

avea Vai rniilt'sapoc.

producție într-o altă în
treprindere din Bucu
rești : fabrica de confec
ții
DejWlbe
tului că ex 
află la-bicepuL 
n-ait întîrziat 
simțite. Acest exj 
este condus și aic 
tre reprezentanți ai cate
drei de teorie șl metodică 
din I.C.F.

Și aici, introduce
rea experimentu
lui a fost 

tuată după o 
oadă prealabilă de pre
gătire în care au 
studiate condițiile speci
fice producției, starea 
subiectivă și obiectivă 
(indici îjziologici și de 
producție) a 
reior ț. a, ni. d. 
accent deosebit 
pe cercetarea 
ții toracice, a 
arteriale, ca și 
rie de elemente 
diționau însăți 
vitatea muncii, 
port clinic fuseseră înre-

efec- 
peri-

îost

muncitoa-
Un 

s-a pus 
capacită- 
tensiunii 

pe o se
care con- 
producti- 
Sub ra-

Plăcute sînt cele cîteva exerciții ae gimnasucăi 
e pro care munci.aareie seniorului II de'

fabriBă de confecții „Gh. Ghecrghiu-Def din 
eriită în paU2a de cultură jizicâ. La 

, cn forte împrospătate, munca va 
(Foto: M. STREJA)

„dărnicie" ; 
tocmesc de 
dioase, de 
mil de 1 
de... r-aionJ Intr-un 
o ciudată lipsă a 
tații la activiștii 
în așteptarea ridicării 
Ies, cu bani -ide la „centru") a 
unor mari complexe sportive deo
camdată irealizabile, neglijează... 
luna construcțiilor.
CE FEL DE PROIECTE AM 

m DORI
In prințul rind, proiecte-tip pen

tru baze simple. Ele există la 
C.C.F.S. dar... trebuie cerute în 
mod special, iar Ministerul Con
strucțiilor întîrzie nejustificat edi
tarea lor în caiete speciale, care 
să poată fi difuzate în regiuni.

Apoi am dori ca proiect «le să 
stitrrufcze mipativa tocâlă, prin 
adaptarea materialelor de con- 
strucție, a tipului, a ățțhfcltii^! ar
hitectonic la specificul și condi
țiile regiunii respective. Aci ar mai 
interveni ți problema aprobării 
devizurilor; de obicei se aprobă 
fonduri nejustificat de mari pen
tru săpături, transporturi etc., lu
crări care ar trebui efectuate prin 
muncă voluntară.

Constructorii ar dori proiecte 
definitive (nu ca la Bacău tinde 
numai unele modificări de ultim 
moment în construcția stadionu
lui „23 August" vor costa aproape 
cit toată lucrarea) și... venite Ia 
timp (nu ca la Roman, unde pro
iectele pentru o lucrare ce trebu
ia începută în iun'e au sosit în... 
august).

Noi ne vom opri aci, la aceste 
sugestii, lăsînd specialiștilor grija 
de a lua măsuri neapărat nece
sare pentru îmbunătățirea activi
tății de proiectare a construcții
lor sportive.

rotire a trunchiului, 
capului ți a brațelor, 
întinderi, fandări, balan
sări, sărituri, etc. Ca 
prime rezultate de ordin

o
ca-

o 
bra- 

munci- 
tre-ut 
atroce

clinic s-a constatat
a 
Și

sensibilă mărire 
parității toracice 
rreștere a forței 
țelor; în plus, 
toarele care în 
reclamau dureri ____
în membre și trunchi au 
constatat dispariția 
cestor fenomene.

a-

In ce privește pro
cesul de produc-
ție propriu-zis, re

zultatele sînt mai 
mult decît edificatoare. 
Astfel, muncitoarele din 
sectorul 11 care efec-

tuează experimerrtdt®(zo- 
na I, prod. I) au reu
șit ca 
normele ți 
depășească 
sută !

„De Ia 
gimnasticii 
— ne spune muncitoarea 
Frida Erceanw, 
simt mult mai 
Exercițiile- le fac 
plăcere și în urma lor 
simt că mi-a sporit pu
terea de muncă", 
bucuroasă decît 
este Maria Ionici, 
ședința comitetului 
«ecție, care subliniază 
faptul că de Ia introdu
cerea gimnasticii de 
producție, toate munci
toarele depășesc regulat 
normele.

să-și realizeze 
chiar să le 
cu 10—25 la

introducerea 
de înviorare

mă 
bine.

cu

Mai 
toate 

pre- 
de

In termeni elogioși Ia 
adresa experimentului se 
exprimă ți șeful -brigă
zii care execută experi
mentul în sectorul V. Al. 
Mogofan.

lată faptele... Intro
dusă timid, cu caracter 
pur experimental, gim
nastica de producție ca
pătă noi adepți, ea avind 
o funcție stimulatorie a 
organismului în direcția 
îmbunătățirii muncii ți 
a corijării unor tare fi
zice, Este firesc de a- 
ceea, să ne exprimăm 
convingerea că exem
plul celor de la Ccop. 
„Tehnica-confecții" și fa
brica „Gh. Gheorghiu- 
Dej" va fi urmat ți de 
alte colective de *muncă.

T. S.

V. ARNAUTU
EL. MATEESCU

VEȘTI DIN SATELE PATRIEI
© Tinerii și vîrstnicii din colecti

vele sportive Recolta din comunele 
Tărtaria, Geoagiu, $ibot, Orâștioara 
și altele (regiunea Hunedoara) au 
amenajat numeroase terenuri de vo
lei și fotbal (aproape 44)). Și, fiindcă 
e vorba de cifre, merită a fi notat 
că, în cadrul Spartachiadei de vară 
a tineretului, satele din raionul Brad 
au angrenat peste 4500 de partici- 
panți, iar cele din raionul Orăștie 
aproape 3600. (Gh. Cioranu—coresp.)

O In numeroase comune din cu~ 
pi insul raionului Caransebeș se con
stata o preocupare evidentă pentru 
angrenarea tinerilor săteni la între
cerile Spartachiadei. De pildă, în 
comunele Sacul, Slatina-Timiș, Obre- 
ja. Iaz, etc. Nu același lucru se poate 
spune și despre comuna Buchin sau 
despre satele Cîrpa și Prisian, unde 
r-u prea sînt semne bune în această 
direcție. (V. Hamat — coresp.).



Ploaia n-a împiedicat realizarea 
unor rezultate atletice valoroase

(urmare din pag. 1) 
săritura în înălțime, recordmani 
europeană loianda Balaș re.ntrînd 
după mai multe luni de absență, 
a realizat un rezultat excepțional: 
170 m. — cea mai bună perțar
ma nț ă mondială a acestui an. lo- 
ktrtda a arătat tuturor celor pre- 
zenți că este bine pregătită, mult 
mai bine decit în anii frecați, In 
aceeași perioadă.

Duminică alte rezultate de va, 
toare: Cel mai bun este desigur 
cel înregistrat la triplu salt de 
juniorul Mircea Stein, care pen
tru a doua oară Cn acest sezon a 
îmbunătățit recordul republica

că cu rezultatele lor o clasă in
tern j'ională, dar ei au obținut a- 
cum rezultate promițătoare, de la 
care așteptăm mult dorita depășire 
a celor 50 de - metri (Manoiescu 
48.44; Vîlsan 48.36 — record 
personal; Coveianu 47.87 — re- 
eord personal; Raica 4676: Știr- 
bu 46fl2).

In general, am observat Ia ma
joritatea competitorilor o bună 
pregătire fizică, la unii tehnică 
chiar, ca și pojtă de a concura. 
Rârnine sarcină viitoarelor con
cursuri (doar n-o să plouă tot-

deauna 1) să scoată la iveală 
abilitățile reale, in condiții 
mole, ale atleților noștri.

Prima etapă a întrecerilor

PO- 
nor-

<■ 
fost dominată de atleții dinamo- 
oiști (ech'pa lor este cu mult su
perioară ți numeric și 
față de anii trecuți). In 
mental general ei ocupă 
loc cu 8666 p. Pe locurile 
toare s-au clasat: Știința 
Energia 6626; Locomotiva 
Progresul 516; C.CA. 466; 
colt a 400; Flamura roșie 390.5; 
Voința 369 fi.

valoric, 
clasa- 

primal 
urmâ- 
7396; 
6426; 

Re-

Robert Botz (C.CA.) a coborît 
sub 70 de sec., la 100 m. spate

[OLANDA BALAȘ

de juniori, de dala aceasta cu un 
rezultat de 14,80 m. Maria Diți 
s-a dovedit a fi iarăși cea mai 
bună dintre aruncătoarele noas
tre la suliță. Rezultatul ei de 4576 
m. lasă să se întrevadă — spe
răm — viitorul record. poate 
chiar de peste 50 de metri.

Discobolii noștri n-au atins în-

• întrecerile pentru ..Cupa Bal
canică" la atletism continuă în 
tntreaga tari La Cluj, de exem
plu. concursurile au fost organi
zate pe toate stadioanele ora

șului, in Parcul V. Babeș. la Jier- 
bak lanoș" și la „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej". Au participat 
peste 400 de juniori ți junioare.

lată cele mai bune rezultate 
Înregistrate pină acum: BĂIEȚI: 
100 m : V. Gorgan 11.4; 400 ut: 
Z. Jarosievici 54 fi; 1.500 m_: O. 
Russu 4:28,5; 3 OCO m.: C. Pop 
9:307; lungime: G. Gergely 6,11; 
înălțime: B. Lorincz 165; pră
jină :St. Sabadosz 3.40; suliță: 
Gh. Csapo 40.30; FETE: 100 m: 
1. Balint 13J3; lungime: Al. DeF 
baci 431.

întrecerile 
zile. End se 
lelalte probe _
(Emil Bocoș, corespondent).
• Stadionul „Vasil Levski" din 

Sofia găzduiește la sfîrșitul aces-

continuă in aceste 
vor desfășura și ce

ai e programului.

tei săptămâni un mare concurs in
ternațional la care vor lua parte 
o serie dintre cei mai buni atleți 
europeni. La aceste întreceri or
ganizatorii au invitat și trei at
leți din țara noastră: Iile Savel. 
Ion Soter și Ion Wiesenmayer.

• Participind, in afară de con
curs, la proba de săritură cu pră
jina, din cadrul primei etape a 
campionatului republican pe echi
pe, atletul 
senbo a 
4J2 m.

DATELE
A CAMPIONATULUI REPUBLI
CAN ȘCOLAR DE ATLETISM

Direcția educației fizice din Mi
nisterul Invățămintului și Culturi!, 
comunică:

— datele de desfășurare a cam
pionatului republican școlar de at
letism se modiîică după cum ur
mează: etapa de regiune la 8—9 
iunie; etapa finală, la Timișoara, 
la 22—23 iunie.

sovietic Piotr Deni- 
obținut rezultatul de

DE DESFĂȘURARE

Hotarifea Comi
siei centrale de 
natație privind o- 
mologarea recor
durilor republi
cane numai în ba
zin de 50 m. — 
publicată la timp 
și in ziarul nos
tru 
tat.
renovarea 
a tabelei 
duri. Și 
recordul 
in dreptul 
bei de 100 
te masculin, 
cifra de 
stabilit de 
doiu in 
din Rostock, lung 
numai de 25 m., 
a fost înlocuit 
cu cea mai bu nă 
performanță rea
lizata in bazin de 
performanță care aparținea acelu
iași i no ta tor. Dar, iată că, odată 
cu primul concurs, desfășurat du
minică dimineața la ștrandul 
„Dante Gherman*1 (bazin 50 m.), 
înotătorul de la C.C.A., R. Botz... 
aduce o nouă modificare, înscri
ind u-și pentru prima dată in ca
riera sa, numele pe tabela recor
durilor republicane. Timpul reușit 
de el (1:09,8), are semnificația 
unei duble performanțe, intrecind 
nu numai vechiul record, ci și o 
limită (1:10,0) care devenise o

i ziarul
— a compor- 
naturil. și 

completă 
de recor- 

astfel 
înscris, 

pro- 
m. spa

rt!
1.-99.5, 
Măn- 

bazinul
Kolesnicou (cascheta cu Nr. 7) înscrie un nod 

punct pentru echipa sa... cu concursul' Iui Chirp 
eășuță, insuficient de atent la această acțiune.

(foto L. Tibor)’ ]

50 m. (1:11,1)

C.C.A. -BUREVESTNIK

Puține surprize 
in campionatul de tenis

Ploaia a împiedicat buna desfă
șurare a multora dintre partidele 
desfășurate în etapa de duminică 
a campionatului de tenis. Așa s-a 
întîmplat la București cu partida 
Progresul — Energia și la Orașul 
Stalin.

La Cluj, FI. roșie „lano-ș Her- 
bak“ (anul acesta promovată în 
campionatul divizionar), a obținut 
a treia victorie consecutivă, între- 
cînd cu 9—8 formația arădană 
FI. roșie. Iată cîteva rezultate: 
Baia — Albert 3—6, 6—4, 7—5,
3— 6, 4—6; Beko — Sayti 6—1, 
6—2, 3—6, 3—6, 4—o ; Baia, Sopa 
— Em. Grunwald, Albert 15—13, 
8—6, 6—4; Maria Komoroczi — 
Iudith Grunwald &®-l, 6—4.

Alte rezultate: Energia Orașul 
Stalin — Progresul Cluj 10—7: 
Bosch — Serester 7—5, 7—5, 5—6; 
Bosch — Pusztai 6—2. 6—3, 6—4; 
H. Brenner — Ee. Pusztai 2—6. 
6—4, 6—0; Rodica Turușanco — 
Ec. Pusztai 7—5, 5—7, 6—1. FI. 
roșie Oradea — Dinamo București
4— 13 : Lorincz — D. Viziru 1—6, 
1—6, 0—6 ; BeneAek — Rakosi 
6—4. 6—3, 2—6, 2—5. 4—5; Fr.er 
gia Timișoara — C.C.A. 2—15.

In Capitală s-a desrășurat par 
tlda -dintre echipele fruntașe Pro
gresul și Energia, ambele din 
București. Intîln'rea a fost foarte 
disputată, așa cum reiese și din 
următoarele rezul’ate: Cristea — 
T. Bădin 3—6, 6—1. 6—1, 4—6, 
0—6; Georgescu — Basarab 6—2. 
6—2, 7—5 ; Caralulis — Zacop- 
eeanu-4—6, 6—2,. 7—-5, 10—8; la 
tnandi — Vasilescu 0—6, 1—6. 
4—6; H. Orenski — Irina Ponova 
0—6. 1—6; Rodica Andriescu — 
Mariana Niculescu 6—2, 6—2 ;
Prundeanu, lamandi — Schmidt. 
Vasilescu 1—6. 6—8, 4—6 ; Eva 
Stăncescu, Rodica Andriescu — 
Irina Ponova, Mariana Niculescu
6— 4, 7—9. 1—6 ; Caralulis, Geor
gescu — T. Bădin, Zacopceanu
7— 5, 3—6, 3—6, 5—7; Eva Stăn- 
eescu, Caralulis — Mariana Nicu
lescu, T. Bădin 6—2. 6—3.

Rodica Andriescu-Irina Ponova 
3—6, 4—6; H. Orenski-Mari an a 
Niculescu 5—7, 2—6; Caralulis- 
T. Bădin 6—8, 6—2, 6—1, 6—3; 
Georgescu-Vasrlescu 7—9. 3—6, 
6—1, 6—3, 6—2; Iamandi-Basarab 
6—3> 6—3, 6—2; Cristea-Zacop-
ceanu 1—6, 8—6, 9—7, 6—8, 3—6. 
Cristea a avut în setul IV două 
mecibaluri. Orenski, Georgescu-1. 
Ponova, Schmidt 6—3, 3—6. 5—7. 
In urma acestor rezultate echipa 
Energia a obținut victoria cu 
10—7. S-au remarcat Irina Po
nova. Georgescu și Caralulis. Mai 
ales ultimul se arată într-o fru
moasă revenire.

lată noua echipă campioana de handbal a țării, C.C.A.: în ulti
mul rlnd in picioare, de la stingă la dreapta: Gustav Schuller, Rudolf 
lost, Kurt Wagner. Ioan Kunst, antrenorul echipei, Iulian Cdffrrtart, 
Kurt Sauer, Aurel Bulgarii; al doilea rind?. în. genunchi: Ioan Za- 
kari, Walter Lingner, Constantin Sbresm,< Lucian '[ițjănitș, Octa
vian Nițescu, Otto Telman; jos în al treilea rlnd, portarii Vasile

Azi, la ora 18, tot Ia ștrandul 
„Danie Gherman" din Capitală, e- 
chipa de polo pe apă Bnrevestntk 
Kiev susține cea de a doua partidă 
în cadrul turneului pe care-1 în
treprinde în țara noastră, întilnind 
formația Casei Centrale a Arma
tei.

Această partidă va diferi — cu 
siguranță—ca aspect de aceea des
fășurată duminică. Să nu uităm că 
jucătorii ce compun formația mili
tară sînt mult mai rutinați, fapt 
ce ne îndreptățește să apreciem că 
ei vor prefera un joc de concepție, 
opus acțiunilor hazardate : 
zordonate întreprinse în' 
meci de jucătorii Științei 
rești. Și sub un alt aspect 
rea de mîine se anunță mai echi
librată : militarii sînt la Ie! de do
tați fizicește ca și membrii forma
ției Burevestnik Kiev, ceea țe în
seamnă că jucătorul din Kiev, Ko
lesnikov, caruia. echipa șa îi da
torează în mare măsură vicloria 

■ de duminuă. va.fi mai bine „păzit" 
in limit' a -j.mrlor 4::i la’a -n--

adevărată obsesie pentru spa- 
tiștii nbițrT fruntași. Concursul 
consumat Duminica dimineață a 
mai scos in evidență următoarele 
rezultate: 100 m. fluture mascu
lin: AL Popescu 1:06; 2. M. Ola- 
ru 4:07,6; 100 m. liber masculina 
N. Rujinski 1:00,8; C. Ciorbă 
1:01,6; D. Kaminski 1:01,6; H. 
Bock 1:01,7; 100 m. bras masculin 
(in-cadrul ștafetei 4x100 m. mixt): 
A. Oanță 1:16,5, deci la 1,5 sec. 
de timpul standard care marchează 
recordtrf probei.

AZI LA ȘTRANDUL „D. GHERMAN**^

KIEV, LA POLO PE APA
ții C.C.A. Iată acum formația pe 
care o ya alinia echipa bucureș- 
teană: Marinescu — Patrichi, lo- 
sirn — Simon — Marchițiu, Ko
vac, Grinjescu. In deschidere, de 
ia ora 17, se va desfășura un 
concurs de înot cu participarea 
înotătorilor fruntași.

Cupa „Walthsr Agathon”
a revenit asociației Binsmo

și de
primai 
Bucu- 

întîlni-

Sidea si Miljfi^ fihh/mdț. • ■ ,

IN CAMPIONATUL1 rfÂ'Kidfi'At
ECHIPA CEA MAI BUNĂ!A ÎNVINS

Despre finala campionatului mas
culin de handbal nu ar mai fi atit 
de muite lucruri de spus. Doar de 
făcut cîteva precizări. In primul 
rind vom sublinia faptul că titlul 
de campion a revenit echipei care 
s a arătat de-a lungul întrecerii 
— ca și in meciul final — cea mai 
in formă, cea mai bine pregăiită: 
C.C.A.

Avînd o apărare alcătuită din 
jucători tehnici, rapizi, atenți, și 
cu un dezvoltat simț tactic; bene
ficiind de o linie de atac compusă 
din jucători îna-lți, excelenți șuteri 
cu o pregătire tehnică superioară, 
formația C.CA. este indiscutabil 
prima echipă a țării noastre.. Cu 
un singur lucru mai are de „fiică* 
antrenorul loan Kunst — ale că
rui merite in pregătirea echipei 
sînt de necontestat — și anume 
cu disciplinarea tactică a liniei de 
înaintare. In acest sens chiar me
ciul final este elocvent, pentru 
că se poate spune că abia atunci cind 
linia de înaintare a C.C A.-ului 
a început să joace pozițional, cu 
răbdare, superioritatea bucurește- 
tnloc a devenit evidentă.

Cîteva cuvinte despre echipa 
clasată pe locul secund: Dinamo 
Orașul Stalin. Dinamoviștii au o 
apărare cu nimic mai prejos decît 
cea a CC.A.-ului, în schimb li
nia lor de înaintare nu se spri
jină decît pe aportul 
prețios — al ' ’ 
han. Aceștia 
puțin ajutați 
dinamoviști.

ta încheiere, din nou despre

lui 
doi 
de

foarte
Stănescu și Pa- 
sînt însă prea 
ceilalți atacanți

„atenția" cu care a fost înconjurat 
meciul final al campionatului. 
După părerea noastră faptul că 
partida a fost programată pe unul 
din terenurile — lipsit de tribu
ne — al stadionului Tineretului 
— (ceea ce a obligat pe specta
tori, să se aciuieze pe unde au 
putut) este semnificativ și ilus
trează pe deplin lipsa de înțele
gere față de nevoile elementare 
ale acestui sport. Am ridicat 
ceasta problemă pentru că 
multe ori am avut prilejul 
vedem cum jocurile de handbal 
categoria A sînt mutate de 
un teren pe altul și programate 
la ore cu totul nepotrivite, 
asta în București, unde ori 
problema terenurilor nu este 
de acută ca în alte orașe ale 
unde, totuș'i, handbalul își 
sește un teren și o oră potrivite.

CALIN ANTONESCU 
★

„Furați" de importanța eveni
mentului (finala campionatului 
masculin) am redus simțitor spa
țiul rezervat, în ediția noastră de 
luni, campionatului feminin. Re
venim astăzi subliniind faptul că 
în cea de a doua serie a campio
natului, șefia în clasament a fost 
preluată de Flamura roșie Sibiu, 
ca urmare a eșecului suferit pe 
teren propriu de Progresul Orașul 
Stalin.

Este demn de menționat faptul 
că la sfîrșitul acestei săptămini 
se va disputa ultima etapă a cam
pionatului, în cadrul căreia este 
programat derbiul seriei a II-a:

i >

Progresul M.I.C. — Flamura roșie 
Sibiu.

In cealaltă serie (I) situația e- 
ehipei Flamura roșie Steagul roșu 
pare oarecum mai sigură în frun
tea clasamentului. Acolo clasa
mentul este mai puțin concludent, 
fiind incomplet (nu s-a jucat cei 
mai importat meci: Flamura ro
șie Steagul roșu-Știînța I.C.F.).

Iată clasamentul seriei a II-a:
a* 1. Flamura r. Sibiu 9 7 1 1 47:2t 15de 2. Progresul MJ.C. 98 21 35:11 14
sâ 3. Progr. Or. Stalin 9 7 • 2 46:29 14

4. Știința Timișoara 9 30 S 17:23 Sue 5. Energiia Mija 9 117 12:47 3
P« 6. FL r. Sighișoara 9 1 9 9 13:40 2

Duminică s-a desfășurat la Plod
ești concursul motociclist de vi
teză pe arcuit dotat cu 
„Walther Agathon". Un 
foarte numeros a asistat ia între
ceri, deși spre sfîrșitul concursului 
a plouat. Trofeul competiției a re
venit formației asociației Dinamo 
care a totalizat 59 de Duncte. Ea 
a ’fost urmată de C.C.A. (37 p.J1» 
Energia (23 p.), Voinfa (22 p.). 
Locomotiva fO--pA,- ArVtSzA.P. (0- 
p.). Recolta (0 p.).

> ’ Iată acum rezultatele înregistra
te în fiecare cursă:

Cat. ^25 cmc.: 1 I

pat 12 concurenți; cat.
(fete): 1. llociâ Ujlaki (Dinamol,
2. Venera Vasilescu (Energia).
3. Mihaela Munteanu (C.C.A.). au
participat 7 concurente; cat. 250 
cmc.: 1. L. Szabo (Dinamo), 2. 
I. Popa (Dinamo), 3. A. Munteanu 
(C.C.A.), au participat 11 concu
renți; cat. 350 cmc.: 1. Gr. Be- 
reny (Energia), 2. Gh. Voiculescn 
(C.C.A.); 3. St. Iancovici (Ener
gia), au participat 10 concurenți; 
cat. 500 cmc.: 1. Gh. VoiculescB 
(C.C.A.), 2. H. Schneider (Voin
ța), 3. Gh. Mormocea (C.C.A ), au 
participat 10 concurenți; cat. ataș 
750 cmc.: 1. Dănescu-f-Huhn
(C.C.A.), 2. lonescu4-Gavrilă (Di
namo), 3. Ștefan-f- Mihăiescu (Di
namo).

Cup* 
public

F’op (D- 
narno), 3.
l partic- 

, 150 cmc.

Și 
cum 
artît 

țării 
gă- • Principalii animatori ai cam

pionatului regional de semifond 
— desfășurat duminică pe șoseaua 
Urzicent — la care au concurat 
cicliști din Capitală, au fost I. 
Constantinescu (in vervă deosebită) 
și tinerii C. Moiceanu și I. Braha- 
ru. Sprintul final a fost ciștigat de 
D. Munteanu (Dinamo). Acesta, 
insă, acțicn'nd «reglementar a fost 
retrogradit, primul loc revenind lui 
1. ConstanVnescu (C.GA.) 80 km. 
in 2h ; 00 : 55. Metil : 39 672 km/h

In campionatul Tetnin’n, victorii 
a revenit Silviei Stănzscu (FI. 
roșie). 20 km. în 35' 17”. Media: 
34,119 knv/h. Campionatul de iu- 
niori al Orașului București a lost 
ciștigat de E. Birt uf eseu (Sc.sp. 
Tin.) urmat de St. Dumitru yPtojr.

U.S.) ți A Mitel (Sc. sp. Tin.) 
40 km. în lh ; 05 : 30. Media : 36>7Z 
km./h. Pe echipe, campionatul a re
venit formației Școlii sportive de 
Tineret. (Valentin lonescu, cores
pondent).
• Cicliștii din rai aane'e din cu

prinsul regiunii București au parti
cipat la faza regională, desfășu
rată la Ghtrgiu. La bateți, a ciș
tigat Pantele Mocanu (Giurgiu), 
urmat de C. lorga și A. G rrciavuc, 
toi d'n Giurgiu. Proba Seminini a 
revenit Tudoriței S1 olanav (Gitr- 
gîu) urmată de Niculina Ghiță 
(Snagovl (Ion Ocneanu, cores- 
ponJeot).
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cașului la grenadă și căpitan al 
echipei romîne lonescu, întotdea
una bine plasat în mijlocul „bă
tăliei", trăgînd maximum de fo
loase din toate baloanele cîștigate 
de grămada romînă. Am putea 
poate reproșa trei sferturilor for
mației romîne de a nu se fi ară
tat destul de îndrăznețe în acțiu
nile ofensive .Dar în ceea ce pri- 

ea a fost 
direcție

vește apărarea lor, 
fără greșeală. In această
Ilie ni s-a părut cel mai eficace. 
Dar ne-a plăcut de asemenea mult 
jocul lui Penciu. Și dacă succe
sorului său în postul de fundaș,

-------

far 4
Pe marginea excelen

tei comportări a rugbișiilor 
noștri in meciul cu echi
pa Franței.

E greu de spus cine-a jucat mai 
bine, 

De-aceea, ca să nu existe sfadă 
(Și mai ales că-i vorba despre 

rugbi) 
Felicităm băieții la... grămadă!

JACK BERARIU

MAI MULT DECIT 40 DE MINUTE DE BASCHET...

puțin un rezultat egal
Buda, nu-i putem reproșa nimic, 
Penciu a făcut în schimb dovada 
unei forțe și precizii în executarea 
loviturilor de picior, care-1 situea
ză în rîndul celor mai buni trans
former! din lume.

Trebuie să adăugăm 
acest punct de vedere, 
francez Vannier i-a 
magistrală.

Pentru a încheia, 
cite ceva și despre 
sperăm că publicul romîn a apre
ciat rolul lor de propagandiști. Noi 
sîntem 
nu atît 
tajează, 
care au 
cu excepția lui Barthe, 
Manterola, nu ne-au arătat măie
stria lor obișnuită. Și astfel, cu 
toate excelentele „servicii" ale lui 
Dufau, trei sferturile noastre nu au 
putut arăta toată știința lor. Ală
turi de Maurice Prat, foarte supra
vegheat, tînărul Vignes s-a afir
mat ca un jucător plin de ele
ganță. încercarea pe care a re
ușit-o, printr-o acțiune personală, 
rămine, pentru noi, ca una din cele 
mai plăcute amintiri ale acestei 
partide.

Dar în orice caz, mai presus de 
rezultatul însuși, scopul 
joc a fost

dat

că din 
fundașul 
o replică

să 
francezi.

spunem
Să

totuși puțin decepționați, 
de rezultat care ne avan- 
dar, mai ales, de stilul în 
jucat francezii. înaintașii, 

Moncla.

Paloșanu „controlează" batonul în margine tn 
piuda efortului evident al lui Normand.

(loto L. Tibor)

acestui 
atins. Conducătorii Fe

derației franceze 
de rugbi ne-au 
mărturisit ei în

șiși cit de satisfă- 
cuți au fost. A- 
cum a devenit 
clar că rugbiul nu 
va mai rămine un 
monopol franco- 
britanic. El are 
acum baze solide 
In est, unde va 
continua să pro
greseze și într-a- 
ceasta constă ma
rele merit al spor
tivilor, conducăto
rilor și jucătorilor 
romini, pe care 
doom să-i salu
tăm aci cu toată 
prietenia noastră 
de francezi, felici- 
tîndu-i de a fi 
reaiizat, așa cum 
se spune la noi, 
„de la bonne et 
bebe besogne", 
(bună treabă !).

Victoria

cele două e-După recepția oferită 
chipe de baschet (tineret) 
preună.

de primarul orașului Gorizia,
ale Rominiei și Italiei s-au fotografiat Un-

ziu, cina am ieșit să facem o 
scurtă plimbare prin oraș am 
auzit în jurul nostru exclamații 
ca acestea: ,,gli atleti romeni" 
(iaiă-i pe sportivii romini), „bene 
venuti" (bine ați venit), „tutti 
auguri" (succes), care dovedeau 
că sîntem simpatizați de la bun 
început. Gorizia ne primise cu 

brațele deschise...

„SÎNTEM FERICIȚI CA PRIMA 
ÎNTILNIRE INTERNAȚIONALA 
DIN. ORAȘUL NOSTRU ARE 
LOC IN COMPANIA REPRE

ZENTATIVEI ROMINIEI"

18,50.Vineri 10 mai. la ora 
echipa tinerilor baschetbaliști ro
mini trecea pe jos frontiera dintre 
Iugoslavia și Italia, care desparte 
chiar cele două orașe: Nova Go
nea (aparținind iugoslavilor) și 
Gorizia (orașiF. italian). Urările 
de succes ale grănicerilor iugo
slavi s-au unit — după .. 20 de 
metri de drum — cu cele de bun 
venit ale vameșilor italieni. Chiar 
din primul moment al sosirii noas
tre în Italia simțeam prietenia și 
amabilitatea poporului peninsulei 
față de noi.

.Jnțeleg multe cuvinte de-ale 
voastre. Ce asemănătoare sini 
limbile noastre!" nc-a spus, vesel, 
ca în [ața unei importante des
coperiri lingvistice, un grănicer 
italian — bronzat, scund și me
reu surîzător cum sînt 99% din 
locuitorii țării. Apoi, in timp ce 
așteptam îndeplinirea formalități
lor vamale, acest prim reprezen
tant (accidental) al gazdelor 
noastre a atacat cu interes și — 
după cum aveam să constatăm — 
și cu multă competență o discuție 
pe temă sportivă. „Voi fi prezent 
duminică seara in sala Societății 
de gimnastică, ne-a spus el. Am 
auzit lucruri frumoase despre bas
chetul vostru. Și cum la noi bas
chetul „se mănincă cu pline", se 
înțelege că nu vreau să lipsesc. 
Dar pentru asta a trebuit să alerg. 
Biletele s-au găsit greu. Sala 
este prea mică față de numărul

însemnări după ediția jubiliară a „Cursei Păcii*

Sînt mai mufți ani de cînd 
*,Cursa Păcii" și-a cîștigat, prin 
(participarea valoroasă și repre
zentativă, denumirea de veritabil 
.campionat rr/ondial pentru ama- 
dori. S-a spus că ea înseamnă 
pentru ciclismul amator din Eu
ropa ceea ce „Turul Franței" re
prezintă pentru profesioniști. Ori- 
■.cărui cunoscător de spori 
.poate scăpa semnificația 
^comparații. Anul trecut, 
.de a 9-a ediție s-a 
^recordul de participare : Ml 
/cicliști, 24 echipe. In aceste 
Miji misiunea ediției jubiliare 
■.rea deosebit de dificilă. Și 
duși, după unanima părere a 
■cialiștitor care i-au urmărit în a- 
.cast cn pe cicliști de-a lungul ce
lor aproape 2200 de km, ediția a 
X-a s-a ridicat cu mult 

'.'toate cele dinainte, în ceea 
privește valoarea tehnică, 

.cultaiea traseului. Sau realizat 
medii orare dintre cele mai ridi- 

.cate, dar mai interesant decit a- 
■ ceasta mi se pare faptul că edi- 
țla jubiliară a vădit o tot mai 
pregn ntă schimbare a fizionomi
ei curselor cicliste de lungă dis
tanță pentru amatori: neînceta
tele frămîntări din pluton, evadă
rile repetate chiar de pe prima 
p rte a traseului fiecărei etape, 
ritmul viu, uneori... infernal, im
pur de o serie de cicliști de mare 
valoare care au și ocupat de alt- 
fc locuri fruntașe.

Dar succesul ediției jubiliare 
l-a asigurat nu numai înalta ți
nută tehnică. Pentru cel care ur
mărește întîia oară „Cursa Păcii", 
primirea pe care populația celor

nu-i 
acestei 

la cea 
înregistrai 

de 
con- 
pă- 

io-
sje-

peste 
ce 

difi-
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celor care ar dori să urmărească 
întilnirea". Intiia convorbire, in
tiia dovadă a interesului stimit 
de jocul echipei noastre.

APAR GAZDELE...

Dar între timp pașapoartele 
noastre fuseseră vizate și chiar in 
momentul cînd ne erau înnrinate 
un grup de mașini a sosit tn 
mare viteză. Din ele au coborît 
președintele și reprezentanții So
cietății de gimnastică din Gorizia 
împreună cu delegații federației 
italiene de baschet. Ei ne aștep
taseră în gara Gorizia și cînd au 
aflat că am sosit prin punctul 
de frontieră Casa Rosa s-au gră
bit să ne întîmpine. îmbarcarea 
în mașini a durat cîteva clipe și 
iată-ne în drum spre liotei. Chiar 
de la primele străzi — de peri
ferie — ale orașului am remarcat 
marile afișe 
rurile celor două țări 
nunțau 
mai. Iar 
săli de 
evolueze
afiș laconic: „nu mai sînt bilete" 
(„l-am pus de acum 5 zile de cînd 
s-au epuizat toate biletele" au 
completat gazdele noastre. vă- 
zînd că am dat cu ochii de a- 
nunț) ne-a demonstrat 
convingător argument 
nii iubesc baschetul și 
echipei noastre în 
nu-i lasă de loc indiferenți.

Iar o jumătate de oră mai tir-

purtînd tricolo- 
care a- 

meciul de duminică 12 
pe ușa noii și frumoasei 
sport — unde urma să 

echipa noastră — un

cu cel mai 
că gorizie- 
că evoluția 
orașul lor

a fost de partea celor mai buni
trei țări: R. Cehoslovacă, R. D 
Germană, R.P. Polonă, o face ca
ravanei depășește orice așteptări. 
Nu știu dacă și in ce-i privește 
pe spectatorii acestei curse s au 
făcut statistice speciale, in orice 
caz insă numărul lor este de ordi
nul milioanelor.

VICTORIILE FINALE AU FOST 
ALE CELOR MAI BUNI

Sînt cunoscute ntaeele celor 
care au reuș't să-și înscrie nume
le pe hsta învingătorilor, la a- 
ceastă ediție jubiliară : bulgarul 
Nencio Hristov și echipa R.D. 
Germane. Ambele victorii sînt pe 
deplin meritate. Hristov a avut 
în această întrecere o evoluție ex
cepțională, un'că în istoria 
„Cursei Păcii". Sosit în același 
timp cu învingătorul, pe locul 5 
în prima etapă, el avea să cuce
rească încă de la cea de a doua 
etapă „tricoul galben" pe care 
să-l păstreze apoi timp de alte 6 
etape. In etapa 9-a el i-a cedat șe
fia lui Kapitonov, dar în ce stil 
de mare campion a știut 'el să 
acționeze în etapa următoare, pe 
care a încheiat-o cu un avans de 
peste 15 minute față de plutonul 
în care se găsea noul lider I Din 
acel moment cursa era ca și în
cheiată, și totuși nici în ultimele 
două etape Hristov n-a fost pa
siv. De unde atîta putere, atîta 
energie, atîta rezistență ? ne în
trebam toți cei care de I® un 
capăt la celălalt al cursei l-am 
văzut pe excepționalul atlet me
reu în frunte, gata să riposteze 
la orice acțiune indiferent de ci
ne era ea inițiată. Gu toate acestea, 
nu se putea vorbi despre „mira
colul" Hristov, Ciclistul bulgar a

fost foarte bine pregătit, el este 
dotat cu o rezistență de fier, du
ce o perfectă viață sportivă, și a 
înțeles ceea ce alți cicușîi, poate 
la fel de înzestrați, fie că n au 
înțeles fie că au desconsiderat: 
în „Cursa Picii" nu poți cîștiga 
decit dubli nd pregătirea cu com
bativitatea, cunoștințele 
cu inițiativa și curajul.

Mult mai deschisă, mai 
nantă. a fost întrecerea pe echipe. 
Destul să spun că, pe rînd, s-au 
perindat la șefia clasaimentului 
genera! echipele Poloniei (prime
le 2 etape), Angliei (etapele III— 
IV), Franței ( tapele V și 
din nou - 
pentru i 
cîștige 
R.D.G. 
ba, pe 1 
chipei 
îrr fruntea clasamentului exact la 
momentul oportun, după ultima 
etapă I, nu este cumva întîm- 
plătoare ? Ei bine, nu 1 Coechi
pierii lui Schur au două mari me
rite în această cursă : 1. acela de 
a fi reușit să remonteze într-o e- 
tapă scurtă, cea mai scurtă, de 
numai 140 km, de la Lodz la Var
șovia, o diferență de 5 minute; 
2. de a fi dovedit o deosebită o- 
mogenitate, un remarcabil spirit 
colectiv, de a fi subordonat totul 
echipei, căci s-a văzut limpede că 
nu se poate conta pe succesul lui 
Schur la individual. Este intere
sant de arătat că toți cei șase ci
cliști germani au terminat cursa 
în primele 20 de locuri (Grun
wald—12, Stolper—10, Schur—11, 
Braune—17, HenriTng—18, Meister 
—19). E într-adevăr edificator. 
Merite mari revin și polonezilor 
gare, jecunosA, „văzut" mai

tehnice

pas o-

VI)
Poloniei (et. VII—XI) 

ca în cele din urmă să 
o a cincea echipă, cea a 
Cititorul se poate între- 
bună dreptate: victoria e- 

R.D.G., care s-a -Instalat

cursă decit germani: dar 
oameni de valori prea 

n-au știut să-și apere

mult în 
au avut 
diferite și 
primul loc tocmai în etapa hotă- 
ritoare, ultima.

Spre marele 
să amintesc în 
nat celor mai 
Cursă a Păcii 
cliștii noștri. Motivul e simplu... 
Ei n-au fost printre cei mai buni. 
Ce a 
și de 
știm, 
colul

meu regret nu pot 
acest articol închi- 
buni din această 
nimic despre ci-

fost cu ei, cum ău concurat 
ce s-au comportat așa cum o 
voi încerca să 
următor.

arăt în arti-

De altfel simțămintele gorizie- 
nilor aveau să fie exprimate du
minică dimineața chiar de prima
rul orașului Dr. Bernardis care 
— la recepția oferită în onoarea 
sportivilor noștri — a spus prin
tre altele: „Orașul nostru merita 
onoarea de a găzdui o întilnire 
internațională de baschet. O me
rita pentru vechea lui tradiție 
sportivă (n. a.: „Societa della
Ginnastica Goriziana" a luat fiin
ță în anul 1867 fiind una dintre 
cele mai vechi asociații sportive 
din Italia), o merita și pentru 
ceea ce reprezintă astăzi pentru 
baschetul italian. Noi vedem în 
sport un mijloc foarte util pentru 
cunoașterea și stabilirea unor 
trainice legături de prietenie între 
tinerii diferitelor popoare. Primim 
cu mare satisfacție la Cassa dell 
Comuna (n. a.: primărie) pe re
prezentanții sportivi ai Rominiei 
și sîntem fericiți că prima întîl- 
nire internațională găzduită de 
Gorizia are loc în compania e- 
chipei de tineret a Rominiei".

Dovezile de simpatie și atenție 
față de noi nu s-au oorit aici. 
Ziarele din Triest, Veneția, To
rino, presa sportivă italiană in 
totalitatea ei a urmărit cu mult 
interes vizita noastră în Italia, 
dedicind nu numai cronici de joc 
ci și reportaje în legătură cu vi
zitele noastre la Gorizia sau la 
Veneția și Triest. Și un alt fupt 
care ni se pare semnificativ: sim- 
bătă seara, înaintea primului meci, 
am fost invitați șă asistăm la o 
expoziție de mode. In momentul 
cînd echipa noastră a intrat în 
sală, crainicul a anunțat: „Avem 
plăcerea să salutăm în mijlocul 
nostru, echipa de baschet a Ro
miniei, musafira orașului nostru". 
Cuvintele lui au fost urmate de 
ropote de aplauze puternice si așa 
de prelungite incit băieții noștri 
au trebuit să rămînă cîteva mi
nute în picioare pentru a le răs
punde

Am pierdut — după cum bine 
se știe — prima întilnire. aceea 
cu reprezentativa de tineret a Ita
liei Dar corectitudinea în joc, 
față de adversar și arbitri a re
prezentanților npgtri, dorința lor 
permanentă de a face un joc des
chis. variat și spectaculos, gestul 
de la sfirșit de meci de a-i feli
cita cu franchețe pe învingători — 
toate acestea i-au cucerit defini
tiv pe italieni.

Așa se face că in timp ce echi
pa noastră se ‘ '
tiare, publicul 
a ovaționat-o furtunos, dîndu-i a- 
celeași onoruri ca și propriilor re
prezentanți. Pe fondul de aplauze 
se auzeau urări ca acestea: „Bra
vo Rominiaț", „Ați jucat frumos, 
băieți F‘„Vă așteptăm din nou 
la noi !.„

Iată de ce vizita noastră nu s-a 
redus la 40 de minute de baschet. 
Ea a însemnai mult mai mult...

a.:

tndrepta spre v«s- 
— in picioare —

EFTIMIE IONESCU

MANOLIUIACINT

„ Cursei
etape, Kaltowice—Lodz, trec prin

Păcii". Cicliștii care seMoment din ediția jubiliară a 
întrec de-a lungul celei de a Xl-a 
orașul Bedzin. In frunte se află purtătorul tricoului galben, Nencio 
Hristov, urmat de po'rneziil Paradowski, germanul Braune, rominul 
Poreceanu și întreg plutonul.



Un nou record R.P.R. 
la pistol precizie

Sîmoătâ și duminica s-a desfă
șurat pe poligonul Tunari, în or
ganizarea asociației Voința, con
cursul de tir dotat cu „Cupa de 
vară". La această întrecere au 
luat parte cei mai buni trăgători. 
Ei au realizat o serie de oerfor- 
manțe foarte bune printre care 
fără îndoială se remarcă noul 
record republican la pistol preci
zie realizat de dinamovistul A- 
lexandru Klaus: 553 p. (vechiul 
record era de 549 p. și aourțiriea 
maestrului sportului lulius Piep
ten).

Iată rezultatele tehnice: pistol 
liber: /. Alex. Klaus (Dinamo) 
\553 p., nou record R.P.R.; 2. /.
Piept ea (Progresul) 550 p.; 3. M. 
Dochiliță (C.C.A.) 536 p.; 4. I. 
Elefierescu (Voința) 536 p.; 5.
Tr. Botnărescu (A.V.S.A.P.) 533 
p.; 6. S. Tibacu (A.V.S.A.P.) 526 
p. Pistol viteză : 1. Gh. Lykiardo- 
pol (Progresul) 60(582 p.;2.Zol- 
ian Deak (Progresul) 60/582 p.; 
3. Șt. Petrescu (Energia) 60/578 
p.; 4. M. Dochiliță (C.C.A.) 
60/571 p.; 5. P. Mocuță (Dinamo) 
60/570 p.; 6. Th. Dumitrescu (Re
colta 60/567 p. Combinată (mas
culin) : 1. H. Herșcovici (A.V.S- 
A P.) 596 p.; 2. I. Văcaru (Dina
mo) 594 p. ;3. E. Ciontolac (FI. ro
șie ) 594 p.; fete: 1. Rodica Năs- 
tase (C.C.A.) 594 p.; 2. Leu Lu
ria (Știința) 593 p.; 3. Victoria 

tineta (C.C.A.) 592 p. Armă libe
ră calibru redus 3x20 (masculin);
1. H. Herșcovici (A.V.SA.F.) 587 
p.; 2 . C. Antonescu (FI. roșie) 
578 p.; 3. Ion Văcaru (Dinamo) 
574 p.; fete: 1. Jacqueline Zvonev- 
ski (Dinamo) 576 p.; 2. Marieta 
Juverdeanu (Energia) 572 p.; 3. 
Felicia lovănescu (Progresul) 572 
p.'; juniori: 1. Iosif Aron (Voința) 
561 p.

In urma trierii fi omologării celor 
1.159.537 variante depuse la con
cursul Pronosport nr. 20 din 19 mai 
1957 au fost stabilite următoarele 
premii

Premiul I: 26,9 variante cu 12 
rezultate exacte, revenind fiecăreia 
«îte 10.237 lei;

Premiul 11: 937,65 variante cu 11 
rezultate exacte, revenind fiecăreia 
cite 352 lei;

premiul III: 9.446,62 variante cu 
10 rezultate exacte, revenind fiecă
reia cite 52 lei.
• Trei întîmiri internaționale și 9 

meciuri din cadrul categoriei B — 
iată programul concursului nr. 21 
din 26 mai. Dacă adăugăm la acea
sta faptul că două dintre aceste în
tâlniri sînt ale reprezentativelor 
noastre (A și tineret) iar cea de a 
treia este din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial, vom înțe
lege cu ușurință că și acest concurs 
va... călca pe urmele precedentelor 
atît în ceea ce privește numărul va
riantelor depuse cît și al premiilo-r 
mari care vor răsplăti pe ced mai 
inspirați participant!. Dar, să anali
zăm pe rînd fiecare întâlnire a pro
gramului.

Primul meci — prima întîlnire in
ternațională a reprezentativei A a 
patriei noastre care va înfrunta la 
Bruxelles formația Belgiei. Sperăm 
ca jucătorii noștri să pășească cu 
dreptul în acest sezon internațional 
și continuînd tradiția (2—1 în 
1957 și 1—0 în 1953) să de
pășim valoroasa formație a „dia
volilor roșii". Și reprezentativa 
de tineret a R.P.R. își va inaugura

Prima confruntare internațională 
din acest an a unei reprezentative 
romîne de fotbal a nemulțumit, 
deși reprezentanții noștri nu au 
pierdut ci au făcut meci egal cu 
secunzii polonezi. Jocul prestat 
de „B“-ul nostru a fost sub aștep
tări și el ridică o serie de proble
me de rezolvarea cărora depinde 
rezultatul în meciul următor. A- 
cesta este mai greu și mai im
portant ca cel de duminică deoa
rece la 1 iunie echipa noastră se
cundă va da replica echipei B a 
U.R.S.S.

Dintre aceste multiple probleme, 
am vrea în cele ce urinează, să 
desprindem una care ni se pare 
importantă și principială. Ne re
ferim la un principiu care a stat 
Ia baza alcătuirii echipei și anu
me: alegerea unei echipe în formă 
care să servească drept schelet 
pentru reprezentativa noastră. Că 
acest principiu este just nu se 
mai îndoiește nimeni. Unde se 
poate aprecia însă că au greșit 
selecționerii? la alegerea echipei 
care să servească de schelet al 
naționalei secunde. Selecționerii și 
antrenorii au ales echipa Știința 
Timișoara, care conduce in clasa
mentul seriei„ din .Cupa Pri
măverii". Or, această alegere s-a 
dovedit a fi nefericită. De ce? 
Pentru că în ultimele etape și în
deosebi în meciul împotriva echi
pei Progresul București studenții 
timișoreni s-au comportat slab, 
lipsiți de elanul și omogenitatea 
lor caracteristică. Aceasta poate 
avea ca explicație că studenții se 
află în plină sesiune de examene 
sau că echipa Știința „a dat" prea 
mult la începutul sezonului și a- 
cum se resimte fiind obosită. E- 
xistă, poate, alte explicații. Un fapt 
este sigur: echipa a mers slab in 
ultima parte a turului și la înce
putul returului.

In această situație, pe drept eu- 
vînt ne putem întreba: a fost, oare, 
bine ca de dragul unui principiu 
just să alegem ca scheletul na
ționalei o echipă în scădere de 
formă? Răspunsul l-a dat meciul 
de duminică: echipa noastră se
cundă nu a corespuns.

Este limpede, deci, că s-a greșit, 
cînd de dragul™ „scheletului" nu 
au fost folosiți jucători mai ra
finați ca, de pildă, Zavoda I, A- 
lexandrescu, Suru care sînt și In 
formă mai bună. De asemenea, 
s-ar fi putut face apel și la alții 
nefolosiți încă în națională ca 
Hașoti, Demien și alții.

In orice caz, pentru meciul cu 
puternica formație secundă a 
Uniunii Sovietice trebuie să se ia 
măsuri chiar de pe acum. Timpul 
este scurt și nu este permisă nici 
un fel de aminare. Comisia de se
lecție și antrenorii echipei „B“ 
trebuie să aleagă pe cei mai în 
formă jucători la ora actuală și 
să completeze, după părerea noas-

C^onospori 
duminică sezonul internațional in- 
f run tind pe teren propriu formația 
Angliei cotată ca una dintre cete 
mai bune de pe continent. Un meci 
foarte disputat în care prima șansA 
aparține — după părerea noastră 
echipei gazde. Cel de al treilea meci 
internațional al programului îl con
stituie returul întîlnirii dintre R. 
Cehoslovacă și Țara Galilor, din' ca
drul preliminărilor campionatului 
mondial. Recenta victorie obținută de 
formația gazdă in dauna celei a 
R.P.F. Iugoslavia constituie un ar
gument destul de concret pentru a 
trece la întîlnirea de mai sus ■ „1" 
solist. x

Intrăm acum în domeniul întrece
rilor din cadrul categoriei secunde 
a „Cupei Primăverii". In întîlnirea 
dintre Energia Mediaș și Energia 
Hunedoara credem că alegerea unui 
solist este destul de riscantă de
oarece în timp ce echipa gazdă cam 
„schioapătă", formația oaspe are o 
comportare din ce în ce mal bună. 
Prin simplă impresie vă indicăm 1 și 
X. Un meci care ne poate oferi oca
zia unui solist este cel dintre Lo
comotiva Cluj și Locomotiva Timi
șoara. Feroviarii timișoreni pornesc 
favoriți nu numai datorită valorii și 
rutinei d și faptului că echipa clu
jeană se prezintă foarte slab (1—4 
cu Energia Hunedoara pe teren pro
priu !). O dispută1 asupra căreia eta
pa de duminică se pare că a arun
cat o... rază de lumină este cea din
tre Energia Arad și Energia Lupeni. 
După victoria — la limită ce-i drept 
dar totuși victorie — pe care au ob- 

tră, echipa care ne-a reprezentat 
în fața reprezentativei „B“ a R.P. 
Polone începînd de la mijlocași 
și aproape întreaga înaintare (poa
te cu excepția lui Meszaros și 
menținîndu-1 pe Seredai, care cît 
a jucat a corespuns).

Situația este îngreunată și de 
faptul că în afară de lotul „A“, 
în cursul acestei săptămîni se 
mai află in pregătire și lotul de 
tineret, în vederea meciului de la 
26 mai cu reprezentativa de tine
ret a Angliei. Poate, o soluție 
pentru o echipă B.. omogenă, ar 
fi și aceea de a merge pe for
mula actualei echipe de tineret, 
dar la care să se adauge, după 
meciul de la 26 mai, eîțiva ju
cători mai rutinați.

Manifestările prin care publicul 
și-a exprimat nemulțumirea față 
de slaba comportare a echipei 
noastre secunde trebuie să ser
vească ca un puternic indemn 
pentru găsirea celei mai bune so
luții. fără a lăsa de • parte nici 
un jucător in formă bună. în așa 
tel incit la 1 iunie, reprezentativa 
noastră să poată presta un joc de 
valoare și să satisfacă exigențele 
justificate ale iubitorilor de sport.

VICTOR NEGOIU

Farcaș, Lznanski și Soporek (de la stingă la dreapta) urmăresc 
atenți „duelul aerian" dintre Ciszek și fundașul nostru Zbir cea
(dreapta). Fază din jocul Rorrxnia B — Polonia B 1—1.

(foto L. Tibor)

Jocuri de propagandă și amicale

•4cum e rindul echipelor re prezentqțive 4 și de tineret să 
se prezinte la examen... Și după debutul slab al echipei B, speran
țele iubitorilor de fotbal se îndreaptă spre lotul A și de tineret, deși 
condițiunile nu mai sînt aceleași. Prima noastră 'echipă naționali 
joacă duminică la Bruxelles, cu Belgia, în timp ce la București, se
lecționata de tineret înfruntă puternica formație de tineret a Anglie’, 
mec’luri deosebit de grele.
„Naționala" A are o sarcină 

dificilă întrucît va primi replica 
unei echipe care — după o serie 
de insuccese — s-a regăsit, do
vadă meciul nul (1—1) obținut 
în fața Olandei la Amsterdam. 
In plus, meciul cu Belgia con
stituie pentru noi o adevărată 

„repetiție generală" înaintea par
tidei cu reprezentativa U.R.S.S., 
care la 1 iunie va susține primul 
său joc internațional după vic
toria repurtată în turneul olimpic 
de la Melbourne. Și fotbaliștii so
vietici privesc cu toată atenția 
debutul lor în sezonul interna
țional al anului. Se dă ca foarte 
probabiiă folosirea unei formații 
remaniate: lașin — Ogonjkov, 
Krijevschi, Kuznețov — Voinov. 
Netto, Tatușin, tsaiev. Strelțov, 
Ivanoo. Rijchin.

Nici selecționata noastră de ti
neret nu are o sarcină mai ușoa
ră. Dimpotrivă. Echipa engleză.

mical la Miercurea Ciuc, iar Re
colta Reghin și Știința Cluj la 
Gheorghieni (meciul din Cupa
Primăverii Știința Cluj — Loco
motiva Arad programat la 9 iu
nie a fost aminat pentru 13 
iunie).

• Duminică s-au disputat ci le
va jocuri amicale:

Oradea: Progresul — Flamura 
roșie Arad I—1 (1—0). Joc de 
factură tehnică mediocră. Au mar
cat; C. Bartha (Progresul) și 
Varga (FI. roșie).

Ploești; Energia Flacăra — E- 
nergia Steagul Roșu 2—0 (0—0). 
Gazdele și-au asigurat succesul 
prin punctele înscrise de Dumi
trescu și Dridea.

Lupeni: Energia Lupeni — E- 
nergia Petroșani 1—3 (0—0).

Clasamentele „Cupei Primăverii” Categoria C
SERIA I:

L Locomotiva lași • 501 11: 6 A.
2. Locom. Pașcani 6 3 2 1 16: 7 8
3. Știința IMF Iași 6 3 2 1 8: 8 8
4. Progresul Rădăuți 6 3 12 16: 6 7
5. FI. r. Botoșani 6 2 13 11:10 5
6. Energia Bîrlad 6 114 6:12 3
7. Progresul Dorohoi 6 0 15 5:24 1

SERIA A n-a:
1. C.S.A. Tecuci 6 5 1 0 20: 5 11
2. Locom. Galați 8 3 1 2 10: S 7
3. Energia Momești 6 3 12 12:10 7
4. Locom. Tg. Ocna 6 3 0 3 6:11 6
5. Dinamo Brăila 6 2 0 4 6: 8 4
6. Ener. St. r. Bacău 6 2 0 4 7:12 4
7. FI. r. Buhuși 6 114 8:15 3

SERIA A IlI-a:
1. Energia Buc. 6 5 0 1 25: 7 10
2. FL r. F.C. Buc. 6 3 12 14:19 7
3. Energia Galați 6 3 12 9: 8 7

4- FI. r. Giurgiu 6 3 12 7: 7 7
5. știința Galați 6 13 2 6:17 5
6. Energia Medgidia 6 114 6:10 3
7. Energia C-ța 6 114 6:14 3

Energia București — Știința Galați 
10-0 (6-0)!

SERIA A IV-a:
1. Energia 131 6 6 0 0 10: 2 12
2. Ener. 4 Cîmpina 6 4 0 2 10: 7 8
3. Energia Sinaia 6 3 0 3 11: 8 6
4. Dinamo Pitești 6363 7: 7 6
5. Energia I victoria 6213 8:10 5
S. Energia T-viște 6213 7:10 5
7. Energia Leordeni 6 0 0 6 4:13 0

3. Energia
4. Recolta
5. Recolta
8. Recolta
7. Dinamo

deși învinsă duminică ia Sofia, 
constituie totuși un adversar foar
te puternic pentru noi. De ce? 
Duminică, pe stadionul „23 Au
gust", britanicii vor aiinia o for
mație nouă, modificată prin intro, 
ducerea a cinci jucători : porta
rul Hodkinso'n, mijlocașii Clayton 
și Edwards și înaintașii Haynes 
și Pegg, care n-au jucat la Sofia 
pentru că ei făceau parte din pri
ma echipă a Angliei care — du
minică, la aceeași oră — juca la 
Dublin meciul cu Irlanda (Eire® 
din cadrul preliminariilor cam

pionatului mondial. Cu acești ju
cători (toți sub 23 de ani) e nor
mal ca selecționata de tineret a 
Angliei să fie foarte serios întă
rită duminică la București, ceea 
ce va îngreuna sarcina echipei 
noastre. Oaspeții englezi sosesc 
în București în cursul dimineții 
de azi, venind cu avionul de la 
Sofia. Ceilalți cinci sînt așteotați 
să sosească miercuri.

DUPĂ JOCUL DE DUMINICA^.

Iată acum cîțeva opinii autori
zate asupra partidei dintre Ro- 
mînia B și Polonia B :

RLMI ANCEV, arbitrul jocului} 
„Meciul a fost încordat. In primi) 
repriză polonezii au avut avantaja 
au jucat Irumos, tehme și pubij» 
cui i-a aplaudat. In schimb, echi
pa romînă a fost cam speriat^ 
După ce rominii au egalat. jocuF 
s-a echilibrat și îri cîmp. Punîriiji 
în balanță avantajul polonezildtf 
din prima repriză’și revenirea row 
minilor în a doua, rezultă un 
meritat meci egal. Personal sînt 
foarte mulțumit de jucători, care 
au fost corecți și nu mi-au dat 
prea mult de lucru".

/. SAWICKI, vicepreședintele 
federației poloneze de fotbal, con
ducătorul lotului: „Trebuie să vă 
spun — cu toată obiectivitatea — 
că echipa poloneză a fost mai 
bună. Mă miră în special faptul 
că jucătorii noștri s-au prezentat 
mai buni tehnicieni decît romîniL 
Consider însă că rezultatul este 
neconform cu realitatea: golul 
romînilor, după părerea mea, a 
fost înscris din ofsaid.

întîlnirea s-a desfășurat sub 
semnul prieteniei ca între prie
teni". „

L^NKO, antrenorul echipei po
loneze : „Echipa noastră a fost 
mai tehnică și a jucat mai mult 
pe jos, știind că rominii joacă pe 
sus. Tactica noastră a reușit. Con
sider însă că meciul trebuia cîș- 
tigat de polonezi la un punct di
ferență. Echipa romî-nă a jucat re
pede, în forță, dar nu brutal; e 
mai slabă din punct de vedere 
tehnic".

COLEA VILCOV, unul din an
trenorii echipei romîne: „Echipa 
aliniată de noi a dovedit că este 
neexperimentată în jocuri inter
naționale. Deși, au fost mierie mo
mente în care putea fructifica 
ocaziile avute, nu a reușit fiindcă 
jucătorii s-au prezentat — în ge
neral — sub valoarea lor reală. 
Polonezii mi-au plăcut; au un 
joc de cîmp spectaculos, dar in 
fața porții nu sînt eficaci. Am 
reținut mai mult pe Brînaei, Zbîr- 
cea, Meszaros, Jarek, Soporek și 
Grzybowski".

iERIA A V-*:

1. știința Craiova 6 4 2 0 16: 4 10
2. Energia Craiova 6 3 1 2 9: 8 •3
3. Locom. Craiova 6 2 2 2 8: 9 6
4. Locom. Tr. sev. 6 2 2 2 12:14 6
5. Energia Tg. Jiu 6 13 2 7: 5 5
6. Fl. r. R. Vîlcea 6 0 4 2 6: 9 4
7. Pr greșul Corabia 6 1 2 3 4:10 4

SERIA A Vl-a

1. Progresufl Bistrița
2. FI. roșie Cluj
3. FL r. Sf. Gh.
4. Voința Tg. Mureș
5. Progresul Turda
0. Energia VII 
7. Recolta) Toplița

L Energia 108 6 4 1 1 17: 8 9
2. Energia Oțelul Roșu 6 3 12 9: 7 7
X Progresul Brad 6 3 12 7:12 7
4. Energia 3 Reșița 6 2 2 2 10: 6 6
5. FI. r. 7 Nov. Arad 6222 11:11 6
6. Energia Constr. Arad 6 13 2 o; 7 5
7. Energia 14 6 0 2 4 3:12 2

SERJA A VII-a
6 4 1 1 20: 9
6 3 2 1 13: 5
5 3 2 1 «: t 
6231 15:13
6 2 0 4 12:19 
6 1 2 3 7:12
6 0 2 4 6:17

SERIA A VlII-a
1. Progr. satu Mare
2. FI. r. Oradea

6420 10: 3
6 4 1 1 12: 6
6 3 1 2 15: 9
6 2 3 1 11: « 
6204 9:15
6 114 9:21
6 1 0 5 8:12

9
8
8
7
4
4
2

30
9
7
7
4
3
2

Oradea 
Sighet 
Salonta 

Cărei
Baia Mare

• In această perioada de intre-
rupere a „Cupei Primăverii* — 
categoria A, — cele mai multe 
din echipe susțin partide amicale. 
Unele dintre ele — și exemplul 
lor trebuie urmat — și-au progra
mat meciuri de propagandă in 
diferite centre. Astfel, Energia 
Steagul Roșu și Energia Flacăra 
Ploești se vor intîini la 2 iunie 
fa Tg. Secuiesc; la 9 iunie Pro
gresul Oradea și Energia (fostă 
Recolta) Tg. Mureș vor juca a-

ținOt-o arădenii în fața Științei Cluj, 
credem că „1“ apare ca cel mai in
dicat pronostic. O înGlnire mult 
mai disputată decit precedenta — 
cel puțin prin prisma valorii ară
tate pînă acum de echipe — va fi 
cea de la Ploești dintre Energia 1 
Mai și Energia Moreni. Nu este vor
ba numai de un duel între colege 
de asociații ci și de o îndelungată 
rivalitate. Ambele echipe vin după 
victorii pe teren propriu. Conside 
rînd că terenul propriu va conta 
foarte mult în această întîlnire noi 
indicăm ca pronostic de bază : 1. 
Locomotiva Constanța — învingă
toare la scor duminică (6—9 cu Pro
gresul Suceava) — va înfrunta în 
calitate de gazdă Locomotiva Gara 
de Nord, una din proaspetele parti
cipante în întrecerea echipelor de 
categorie secundă. Deoarece bucu- 
reștenii au o comportare valoroasă, 
părerea noastră este sa treceți pe 
buletine și 1 și 2 ! In continuarea 
programului veți întîlni Recolta Re
ghin — Știința Cluj. De remarcat că* 
ambele echipe au fost învinse du
minică în deplasare ! In tur victoria 
a revenit formației din Reghin. De 
atunci însă studenții și-au mai re
venit. Iată deci încă o dispută dîr- 
ză ! Intre Știința Iași care se com
portă surprinzător de bine (deși du
minică a cedat la Moreni cu 1—6) și 
Progresul Focșani noi vom prefera 
— echipa gazdă. Nu putem spune 
însă același lucru și la Progresul 
Suceava — Știința București, de
oarece studenții sînt cu mult supe
riori gazdelor care, în cel mai 
fericit caz pot obține un meci egal. 
Și în sfîrșit ultima întîlnire a pro
gramului Energia Reșița — Energia 
Baaa Mare. Reșițendi sînt bine cu- 
noscuți prin jocul bun practicat pe 
teren propriu și ne îndoim că acea
stă întîlnire vâ face excepție de la... 
regulă. Deci din nou „1" solist ț



Despre intrecenle de călărie de la Craiova și Sibiu

INVERSIUNE SAU ECHILIBRU DE FORȚE?
sfirșitul întrecerilor de că- 
desfășurate Ia Sibiu, călă- 

î.iuntaș Vasile Pinciu de 
la ’ C.S.A. Victoria București ne-a 
rugat să îacem loc în coloanele 
ziarului nostru cîtorva dintre pă
rerile lui despre concursul de la... 
Craiova. Cum, problema tratată 
de V. Pinciu în scrisoarea inti
tulată : CONCURS HIPIC...
FĂRĂ CĂLĂREȚI, ni se pare im
portantă și pentru că s'.aba com
portare a călăreților de la C.C.A. 
a continuat să fie subiectul a nu
meroase discuții și la Sibiu, con
siderăm utilă publicarea articolu
lui amintit:

„După cinci luni de antrena
mente în perioada de iarnă, pri
mi l concurs hipic era așteptat cu 
nerăbdare de toți călăreții. Chiar 
după disputarea primelor probe 
ușoare s-au putut face constatări 
deosebit de îmbucurătoare cu pri
vire la unii cai și călăreți (V. 
Bărbuceartu de la C.C.A. cu 
Hoțul, A. Longo dt la Dinamo 
Buc. pe Sidef. C. Vlad de la Di
namo PI. pe Grinda, Gh. luja de 
la C.S.A. Buc pe Siminic, Gh. 
Langa de la C.C.A. pe Lux). A 
venit însă rindul probelor de mij
locie și grea la care era, în deo
sebi. așteptată evoluția maeștrilor

La 
lărie 
rețul

sportului și a cailor calificați — 
din păcate destul de puțini. Par
cursul a fost instalat, grupul că
lăreților de la C.C.A. — din care 
nu lipseau maeștrii sportului 
Mihai Timu, Gh. Antohi și N. 
Marcoci — au sosit primii să 
„recunoască" parcursul dar. după 
începerea probei de mijlocie. N. 
Marcoci a fost eliminat neoutînd 
arăta spectatorilor și călăreților 
mii tineri tehnica sa pentru care 
a fost răsplătit cu înaltul titlu 
de maestru al sportului. Fără sd 
intre in probă, Gh. Antohi și D.
Veltcu încurajau de pe .rtușă" 
pe singurul.. voluntar de la 
C C A. care avea să termine pro
ba sub orice așteptări. In generul. 
la concursul de la Craiova ra
portul de forțe a fost grăitor 
ilustrat de rezultate: C C.4 cu 
un efectiv de 11 călăreți și 40 de 
cai a obținut doar -3 premii I 
față de alte colective care ovină 
un efectiv mc redus au realizat 
victorii mai concludente. Față de 
toate acestea, consider că echipa 
hipici a C.C-A. trebuie să-fi în
sușească criiicile făcute de mulți 
tehnicieni și călăreți iar forurile 
competente să analizeze temei
nic slaba comoortare a aceste, e- 
chipe care a comat drept pruna

noastră reprezentativă. In 
cluzie. acum cină ne despart doar 
cit ev a săptămîni de concursurile 
internaționale, cred că toți călă
reții noștri trebuie să depună e- 
forturi sporite pentru ca o bună 
pregătire din toate punctele de 
vedere să-i ajute la înregistrarea 
unor valoroase succese

Gh. Soare (Dinamo București) pe clasa: pe locul
III in campionatul republican al probei complete — trer'nd un obsta
col pe porțiunea de steeple. (foto D. Gîrfeșteanu)

NOTA REDACȚIEI
Deci, o inversiune de lor le în 

„arena" hipică ? Sintem de acord 
cu scrisoarea călărețului V. Pinciu 
dar credem că ea trebuie com
pletată cu un aspect important 
Nu trebuie să uităm că dezvolta
rea echitației m ultimii doi ani 
— și chiar în ultimul an — a 
dus la puternica revenire de for
mă a echipei Dinamo Buc. (pmă 
atunci lipsită de material cabalin 
core-punzator), la inîiințarea unei 
foarte Dutemice echipe ia Buc. 
(CS-Vf, la ev deniul progres' al 
■nor călăreți cum sirrt V. Pincht 
și, de cori nd. Recer Oscar care 
concurează acum in probele grele 
spre deosebire de anii Irecuti cind 
tilhiriie și premiile la aceste pro 
be se disputau între Gh. Antohi 
cu Haimana și M Tîmu cu Troi
ca. ambii de ia C.C.A. In general, 
probele’ grefe’ însemnau o dis
pută tfaar între oiareț» de la 
C-C-A Și apoi nu poate fi trecui 
cu vederea n:ci faptul că 
tivii colectivelor A’ictoria. 
nu de mult imprăștiați in
orașe, fără antrenor, și fără cai 
suficienți, au devenit acum un 
adversar foarte puternic. AcHași 
lucru despre Dinamo Ploești. 
unde curajul ți voința de a în
vinge sini astăzi armonios îmbi
nate cu o bună pregătire tehnică. 
Cit privește RECOLTA — altă
dată simplă figuranta — concu
rează astăzi cu mult succes în 
probele ușoare, în cele de șta
fetă și chiar în campionatul pro
bei complete in care tinămi A 
Kadar a întrecut mulți călăreți cu 
cxper>vn^ă lată de ce, considerăm 
că in echitația* noastră s-a creat 
un echilib.'u și nu o inversiune de 
forțe Și acest lucru este, îfupă 
părerea noastră, îmbucurător. Mai 
puțin îmbucurător este faptul că 
la menținerea acestui echilibru 
n-au contribuit — la Craiova — 

dintre călăreții noștri finn-

spor- 
plni 

multe

Problema individualizării 
antrenamentelor (III) 

Desfășurarea antrenamentului individualizat
tMunci pentru indi

vidualizarea antrena
mentului trebu'e să 
înceapă pe plan edu
cativ, cu scopul de a ob
ține adeziunea sportivu
lui și participarea lui 
conștientă, activă, cu 
răbdare și perseverență. 
Această 
muriră 
stăruință, prin următoa
rele mijloace: convorbiri, 
sfaturi, ședir.țe de anali
ză cu critică și autocri
tică, exemplul altor spor
tivi, lițme, kinograme, ta
bele și grafice cu rezul
tate și constatări, etc.

După formarea convin
gerii și adoptarea hotă- 
rîrii necesare pentru a se 
trece la antrenamentul 
individualizat, antrenorul 
va începe munca de con
strucție. El va oferi spor
tivului, idei clare și ima
gini exacte asupra lipsu
rilor, greșelilor, obiective
lor, sarcinilor, tehnicei de 
execuție a exerciții tor și 
asupra metodei de lucro. 
Sportivul are nevoie de 
o • asistență morală, de o 
prietenie principială,

■ înțelegere nelimitată, de 
o toleranță limitată 
de o exigență constantă, 
în toate faptele în legă- 

antrenamentu! 
Antrenorul 
fiecare ju- 
fermă, po-‘ 

următoarele

muncă de lă- 
trebuie dusă ca

tură cu 
individualizat, 

să conducă pe

de

Ș»

trebuie
câtor spre o atitudine 
zitivă, sprijinită pe 
convingeri personale:

a) antrenamentul individualizat 
este calea sigură și indispensabilă 
pentru perfecționare ;

b) antrenamentul 
este, în primul rînd, 
grija sa zilnică.

Antrenamentul
poate (țestășura

i

individualizat 
sarcina și ■

«ras«Wr Baearoțti. CtIiiU Ia», 
Timișoara, Baia Mare. Craiova, o- 
ra;aj Stafia, preeaai 0 o veprezea- 
lativ* a regiuali BacureșU.

CAMPIONATU
LUI DE SCRIMA PE ECHIPE 

In trei di* probele campionatuItM 
republican de scrimă pe echipe ca
tegoria A s-a încheiat prima parte 
a întrecerii (tur). Numai la floretă 
temei, din cause restantei Dinamo 
Cluj—Progresul c*uj (programată 
pentru duminica trecută, însă amî- 
nată pentru o dată ulterioara) nu 
poate fi încă alcătuit clasamentul 
definitiv al turulia. De altfel, din

individualizat se 
__ ______ în următoarele 

FORME DE ACTIMTATE:
1. — indu'id’Kilizată

în cadrul antrenamentelor colec
tive. Deși antrenorul lucrează deo
dată cu întreaga echipă, folosind 
aceleași exerciții pentru toți spor
tivii, el dă indicații și sfaturi spe
ciale fiecărui jucător asupra for
mei, _"" 
tații și repetiției cu care să exe
cute exercițiile. De pilda, Apolzan 
va repeta majoritatea exercițhlor 
de mai puține ori decît Ivănescu ; 
.Alexa ndrescu 
nțăr

amplitudinii, ritmului, iniensi-

11 campioutd ie tea» ie am

TiberiB Covaci
l-a învins pe Twna Reitei

L C.C-A.
2. Progr. T-B. Bec
3. știtața Tg. Mare*
4. Dinamo Cluj
*. Progresai Oradea 
S-—1. Energia S. Mare

Energia Ploești 
(. progresai Cluj

SPADA :
1- Progr. F.B. Bac.
2. C.C.A.
3. Energia Ploești
4. Progresai oradea
5. Știința Tg. Mureș 
*. Di&aaro Claj
7. Energia S.
8. Progresul I

1.

Și de duța asta, etapa campio
natului de tenis de masă (deși 
s-a soldat cu rezultate normale), 
a scos la iveală dorința de afir
mare a unor jucători. Astfel, după 
ce în etapa trecută tînărul Tibe- 
riu Covaci de la Voința Arad 
avut meci-ball în partida cu Mir- ’ 
cea Popescu. (Energia București), 
el a învins- de dala c easta pe. 
maestrul sportului "Toma Reiter 
și a pierdut greu la Gantner. In 
același timp, la Satu Mare un ju
cător mai vîrstnic, Leker l-a în
trecut 
2—1. 
LIN : „
ker 1 v.. Ferber, Grunfeld) — E-t 
nergia București (Naumescu 3 v., 
Pesch 3 v.. Popescu 2 v.) 1—3. 
Voința Arad (Covaci 2 v.. Purcel
1 v., Papp) — FI. roșie București
(Gantner 3 v., Reiter 2 o., San- 
talena 1 v.) 3—6. Dinamo Tg.
Mureș (Verzar 2 v., Bohm 1 v., 
Stcfnhauer) — Progresul Bucu
rești (Harasztosi 3 v., Ella Zeller
2 v.. Negreanu 1 v.) 3—6. Vo
ința L. M. București (Bottner 3 
v„ Nazarbeghian 3 v„ Martiniac 
2 v.) — Energia Reșița (Koning 
1 v., Werlein, Sânger) 8—1. 
FEMININ : Voința Caiei — E- 
nergia București 0—5. FI. roșie 
Oradea (Elena Răduică, Ida Ta
kacs) — FI. roșie București (Luci 
Slăvescu, Livia Vasilescu) 3—2.

pe Mircea Popescu cu 
iată rezultatele: MASCU- 
Progresul Satu Mare (Le-

București (Naumescu 3 v..

C.C-A-
2. Progresai3. — _
4. 
*, 
6.
7. 
*.

. Mare 
Cluj

SABIE

Bone' și Voinescti la exercițiile de 
supleță; în schimb. Bone și Voi- 
nescu vor trebui să insiste mai 
mult decît Tătaru și Cacoveanu 
asupra mișcării în teren cu pași 
mici, rapizi și cu ritm variat.

2. Activitatea individualizată în 
cadrul unor grupe omogene.

Antrenorul va alcătui grupe de 
cite 2—5 jucători care au particu
larități asemănătoare, ca de pildă:

— grupa pentru 
ței;

— grupa pentru 
tezei și supleței;

— grupa pentru 
chideriior lungi pe

— grupa pentru 
minare ci), mingea.

Fiecare.) 
către unul 
care primește indicații de la an
trenor asupra exercițiilor și. asupra 
metodicii aplicării for.

3. Activitatea executată indivi
dual după programul indicat de 
antrenor, în prezența antrenoru
lui, sub controlul și sub conduce
rea lui. Cînd are mai mulți spor
tivi care lucrează individual, an
trenorul va trebui să se ghideze 
după planul de antrenament indi
vidualizat, depunînd o atenție spo
rită în munca de îndrumare și 
control.

4. .Activitatea executată indivi
dual, la teren, fără prezența an
trenorului, după programul indi
cat.

5. Exercițiile zilnice individuale,
executate ia domiciliu, dimineața, 
sau la orice altă oră din zi, timp 
de 10—20 minute, cu efort mic sau 
moderat. Se vor aplica principiile 
gradării și alternării exercițiilor 
după efort și efectul lor asupra 
organismului. Se va lucra înainte 
de mese sau la 2 orc după masă. 
Deoarece timpul de lucrp este 
scurt, «e va evita la rn'îm-
plare. Se vor alege 6—12 exerciții, 
cele mai indicate pentru fiecare 
sportiv în parte. Este necesar ca 
antrenorul să deprindă pe jucător 
să execute corect și conștient e- 
xercițiile individuale. Dăm 
jos un singur exemplu 
modului cum 
dnalizarea 
sportiv de

Jucătorul 
posesor al 
de viteză 
razant, fulgerător, avea o compor
tare inegală, de la un joc la altul 
și chiar de la fază la fază. Com
portarea lui alterna între curse 
excelente, faze minunate de joc 
ofensiv și joc încrlcit, pierderi de 
mingi ușoare, ratări, renunțări la 
luptă oentru minge.

.Analiza individuală multilaterală 
a scos Ia iveală, între altele, ur
mătoarele :

1. Ca tiza principală a comportă
rii inegale a jucătorului constă în 
faptul că posibilitățile sale de .con
ducere și protecție a mingii srnt 
insuficiente față de viteza sa ma
ximă de mișcare, greșelile apărînd 
îndeosebi atunci cînd acționează 
pe spații aglomerate cu adversari.

2. ■— Existau și cauze de ordin 
moral șt de voință, wnele reale

' (subaorecierea adversarilor, lipsa 
de stăruință și de curaj), altele 
aparente (lipsa de conștiinciozita
te, superficialitatea, demobilizarea 
etc.), ultimele izvorînd din cauza 
principală.

Măsurile luate pentru pregătirea 
individualizată au fost următoa
rele :

1. — Lămurirea jucătorului asu
pra prc>blemelor și sarcinilor care 
se pun pentru pregătirea și com
portarea lui.

2. — Îndrumări cu privire Ia 
rolul său în cadrul metodei de joc 
a echipei și colaborarea cu cei
lalți jucători.

3. — îndrumări și executări cu 
privire la folosirea unor ritmuri 
variate de viteză, de deplasare și 
de mișcare în teren, precum și 
pentru folosirea oportună a con
ducerii mingii sau a pasării ime
diate a mingii în raport cu lăr
gimea spațiului de acțiune, ou 
prezența apropiată a adversarilor 
și cu plasamentul coechipierilor.

4. — Prevederea unei activități 
eșalonată în timp pentru perfec
ționarea tehnicei conducerii, pro
tecției și pasării mingii în rit
muri apropiate de viteza maximă 
pe care o poate realiza.

încheiem cu sublinierea că re
zultatele individualizării antrena
mentului nu pot fi garantate decît 
dacă exigența și stăruința antre
norului sînt susținute de conștiința- 
și -perseverența Iară răgaz a spor
tivului.

Prof. VICTOR COJOCARU

dezvoltarea fcrr-

dezvoltarea vi-

executarea des- 
aripi;
jocuri de înde-

grtipă va fi condusă de 
ii din sportivii fruntași

mai 
asupra 
indrvi- 
cu un

s-a realizat 
antrenamentului 
performanță, 
de fotbal N. T., aripă, 
unor deosebite calități 

și a unui șut corect.

nu
de

va executa un 
sporit de repetări față

ACTIVITATEA LA GIMNASTICA
• Duminici s-a desfășurat în sala 

Dinamo din Capita» un concurs de 
gimnastică conținu pentru „Cupa 
Orașelor". La fete victoria a revenit 
echipei din Orașul Stalin care a to
talizat 362 60 p, iar la băieți învin
gători au ieșit gunnaștu din Hm. Vil- 
eea care au acumulat 433,65 p.
• Ptoes’i (prin telefon). — In sala

Energia dm localitate s-a desfășurat 
in zilele de 1* și 16 campionatul de 
gimnastica al școlilor sportive de ti
neret. Clasamentul general : I. Sibiu 
50».14 p.; 2. Orașul Stalin 483J6 p.; 3. 
Ploești 4*4.sa p.; echipe fete : 1. Arad 
253 p.; 2. Constanța 242.85 p.; 3. Si- 
btu Z3».34 echipo băieți : 1. Sibiu
2».M p.; 2. Orașul Stalin 253 p.; 3. 
Pîoești 247AS p., individual junioare: 
Lucia Holovanski (C-ta) 53.25 p-„ 
janiori : Konrad Gașpar (Sibiu) 53 5» 
p.: eat. III fete : Georgeta Dumitriu 
(C-ța; 54,33 p.; rat. ill băieți : Dumi
tru Zăbavă (Arad) 32^0 p: eaL II 
fete : LJgia rilip (Ploești) 52,7» p.; 
băieți cat. 11 : Constantin Rusan (Arad) 
52.2» p.; cat. I fete : Edith Lucaci (Si
biu) *4.4* p.; eat. i băieți : Mihai 
Weber (Sibiu) 105,65 p.

(Amalia Kreis și Ion Opreseu — 
corecpoodenți)

1 6 «3:2» 
76:3*
77:35
7»:42
45:67
M:74
38:74
1131

1 1
• 2
• 2
• 4

7 I
7 S
7 S
7 S
7 1
7 11*
7 11*
7 • • 7

7 7 • • 
till
7 3 1’
7 » 1
7 3 1
7 3»
7 1*
7 * «

ÎS
17
17
13

1«
7

Mm ii 
»fc24 U 
33:57 13

3 14
3
4
C
7

*5:37 14
M:54 13
41:71 *
•: « •

217 7**
7 S 1 1 63:46 1*
7 3 2 1 36:33 1* 
7313 »5:57 14 
7 2 2 3 54S* 13
7 3*4 32:66 13 
7 2 • S 46:66 11
7 • • 7 12:» 7
LA OINĂ

lai se va

. ^taj
PTOgr. F.B. Bwe.
EaergU S. Mare 
știința Tg. Mureș
Progresul Oradea 
Energia Ploeșli

.CUPA ORAȘELOR”
In ziMe de ’4 și 25 

desLlșura în București importanta 
«MBpetiție „CUPA ORAȘELOR” la 
care vor lua parte reprezentativele

------ ;----------------—-------

1
Important

pentru ahsohentii S.H.T.C.F.
Comitetul pentru Cultura Fi- 

zkâ și Sport de pe lingă Con
siliul de Miniștri aduce la cu
noștință absolvenților fostelor 
Școfî medii tehnice de cultură 
fizică, că în perioada 12—20 

gust W57. va avea loc o ul
timă sesiune de examen de 
diplomă pentru cei care nu 
și depus acest examen.

St 
trenori, str. Maxim Gorc
45 de unde se pot primi relații 
privitoare la desfășurarea exa
menului.

NOIf CAMPIONI JUNIORI LA LUPTE CLASICE
Orașul Stalin 20 (Prin telefon). 

Duminică au luat sfîrșit în locali
tate finalele campionatului repu
blican individual pentru juniori, la 
lupte clasice. Juniorii timișoreni 
care se remarcaseră în prima zi, 
au cedat „pasuT pe parcurs, dînd 
astfel posibilitate juniorilor din 
București să cîștige un meritat loc 
îniîi, în clasamentul neoficial în
tocmit pe regiuni. Dintre tinerii 
bucureșteni s-au 
bună pregătire cei din colectivul 
Progresul P. S. ” 
comportarea tinerilor din regiunea 
Baia Mare. In general, juniorii au 
manifestat o bună pregătire gene
rală. Arbitrajele au corespuns de 
data aceasta, contribuind — de 
altfel — la buna desfășurare a 
întrecerilor și Ia stabilirea unei 
juste ierarhii a tinerilor luptători.

impus pri ntr-o

Remarcabilă

S-a remarcat în mod special Gh. 
Tătarii-Sinaia. Nu putem încheia 
aceste scurte aprecieri fără a scoa
te în evidență buna organizare a 
concursului, fată acum rezultatele 
tehnice înregistrate:

cat. 50 kgr.: 1. I. Bobei (En. Ci.), 
2. L. Pilier (Progr. Lugoj), 3. V. 
Vlădescu (T. D. Buc.); cat. 53 kgr.: 
1. Alex. Geantă (En. „Mao Tze 
dun“), 2. C. Ardeleanu (Pr. Lu
goj), 3. P. Ionescu; cat. 56 kgr.: 
1. Ion Tobă (Pr. Buc), 2. H. 
Mavridis (Loc. Ord.), 3. P. David 
(Loc. Tim.J; cat. 59 kgr.: 1. M. 
Mihalache (En. Sinaia), 2. I. 
Toma (En. Huned.), 3. 1. Barbara 
(Din. S. M.). cat. 63 kgr.: 1. M. 
B olog an (En. Reșița), 2. I. Dorol- 
țan (En. B. AL), 3. V. Siito (T. 
D. Buc.); cat. 67 kgr.: 1. O. Nei- 
tcrt (T. D. Buc.), 2. C. Szekely

(Voința Tg. M.), 3. Gh. Zimnea 
(O. S. Marina C-ța); cat. 71 kgrd 
1. Fr. Ratz (Din. S. M.), 2. D. 
Szasz (En. B. M.), 3. C. Torok 
(T. D. Buc.); cat. 75 kgr.: 1. M. 
Scânteie (Pr. Buc.), 2. I. Popescu 
(Loc. Iași), 3. N. Velea (Pr. Tul- 
cea); cat. 80 kgr.: 1. 1. Țăranu 
(Pr. Buc.), 2. N. Volosciuc (Loc. 
Arad), 3. O. Rettfalvi (Loc. Ord.); 
cat. grea: 1. T. Larion (Pr. Si- 
ghet), 2. Gh. Teodorescu (T. D. 
Buc.), 3. I. Călin (FL r. GI.). 
Priniti! clasat la fiecare categorie 
a primit titlul de campion pe anul 
1957. Pe regiuni: 1. București 43 
p., 2. Timișoara 36 p., 3. Baia 
Mare 34 p., 4. Oradea 13 p., 5. 
R.A.M. 13 p_, 6. Ploești 11 p., 7. 
Cluj 11 p.. 8. Hunedoara 8 p.. lași. 
Constanta.

C. Gruia — corespondent

5.



istoric al participării bexerPtr 
la campionatele europene

R.S.F.S.R., PATRIA SPORTULUI DE MAS$

romîni și-au făcut de-Boxerii 
butul în campionatele europene in 
anul 1930. Competiția s-a desfă
șurat la Budapesta. La start s au 
aliniat pafru boxeri 
Plăeșu, Constantin 
Lungu și Nicolae 
excepția lui Marin 
a izbutit unele rezultate mai 
ceilalți pugiliști romini n-au reu
șit să treacă de primul tur. La 
următoarea ediție care a avut loc 
In 1934, tot la Budapesta. Ro- 
mînia a fost reprezentată de astă 
dată de cinci pugiliști: Sandu Ion, 
Dumitru Iordănescu. Ion Borcea, 
Hie Petrescu șî Mihai Stănescu. 
Nici de data aceasta nu se obțin 
performanțe deosebite De abia în 
1937, la campionatele europene 
de Ia 'Milano, boxerii romîni în
registrează primele performanțe 
mai deosebite. Făcuseră deplasa

faptul că 
califică in 

categoria 
obține

romîni: 
Cionoiu,
Carata. 
Plăeșu,

Marin 
Ion 
Cu 

care 
bune.

;hia,
lent,' 

clasîndu-se pe locul II la catego
ria muscă. Un alț boxer romîn. 
Măriți Gașpar, calificîndu-se în 
semi-finală, ocupă locul al lV-lea 
la categoria cocoș.

După cel de al doilea război 
mondial, Romînia participă pentru 
prima 
pene, 
de la 
tante
se obțin rezultatele aștep'-ale,

) A început lupta 
) pentru recordul lumii 
(și la 200 m. spate femei}

■■/ *■* - nea â n- suminiafa performanța
iui, GhBorgțm Fiat care.ji izbutit 
să-j întreacă confortabil pe cam- 

polălietf' Mănrvk. ’Bfiedz-

cuvine totuși remarcai 
trei boxeri romini se 
semi-fînale. Astfel, la 
cocoș, Nicolae Mindreanu 
calificarea dar în semifinala cu 
Zenon Ștefaniuk (Polonia), .ănit 
fiind din meciul precedent, cu 
austriacul Rotând Binder, este 
nevoit să piardă prin neprezen- 
tare. La categoria ușoară, -Fran- 
cisc Ambruș il Învinge categoric 
pe norvegianul Leif Haakon Hen
sen, care a făcut parte din selec
ționata Europe» pentru tradiț’onata 
„Mănușă de Aur“^ldesîa Chicago: 
dispune apoi de acuțpohann
Schalek pierzind emimală in
fața lui Leszek Drogosz (Polonia) 
care avea să devină campionul 
categoriei. In sfîrșit. la categoria 
semi-mijlode. Nicolae Linca obți
ne victoria în fața austriacului 
Wilhelm Kraxner și cehos'ovacu- 
lui Karl Krocak. dar pierde me- 
ciul cu campionul olimpic Zvg-

. pio^ european. Cei^lți boxeri ro- 

b.eorgtie Fiat, Va-

R.S.F.S R. — o țară cît un conti
nent 1 10 000 km. despart punctul
cel mai vestic al acestui imens te
ritoriu de extremitatea lui cea mai 
răsăriteană.

A descrie Federația Rusă în
seamnă a călători neîncetat pe dis
tanțe colosale, care duc de la Le
ningrad la Vladivostok, din Ciu- 
kotka pînă Ia Krasnpdar. de la 
Noua Zemlia pînă la malurile cal
de ale Ăzovuiui. limite intre care 
se întinde nesfirșitul pămint rus. 
Pe acest teritoriu 
întrece suprafața întregii 
rici de Nord și de peste trei 
suprafața restuTtrt Eurppei,cur 
fiu ' -
se 
pii șî cei mai

oară la campionatele euro- 
în 1953, cu prilejul ediției 
Varșovia a acestei impor- 

competițiL Cu toate- că nu 
se

ropean. Cedai"

__________  
sde Tijă, Dumitru Cioboiaru, Șer- 
bu Neacșu și Eugen Furesz — au 
ieșit din cursă fn primul sau al 
doilea tur.

A>a mai bună performanță obți
nută de un boxer romîn Ia ediția 
din 1955 a campiqnatelor, europe
ne a fost locul al doilea cucerit 
de Mircea Dobrescn la categoria 
muscă. EL i-a învins suocesiv pe 
Frederick Qjlrov Urlând^), fostul 
campion european, Franiisek Alajd- 
loch (Cehoslovacia) șl Wolfgaițg 
Behrendt (R. D, Germană^" pier
zind în finala cu E^garț Basel 
(R.F. Germană),, Campionul, ro
mîn la categbfiă serni-mîjlocîe, Ni- 
cofae Linca se califică din nou 
în semi-finale. El învinge pe Karl 
Heinz Schroder ,(Saar) și Aii 
Melek (Turcia) dar este declarat

gigantic,; care
* Ame-

* or’ îuropnLcurg 15 
fluvii* mai mari de 1000 km., 
se desfășoară cele mai vaste cîm- 
pii și cei mai imenși codri din 
cite cunoaște planeta, se succed 
peisaje de o incomensurabilă va
rietate și bogăție.

113 milioane locuitori și 40 de 
naționalități populează R.S.F.S.R. 
Pe teritoriul Republicii,, leagănul 
și nucleul Uniunii Sovietice, se 
află ȚjQ la sută din producția 
U R.S.S. în toate domeniile, ll/ooo 

r școli cu peste 16 milioane 'de elevi, 
mai bine de un milion elevi ai 
școlilor oprofesionale, nenumărate 
rnstituții și academii. Republica 
Socialistă Federativă Sovietică 
Rusă, însumează uu numai cele 
mai uriașe rezerve economice și 
industriale ale U.R.S.S., cj și 
forțe culturale de cea mai mare 
anvergură. Ca formă a manifes
tării culturii poporului, s-a dez
voltat aici o largă mișcare sportivă 
de masă, baza mișcării de cultură 
fizică sovietice, cea mai avansată 
din luruț. k'arjotăliie de climă per-

mit practicarea lu.urur discipline
lor sportive. Astfel. în timp ce ia 
Murmansk se desfășoară întreceri 
de schi sau pasionante curse de 
reni, la Stavropol au loc concursuri 
de atletism la o temperatură de 
plus 30 grade, iar în Krasnodar, 
înotătorii și canotorii străbat apele 
calde ale fluviilor și lacurilor. Mari 
posibilități naturale și sprijinul 
permanent al partidului și guver
nului au permis mișcării sportive 
din R.S.F.S.R. să capete un uriaș 
caracter de masă. Milioane de ti
neri și tinere practică sportul. Și 
mai multi sînt purtători ai insig
nelor G.T.O. de diferite grade, 
participanți da felurite competiții ți 
concursuri Numai în cursul anu
lui trecut au avut loc pe teritoriul 
Republicii 2000 (!) spartachiade ra
ionale și. orășenești. Peste IOOjOOO 
de spodjvi clasificați au luat -par
te la Spartachiadele ținuturilor ți 
republicilor autonome. Intr-un sln- 
,gur sezon au fost stabilise 2000 
recorduri locale, și 237 noi recor
duri ale Federației, dintre care 37 
au fost superioare celor 
performanțe mondiale. X> 
că în aceste oifre

mai, bune
• mr - ■ ,e remarcat 

că în aceste oifre nu sînt induse 
performanțele sportivilor Moscovei 
și Leningradului. Intr-un singur an 
numărul colectivelor sportive a cres
cut cu 7.000 iar cel al practicanților 

sportului cu 700.000. Peste 450.000 
tineri și tinere au îndeplinit în se
zonul trecut normele unionale de 
clasificare sportivă, 400 obținînd 
norma de maestru al sportuhii.

Cu prilejul Spartachiadel po
poarelor din U.R.S.S., sportivi! 
Federației ruse au obtinut o triplă 
victorie pe echipe. Astfel, rcpre-

Federația igiernațion^lă, «.. de 
natație a șters... cu buretele re
cordurile, moadiaie stabilite in' 
bazine de 25 și 33 m., hotărind iL^iloul-

Wtedzki., ,, *
Acum, cînd rindurile de față se 

pregătesc să vadă lumina tiparu
lui, boxerii romîni îșî desăvîrșesc 
la Praga antrenamentele in vede
rea ediției 1957 a campionatelor 
europene. încrezători 9 în forțele 
lor, ei așteaptă -marea bătălie pu- 
gilistică de la „Zimny Stadion", 
cu dorința Mp^a și dovedi riiin nou 
adevărata valoari

ră 
. c 
(rezultatele care sînt obținute în 
k bazine de'50 metrFsdu 55 yarzij 
' Cu două săptămîși înainte, 
Lînotătoarea maghiară Kato Bo 
’ roș, în vîrstă de 16 ani., a ob- 
l ținut primul record mondial in 
[proba de 200 rn spate. Înotînd 
fîntr-un bazin -eglemențar, Kato 
k Boroș a parcurs distanța în ex- 
îcelentul Bmp de 2:11,8. Cea mai 
[bună performanță mondială în 
I bazin de 25 m a lost deținută 
l de olandeza Wielna cu '2:35,3 
' iar cea mai bună performantă 
l maghiară’ într un bazin Similar 
' aparținea din 1950 Bonei Novak 
1 cu 2:42,8.
f Timpurile intermediare în 
[cursa record sînt edificatoare: 
r 37,3 pe primii 50 m. apoi 40,5; 
( 42,1 ; și 4“

tri. Acest 
) cu prisosi 

to«e are
OT

,. omologhete de acum înainte 
că *’recorduri mo'ndiaie numai

evaxata valoare.

MARIUS GODEANU

Ivi ai R.S.F.S.R. aomd~r'frnnte pe maestra
_________ ina Otkalenko se pregătește di. defilare in ziua 
parlachiadei Popoarelor din< UjRi£.Sa> 'ii ) el

^Itimii 50 me-< 
:<Jtatc dovedesc ) 
:a * tînăra înotă-ț 
. posibilități să J aetaa^rezul-ț 
îecare 5u m sub I 

1 40 secunde (rezultate la care se\ 
așteaptă specialiștii) ea poatef 

1 coborî recordul lumii sub 2:40,0/ 
Recordul mondial al "înotă-l 

’ toarei Boroș n-a trăit prea/ 
i mult. Intr-un concurs desfășurat! 

în bazin de 50 m. înotătoarea/ 
» Edwards (Anglia) a obțiflut re \ 

zultatul de 2:41,1 (cu 7 zecimii 
( de secundă superior vecinului! 

record). >
1 Fără îndoială că lupta pentru! 

îmbunătățirea acestei perfor-C 
1 manțe se anunță deschreă. In/ 

bătălia pentru record vor mail 
’’ participa alături de Edwards și/
> Boroș înotătoarele australiene,l

olandeze și sovietice. /
) Interesant de re m a-cat* că a-j 

ceste recorduri considerate cal 
mondiale de către F.I.N.A., nul 

. sînt recunoscute drept... recorA 
duri europene de către Liga! 

L Europeană de natație. De ce ?k 
’ Liga Europeană de natație în/ 
) contradicție cu forul său suprem k 

F.I.N.A. nu respectă dispozi-ț 
). (iile luate de către acesta șîk 
i continuă să recunoască ’vechile/
> recorduri stabilite în bazine del 
, 25 sau 33 m, pînă la discuta i 
’ rea acestei probleme în cadrul! 
k ședinței care va avea loc la 11S 
’ august la Zagreb !
L Vicepreședintele 
' Lenraine a declarat însă, că dini 
) moment ce forul suprem al na 
l tației a luat o hotărîre, o ase-(
> menea discuție este o adevăra-'
I tă- pierdere de vreme. - (

F.LN.A.,’

zentariva ibSfSR. (orașul Mos-* 
co va) a cucerit primai loc, repre
zentativa R S.F.S R {regiuni, ți
nuturi, republici autonome) loeul 
II iar reprezentativa R.S F SR. (o- 
rașul Leningrad) locul III.

Din rîndul sportivilor Federației 
ruse s-au ridicat campioni neintre- 
cuți cum ar fi Vladimir Kuț, cîș- 
tigător a două medalii de aur la 
Jocurile Olimpice și deținător al 
recordului mondial în proba de 
10.000 m, recordmanele mondiale 
Nina Otkalenko și Gaiina Zibina, 
campionii olimpici Nina Ponoma
reva, Tamara Tîșkievici. Viaceslav 
Ivanov, lurii Tiukalov. Arkadii Vo- 
robiov. Gheorghii Șatkov, Boris 
Stepanov, Anatolii Bogdanov, Va
lentin Murațov, Viktor Romanenko, 
fotbaliști ca lașin, Bașașkin. Sal
nikov, Strelțov, Ivanov, etc.

Ar fi greșit să se creadă că acti
vitatea sportivă a Federației Ruse 
pulsează numai la Moscova, Lenin
grad sau alte centre mari ale Re
publicii. Activitatea de cultură fi
zică a pătruns temeinic în colțurile 
cele mai îndepărtate ale imensului 
teritoriu, fie că este vorba de cine 
știe ce localitate așezată dincolo 
de cercul polar de nord sau de un 
inie colhoz din stepa Volgăi.

Priviți pe hartă:
IAKUJK — străvechi oraș în 

plină taigă siberiană. Climă aspră. 
Termometrul coboară iarna pînă Ia 
minus 60 grade. Aici se organi
zează în fiecare an 
șah la... 1000 de table. Ce țară 
se poate 
performanță?

MAGADAN — orientul îndepăr
tat. Condiții climaterice asemănă
toare. Totuși, în acest raion se 

discipline

meciuri de

mîndri cu o asemenea

practică peste 20 de 
sportive iar ^.echipă de 150 tineri 

(f Jinerjțdflșit să se 
îinakr sparfachiadei
Orașul dispune de mai multe săli 
de gimnastică și un bazin aroperit 
de înot.

ARHANGHELSK - vecinul ți
nuturilor. acoperite de gheață veș
nică. 50.006 participant la un 
cros de schi.r De aici s-au ridicat 
campioni ca V. Kuzin, V. Oieașev 
și alții.

POLUE NORD' 4 - stațiune
experimentală în derivă. Sportul 
a pătruns șj aici, ca pretutindeni 
unde trăiește ' oniul sovietic. In 
scurta vară polară au fost orga
nizate concursuri de tir, volei și... 
fotbal (pe teren de zăpadă, evi
dent), iar cînd noaptea polară a 
acoperit 
pătruns, șahul a devenit mijlocul 
cel mai 
bere.

Asemenea exemple pot fi date 
la infinit. R.S.F.S.R. este doar pa
tria sportului de masă 1

califice în 
R.S.F.S.R. 

săli

totul cu întunericu-i de ne

bun de a umple orele 11-

Moscova se pregătește pentru marile Jocuri sportive ale tineretului
(Urinare din pag. l-a)

tenești vor participa peste 6.000 
de sportivi veniți din toate con
tinentele. Ei se vor întrece ia 23 
de discipline. In rindurile partici
pa nți lor se vor afla numeroși cam
pioni și recordmani mondiali, (au
reați ai Olimpiadei de la Melbour
ne. Această valoroasă participare 
va face ca întrecerile de la Mos
cova să atingă nivelul celor mai 
mari competiții mondiale.

— Ce pregătiri s-au făcut Ia 
Moscova pentru buna desfășurare 
a acestor mari întreceri spoîtive?

— Aci se cuvine să amintesc 
de bazele care au fost pregătite 
pentru aceste impunătoare mani
festări sportive, ca și de verifica 
ta capacitate organizatorică a mos- 
coviților.

In capitala Uniunii Sovietice se 
simte încă de mult apropierea mă
reței sărbători a tineretului lumii. 
Centrul orașului ca și fiecare colț 
al Moscovei devine și mai frumos 
prin amenajările care se fac, prin 
gustul cu care sînt împodobite 
piețele și străzile. Luciul acesta 
l-am simțit și atunci cînd am 
vizitat bazele pe care se vor des
fășura întrecerile din cadrul celei 
de a treia ediții a Jocurilor Spor
tive Internaționale Prietenești. 
Dintre aceste amenajări, in cen
trul atenției se impune modernul 
complex sportiv de la Lujniki do
minat de stadionul central V. I. 
Lenin și de Palatul Sporturilor.

Stadionul, cu o capacitate de 
peste 100.000 Jocuri, nu dezvăluie 
vizitatorilor, la prima vedere, decît 
frumoasa și eleganta construcție 
a tribunelor, covorul moale de 
gazon al terenului ca și pista care 
răspunde celor mai mari exigențe.

Și totuși pentru a vizita acest sta
dion, pe care se vor desfășura în
trecerile de atletism și numeroase 
partide de fotbal, iți trebuie cel 
puțin o zi. Sub tribunele și 
pavilioanele stadionului sint 2000 
de încăperi, dintre care 19 săli 
de antrenament. 100 vestiare, ca
merele unui hotel cu o capacitate 
de 600 locuri, două restaurante, 
cabine de radio-emisie. cabine 
lefonice, etc.

E firesc ca in comparație 
acest stadion, terenul alăturat 
o capacitate de 15.000 locuri

in

fe-

cu 
cu 
să

fie denumit „Stadionul mic". Cu 
tribune de beton foarte apropiate 
de teren și construite de jur 
prejur, cu instalații pentru noc
turnă și podium-uri speciale, 
ceasta baza va găzdui întilnirile 
de baschet și tenis.

O construcție care impresionea
ză-prin amenajările ei este bazi
nul de înot. Cu opt culoare, și de 
dimensiuni olimpice, această bază 
are tribune cu o capacitate de 
13.000 de locuri, instalație pentru 
nocturnă, apă încălzită, două ba
zine de antrenament sub tribune 
(cu cite două culoare și o lungime 
de 25 metri) și un bazin de sări
turi cu dimensiunile de 25x22 me
tri. Foarte interesantă este comu
nicarea dintre vestiare și locu
rile de start. Aceasta se face prin 
niște canale cu apă ce pornesc 
din vestiare și permit sportivilor 
să ajungă înotînd (deci in condițiile 
de concurs) pînă fa start.

Cu o intrare monumentală. Pa
latul Sporturilor este de cinci ori 
mai mare decît Sala Sporturilor 
de la Floreasca. El are o capaci
tate de 17.000 locuri și prin ame
najările șale este una dintre cele 
mai moderne săli de sport din

îm-

a-

Europa. Cu perfecte condiții de 
aerisire și de menținere a tempe
raturii la același nivel. Palatul 
Sporturilor permite ca într-o seară 
să se desfășoare aci o demon
strație de patinaj, urmărită de 
spectatori care nu simt deloc.- ră
ceala terenului (în sală fiind o 
temperatură de +18 grade) și în 
seara următoare, pe același teren, 
un concurs de gimnastică. Exce
lenta luminăție, luxoasele garde
robe și holuri ca și impunătoarele 
coloane de la intrare — toate te 
fac să părăsești cu regret această 
minunată sală. Aci se vor desfă
șura î 29 iulie și II august, 
între ie gimnastică și box. £ 

npeeri d'n țadrul ce- 
sm ediții amocurilor 

țietenești 
cultură 

lor* (scri- 
(îupte |i-

laie

1
trei 

nterna
VI 

fizică 
mă.), 
bere și 
Dinamo^T^
Bufe

^atul;
ovietel 
anej" 
la baza nautică 

stadionul 
și stadio-

t pen- 
e an- 

sportivilor
t 
trenament și cazare ale 
participanți la aceste întreceri?

— Aproape trei sferturi din de
legațiile participante Ia întrecerile 
sportive vor fi cazate la Univer
sitatea Lomonosov de pe colinele 
Lenin. Se cunosc, destule amănun
te în legătură cu confortul oferit 
de apartamentele și toate amena
jările acestei instituții de învăță- 
mînt, pentru a nu mai fi nevoie 
să insist asupra lor. Vreau să arăt 
insă că aci, în incinta universită
ții, sportivii vor avea cele mai 
favorabile condiții de antrenament, 
datorită numeroaselor baze cu care 
este inzestrată universitatea. Să-

Iile de box, lupte, haltere, gim
nastică — toate avind apa- 
ratajele necesare — numeroasele 
terenuri de volei și baschet, ba
zinul acoperit ca și micul stadion 
vor permite sportivilor să-și con
tinue pregătirile și să facă utile 
schimburi de experiență.

— Ce alte manifestări vor avea 
loc pe stadioane în afara întrece
rilor propriu-zise?

— Cunoscutul stadion Dinamo 
Va găzdui, în zilele Festivalului, 
în afara ctfoțva meciuri de fot
bal și trei manifestări artistice de 
mare amploare. Astfel aci se va1 ’ 

i organiza ^Orseară dp bakț" la 
♦care vo- participa sute de bale

rini și balerine din întreaga Uni
une " “ / * ........................
la Leningrad și Moscova, 
aci va avea loc „O seară de circ1 
cu concursul așilor tuturor circu
rilor din U.R.S.S. In sfirșit, tot 
stadionul Dinamo va găzdui 
„O seară- de cîntece și dansuri" — 
o veritabilă trecere în revistă a ce
lor mai autentice creații ale fol
clorului popoarelor sovietice.

In țjmpuf.,festivalului se vor 
organiza o gală de filme din lu
mea sportului ca și o expoziție de 
fotrfgrafii de sport, manifestări la 
care va fi reprezentată și țara 
noastră.

Sportivii romini se pregătesc cu 
multă insufiețire în vederea în
trecerilor de ia Moscova, dornici 
să obțină rezultate de valoare, care 
să contribuie la reușita deplină 
a acestor mari manifestări spor
tive desfășurate sub semnul prie
teniei și al păcii.

și baleruie din întreaga Uni- 
Sovietică și în primul rînd de

Tot
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ROMÎ ITALIA
(Urmare din pag. 1)

privește maturitatea lor, indivi
duală și de colectiv, mulțumită că
reia au izbutit ca după o repriză 
Ia capătul căreia situația din teren 
marcase inferioritatea lor (chiar 
mai mare decît o arăta diferența 
aceea 
plini 
ți să 
rea

Să 
scorului: 0—2, 2—2, 2—3, 
3—5, 4—5, 6—5, 6—7, 7— 
nutul 6), 7-9, 9-9, 10-9, 10-11. 
12—11, 12—13, 13—12, 14—12,
14-14, 16-14, 16—15, 16-16,
(minutul 14), 16—17, 16-19, 17— 
19, 17-20, 18—20, 19—20, 19—21, 
20—21, 20—23— O repriză in care 
scorul a alternat, după cum se 
vede, dar ne-ar fi putut fi net 
favorabil dacă băieții noștri ar 
fi opus zonei italiene un con
traatac prompt, mai curajoase și 
mai precise încercări la coș de 
la semi-distanță și distanță și, 
fn sfîrșit, mai multă siguranță 
în aruncările libere. Notați: bas- 
chetbaliștii romîni au beneficiat de 
19 aruncări libere, dintre care 
transformat doar 9, iar din 
țiuite au încercat numai de 
ori coșul, înscriind de 5 ori.

începutul reprizei secunde 
scos în evidență, înainte de toate, 
ea lăudabilă, simțitoarea creștere 
a ritmului de joc impusă de e- 
chipa noastră, care își manifestă 
— prin viguroase acțiuni 
traatac — hotărîrea de a 
țiativa, Rezultat imediat 

în trombă.
Folbert:

de 3 puncte} să reintre 
de siguranță, să remonteze 
ia în mod energic conduce-

lăsăm să vorbească evoluția
0—2, 2—2, 2—3, 3—3, 

" ~ 7 (ml-

au 
ac-

14

a

două acțiuni i 
organizate de

pe con- 
lua ini- 
al celor 
strălucit 
22—23,

24—23. Apoi: 25—23, 25—24, 25— 
26,27-26,27-27 (minutul 25), 29-27, 
29—29, 30—29, 30—30, 32—30,
32—31, 34—31 (tot în minutul 
27), șapte minute în timpul că
rora baschetbaliștii italieni au 
reușit să egaleze și chiar să con
ducă o dată fără însă a întuneca 
vreun pic superioritatea din • ce 
tn ce mai clară a reprezentati
vei noastre.

Oaspeții recurg cu insistență Ia 
o îndîrjită apărare .om la om", 
tn ciuda căreia insă jucătorii 
romîni organizează — cu calm, 
cu prudență, dar și cu multă 
fantezie — reușite acțiuni în a- 
tac sub coșul advers, tuptind tot 
odată cu sporită atenție sub pa
noul propriu. Ca firească urmare: 
36—31, 36—34 (minutul 30), 
43—34 (minutul 33), 43—37, 49- 
37 (minutul 36)... 53—40, se intră 
fn ultimele 3 minute cu scorul de 
53—43, 53—44,55—44, 55-46, 56-46, 
56—47, 56—48, 56—49, 58—49.
58—50 și 58—51, rezultat final 
pe care-1 consfințește fluierul tui 
Robert Blanchard (Franța) și 
al Iui Karel Klima (R. Ceho
slovacă), un reușit cuplu de arbi
tri, care au asigurat cu multă 
competență și promptitudine buna 
desfășurare a întilnirii.

Mențiuni pentru comportare se 
cuvin a fi acordate: lui Mihai 
Nedeff (cel mai bun din repre
zentativa Romîniei), lui Folbert, 
Fodor și lui Cucoș, iar din echipa 
Italiei jucătorilor Lucev, Posar, 
Canna șî Alesini.

Cele 109 puncte ale partidei au 
fost înscrise de. Nedeff (15), Cu
coș (15), Folbert (8), Eârdogh 
(7), Fodor (4), Nagy (5), Răduca-

O speciucuioasa pătrundere realtzată de Nedejj. care, spărgînd 
zidul apărătorilor italieni Alesini (stingă) și Gamba (nr. 8), înscrie 
două noi puncte pe tabela de marcaj, tn dreptul numelui țării noastre.

nu (2), Niculescu (2), pentru 
R.P.R., Costanzo (16), Lucev (10), 
Alesini (8), Canna (7). Macoratti 
(4). Posar (3), Sarti (2) și Gamba 
(1) pentru Italia. Au mai jucat 
Novacek, Costescu și Roc-.hi.

★

In deschidere, echipa 
București a realizat o 
performanță întrecînd 
campioană a R.P. Bulgaria, Spar
tak Sofia, cu scorul de 55—45 
(24-19).

Dinamo 
excelentă 
formația

CONSTANTIN FAUR
D. STANCULESCU

Starturile atleților sovietici
stadion Kirov dinPe marele _____  ___

leningrad a început la 19 mai tra
diționalul meci de atletism dintre 
ectiipele R.S.F.S.R., Ucrainei, Bie- 
lorusiei. Moscovei și Leningradu
lui. In prima zi au fost obținute

Rezultate tome ale atletfor 
din R.D. Germană

BERLIN. 20,(prin telefon de la 
corespondentul nostru). Atleții din 
R D. Germană își intensifică pre
gătirile în vederea întîlnirilor in
ternaționale pe care le vor sus
ține în acest an. Duminică au 
avut loc concursuri la Berlin, Leip
zig și Potsdam.

In cadrul Întrecerilor desfășu
rate la Berlin au participat și 
atleii vestgermani. Dintre rezul
tatele mai bune amintim pe acela 
obținut de Klaus Richtzenhain 
(R.D.G.) la ,1000 m.: 2:20,8 —
performanță care constituie recor
dul egalat al Germaniei. Proba de 
100 m. a fost cîștigată de Schultz 
(R.D.G.) 10,9 sec., iar la arunca
rea greutății bărbați, pe primul 
loc,s-a clasat Kuhl (R.D.G.) cu 
15,94 m. La 5000 m. pe primul loc 
s-a clasat vestgermanul Konrad, 
care; a parcurs distanța în 14:23,8.

In cadrul întrecerilor 
rate la Potsdam, tînărul 
a obținut un nou record 
la -aruncarea ciocanului:

Lâ Leipzig, Gunther 
sărit 1,95 m. la înălțime, Ketțy a 
sărit 7,09 m, la lungime, iar Hanna 
Lutge a aruncat greutatea la 
14, 93 rh.

GERHART LERCH

o serie de rezultate bune, în ciuda 
pistei grele și a timpului nefavo
rabil. Astfel. Maria Itkina a par
curs 100 m. plat în 11,7 sec. iar 
Boris Tokarev a înregistrat pe 
aceeași distanță 10.6 sec. In proba 
de 1500 m., fostul recordman al 
tării, Vladimir Okorokov a repur
tat o victorie categorică, cu rezul
tatul de 3:46,6 Campioana 
pică ------ —’’
decât 
tații,
15,55 
Iov a 
karev 
200 m. în 21,5 sec. Cu o surpriză 
s-a încheiat cursa feminină de 800 
m. Recordmana mondjală Nina 
Otkalenko a fost învinsă de tinăra 
Elizaveta Ermolaeva. Cîștigătoa-

ohm- 
Tamara Tîșkevici și-a adju- 
vidoria la aruncarea greu- 
obtinînd un rezultat de 

m. Sprinterul Iurii Konova- 
sosit în același timp cu To
pe 100 m. și a ciștigat la

Ia Cupa Davis, 
Polonia a eliminat Chile

desfășu- 
Niebisch 

al R.D.G. 
57,49 m.

Lein a

Duminică s-au încheiat me
ciurile din turul doi al competi
ției internaționale de tenis „Cupa 
Davis". La Varșovia reprezenta
tiva R. P. Polone a furnizat o 
mare surpriză eliminînd din con
curs echipa Chile pe care a în
vins-o cu scorul de 3—2. fn tu
rul următor echipa R. P. Polone 
va juca cu Italia la Varșovia.

Alte rezultate: Franța-R. Ceho
slovacă 4—0; Anglia-Noua Zee- 
landă 5—0; Mexic-R. F. Germană 
3—1; Italia-Olanda 3—0; Dane- 
marca-Africa de sud 4—1; Belgia- 
R. P. Ungară 4—1; Filipine-Japo- 
nia 3—1.

Motockliști romîni 
peste hotare

In cursul zilei de astăzi va pă
răsi Capitala, plecind spre R. D. 
Germană, lotul de motociciiști care 
va reprezenta A.V.S.A.P. la con
cursul internațional ce se va des
fășura la Erfurt, între 29 mai și 
1 iunie. Lotul este alcătuit din: 
M. Cernescu, L. Szabo, M. Pop. 
C. Radovici, AL Lăzărescu, M. Dă- 
nescu și Al Huhn.

Pachmann conduce 
în turneul zonal de șah 

de la Dublin

maestru 
Pachmann conduce ne- 
6 puncte, urmat de 
P. Ungară) 5‘/2 punc- 
(R. F. Germană) 4'/^

DUBLIN (Agerpres). — In tur
neul zonal de șah de la Dublin, 
după 6 runde, marele 
cehoslovac 
învins cu 
Benko (R.
te, Schmid
puncte, Alexander (Anglia), Guis- 
tolisi (Italia) 4 puncte.

In runda 6-a s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Pachmann- 
Scheltinger 1—0; Benko-Alexan- 
der 1—0; Stanberg-Gligoric 1—0; 
Schmid-Guistolisi '/a—*/2; Dreyer- 
Dunkelbtum */2—*/2.

A lll-a ediție a competiției cicliste: 
Cursa prieteniei romirco-bulgare”»»

rea a parcurs cele două ture de 
stadion în 2:08,6. Otkalenko a fost 
cronometrată 2:09.2.

Victoria în proba de săritură în 
lungime bărbați i-a revenit lui 
Gurghenidze cu 7,37 m„ iar cea de 
sărituri în lungime femei Ninei 
Dvalișvili, care a reintrat în acti
vitatea competițională cu această 
victorie: 5,87 m. Concursul ia 
sfîrșit astăzi.

Printre cursele internaționale de 
cicliști amatori, care se bucură 
de o mare amploare, se înscrie și 
competiția inițiată în anul 1955 de 
către ziarele „Informația Bucureș- 
tiului" și „Vecerni Novini" (So
ția): „CURSA PRIETENIEI RO- 
MINO BULGARE". La 1 iulie se 
va da din București startul în cea 
de a lll-a ediție a acestei impor
tante întreceri.

Prima ediție s-a desfășurat in 
1955 pe ruta București — Sofia (3 
etape), iar a doua ediție in 1956 
pe distanța Sofia — București (4 
etape). La a lll-a ediție, traseul

(6 etape)

★ 
avut loc meciul atle-
Baltice. De remarcat

La Riga a 
tic al Țărilor 
rezultatul discobolului A. Balatș- 
nikas (51.03 m.). V. Vaivads a 
aruncat ciocanul la 60,32 m., sta.' 
bilind un nou record letonian.

Călăreții juniori 
ai asociației Recolta 

concurează in R. P- Ungară
Astăzi a plecat in R.P. Ungară 

un lot de juniori la călărie al aso
ciației RECOLTA compus din 
R. Schuster, Șt. Niedervieser, M. 
Dorojan, D. Mihăilescu, O. Dima. 
La 24 și 25 mai, ei vor întîlni o 
selecționată a tinerilor călăreți din 
satele R.P. Ungare.

a fost mărit simțitor 
după cum urmează:

Etapa I, luni 1 iulie
— Urziceni — Buzău
210 km.

Etapa a II », marți 2 iulie, Brăila
— Galați Brăila - Buzău. 170 
km.

Etapa a lll-a, miercuri 3 iulie, 
Buzău — Ploești — București — 
Giurgiu, 180 km.

Joi 4 iulie, zi de repaus la Russe 
(R. P. Bulgaria).

Etapa a IV-_a.
Russe —

Etapa 
Gabrovo

Etapa
Plovdiv

București 
- Brăila,

vineri 5 iulie 
Gabrovo. 150 km.
a V-a, simbătă 6 iulie, 
— Plovdiv, 150 km.

a Vl-a, duminică 7 iulie,
— Sofia, 157 km.

Mtine, la Reșița, 
reprezentativa de box 
T. U. L Finlanda— 
Selecționata Energia

Turneul zonal de șah de la Sofia

Mititelu a rem zat cu Matanovici
SOFIA (prin telefon). După 

două kifrîngeri consecutive, Mi
titelu a căutat în runda a Xl-a 
să se reabiliteze în partida cu 
Matanovici Și a reușit. dar 
numai pe jumătate. Jucînd cu 
negrele, reprezentantul nostru a 
obținut o poziție superioară, a re
fuzat (pe bună dreptate) remiza 
propusă de Matanovici si a ju
cat decis la cîștig. In criză de 
timp însă, el n-a observat un a- 
mănunt important: faptul că po
ziția se repetase de trei ori.

Aceasta nu i-a scăpat lui Mata- 
novici, care, conform regulamen
tului. a reclamat remiza. Szilagy, 
greșind grav în partida cu Pfeiffer, 
a pierdut un cal și s-a recunoscut 
tnvins. Prima victorie în turneu

er.

a obținut-o egipteanul Baskwii 
care, cu negrele, a cîștigat la 
Beni. Neikirch a remizat cu 
Zitta. Partidele Barcza—Fuchs, 
Sliwa—Filip și Karaklaici—Niemela 
s-au întrerupt.

După 11 runde, Filip continuă 
să conducă în clasament cu 
7*/a p. și o partidă întreruptă. 
7«/2 p. totalizează Pfeiffer. Nei
kirch are 7 p. iar Sliwa și Mata- 
novici 6‘/2 și cîte o partidă între
ruptă. Urmează Mititelu 6 p., Szi- 
lagy 5‘/2 (2), Karaklaici 4‘/2 (1), 
Barcza 4 (1). Beni 4, Niemela, 
Fuchs 3'/j (1), Zitta 3*/2, Basiuni 
2*/2. Astăzi, turneul continuă cu 
desfășurarea partidelor întrerupte, 
iar mîine se joacă penultima run
dă.

i

Reprezentativa de box T.U.L. 
Finlanda va susține inline la Re
șița cea de a doua întrecere din 
cadrul turneului întreprins în țara 
noastră. Sportivii oaspeți, care au 
avut o comportare remarcabilă in 
reuniunea disputată la București, 
vor întilni o selecționată a asocia
ției Energia.

Kv<-
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Tknâsoara—Zrenjanin 4-4 
ia lupte

Zrenjanin 20 (Prin telefon). In 
ultimul meci din cadrul turneului 
pe care l-a Întreprins in R.P.F. Iu
goslavia, reprezentativa regiunii 
Timișoara a terminat la egalitate 
(4-4) cu selecționata locală.

>

2—0 în fața echipei Monaco. Cele
lalte rezultate : Lens — Racing 2—9 : 
Reims — Lyon 4—1: Marseille — 
Toulouse 3—9 : Sochaux—Nice 4—2 : 
Sedan — Nîmes 1—9 : Angers—Metz 
9—3.

lati clasamentul 
pionatulul :
1. St. Etienne
2. Lens
3. Reims
4. Racing
5. Monaco
6. Marseille
7. Sochaux
8. Toulouse 

Sedan 
Nlmes 
Angers 
Lyon 
Nice
Valenciennes
Metz
Rennes

definitiv al cam-

ST. ETIENNE—CAMPIOANA FRAN
ȚEI STRASBOURG ȘI NANCY PE 

ULTIMELE LOCURI

Duminică s-a desfășurat ultima 
etapă din campionatul Franței, edi
ția 1956—1957. După cum era ' —
văzut, încă cu două etape 
de sfîrșit, St. Etienne a 
campionatul, învingînd în 
joc echipa Rennes cu 2—0. 
mele două locuri s-au clasat Stras
bourg și Nancy. Strasbourg deși a 
învins In deplasare cu 1—0 pe Va
lenciennes n-a putut să-și salveze 
situația, în timp ee Nancy a pier
dut surprinzător pe teren propriu cu

de pre- 
înainte 
cîștlgat 
ultimul 

Pe ulti-

9.
19.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17. Strassbourg
18. Nancy

CLASAMENTUL

9 5 88:45 49
3 18 77:48 45
7 9 73:47 43

8 9 86:55 42
6 11 57:44 49
7 11 69:53 39
5 15 63:62 33

8 14 61:49 32
14 11 51:59 32

5 16 52:56 31

34 29
34 21
34 18

34 17
34 17
34 16
34 14

34 12
34 9
34 13 __________
34 16 11 13 42:51 31
34 13 4 17 45:54 39
34 11 8 15 57:69 36
34 16 9 15 43:72 29
34 9 19 15 51:58 28
34 11
34 9
34 8

5. Italia 5 113 4:14 3
6. Elveția 5 6 2 3 8:15 8

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI 
MAGHIAR

După etapa de duminică clasa
mentul are următoarea înfățișare :
1. Vasas Bp.
3. M. T. K.
3. Csepel
4. —5. Ferencvaros
4—5 Ujpesti Dozsa
6. Fecsi Baranya
7. Tatabanva
8. ------ ' '
9.

16.
11.
13.

8 5 3 9 23: 7 13
8 6 6 3 25: 7 12
8 4 2 2 11:12 18---------------- 9

8
9
8
7
7
5

9333 11:19 
8 4 13 12:11

8 4 1 3 5: 8 
8242 9:11 
8233 19:21
8 3 14 12:17 
8134 12:16
8 1 3 4 9:17 
9126 11:22

OSLO, NORVE- 
IN PRELIMINA-

5 18 36:63 27
8 17 43:66 26
9 17 43:76 25
Dr. GERO“

După ultimele două jocuri (Iugosla- 
via — Italia 6—1 și Cehoslovacia — 
Iugoslavia 1—0) clasamentul „Cupei 
dr. Gero“ se prezintă astfel :
1. Ungaria “ "
2. Cehoslovacia
3. Iugoslavia
4. Austria

„CUPEI

8 5 2 1 25:15 12
6 5 6 1 17: 9 16
9 2 3 4 16:13 7
7 2 2 3 12:17 6

Saljotarjan 
Dorog 
Honved 
Szeged 
Szombathely

MIERCURI LA 
GIA-BULGARIA 
RULE CAMPIONATULUI M-ONDIAL

SOFIA, (prin telefon). — Echipa 
de fotbal a Bulgariei a plecat la 
Oslo în vederea primului meci din 
cadrul preliminariilor campionatului 
mondial cu echipa Norvegiei, care 
va avea loc miercuri. A făcut de
plasarea următorul lot: portari : Io- 
sifov, Najdenov; fundași: Rakarov, 
Manolov I, Goranov, Manolov II; 
Mijlocași: Boșkov, Kovacev, Ciaki- 
rov; înaintași: Mllanov, Dimitrov, 
Panaiotov, Kolev, lanev, Diev și A- 
badjiev. Antrenori: Ormangiev șl Ml- 
lev.

4

■ La 9 iunie va avea loc la 
Budapesta întîlnirea de volei din
tre reprezentativele Ungariei și 
Franței.

■ Duminică a luat sfîrșit la 
Karl !Marx Stadt întîlnirea de 
popice dintre reprezentativele Un
gariei și R.D. Germane. Victoria 
i-a revenit echipei R.D. Germane 
cu 2320 la 2275.

■ Echipa de polo pe apă Vasas 
?,P' și echipa de haltere Csepeli 
Vasas vor susține în această săp- 
tămînă mai multe întîlniri în 
U.R.S.S.

■ La Lwow, cunoscutul trăgă
tor sovietic Lew Wainstain a ob
ținut o performanță excepțională 
la pistol viteză:590 p. din 600 po
sibile.

■ Campionatele mondiale de
lupte clasice se vor desfășura în 
1958 la ~ - -----
iunie.

Budapesta, între 25 și 28

Început disputarea Turului 
una din cele mai mari

■ A 
Italiei, 
competiții ale ciclismului profesio
nist. Etapa a JII-a (Verona-Fer- 
rara, 192 km) disputată ieri, a fost 
cîștigată de spaniolul Miguel Po- 
blet, cu o medie orară de 45,582 
km. In clasamentul general pri
mul loc îl ocupă francezul Loui- 
son Bobei


