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ala Floreasca — scena „Cupei Europei" la gimnastică: un 
covor imens din două nuanțe de verde, un plafon împodobit 
cu o coroană simbolică împletită din drapelele a zece națiuni, 

trei aparate, dintre care unul — paralele inegale — pare a distona 
ou simetria întregului decor. Simplitate, eleganță, grandoare. Scena 
își așteaptă artistele. Sus cortina!

SUCCES primei ediții a „CUPEI EUROPEI"!
Așteptăm cu înfrigurare evoluția elitei gimnasticii feminine eu

ropene. Avem încă vie în memorie măreția spectacolului de gim 
nastică de la București, ocazionat în august 1953 de Intîlnirile 
sportive internaționale prietenești ale tineretului. Cunoaștem de 
atunci pe Tamara Manina, pe Danielle Sicot, pe Olga Tass, pe Eva 
Boșakova și știm că disputa lor pentru supremație determină un 
spectacol de neegalat. Și cu atît mai mare ne este nerăbdarea, cu 
cit de această dată reprezentantele noastre — Elena 
Sonia Inovan — sînt de valoarea protagonistelor 
petiții.

Succes, Sonia 1 Haide, Lenuța! încrederea noas
tră vă însoțește în această aprigă dispută !

Dar „Cupa Europei" nu e numai o întrecere 
sportivă de mare amploare. Ideea organizării oi 
—• pornită chiar de la gazdele de astăzi — însu
mează cunoașterea și apropierea celor ce luptă 
pentru victoria sportivă. Și nu a fost nevoie să 
înceapă competiția, pentru că odată cu urările 

de „bun sosit" sau „bun găsit", fruntașefle gim
nasticii europene — reprezentante a zece țări — 
și-au deschis inimile, citind unele în ochii celor
lalte sentimente de prietenie și admirație.

Tocmai de aceea, oaspeții noștri de onoare din 
aceste zile, conducători ai Federației Internațio
nale de gimnastică și ai comisiilor ei tehnice, în 
frunte cu președintele F.I.G., d-1 Charles Thoeni, 

pot fi mîndri de semnificația și valoarea sportivă 
a „Cupei Europei", care va fi inaugurată mi ine 
dimineață în sala

Teodorescu și 
acestei com-

Floreasca — r. i. —

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!
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_ grandioasa iniilnire « tinerelului mondial ce oa
acea loc în august, in capitala Uniunii Sovietice, 
toată țara întimpină acest important eveniment prin 
Zilnic, corespondenții noștri ne comunică vești despre 
treprinse în întîmpinarea Festival ului de la Moscova.

sportivii din 
noi succese, 
acțiunile tn-

CONCURSURI... CONCURSURI...

stringer! 
de bun

de mină, >» *
sosit...
și cel de la vama

Flori,
urări

Personalul T.A.R.O.M.-ului
aeroportului Băneasa s-au obișnuit cu acest „spec- 

de multe ori în ulti-

de mină, urări de bun 
aceasta reprezentante-

tacol" pe care l-au văzut
mele 3 zile—

Din nou flori, strîngeri 
sosit... adresate de data 
lor Uniunii Sovietice care au venit vineri dimi
neața cu avionul Moscova—București. Din avion 
au coborît: Larisa Lattnina, Tamara Manina și... 
Larisa leromina (nu Sofia Muratova cum fusese anunțat). Ele sînt în
soțite de antrenoarea de stat Taisia Demidenko — conducătoarea de
legației, membră a F.I.G. — și Antonina Kerveakova, antrenoarea echi
pei.

De abia coborîte din avion și renumitele gimnaste Latînina și 
Manina cer informații: „Ce de
legații au mai venit? Boșakova 
este in București? Dar Olga 
Tass?"—întreabă Manina în timp 
ce Latînina vrea să știe care, sînt 
cele două reprezentante ale noas
tre. După ce am răspuns la între- 

cerut și noi lămuriri, 
delegației, Ta'tsia

Va rămine „Cupa Deltei” 
la Jurilofca?

Răspunsul îi vom cunoaște doar 
duminică seara, cînd oficialii tra
diționalei competiții organizate de 
asociația „FLAMURA ROȘIE 
vor consemna numele învingăto
rilor în foile de concurs. Deocam
dată s-a dat... startul. Dacă pes
carii din Jurilofca vor termina 
învingători, ei vor păstra defini
tiv Cupa oferită de asociația FLA
MURA ROȘIE. Dacă nu, ei vor 
trebui să mai aștepte „puțin” de
oarece regulamentul competiției 
prevede că acest trofeu poate fi 
cucerit după victorii realizate în 3 
ani consecutiv sau în cinci ani 
alternativ. E greu de spus cine 
va cîștiga întrecerea. Numărul 
participanților trece de 100 și pre
gătirile făcute pînă acum lasă să 
se întrevadă o luptă foarte dispu
tată pentru primele locuri. Cîști- 
gătorii primelor două ediții — 
sportivii din Jurilofca — vor primi 
reollca pescarilor din Galați, Con
stanța, Sulina, Sf. Gheorghe și 
Tulcea. Se va concura cu echipaje 
de caiac dublu (trei de fiecare 
centru) și canoe 10+1. Pregătirile 
făcute de asociația FLAMURA 
ROȘIE (care a trimis din vreme 
regulamentul competiției, s-a în
grijit de procurarea materialelor

Delegația gimnastelor sovietice la sosirea pe aero
portul Băneasa. Sus, pe scară, Larisa Latînina 

(dreapta) și Tamara Manina (stingă)
(Foto: I. MIHAICA)

bări, am 
Conducătoarea 
Demidenko ne-a răspuns cu ama
bilitate : —4m deplasat la Bucu
rești pe cele mai bune gimnaste 
ale noastre la ora actuală: La- 
tinina și Manina care vor reme- 
zenta Uniunea Sovietică in „Cupa 
Europei" Larisa leromina este o 
tînără speranță a gimnasticii 
noastre. Ea este campioană a 
Moscovei și s-a clasat pe locul 
II in „Cupa U.R.S.S." care a avut 
loc recent. Merită deci cinstea de 
a se număra printre participantele 
la „Cupa Europei" chiar și în 
calitate de rezervă Despre com
petiție prefer să 
desfășurarea ei".

Program
• SALA FLOREASCA, ora 9: 

„CUPA EUROPEI”—cele 19 
participant? evoluează în ordi
nea numerelor de concurs ce 
vor fi stabilite în ședința teh
nică de azi — la : sărituri, pa
ralele, bîrnă și sol..

• Ora 17: Concursul pentru 
stabilirea clasamentelor pe a- 
parate: participă primele 6 cla
sate în „Cupa Europei”, ordinea 
aparatelor fiind aceeași de di
mineață.

<
ROMINIA

vorbesc după 
și-a încheiat

(Continuare în pag. a 5-a)

(Continuare în pag. a 3-a)

Primele două ediții ale „Cupei Deltei" s-au bucurai de mult suc
ces, ele dînd lac unor întreceri viu disputate între sportivii partici
pant. In fotografie, un aspect din ediția trecută a competiției nautice 

rezervate pescarilor

Un concurs de atletism organi
zat în Orașul Victoria a atras la 
stant numeroși concurenți. Rezul
tate promițătoare au realizat ju- 
niorii loan Dolha și Al. Delaport 
(1,60 m. și 1,55 m. la săritura în 
înălțime) și Horst Wenzel cu 37,66 
m. Ia disc.

O interesantă competiție poli
sportivă a avut loc în satul Șin- 
cai (raion Sărmaș, reg. Cluj), în 
compania fotbaliștilor, voleibalis
telor, jucătorilor de tenis de masă 
și d« șah din G.A.S. Victorta- 
Bund (Regiunea Autonomă Ma
ghiară). Cu acest prilej a fost 
inaugurat și noul teren de volei 
amenajat prin muncă obștească 
de tinerii din Șincai.

Colectivul sportiv Energia din 
Tg. Mureș organizează la rîndul 
său numeroase întreceri, printre 
care un concura de tir cu partici
parea tuturor colectivelor din Tg. 
Mureș și un concurs individual de 
scrimă pentru copii între 10 și 15 
ani. La Miercurea Niraj au fost 
organizate reușite întreceri de po
pice și tenis de masă. (M. Tiberiu 
si /. Păus — corespondenți).

nați ca Jucători de 
cu utemi&tul T. 1 
ne-a relatat succesele unor tineri 
sportivi din secția transfonnatori 
a uzinei Electroputere. In cinstea 
Festivalului, utemiștii C. Preda, L. 
Ursu, Gh. Ene, B. Vlăduț și alții*,  
buni muncitori și sportivi, au con
struit prin muncă voluntară și din 
economii de materiale un transfor
mator de 240 Kv. A. 6000/400 v., 
realiizînd o economie de 25.000 lei. 
Transformatorul va fi expus la 
„Colțul Festivalului", alături de 
alte exponate realizate de tinerii, 
sportivi ai uzinei. (C. Motoc — 
corespondent).

: viitor. Vorbind1 
Diaconu, acesta

...Șl DIN HUNEDOARA

SUCCESE ALE SPORTIVILOR 
DIN CRAIOVA...

Echipa de fotbal Energia Elec
troputere, participantă la campio
natul regional, și-a făcut un fru
mos renume c'lasându-se pe locul 
III în Cupa Festivalului, după ce 
a învins cu 3-2 formația localnică 
Știința, din cat. C, iar tineri ca 
Banciu, Belu, Diaconu, Pasăre, 
Voinic, Diaconu etc. sînt oonside-

Competițiile cu caracter de masă 
organizate în ultimul timp la a- 
tletism, box, lupte, rugbi, votei, 
fotbal, șah, gimnastică, tenis de 
masă și auto-moto au atras peste 
1100 de sportivi printre care mulți 
din colectivele sportive Energia și 
elevi ai Școlii profesionale. Cri a- 
cest prilej, localnicii au asistat 'la 
primul concurs de gimnastică or-1 
ganizait la Hunedoara, cu echipele 
pregătite de instructorul voluntar 
Ion Boicu. Succese importante au 
fost realizate și în acțiunile pri
vind întărirea bazei materiale. Au 
fost amenajate noi terenuri (volei 
și portic de gimnastică Ia Școala 
medie), se efectuează importante 
construcții și reamenajări pe ba
zele sportive ale Energiei C.S.H., 
Energiei S.M., iar inventarul a- 
cestor colective și al Școlii profe
sionale a fost îmbogățit cu echi
pament și materiale noi. (Gh. 
Cioranu — coresp.).

După ÎS anî, din nou...

ANGLIA LA FOTBAL
data aceasta, mîine pe stadionul „23 Al'GlSI“,} De

\ se vor înfrunta „speranțele" fotbalului din cele două țâri
) 24 mai 1939, 
S 4/VEF — primul 
? Anglia. „Teamului' 
\ frunte cu faimoșii Male, Hapgood, 
(Culis, Lawton, Woodley etc. îi 
(servea replica o reprezentativă 
\romînească din care nu lipseau 
Wobay, Burger, Sfera, Vintilă, 
/Orza, Ploeșteanu, Pavlovici, 
Jjuhasz, Reuter, dintre care mulți 
\au evoluat la începutul 
r sezon, în cadrul meciului 
I „veterani”. Fără să se 
ideze de faima oaspeților, 

xromînească a dat o ripostă vigu- 
Jroasă, dar... incompletă: rămasă 

, jîn 10 oameni, prin accidentarea 
{fundașului Burger, a trebuit să 
(încline steagul. Scor: 2—0.
S 26 mai 1957. După 18 ani, Bucu- 
* reștiul găzduiește din nou o re- 
yprezentativă a Angliei. De data a- 
/ ceasta este vorba de meciul „spe- 
jranțelor" fotbalului din cele două 
\țări, jucători tineri sub 23 de ani, 
(,,i : ....
I Clayton, Hodgkinson, Pegg de o parte, Ene II, 
rBodo, Cozma, Seredai de alta), cei mai mulți abia 
1 la începutul carierei lor internaționale, toți la un 
Cioc viitoare cadre ale primelor echipe naționale. 
) Din acest punct 
S mîine vom asista 
(veritabilă întrecere 
\niei și Angliei.

pe stadionul 
meci Romînia— 

britanic, în

acestui 
dintre 

intirni- 
echipa

Riadul de
Kevan, Shaw, 
Cozrna, Bodo,

sus, de la stingă : 
Clough, Pegg 

Seredai, Ene

• Hopkinson, Smith, Edwards, Haynes 
și Stevens (Anglia). Rîndul de jos: 
II, . Costea, Neamțu șl Szakacs II,

(Văzuți de NEAGU)

" \ j " - - — • unn trecuți prin
.botezul" jocurilor internaționale (Edwards, Haynes,

întîlnirilor inter-reprezentative romîno-

de vedere, se poate spune că 
pe stadionul „23 August" la o 
între „viitorii" fotbalului Romi-

Reluarea
angleze coincide’'ou debutul selecționatei noastre de 
tineret. Și sarcina reprezentanților noștri nu va fi 
deloc ușoară. înfruntă un adversar extrem de pu
ternic, rutinat, cu activitate internațională îndelun. 
gată. Trecută de emoțiile — obișnuite și inerente —. 
ale debutului, echipa de tineret a Angliei are La 
activ jocuri cu Franța, Danemarca și Scoția iar ma.

(Continuare în pag. a 5-a)



Constructorii de 
su obținut drapelul de

tractoare din Orașul Stalin 
producție al Consiliului de Miniștri

COPIII-PEMHERA NATAȚ1EI SIRIENE

1 Cinstea de a obține cel mai înalt 
titlu acordat unui colectiv de 
muncă, drapelul de producție al 
Consiliului de Miniștri, precum și 

"premiul de 2.000.000 lei, a revenit 
pe anul 1956 constructorilor și 
tehnfciepUor de la Uzinele de trac
toare „Frust Thâ!mdnn“ din Ora
șul Stalin.

Decernarea drapelului a cânsti 
tuit o mare sărbătoare pentru co
lectivul uzinei. Ea' s-a desfășurat 
în prezența tovarășului inginer^ 
'Popa Gherasim, mfriistrui*  indus-- 

patriotism și avîntul creator, tov.

Consiliului Centoal a 
k>r și al conducerii Ministerului 
Industriei Grele, scoțîijd în evi- 
'dență contribuția pe care acest 
colectiv a adus-o în anul 1956 Ia 
opera de mecanizare a agricul
turii. Vorbitorul a reliefat princi
palele succese ale constructorilor 
și tehnicienilor uzinei, legate de 
îndeplinirea planului la producția 
marfă, la reducerea prețului de 
cost cu 7,01 la sută, la realizarea 
noului tip de tractor U.T.O.S. 26 
ca și de economiile realizate; toa
te acestea le-au permis să obți
nă drapelul de producție de între
prindere fruntașă pe țară.

...Cu zece ani în urmă la săr
bătorirea zilei de 1 Mai, în aplau
zele entuziaste ale oamenilor mun
cii defila pe străzile Capitalei un 
grup alcătuind primele tractoare 
romînești de tipul l.A.R. 22. De 
atunci și pînă astăzi, mii 
de tractoare au ieșit pe 
uzinelor. Anul acesta, la 
tradițional 1 Mai, un nou 
al șaptelea — de tractor rumînesc, 
U.T.O.S. 26 avea să încînte privi
rile satelor de mii de cetățeni ai 
Capitalei, prezenți la 
bătoare.

Despre noul tip de 
vorbit ing. Casariun, 
adept al sporturilor cu motor și 

și mii 
porțile 
același 
tip -

marea săr-

tractor ne-a 
un pasionat

un cunoscut turist.
— Este un tractor universal, a- 

vind o serie de calități superioare 

PE URMELE CORESPONDENTELOR NEPUBLICATE
Un cititor al ziarului nostru, Agop Baichian, ne-a sezisat prin- 

tr-o scrisoare că " ț. dl.. _ _ _ _____ ..
fdcuf vinovați de fapte ce contravin moralei sportive și compor
tării cetățenești. La rindul său, redacția ,/Sportul popular' a infor
mat asociațiile interesate, solicitind răspunsurile cuvenite.

. Cu privire la abaterile săvîrșite de boxerul L. Ambruș, asociația 
Voința — în rîndurile căreia activează acest sportiv — ne-ir trimis 
o scrisoare de răspuns in care, printre altele se arată: „Noi vă 
mulțumim pentru sprijinul dat prin această sezisare și vă asigurăm 
că vom lupta pentru promovarea unei atitudini corespunzătoare a 

}sportivilor noștri". Pentru abaterile stvirșite, asoaofia-Voința i-a 
făcut o severă critică boxerului L. Ambruș și l-a scos din latul 
reprezentativ, dîndu-i totodată un ultim avertisment.

Așteptăm și din partea celorlalte faruri (Dinamo, C.C.A.) — 
cărora le-am adresat sezisările cititorului Agop Baichian — să ne 
comunice poziția lor față de aceste șezi sări

unii sportivi fruntași din diferite asociații s-au

CAMPIONATELE UNIVERSITARE DUPĂ PRIMELE DOUĂ ETAPE
i1 Printre sarcinile tra
sate de Hotărirea Birou
lui Politic al G.C. al 
P.M.R. cu privire la une
le măsuri pentni îmbu
nătățirea muncii politico- 
educative în rindul stu
denților, a fost și temei
nica organizare a cam
pionatelor universitare. 
Scopul acestor campio
nate este de a atrage 
mase tot mai largi de 
studenți într-o activitate 
sportivă continuă și de 
a duce la descoperirea de 
noi talente, în măsură să 
sporească rîndurile frun
tașilor sportului universi
tar și ai mișcării noa
stre sportive.

O SUSȚINUTA MUNCA 
DE POPULARIZARE.,.

Pentru o cît mai largă 
participare la campiona
te, încă de la început s-a 
trecut la o largă popu
larizare a acestora. Ast
fel, în afara celor 2500 
de afișe trimise în cen
trele universitare de că
tre asociația Știința, co
misiile de' organizare ale

Alături de Uzinele de tractoare s-a ridicai in ultimii am un frumos 
complex sportiv. In fotografie: sala de spart și terenul dezg.iră 
pentru volei, baschet si handbal redus (Foto: V.'A.)

față de celelalte tipuri fabricate 
pînă acum în (ara noastră. Sînteni 
convinși că noul tip de tractor va 
reprezenta o bună carte de vizită 
a industriei noastre metalurgice la 
tîrgurile internaționale la care 
vom participa.

Printre tehnicienii care și-au a- 
dus aportul la construirea acestui 
nou tip de tractor romînesc. au 
fost și o serie de sportivi ca re- 
glorul Nicotae Mânu, schior, elec
tricianul Ștefan Szokory, af.et, 
tehnicianul Ian Sima și mecanicul 
de precizie Waiter Sigler, cicliști, 
strungarul Ion Crișan, element de 
bază al echipei de fotbal a uzi
nelor etc.

Paralel cu frumoasele succese 
obținute în muncă, în uzine se 
dezvoltă și o susținută activitate 
sportivă. Prin grija pe care cob- 
drcerea uzinelor o acordă perma
nent împletirii muncii profesio
nale cu cea cultural-sportivă, mem
brii colectivului sportiv al uzine
lor Ernst Thălmarm au la dispo
ziție una dintre cele mai frumoa
se baze complexe din țară.

Pentru constructorii și tehnicie
nii uzinelor sprijinul: ce le este a

campionatelor din Cluj, 
Timișoara, eic. au tipărit 
afișe pe plan local. La 
Iași, s-a foic>sit din plin 
popularizarea campiona
telor și prin gazetele de 
perete, iar la București 
prin ziarele studențești. 
La acest capitol, în :iiod 
special trebuie relevată 
activitatea' sectorului de 
presă și propagandă de 
pe lîngă Consiliul orășe
nesc București, care a 
popularizat campionatele 
prin presa centrală și cea 
de specialitate. Rezulta
tul ? 34.000 de studenți 
și studente s-au prezen
tat Ia startul întrecerilor.
„.ȘI DE ORGANIZARE

Penitru a se asigura o 
organizare cît mai reu
șită a campionatelor, în 
comisiile de organizare 
din fiecare centru uni
versitar au fost cooptați 
reprezentanți ai catedre
lor de educație fizică, în 
marile colective sportive 
ca și antrenori, tehni
cieni și sportivi -fruntași. 
Măsura a fost bine ve
nită, aceste comisii con

tribuind din plin la re. 
zolvarea tuturor proble
melor ivite. Sub aspect 
organizatoric, cele mai 
bune reziiltate le-au avut 
centrele universitare Bucu
rești, (15.100 participanți) 
Cluj (12.440 participanți). 
Iași 3(3620) etc., și în 
special -colectivele spor
tive ale lnst. Politehnic, 
I.C.F., I-Al.F'. București, 
Univ. V. Babeș, lnst 
Politehnic Timișoara și 
lnst. Politehnic Iași.
ASPECTE NEDORITE

Acestea au în vedere 
atît unele asociații stu
dențești cît și catedre de 
educație fizică, care n-au 
fost preocupate de a pre
zenta sportivi la toate 
disciplinele incluse în re
gulament. înseși instruc
țiunile privind întărirea 
secțiilor pe ramuri de 
sport ale colectivelor n-au 
fost respectate. La Graio- 
va. de pildă, nivelul pre
gătirii studenților la bas
chet și volei n-a îngăduit 
organizarea întrecerilor 
inter-facuMăți, ci direct 
inter-institute. In etapa a 
doua, unele institute

cordat atît in activitatea lac pro
fesională cit și in cea pe plan 
sportiv, reprezintă un imbold pu
ternic pentru a munci cu un avînt 
tot mai mare spre a păstra titlul 
de colectiv fruntaș pe țară pe care 
l-au dobindit 1 ț

ALEXANDRU DINCA

CVACEIA/i BANI
_______ -. *-  .  L    -

An de an se alocă fonduri im
portante pentru construirea de 
noi baze sportive. Chiar și o sim
plă privire pe statisticile ce oglin
desc creșterea numărului de baze 
sportive in ultimii ani este sufi
cientă pentru a arăta rezultatele 
concrete ale sprijinului acordat in 
acest domeniu de statul nostru. 
Răspunsul proiectanților, construc
torilor și beneficiarilor Ia acest 
sprijin efectiv trebuie să fie justa 
folosire a fondurilor; din sumele 
alocate trebuie să se construiască 
mai mult, mai ieftin și nai bine.

MAI MULT-. •
_decit o permit fondurile alo

cate? Se poate oare? Cunoscind 
ceea ce s a realizat In unele locuri, 
putem afirma cu certitudine că 
da! Volumul unor lucrări ca ace
lea efectuate la complexul sportiv 
al uzinelor de tractoare din Orașul 
Stalin, la stadionul din Beiuș. la 
Tr. Severin. Baia Mare sau Rm. 
Vîlcea, depășește proiectele. cu 
alte cuvinte, valoarea construcții
lor e mai mare dedt sumele in
vestite. Explicația constă in ini
țiativele apiicate pe șantierele a- 
cestor lucrări, în sutele de ore de 
muncă obștească prestată de 
membrii colectivelor respective. în 
folosirea rațională a tuturor posi
bilităților locale. Pentru a realiza 
însă astfel de ..performanțe” este 
strict necesar să se construiască...

..MAI IEFTIN...
...adică exact așa cum nu se 

construiește in regiuni ca Bacău,

(.Maxim Gorki" etc.) 
constafînd că n-aii șanse 
să se califice în finale 
s-au retras din competi
ție. Printre multele lip
suri ar mai trebui de a- 
mintit că pe parcursul 
campionatelor, atmosfera 
a fost cîle odată viciată 
de modul nefiresc înca<$ 
a fost înțeles rolul „ga
leriei", depășindu-se de 
mai multe ori limitele 
normale.

Acum la încheierea fa
zelor de zonă și înain
tea finalelor se impune 
ca, în special asociațiile 
studențești în colaborare 
cu organele U.T.M. să 
dea mai multă atenție 
campionatelor, asigurînd 
concurenților și echipelor 
finaliste, condiții optime 
de pregătire și concurs. 
In ce ne privește ne-am 
bucura dacă am putea să 
consemnăm cît mai mul
te rezultate de valoare, 
în raport cu largile po
sibilități create pentru 
dezvoltarea activității 
sportive studențești.

Orașul Sibiu poate 
fi socotit pe drept 
cuvint un centru im
portant în activitatea 
de natal ie. Numeroși 
înotători din localita
te poartă cu mîndrie 
titlul de maestru . al 
sportului, iar numele 
unor sportivi ca fra
ții Klaus și Herbert 
Wittemberger. Nar
berth Haizag, Ga
briela Mangesius, Gh. 
Banu etc. sini bine
cunoscute.

Dacă in ultimii ani 
s-a înregistrat o oa
recare slăbire a acti
vității in această ra
mură de sport, de la 
'începutul anului se 
desfășoară o susținu
tă acțiune de crește
re a unor noi cadre 
de valoare. Avanta
jați de existența ba
zinului acoperit de 
înot, și a ștrandului 
colectivului sportiv 
Progresul, copiii în
scriși in școala de ti
neret muncesc cu riv- 
nă pentru deprinderea

tehnicii acestei disci
pline. Sub îndrumări
le antrenorilor Her
bert Wittemberger și 
Iosif Szigeti, peste 41) 
de copii își îmbogă
țesc cunoștințele in 
tehnica diferitelor sti
luri de înot șl in exe
cutarea săriturilor de 
pe trambulină. Dintre 
aceștia, 77 au început 
să învețe înotul abia 
de cîieva luni, iar a- 
cum ei se găsesc în 
„luntă' cu acele cro- 
nometrelor pentru ob
ținerea unor cît mal 
bune rezultate.

Copiii fac antrena
mente regulate, de 
trei ori pe săptami
na. Programul de 
gimnastică specială, 
executat sub condu
cerea profesorilor de 
educație fizică Matil
da Mo'.dt și Kinder- 
man, îi ajută pe mi
cii înotători să-și dez
volte suplețea, rezis
tența ■ și îndeminarea. 
In perioada de iarnă, 
micii inotăiori au a-

Se poate construi mai mult și mai bine
Suceava. Craiova, unde, dimpo
trivă, volumul lucrărilor efectuate 
nu justifică, uneori, cheltuielile. 
Spre ilustrare vom reveni la exem
plul regiunii Bacău, în care con
strucții nu prea vaste se efectu
ează la un preț de-a dreptul ame
țitor, pentru realizarea căruia își 
dau mina deopotrivă constructorii 
și beneficiarii.

Am intilnit aci o metodă care 
sperăm că este aplicată pe cit mai 
puține șantiere de construcții: con
structorii regiunii Bacău distrug 
singuri, cu o ciudată voluptate, 
ceea ce ei înșiși construiseră. 
Pentru ridicarea unei tribune a- 
coperite pe stadionul „23 August” 
(o idee strălucită dar... venită un 
pic cam tîrziu) vor fi necesare 
anumite „ajustări” (a se citi dă- 
rimarea) unor lucrări deja efec
tuate, unele chiar în anul 1957. 
Pista gata amenajată pe stadionul 
din Roman a fost distrusă de că
ruțele care aduceau brazde pentru 
teren, astfel îneît în momentul 

cînd gazonul era gata, pista era 
de... nerecunoscut. Ea a fost in
tr-adevăr reamenajată (cu alți 
bani) numai că vehiculele care 

aduceau zgura au fost „nevoite” 
să treacă peste terenul gata gazo- 
nat. In general, trecerea construe 
(iilor de la Roman dlntr-o mină 
în alta (de la T.R.C.L.-lași la 
Bacău) a provocat pagube de sute 
de mii de lei, iar vinovății n-au 
fost nici pînă acum descoperiți. La 
trecerea Romanului din regiunea 
Iași și regiunea Bacău s-au... de
pistat lucrări in valoare de 80.000 
lei, realizate cu cheltuieli de peste 
300 000 lei! Astfel de rezultate 
există de altfel și la Bacău, unde, 
de exemplu, un gard de sîrmă 
pentru stadionul ,.23 August” 
plătit odată întreprinderii care l-a 
confecționat (T.R.C.L.) a mai fost 
achitat odată Trustului II care nu 
făcuse altceva decît să-l monteze. 
Metoda amintită a dat rezultate 
excepționale și atunci cînd ea a 
fost aplicată in construirea ves
tiarelor de pe același stadion bă- 
c.ăoan. Zidăria a fost terminată, 
rămînind doar de introdus insta
lațiile sanitare, lucrare care nece
sită numai „cîteva" mici demolări. 
Ce teribil seamănă treaba aceasta 
cu isprava nu mai puțin vestitu
lui erou din poveste, care a tre
buit să-și dărime hambarul pen
tru a putea scoate afară carul pe 
care-l montase înăuntru! Și ce 
grozavă asemănare cu o altă is
pravă, a constructorilor din Petro
șani, care și-au dat seama de ne
cesitatea instalării urior sobe, exact 
după ce și ultimul cui fusese 
bătut in acoperișui noii săli de 
sport a Institutului de mine.

Un mod ideal de a risipi fon
durile este felul în care s-au efec
tuat lucrările de săpături și trans
port pe șantierele băcăoane. Lu
crări care puteau fi efectuate prin 
muncă voluntară și resurse locale 
au costat mulți bani, mai ales că 
transporturi de pămint la 1.5 km. 
au fost plătite ca și cînd ar fi 
fost vorba de 12 km„ iar distanța 

vut un program di 
activitate specială, pe. 
prim plan ftinS con
cursurile de schi.

Colectivul sportiv 
Progresul s-a îngrijit 
din timp să creeze 
cele mai bune . condi
ții act ivit ații notației, 
reamcnajînd ștrandul 
din localitate. .4« fost 
refăcute cabinele, s-au 
instalai dușuri, s-a 
reîmprospătat plaja. O 
nouă tribună, împrej
muirea ștrandului cu 
un ' gard confecționat' 
din materiale prefa
bricate, ca și rondou- 
rite de flori, comple
tează aspectul plăcut 
a! acestui ștrand.

In ourind, această 
frumoasă bază sporti
vă iși va deschide 
larg porțile, iar. rin
dul copiilor amatori 
de nalație se va mări 
odaia cu organizarea 
unui cenlra de antre
nament.

M. Vfădoianu 
și C. Pitaru 

corespondent ți

de 10 m. a fost asimilată ad-hoc 
(pe statele de plată!) cu ...l km.^ 
Cu astfel de metode nu e de mi^A 
rare că lucrări ca acelea efectuatCT^ 
la Bacău, Piatra Neamț, Vatra 
Dornei, Tg. Neamț sau Suceava, 
formează azi obiectul un.yr cerce
tări ale organelor judiciare

MAI BINE..

Ba da! Cu citeva 
Conducerea șantie- 
incredințată unor 
construcții sportive 
să se studieze posi-

...decit pînă acum nu s-ar putea 
oare construi? ~ 
condiții insă, 
relor trebuie 
specialiști în 
și n-ar fi rău 
bilitatea creării unor întreprinderi 
cu acest profil. Beneficiarii tre
buie să urmărească lucrările prin 
intermediul unor specialiști și nu 
al unor pseudo-constructori în ge
nul inginerului Enășoaîe din Ba
cău. In sfirșit, renunțarea la sis
temul de a se da in folosință par
țială o bază în plină construcție 
ar evita deopotrivă cele două 
primejdii la fel de redutabile: i 
gradarea și încetarea lucrărilor

V. ARNĂUTU 
E. MATEESCU

Două roi lucrări 
de handbal



Ifehaîa formulă a campionatului republican 
nu contribuie Ia dezvoltarea jocului de polo pe apă

1 Șl actuala ediție a campionatu
lui republican de polo pe apă (ca
tegoria A) este „sortită" să se 
'desfășwrf în anonimat. Eforturile 
ie a găsi cea mai bună formulă 

, au rămas fără un rezultat prac
tic, deoarece, socotim noi, au fost 
Ignorate principiile de bază care 
"pot asigura succesul unei compe
tiții de o asemenea amploare și 

: anume: continuitatea și regulari
tatea. Astfel, marea majoritate a 
etapelor sini mcor'.: plete iar peri- 
badele de timp care le separă 
variază de la 2—4 zile, pînă la... 
18 zile. Programul returului este 
alcătui*  după o formulă și mâi 
ciudată...

Dar, din capul locului, conside
răm că s-a greșii. Data de 28 
mai, aleasă pentru primele jocuri, 
este mult prea timpurie pentru o 
serie de formații (FI. roșie Timi
șoara, Energia Oradea, Progresul 
Tg. Mureș), care lipsite de bazine 
acoperite n-au reușit să-și însu
șească, 'pînă în prezent, o pregătire 
corespunzătoare, sub toa'e aspec
tele. De aici, în mod firesc, vor fi 
afectați alți factori care asigură 
buna desfășurare a . unei compe
tiții, cum ar fi: echilibrul valo
ric dintre formații, valoarea con- 

. stantă a echipefor, fără fluctuații 
mari de formă etc. Este limpede 
că la această formulă s-a ajuns 
numai pentru a se lăsa loc liber 
pregătirii Muritor reprezentative 
de polo pe apă, întrucit s-a con
statat că majoritatea colectivelor 
noastre nu pot asigura jucătorilor

selecționabili o pregătire la nive
lul pe care îl jeclamă" cele două 
mari competiții la care vom par
ticipa : Jocurile de la Moscova 
și turneul de la Zagreb. Așa stînd 
lucrurile se naște firesc întreba
rea : este just să se sacrifice ac
tivitatea zecilor de jucători de 
polo pe apă care se întrec în pri
ma categorie a țării numai 
dorința de a se organiza 
orice condiții — un campionat re
publican 2 Noi credem că nu. Și 
soluții pentru asigurarea unei ac
tivități normale colectivelor noa
stre sînt suficiente. Una dintre 
ele, pe care, de altfel, noi am pro
pus-o în timp util, ar fi contri
buit la ieșirea din impas. Astfel, 
am propus împărțirea celor opt 
echipe de categoria A în două se
rii echilibrate ca valoare, urmi rid 
ca primele două clasate din ca
drul celor două serii 
întîietatea în cadrul 
final pentru locurile 
timele două clasate 
serie, locurile 5—8.

din 
in

CARNET ATLETIC
Pentru astăzi, puțină statistică:
• Pe lista celor mai buni 10 

performeri romîni la aruncarea 
discului, anul acesta au interve
nit 5 modificări importante. Iată 
lista, „la zi”, a discobolilor noștri:
1. M. Raica 49,33 m. în 1956;
2. V. Manolescu 49,23 m. în 1957;

E. Vîlsan 48,36 m. în 1957; 4 
Coveianu 47,87 m. în 1957;
P. Havaleț 47,17 m. în 1932; 
A. Coman 47,10 m. în 1953;
S. Știrbu 46,47 ni. în 1957; 8. 
David 46,46 m în 1926; 9. C. 

Dumitru 45.45 m. în 1950; 10. L. 
Purdea 44,95 m. în 1957.

• Cu rezultatul de 1,70 m. obți
nut sîmbăta trecută( lolanda Balaș
- •-Jkyjg* 1* )1J

*și mai 'bunei 
1,73
,

3. 
R.
5.
6.
T.
I.

să-și dispute 
unui turneu 

1—4, iar al
din fiecare

Acceptarea acestei soluții ar fi 
asigurat și unul din principiile de 
care vorbeam mai sus, acela al 
echilibrului intre formații, deoa
rece jiindu-i suficientă o perioadă 
mai mxă de timp, competiția ar 
putea fi programată pentru lunile 
iunie sau august (prima parte) 
și septembrie (turneul final); ar 
rămine deci timp suficient și pen
tru pregătirea ..temeinică a echi
pelor FI. roșie Timișoara, Progre
sul Tg. Mureș și Energia Ora
dea, du aă cum am văzut, încă, 
nepregătite. In felul acesta, am
bele țeluri ar fi atinse: pregăti
rea lotului republican n-ar fi, de 
loc stingherită putindu-se efectua 
în bune condițiuni, iar colectivele 
cu echipe de polo în cat. .4 și-ar 
trăi adevărata tor viață. Nu tre
buie uitat că jucătorii intrați in 
atenția selecționerilor au fost pro
dusul muncii duse în cadrul co
lectivelor sportive și ceea ce ar 
contribui la deplina lor afirmare 
ar fi tocmai organizarea în bune 
condițiuni a campionatelor republi
cane.

G. NICOLAESCU

Regretatul scrii
tor Camil Petrescu 
este cunoscut ma
selor de cititori ca unul dintre cei 
mai valoroși creatori de literatură 
al cărei patrimoniu l-a îmbogățit 
cu opere nepieritoare. Dar acest 
scriitor multilateral care a îmbo
gățit variatele domenii ale litera
turii și care, așa cum s-a arătat în 
necrolog, a fost „una din prezen
țele cele mai vii ale timpului său", 
a dus ți o activitate direct legată 
de viața noastră sportivă. Asupra 
acestei laturi despre care nu s-a 
vorbit, cu tristei prilej al 
sale, vrem să insistăm în 
cîteva rinduri.

Printre revistele pe care 
creat și condus, Camil Petrescu 
a redactat în 1937, sub pseudo
nimul N. Grămătic, și o revistă 
consacrată sportului. Dar nu nu
mai sportului. Publicația se intitula 
„Foot-ball" și avea subtitlul: „re
vistă săptămînală pentru deprin
derea — jocului curat — în sport, 
artă, literatură, viață socială". Din 
această revistă au apărut șapte nu
mere, între 14 octombrie și 27 
noiembrie 1937. Timp de șapte 
săptămînf, în cele opt pagini care 
erau scrise aproape în întregime 
de Camil Petrescu, erau prezentate 
și comentate evenimentele sportive 
ale săptămînii. Revista mai cu
prindea, pe jumătate din întinde
rea ei, polemici literare vigu
roase și de o ascuțită ironie. Este 
interesant de remarcat că scriitorul 
căuta să facă o apropiere între 
sport și viața artistică, el căuta să 
deschidă sportivilor gust pentru 
literatură, iar cititorilor de litera
tură pentru sport.

Programul revistei 
este foarte concis 
notă redacțională in 
sint avertizați că nu 
„o foaie de informație și e de 
prisos să se caute în paginile 
noastre informații. Acestea se pot 
găsi din abundență în paginile 
gazetelor de specialitate, proaspete, 
la -zi. Foot-ball este o revistă de 
EXAMEN CRITIC săptămînel, de 
recapitulări expozitive, de propu
neri precise. Ea stă la dispoziția 
celor care se interesează îndeosebi 
de calitatea jocului, de directivele 
mișcării noastre sportive".

Respectînd cele ce ți-a propus,

Camil Petrescu

morții 
acesta

le-a

FOOT-BALL 
arătat intr-o 
care cititorii 
este vorba de

a totalizat, pînă ai 
zultate de T.70 m. 1
(Cîte odată a sărit 1.75 ,m., 
m. și 1.7! m și de bpt ori 
înregistrat 1,70 m). Este intere
sant de arătat că atunci cînd a 
obținut aceste rezultate, numai o 
singură dată "a cunoscut înirîn- 
gerea: Ia campionatele internațio
nale djn 1956; învingătoarea sa — 
Balod — obținind același rezultat. 
Șapte din aceste rezultate au fost 
realizate în concursuri internațio
nale.

• Bob Gutowski, recordmanul 
lumii la săritura cu prăjina, a a- 
vut următoarea evoluție a perfor
manțelor: 1948 (13 ani) — 2.30; 
1949 — 2,30; 1950 — 3.05; 1951 — 
3,34; 1952 — 3,60; 1953 — 3,74; 
1954 — 4.11; 1955 — 4,42; 1956 — 
4.70; 1957 — 4,78 m.

★
Conform programului, stabilit 

inițial, prima etapă a campionatu
lui republican (cat. A) programea- 

pjză p—*"■ “---- *: *“ -------
- «două . _ . _______

Știința Bucuțești și C.C.A.—jPro- 
grtsăl Bu-csgești. • j ; • ț -

• In cadrul concursului de nata- 
ție desfășurat marți la Ștrandul 
Dante Gherman, concurs care a 
prilejuit litr D. Kaminski doborârea 
recordului în proba de 100 m. 
spate (1 :09,6) s-au mai înregis
trat Cîteva rezultate remarcabile. 
Astfel, Adrian Oardă a înotat dis
tanța de 100 m. bras în timpul 
de 1 : 15,6, iar Maria Kasovitz a 
parcurs 100 m. liter în ! : 12,6.

pertțru marți, 28 ma» nemți 
ă pârfrde: Dksalno Biîurești-î-

• După cum am mai anunțat 
Clujul va găzdui astăzi întilnirea 
internațională de polo pe apă în
tre echipa locală Știința și Bure- 
vestnik Kiev.

Camil Petrescu comentează me
ciurile de fotbal interne și inter
naționale, cu pricepere și o corec
titudine cum rar se întilnea în 
publicistica din acei ani.

Depățindu-și titlul, revista abor
dează și problemele altor sporturi, 
care pe atunci erau încă puțin 
dezvoltate la noi, mai ales, atletis
mul. E necesar să subliniem că 
redactorul ia atitudine hotărită 
împotriva sistemului profesionist 
in fotbal: „Mai întii ai’lați că ju
cătorii pot fi VINDUȚI de clubul 
lor. Vînduți pur și simplu. Cu 
samsari, cu scrisori, cu oferte, cu 
contracte de vînzare, duse cu 
seriozitate și cu efecte materiale. 
O marfă ca pricare alta, cu toc
meli rușinoase, cu jurăminte de 
geambaș: „Să ne crape ochii la 
tot comitetul, dacă ne dă mina 
să-l dăm mai ieftin".(v. Nr. 6).

Dar Camil Petrescu se vădește 
în nenumărate articole nu numai 
un comentator, ci un adevărat 
tehnician și cunoscător al finețe- 
lor jocului de fotbal. Spicuim un 
fragment dintr-un comentar des
pre înfringerea Venusului de că
tre Ujpest în Cupa Europei Cen
trale 1937. (E de menționat că 
acest articol ar putea fi de folos

Miine

0 dublă întâlnire
de masă din 
prilejul ' tinfp

și sportul
și azi unora din formațiile noas-

„...Chiar în numărul trecut de
monstram MATEMATIC de ce un 
atac trebuie să se PRODUCĂ PE 
ARIPI IN PRINCIPIU. Dacă aripile 
doar centrează („sistematic11), atunci 
portarul advers are de apărat un 
front cu unghiul de 80—90 de 
grade. Dimpotrivă, dacă pericolul 
e mai frecvent, mai normal pe 
aripi, portarul trebuie să facă 
față unui front de 160 grade. Mai 
grav: de unde în fața tripletei 
doar el se întoarce ușor stînd pe 
loc, ca să apere pe aripi, portarul 
trebuie să alerge pe linia porții 
și ușor se zăpăcește. Dar nu nu
mai portarul advers, ci toată apă
rarea trebuie să se resfire pe uti 
front de 160 de grade cînd aripile 
sînt PERICULOASE (nu bune).

Ce se întîmplă cu Venus? Acest 
club are ceva la ficat... Am bo- 

crize
club 
teza boala (cronică și cu ___
frecvente) TRIPLETITA. Tripletita 
se caracterizează prin ideea fixă de 
a concentra lupta pe frontul tri
pletei..." (v.. Nr. 7).

¥
Nu fără interes am răsfoit pa

ginile revistei sportive redactate 
de Camil Petrescu, în ale cărei 
rubrici permanente — Comentarii, 
Puncte bune, Puncte rele — am 
întâlnit atîtea nume glorioase ale 
fotbalului nostru de ieri: Bodola, 
Baratki, David, Bogdan sau ale 
„mînjilor" (pe vremea aceea) cum 
îi numea Camil Petrescu pe Gică 
Popescu, Petea Vilcov, lordache.★Preocupat în permanență de me
nirea intelectualului în societate, 
preocupare ce se vădește in toate 
articolele și actele sale, Camil 
Petrescu a iubit sportul, l-a prac
ticat și a căutat, prin publicis
tică, să-l ridice la o altă altitu
dine. Aceasta nu s-a realizat decît 
în zilele noastre. Dar numele lui 
Camil Petrescu care a căutat să 
curețe fotbalul de bălăriile ce îl 
sufocau, rămîne printre 
care cinstesc mișcarea 
din țara noastră.

VLADIMIR

in sala Dinamo din Capitală

internațională de

acelea
sportivă

PANA
student

Facultatea de ziaristică

tenis de masă
Amptorii de tenis 

Capitală vort>sâvea 
de patru zile (sîmbătă, duminică, 
luni și marți) să urmărească o 
serie de întâlniri interesante ale 
sportului lor favorit. Despre meciu
rile mai importante din cadrul 
campionatului republican ne ocu
păm Ia rubrica „Recomandări din 
program", așa că în rîndurile care 
urmează vom aduce la cunoștința 
cititorilor noștri noi amănunte în 
legătură cu partidele internațio
nala de mîine dintre selecționatele 
feminine și masculine ale asocia
ției Flamura roșie cu echipele Ein
heit Berlin 
din R.D.G.
— care se 
mineață în

și Lokomotiv Leipzig 
Această dublă întilnire 
va desfășura mâine di- 
sala Dinamo cu înce-

pere de la ora 10— va fi inau
gurată cu întrecerea feminină Fla
mura roșie — Einheit Berlin.

Oaspeții germani deplasează !n 
țara noastră fo-inații alcătuite din 
jucătoare și jucători cu nume puțin 
cunoscute, dar elemente talentate 
și cu reale perspective. Astfel e- 
chipa berlineză Einheit, compusă 
din lngeborg Ristok, Monika Wis- 
kand și Ursula Guenzel, va primi 
replica unei reprezentative a 
Flamurii roșii din care nu va lipsi 
cunoscuta și experimentata Luci 
Slăvescu, și jucătoarele Geta Pi
tică și Catrînel Folea. lntîlnirea 
se va disputa după sistemul Cupei 
Swaythling. la fel cum se va juca 
si întrecerea masculină. Aici for
mația romină (Gantner, Reiter,

Inițial, scurtul gxk I | 
meu popas în Re- ■ ■ S Ka
șița nu se lega de 
problemele atletismului din acest 
puternic centru muncitoresc, unde 
sportul se bucură de o veche tra
diție și de o largă popularitate. Cu 
toate acestea, o întilnire ocazio
nală cu cîțiva atleți reșițeni mi-a 
oferit prilejul unei interesante dis
cuții la capătul căreia o bună par
te din interlocutorii mei au decla
rat solemn: „Tovarășe, nu mai fa
cem atletism!”

Firește că atunci, în programul 
meu, a apărut acest ..intermezzo1’ 
atletic. Și am căutat să aflu pen
tru care motiv atleții din Reșița 
s-au decis să renunțe la sportul 
lor preferat, l-am găsit făcînd an
trenament în curtea stadionului, 
eu hainele depuse pe o gheretă, 
acolo unde în zilele de sărbă
toare se vinde Iimonadă și care

atunci era transformată adhoc 
in vestiar.

De o bună bucată de timp intre 
atleții fruntași din colectivul sportiv 
Energia (Bocicai, Lișka, etc.) ți 
conducerea colectivului au existat 
o serie de neînțelegeri, mai mari 
sau mai mici, care totuși nu îm
piedicau pe sportivi să .continue 
să se antreneze și să participe la 
diferite concursuri. Lucrurile însă 
ajunseseră într-un asemenea sta
diu incit era suficientă doar o 
picătură pentru ca paharul să se 
reverse. Și această picătură a 
constituit-o înlocuirea antrenoru
lui Ernest Lokota. Cei ce se inte
resează de atletism nu se poate 
să nu fi auzit de acest animator 
al atletismului reșfțean. De mai 
bine de 30 de ani antrenorul

A dona e a „Sp artachiadei fetelor9f

In zilele 
pitoresc al 
navei Mari, va găzdui întrecerile ce
lei de a doua ediții a „Spartachia- 
dei fetelor4*.  Organizată în cinstea 
Festivalului de la Moscova și avînd 
ca scop angrenarea unui număr cît 
mai mare de tinere în practicarea 
organizată a sportului, această com
petiție mult îndrăgită este așteptată

de 25—26 mai, Sighișoara, 
oraș de pe malurile Tîr-

cu un deosebit interes. La startul 
întrecerilor de atletism, tir, volei și 
handbal var fi prezente, din. nou, 
numeroase eleve de la școlile medii 
din localitate, alături de muncitoare 
și colectiviste dintr-o serie de co
mune cu o cunoscută tradiție spor
tivă ca Hundorf, Tigmaadru, Laslea 
etc. (Ion Tuxjan, corespondent)

Ernest Lokota — astăzi în vîrstă 
de 68 de ani — plătit sau neplă
tit, sprijinit 
fost, totuși, 
lui în acest centru. Prin miinfle 
lui au trecut sute — și 
mii — de tineri dintre 
pregătiți și îndrumați 
urcat pe treptele cele 
aîe măiestriei sportive, 
Truică, Bocicai, Toma, Ruja, etc.

Am făcut această succintă pre
zentare a antrenorului Emest Lo
kota pentru a vă putea face o 
imagine exactă despre penibila 
impresie pe care a produs o în 
rindurile sportivilor reșițeni în

locuirea, și nu atit înlocuirea, cit 
maniera în care s-a procedat cu 
acest mare iubitor al atletismului. 
El a fost anunțat printr-un lele- 
fon că înlocuitorul lui va veni 
să-i preia echipamentul. Scurt și 
cuprinzător! De notat: înlocuito
rul este tov. Luchici, care nu are 
calificarea de antrenor, avind in 
schimb calificarea de bvn prieten 
cu președintele colectivului spor
tiv Energia, tov. Ștefan.

Nu este cazul să aprofundam 
aci problema înlocuirii antrenoru
lui Emest Lokota. Noi l-am am u
ții numai pentru că el a constituit 
punctul de plecare al ruperii ori
cărei înțelegeri între colectivul

sau nesprijinit, a 
„sufletul” atletismu-

sportiv și atleții 
săi. Acum fiecare 
își reproșează u- 
de fel de lucruri, 
unele mai grave.

poate chiar 
care unii 
de el au 

mai înalte 
cum ar fi

nul altuia fel 
Este adevărat _ _
altele mai puțin. Noi însă consi
derăm atitudinea atleților nejustă. 
Indiferent de lipsa de înțelegere 
manifestată de consiliul colectivu
lui sportiv, indiferent de greșeala 
colectivului față de antrenorul Lo
kota, pe care ei îl iubesc și îl a- 
preciază, atleții nu trebuiau să 
protesteze „mut" față de colectiv 
și nici să— renunțe la atletism.

La rindu-i colectivul sportiv a 
procedat greșit atit in cazul an
trenorului Lokota, de care trebuia 
să se despartă de altă manieră, 
precum a greșit și atunci cînd a 
suspendat pe atleții în cauză, in- 
terzicîndu-le accesul pe stadion. 
(Vă amintiți că la începutul aces
tui articol am arătat unde i-am 
găsit la antrenament). Membrii 
consiliului colectivului sportiv au 
datoria să reflecteze serios asu
pra acestei probleme care afectea
ză grav dezvoltarea atletismului 
din Reșița. Supărările nu sînt bu
ne, iar hotărîrlle pripite nu pot 
contribui la limpezirea acestei în
curcate situații. Procedîndu-se în 
acest fel colectivul sportiv Ener
gia Reșița va frîna dezvoltarea 
și așa destul de înceată a atletis
mului reșițean.

CALIN ANTONESCU

Andronache) este favorită în fața 
Lokomotiveî Leipzig (Glaschik 
Dieter, Knappe Dieter, Lank Die
ter).

După programul încărcat de sîm- 
bătâ și duminică, fruntașii teni
sului de ntasă bucureșiean, cărora 
li se vor adăuga și cîteva ele
mente din provincie, nu-și vor 
îngădui nici o zi de repaus; luni 
și marți după amiază ei se va*p  
întilni din nou, de data aceasta 
în sala Floreasca, într-o confruntare 
de verificare asupra stadiului ac
tual de pregătire. Așa cum am 
mai anunțat iau parte jucătorii 
Harasztosi, Gardner, Popescu, Rei
ter, Andronache, Bottner, Cobîr- 
zan. Bujor, Gavrilescu și Covaci^ 
iar la fete: E. Zeller, M. Barasch, 
•M. Gavrilescu, C. Folea, M. Tom- 
pa, G. Pitică, I. Magyari și ML 
Goiopența. Meciurile vor avea loc 
sistem turneu, cîștigătorul unei 
partide fiind „cel mai bun din 
trei seturi1*.

Va răfflîne „Cupa Deltei”' 
la Jurilofca ?

(Urmare din pag. l-a) '“3

reparații, a trimis un maran- 
etc) ca și frumoasele acțiuni:

de
B°z - - . . ,întreprinse, pe scară locală, de: 
directorii întreprinderilor piscicola 
din Jurilofca (1. Afanase), Tulcea (A. 
Onescu), Sulina (V. Zeiss) etCj 
sînt, de asemenea, indicii că 
ediția din acest an a „CUPEI! 
DELTEI” va cunoaște un succes 
deosebit. Organizarea — în conți-, 
nu are — a acestei competiții 
trebuie privită ca o acțiune lău
dabilă cu atit mai mult cu cît este 
cunoscut faptul că din rîndul pes
carilor din Deltă s-au ridicat spor
tivi de frunte care au adus țării 
nenumărate victor i internaționale 
și o pu eroică afirmare în probei» 
de canoe.



Însemnări după ediția jubiliară a „Cursei Păcii”

Comportarea cicliștilor noștri
(i)

f Produsă în zilele cînd întreaga 
•-aten(ie a amatorilor noștri de 

■'sport era îndreptată spre marile 
•evenimente sportive de la 'sfîrși- 
tul săptămînii trec te, întoarce
rea echipei cicliștilor ronvni de la 
ediția jubiliară a „Cursei Păcii" a 
trecut aproape neobservată. Eram 
tentat să cred că interesul in jurul 
comnortării echipei noastre s-a 

stins odată cu încheierea cursei, 
dar nici vorbă de așa ceva I M-am 
convins foarte repede că, înainte 
de orice alte impresii și amintiri 
personale culese în timpul celor 
două săptămîni de călătorie, toată 
lumea era dornică să afle ce s-a 
îniîmolat cu cicliștii noștri, de ce 
rezultatele lor nu au mai fost tot 
atît de bune ca anul trecut.

au fost absolut asemănătoare, con
secințele de asemenea. Atunci, în 
virtutea cărei necesități s-a re
curs din nou, și în acest an, la 
această „soluție" ?

Așadar: falimentara perioadă de 
antrenament la Vranov, conju
gată cu lipsa de concursuri in
ternaționale apropiate de data 
inaugurării cursei șl cu moralul 
scăzut al echipei — mai ales după 
insuccesul din prima etapă —, au 
dus la incheierea celor patru etape 
din Cehoslovacia pe locuri mult 
inferioare posibilităților
(locul 12 pe echipe, tacurile 20, 
32, 40. 67. 69, 71 la individual).

reale

SITUAȚIA NU ERA DEFINITIV
COMPROMISA

BILANȚUL NOSTRU
LA EDIȚIA A X-a

Poate că rezultatele cicliștilor 
noștri la capătul celor 12 etape 
ale cursei din acest an nu ne mal 
elnt atit de proaspete in memorie. 
De aceea, le reamintesc. Pe e- 
chipe, Rominia a ocupat locul 8 
din 14 țări participante, înaintea 
Bulgariei, Danemarcei, Iugosla
viei, Cehoslovaciei, Ungariei și 

Finlandei, la o diferență de Ih 
12 min. 19 sec. de prima olasată 
echipa R.D.G. In clasamentul ge
neral individual, locurile ocupate 
de cicliștii romîni sini: C. Dumi
trescu locul 14. la 31 min. 48 
sec. de ciștigător; C. Șandru lo
cul 31 la lh 07:21; Gh. Șerban 
locul 34 la lh 231’3; Șt. Porecea 
nu locul 42 la lh 47:25; L. Za- 
noni locul 48 la 2h 09:05. Star
tul primei etape a fost luat de 84 
de concurenți, iar la Varșovia au 
terminat cursa 63. Printre cei 21 
cicliști care au abandonat se uflă 
fi Nicola*  Maxim

PUTEM U MULȚUMIȚI ?

Răspunsul este categoric: nu ! 
Dacă toate aceste rezultate ar fi 
fost realizate cu un an in urma, 
ele ar fi însemnat un progres in 
evoluția echipei noastre in 
„Cursa Păcii", un progres față 
de cele 5h 19:43 care ne-au des
părțit de prima clasată în 1952; 
12h 38:54 in 1953 ; 5h 25:33 in 
1954 și 3h 20:51 în 1955. Dar 
toate așteptările noastre au fost 
in acest an întemeiate pe rezul
tatele de anul trecut, cînd C. 
Dumitrescu a ocupat locul 2. la 
2 min. 24 sec. de ciștigător, iar 
echipa locul 6, la 51 min. 55 sec. 
de prima clasată. Judecate prin 
prizma acestor performante, a 
poziției pe care ciclismul nostru 
și-a cucerit-o la ediția a IX-a, 
este absolut clar că rezultatele 
de acum înseamnă pași dați îna
poi.

UN ÎNCEPUT FOARTE SLAB

Cred că nu exagerez spunind 
că 75% din „contribuție" la ob
ținerea de către echipa și cicliștii

• noștri a rezultatelor mai sus-cl- 
tate, revine primelor patru etape 
ale cursei. La Karlovu Vary, după 
ce prima treime a traseului fusese 
străbătută, echipa noastră pier-

• duse deja 54 min. 57 sec.I Nu-
• mai in etapa a tll-a. Tabor— 
.Praga, s-au pierdut aproape 24 de 
tminute! Este limpede că cicliștii 
•noștri nu au intrat in cursă su
fficient de pregătiți pentru a putea 
-face țață’ dificultăților excepțio
nale ale primelor 4 etape, etape 
•dure, de munte. Aici trebuie a- 
mintit și modul necorespunzător 
în care s-a desfășurat pregătirea 
lotului in ultimele săptămini dina
intea cursei. îndată după termi
narea ..Cursei Scînteii" s-a făcut 
deplasarea în Cehoslovacia, in 
localitatea Vranov. Acolo condi
țiile climaterice au fost total im
proprii : frig, lapoviță, ploaie Ci
cliștii noștri nu au avut nici mă- 
w echipamentul corespunzător 
pentru a se putea antrena pe un 
asemenea timp. Și iată cum, in 
acele aproape două săptămîni care 
ar fi trebuit folosite pentru un
temeinic antrenament s-a rulai 

doar 30—40 km. pe zi, singurul 
lucru mai cu folos fiind drumul 
pe bicicletă de la Vranov ia Fra
ga, dinaintea startului în „Cursa 
Păcii". Mai curios este însă că și 
la una din edițiile precedente s-a 
încercat această formulă a pregă- 
dirii lotului la Vranov. Condițiile

Am 
reale", 
de la 
cursuri internaționale (in fond, 
nici polonezii n-au avut în ulti
mele trei săptămini dinaintea 
cursei nici o întrecere internațio
nală, și totuși au fost in fruntea 
clasamentului general 7 etape din 
12, termini nd pe locul 2) știam 
că putem cere mai mult de la 
băieții noștri, că ei ne pot da mai 
mult. Desigur, zecile de minute 
pierdute De șoselele Cehoslovaciei, 
atîrnau foarte greu, dar chiar și 
cu acest balast se putea încă spe
ra într-o schimbare a situației. Și 
ziua de odihnă de la Karlovy 
Vary a dat fiecăruia dintre ei 
prilejul să reflecteze mai serios la 
cursă, să treacă prin filtrul preten
țiilor și ambițtei personale rezul
tatele de pină atunci. Partea cea 
mai grea a curset se consumase, 
„rodajul" era făcut, încrederea in 
propriile forțe era redștigaiă. Re
virimentul echioei nu ni se narea 
o uiop.e, ci dimpotrivă, un lucru 
iminent, o chestiune de ceasuri. 
Așa s-a și înlimplat. In etapa a 
V-a, Karlovy Vary — Karl Marx 
■Siadt. eietiftii noștri an contat 
pentru prima oară in această edi
ție in lupta pentru inKietate. fi 
n-a fost o etapă ușoară. Caravana 
a trebuit să urce culmile cele mai 
înalte ale întregului traseu, în 
Erzgebirge (in jur de 900 m.) și 
a avut de asemenea de -înfruntat 
mai bine de jumătate din etapă o 
ninsoare violentă. Cu toate aces
tea, la Karl Marx Stadt, Dumi
trescu și Zanoni soseau cu frun
tașii, iar echipa termina etapa pe 
locul 3. Și celelalte trei etape de 
pe teritoriul R.D.G. au confirmat 
revenirea cicliștilor noștri. La 
Leipzig. Dumitrescu și, de astă 
dată, Poreceanu, intră odată cu 
primul grup pe stadion, iar echipa 
este din nou a treia. Etapa Leip
zig — Goriitz a fost ceva mai 
slabă, dar asta nu înseamnă mo
tiv de 
tirziu,
ceanu 
primul 
același 
clasată

La Goriitz. după 
din cursă, situația

spus mai sus: ..posibilități 
Da, trecind peste nereușita 
Vranov, peste lipsa de con-

neliniște, căci o zi mai 
la Goriitz, Șandru, Pore- 
și Dumitrescu sosesc cu 
pluton, iar 
timp ca și

echipa 
cea de

obține 
a 3-a

treimidouă 
era simfttor 

îmbunătățită față de „bagajul" 
cu care se plecase din Karlovy 
Vary. Echipa trecuse de pe locul 
12 pe 8, Dumitrescu de pe 20 pe 
10. Băieții noștri aveau „aripile" 
larg deschise spre locuri și mai 
bune, dar cit <Pe brusc s-au frini 
ele cu numai două zile mai tirziu! 
Despre aceasta, însă, cu alt prilej.

In intilnirea de rugbi cu echipa Franței, rughiștii noștri 
au trecut pe lingă o mare victorie

Stînd de vorbă în preziua me
ciului de rugbi Romînia-Franța cu 
ziaristul francez Loys Van Lee, co
mentator sportiv al postului de ra
dio francez și al ziarului „L’Equi- 
pe“, despre jocul de a doua zi, 
acesta ne spunea că Federația 
franceză de rugbi situează par
tida Romînia-Franța la nivelul 
întrecerilor franco-britanice, deoa
rece virtuozitatea și forța de joc 
a rugbiștilor romîni a trezit in 
ultimii ani un puternic ecou în 
occident. „In caz de ploaie — a 
continuat el — avantajul va fi de 
partea francezilor, dar dacă tere
nul va fi uscat, atunci socot că 
înaintarea romină, compusă din 
jucători mai rapizi, va domin*.  
Cred în superioritatea liniei de 
trei sferturi franceze care ar pu
tea aduce victoria culorilor noas
tre. dar se pune întrebarea „vor 
avea atacanții francezi baloane su
ficiente?" Răspunsul urmează să-l 
avem mi ine!".

PUTEAM OBȚINE PRIMA 
NOASTRA VICTORIE IN FAȚA 

NAȚIONALEI FRANȚEI
A doua zi. deși terenul a fo*t  

moale, rominii au jucat admirabil 
60 de minute, au dominat rutinata

înaintare adversă. Iordăchescu a 
talonat in majoritatea cazurilor, 
iar în margine, ca și în grămezile 
spontane, francezii n-au reușit să 
cîștige mai mult de 50 la sută 
din baloane. Și iată cum, prin 
dîrzenra lor, îmbinată cu o teh
nică bună, rugbiștii romîni dădeau 
răspunsul întrebări: lui Van Lee 
Nu. francezii n-au avut decît prea 
puține baloane pentru a-și impu
ne de la început tactica favorită. 
Abia după 60 de minute de joc, 
duse într-un ritm infernal, după 
care rominii conduceau cu un a- 
vans aoreciabil (15—6 1), prea 
siguri de victorie și dezavantajați 
de accidentarea excelentului mij
locaș la grămadă, Ionescu, ei au 
avut o „cădere” de moment, care 
a permis imediat rutinatei echipe 
franceze — care în treacăt fie 
spus, nu a făcut totuși o impresie 
extraordinară — să contraatace 
puternic. înaintarea romînă obo
sită de eforturile depuse pină a- 
tunci. înceoe să cedeze și Dufau 
alimentează cu baloane linia sa 
de trei sferturi, care atacă. Ro
mi mi se apără ferm, dar totuși 
urmează citeva lovituri de picior 
transformate. încercarea lui Vig- 
nes și rezultatul se cunoaște: a-

l naipi ar ea rominâ a 
deschide mingea mij- 
u-măreste atent faza 

(Foto: M. BANL’Ș)

Mingea a fbst repusă in foc de ia margine, 
organiza: imediat o grămadă „>a lsă“ și va 
locașului la grămadă — D. JonCSUl —. carelocașului la grămadă — D. lonfSUl

h

ARBITRAJUL
văzut de un

Trebuie să mărturisesc dintr-un început

vantajul trece, în ultimele minute 
de joc, cînd puțini se mai aștep
tau, de partea francezilor.

Credem însă că o mai bună 
dozare a eforturilor, o mal atentă 
apărare, un arbitraj mai corect 
ar fi dat posibilitate rugbiștilor ro
mîni să treacă în palmares, în 
dreptul intîlnirilor Romînia-Franța 
prima lor victorie. In orice caz, 
performanța lor este excelentă dacă 
avem in vedere că ei au marcat 
Franței 15 puncte! O asemenea 
ispravă nu a depășit-o în a- 
cest sezon decît Țara Galilor, care 
în partida cu Franța a înscris 19 
puncte. Ceilalți adversari ai fran
cezilor n-au reușit să marcheze 
decît mult mai puțin: Irlanda
(11), Anglia (9), Scoția și Italia 
(6), iar Cehoslovacia (3). De unde 
reiese clar eficacitatea echipei ro
mi ne
O INFRINGERE CARE VALO

REAZĂ CIT O VICTORIE 
Este dar că rezultatul ne ne

dreptățește. De altfel, toți fran
cezii — jucători, conducători și 
ziariști — prezenți la joc au spus 
că față de evoluția pe teren a ce
lor două echipe, Rominia merita 
ce{ puțin un rezultat de egalitate. 
Să nu uităm că echipa Franței 
venea la București după șase par 
tide internaționale în acest sezon, 
după un campionat bogat în tn- 
tîîniri intercluburi, deci în plină 
formă, cu o echipă rutinată, su
dată, experimentată. Iată de ce, 
performanța echipei noastre na
ționale, este meritorie și se cuvine 
a fi lăudată. Maniera entuzias- 
mantă în care a jucat echipa Ro- 
mîniei a 
bilitare 
mediocră 
drei. cu 
ceea ce 
pregătire

însemnat o completă rea- 
după comportarea ei 
din jocul cu echipa Lon- 
unefe mici rezerve, în 

privește: 1. Insuficienta 
fizică, evidentă cu prile

jul ambelor jocuri, (cu Londra și 
Franța), cînd în ultimele minute 
rominii au cedat categoric pasul.

2. Jocul liniei de trei sferturi, 
prea puțin ofensivă (folosită mai 
mult in defensivă).

Către remedierea acestor lipsuri 
trebuie să-și îndrepte eforturile an
trenorii noștri, acum în preajma 
jocurilor cu echipa Cardiffului.

D. CALIMACHI
★

BOUNDY,
arbitru de rugbi romîn
LUI L. M

Trebuie să mărturisesc dintr-un început că fiecare 
din partidele internaționale de rugbi este așteptată de 
subsemnatul în dublă calitate: aceea de antrenor și 
de arbitra. In această postură am urmărit de altfel 
cu interes și partida Romînia-Franța. Dacă despre 
joc și jutători s-a scris și se va mai scrie încă, 
despre arbitraj și problemele ridicate de ej s-a 
scris foarte puțin sau aproape deloc. Consider că este 
necesar să fac citeva sublinieri și precizări despre 
arbitrajul prestat de cunoscutul arbitru internațional 
englez L. M. Boundy.

L. M. Boundv a arătat că este un bun cunoscător 
al regulamentului, fiind extrem de exigent la o serie 
de probleme dificile cum ar fi: repunerile în joc de 
la margine, grămezile ordonate și cele spontane. El 
a văzut și sancționat cu promptitudine fazele de 
afară din joc și a știut să curme și să ferească jocul 
de „cafuiajele” care dau rugbiului un aspect neplăcut, 
enervînd ambele echipe, dar mai ales pe spectatorii 
De asemenea, el a arătat o interesantă aplicare a 
legii avantajului. Lucrul acesta a surprins pe mai 
puținii cunoscători ai rugbiului, care vedeau cum 
jocul este oprit cu citeva secunde mai tirziu și întors 
cu 10—15 m. la locul greșelii inițiale. Personal cred 
că acesta este cel mai just mod de aplicare a acestei 
grele probleme.

Plasamentul său a fost excelent pentru că s-a găsit 
în imediata apropiere a balonului fără să stînjenească 
jocul sau jucătorii. Gesturile sale, puțin cam teatrale, 
au arătat insă, imediat infracțiunea, sancțiunea și be
neficiarul ei.

Dar — și este surprinzător pentru renumele lui 
Boundy că există acest „dar” — el a făcut „și greșeli 
de neînțeles pentru un arbitru internațional' (greșeli 
pe care, în paranteză fie spus, nu cred că le-ar co
mite nici un arbitru romîn). In primul rînd, a arătat 
inconsecvență în sancționarea infracțiunilor. Nu se 
poate spune că nu le-a văzut pe toate, pentru că, 
repet, a fost întotdeauna lingă fază. Am să amintesc 
doar 
fază 
care 
nea, 
tașii , ... _
pentru protejarea lui Normand), dar a știut în schimb, 
să pedepsească sever obstrucțiile din margine ale 
înaintașilor noștri. De asemenea, am fost surprins de 
neacordarea încercării lui D. ionescu (repriza l-a) și 
acordarea unei grămezi la 5 m de linia de țintă, di nd 
dreptul rominilor să introducă balonul in grămadă.

In această situație nu existau decît două posibili
tăți: sau încercarea a fost valabilă, sau romînh au 
greșit și atunci, francezii trebuiau să introducă^ ei 
balonul în grămadă. L. M. Bou.ndy a ales însă o 
soluție de compromis..

Acestea sîrit numai citeva — cele mai importante 
— dintre numeroasele observații prilejuite de contro
versatul arbitraj al lui L. M. Bouhdy, pe marginea 
căruia se mai pot face încă multe alte comentarii.

AL CARNABEL 
arbitru de categoria 1

de obstrucția care i s-a făcut lui Penciu într-o 
în care jucătorul romîn putea marca o încer- 
și pe care arbitrul nu a sancționat-o. De aseme- 
a trecut cu vederea obstrucțiile făcute de înain- 
francezi (ca zidul repetat în margine, efectuat

IACINT MANOLIU
O nouă competiție ciclistă internațională in țară

CURSA MUNȚILOR”
nouă conțpeti.ție importantă 

din calendarul nostru capătă anul 
acesta caracter internațional. Este 
vorba de a IlI-a ediție a uneia 
dintre cele mai dificile probe de 
fond din țară, „Cursa Munților”, 
organizată de asociația Dinamo, 
la mijlocul lunii iunie.

Cu prilejul unei conferințe — 
ținută recept la Varșovia — de
legația asociației Dinamo Bucu-

» rești a primit (la propunerea fă- 
S cută) confirmarea de participare 
s a următoarelor echipe: Dinamo- 
f) Berlin, Gwardia-Varșovia și Doz- 
D sa-Budapesta.
St Zilele acestea urmează să se 

primească confirmarea scrisă a
Aspecte din ultima etapă a „Cursei Păcii". La conducerea gru

pului de fugari se află alergătorul polonez Wiechowski.

asociațiilor Ruda Hv'ezda-Praga, 
Spartak-Sofia și Dtna.mo-Moscova 
aicăror ------ i„ „„„t..
rința sus 
principiu 
delegației

Întrecerea se va desfășura pe 
o distanță de aproximativ 1000 

. km. și pe un traseu muntos care 
va'supune pe concufenți unui se
rios examen. Acest examen va fi 
binevenit întrucît el va constitui 
criteriul de apreciere în vederea 
selecționării lotului de 20 de ci
cliști romîni care va lua parte 
la cea de a 111-a ediție a marii 
competiții „Cursa prieteniei ’ romî- 
qo-bulgare : București-Sofia",

reprezentanți, la confe- 
amintită, au primit în 

și cu plăcere invitația 
Dinamo București.



„Cupa Europei” la gimnastică
(Urmare din pag. 1) 

declarația conducătoarea gimnas
telor sovietice. (e. m.)

Tot ce s-a promis 
la Geneva a fost realizat 

la București
Printre numeroșii oaspeți sosiți 

cu ocazia „Cupei Europei", întîi- 
nim pe distinsa animatoare a 
gimnasticii feminine mondiale, 
d-na Berthe Villancher, preșe
dinta comisiei tehnice feminine din 
F.l.G. Intreprinzătoarea președintă 
are pentru toată lumea — oaspete 
sau gazdă — un cuvînt de laudă, 
de încurajare sau — cum este 
cazul în facsimilul ce urmează 
— de salut:

(N. N. : Salut prietenesc tutu
ror sportivilor romîni).

„Cupa Europei", a cărei orga
nizare a susținut-o la congresele 
de la Geneva și Viena, este una 
din actualele sale pasiuni. „Noul 
nostru concurs internațional — 
declară președinta Villancher — 
in afară de faptul că asigură un 
veritabil regal sportiv, are darul 
să intereseze noi Federații Națio
nale în activitatea competițională. 
Ne bucură că de la prima ediție, 
„Cupa Europei" a reușit să atra
gă Federații ca cele ale Germa
niei și Finlandei care înainte erau 
absente din ciclul nostru compe- 
tițional. Vom insista pe această 
cale, intervenind în curînd, la 
campionatele mondiale, cu un nou 
concurs, paralel cu cel obișnuit, 
dar rezervat Federațiilor încă 
neafirmate" (N. N.: un gen de 
campionat mondial categoria B).

Continuînd discuția, d-na Vil
lancher, referindu-se la organi- ■ 
zarea primei ediții a „Cupei Eu
ropei", a afirmat: „Federația ro- 
mînă de gimnastici a realizai la 
București tot ceea ce a promis la 
Geneva. Așa că prima mea impre
sie este foarte bună".

Ultimele repetiții ha'mtea marelui spectacol

O legitimă curiozitate profesio
nală ne-a îndrumat ieri diminea
ță pașii către sala Floreasca unde 
se antrena 6 parte dintre concu
rentele la marea întrecere de gim
nastică „Cupa Europrfi". Aștep- 
tînd începerea antrenamentelor, 
am încercat, împreună cu o serie 
de gimnaste fruntașe ale țării 
noastre să alcătuim un pronostic 
pe marginea competiției. Reuși
sem chiar să întocmim un... bu
letin 1 Dar pe măsură ce lucrul 
se desfășura și pe rînd reprezen
tantele Italiei, Franței și Romî- 
niei își puneau la punct pregătirea 
ne-am dat seama că pentru a face 
un buletin exact trebuie să mi
zezi pe... 1, x și 2. Prea mul
te gimnaste de valoare apropiată 
vor concura în această întrecere 
și prea hazardat ar fi un pro
nostic. Ne-am dat seama de a- 
ceasta privind doar cele cîteva 
concurente aflate în sală.

Iată-le la lucru pe concurentele 
cehoslovace: Bosakova și Marej- 
kova. Grația și. vioiciunea cu care 
și-au executat exercițiile la bîrnă 
au atras privirile tuturor celor 
prezenți în sală, inclusiv cele ale 
gimnastelor (foarte obișnuite cu 
astfel de spectacole) venite la 
antrenament. Toți s-au oprit ca 
„fermecați", cu excepția fotore
porterilor și cinereporterilor, cu- 
noscuți ca mari... vînători de mo
mente excepționale.

Reprezentantele ItaWei au în
ceput antrenamentul la paralele, 
lucrînd în special frazele în com
ponența cărora intrau dementele 
de mare dificultate

Olga Tass și Alice Kertesz 
(R.P.U) au fost ieri dimineață... 
simple spectatoare. Cu această o- 
eazie și-au „cîntărit" adversarele, 
cunoscînd cu o „clipă" mai de
vreme cîteva din noile elemente 
cu care se vor prezenta mîine 
concurentele „Cupei Europei".

ANA IHM
★ .

* Aseară au sosit ultimele con
curente, cele din R. P. Polonă, 
R. F. Germană. Franța și Finlan
da (una singură). Astfel, „Cupa 
Europei" are 19 participante.

★

• In cele'două concursuri vor 
funcționa zece arbitre, cîte una 
din fiecare țară participantă.

★

La întrecerile eare se vor desfă
șura în sala Floreasca în cadrul Cu
pei Europei la gimnastică sînt va
labile biletele cu seria nr. 4 (di
mineața) și ar. 5 (după-amieză). Aa 
acces carnetele eliberate de 
C.C.F.S./C.M.: roșii șl albastre în
piele, verzi, gri pentru maeștri spor
tului la gimnastică și albastre în 
pînză pentru membrii comisiei cen
trale de gimnastică.

Fără a avea impresia că exage
răm cîtușl de puțin, am putea a- 
firma că anul acesta concursurile 
Pronosport ne-au oferit cele m-i 
frumoase surprize și mal ales, cele 
■nai frumoase... premii. Nu este ne-

js’onosport

FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL”® FOTBAL

ROMÎNIA (tineret)—ANGLIA (tineret)
(Urmare din pag. 1)

joritatea componenților ei au par
ticipat la numeroase întîlniri ale 
primei reprezentative a Angliei. 
Haynes, de pildă, a jucat din 1956 
și pină azi, de 10 ori în echipa A; 
Clayton de 9 ori, Hodgkinson de 
4 ori, Pegg odată, iar marea spe
ranță a fotbalului englez, mijloca
șul stînga Edwards, de 9 ori. 
Acești cinci jucători s-au încadrat 
așa de bine în „U“-le reprezen
tativ al Angliei, încît ansamblul 
n-a avut cu nimic de suferit, ci a ac
ționat ca un bloc perfect unitar. 
Mai adăugăm că opt dintre jucă
torii aflați la București fac parte 
din lotul Angliei pentru campiona
tul mondial (958 1

Este inutil să mai insistăm a- 
supra valorii echipei engleze și, 
implicit, asupra sarcinii dificile 
a reprezentanților noștri. Sîn- 
tem siguri însă că speranțele 
fotbalului nostru vor face totul 
spre a încununa cu succes debu-

WALTER WINTERBOTTOM 
văzut de Neagu

tul lor. Nu trebuie să uităm — 
și în primul rînd spectatorii — că 
lupta tinerilor noștri fotbaliști cu 
propria lor emotivitate este tot

MtINE PE STADIONUL „23 AUGUST»
ORA 15,30: PROGRESUL C.P.C. S. — ENERGIA CÎMPINA 

(fotbal amical)
ORA 17,30 : ROMÎNIA — ANGLIA (tineret) 

ROMÎNIA
(tricouri galbene, chiloți. albaștri!» 

COZMA (1) 
SZAKACS H (2). STANCU (3) SOARE (4) 

BODO (5) NEAMIȚU (6) 
R. LAZAR («) SEREDAI (10)

(7) ENE II (9) COSTEA (M)

— la centru, — V. Ștefanovici și M. Popovlci 
la tușă — (toți Iugoslavia).

(11) KEVAN (9) DOUGLAS (7, 
----  — .STEVENS (•) 

CLAYTON (4)
---------- (5) ARMFIELD (3)

HAȘOTI

Arbitru : E. Damjan

PEGG ___
HAYNES (!•) 

EDWARDS (6) 
NORMAN (3) SMITH 

HODKINSON (1) 
ANGLIA 

(tricouri albe, chiloți negri)

ȘTIRI... ȘTIRI ȘTIRI...

voie să mai amintim că aceasta se 
datorește conținutului programelor 
de concurs care oferă de la o e- 
tapă ia al£a noi și noi surprize.

Iată de ce publicăm mai jos un 
tabel cuprinzînd situația în clasa
ment a fiecărei echipe de categ. B, 
cuprinsă în programul concursului 
de mîine 26 mai :

Energia Mediaș (seria I) 6 1 1 4 8:13 3
Energia Hunedoara (seria D 6 4 1 1 12: 6 9
Loc. Cluj (sena I) 6 1 0 5 5:17 2
Loc. Timișoara (seria I) 6 2 ‘2 2 16:14 6
Energia Arad (seria II) 6 4 1 1 16: 7 9
Energia Lupeni (seria II) 6 4 0 2 9: 9 8
Energ. 1 Mai Ploești (serialii) 6 2 2 2 13:10 6
Energia Moreni (sena III) 6 4 1 1 11: 7 9
Loc. Constanța (seria III) 6 2 2 2 15:10 6
Loc. Gara de Nord (seria IV) 4 3 0 1 «: 5 6
Recolta Reghin (seri 11) 6 2 1 3 8: 8 5
Știința Ciuj (seria II) 6 2 1 3 11: 9 5
Știința Iași (seria III) 6 4 1 1 8: 4 9
Progresul Focșani (seria III) 6 2 3 1 5: 5 7
Prog. Sucteva (sdria IV) 6 1 0 5 4:19 2
Șt. București (seria IV) 5 3 1 1 12: 5 7
Energia Reșița (Seri I) 6 3 2 1 12: 8 8
Energia B. Mare (seria D 1 3 0 3 9:10 6

3 111 7:6 3
3 3 0 0 5:1 6
3 10 2 4:8 2

3 12 0 9:5 4
3 3 0 0 9:1 6
3 3 0 0 6:0 6
3 2 10 10:5 5
3 3 0 0 6:3 6
3 2 10 11:2 5
3 2 0 1 6:4 4
3 111 6:4 3
3 2 0 1 8:4 4
3 3 0 0 4:1 6
3 111 2:3 3
3 10 2 4:6 2
2 2 0 0 5:0 4
3 3 0 0 8:3 6
3 3 0 0 8:4 6

3 0 0 3 1: 7 0
3 1 1 1 7: 5 3
3063 1: 9 0
3 1 0 2 7: 9 2
3 1 1 1 7: 6 3
3 1 e 2 3: 9 2
3 0 1 2 3: 5 1
3 1 1 1 5: 4 3
3 0 1 2 4: 8 1
1 1 0 0 2: 1 2
3 1 0 2 2: 4 2
3 0 1 2 3: 5 1
3 I 1 1 4: 3 3
3 1 2 0 3: 2 4
3083 0:13 0
3 1 1 1 7: 5 3
3 0 2 1 4: 5 2
3 0 0 3 1: 6 0

așa de grea ca meciul însuși și 
că a simți tot timpul alături ze
cile de mii de iubitori ai fotbalu
lui va însemna foarte mult pentru 
ei în această dublă întrecere.

Mai mult decît rezultatul cifric 
al acestei întîlniri, ceea ce con
tează în partida de mîine este 
verificarea posibilităților acestor 
tineri fotbaliști și perspectivele 

de primenire a cadrelor primelor 
echipe naționale. Și — sîntem con
vinși — că tinerii noștri vor do
vedi prin dîrzenia cu care vor 
lupta și calitatea jocului pe care-1 
vor presta că sînt demni de ma
rea încredere ce li se acordă 
speranțele care se lffagă de 
voltarea lor.

★
• Presa engleză acordă o

sebită importanță acestei partide. 
La meci vor asista patru trimiși 
speciali: Robert Pennington
(Daily Express), Franck Mc Ghee 
(Daily Mirror), Peter Lorenzo 
(Daily Herald) și Richard Evans 
(Daily Mail).

și de 
dez-

deo-

LOTUL I SE ANTRENEAZĂ 

ASTĂZI

• La jocul Romînia — AngUa 
(tineret) sînt valabile biletele cu se
ria nr. 5. Spectatorii »int rugați să 
respecte cu strictețe intrările indi
cate pe bilete. Copil! peste 7 am 
au acces numai cu bilete. Porție 
stadionului se deschid la ora 1»>3«- 
Au acces carnetele eliberate de 
C.C.F.S./C.M. (roșii și, albastre in 
piele, roșii din dermatm, verzi, gri 
pentru maeștri sportului la fotbal, 
albastre In pînză pentru membnl 
comisiei centrale de fotbal, carne 
tele antrenorilor și arbitrilor de 
fotbal), precum și carnetele elibe
rate de C.C.F.S./oraș București pen
tru fotbal, toate vizate pe anul -1W. 
Mfașintle circulă pînă la locurile 
indicate pe parbriz. Biletele cu preț 
redus pentru studenți și elevi se 
găsesc la casele stadionului Repubii- 
cit (tribuna n din^str. Izvor).

• C.C.F.S./C.M. aduce la cu
noștință că la meciul R.P.R.—An
glia (tineret) intrarea ziariștilor 
la sectorul 0 (tribuna I) va fi 
permisă în baza carnetului de cu
loare verde numai însoțite de ti- 
chete speciale. eliberate de 
C.C.F.S./C.M. Aceste tichete pot 
fi ridicate de la Direcția Secreta
riat C.C.F.S./C.M. pînă în ziua de 
25 mai a. c., ora 12. Celelalte 
carnete de culoare verde au acces 
în celelalte sectoare ale tribunei
l-a.

• Joi, în „Cupa Primăverii" — 
categoria B: Locomotiva Gara de 
Nord—Progresul C. P. C. S. 3-1

2-1 și Energia Ploești—Energia 
23 August 7-0. Luni 27 mai, de la 
ora 17, se dispută partidele : Di
namo—C.C.A. (stadionul Dina- 
mo). Progresul—Știința (teren 
Progresul F.B.), Energia 23 Ai£ 
gust—FI. roșie F.C. (teren Du- 
dești) și Energia Ploești—Loco
motiva (la Ploești).

In vederea jocului cu U.R.S.S. 
B (1 iunie la București), lotul B 
face azi un prim antrenament în 
compania formației Dinamo 
tești. La acest antrenament 
participa jucătorii: Dungu (por
tar), Brinzei, Caricaș, Macri, Ivă- 
nescu (fundași). Al. Vasile. Mi. 
hăilescu, Capas (mijlocași). Ales. 
zaros. Petschowski, Alexandrescu. 
Zavoda /, Suru și P. Moldoveanu 
(înaintași). După acest antrena
ment, lotul va fi restrîns pe de o 
parte, iar pe de alta completat cu 
Cozma, Soare, Hașoti (din lotul 
de tineret). Zbîrcea (care se va 
prezenta luni) și probabil Hidișan. 
în locul lui Furcaș, care — avind 
examene — a anunțat că nu se 
va prezenta în lot. Marți, lotul B 
se va antrena la două port: cu 
combinata Dinamo care se pregă
tește pentru turneul în U.R.S.S 
(2; iunie Chișinău, 6 iunie Kiev 
și 11 iunie Tbi|î«!'

Analiza ultimelor arbitraje
Măsurile luate de Colegiul central de arbitri

ații de

Pi- 
vor

(3-0).
• Jocuri amicale în țară: Ener

gia Hunedoara—FI. roșie U.T.A. 
Arad 1-0 (1-0), Știința Cluj—Lo
comotiva Cluj 4-3 (3-2), Progre
sul Bistrița—Energia Tg. Mureș 
2-1 (1-1).

• In campionatul rezervelor
(București) : C.C.A.—Locomotiva

ATENȚIUNE ! CONCURSUL NR. 
21 DIN 26 MAI SE ÎNCHIDE ASTA 
SEARA IN PROVINCIE ȘI MlINE 
LA ORELE 12 IN CAPITALA.

Se aduce la cunoștința pao-tici- 
pantilor din. Capitală că plata pre
miilor de la concursul Nr. 20 din 
19 mai a. c. continua astăzi la a- 
gențiile proprii din raioanele unde 
participanții și-au depus buletinele.

Programul concursului Nr. 22 din 
2 iunie 1957 :

R.P.F.I.—R.P.R. (handbU mase.) 
Progr. Focșani—Din; Bacău

. Rec. Fălticeni—Șt. iași
Energ. Huned.—Energ. Reșița 

Energ, Lupeni—Energ. C. Turzii
Locom. Arad—Rec. Reghin

B. Mare—Energ, Me-

I. 1
ii.
iii.
IV.
v.
vi.
VII. Energ. 

dlaș.
VIII. Energ. Moreni—Energ. Cîm- 

pina.
IX.
X. 1
XI.
xn.

Torino—Napoli
Lazio—Genoa 

Padova»—Juventus
Atalanta—Internazionale 
Meciuri de rezervă «

A. Progr. Sibiu—Loc. C5uj
B. Dinamo Birlad—Progr, C.P.O.S.

Problema arbitrajului, 
importantă pentru dezvoltarea iot- 
balului nostru, constituie în pre
zent preocuparea de seamă a Co
legiului central de arbitri. Acest 
for tehnic analizează periodic ar
bitrajele prestate în cadrul „Cupei 
Primăverii” în baza rapoartelor 
observatorilor care funcționează 
cu regularitate la jocuri și, trâ- 
gînd concluziile care se impun, ia 
măsurile cuvenite pentru îmbună
tățirea arbitrajului, pentru rezol
varea acestei probleme care, în ul
timele jocuri a prezentat aspecte 
îngrijorătoare. Recent am primit 
la redacție un amplu material 

prin care colegiul central face, a- 
naliza arbitrajelor din ultimele 
trei etape ale „Cupei Primăverii". 
Subliniind rolul și importanța ar
bitrului, analiza scoate în evi
dență o serie de comportări bune: 
„Cu succes se achită de această 
sarcină unii arbitri ca Keppich 
Gh. (Timișoara), Russu D-tru 
(Arad), Schulder D-tru, Segall S-, 
Mitran C„ Tașula St. (București), 
Bodo Lud. (Tg. Mureș), Piillock 
Ad. (Oradea), Vizireanu N., Csifo 
losif (Cluj), Doborin I. (Petro
șani), Costa D-tru (Oradea), dr. 
Tomescu Paul (Pitești)”.

In același timp insă, analiza 
scoa*e,în  evidență faptul că majo
ritatea arbitrilor ău neglijat pre
gătirea. fizică, deși încă de la în
ceputul anului s-au dat indicații 
colegiilor regionale pentru organi
zarea antrenamentelor. ..Arbitrii 
din Orașul Ștalin, Baia Mare, Ti
mișoara, Ploești. Hunedoara. Ga
lați, Tg. Mureș, lași. Bacău, Su
ceava, Cra’ova, București, au ne
glijat acest lucru important și 
consecințele nu au intirziat să se 
arate. Nu este întîmplător .faptul 
că tocmai arb'iriî (cu mici ex
cepții) din aceste regiuni au prestat 
cele mai slabe arbitraje, ne avind 
o pregătire fizică corespunzătoare 
(S-au găsit departe de fazele jo
cului și au comis multe greșeli)”.

Constatînd că majoritatea arbi
trilor au dat dovadă de serioase 
lipsuri în pregătire, manifestate 
prin, inconsecventă, .superficialitate 
fii în sgecial prin lipsă de curaj.

Coiegiui central a trecut ia mă
suri. menite să îmbunătățească • ) 
activitatea arbitrilor. Printre a- 
ceste măsuri s-au luat și urmă
toarele sancțiuni:

J. Avertismente arbitrilor: Nis- 
tor Vamava-Oradea (arbitraj slab, 
nesigur, influiențat de public), 
Ion Marinescu-Craiova 
tar. tolerant, departe de 
drei Bogdan-S. Mare 
asupra deciziei, lipsă 
C. Popescu-București 
lipsă de curaj), Ion 
București (nehotărît în 
îerant, plasament greșit), M. Lă- 
zărescu-R. Vilcea (departe de ta- 
ze, decizii în compensație, con
fundă atacul regulamentar cu cel 
neregulamentar)

2. Suspendare pe 15 zile u.n 
cat. A. B. C): Simion Popa-Me
diaș (apreciere greșită a jocului 
bărbătesc, lipsă de curaj în sanc
ționarea înfracțiunUor în careu).

3. Suspendare pe 30 zile (in 
cat A.B.C): Cornel Nițescu-Sibiu 
șj Alex. lonescu-Ploeștî (incon
secvent! în aplicarea regulilor de 
joc. neautoritari, toleranți față de 
actele nesportive ale jucătorilor).

4. Suspendare pe 40 zile (in 
cat A.B.C): llie Drăghici-Bucu
rești (foarte greoi în deplasarea 
pe teren, nehotărît în decizii, n-a 
sancționat brutalitățile, n-a acor
dat H m.). St. Constantinescu- 
București (decizii inverse, a tre
cut cu vederea un II m clar), 
Alex. Toth-Oradea (lipsă de cu
raj față de atitudinile nesportive 
ale iucătorilor). Gh. Dragomires- 
cu-PIoeștî (a apreciat diferit lupta 
pentru balon, „talpa” și legea a- 
vantaiului. nehotărît în decizii).

5. Suspendare pe timp de un an 
de la orice activitate: Ion Burcea- 
Bacău. arbitru de tușă (arbitraj 
slab și părtinitor, la jocul Enet 
gia St. R Bacău-Fl roș'e Bu- 
huși).

Sperăm că măsurile luate de 
Colegiul central vor găsi ecoul 
cuvenit în rîndurile arbitrilor și 
că-i vor mobiliza pentru acțiunea 
atît de importantă a îmbunătățirii 
arbitrajului.

(neautori- 
faze), An- 

(revenire 
de curaj), 

(neatent, 
Marinescu- 
decizii, to-



OBSERVAT» PLĂCUTE... Șl NEPLĂCUTE (DAR NECESARE) 
DUPĂ JOCUL TINERILOR NOȘTRI BASCHETBAL1ȘTI ÎN ITALIA

L
a Gorizia, echipa noastră de 
tineret și a făcut un adevă
rat debut: opt dintre cei 

nouă jucători care au intrat în spa
țioasa sală a Societății de gimnas
tică, pentru a reprezenta culorile 
țării, susțineau pentru prima oară 
un joc internațional peste hotare. 
Ceea ce nu este, de sigur, de mi
rare, fiindcă vorbim despre o e- 
chipă de tineret. împotriva tutu
ror aparențelor sau bănuielilor, 
băieții noștri nu au manifestat e- 
moția excesivă la care se aștep
tau cei care îi însoțeau. Ba, dim
potrivă, personal mărturisesc . că 
am avut mai multe bătăi de inimă 
decît cei nouă jucători care efectuau 
cu destul calm încălzirea și care 
au participat cu degajare și ve
selie la obligațiile protocolare ale 
deschiderii partidei.

C
E TE FACI CU TREI AD
VERSARI DE PESTE 1,95 
m ? Știam că echipa italiană 

va folosi și cîțiva dir.tre jucătorii 
cu multă experiență și că antreno
rul Paratore (același care a con-

RECOMANDĂRI
DIN PROGRAM

S Inaugurăm astăzi o rubrica 
> în care amatorii de specta-j 
A cole sportive interesante, cei 
/ ce nu vor să lipsească de la' 
) principalele evenimente dumi- 
C nicale ale fiecărui sport, vorl 

putea găsi amănunte succinte | 
privind cele mai importante’ 
competiții și concursuri spor-l 
tive de sfirșit de săptămînă. 1 

Din noianul de întreceri spor-ț 
x tive de astăzi și mîine vom 
f alege pentru început un pa-f 
|1 sionant derbi al campionatului. 
C feminin de handbal în care se; 
J întîlnesc echipele PROGRE-. 
S SUL M.l.C. și FLAMURA’ 
□ ROȘIE SIBIU. Mai mult de-| 
\ cit orice altă prezentare, des- 
l pre valoarea acestui meci uor-l 
l) bește poziția în clasament a 
x acestor două echipe (Flamura! 
|S roșie Sibiu-locul 1 cu 15 punc-i 
A te și Progresul M.l.C. locul 2’ 
IJ cu 14 punete) și faptul că estet 
y ultima etapă a campionatului.1 
S Deci echipa învingătoare set 
J califică în finala campionatului. 
1 feminin!
'/ Astăzi după amiază la City. 
S echipa de polc pe apă Ș ITlN-ț 
C ȚA din localitate va fi cel de^ 
jS al “Treilea și ultimul adversar' 
ț pentru puternica formație so-i 
il vietică BUREVESTNTK KIEV.’ 
C ln rîndurile formației cluieney 
/ vor evolua jucătorii internațio-' 
ț nali Szabo, Blajek și Danctu.\ 

V Amatorilor de tepis de masă! 
A le este rezervat pentru astăzi" 
/ și mîine un program deosebit ? 
U Credem că nici unul dintre eii 
\ nu va lipsi astăzi după amia-ț 
A ză de la derbiul turuiui cam-, 
A pionatului republican în corei 
/J se întîlnesc echipele ENER-. 
A GIA BUCUREȘTI și FLAMU-T 
f RA ROȘIE BUCUREȘTI. Cu. 

acest prilej vor evolua ,.așii‘* 
x tenisului de masă masculin din 
/ (ara noastră: Gantner, Reiter,
I Pesch, Popescu, Naumescu. 
f Mîine, iubitorii acestui sport 
|1 vor putea urmări o interesantă 
L dublă intllnire (masculină și 
J feminină) între formațiile ȘTI- 
5 INȚA I.P.G. BUCUREȘTI si 
□ PROGRESUL CLUJ. Simpla 
A enumerare a formațiilor ne scu- 
'/ teste de orice comentariu su- 
A plimentar: Știința I.P.G. — 
C Mariana Barasch, Irma Ma
li gyari, Alexandru Andronaclie. 
A Zaharia Bujor, Progresul Cluj—
II Maria Gavrilescu, Marta Tom- 
j\ pa, Gh. Cobîrzan. Andrei De- 
/ meter, V. Gavrilescu.
< Ca încheiere vom semnala, 
f în cadrul campionatului de 
jl tenis de cîmp meciul Dina-
< mo București — Energia Bucu- 
Z rești in cadrul căruia se desfă-

șoară un joc feminin care se 
A anunță foarte disputat: JULI- 
/ ETA NAMIAN (Dinamo) — 
1 IRINA PONOVA (Energia).
> Insfîrșit, cei mai tineri pu- 
r giliști, oaspeți ai Capitalei de 
1 cîteva zile, își'dispută titlurile 
\ de campioni republicani a'stă- 
C seară ia ora 19 și mîine seară 
J la ora 20. Vor putea fi văzuți 
1 deci cei mai buni juniori ai 
C boxului nostru !

i

t

dus luni, Ia Bucu
rești, prima for
mație) a apelat 
chiar la unul din
tre baschetbaliș- 
tii... „unși“ pen
tru prima echipă, 
Motto, înalt de 2 
m. Mai știam, de 
asemenea, că an
trenorul federal 
supunea la ultima 
verificare pe trei 
dintre jucătorii 
care se impusese
ră pentrj 
nala A 
Rocchi și 
patto) și pe care 
i-a și ’ •**  “**
fel la 
Ne-am 
ma i 
aflăm 
unei echipe deosebit 
în care talentul și tinerețea jucă- 
torilor-speranță ai Italiei se uneau 
cu experiența și— înălțimea unor 
baschetbaliști rutinați. Jocul ne-a 
dovedit că handicapul pe care 
n am putut -»ă-l înfringem — în 
mod special — a fost ^înălțimea. 
Sodbteala este destul de simplă. 
Celor trei jucători adverși de 
maximă înălțime noi le am opus 
— In apărare — pe cei mai înalți 
oanțeni din lotul nostru. Și iată 
cum arăta această împerechere:

MOTTO (2 m.) = NEDELEA 
(1,91 m.J NARDI (1,99 m.) -
NOSIEVICI (1,85 m.); VOLPAT- 
TO (1,98 m.) = ALBU sau BU- 
ZAN (1,87 m.).

Z
ONA, ETERNA POVESTE I, 

Și a mai fost și zona... A- 
ceastă apărare în zonă a 

devenit o marotă pentru echipele 
noastre, pentru simplul motiv că 
le este puțin cunoscută. Băieții 
noștri au fost cuprinși de nervi 
cînd s-au găsit în fața, ei șl au 
atacat-p cu multă dificultate. In 
principal, ei au făcut o greșeală 
prin aceea că — din deprinderea 
rămasă de la apărarea .,om Ia 
om” — făceau în special fenta 
de șut (care nu desface zona) și 
nu tenta de pasă.

P
UTEAM REALIZA UN 
SCOR MAI STRINS! In 
ciuda acestor două obsta
cole... obiective, ca să le numim 

așa, reprezentativa noastră putea 
•a termine la o diferență mult 
mai. mică, dacă : . .

I) ar fi transformat cu mal 
multă precizie loviturile libere. In 
țară, tinerii noștri jucători ne o- 
bișnuiseră cu procentaje de 70— 
72‘/1 la aruncările libere. La Gori- 
zia ei au obținut 5O* 7* adică au ra
tat 20 de lovituri din cele 41 de 
care au beneficiat.

2) ar fi avut— puțintică răbdare 
(să fi știut Caragiale că îl cităm 
pînă și într-o revenire de baschet!) 
în momentul psihologic al meciu
lui ; min. 38 = 64:58 pentru gazde, 
cînd antrenorul Ai. Popescu a ce
rut (la taim aut) plimbarea agre
sivă a mingii pînă în ultimele 10 
secunde cînd se putea obține fie 
un coș, fie un coș și două lovi

națio- 
(Nardi, 

Vol-

luat de alt- 
București. 

dat sea- 
deci, că ne 

i în fața
că

O INIȚIATIVĂ CARE NU TREBUIE 
SĂ RĂMINĂ IZOLATĂ

Nosievici (Ar. 6 in prim plan) inițiază un atac.
Brîga (NF^K) din reprezentativa de tineret a 
Italiei se pregătește să-l oprească din acțiune 

(Foto: ALTRAN (Gocizzia)

de puternice

In Capitală
AZI 

sala Recolta, de la ora 
campionatului republi

can de juniori.
HALTERE — Sala 

tehnice de comerț 
Krețulescu); ora ÎS :

LUPTE — Sala M.T.D., ora ÎS : în
treceri în cadrul fazei de regiune ■ 
campionatului individ jal ai R. PJL 
(lupte clasice).

POPICE — Arena Justiția, de la 
ora ÎS: întîlnirea Energia I.O.R.— 
Energia Ploești.

TENIS — Teren Dinamo, ora 13,36: 
campionatul republican : Dinamo
București — Energia București.

TENIS DE MASA — Campionatul 
republican : sala Energia (str. Au
rora nr. 1) : de la ora 
roșie București — Energia București 
(f); Fl. roșie București — Energia 
București (bl

BOX — in 
11 : finalele

turi libere, fie numai două lovi
turi libere, fie... nimic (și atunci 
rămineau cele 6 puncte!).

3) toți jucătorii ar fi avut o 
comportare la valoarea medie. Din 
acest punct de vedere, Nosievici 
(care nu trebuie să se considere — 
cum și-a format părerea — res
ponsabilul infrîngerii) a dezilu
zionat cel mai mult poate tocmai 
fiindcă de la el se aștepta ceva 
deosebit.

Toate acestea nu s-au petrecut. 
Nu trebuie să facem din ele un 
caz și nici puncte de acuzare. Insă 
putem să le reținem — chiar cu 
circumstanțele atenuante ale tine
reții și lipsei de experiență — 
fiindcă de la fiecare joc TREBUIE 
să înveți ceva și deoarece cu cît 

^timpul trece, pretențiile se măresc 
(normal) și ele.

I ACUM, CE FACEM? Ti
nerii noștri baschetbaliști 
vor fi chemați să susțină 

noi Jocuri internaționale. Politica 
de pregătire a viitoarelor cadre 
trebuie deci continuată, ținindu se 
seama de următoarele realități:

a) Lărgirea cadrului de selecție, 
putindu-se ajunge — eventual — 
chiar la o reprezentativă B care 
să cuprindă — pe lingă elemen
tele tinere, de mare talent — șl 
pe jucătorii care nu au loc în 
echipa A.

b) Asgurarea colaborării elec
tive a antrenorilor din Capitală 
și provincie. Ar trebui să devtna 
o ambiție pentru fiecare antrenor 
faptul de a da cît mai miilți jucă
tori reprezentativei de tineret. O- 
cazii cît mai numeroase pentru 
noi — ca aceea de față cînd feli
cităm pe antrenoarea Stela Rttsu 
pentru aportul adus echipei de ti
neret prin pregătirea, intr-o echipă 
de campionat regional, a nu mai 
puțin de 3 jucători — de a evi
denția antrenorii valoroși și sir 
guincioși. Concentrate spre obiec
tive comune, eforturile antrenori
lor, jucătorilor și ale activei sub
comisii de tineret (tlnârâ și la pro
priu și la figurat) vor rodi cu sigu
ranță. Astfel ca să putem spune:... 
„Și acum, pe mrne. ". Căci ziua de 
mîine a baschetbalului masculin 
va fi astfel asigurată.

EFTIMIE IONESCU

Ș

Campionatul masculin de hand
bal s-a terminat și curînd se va 
încheia și întrecerea echipelor fe
minine, așa că pînă la toamnă — 
cînd vor începe campionatele re
publicane pe 1957—1958 — forma
țiilor noastre fruntașe le este 
rezervată o lungă perioadă de 
inactivitate. Firește, deloc reco
mandabil. Insă cum sfîrșitul cam
pionatelor republicane a fost gră
bit din cauza aglomerării pro
gramului internațional situația a 
devenit de neevitat.

Tocmai pentru acest motiv con
siderăm inițiativa ziarului „«Neuer 
Weg“ drept o acțiune lăudabilă, 
care vine să completeze într-un a- 
numit fel locul gol din programul 
echipelor masculine de handbal. 
Așa după cum am anunțat ziarul 
„Neuer Weg“ organizează o com
petiție deschisă echipelor repre
zentative de orașe. Primele jocuri 
se \pr disputa mîine după urmă
torul program : Jimbolia—Reșița ; 
Timișoara—Arad (se joacă miercuri 
29 mai) ; Cisnădle—Sibiu ; Me
diaș—Orașul Stalin. Echipele în
vingătoare se califică pentru turul

'ti'nnătnr a! întrecerii astfel: învin
gătoarele din primele două jocuri 
și‘învingătoarele din ultimele două 
mĂciuri. Finala se dispută între e- 
chipele cîștigătoare în ziua de 9

iunie (turul) și 
nie (returul).

In acest fel, 
jumătatea lunii 
rată activitatea 
cătorilor 
bal. Din 
handbal 
sporturi 
voleiul 
programului) echipele 
țațe la o ‘ '
inactivitate, 
stagnare nu 
sigurarea unui progres în ramu
rile respective de sport. întreru
perea bruscă a activității este dău
nătoare nu numai pregătirii echi
pelor, ci și muncii de sudare a 
formațiilor, de omogenizare a lor.

Eventualele competiții organizate 
în această perioadă pot fi un bun 
pr»ej pentru folosirea și rodarea 
elementelor tinere, care în toamnă
— la începerea activității oficiale
— s-ar găsi, deci, cu o serie de 
jocuri la activ.

Am socotit necesar să deschidem 
această îargă paranteză cu prile
jul prezentării competiției organic 
za te de ziarul „Neuer Weg“ în 
speranța că se vor găsi mijloacele 
pentru umplerea snațiului gol din 
programul competiționaî al diferi
telor sporturi.

pînă aproape de 
iunie este âsigu- 
competițională ja- 
fruntași de.hand- 
însă exemplul din 

Și în alte 
ar fi baschetul șt 

cauza restrîngerii 
sînt for- 

lungă perioadă de 
Desigur că această 
poate contribui la a-

noștri 
păca-te 

este izolat
cum
(din

ptt'

PRIMA ETAPA A CAMPIONATU
LUI DE HOCHEI PE IARBA

CONCURSURI ȘCOLARE

Mîine, începînd de la ora 9, Sta
dionul Republicii din Capitală va 
găzdui finala campionatelor de atle
tism ale școlilor profesionale de u- 
cenlcl din industria ușoară, alimen
tară și comerț. La finală, organi
zată de asociația Flamura roșie in 
colaborare cu Ministerul industriei 
Lunurilor de consum, participă 
peste 159 de elevi, calificați în 
concursurile pe școală și zonele la 
Care au concurat peste 7.5®« de elevi 
din 37 de școli.
• Pe stadionul Giuleștl din Capi

tală se vor desfășura astăzi și mîine 
întrecerile din cadrai fazei regio
nale a campionatelor pentru școlUe 
profesionale și tehnice C.F.R.-Trans- 
porturi. Cei aproape 700«participant! 
vor lua parte la probe atletice, 
exerciții de gimnastică, jocuri de 
volei, fotbal etc.

FINALA CUPEI ORAȘELOR LA 
HANDBAL JUNIOARE

La începutul săptămînii viitoare 
va ‘avea loc în București pe tere
nurile din incinta stadionului 23 Au
gust finala „Cupei Orașelor” pentru 
iunioare rezervată echipelor de 
landbal în șapte. Rezultatele acestei 

competiții sînt următoarele : Sibiu— 
București 1—7 (1—1); București — 
Sibiu 9—1 (4—1) — calificată echipa 
Bucureștiului; Orașul staiin — Me
diaș 2—1 (1—1); Mediaș — Orașul
Staiin 3—5 (3—<) — calificată echipa 
Orașului Stalin; Sighișoara — Timi
șoara 4—3 (1—2); Timișoara — Sighi
șoara 3—4 (1—9) — calificată echipa 
Sighișoareî; Tg. Mureș — Bistrița 
*—8 (4—5); Bistrița — Tg. Mureș 3—3 
(^TT?) — al treilea joc se va disputa 
mîine la Orașul Staiin. Jocurile fi
nale vor avea loc la București, în 
zilele de 28, 29 și 30 mai.

școlii medii 
(fost liceul N. 
Cupa Orașelor.

te, 30 : Fl.

MÎINE
ATLETKJM — Stadionul Republicii 

de la ora 10: Cupa balcanică pentru 
juniori și junioare.

— Șoseaua București—Ploești km.
10 : ora 9 : cursă de selecție la marș. 

BOX — Sala Recolta, ora 20 : fi
nalele campionatului republican de 
j miori.

FOTBAL — Stadionul ,,23 August 
ora 15,30 : Progresul C.P.C.S. — E- ; 
nergia Cîmpina (amical); ora 17,30 : 
Rom î nio 
neret).

CUPA
Dinamo 
Dinamo 
nergi» . ...
23 August — Energia Medgidia.

HANDBAL — Campionatul repu
blican feminin cat. A: Știința I.C.F.-

— Anglia (echipe de ti-

PRIMA VERII Cat. B.; Teren 
Obor. ora 10 : Dinamo 6 — 
Bîriad : cat. C.: Teren E- 
(Dudești), ora 10 : Energia

Energia Reșița (teren Progresul 
F.B. II ora 14.3Ș); Progresul M.l.C.- 
Fl. roșie Sibiu (teren Progresul 
F. B. I ora 11); FI. roșie Bucu- 
reșt i-Progres ul Tg. Mureș (teren 
CLA.M. ora 14); campionatul mascu
lin cat. B: Locomotiva G. N.-Dina
mo București (teren Giuleștl ora 11).

SCRIMA — Cupa Sfatul Popu
lar — spadă: sala Progresul F.B. 
ora 9.

GIMNASTICĂ — Sala Floreasca de 
la ora 9 și 17: Cupa Europei.

LUPTE — Sala M.T.D. de la ora 
10 : întreceri în cadrul fazei de zonă 
a campionatului individual republi
can (lupte clasice).

NATAȚTE — Ștrandul Dante Gher
man de la ora 10 : concurs de veri
ficare a lotului republican.

POPICE — Arena Justiția, de la 
ora 8 : întîlnirea Energia I.O.R. — 
Energia Flacăra Ploești.

RUGBI — Campionatul de cate
goria B : teren stadionul Tineretu
lui IV. de la ora 10,30 : Energia Mi
ne — Progresul I.A.S. București; 
stadionul Tineretului rr. ora 17.30 : 
Știința I.5T.F. — Energia Luoeni;
stadionul Tineretului IV, ora 17,30 : 
Energia M.T.D. — Dinamo IT.

TENIS — Campionatul republican, 
teren Dinamo, de la ora 8,30 și 14,20: 
Dinamo București — Energia Bucu
rești.

TENIS DE MA°Ă — Sala Dinam o 
de la ora 10: întîlnirea internațio- 
nai 4 d’etre selecționata feminină Fl. 
roșie CR.P.R.) — Einhelt (Berlin). In 
continuare întrecerea dintre selec
ționatele masculine Flamura roșie 
(R.P R.) — Lokomotiv Leipzig.

—Campionatul de categoria A, sala

Universității Parhon, (Bd. Republi
cii nr. 5), ora 16 : Progresul Bucu
rești — Fl roșie Oradea (f); ora 11 : 
Progresul București — Voința Arad 
fb); sala i.P.C. (str. Eugen Stătescu 
nr. B). ora 16 : Știința I.P.C. Bucu
rești — Progresul Cluj (f); ora 17: 
Știința IJ».C. — Progresul Cluj (m).

TRINTA — Sala M.T.D., ora 9 : 
maci între echipele regiunilor Bucu
rești și Cratova.

HALTERE — In sala școlii medii 
tehnice de comerț de la ora 
Orașelor

In țară

9 : Cupa

AZI
ATLETISM — Orașul 

concurs între selecționatele 
sportive de tineret.

NATAȚTE — Cluj : întîlnirea in
ternațională de polo pe apă Bure- 
vestnik Kiev — Știința Cluj.

TENIS — Campionatul republican: 
Orașul Stalin : Energia St. Roșu — 
C.C.A.; Timișoara : Energia 
roșie Ianos Herbak — Cluj; Cluj : 
Progresul — Fi. roșie Oradea: Arad; 
FI. roșie U.T.A. — Progresul ~ 
rești

Stalin : 
școlilor

FI.

Buc J-

MÎINE
ATLETISM — Orașul Staiin : con

curs între selecționatele școlilor de 
tineret.

HANDBAL — Campionatul repu
blican feminin: Energia Codlea — 
Pi. roșie Mediaș ; FI. roșie SighL 
șoara — Progresul Orașul Stalin; E- 
nergia Ploești — Știința Timișoara.

— Campionatul masculin cat. B.:

Tn cadrul primei etape a campio
natului republican de hochei pe 
iarbă s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Progresul Arad — Pro
gresul Timișoara 0—8 <0—2j; Dinamo 
Oradea — Energia Oradea amînat; 
Dinamo Cluj—Progresul Sighișoara 

4—0 (1—0); Dinamo Florești — Pro
gresul M. Ciuc 0—6 (6—?); Dinamo 
Craiova — Flamura roșie Oltenița

1 (1—1); Energia SPEE Timișoara— 
Voința Ploești 0—2 (6—1).

«CUPA ORAȘELOR44 LA OINĂ
*

Ieri a început, pe stadionul Tine
retului, prima ediție a „Capei Ora- 
șelor“, în cadrul căreia se întrec 
cele mai ■ loroese reprezentative de 
orașe și regiuni. Buna pregătire a 
unora dintre echipe ca si elaaul 
cu care au luptat sportivii, Ln ge
nere. au prilejuit jocuri, urmărite 
cu viu interes de publicul specta
tor, deși, pe alocuri, scorul a ară
tat disproporții evidente între unele 
formații.

In prima zi s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Orașul Bucureștt- 
Craiova 14:2; Regiunea Bucureșt!- 
Craiova 11:3; Regiunea Stalin-Cons- 
tanța 7—«7; Baia Mare-Constanța 10-3; 
Orașul București-Timjșoara 11-8; Reg. 
București — Timișoara 19-7; Re
giunea Stalin-Timișoara 8-7; Orașul 
București-Constanța 22:2; Baia Mare- 
Cralova 9-2; Orașul București-Regiu- 
nea București 12:8.

In clasament conduce echipa ora
șului București, urmată de repre
zentativa regiunii București. între
cerile continuă astăzi între orele 
9-12 șl 16-19.

ATLETISM

Din motive de ordin tehnic cursa 
de marș Comarnic-Predeal nu va 
mai avea loc mii ne. In schimb se 
va desfășura o cursă de marș pe 
20 km., cu caracter de verificare, în 
București. Cursa va avea loc pe șo
seaua București-Ploești (km. 10) de 
la ora 9.

Știința Galați — Dinamo Tg. Mureș; 
Progresul Bacău — C. S. Marina 
Constanța: Energia Reșița — Pro
gresul Arad; Progresul Odorhei — 
Energia Sibiu; Voința Sighișoara —* 
Recolta Varias.

HOCHEI PE IARBA — Campiona
tul republican etapa a TI-a : Ener
gia Iași — Progresul Rădăuți; Di
namo Oradea — Progresul Arad; 
Progresul Timișoara — Energia O- 
radea; Dinamo Fiorești-Dinamo Cluj; 
Progresul Sighișoara ■— Progresul 
M. Cine; Energia s.P.E.E. Timi
șoara — Dinamo Craiova; FI. roșie 
Oltenița —----- ..

RUGBI 
goria B: 
Știinta 
— Progresul

— Voința Ploești.
— Campionatul de cate- 

seria I-a : Energia Ploești— 
Galați: Energia Bîrlad

„__ Z Tecuci; Energia Bră
ila — Locomotiva Buzău; FI. ro
șie Orașul Staiin — Știința Iași. Se
ria a Il-a: Locomotiva Timișoa
ra — Știinta Timișoara; Voința 
Cluj — Știința Arad; Energia Tîr- 
năveni — Știința Cluj; Locomotiva 
Cluj — Fnergia Hunedoara. Seria a 
Tll-a : Energia Constanța — Progre
sul I.A.S. Sibiu.

TENIS — Campionatul republican: 
Energia Uz. Tr. St. Roșu Orașul 
Stalin — C.C.A.; Energia Timișoara— 
FI. roșie Ianos Herbak Cluj; Pro
gresul Cluj — FI. roșie Oradea; FI. 
roșie U.T.A. Arad — Progresul 
București.

TENIS DE MASĂ — Campionatul 
republican feminin : Voința Cărei — 
Voința P. S. București. Meciurile 
Progresul Cluj — Dinamo Tg. Mu
reș și Progresai Satu Mare — Vo
ința L. M. București, au fost ami
nate.

VOLET — Cluj: întîlnirea inter
națională dintre echipele feminine 
FI. roșie Cluj — Voros 
(R. P. Ungară).

— Craiova : ultimul meci 
de jucătorin selecționatei 
Plovdiv CR.P. Bulgaria) în 
nia selecționatei Cratovel.

Meteor

susținut 
orașului 
compa-



Astâseară la „Ztmny Stadion’* din Prap
. •

„START” IN CAMPIONATELE EUROPENE OE BOX
PRAGA, 24 (Prin telefon de Ia 

trimisul nostru). — La campio
natele din acest an participă peste 
160 boxeri reprezentînd următoa
rele țări: U.R.S.S., Franța, Italia, 
Anglia, Irlanda, R.D. Germană, 
R.F. Germană, Turcia, Olanda, El
veția, Belgia, Romînia, Ungaria, 
Polonia, Țara Galilor, Austria, 
Scoția, Iugoslavia, Cehoslovacia, 
Bulgaria și Finlanda.

Amatorii de box din toate țările 
europene (și chiar cei de pe alte 
continente) vor fi ținuți în cu
rent cu desfășurarea competiției 
prin intermediul celor peste 100 
ziariști, crainici de radio și ope
ratori de cinema și televiziune, 
încă de la jumătatea lunii aprilie 
toate biletele pentru reuniunile de 
la „Zimny Stadion" au fbst epui
zate. r* .f •

Vă interesează deSîgur eîte ceva și 
despre boxerii noștri? Joi dimi
neața ei s-au mutat de la hotelul 
„Zlata Husa“ la „Flora” unde 
sînt cazați toți participanții. Pri
lej pentru unii dintre reprezentan
ții noștri de a se întîlni cu vechi 
cunoștințe.

Antrenamentele reprezentanților 
noștri au avut loc într-o sală si
tuată chiar pe Vaclavske Snamen- 
ski. principala arteră pragheză.

Antrenorul Ion Popa ne-a decla
rat că în cele citeva zile de cînd 
lotul se află la Praga s-a pus 
un accent deosebit pe pregătirea 
tactică

In rîndurile boxerilor noștri dom
nește o atmosferă de optimism. Toți 
își exprimă încrederea In forțele 
lor și au ținut să ne declare că 
vor lupta cu tot elanul pentru per
formante cît mai bune.

★
Acum citeva ultime noutăți :
• Cintarul oficial al participan- 

ților va avea loc sîmbătă dimi
neața,- după care se va proceda la 
obișnuita tragere la sorți.

• Biroul de presă a comunicat 
programul definitiv al competi
ției : sîmbătă seara va avea loc 
prima reuniune precedată de so
lemnitatea deschiderii 
campionatului. Duminică 
loc două reuniuni: la

festive a 
vor avea 
ora 10,30

joi și vi- 
cite două

?•

și 19,30. Luni, marți, 
neri se vor desfășura 
reuniuni, una după-amiază 
alta seara. Finalele sînt progra
mate pentru simbătă I iunie. 
Miercuri 29 mai este zi liberă. 
Joi după-amiază a sosit la Praga 
d. Emile Gremaux, președintele 
A.I.B.A., care va asista la cam
pionate.

• Meciurile vor fi arbitrate și ju
decate de unii dintre cei mai buni 
arbitri internaționali printre care: 
Hedger (Anglia), Stascha (Aus
tria), Gondre (Franța), Brambilla 
(Italia), Maslowski (Polonia), 
Hoertel (R.D.G.), Nussgen (R.F.G.). 
Zybalov (U.R.S.S.).

® Buna desfășurare a competiției 
va fi supraveghiajă- de o com’sie 
internațională de ărbitrâj alcătuită 
din: Grandgagnage (Belgi^), Rossi 
(Italia),’ Vaisberg (Franță), Ni
cole (Elveția), Kobza (Cehoslova
cia), Lisowski (Polonia).

• Dintre 
sosit 
că: 
barian, VI. Safronov 
Kurt Milek. Ulrich 
(R.D.G.). Rene Libser, Claude Sa- 
luden. Andre Vairolatlo (Franța). 
John Caldwel. Fred Tîedt (Irlan
da), R. Mac Taggart, D. Lloyd 
(Anglia). Mario Si tri (Italia), 
Boris Gheorghiev (Bulgara). L. 
Potesil (Austria), Kukier (Polonia) 
etc. Este interesant de subEniat 
faptul că loturile sovietic și po
lonez abundă in nur*  noi. In 
afara celor 3 campioni olmpici. 
sovieticii vor prezenta pe tinerii 
Laghetko. Sandurov, Grigoriev, A- 
bramov. Acesta din urma e‘te un 
boxer de categoria grea, in care 
se pun mari speranțe. Polonezii 
și-au împrospătat lotul cu cîțiva 
tineri: Adamski, Boczarski, Wa- 
lasek, Lukasieviecz. Woicekowskî.

• Cu prilejul campionatelor s-a 
emis un timbru poștal, iar insigna 
competiției reprezintă o pereche 
de mănuși de box, un ring și unul 
din faimoasele monumente ale ora
șului: Turnul de pulbere.

Parry 0‘Brien dorește
să vină la Moscova

pină 
G.

boxerii 
acum 

Satkov,

care au 
se remar- 

VI. Enghi- 
(U.R.S.S.), 

Nie'.scke

MARIUS GODEANU

0 valoroasă realizare a constructorilor din R. D. Germană
Motocicleta de curse „MZ”-125 cmc

Prodirsele fabricilor de motoci
clete din R.D. Germană se bucură 
de o frumoasă reputație pretutin
deni în. Lume. Motocicletele purtîad 
marca „I.F.A.® „M.z.“ sau „AWO“, 
oirculă pe străzile și șoselele di
feritelor țări 
excelent, afît 
rezistență.

*■’ Anul acesta 
tociclete din 
la fabricarea 
curse. La Tîrgul de mostre care a 
avut loc recent la Leipzig au fost 
expuse mai multe rncviele de acest 
fel, fabricate la uzinele „Motor 
Zschopaii“ și „A\VO“. De remar-, 
cat că printre numeroasele tipuri i 
de motociclete expuse la Tîrgul' 
de mostre, cele mai apreciate aud 
fost micile mașini de curse „MZ“ < 
fabricate în R. D. Germană. | 

„MZ“ este o motocicletă cuj 
mari calități, superioară celor tip| 
N.S.U., Puch, sau artele. Motorul, j 
in doi timpi, are o capacitate de, 
125 cmc. și 6 cai putere. Forma, 
aerodinamică, șaua plasată, nftrlt' 
in spate, „caroseria" care aco
peră aproape complet pe conducă-» 
tor fac să se întîmpine o mică 
rezistență din partea aerului, con
tribuind astfel la mărirea vitezei.

Experiențele făcute î.n primăvara 
acestui an de către colectivele de 
tehnicieni, au demonstrat calitățile1 
excelente aile motocicletei MZ 125 
cmc. și anume ;

Demaraj puternic, ușurință in 
conducere (mai ales in viraje) 
greutate mică (nu depășește 90

dîrvd un randament 
ca viteză cît și ca

marile uzine de mo- 
R. D. G. au trecut 

unor mașini de

kg.), viteză excelentă în '.inie dreap
tă (peste 140 km. pe oră), lnlr-o 
cursă in circuit tehnicanu! Ernst 
Degner a realizat o viteză medie 
de 105,91 km. pe oră, rezultai 
foarte bun față de capacitatea ma
șinii.

Constructorii uzinelor „.Motor 
Zschopau" lucrează acum la un 
nou tip de motocicletă de cursă 
cu o capacitate de 175 cmc. Desi
gur, construirea acestor mașini va 
constitui o nouă și valoroasă rea
lizare a tehnicienilor din R. D. 
Germană.

întrecerile de 
— reeditarea

Federația internațională de bas-' 
chet sărbătorește in acest an un 
sfert de veac 
tui important 
chinat turneul 
drul Jocurilor 
tului de la Moscova

Capitala Uniunii Sovietice po
sedă de acum experiența desfășu
rării marilor competiții de bas
chet. In 1952. a avut loc aici cam
pionatul european feminin iar în 
anul următor și cel masculin. Am
bele turnee au fost organizate în 
mod exemplar, motiv care ne face 
•să afirmăm că nici de data aceas
ta așteptările nu vor fi dezmin
țite.

de activitate. Aces- 
jubileu ii este în
de baschet din ca- 
sportive ale tinere-

Actualități
»

ziaru’ui nostru am arătat că 
O’Brien, recordman mondial 

la aruncarea greutății și campion olimpic, și-a anunțat participarea 
la Jocurile sportive internaționale prietenești de la Moscova. De
sigur, prezența marelui campion în nndul sportivilor care se vor 
întrece pe stadionul „V. 1. Lenin", constituie un punct de atracție 
deosebit pentru competițiile atletice ale Jocurilor. O Brien este unul 
dintre cei mai mari atleți ai tuturor timpuriior. El a produs o 
adevărată cotitură în evoluția probei de aruncare a greutății, adu- 
clad recordul mondial la cj* stanțe care păreau cu numai câțiva ani 
in urmă drept adevărate utopii. Să amintim cifra recordului lui 
O’Brien stabilit la 1 noiembrie 1956 la Los Angeles: 19,25 m.l

Este lesne de închipuit răsunetul pe care l-a avut in opinia 
sportivă mondială știrea că O’Brien va participa la viitoarele întreceri 
de la Moscova. Pentru a satisface curiozitatea tuturor admiratorilor 
marelui recordman, reproducem mai jos textul scrisorii (in facsimil), 
prin care el își anunța dorința de a se număra printre cei inscripț 
ia cea de a 111-a ediție a Jocurilor sportivțe internaționale prietenești^ 

Scrisoarea a fost primită acum citeva zile de Comitetul de organi-

Intr-unui din numerele trecute ale 
bine cunoscutul aMet american Parry

Zilnic sosesc pe adresa comi
tetului de organizare a Jocurilor 
Sportive Internaționale Prietenești 
de la Moscova noi înscrieri la di
feritele probe incluse în program. 
Astfel:

• Și-a exprimat dorința de a 
participa la întrecerile de la Mos
cova, cunoscutul halterofil argen
tinian Silvetii, clasat pe locul II. 
la Jocurile Olimpice de la Mel
bourne. După cum se știe. Sil-, 
vetti a obținut în cadrul catego
riei grea o performanță egală cu 
cea a lui Paul Anderson, cîștigă- 
torul probei (500 kg.), dar a 

pierdut medalia de aur... la cîn- 
tar.

• Se 'comunică din Austria că 
echipa de pentatlon modern a a- 
cestei țări va lua parte la Jocuri. 
Confirmări de participare au mai 
trimis luptătorii și halterofilii en
glezi, luptătorii turci și fran
cezi.
• Delegația sportivă cehoslova- 

a fost 
i acum

npmeros 
_  ' t >0 

sportivi). La Moscova vor mai 
veni echipele masculine și femi
nine de. baschet, volei și gimnas
tică, jormațiile de fotbal și polo, 
precum și vlslași, cicliști, înotă
tori, scrimeri. luotători. 
halterofili, jucători, de

• Federația franceză 
de masă a confirmat în 
nitiv participarea unei 
întrecerile din cadrul Jocurilor ti
neretului.

• Constructorii metroului din 
Moscova au terminat amenajarea 
tunelului care poartă trenul sub
teran spre stadionul centre! V.I. 
Lenin de la Lujniki. Stația de 
metro se află chiar în fața intră
rii principale. Distanța de aproape 
20 km. care desparte centrul ora
șului de Lujniki este parcvsă 
într-un sfert de oră. Performanța 
record a constructorilor metroului 
din Moscova a fost închinată ce
lei de a IlI-a ediții a Jocurilor 
sportive internaționale prietenești 
ale tineretului.,.

• Comitetul olimpic al Siriei a 
confirmat participarea sportivitor 
acestei țări la 13 discipline: at
letism, box, baschet, volei, ciclism, 
sărituri în apă, fotbal, gimnastică, 
tenis, tenis de masă, haltere, lupte 
libere, lupte clasice.
• Amenajări importante se aduc 

stadionului „Metrostroi" din Mos
cova, care va găzdui întrecerile 
de handbal. Terenul este încon
jurat cu tribune demontabile a 
căror capacitate va depăși 10.000 
locuri. In apropierea terenului 
joc a fost amenajat un teren 
cundar pentru antrenament și 
călzire. La lucrări, alături 
muncitorii constructori participă 

numeroși sportivi, dornici să vadă 
gata mai curînd această bază 
sportivă.

------ ,-r—----- ,---- —f,—-—j £ fă la Jocurțif^-.tineretului i 
citeva zile de Comitetul de organi- simțitor inărită ciiorinzinj 

zarei a Jocurilor, și este adresați . 250 aersoane, Cel mai npn
președintelui' ComW^u’ui Ofimpit grup va fi cel al atletilbr 
al U.R.S.S.:

.Tovarășe Andrianov.
Cu cea mai mare plăcere pri

mesc amabila dvs. propunere de 
a concura în U.R.S.S. Aștept in
formații suplimentare și sper că 
guvernul nostru îmi va da apro
barea să iau parte la Jocurile Ti- 
neretului. Aceste jocuri vor con
stitui o importantă contribuție la 
cauza întăririi legăturilor sportive 
ruso-americane.

Al. dvs. sincer,
PARRY O’Brien

Los Angeles, California (S.U.A.J

boxeri, 
tenis etc.
de tenis 

mod defi- 
echipe la

baschet din cadrul 
turneului olimpic de

Numeroase țări și-au anunțat 
de pe acum participarea la turneul 
de la Moscova. După cum declară 
secretarul general al F.I.B.A., 

>nes. Federația așteaptă ca 
‘ "liar să ia parte 18- 

fi prezente la Mos-

V. Ja 
la turneul iubii 
24 echipe. Vor 1 
cova echipele Bulgariei, Poloniei, 
Romîniei, Cehoslovaciei. Ungartei. 
R.P. Chineze. R.P.D. Coreene, re
prezentativa Universității Oxford 
din AngLa, Clubul Royal din Bel
gia, echipa orașului Salerno (Ita
lia), 1 formațiile Indiei și Libanu
lui și, bineînțeles, echipa U.R.S.S.

Și-au dat in principia asenti
mentul de a veni la Moscova ju
cătorii de baschet din echipa Sta
telor Unite. Trebuie adăugat că 
puternicele formații ale Statelor 
Americii Latine, doresc de ase
menea să nu lipsească de la tur
neul jubiliar al Federației. In fe
lul acesta, există toate premizele 
să ne așteptăm in capitala Uni
unii Sovietice la reeditarea 
lui olimpic de baschet de 
bourne.

Turneul de baschet de

Jocurilor tineretului ( 
la Melbourne

urmate de un turneu final. Atît 
în grupele preliminare cît și în 
turneul final, fiecare echipă se va. 
întilni cu toate celelalte. Concursul 
va fi urmărit și de

V. Jones care 
anunțat sosi

ta Moscova cu 
zile înaintea

tumeu- 
la Mel-

Mos- 
teren

la 
cova se va desfășura pe 
acoperit in marele Palat al sportu
rilor de la Lujniki. Bănuindu-se 
că numărul echipelor participante 
va trece de 20, organizatorii inten
ționează să desfășoare competiția 
în mai multe grupe preliminarii,

Dl 
și a 
rea 
2-3 
începerii competi
ției. întrebat ce 
părere are despre 
ideea 
celei 
ediții a Jocurilor 
sportive interna
ționale prietenești 
secretarul general 
al F I B A.
clarat:

„Este o 
foarte bună 
rece Jocurile tine
retului servesc cum 
nu se poate mai 
bine cauza priete
niei dintre sporti
vii lumii".

Pentru reprezen
tativa țârii noastre 
turneul de la Mos
cova va constitui 
după campionatele 
europene de la So
fia un nou și im
portant examen pe 
care sperăm că 
baschetbaliștii ro- 
mîni vor ști să-l 
treacă cu succes.

organizării 
de a lila

a de-

idee 
deoa-

de 
se
in- 
de

Echipa de baschet a V .R.S.S. se pregătește pentru 
campionatele europene și pentru turneul din ca
drul Jocurilor tineretului. (In fotografie: un aspect 
de la un meci de antrenament. Nr. 8 este 

A. Bocikarev din echipa reprezentativă)



Concursul republican de călărie
TIMIȘOARA 24 (prin, teieion 

de la trimisul nostru). — Astăzi 
au început în localitate (pe tere
nul Industria Lînei) întrecerile din 
cadrul concursului republican de 
călărie la care participă 70 con
curent. •

Iată rezultatele înregistrate to 
prima zi de întreceri:

CATEGORIA I: I. Budișan (Di
namo Buc.), pe calul Ceahlău, a 
ocupat locurile 1 și 2 cu 160 și 
160,66 puncte. Pe locul 3: Gh. 
Langa (CCA), pe calul Ropot, cu 
145.33 pete.

JUNIORI ÎNCEPĂTORI: 1. 
Puiu> Nistor (Voința Or. Stalin), 
pe calul Torent, 0 pete, timp: 
29-3/10. ' ■

OBSTACOLE CATEG. I, seria 
1!, a prilejuit victoria surprinză
toare +- dar meritată — a lui 
Ion Dobrescu (C.S.A. Craiova), pe 
iapa Cornelia, 0 puncte 92” 2/10.

au Început finalele campionatului 
REPUBLICAN DE BOX PENTRU JUNIORI

Cu citeva luni în urmă, cu oca
zia unei deplasări făcute la Hu
nedoara, l-am cunoscut pe antre
norul de box Gheorghe Lungu. In 
discuția pe care am avut-o cu el, 
îmi spunea că pentru turneul fi
nal al campionatului republican de 
box al juniorilor, este decis să 
facă bucureștenilor o surpriză plă
cută. Atunci nu am putut afla 
mai multe amănunte. Joi seara 
însă — cu ocazia primei reuniuni 
a finalelor — mi-am dat seama 
că Lungu s-a ținut de cuvînt. 
„Surpriza” promisă bucureștenilor 
a constituit-o elevul său Gheor- 
ghioni Mihai. lînarul boxer hune- 
dorean are 17 ani, este înalt de... 
1,90 m. și o greutate de 90 kg. • 
El a demonstrat un box excelent, 
în linie, plin de dinamism,

Iată acum câștigătorii primei 
gale a turneului final, în ordinea 
desfășurării meciurilor: Stoica 
Vasile (reg. Stalin), Staicu Con

SOSESC RUGBIȘTII DIN CARDIFF
După cum. s-a mai anunțat, echi

pa de rugbi a orașului Cardiff 
(Țara Galilor) va susține două 
întîlniri în Capitala țării noastre 
Rugbiștii englezi vor intîlni

Arbitrii meciului be baschet
L P. Romină—U.R.S.S.

Două noi vești în legătură cu 
viitoarea activitate a echipelor 
noastre de baschet, reprezentative 
și de colectiv :

— S-a stabilit ca întîlnirea in
ternațională dintre reprezentativele 
masculine de baschet ale R. P. 
Romîne .și Uniunii Sovietice, care 
se dispuiă la 9 iunie pe stadionul 
Republicii din București, să fie 
arbitrată de Pietro Reverberri 
(Italia) șî Jan Klen (R. Ceho
slovacă).

— Campioana feminină a Ro- 
minrei Ia baschet — Energia Bucu
rești — participă intre 14—16 iu
nie la un interesant turneu inter
național organizat la Poznan cu 
prilejul Tîrgului Internațional La 
acest turneu mai iau parte echipa 
feminină Petofii (Ungaria) și 
cite o formație din Cehoslovacia, 
Austria și iugoslavia.

PE SCURT
• La Colonia, cunoscutul boxer 

naghiar Laszlo Papp a susținut pri- 
■nul meci cu boxerul profesionist 
vest german Brandt. După ce Papp 
și-a trimis adversarul de 4 ori la 
podea, victoria a revenit la mare 
diferență de puncte boxerului ma
ghiar.' întîlnirea s-a desfășurat pe 
distanța de 4 reprize a 3 minute.

• La campionatele mondiale de 
lupte libere care vor avea loc la 
Istanbul participă sportivi din 11 
țâri.
• La Strasbourg s-au întilnlt re

prezentativele de gimnastică ale 
Franței și Cehoslovaciei. Atît la 
bărbați cit și la femei victoria a re
venit gimnaștilor cehoslovaci ; 
283,25—274,«5 și 185,20—184,15.

• cunoscutul Jucător australian 
de tenis Lewis Hoad se află de 
citeva zile la Praga. In primul meci 
el a învins pe Zabrodski cu 11-9. 
și 6-1.

•Au luat sfîrșit campionatele de 
tenis de masă ale Franței. La sim
plu bărbați pe primul loc s-a clasat 
Amouretti (pentru a șasea oară cam
pion al Franței) iar la simplu femei, 
Roucagnen.

Pe locurile următoare, s-au cfa-' 
sat: Ion Stuparu (Dinamo Pi
tești), pe Bădișor, 0 pete 53” 1/10, 
Iosif Molnar (CCA), pe Accident, 
0 p. 53” 7/10 și O. Recer (Dinamo 
Buc.), pe Bostan, 0 p. 57” 3/10. 
PROBA DE DURATA: 1. I. Mol
nar (CCA), pe Pîrlog, 20 obsta
cole 2’02” 1/10; 2. Ion Oprea
(CCA), pe Tosca, 15 obst. I’M" 
7/10: 3. I. Dobrescu (CSA Cra
iova) pe iapa Cornelia, 15 obst. 
1’32” 9/10: 4. I. loja (Dtnamo 
Pioești), pe Azur, 15 obst 1”34” 
2/10; 5. C. Vreme (Dinamo Buc.), 
pe Buian, 15 obst. 1’44” 8/10.

In proba de categoria mijlocie, 
după o luptă acerbă, primul loc 
a revenit lui A. Longo (Dinamo 
Buc), pe calul Sucitu, urmat de 
I. Molnar (GC.A.), pe calul 
Pîrlog.

OCTAVIAN GiNLU 

stantin (reg. Iași), Farcaș Gavri- 
lă (reg. Timișoara), Zăinescu Pe
tre (reg. Pioești), Gheorghiu Au
rel (reg. Pioești), Neagu Cosrra 
(reg. Constanța), Toth Zo'lart 
(reg. Oradea), Preda Cezar (oraș 
București), Mircescu Petre (reg. 
Pitești), N. Parfeme (reg Stai in), 
Gheorgtiioni Miha> (reg. Hune
doara).

★
Aseară au continuat întrecerile 

finalelor pe țară, care au dat ur
mătorii ciștigători: Stoica Vasile 
(Sibiu), Galle Emil (Timișoara). 
Crăciun Satnoilă (Sibiu). Zăines- 
cu Petre (Cîmpina), Gheorghiu 
Aurel (Pioești). Rusu Mihai (Ba
cău), Silbennan Oscar (oraș Bucu
rești), Preda Cezar (oraș Bucu
rești), Mircescu Petre (Pitești). 
Nicolae Constantin (Pitești), 
Gheorghioni Mihai (Hunedoara).

R. CALAAAȘANL

Mitae la Bruxelles r , >
Primul joc Internațional din acest an al echipei naționale 

de fotbal și ai treilea meci cu Belgia
— „Avem de susținut meciuri 

grele in această deplasare la Bru
xelles și Moscova” — ne spunea 
la plecare antrenorul de stat Gică 
Popescu. — La Bruxelles ne a- 
șteaptă un adversar cu atît mai 
periculos cu cit, pe de o parte, 
dorește să se revanșeze asupra 
noastră, iar P« de alta se află 
după o serie de rezultate defavo
rabile. Sper insă că vom trece cu 
succes acest prim examen a' •- 
nulul”.

Și Ozon și doctorul Traian Du- 
mitresdu, cu care am stat de vor
bă joi dimineață la aeroport și 
eare ne-au subliniat atmosfera de 
bună dispoziție și încredere a ju
cătorilor în posibilitățile for. au 
avut aceleași aprecieri privind 
jocul cu Belgia. ,Ne vom vinde 
insă scump pielea” — a adăugat 
Ozon, care — împreună cu Căli- 
noiu — a jucat și in 1955 contra 
Belgiei, la București.

Acest prim joc al echipei noas
tre pe anul 1957 și al treilea cu 
Belgia constituie un examen destul 
de dificil pentru r»pr;zentanțK

Activitatea șahistă intern ațională
FILIP A CIȘTIGAT TURNEUL 

ZONAL DE LA SOFIA
SOFIA (prin telefon). Nici ul

tima runda nu a clarificat pe 
cei trei calificați la turneul zonal 
de la Sofia. Ei vor fi cunoscuți 
abia simoătă. după desfășurarea 
partidelor întrerupte. Mititelu a 
ratat in runda 13-a ocazia de a 
incheia turneu] cu o ' victorie.

După ce l-a dominat net pe Sli- 
wa, el n-a observat un șah etern 
salvator pentru campionul polo
nez. Partidele Pieiffer-Fuchs și 
Filip-Szilagi s-au terminat remiză 
la mutarea 13 a. Zitta a ciștigat 
la Niemela. iar'Karaklaici ia Beni. 
Partida Matanovici-Basiunt s-a 
întrerupt intr-o poziție aproxima
tiv egală, iar Barcza-Neikirch cu 
mare avantaj de partea șahistului 
buigar

In ieiu! acesta ciștigătorul tur
neului este mrele maestru ceho
slovac Filip care a acumulat 9'/, 
p, Sliwa are 8’/, p.. Matanovici 
8 p. și o partidă întreruptă. 
Pfeiffer 8 p. Neikirt* * 7>/2 p. șî

miercuri 29 mai selecționau * a 
orașului București, iar la 1 iunie 
echipa București A. Lotul rugbiști- 
lor britanici și-a anunțat sosirea 
în două etape. Un prim grup va 
sosi in cursul după-amiezi; de 
mîine (cind va veni și arbitrul 
italian Silvio Pozzi). Restul ju
cătorilor englezi va sosi pe calea 
aerului luni după-anriază.

Rugbiștii galezi vor deplasa la 
București un iot foarte redutabil, 
alcătuit din 25 de jucători. Iată 
numele acestora. A. Priday (fun
daș), G. Rowlands, G. Witfiams. 
G. John. C. L Davies (trei sfer
turi, aripi). P. Nyhan. H. Nicholls, 
(trei sfertu.'L centri), K. Richards. 
C. Hewitt. L. Wîîliams, B. Mart. 
R. Willis (mijlocași). C. Howe. 
G. Beckingham. T. Donovan. J. D. 
Ewans, H. Jacobs. N. R. Ewans. 
M. Gough. M. Collins. E. Thomas. 
P. Goodfellow. F. C. Ferguson. 
K. Jones. E. Lewis, (înaintași).

• Miercuri s-a disputat la Osio
întîlnirea din cadrul preliminarii
lor campionatului mondial dintre 
reprezentativele Bulgariei și Nor
vegiei Meciul s-a terminat cu 
victoria fotbaliștilor bulgari: 2—i 
(1—0). Golurile au fost marcate 
de Dimitrov (min. 38 și 75), și 
Henum (min: 47) din 11 m. Oas
peții au meritat victoria Ei au 
dominat majoritatea timpului, tră-. 
gind de 3 ori în bară. Arbitrul suedez 
Lindberg a condus următoarele 
formații: BULGARIA: Naidenov- 
Rakarov, Manolov, Goranov-Bos- 
kov. Kovacev-Diev, Dimițrov, Pa-. 
naiotov, Koieo, lanev. NORVE
GIA: Eiănsen-Baker. Svenssen
Falk-Legernes, Salvprsen-Fosli. 

Dybvad, Henum. Anderssen. Kure.

• Mîine fotbaliștii bulgari joacă 
la Copenhaga cu Danemarca.

• La Stuttgart, echipa R. F. 
Germane a fost învinsă de selec
ționata Scoției cu 3—1 (1—0).

• La Istanbul, Turcia a învins 
Egiptul cu 1—0 (1—0).

• Alte meciuri internaționale 
intercluburi: Aston Villa—Frank-

Nou record Mondial 
de haltere

•LVOV 24 (Agerpres). — TASS 
transmite:

In cadrul campionatelor de hal
tere ale Uniunii Sovietice care se 
desfășoară îh orașul Lvov, halte
rofilul Evgheni Miniaev (categ. 
semi ușoară) a stabilit un nou 
racord mondial la stilul „împins” 
cu rezultatul de 115 kg. Vechiul 
record mondial era de 114.5 kg. 
și aparținea aceluiași sportiv.

furter S.V. 3—1 (la Frankfurt pe 
Main) Manchester United—Selec
ționata Danemarca 3—2 (la Co
penhaga) Borusia Dortmund- 
Manchester City 4—1 (la Dort
mund), Westham United—Com
binata Spartak Sokolovo Dukla 
Praga 2—1 (1—0) (la Praga). 
Southend United—Selecționata re
giunii Pilsen 1—1 (la PiUen).

• In preliminariile campionatu
lui mondial, mîine se dispută ur
mătoarele meciuri: la Viena: Aus
tria—Olanda. la Lisabona: Por
tugalia—Italia; la Praga: Ceho
slovacia— Walles (Țara Galilor); 
la Madrid: Spania—Scoția. 

fotbalului nostru. Că bel
gienii — după 0—5 cu Spania la 
Bruxelles și 1—I cu Olanda la 
Amsterdam — acordă o mare im
portanță întîlnirii revanșe cu noi, 
o dovedesc atenția acordată de 
presa de specialitate și interesul 
stîrnit printre spectatorii dornici 
să asiste la o reabilitare a „na
ționalei” lor, supranumită „Les 
Diabies rouges”. Speranțelor lor 
li se opun speranțele iubitorilor 
de fotbal din țara noastră care, 
urmărind pe calea undelor desfă

Noi înscrieri la Concursul 
internațional de tenis din București
Așa cum s-a mai anunțat. în

tre 10 și 16 ■ iunie va avea loc 
în Capitală o mare competiție in
ternațională de tenis. Pînă acum 
au confirmat participarea la în
trecerile de pe cele nouă terenuri 
ale complexului sportiv Progresul 
F.B., următoarele țări: U.R.S.S. 
(4 jucători și 2 jucătoare), R.P. 
Ungară (3 jucători și o jucătoare).

o partidă întreruptă, Mititelu 7'h 
p., Szilagi și Karaklaici cîte 7 p. 
etc. Ia caz că pe locul III se vor 
afla la egalitate mai mulți șahiști 
ei vor disputa între ei un meci, 
sau meci turneu suplimentar.

DUBLIN 24 (Agerpres). —
In turneul zonal de șah de la 

Dublin după 9 runde în clasament 
continuă să conducă marele maes
tru cehoslovac Ludek Pachman 
cu 8 ‘/j puncte. In runda a 9-a 
Pachman a pierdut prima jumă-

Concursul atletic internațional de la Sofia
SOFIA 24 (prin telefon de ia 

corespondentul nostru).—O ploaie 
măruntă și rece a căzut aproape 
tot timpul cit s-au desfășurat în
trecerile primei zile a concursului 
internațional de atletism.

Din această cauză, pista a fost 
foarte moale, lată rezultatele în
registrate: 100 M-: 1. Bacivarov 
(Bulg.) 10,8; 2. Konovalov
(U.R.S.S.) 10,9; 3. Wiesenmayer 
(R.P.R.) 11,0; 4. Goldovanyi
(Ung.) 11,1; 5. Z. Kolev (Bulg.) 
11,2; 6. Gavrilov (Bulg.) 11,4; 
3.000 M.: 1. Havenstein (R.D.G.) 
8:26,8; CIOCAN: Krumov (Bulg.) 
59,28 — nou record; 2. Racici 
(lug.) 58,96; 3. B. Popov (Bulg.) 
57,45; 400 M. FEMEI: 1. Otkalen- 
ko (U.R.S.S.) 56,0; 2. Kazi (Ung.) 
59,0; 3. Isaieva (Bulg.) 59,6;
400 M.: Starcev (Bulg.) 48,8; 
LUNGIME: Slavkov (Bulg.) 7,02; 
110 M.G.; Gaburov (Bulg.)

• Iată și meciurile amicale de
mîine: la Bruxelles: Belgia—
R.P.R.; Budapesta—Selecționata 
de sud a R. F. Germane.

Meciul de mîine de la Buda
pesta este așteptat cu un deosebit 
interes pentru că selecționata Bu
dapestei este în fond reprezenta
tiva R. P. Ungare. Așa dar, me
ciul de mîine poate fi considerat 
debutul reprezentativei maghiare 
în acest an. Antrenorul Bukovi a 
alcătuit următoarea formație: Fa- 
rago-Karpati, Matrai, Sarosi-Bund- 
zsak, Berendi-Toth II, Machos, 
Tichi, Bencici, Fenyvessi. Bencici 
este o nouă speranță a fotbalului 
maghiar. Echipa germană a de
plasat jucători cunoscuți printre 
care internaționalii Mai, Erhardt 
Morlock etc.

• In campionatul U.R.S.S.:
T.S.K.-M.O. — Torpedo Moscovă

. 5—3; în campionatul maghiar-
Dorog—Salgotarjan 0—0.

• Federația maghiară de fot
bal a hotărît ca în campionatul 
1957—58 în categoria I-a să par
ticipe 16 echipe, în categoria Il-a 
trei serii de cîte 18 echipe iar în 
categoria III-a nouă serii de cîte 
16 echipe. 

șurarea jocului (datorită inițiati
vei Radiodifuziunii noastre) aș
teaptă din toată inima o com
portare demnă și de prestigiu a 
reprezentativei R. P. Romîne.

ROMINIA: Toma — Zavoda 
II, Apolzan, Neacșu — Călinoiu. 
Bone — Cacoveanu, Constantin, 
Ene I, Ozon, Tătaru.

BELGIA: Van der Strappen 
Van Roy, Culot — Mees, Nel«- 
sen, Van Herpe — Piters, Van
denberg, Coppens, Hout, Or Ians.

Arbitru: englezul Bond.

R.P. Bulgaria (2+1), R.P.F. Iu
goslavia (2 jucători), R.D. Germa
nă (2+1), Liban (3 jucători), 
Egipt (2+1), R.P. Polonă) Piatek, 
Radzio, Licîs, Jenzdrejowska), 
Franfa (Ginette Bucaille, Jacque
line Kermina), Italia (2+2). Se 
mai așteaptă răspunsuri și din 
partea forurilor de specialitate din 
Austria și Turcia.

tate de punct la șahistul englez 
Alexander cu care a terminat re
miză. Pe locul doi se află șahis- 
tul maghiar Benko cu 8 puncte.

ROMA 24 (Agerpres). —
•La 23 mai a luat sfîrșit la Ve

neția turneu! zonai feminin de șah 
organizat de Federația internațio
nală de șah Pe primul loc s-a 
clasat șahista iugoslavă Vera Ne- 
delkovic care a totalizat 8 '/2 
puncte din 10 posibile. Locurile 
2 și 3 au fost împărțite de Milun- 
ka Lazarevici (R.P.F. Iugoslavii) 
și Helene Protchard (Anglia) cu 
cîte 7 */j  puncte fiecare.

15,1. Întrecerile continuă astăzi 
și miine dimineață, cind vor intra 
în concurs Ilie Savel și Ion Soter.

TOMA HRISTOV

IN PRIMA ZI A TURNEULUI 
DE BASCHET DE LA VARȘO

VIA

Echipa noastră a pierdut in fața 
echipei R. P. U.: 63-75

VARȘOVIA, 24 (Prin telefon 
de la trimisul nostru). Echipa 
masculină de baschet a Romîniei 
a trecut astă seară pe lingă o 
mare victorie în întîlnirea dispu
tată cu echipa Ungariei, cam
pioana Europei. Scorul: Ungaria— 
Romînia 75—63 (28—32). După 
cum vedeți echipa noastră a con
dus la pauză cu 4 puncte, ca ur
mare a unui joc rapid, spectaculos. 
Jocul de calitate se menține și în 
prima parte a reprizei secunde șl 
ca urmare, în minutul 30, băieții 
noștri conduc cu o diferență de 8 
puncte. In această situație echipa 
Ungariei a aplicat tactica faultu
rilor, care le-a reușit pentru că 
romînii au ratat nenumărate arun
cări libere. Dar nu numai aceasta 
este cauza înfrîngerii; faptul că ju
cătorii noștri nu și-au păstrat 
calmul în momentele decisive, 
apărarea agresivă a adversarilor 
și arbitrajul sub orice critică al 
polonezilor Dobrucki și Raczynski 
(din cauza cărora jocul a dege
nerai’ în ultimele 6 minute) au 
contribuit la înfrîngerea noastră. 
Despre echipa- Ungariei nu se 
poate spune că a arătat o formă 
deosebită

S. MASSLER

Un valoros rezultat al trăgătoruW 
sovietic V. Romanenko

In orașul Lvov se desfășoară 
ta prezent concursul de tir al ce
lor mai buni trăgători sovietica. 
Cu acest prilej campionul olimpic 
Vitali Romanenko a obținut în 
proba de cerb alergător un rezul
tat superior recordului mondial 
oficial — 225 puncte. Recordul 
mondial este de 224 puncte și a- 
parține tot lui Romanenko.


