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Cînd rîde un copil, se des
chide cerul" spune o zicală 

străveche, născută din fericirea 
unui părinte și repetată de veacuri 
de fiecare părinte dornic să vadă 
cit mai des înflorind zimbetul 
pe chipul copilului său. Pentru 
zimbetul celor mici, pentru a 
apăra fericirea lor, luptă azi. în 
țările eliberate de sub liigul ex
ploatării capitaliste, aproape ju
mătate din populația planetei 
noastre. Pe acest uriaș terito
riu, în toate țările socialismului, 
întilnești zimbetul fericit al co
piilor în creșe și cămine, in parcuri 
și solarii, în coloanele de pionieri 
pășind în ritmul unui clntec vesel, 
în coloniile de la munte sau la 
mare. Este zimbetul unui omul 
care simte—mai mult decît înțelege 
— că el este centrul atenției gene
rale. că pentru el se străduiește 
tot 
sint 
toți 
me.

pentru ei. Glasurile lor cristaline, 
răsunînd de mulțumire, ne umplu 
inimile de fericire. Și în sufletul 
fiecăruia 
rea de a 
viitorul, 
înfloririi 
tre, scut
pentru zimbetul tuturor copiilor 
din lume.

dintre noi crește hotări- 
le însenina tot mai mult 

de a ne închina forțele 
și întăririi patriei noas- 
ferm al păcii, de a lupta

fi fi
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poporul, că părinții săi nu 
numai tăticul șl mămica, ci 

oamenii care. în întreaga lu- 
luptă pentru un viitor lu

minos, pentru pace și socialism. 
Iar în țările în care părinții caută 
cu îngrijorare spre chipul chinuit 
de foame al copilului foi. spre 
viitorul atît de nesigur al micuți- 
lor lor, lumina ce purcede dinspre

un ușor antrenament pe Stadionul Dinamo, fotbaliștii so
vietici au făcut ieri dimineață cunoștință cu Capitala noastră...

Jocurile de azi de la Moscova și București înscriu un nou capi
tol in palmaresul fotbalului sovietic și ronrinesc: acela al întilnirilor 
dintre reprezentativele Uniunii Sovietice și Republicii Populare Ro- 
mîne. Jucătorii romîni s-au întrecut de nenumărate ori cu renumițil 
fotbaliști sovietici, cu prilejul a numeroase meciuri de colectiv. As

tăzi, însă, cei mai buni jucători de fotbal din U.R.S.S. și R.P.R. se 
întilnesc pentru prima dată sub titulatura de reprezentative, ceea ce 
constituie un eveniment sportiv de seamă în jurul căruia 
larizează — pe bună dreptate — 
ai fotbalului din țara noastră.

interesul zecilor
se po-

de mii de iubitori

umple inimile de spe-

săptămîni de zile. copiii

răsărtt 
ranță...

...De
din patria noastră zîmbesc mai des 
ca oricînd, primind darurile fru
moase ale părinților, văzind în 
vitrine rodul muncii a mii de 
oameni care în cinstea sărbătorii 
celor mici s-au străduit să facă 
aceste daruri cit mai multe, mai 
frumoase. Ei zimbesc asistind la 
spectacolele jucate pentru ei. sau 
privind ilustrațiile cărților scrise 
pentru ei. asistind sau luînd parte 
la întrecerile sportive organizate

Astăzi pe stadionul „23 Aiigust“
ORA 15.45: BUCUREȘTI A — CARDIFF (rugbi). Arbitra: S. Pozzl 

(Italia).
ORA 17.3»: R. P. ROMÎNA B —U.R.S.S. B (fotbal).

R. P. ROMÎNA B
(Tricouri galbene, chiloți albaștri) 

DUNGU (1) 
ZBIRCEA (2) BRIN ZEI (3)

AL. VASILE (5) 
MOLDOVEANU (7) MESZAROS (fl)

SURU
Arbitri: P. Djonev — la centru, 

la —
FOMIN (11) FEDOSOV (10) BUBUKIN (9) MAMlKTN (») ILIIN (7) 

ȚAREV (6) -------- —
KRUTIKOV (4) GOLUBEV (J)

R /ZINSKI (1) 
U.R.S.8. B 

(tricouri roșii, chiloti albi)
Cazma, Soare, Caricaș, Hidișan, D. Munteanu, Hașoti (RPR) 

Beleaev. Sokolov, Just, Sabrov, Mamedov (URSS)
Rezerve:

p.

IVANESCU (4) 
MIHAHJESCU (S) 

ALEXANDRESCU (9) ZAVODA I (1Ș) 
(H)
C. Dimov și N. Gelev (Bulgaria) — 
tușă-

BETA (6)
KESAREV (2)

Fotbalul sovietic și-a cucerit un 
Ioc fruntaș pe plan mondial și 
aprecierile unanime ale specialiș
tilor străini, printr-un joc de 
înaltă clasă, care a impus peste 
hotare — din Anglia și pînă în 
Indonezia, din Islanda și Suedia 
pînă în Egipt și Canada — ceea 
ce tehnicienii au numit „școala 
fotbalistică sovietică". Azi, cam
pionii olimpici (titlu cucerit în 
decembrie 1956 la Melbourne), 
sint considerați drept candidați din 
cei mai autorizați la supremație 
în fotbalul mondial, acordindu-li-se 
șanse apreciabile în „Cupa Mon
dială" 1958. Tehnica individuală 
superioară, tactica avansată, mobi
litatea excepțională și ridicata 
capacitate de efort a jucătorilor 
sovietici sint calități azi îndeobște 
cunoscute șri prețuite pe terenurile 
din Paris și Djakarta, din Reyk
javik și Cairo, din Hanovra și 
Helsinki, din Londra și Copen
haga...

Reprezentanții noștri susțin, deci, 
meciuri care-i onorează. Sarcina lor 
însă, este dificilă, ații pe imensul sta
dion „Lenin" din Moscova, cît și 
pe stadionul „23 Augusi" din

București. Cu 
cit fotbaliștii 
„start" nesatisfăcător în actualul 
sezon internațional. Echipele noa
stre au însă prilejul să realizeze 
comportări bune. Intîlnesc doar 
selecționate care, prin clasa lor. le 
vor solicita să-și valorifice cali
tățile și posibilitățile. Și să sperăm că 
vor răspunde cu întreaga gamă a 
cunoștințelor lor. Iar dacă liniile 
de înaintare — compartimente care 
nu au dat satisfacție în partidele 
precedente — se vor ridica la va
loarea lor, atunci putem spera și 
într-o comportare demnă și in
tr-un rezultat onorabil.

atît mai dificilă, cu 
noștri au avut un

In mijlocul 
oaspeților noștri

Astă-seară iau sfîrșit Campiopatele europene de box

Cei mai tineri înotători din Oradea
Sub conducerea antrenorilor 

la Oradea funcționează o secție 
de copii. Pînă ce vremea le va 
antrenează în sala Voința.

N. Sonnenwirth și Em. Freund, 
de notație în care sini pregătiți 60 
permite activitatea la bazin, ei se 

(foto N. BECZY)

Astăzi se dă startul in ștafeta
„Scinteia Pionierului”

Astăzi la ora 10, trompetiștii 
vor vesti celor 10.000 pionieri pre- 
zenți în Parcul de. Cultură și O- 
dihnă I V. Stalin plecarea’ ștafetei 
„Scinteia pionierului" în „Turul 
R.P.R."

Primul schimb ai ștafetei „Sein- 
teii pionierului" este format din 
motocicliști, cei mai buni 
din Capitală.

După ce purtătorii 
„Scinteia pionierului" vor 
bd. Stalin, P-ța Victoriei, 
Ipătescu, bd. Magheru, 
colae Bălcescu, bd. 1848, 
vor îndrepta spre Oltenița.

Ziarul „Sportul popular" urea
ză DRUM BUN purtătorilor șta
fetei „Scînteii pionierului".

pionieri.

ștafetei 
străbate 
bd. Ana 
bd. Ni- 

ei se

AZI LA FLOREASCA

Concurs de înot 
pentru copii

Astăz după-amiază, la bazinul 
acoperit Floreasca, începînd 
la ora 17. Secția Spori 
drul Consiliului Central 
dicatelor organizează — 
lejtil Z'lei Internaționale 
lului — un mare concurs 
tație deschis copiilor din Capitală.

La cele 24 de probe cuprinse 
în program vor participa băieți 
și fete, împărțiți pe 3 categorii 
de vîrstă, după cum

Categoria I: copii 
anii 1943—1944;

Categoria a ll-a: 
în anii 1945—46;

Categoria a IIl-a: 
în anul 1947 și mai mici.

de 
ca- 

Sin- 
pri-

din 
al 
cu 
a Copi- 

de na-

urmează- 
născuți în

copii născuți

copii născuți

M. Dobrescu, Gh. Negrea 
și V. Mariuțan în finala!
Aseară, la închiderea ediției, trimisul nostru la Praga ne-a trans

mis vestea calificării lui M. Dobrescu, Gh. Negrea și V. Mariu
țan în finalele campionatelor eu ropene de box. Astăzi reprezentan
ții noștri dau ultimul asalt pen tru cucerirea mult invidiatelor 
titluri de campioni. Noi — ca și sutele de mii de sportivi din țara 
noastră — le urăm un călduros SUCCES!

PRAGA 31 (Prin telefon de la 
trimisul nostru).

Ultima reuniune a sferturilor de 
finală a fost așteptată cu mare 
emoție în tabăra pugiliștilor ro
ndai. Sentimentul era perfect în
dreptățit. Intr-adevăr dintre cei pa
tru boxeri romîni care după_ toa
te calculele trebuiau să obțină ca
lificarea în semifinale — Dobres
cu, Trancă, Stofa n și Gheorghiu 
— numai Dobrescu izbutise să cîs- 
tige „bunăvoința" judecătorilor ar
bitri. Bunăvoință care, aci la Pra
ga nu s-a îndreDtat întotdeauna 
spre cei mai merituoși dintre com
batanți. Joi seara Gh. Nesrea a- 
vea un adversar dificil în oersoa-.. 
na campionului polonez Wojce- 
kowski, care-1 învinsese în nrea- 
labit de o manieră concludentă pe 
sovieticul Murauskas. iar ținând 
Mariuțan debuta în compania bo
xerului elvețian Gerard Pottier.

Spre marea noastră satisfacție 
băieții nu ne-an deziluzionat. Gh. 
Negrea, curajos și activ ca de obi
cei, l-a depășit în mod clar pe 
Wojcekowski (cei trei arbitri ju
decători l-au dat învingător la ace
lași punctaj: 60—57). El s-a bi
zuit pe excelentele sale croșeuri, 
care l-au zdruncinat deseori pe 
polonez. A fost un meci greu, cu 
multe momente prelungite de 
corp la corp, în care Negrea s-a 
descurcat foarte bine.

Tînărul Mariuțan. care participa 
pentru prima oară la o competiție

Violul rece, pătrunzător, gule- 
rele ridicate la trenduri și parde- 
siuri, oameni zgribuliți de frtg, 
țoale acestea ne făceau să ne gin- 
dim — joi dimineața, pe aeropor
tul Băneasa — mai curînd la 
primirea unei echipe de hochei pe 
gheață și nu la a uneia de fot
bal, deși calendarul arăta sfîrșilul 
lunii mai, deci începutul verii. Și 
totuși din avionul Moscova-Bu-cU- 
rești ou coborît — înalți, blonzi, 
bine dispuși — nu Vsevolod Bo
brov, Babici și ceilalți, ci Golu
bev — căpitanul echipei reprezen
tative secunde a Uniunii Sovie
tice — și băieții lui care astăzi 
după-amiază se vor prezenta la 
prunul „rendez-vous" cu publicul 
bucureștean și... bineînțeles cu 
jucătorii noștri din naționala B.

Ochii gazetarilor l-au căutat în-

(oonPnuare in pag. a 8-a)

(continuare în pag. a 5-a)

— l-am făcut eu mingea cadou, dar mi-e tare teamă...
— De accidente? Nici o grijă! E leit taică-său: nu se apropie 

de poartă nici să-l pici cu ceară! (Desen de MATTYj

De ziua copilului... unui oentru înaintaș
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„Luna censtrucțiilor
o acțiune încununată de un frumos succes
Iată-ne la capătul unei acțiuni 

care a intrat de-acum in tradi
ția mișcării noastre sportive: 
„LUNA CONSTRUCȚIILOR DE 
BAZE SPORTIVE". In regiuni, 
lucrările de centralizare a rezul
tatelor sint, firește, de-abia la 
începui. Graficele de creștere a 
numărului de terenuri de sport 
sint încă incomplete iar statisti
cienii vor trebui să mai aștepte 
cîteva săptămtni pentru a porni 
la alcătuirea bilanțului — mai 
bogat ca aricind ■— al acestei ac
țiuni. Trebuie să așteptăm și noi 
aceste cifre pentru a spune dacă 
„Luna construcțiilor de baze spor
tive" ai fost său nu încununată de 
succds ? Nicidecum I Sutele de 
corespondențe primite la redacție, 
nenumăratele însemnări din po
pasuri făcute, în multe regiuni ale 
țării, ne-cșu arătat cu prisosință 
largul . interes pe care l-a trezit 
in masele de sportivi „Luna con
strucțiilor", organizată de Comi
tetul Central al U.T.M. Cu spri
jinul sfaturilor populare, p'in 
munca entuziastă a tineretului 

căruia i s-au adăugat pretutindeni 
oameni cu tîmplele cărunțite, au 
răsărit In satele și orașele pa
triei noi construcții sportive, In- 
ceplnd cu modestele terenuri de 
volei din satele sucevene și termi- 
nînd cu bazele complexe ame
najate in orașele regiunilor Hu
nedoara sau Baia Mare.

De multă preme activitatea spor, 
tivă din raionul Călărași se des
fășura cu greutate din cauza nu
mărului insuficient de baze spor-

Serbare de sfîrșit de an 
la L C. F.

La 
cin ta 
zică 
serbarea de 
lor.

Dimineața,
9, catedrele, 
todice, vor 
realizări obținute 
metodfco-științifică 
După-amiază, de Ia ora 15. stu
denții vor efectua pe stadionul Re
publicii demonstrații îa diferite 
discipline sportive.

Sin! invitați să participe Ia ser
barea de sfîrșit de an a Insti- 
titului de Cultură Fizică, activiști 
sportivi, profesori, tehnicieni, pre
cum și absolvenții școlilor medii 
care doresc să urmeze anul viito» 
cursurile I.C.F.

3 iunie va
Institutului

stadionul Republicii 
închidere a cursuri-

Și pe

avea loc în în
de Cultură Fi-

incepînd de !a orele 
prin cabine'.ele me- 
expune 

în 
în

principalele 
activitatea 
acest an.

Scherer executind o „cumpănă

tive. Acum, activiștii sportivi din 
colectivele asociației „Recolta" nu 
mai prididesc cu... planificarea 
competițiilor. Termenul nu este 
cituși de puțin exagerat și iată 
de ce; în corn. Ulmu s-a amenajat 
un frumos teren de fotbal, la Dra- 
goș Vodă, tineretul a terminat de 
curînd lucrările de construcție a 
complexului sportiv care cuprinde 
un teren de fotbal, unul de volei, 
groapă pentru sărituri, portic de 
gimnastică etc., în corn. Dichiseni, 
colectivul sportiv are acum încă 
două terenuri de volei și unul de 
fotbal, la Radu Negru s-au ame
najat terenuri de fotbal, volei și 
baschet etc. In generai, „Luna 
construcțiilor" s-a bucurai de o 
largă popularitate în sdtele noas
tre. Nu pier oase construcții au fost 
ridicate și în sate ca: Dumbrava, 
(r. ‘Cricov) Veresti șt Bobocu (r 
Buzău) Drâga.iești (r. Drăgânești), 
Vidra (r. Vrancea), șt altele

Un prețios sprijin au primit in 
acțiunea de întărire a bazei ma
teriale și colectivele sportive de Ia 
orașe. Reamenajarea stadionului 
din Arad, a stadionului „/ Mai" 
din Făgăraș, a terenurilor, din 
Hațeg, Caransebeș. Focșani sau 
Buzău, noile construcții din Pi
tești, Corabia. Galați, Hunedoara, 
Baia Mare sau Cluj sint numai 
HteVa exemple care ilustrează con
tribuția „Lunii constructor de 
baze sportive” la creșterea numă
rului de terenuri de sport, la rea
menajarea celor existente.

Cu entuziasmul caracteristic 
vlrstei lor, elevii din cele mai mul
te orașe au fost și ei prezenți in 
marea acțiune de îmbogățire a 
bazei materiale a mișcării noastre 
sportive și acum, la sfirșitul „Lu 
nii construcțiilor" ei se pot minări 
cu rezultate din cel» mai frumoase

Amintind încă zeci ;
exemple tot n-am putea cuprinde 
decit frinturi din succesele rea
lizate in cadrul „Lunii construc
țiilor".

Dar, sint oare necesare noi măr
turii ale entuziasmului cu care a 
fast primită această acțiune in în
treaga țară? Succesul deplin a! 
„Lunii Construcțiilor" apare des
tul de limpede și ei ne dăruiește 
nu numai posibilitatea de a înre
gistra pur și simplu amenajarea 
a noi terenuri sau săli de sport ci, 
in primul rind, de a constata că 
aceste acțiuni trebuie continuate — 
sub diferite forme —, că ele sint 
așteptate cu nerăbdare de către 
masele de sportivi care răspund 
prin fapte din cele mai frumoase 
unor astfel de îndemnuri."

DAN GIRLEȘTEANU

Ana 
int

re u-

tre* *

Deși tot timpul a plouat toren
țial, toți cei 25 de participant la 
întrecere au reușit să termine 
cursa. La biciclete oraș primul a 
sosit Alexandru Chivu (Progresul), 
iar la biciclete semi-curse Constan
tin Niculescu (PI. roșie). (N. Siă- 
nescu — corespondent

• La Moreni, o frumoasă acti
vitate sportivă o desfășoară mem
brii colectivului spoftiv- al școlii 
profesionale de ucenici Petrol. Sub 
conducerea prof. Z. Bănaru, elevii 
acestei școli organizează numeroa
se întreceri inter-clase. La cam
pionatele școlilor profesionale, re
prezentativele școlii au ocupat lo
cul IV în întrecerile de gimnastică, 
in timp ce la handbal au avut e 
comportare, meritorie. O rodnică 
activitate se desfășoară și pe linia 
complexului G.M.A.. Recent, 75 de 
elevi au devenit purtători ai in
signei G.M.A. și F.G.M.A. (Ion 
Rizoiu — corespondent).

• De o mare prețuire se bucu
ră sportul printre elevii centrului 
școlar agricol din Buzău. Spri
jiniți și îndrumați de conducerea 
școlii și de organizația U.T.M., e- 
levii își petrec o bună parte din 
timpul lor liber, participînd la în
trecerile din cadrul Spartachiadei, 
competiție la care își trec în pre
zent probele un număr de 180 e- 
levi. In scopul popularizării acestei 
mari competiții de masă, echipa 
de fotbal a centrului școlar s-a 
deplasat în comuna Beceni unde 
a susținut un joc amicali. (M. Du
mitru — corespondent).

SPARTACHIADA DE VARA A TINERETVIVI

Au început concursurile etapei a doua...
începute din tmp. concursurile 

Spartachiadei de vară a tineretu
lui au ajuns de acum — în unele 
raioane — în cea de a doua etapă 

I pe centre de comune. Din rela
tările corespondenților noștri, re
ținem că profesorii de educație 
fizică, activiștii sportivi ai comi
tetelor U.T.M precum și comisii
le comunale de o-ganizare a com
petiției, depun străduințe pentru 
ca aceasta et*pă  să se desfășoare 
la un nivel corespunzător cerin
țelor. EforturJor acestora 1: se a- 
datigă sprijinul sportivilor din co
lectivele sindicale, care se depla
sează la centrele de comună pen
tru a ajuta la organizarea între
cerilor.

In raionul Cr’cov. la centrul de 
^comună Albesti-Paleoiogu s-au de-u Jrumojsc. , „ b.~ ..

* —. : c;levaJ^i

gri și Sărata. Și în raionul Tir- 
goviște etapa a doua este in plină 
desiășurare. De curînd, au luat 
sfîrșit întrecerMe în centrele de 
comune Voinești, Tătărani, Nu
cet, Săcuieni, Dobra și Ochiuri. 
La aceste concursuri au asistat 
sute de săteni. O contribuție deo
sebită la reușita organizării aces 
tei etape au adus profesori de 
educație fizică Maria Mocani. 
(Voinești), Gh. Pană (Tătărani), 
Maria Chlțu (An’noasa), Elena 
Grigoriu (Nucet), Sabna Piciu 
(Gura Ocn ței) și alții, ca și or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
comune care au mobilizat tine
retul.

(După corespondențele trimise 
de F. Albu, P. Oprea și M. A 
vanii).

---- ------------------------------ I-------------

DARURI PENTRU

liroplwm unui vis tineresc—
Cei paste 10a tineri și tinere, 

participanfi la finala campionatu
lui republican școlar de gimnasti
că, s-au aliniat pentru festivitatea 
de închidere a concursului.

In liniștea ce s-a așternut, 
Scherer parcă-și aude bătăile 
mii. F emoționată. Oare a 
șit?

Din această frământare este
zită de vocea crainicului care a- 
nunță : „Titlul de campioană repu
blicană școlară la categoria I a 
revenit gimnastei Ana Scherer 
care a totalizat..." Ana n-a mai 
auzii punctajul pe care l-a obți
nut deoarece aplauzele furtunoa
se ale publicului au acoperit vocea 
crainicului. Așa dar a reușit. Visul 
ei s-a realizat. An.a Scherer, elevă 
în clasa a X-a a Școlii medii ger
mane nr. 1 din Sibiu, a devenit 
campioană republicană șșolară.

...Ana Scherer și-a început acti
vitatea sportivă la virsta de 12 
ani. In colectivul sportiv Fln,-.-"'n 
roșie Sibiu sub supravegherea an- 
trenoarei Crore Hissai, Anchen — 
cum ii spun colegele — face pri
mii pași in sport. Ea este pregă
tită și concurează mai intii la ca
tegoria junioare. In 1954 pregăteș
te exercițiile pentru categoria a 
IlI-a de clasificare; un an mal 
tirziu Ana participă la campiona
tul republican de juniori unde 
concurează cu exerciții de catego
ria a Il-a. Aici este remarcată și 
trimisă in tabăra de gimnastică 
de la Piatra Neamț. In sfîrșit, din 
anul 1956 Ana Scherer se pregă
tește pentru obținerea clasificării 
în categoria I. In cadrul aces
tei categorii concurează la finala 
campionatului republican școlar 
care-i aduce și îndeplinirea visu
lui ei sportiv : cucerirea titlului de 
campioană republicană școlară 
sportul îndrăgit, gimnastica.

Amalia Kreiss 
^respondents

20 atleți ? ' atlete d n colec
tivul sportiv Progresul Plceș- 
ti. Ei au ajutat la organizarea ș: 
desfășurarea concursurilor prin 
sfaturi și îndrumări date tinerilor 
țărani munc tori. La centrul de 
comună Albești-Paleologu s-ari în
trecut 74 concurenți, d ntre care 
50 numai la atletism.

Etapa a doua a Spartachiadei 
se va desfășura in raionul Bacău 
Ia: Parlncea, Răcăcjuni, Negri, 
Giodeni, Traian, Berești, Bistrița, 
Plopîna și Bacău. In toate comu
nele, terenurile de sport au, fost 
pregătite din timp, unora adueîn- 
du-li-se reamenajări. In munca de 
pregătire a etapei a doua s-au 
evidențjat o serie de comise co
munale, printre care cele din Ne-

FESTIVAL

DOI PRIETENI S-AU... „CERTAT”!
de.. studii, ab- 
elementare din

După șapte ani 
solvenții școlilor 
orașul și raionul Giurgiu au două 
căi deschise spre viitor, llnn. care 
visează să ajungă medici, profe
sori. farmaciști, se înscriu în 
școala medie. Ce fac însă cei care, 
de mici copii, stringeau toate șu
ruburile și tinichelele pentru a-și 
tace vapoare sau mașini, cei care 
au suferit nu odată urmările... 
mîniei părintești după „disecția" la 
care au supus ceasul deșteptător 
pentru a vedea de ce face tic-tac? 
Au și ei drumul lor in viața: la 
Giurgiu există o scoală profesio- 

■

nală mecano-navală! Aici poți in
tra, inveți o meserie foarte ten- '

«tantă pentru un copil crescut pe 
malul Dunării și... cap să ai că 
poți ajunge și la politehnică...

...Și iată că doi colegi de școală 
elementară, buni prieteni, ^are 
nu odată au învățat împreună iar 
după „porția" de învățătură au 
jucat în aceeași echipă de fotbal 
a clasei, se despart după șapte 
ani și o pornesc fiecare pe drumul 
Ini. Ionel intră in școala medie. 
Costel în cea profesională. Ce se 
Intimplă după aceea? Păi n-avem 
decît să-i privim pe cei doi buni 
amici, într-o după-amiază, cfnd 
intîmplarea i-ă adus la antrena
ment pe același stadion. Ionel se 
dezechipează, își îmbracă trenin
gul ți... așteaptă instrucțiunile 
profesorului de educație fizică Bu- 
zatu. Pe cealaltă extremă a tere
nului, Costel, scos din... uniforma 
bleumarin și îmbrăcat tot in e- 
chipament sportiv seamănă ca... 
două picături de apă cu bunul 
său amic. Nici profesorul C. Stroe 
de la „profesională" nu e încă 
gata să înceapă antrenamentul, 
așa că cei doi buni prieteni și 
foști colegi se vor apropia desi
gur unul de altul și, cîteva minute,
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vorbi. fiecare despre 
sale—

îți vor tot 
preocupările

„Hait, dar ce este asta? Abia 
a intilnit ionel privirea lui Costel 
și... a întors capul, de parcă nu 
l-ar fi cunoscut vreodată. Cum 
așa, de ce așa? Or fi certați? 
Sau poate. Ionel făcea parte din 
echipa care a fost învinsă de for
mația lui Costel și. deh. nu fie
care știe să primească oinfringere!

Nu, cei doi nu sint certați pen

EDUCATIVE i

ia școli n 
ceri între de

tru că. de la terminarea școli» nici 
nu s-au mai întilait. Cit despre 
o competiție în care unii aa în
vins iar alții au fost invinșiț nici 
vorbă! De joarte multă vreme cele 

• două școli n-au mai avut între
ceri între4 ele sau cel puțin com
petiții ia care să fi participat a- 
mindouă... Iar Ionel și Costel 
stnt în realitate cîteva sute de... 
Ionel și Costel care nu se salută 
pe stradă, nu-și vorbesc, iar cînd 
sînt siliți să se antreneze pe ace
lași teren fac totală abstracție unii 
de ceilalți.

Pe vremuri, feciorii de bani 
gata din licee disprețuiau amarnic 
pe „ciocănarii" care învățau în 
școlile de „arte și meserii". De 
atunci au trecut ani, s-au sfărîmat 
mii de prejudecăți, mentalitatea 
s-a schimbat... Numai unii tineri 
sportivi de la școala medie de 
băieți din Giurgiu continuă să 
manifeste aceeași trufie cu totul 
nejustificată față de colegii lor 
de la școala profesională. Și nici 
sportul, care reușește să reunească 
pe stadioanele lumii oameni de 
cele mai diferite naționalități sau 
concepții politice, n-a reușit să-i 
apropie pe elevii celor două școli 

■îi“

giurgiuvene. N-a reușit, pentru 
că nimeni nu s-a gîndit că între
cerile sportive între cele două 
școli ar putea pune capăt unei 
situații inadmisibile, de necon
ceput în zilele noastre, cînd munca 
e o chestiune de onoare. Nu s-a 
gîndit nimeni, nici cel puțin cei 
doi profesori de educație fizică — 
I. Buzatu și C. Stroe — care se 
cunosc, se apreciază dar... nu co
laborează pentru înlăturarea peri
culoasei prejudecăți a unora din
tre elevii celor două școli din 
Giurgiu!

V. ARNAUTU 
TH. ROIBU

Noi purtători ai
• In fața comisiei de control

G.M.A.  din Sibiu s-au prezentat 
eu puțin timp în urmă, 32 elevi 
de la Școala elementară nr. 3 pen
tru a da ultima probă in vederea 
obținerii insignei F.G.M.A Aspi
ranții pregătiți de fosta campioa
nă națională la aruncarea suliței, 
profesoara Nora Stemtzel, au tre
cut cu succes examenul de control. 
Printre cei mai bine pregătiți an 
fost elevii Hanelore Ganabi, Karin 
Schuster, Brighite Halmenn și 
Peter Binder. Elevii de la școa
la elementară nr. 3 sînt primii din 
orașul Sibiu care obțin insigna 
F.G.M.A. în anul 1957. (C. Mus
tață — corespondent).

• Cu prilejul concursurilor 
sportive organizate în cadrull fes
tivalului regional, în regiunea Hu
nedoara au fost trecute sute de 
norme G.M.A. Tinerii din raionul 
Brad, au trecut 643 norme, cei 
din raionul Hunedoara 670 norme 
iar cei din Orăștie peste 600 nor
me. Și în celelalte raioane aie 
regiunii Hunedoara, tinerii parti- 
cipanți la Spartachiada de vară

Tineretul nostru pregătește cu mult drag obiecte pe care le 
va oferi în dar participanților la măreața sărbătoare a tineretului, 
mondial de la Moscova.

In fotografie: o parte din darurile confecționate de tinerii 
din întreprinderile raionului Lenin din Capitală.

VESTI SPORTIVE DIN REGIUNEA PLOEȘTI
• In cinstea Festivalului de la 

Moscova, colectivele sportive Pro
gresul și Flamura roșie din Buzău 
au organizat zrlele trecute o în
trecere ciclistă pe distanța Buzău- 
R. Sărat și retur (64 km.).

insignei G. M. A,
a tineretului sau la concursurile 
festivalului regional își trec nor
mele G.M.A. (Gh. Cioranu — co
respondent).

• In raionul Tîrnăveni au fost 
organizate mai multe centre de 
antrenament G.M.A.. Astfel, la 
Bjcținea ți Cetatea de B^ltă pes
te' 300 de tineri au irecut pînă 
îiț prezent 1500 de ■ probe G.M.A. 
gradul I și II. Printre cei mai buni 
instructori de la aceste centre de 
antrenament se numără Ion O- 
prea, Tiberiu Srenk, Octavian Blaj, 
S. Benyovski și alții. In cuiînd, 
asemenea centre de antrenament 
G.M.A. vor lua ființă și în alte 
comune de pe întinsul raionului 
Tîrnăveni. (Ioan Hasasiu — co
respondent) .

• Zilele trecute, peste 60 tineri 
din colectivul sportiv Recolta 
Mogoșești, raionul Pașcani au 
primit — într-un cadru festiv — 
insigna G.M.A. gradul 1. In curind, 
alți 20 tineri și tinere, țărani mun
citori, membri ai colectivului Re
colta Mogoșești, vor deveni purtă
tori ai insignei G.M.A. gradul I. 
(C. Enea — corespondent).



fetastica feminină este o îmbinare intre elementele 
de artistică și cele de acrobatică 

„Cupa Europei” s-a bucurat de un arbitraj valoros

Dopa Varșovia și inaiatea jocuhu ci U.R.S.S. și a caopiotatelor earopeae

Reportaj pe • •• contraatac cu baschetbaliștii noștri

'T Cind Federația Internațională 
ide Gimnastică a susținut propu
nerea noastră privind organizarea 
-/gupei Europei" și la gimnastica 
feminină, principalul său obiectiv 
a fost acela de a atrage prin a- 
ceastă competiție noi adepți ai 
gimnasticii feminine. Se poate 
apune că prima ediție a reușit de 
minune din acest punct de vedere.

Dar, așa după cm remarca 
președintele F.I.G., dL Charles 
Thoeni, popularitatea gimnasticii 
feminine in rîndurile Federațiilor 
naționale, a spectatorilor sau 
chiar a tineretului, se poate ob
ține atunci cind vor dispare di
vergențele de păreri privind crite
riile de apreciere (de punctai), 
precum și compunerea exercițiilor 
liber alese.

Astfel de divergențe — intr-a
devăr, puține — au existat chiar 
și în cadrul „Cupei Europei", du
pă cum există de altfel, și în rin
durile tehnicienilor noștri. Unii 
(mai precis, unele) susțin că in 
compunerea exercițiilor elementele 
de gimnastică artistică trebuie să 
predomine. Alții, afirmind că o 
astfel de combinație ar transforma 
gimnastica în balet, in dans, sînt 
de părere că scheletul exercițiilor 
trebuie să fie format de elementele 
de acrobatică. Realitatea este că 
și unii și ceilalți exagerează in 
punctul lor de vedere, intrucît li
nia justă este tocmai îmbinarea 
armonioasă a elementelor de gim
nastică artistică cu cele de acro
batică.

„Cupa Europei" ne-a oferit un 
exemplu elocvent în acest sens. Ne 
amintim pirueta executată de Elena 
Teodor eseu pe piciorul stîng cu 
rotarea piciorului drept și cădere 
tn „sfoară" (șpagat). In timpul 
executării. ei, cu toții am avut un 
moment de ezitare, socotind că 
reprezentanta noastră s-a dezechi
librat și ratează astfel exercițiul. 
Dar corpul Elenei Teodorescu și-a 
urmat firesc răsucirea și undui
rea sa, aiungîfid fără efort, în po
ziția finală. Iată deci o înlănțuire 
perfectă între un element artistic 
(pirueta) și'unul acrobatic (sfoa
ra), îmbinarea fiind pusă în va
loare printr-o scurtă pauză (un 
moment de „poză", dacă vreți) 
care ne-a dat posibilitatea să res
pirăm și totodată să apreciem. 
Acesta este un efect artistic al 
exercițiului. O combinație asemănă
toare are și Eva Bosakova. Dar 
faptul că trece tumultuos, fulgeră
tor peste ea, intrînd în plină vi
teză dintr-un element în altul, ra
tează efectul subliniat de Lenuța 
Teodorescu. Tocmai aceasta este 
una din deficiențele „solului" Evei 
Bosakova care, în plus, mai păcă

Rareori auzi vorbind u-se des
pre performanțele vreunui atlet 
originar din vechea capitală a 
Moldovei. Ne-am întrebat și noi, 
ca și dvs. probabil, ce cauze de
termină nivelul scăzut al atletis
mului ieșean? Cîteva zile petre
cute în mijlocul sportivilor și ac
tiviștilor din Iași ne-au permis să 
aprofundam această problemă, să 
aflăm cauzele insucceselor și po
sibilitățile de depășire a impasu
lui.

Am constatat in primul rînd si
tuația actuală a acestei discipline. 
Considerăm util să v-o înfățișăm. 
Sportivi activi: 25—30 (din care 
8—10 fete); cadre tehnice : 3 ab
solvenți ai I.C.F. cu specializare 
atletism (din peste 25 cîți se află 
acum în Iași) și 2 profesori de 
educație fizică a căror calificare 
In atletism, chiar și după spusele 
lor, este insuficientă; secții de a- 
tletism: ne hîrtie 4 (în fond doar 
două, deoarece la Dinamo și 
Școala sportivă de tineret lucrea
ză aceiași sportivi, iar Școala spor
tivă de elevi nu are o activitate 
regulată; piste de atletism: una 
singură ! (la stadionul .,23 August” 
— dar si aceasta este acum im
practicabilă, fiind în reparație)...

Chiar și numai aceste date pur 
statistice evidențiază climatul ne
favorabil în care se desfășoară 
atletismul ieșean și ca urmare a 
acestuia, dezinteresul „quasi ge
neral” pentru practicarea probelor 
atletice. Nu ne-am oprit însă la 
aceste simple constatări. împre
ună cu maeștrii! sportului prof. 
Alexandru Merică și profesorii 
Constantin Gagiu (antrenor regio
nal pentru atletism) și Eugen 
Stănicbi (asistent h r?T«dra de 
educație fizică a Institutului Po- 

tuiește prmtr-un număr redus de 
elemente acrobatice, printr-o repe
tare a acestor elemente care ast
fel se punctează numai odată 
(răsturnare înainte fără sprijin 
executată de 3—/ ori) și printr-o 
evoluție permanent înainte (nici o 
răsturnare în spate). La „solurile" 
Larissei Latinina, Lenuței Teodo
rescu. Soniei 1 nov an, Olgăi Tass 
și chiar al Harmei Marejkova, co
lega de echipă a Evei Bosakova, 
nu sînt prezente asemenea defi
ciențe. Din contră, îmbinarea în
tre artistică și acrobatică este per
fectă, iar exercițiile lor sini in
tr-adevăr de gimnastică și nu de 
dans.

Arbitrele, față de experiența si 
rutina lor în concursuri de ase
menea amploare, au observat les
ne aceste mici nepotriviri, pune
ți nd în consecință. De aceea, du
pă cum afirmă președintele F.I.G. 
și toți ceilalți tehnicieni prezenți 
la concurs, „Cupa Europei” a 

ocazionat cel mai bun arbitraj din 
toate competițiile de pînă acum.

Gimnastele noastre au venit cu 
cîteva noutăți la „Cupa Europei", 
subliniind și astfel progresul lor 
din ultima vreme. La rîndul nos
tru însă, am avut ocazia să ob
servăm o serie de elemente noi 
care, nu putem spune că ne erau 
necunoscute, dar pe care nu le 
foloseam intrucît nu ne dădeam 
încă seama de valoarea și efectul 
lor in cadrul combinației. Astfel, 
la bîrnă, Tamara Manina 
(U.R.S.S.) a venit cu o comple
tare la aruncarea piciorului in 
spate, spre cap, executind mai 
înainte două plieuri lente. Or, toc
mai îmbinarea elementului liniștit 
cu celălalt dinamic a scos in e- 
vidență valoarea aruncării. Elena 
Teodorescu are o asemenea „a- 
runcare" pe care o execută foarte 
bine, dar care rămîne necontura
tă, nevalorizată suficient, deoare
ce vine brusc, nepregătită și se 
pierde tot atit de repede. La. sol, 
Olga Tass are o intrare originală: 
de pe loc, răsturnare in spate pe 
ceafă, și îndreptare pe un picior. 
Acest element acrobatic, de pe loc. 
ta început, rupe tradiția alergării 
cu care fiecare gimnastă „inaugu
rează" solul, dînd o altă impresie 
combinației în întregime. Gim
nasta noastră Alexandrina Penciu 
are acest element in exercițiul său, 
dar, undeva „strecurat" în mijlocul 
combinației. Ea ar putea să-l fo
losească în deschidere și astfel 
l-ar valorifica mult mai mult.

Au fost și alte multe noutăți 
pe care sintem convinși că tehni
cienii le-au văzut și le-au reți
nut. ANA IHM

R. ILIESCU

ATLETISMUL POATE DEVENI UN PRIETEN AL TINERETULUI IEȘAN!
litehnic). toți trei absolvenți ai 
I.C.F. cu specializarea atletism, 
am cercetat în amănunt toate as
pectele pe care le ridică în Iași 
activitatea acestui sport.

Principalele frîne ale dezvoltării 
atletismului sînt:

a) lipsa bazelor'-Simple Tn in-, 
cinta școlilor, universităților și a 
întreprinderilor;

b) inexistența unor baze corn- . 
plexe corespunzătoare care să per
mită și practicarea probelor de a- 
runcări: disc, suliță, ciocan (pe 
stadionul „23 August” nu se pot 
efectua antrenamente Ia aceste 
probe deoarece aici se desfășoară 
— fără întrerupere — pregătirea 
echipelor de fotbal și handbal);

c) numărul mic al cadrelor teh
nice. Cu aceasta am atins de lapt 
una dintre cele mai importante 
probleme. Este vorba de faptul că 
majoritatea celor care termină 
cursurile Institutului de Cultură 
Fizică refuză să plece în provin
cie, acceptînd mai curînd posturi 
care nu au nici o tangență cu oa- 
lificarea lor (artiști la circ, func
ționari, etc.) de dragul de a ră
mîne în Capitală. Astfel numărul 
cadrelor tehnice (corespunzător cu 
acel al tinerilor care își iubesc 
meseria și au înțeles că trebuie 
să se deplaseze acolo unde este 
mai multă neyo'e de ei) din ora
șele de provincie este mic, neco- 
respunzâtor și, implicit, pregăti
rea tehnică a celor care au îndră
git . o ramură sportivă sail alta 
suferă.

Nici nu i-am lasat să se dezme
ticească bine — după oboseala 
drumului și... scuturăturile avio
nului — și i-am și luat în focurile 
unui necruțător interviu pe bas
chetbaliștii noștri întorși de la 
Varșovia unde au realizat perfor
manțe excelente (victorii asupra 
reprezentativelor Bulgariei și Po
loniei) și comportări admirabile. 
Dar interlocutorii noștri n-au fost 
de loc surprinși de această acțiu
ne cu viteză de contraatac ci au 
răspuns documentat și complet 
Ia întrebările noastre.

„Deși toată lumea ar crede că 
sintem foarte bucuroși — a răs
puns Emanoil Răducanu la între
barea noastră asupra valorii per
formanței de la Varșovia — nu 
este chiar așa. Sintem triști 
fiindcă am pierdut un meci pe 
care îl aveam în mină, cum s-ar 
spune: cel cu reprezentativa ma
ghiară. Conduceam după cum se 
știe cu 8 puncte în taimul doi. 
De ce am fost învinși ? In primuf 
rind fiindcă n-am știut să jucăm 
contra presingului și în al doilea 
fiindcă am ratat multe faulturi. 
Victoria ar îi avut nu numai e- 
fecte asupra clasamentului final 
dar ne ar fi asigurat și rezerve 
de moral pentru o eventuală reîn
tâlnire cu actuala campioană a Eu
ropei la campionatele de Ia Sofia”.

Ne-am întreținut după aceea în
delung cu antrenorul Alexandru 
Popescu. La întrebarea noastră 
asupra loturilor folosite de echi
pele participante la turneu, el ne-a 
spus:

„Echipele R.P. Ungare, R.P. 
Bulgare și R.P. Polone au folo
sit Ioturile complete din care nu 
au lipsit nici unul dintre jucăto
rii de renume: Bencze, Gremin- 
ger, Szirossi (Ungaria), Totev, 
Mircev, Panov I (Bulgaria), 
Paw|ak (Polonia). In fiecare for
mație au fost însă introduși si 
baschetbaliști tineri. In echipa 
bulgară, de pildă, am remarcat — 
chiar în prima formație — pe un 
jucător cu mari perspective: Se- 
mov"

— Cum caracterizați în general 
comportarea echipei noastre? 
l-am chestionat apoi pe antreno
rul Alexandru Popescu.

„In apărare echipa noastră a 
jucat în general mai bine, mult 
mai bine ca în meciul cu Italia 
Băieții au luptat mult și pot spu
ne că atenția din apărare ne-a 
adus multe mingi prețioase în a- 
tac. Trebuie neapărat să mențio
nez apoi viteza, precizia și curajul 
cu care au jucat Folbert, Costes- 
cu, Emil Niculescu. Ei, împreună 
cu Emanoil Răducanu — care a 
tost Ia Varșovia foarte aproape 
de valoarea Iui reală — au alcă
tuit formația noastră de șoc. Ea 
a reușit să recupereze diferența de

d) unele colective sportive mari 
cum sînt Locomotiva, Voința, Fla
mura roșie Textila, Progresul, din 
lipsa posturilor de antrenori, nu 
au secții de atletism. Se pierde în 
acest lei foarte mult material li
man, tineri care îndrăgesc atle
tismul dan n-au- unde să-l prac
tice;

e) nu s-au găsit încă cele mai 
eficace .mijloace de atragere a stu
denților1 și elevilor;

f) unele materiale necesare practi
cării atletismului sînt foarte scum
pe și de proastă calitate. Colecti
vele sportive nu-și permit să aloce 
sumele pe care le reclamă nevoile 
materiale ale secțiilor de atle
tism;

g) presa locală nu acoraa a- 
tenție suficientă activității atle
tice.

Pentru îndreptarea acestei situ
ații și pentru ca atletismul să de
vină un adevărat sport de mase 
sînt necesare o serie de măsuri. 
Astfel, înainte de toate trebuie să 
se asigure un stadion (de pildă 
„23 August”) pe care prioritatea 
s-o aibă atleții. Antrenamentele 
sporturilor de echipă se pot des
fășura în aceleași condiții pe te
renurile Știința, I.R.T.A.. Locomo
tiva II, ș.a. De asemenea este ne
cesar să se creeze pe lîngă fie
care țcoaîă baze simple pentru 
practicarea atletismului (gropi 
pentru sărituri, sectoare pentru a- 
runcări). De pildă, la Liceul de bă
ieți nr. 1 „Mihail Saiioveanu” 
(profesori V. Ultimescu și I. Car- 

10 puncte care ne despărțea la 
pauză de polonezi. Foarte util 
a fost, după părerea mea — fap
tul că noi am utilizat Ia Varșovia 
pe toți oamenii din lot care au 
avut* astfel- posibilitatea de a se 
acomoda cu meciurile grele iar pe 
de alta a asigurat omogenizarea 
diverselor formule de formații”.

Despre viitor ne a vorbit antre
norul VasHe Popescu:

„Programul selecționatei noastre 
pe anul în curs este abia Ia în
ceput. Peste o săptămînă primim 
vizita vice-campioanei olimpice: 
reprezentativa U.R.S.S, apoi vin 
campionatele europene și întrece
rile de la Moscova. Vom folosi

ANDREI FOLBERT

Mîine la Belgrad și PancevQ
Romînia și Iugoslavia se intilmesc 
Ia baschet (fete) și handbal (băieți)

Mîine se dispută la Belgrad în- 
tîlnirea internațională dintre echi
pele feminine de baschet ale R.P. 
Romîne și R.P.F. Iugoslavia. Me
ciul se anunță „deschis", deoarece 
toate partidele anterioare au fost 
echilibrate arătînd valoarea apro
piată dintre baschetul feminin ro- 
mînesc și iugoslav. Reprezentati
va R.P. Romîne va trebui să lup
te din toate puterile pentru a 
obține victoria, care ar constitui 
totodată o revanșă pentru înfrîn- 
gerea suferită în cadrul campiona
telor europene de la Praga. E- 
chipa Romîniei a părăsit Capitala 

povici), ca și la alte școli și uni
versități se pot amenaja cu ușu
rință în curtea interioară aceste 
baze. Va trebui ca în perioada 
imediat următoare să ia ființă . 
secții de atletism în colectivele a- 
mintite, iar forurile competente 
să repartizeze tehnicieni calificați 
pentru instruirea și antrenarea ti
neretului.

In ceea ce privește angrenarea 
tineretului cei trei profesori pro
pun : 1. Imediat ce se termină
pista stadionului „23 August” să 
se organizeze concursuri de popu
larizare cu participarea atlețllor 
din localitate și eventual cu spri
jinul comisiei centrale de atletism 
să concureze și membri ai lotului 
republican; 2. Să se introducă în 
școli principiul baremului la acor 
darea notelor pentru educație fi
zică; 3. Să fie obligați toți profe
sorii de educație fizică să formeze 
echipe complete și bine pregătite 
pentru competițiile școlare de »- 
tletism; 4. Să se inițieze o între 
cere între profesori cu obiectivu’ 
amintit la punctul 3 (care ar aju
ta la scoaterea acestor cadre teh
nice din apatia totală în care se 
găsesc).

De asemenea, este necesar să 
se pună accentul, în principal, nu
mai pe practicarea unor anumite 
sporturi din care în nici un caz să 
nu lipsească atletismul, gimnastica 
și natația. Aceasta pentru că unii 
profesori și activiști din coleeti 
vele sportive motivează insure* 
sele prin aceea că li se cere să 
pregătească și să coordoneze ac
tivitatea prea ‘multor sporturi. Se 
neglijează însă tocmai sporturile 
de bază.

H. NAUM 

timpul care ne-a mai rămas ptofc 
Ia aceste grele dispute pentru * 
mai pune Ia punct ceea ce se poate 
din lipsurile observate la Varșoi 
via. Anume: îmbunătățirea preci-* 
ziei în loviturile libere, periecție* 
narea contraatacului, acomodare* 
cu lupta contra presingului. Des-- 
tul... de puține de făcut (a zî«4 
bit — a glumă — antrenorul na
ționalei). Dar jucătorii știu că 
1957 trebuie să fie anul deplinei 
lor afirmări și sînt sigur că voc 
munci cu perseverență și aP 
truism”.

...Ceea ce dorim și noi și toți 
sportivii țării I

«Ef. I.) 1

EMIL NICULESCU

ieri, cu următorul lot : Eva Fe- 
renez, Ștefania Dinescu, II Ude 
Edrdogh, Viorica Antonescu, Ele
na Tintorescu, Violeta Zăvădescu. 
Teodora Simionescu-Predescu, An
ca Pop, Ana Firimide, Octavia 
Cucuruz, Hanelore Krauss, Zamfi- 
rița Belu. Antrenor: prof. Lucian 
Vasilescu.

Tot mîine și tot în Iugoslavia, 
în orașul Pancevo echipa mas
culină de handbal a țării noas
tre își va inaugura activitatea in
ternațională de anul acesta, întîi- 
nind selecționata națională a Iu
goslaviei. Partida are caracterul 
unei pasionante revanșe, deoarece 
anul trecut, la București, formațiile 
celor două țări au terminat la e- 
galitate 8—8 (5—5). Echipa noas
tră va fi formată din următorul 
lot de jucători: Sidea, Haberpursch 
(portari), Oprea, Telman, Streit- 
ferdt, Zahari, Donca, Nițescu, 
Șelaru (apărători), Bulgara, Sauer, 
Nodea, Jost, Stănescu, Wagner, 
Moser (înaintași). Jocul va fi ar
bitrat de Karl Jung (R. F. Ger
mană).

Carnet atletic
La Cîmpulung Muscel, cu prile

jul primului concurs organizat în 
cadrul „Cupei Balcanice" au luat 
parte peste 80 de tineri, în majo
ritate elevi, lată cîteva din re
zultatele obținute cu acest prilej: 
BĂIEȚI: 100 m.: 1. Manolescu
12,7; înălțime: C. Toader 1,55; 
FETE: 100 ni.: Stela Fianu (15 
ani) 14,5; lungime: St. Fianu 
4,42; înălțime: Doina Zaharia (15 
ani) 1,30; disc: Olimpia Cataramă 
33,95 m. (Gabriel Dumitrescu, co
respondent).

★
• Noi rezultate în cadrul între

cerilor pentru „Cupa Balcancă“i 
Rtmnicu Sărat: BĂIEȚI: 100 n.: 
I. Ghionea 11,5; luitgim?: T. Gri- 
gorescu 5,57; disc: A. Stratd 
37,56; greutate: A. Strafe 12,14 rn. 
(I. Gfaonea-corespondent).

® In cadrul concursurilor pen
tru 'Campionatul de atletism pe 
echipe, se va desfășura astăzi 
după-smiază, în afară de concurs, 
proba de 1.500 m. obstacole pen
tru juniori. Cu acest prilej se va 
încerca doborîrea recordului re
publican de juniori.
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— Discuții —
REFLECȚII PE MARGINEA COMPORTĂRII CICLIȘTILOR NOȘTRI 

IN A X-a EDIȚIE A „CURSEI PĂCII”

TINERI, INVAȚAȚI ȘI PRACTICAT! ÎNOTUL!

A devenit un „loc comun' 
afirmația că în cea de a 
X-a ediție a „Cursei Păcii" 

reprezentanții R P.R. s-au com
portat mediocru, spre surprinde
rea și dezamăgirea unanimă. Deși 
n-am urmărit întrecerea decît din 
relatările presei, voi încerca să 
contribui prin cîteva observații la 
eventuala dezbatere și analizare a 
cauzelor eșecului.

Rog pe cei avizați să scuze nu
meroasele erori pe care le voi face 
— ca nespecialist — în rîndurile 
ce urmează, și să dea, în replică, 
lămuririle necesare.

★

Dacă rezultatul final m-a afec
tat, oa pe toți iubitorii de sport 
de la noi, nu pot spune însă că 
m-a surprins. Personal, conside
ram îndoielnică prezența lui Du
mitrescu printre primii 20 ca și 
a echipei printre primele 10 — 
la alcătuirea clasamentelor defini
tive (crezind, ce-i drept, că vor 
participa 17—18 echipe, deci mi
nimum 100 de concurenți).

— Pe ce se bazau aceste anti
cipări pesimiste? vă veți întreba

— Pe datele foarte concrete 
oferite de „Cursa Scinteii", voi 
răspunde — cursă ce s-a desfă
șurat în aprilie și pe care am a- 
vut prilejul s-o urmăresc în amă
nunt. Vreme de patru zile am 
asistat la un spectacol îngrijoră
tor și penibil: evoluția lotului 
R.P.R. sub conducerea antrenori
lor Voiau și Oțeleanu.

Dar să procedăm sistematic, re- 
capitulînd, pentru că mi se pare 
încă important să d.ovedesc ce 

putea să observe un ochi atent — 
chiar dacă mai puțin versat — 
cu două săptămini înainte de star
tul de la Praga.

★

De-a lungul celor aproape 700 
km. cit a măsurat anul acesta 
„Cursa Scinteii", întregul lot, cu 
rare și firave „abateri", a peda
lat cuminte, la „cutiuță", cam 3ț4 
din traseu. Faptul mi s-a părut 
straniu intrucît întrecerea avea 
un caracter strict individual, iar 
formația pentru Praga-Varșovia 
nu fusese definitivată. Cine a ani
mat, așadar, competiția pe care o 
evocăm? Cîțiva cicliști bulgari din 
Gabrovo, cîțiva — fără prea mari 
pretenții — de la noi. Ce-au făcut 
„tricolorii"? S-au mărginit să bată 
două-trei sprinturi (desigur, pre

amble!), să „vîneze" niscaiva fu
gari, să păzească — aș zice — 
cu sfințenie, atmosfera de acal
mie generală în plutonul fruntaș.

Evadarea celor patru „anonimi" 
in a treia etapă i-a surprins în 
așa măsură, Incit au trebuit să 
tragă din răsputeri peste 100 km. 
ca să-i ajungă, cu chiu cu vai, în 
preajma Orașului Stalin.

Era limpede că atunci cînd fu
garii se vor numi nu Filipov, ci 
Hristov, nu Vâsli — ci Brittain 
(vezi „Cursa Păcii" a.c. etapa 
X-a) lucrurile vor lua o întorsă
tură mult mai tristă pentru Dumi
trescu, Șandru și tovarășii lor.

Ceea ce — din păcate! — a și 
fost demonstrat cu prisosință „pe 
teren".

★

„Cursa Scinteii" a mai reliefat 
\ (cel puțin pentru mine) unele 

erori fundamentale de concepție 
ale antrenorului principal. Spu- 

i nînd aceasta, n-aș vrea să-l jig
nesc pe tov. N. Voicu, pe care 
nu-l cunosc personal, dar ale că
rui calități ide pistard le-am ad
mirat cu ani în urmă. Știu că 
d-sa a alergat și in competiții de 
șosea, obținînd rezultate onora
bile, fără ca totuși să se numere 
vreodată printre foarte bunii noș
tri rutieri.

Prima greșeală gravă a fost in
dicația dată lui Dumitrescu in 
etapa București-Or. Stalin de a 
rămine cu lliev pe planul doi 
într-un moment hotărîtor al luptei 
— ceea ce, pe de o parte, a vi
ciat rezultatul normal din res
pectiva etapă, iar pe de altă par
te a produs printre componența 
lotului o stare de încordare ner
voasă absolut nejustificată.

Această așa-zisă „tactică", deși 
se dovedise falimentară, a fost a- 
plicată aidoma și în a doua eta
pă — de tristă memorie. De 
ce, în ce scop? Oare pe noi ne 
interesa in primul rînd cine va 

ciștiga televizorul și cine frigi
derul? Eu cred că mai degrabă 
eram interesați să confruntăm for
țele „probabililor" noștri cu ad
versarul cel mai valoros aflat în 
cursă și care era, evident, Chirii 
lliev.

Greșit îndrumați (nu de antre
nor, susțin unii, ci de... „persoa
ne" din mașinile care însoțeau ca
ravana!) și — afară de asta — 
complet lipsiți de inițiativă pro
prie, de curai, ambiție, energie— 
băieții n-au știut să se descurce 
în această situație, de altfel puțin 
complicată. De ce să ne mirăm 
atunci că Dumitrescu și Șandru 
au pierdut 15 minute într-o etapă 
decisivă din „Cursa Păcii" (Wro
claw-Katowice) stînd și păzin- 
du-l pe Kapitonov cînd era clar, 
și pentru noi cei de acasă, că 
„omul zilei" va fi Hristov?

Adevărat, am citit undeva că 
tov. N. Voicu l-a prevenit din 
vreme pe Dumitrescu asupra tac
ticii indicate — dar Gigi n-a pu
tut reacționa prompt în momentul 
atacului. Aici, după mine, nu e 
vorba de indicații — ci de ins
tinctul luptei, de reflexe rapide, 
iar aceasta se educă prin muncă 
multă și migăloasă.

Nu pot încheia capitolul de fală 
fără a-mi exprima o nedumerire 
mai veche și profundă: de ce a 
fost înlocuit in funcția de antre
nor al lotului. Marin Niculescu? 
In ultimii 15 ani n-am avut un 
fondist de talia hti: alergător com
plet, cu o bogată experiență, cu 
prestigiu în rîndurile tinerilor și 
virstnidlor, cu un caracter adese
ori dificil — dar ferm. Anul tre
cut, echipa condusă de el și de 
Norhadian a ocupat locul 6 din 
23 națiuni participante la „Cursa 
Păcii" iar Dumitrescu lobul 2 in 
clasamentul general. Dacă nu mă 
înșel, în sportul de performanță 
cea mai bună carte de vizită o 
constituie rezultatele.

Dar nu e vorba numai de Ni
culescu. Oameni capabili să an
treneze lotul — sau loturile — 
iru se par a fi de asemenea, foștii 
alergători fruntași Ervant Norha
dian, Dumitru Pantazescu, Traian 
Chicomban — ca și alții. Mă în
doiesc că vreunul din ei ar refuza 
să facă (bineînțeles ..de fapt", 
nu doar „de formă") munca de 
antrenor al echipei naționale

★

lieva cuvinte despre alcătui
rea echipei.

Firește, Dumitrescu nu
putea să lipsească. Deși n-a stră
lucit în acest început de sezon, 
cu excepția campionatului de ci- 
clocros pe care l-a cîștigat — dar 
în care, socot. rău a făcut că a 
concurat. In genere, rutierii nu 
agreează alergările pe teren variat 
— nici nu li se prea recomandă. 
„Cursa Scinteii" ni l-a arătat în 
regres cu pregătirea față de pe
rioada corespunzătoare a anului 
1956.

In schimb, Costică Șandru pu
tea să lipsească, și chiar cu folos. 
Pentru că simpaticul căpitan al 
echipei noastre e de vreo 2—3 ani 
un alergător „plafonat"; astăzi. 
In mod normal, conducerea for
mației trebuie încredințată lui 
Dumitrescu.

Despre Maxim e cam greu să 
vorbesc, pentru că dețin două date 
contradictorii, ambele din „Sportul 
popular". In timpul cursei ni s-a 
transmis că a fost oprit de me
dic. iar din articolul retrospectiv 
al iov. Manoliu aflăm că Maxim 
va răspunde în fața conștiinței 
sale dacă putea sau nu să mai a- 
lerge. Oricum, în ultimii 2 ani 
„Max" n-a dat randamentul scon
tat, nici în (ară, nici peste ho
tare, iar ținuta lui morală pre
zintă goluri apreciabile.

Zanoni — rămine pentru mine 
o veritabilă enigmă. Despre el, ca 
și despre Gigi, aș putea spune 
că este un imens zăcămînt de 
materii prețioase care „zac" — 
pur și simplu. De cînd e la „Di
namo" n-a progresat deloc — a- 
dică, in fond, a dat înapoi. Gra
ficul comportării sale în „Cursele 
Păcii" îmi pare foarte elocvent: 
tot mai slab clasat, de la un an 
la altul.

Poreceanu, satisfăcător în 
„Cursa S’cînteii", ne-a deziluzionat 
după 2 săptămini. La vîrsta lui, 
atari fluctuații de formă par ex
trem de ciudate. Ar trebui, pro
babil, să observe cu strictețe o 

alimentație corectă în etapele 
lungi. Eventual — fără... dulciuri 
amare!

Selecționarea și — mai ales ■— 
comportarea lui Gh. Șerban s-au 
dovedit binevenite: N-ar fi stricat 
să i se adauge cealaltă revelație 
a sezonului, dinamovistul Aurel 
Șelarii.

In legătură cu „selecționarea" 
nu știu cum, de către cine, după 
ee cod sau ritual se săvârșește a- 
ceastă operațiune. Mi se pare că 
ea este, îndeobște, rodul unei 
munci colective. Ei bine, sini pen
tru democrație și pentru munca 
in colectiv.. dar în ceea ce pri
vește alcătuirea reprezentativelor 
naționale rămîn partizanul .se
lecționerului unic". O singură per
soană. cea mai competentă, cea 
care îmbină mai deplin teoria cu 
practica, să hotărască în ultimă 
instanță și să poarte întreaga răs
pundere. Altminteri, vorba pro
verbului: „Echipa cu multe moa
șe..." etc., etc.

ir

Cuvintele acestea, de încheiere, 
oi le adresez vouă, celor șase 
care ne-a(i reprezentat in ediția 
jubiliară a „Cursei Păcii". Nu 
știu cum v-a(i simțit de la o zi 
la alta, văzind situația voastră 
în clasament, nu știu la ce v-ați 
gândit. cum ați dormit, despre ce 
ați discutat. Probabil, foarte mult 
despre sprinturile cu premii, des 
pre valoarea acestora, despre ca
dourile pe care-o să le aduceți a- 
casă celor dragi

îmi pare rău că n-am destul 
»pațiu să vă descriu in amănunt 
fizionomiile oamenilor de pe stra
dă, din tramvai, din întreprinderi, 
urmărind zi de zi, în gazete, des
fășurarea „Cursei Păcii". Milioane 
de oameni așteptind zilnic darul 
vostru — al celor 6 — și aproape 
zilnic dezamăgiți, mihniți — încă 
din primele ore ale dimineții. 
Nici nu vă închipuiți voi cite 
milioane de zile „nți stricat"!

Și asta de ce? Pentru că Gigi 
nu s-a trezit la timp in etapa a 
X-a? Pentru că Poreceanu n-a 
vrut să tragă in etapele de mun
te? Pentru că Zanoni are toane? 
Pentru că — in sfîrșit — trei- 
patru oameni se consideră (și 
sint 'încurajați s-o facă) .senatori 
de drept" in fiecare echipă na
țională?

Dispariția pentru totdeauna a 
acestei mentalități ar fi, probabil 
cea mai eficace măsură pentru 
ieșirea ciclismului nostru din zona 
lipsită de strălucire in care plu
tește de preferință.

DAN DEȘLIU
scriitor

Însemnări după „Capa Orașelor” 
la oină

In ceea ce privește valoarea e- 
chipeior participante la prima e- 
diție a „Cupei Orașelor”, pe pri
mul plan se situează echipa câș
tigătoare : reprezentativa orașu
lui București (antrenor A. Ra- 
failescu). Totuși, de la această 
formație — alcătuită din cei mai 
buni jucători bucureșteni — ne-am 
fi așteptat la mai mult. Formația 
bucureșteană a fost excelentă la 
„bătaie", dar nu a avut o omo
genitate deplină. Subliniem com
portarea jucătorilor G. Dumitres
cu (cel mai bun din echipă), P. 
Șulea, N. Ciobanu, Costel Iancu 
și Ghiță Marin, care au fost oa
menii de bază ai reprezentativei 
bucureștene.

Echipa regiunii București, de 
fapt o selecționată a asociației 
Recolta (antrenor A. Pascu) este 
<? echipă destul de cunoscută. 

Alcătuită din jucători cu fru
moase posibilități, echipa n-a avut 
uneori calmul necesar și" — în 
genere — i-a lipsit omogenitatea. 
Dintre jucători s-au remarcat 

colectiviștii din comuna Curcani, 
I. Voicu —- căpitanul echipei — 
FII. Bumbăcei și I. Dragnea; Eu
gen Cocuț, fierar din comuna 

Fetcani, raionul Roman, N. Gru- 
ian, învățător din comuna Nana, 
raionul Oltenița, toți sportivi cu

O FRUMOASA 
ACȚIUNE

Așa cum scriam 
acum cîteva luni 
în ziarul nostru, 
Comitetul pentru 
Cultură Fizică și 
Sport, prin comisia 
centrală de nata- 
ție, în colaborare 
cu direcția de edu
cație fizică din 
cadrul Ministeru
lui Invățămîntului 
și Culturii, a stu
diat și elaborat 
planul unei acțiuni 
de mari proporții, 
privind introduce
rea înotului în 
rîndurile largi ale 
elevilor și ele
velor de pe în
treg cuprinsul țării 
pe perioada va
canței de vară. 
Originea acestei 
acțiuni trebuie că
utată desigur, în 
primul rînd în 
caracterul utilitar pe care-1 pre
zintă sportul natației. „Orice om 
— afirmă specialiștii maghiari 
Istvan Baranv și Imre Saroszi — 
poate constata in mod obiectiv că 
înotul contribuie la o dezvoltare 
armonioasă a corpului. înotătorii 
au umerii largi, toracele lor cu
prinde un plămîn bine dezvoltat, 
mușchii sint lungi și bine propor
ționali, dând un bun randament in 
muncă și fiind adaptabili la orice 
fel de activitate.

IN CAPITALA ..

...ștrandului Dante Gherman i 
se aduc ultimele amenajări, ast
fel încit aproape 6.000 de elevi, 
între 7—15 ani, aparținînd tuturor 
școlilor să aibă la disjjoziție tot 
ceea ce este specific acestei acti
vități : bazine și dușuri cu apă 
caldă, vestiare separate pentru e- 
levi și eleve, costume de ba>e, etc.

ACTIVITATEA ORGANIZATA 
ESTE ASIGURATA

In raport cu numărul înscrieri
lor se vor alcătui mai multe serii 
de învățare a înotului, fiecare se
rie durînd aproximativ 15—20 zi
le. Studiul înotului se va face pe 
grupe de cîte 20 —30 copii, lecțiile 
unei singure grupe ținînd două 
ore. Elevul inițiat, care își va 
exprima dorința să continuie în
vățarea înotului va fi înscris în
tr-o grupă de avansați.

Controlul medical este obligato
riu. Fiecare elev se va prezenta cu 
o fișă medicală elaborată de me- 

reale calități la prindere și, tot
odată, buni la apărare.

Reprezentativa regiunii Stalin, 
în întregime echipa Locomotiva 
din Sibiu (antrenor V. Ciolacu), 
este o formație compusă din ti
neri muncitori (19—23 ani), ce
feriști din Sibiu. Nivelul echipei 
este mai slab decît cel din 1956 
Faptul se datorește condițiilor de 
pregătire, cit și lipsei de sprijin 
din partea asociației Locomotiva. 
Victor Dobrin (20 ani), căpitanul 
echipei, un jucător complet, V. 
Neamțu (19 ani), bun în toate 
compartimentele, și V. Popovici 
(19 ani), ager, dîrz și remarcabil 
la prindere, au luptat cu însu
flețire pentru o cîț mai bună com
portare.

Dacă echipa din Baia Mare (an
trenor I. Nătărău) s-a prezentat 
sub nivelul din 1956, faptul a fost 
pricinuit și de lipsa a cinci dintre 
cei mai valoroși jucători. Băimă- 
renii —- deși plini de însuflețire 
— au manifestat evidente defi
ciențe la „bătaie". Merită a fi 
subliniată totuși comportarea ur
mătorilor : Al. Moldovan, jucător 
rapid, I. Pop, unul din cei mai 
vechi jucători, cu „bătăi" bune, 
diar mai slab la apărare. Al. Cos- 
tîn și D. Popițan, care au avut 
inițiative reușite.

dicul școlii sau de policlinica ra
ională.

Cadrele tehnice. Este știut că suc
cesul în munca de învățare a îno
tului de către copii depinde în 
mare măsură de măiestria peda
gogică a antrenorului. Acesta tre
buie să posede temeinice cunoș
tințe teoretice și practice precum 
și o vastă pregătire experimenta
lă. De aceea, Inspecția de natație 
a pus în slujba acestei acțiuni la 
dispoziția elevilor pe cei mai buni 
antrenori și instructori din Capi
tală. Un număr de profesori de 
educație fizică vor ajuta pe acești 
antrenori în munca lor.

G. N.

I. ConstantMiescu (C.C.A.) 
victorios în prima etapă 

a „Cupei Recolta” la ciclism
Două frumoase surprize ne-a 

prilejuit cea de a Il-a ediție a 
„Cupei Recolta" : o medie orară 
record pe ruta București — Giur. 
giu — București (aproape 41 
km./h.) și o organizare care, după 
cît se pare, tinde să se situeze la 
nivelul marilor concursuri de fond.

In ceea ce privește alergarea, 
aceasta a fost un veritabil semi- 
fond, de-a lungul a 112 km., cu 
zeci și zeci de sprinturi, hărțuielii, 
atacuri și o permanentă agitație 
în pluton. Mulți au fost cei care 
au acționat cu însuflețire și, de
sigur, ne-ar trebui mult spațiu ca 
să redăm aci toate acțiunile în
treprinse de o mare parte din cei 
peste 60 de concurenți, unul mai 
bine dispus decît celălalt.

Totuși, desfășurarea probei ne 
obligă să consemnăm cîteva nu
me. Pe primul plan se situează 
talentatul C. Moiceanu (Voința) 
care s-a menținut tot timpul pe 
primul plan al cursei, a acționat 
cu hotărîre și s-a clasat pe locul 
II, fiind marea revelație a zilei. 
In afară de fazele create de pro
tagoniștii din echipele C.C.A. și 
Dinamo (cele două mari rivale 
ale cursei), trebuie să notăm com
portarea meritorie a următorilor: 
I. Braharu (Voința), N. Mușa și 
D. Glodea (Recolta), I. Sima și 
P. Soltuz (FI. roșie), N. Molnar 
(Locomotiva), C. Dumitru (Pro
gresul) și mulți alți cicliști în 
plină dezvoltare.

Ritmul a fost atît de rapid 
încît toți cei care au spart mi au 
mai putut recupera: L. Zanoni, 
P. Gane, C. Dumitrescu (de două’ 
ori), P. Mocanu și alții.

Faza decisivă s-a produs ta 32 
km. de sosire unde au evadat 
I. Conșțantinescu. ,V. Dobrescu și 
C. Moiceanu, care nu au mai 
fost ajunși.

Clasamentul etapei: 1. I. Con- 
staritinescu (C.C.A. 1) ; 2. C. Moi
ceanu (Voința) ; 3. V. Dobrescu 
(C.C.A. JI) toți același timp: 2h 
44'30'’. Media orară : 40,730 km. 
La 18” un pluton de aproape 50 
alergători al cărui sprint îl ©îș- 
iigă I. loniță (C.C.A. II). Pe 
echipe, conduce C.C.A. I, urmată 
de C.C.A. II și Voința, cu ace
lași timp: 8h 14’24".

Astăzi etapa a II-a. Plecarea 
(la ora 16) de la km 11.500 pe 
șos Urziceni

— Em. I. —



întilnirea de rugbi București A -
o pasionantă revanșă

Istoria echipei 
Rugby Football 
și glorioasă, 
celebrul ,,Q(_ r____ T__________
Galilor, intrat în al 81-lea an de 
viață, a fost mereu pe primul plan 
al rugbiului insular. Culorile clu
bului au fost apărate pe rînd de 
generații de rugbiști care au făcut 
faima rugbiului britanic, iar pe 
stadionul „Arms Park" din Car
diff, adevărat sanctuar a! rugbiu- 
I«ui, s-au perindat toate marile ;,ve- 
detef‘ 
1955 selecționata 
rești se înscria și ea 
ții celebrei formații, 
reștenii au trebuit 
limită : 3—6.

Multe echipe s-au 
acum în fața acestei redutabile 
formații, a cărei forță de joc și 
eficacitate se bazează pe jocul îna
intării. De altfel această caracte
ristică deosebește Cardiffuf de 
cele mai multe, formații biitanice, 
care, așa precum se știe, joacă 
foarte deschis.

Acei care miercuri sau depla
sat pe Stadionul Republicii pentru 
a urmări partida dintre selecțio 
nata secundă a orașului București 
și echipa Cardiff au plecat oare
cum dezamăgiți, deoarece din cau
za ploii care a făcut terenul greu 
și alunecos, iar controlul balonu
lui și jocul, în general, foarte 
anevoios, ambele echipe au jucat 
închis, aoționînd mult pe înaintare și 
căutînd să cîșligc teren, 
balonul cît mai 
gine.

Să sperăm 
timpul va fi 
mai uscat și

de rugbi Cardiff
Club este veche 

înființat în 1876, 
.cincisprezece" din Țara

ale rugbiului mondial. In 
orașului Bucu- 

printre oaspe- 
Atunci bucu- 
să cedeze la

înclinat pînă

des în
șutind 

mar-

Ce

că 
mai 
că

aceasta 
terenul

— „Dragă 
•ui de masă?'

de data 
prielnic, 

echipele vor pu-

tea desfășura 
joc normal, 
rugbi spectaculos. 
In orice 
echipa 
care pare 
„menajat" 
partida de 
reintra cunoscuții 
internaționali : M. 
Collins (în linia 
a Il-a a grămezii) 
și C. L. Davies (pe 
aripa stingă).

Iată de ce sar
cina rugbiștilor ro
mîni apare și mai 
dificilă, cu atît mai 
mult cu cît Mo- 
raru, ușor acciden
tat, nu va putea 
juca, în locul sau 
reintrînd vechiul 
internațional Pir- 
călăbescu. De ase
menea se anunță 
reintrarea pe aripă 
a lui Ghiuzelea in 
locul lui Bărăscu. 
Duelul său direct 
cu Davies va li 
foarte interesant 
de urmărit, In rest 
vor fi revăzuți toți 
jucătorii din parti
da cu Franța.

Rugbiștii bucureșteni au

caz, în 
Cardiff, 
să se fi 

pentru 
azi, vor

Partida dintre selecțio na ta secundă a orașului 
București și echipa britanică Cardiff a dat loc 
unei înverșunate lupte intre pachetele de 

intași.
ciștiga

De data 
balonul

'.na- 
aceasta Doruțiu (București) va 
in ciuda săriturii lui Roddy Evans 

(Cardiff)

ULTIMELE VEȘTI 
IN LEGĂTURĂ CU JOCUL DE LA MOSCOVA

(Prin telefon). 
și reci 

toate 
sim- 
Sta- 
Mai 

ploa-

Rugbiștii bucureșteni au dato
ria de a lupta din toate puterile 
pentru un rezultat valoros Ei 
trebuie să confirme excelenta per
formanță din îniilnirea cu echipa 
Franței și (în acest meci — cu una 
din cele mai tari iormații de club 
din Marea Britanie) să aducă 
zecilor de mii de spectatori satis
facția unei victorii rominești.

D. C

MOSCOVA 31
In ciuda ploii mărunte- 
care a căzut în ultimele zile, 
biletele au fost vîndute și 
bâtă, tribunele grandiosului 
dion „Lenin" vor fi pline, 
ales că de vineri dimineață, 
ia a încetat și vremea, deși ce
rul este acoperit, pare să se în
drepte. De altfel, previziunile 
meteorologice anunță timp varia
bil pentru sîmbăta.

Timpul ploios de joi nu a îm
piedicat pe fotbaliștii romîni să 
facă antrenament pe terenul „Sta- 
lineț", unde au avut și ...galerie. 
Un grup de turiști romini, pa
sionați ai fotbalului, sînt mereu 
în preajma echipei și, desigur, nu 
vor lipsi nici sîmbătă la meci, 
pentru a o încuraja. Antrenamen
tul de joi a constat dintr-o încăl
zire și un joc redus de opt con
tra opt, în două reprize a 15 mi
nute, in timpul cărora s-a insistat 
mult pe pasele in adincime, în 
mișcare. Seara, jucătorii au (ost la 
operă; vineri dimineață au vizi
tat gradina zoologică.

Simbătă, reprezentativa noas
tră va alinia aceeași formație care 
a jucat la Bruxelles, adică: 
TOMA — ZAVODA II, APOL- 
ZAN, NEAGȘU — CALI NO IU, 
BONE — CACOVEANU. CON
STANTIN, ENE I, OZON. TA- 
TARU.

In cursul jocului, potrivit acor
dului intervenit, vor putea fi

scnimbați — tot timpul — doi 
jucători: portarul și un jucător 
de cîmp.

Selecționata sovietică va folosi 
următorul „11“ : IAȘIN — OGO- 
NIKOV, KRIJEVSKI, KUZNE- 

ȚOV — VOINOV, NETTO -■ 
TATUȘIN, 1SAIEV, STRELȚOV. 
IVANOV, RIJKIN.

Meciul va începe la ora 17, ora 
Moscovei (16 ora românească), 
va fi condus d' arbitrii suedezi 
Sten Ahlner (la centru)', John 
Erik Andersson și Bengt Lun- 
dell (la tușă) și va fi televizai. 
In deschidere se vor întâlni re
prezentativele de juniori și tinere*  
ale U.R.S.S.

Amănunte de organizare
La programul cuplat de astăzi de 

pe stadionul „23 August" sint vala
bile biletele cu seria nr. 6. Specta- 
torU sînt rugați să respecte intrările 
indicate pe bilete și li se recomandă 
să-și procure biletele de intrare nu
mai de la casele oficiale. Copiii peste 
7 ani au acces numai pe bază de 
bilete. Au dreptul la bilete cu preț 
redus studenții 
vizate pe anul 1967.

Tint valabile cami 
C.C.F.S./C.M. 
piele, roșii în _________ .
maeștrii sportului la fotbal și rugbi, 
albastre în pînză pentru membiii 
comisiilor centrale de fotbal și rugbi, 
verzi pentru ziariști, carnetele de 
antrenori la fotbal și rugbi) și car
netele eliberate la toate sporturile 
de C.C.F.S./Oraș București, vizate pe 
anul 1957.

Porțile stadionului se deschid la 
ora 13.

și elevii cu carnetele 

carnetele eliberate de 
(roșii și albastre in 
dermatin, gri pentru

se întimplă cu Pesch ?
Pesch, îți place teni- l«

- ,,Ce vorbă e asia? Mai în
trebi? Sigur că da!"

- „Atunci de ce nu-1 înveți?!?"

că el are un insuficient 
de cunoștințe tehnice. De 
dacă Pesch nu este obiș- 

ac- 
dezordonat, acționează

In mijlocul oaspeților
(Urmare rfvt pag- 1)

noștri

Această discuție am auzit-o 
hmi seara în sala Floreasca, între 
un spectator și cunoscutul nostru 
jucător, după ce Pesch pierduse 
meciul cu germanul Haupt. Și nu 
s-ar putea afirma că cel care îl 
interpelase pe Pesch nu avea drep
tate, chiar numai pe jumătate... 
Spunem pe jumătate, pentru că 
unul din motivele principale care-1 
fac pe Pesch să sufere deseori 
eșecuri față de jucători străini, 
buretiști sau neburetiști, este și

lntîlnirile Internationale de tenis
de masă de la Oradea

des- 
înre-
Fla- 
Ber-

Gtln- 
0—2,

In întilnirile internaționale 
fășurate joi la Oradea s-au 
gistrat următoarele rezultate : 
mura roșie Oradea — Einheit 
lin (feminin) 5-3 : Tompa — 
zel 2—0, Răduică — Wiskand
Takacs — Ristock 2-0, Tompa — 
Wiskand 2-1, Takacs — GUnzel 

0-2, Răduicâ — Ristock 2-1, Ta
kacs — Wiskand 0-2, Tompa — 
Ristock 2-0. Flamura roșie Oradea 
— Lokomotiv Leipzig (masculin) 3-5: 
Sipoș — Knappe 0-2, Cobîrzan — 
Lank 2-0, Schwartz — Haupt 0-2, 
Cobîrzan — Knappe 2-0, Sipoș — 
Haupt 0-2, Schwartz — Lank 1-2, 
Cobîrzan — Haupt 2-0, Schwartz — 
Knappe 0-2.

faptul 
bagaj 
aceea, 
nuit cu jocul unui adversar, 
ționează 
complet dezorientat, este de nere- 
cimoscut. Dar există și un alt 
motiv care-1 duce pe jucătorul 
nostru la insuccese. Este vorba 
de starea de inhibiție, nejustifi
cată, pe care el și-o creează în 
mod artificial cînd întîlnește un 
adversar necunoscut și care mai 
este și buretist. In aceste cazuri, 
Pesch este timorat, înfricoșat, 
condamnat de la început, mer- 
gînd sigur la pierdere. Numai așa 
ne putem explica de ce — după 
ce sîmbăta trecută Pesch i-a în
vins pe Gantner și Reiter — 
după 48 de ore a pierdut lamen
tabil, la un jucător din R. D. G. 
de slabă valoare: Haupt. Nu ne 
referim atît la scor, cît mai cu 
seamă la modul în care a acțio
nat Pesch în fața lui Haupt^ un 
jucător buretist de nivelul caruia 
noi avem destui în țară. Cauza ? 
Cea arătată mai sus. Și, acest 
lucru ar trebui să-l înțeleagă și 
Pesch. Din aceste motive Pesch 
nu este în lotul republican, deși 
în compania celor mai buni jucă
tori romîni, chiar buretiști, el 
realizează deseori rezultate foarte 
bune. Deci, antrenament serios, 
dragă Pesch! Lasă deoparte anu
mite prejudecăți ca aceea că nu 
poți juca decît cu unii adversari 
și, cu calitățile pe care le ai, vei 
putea, sperăm, să obții succesele 
la care te îndreptățesc posibili
tățile tale.

c s.

tii pe Genrik Fedosov, interul 
stingă al lui Dinamo Moscova, 
care cu cîteva ore înainte de a lua 
loc în fotoliul avionului pentru 
București, entuziasmase pe spec
tatorii moscoviți prin jocul prestat 
și prin cele cinci goluri — unul 
mai frumos ca altul — marcaje 
echipei de tineret, ultimul spa- 
ring-partener al reprezentativei se
cunde. înainte de a se supune a- 
cestui adevărat asalt al ziariști
lor de sport, Fedosov a rotit ochii 
peste tot aeroportul, a zîmbit și 
a spus: „îmi place tare mult aero
gara. E cochetă, frumoasă, primi
toare. Cred că-i un „aconto" pen
tru surprizele ce ni le rezervă ca
pitala Dvs.“. Și-apoi — docil și 
atent ca un elev de liceu și nu ou 
rutina unui international care a 
străbătut Europa in lung și in 
lat — Fedosov a răspuns tuturor... 
A vorbit despre coechipierii săi. 
despre întilnirile de pînă acum 
ale reprezentativei secunde și a 
făcut o adevărată cronică a me
ciului Dinamo-TSK-MO (.Ah! 
Tare greu a mai fost..."), cîștigat 
cu multe eforturi și la limită de 
dinamoviști (1—0) și care a cons
tituit ultimul criteriu de selecție 
pentru echipele na(ionale. La 
sfioșii, unul dintre gazetari l-a 
întrebat pe Fedosov ce părere are 
despre timpul destul de friguros. 
Și, spre mirarea sa. a primit ur
mătorul răspuns:

„Să mă ierte spectatorii, dar 
pentru noi fotbaliștii e admirabil. 
Vom juca repede... ca să ne în
călzim!"

L-am rugat pe Aleksei Andree, 
vici Sokolov, vicepreședintele 
secției unionale de fotbal și con
ducătorul delegației, să ne spună 
cîteva cuvinte: „Cunosc și apre
ciez fotbalul romînesc. Prima du
blă întîlnire dintre echipele celor 
două țări, — care sperăm să fie 
începutul unei rodnice tradiții. —

stârnește la 
imens. Vă 
actuală nu 
un bilet pentru marele 
Lenin. Să sperăm că ambele jocuri 
vor oferi veritabile spectacole fot
balistice. Țin să transmit prin 
intermediul ziarului „Sportul popu
lar" un salut cordial tuturor iubi
torilor sportului din Rominka".

Scăpați cu bine din... cercul 
compact al gazetarilor, fotbaliștii 
sovietici au plecat la hotel. Joi 
după-amiază cei care nu juca
seră cu o zi înainte au făcut un 
ușor antrenament pe stadionul 
„23 August". Jar vineri dimineața 
întregul lot s-a „încălzit" pe sta
dionul Dinamo, vizitînd cu acest 
prilej întregul parc.

Moscova un interes 
pot spune că la ora 
se mai găsește nici 

stadion

La meciul de azi, R.P.R. (B) — 
U.R.S.S. (B) se pot schimba in 
cursul jocului trei jucători: por
tarul și doi jucători de cîmp.

FEDOSOV 
văzut de NEAG®

Observații care trebuie 
să constituie învățăminte

Dintr-un meci se pot învăța 
multe atît din propriile greșeli cit 
și din jocul adversarului. Fotba
liștii noștri — care alcătuiesc cea 
mai tînără echipă națională, cu 
largi perspective — au avut du
minică acest dublu prilej pe care 
sperăm că-1 vor folosi cu price
pere în viitor. Astăzi ne vom stră
dui să tragem cîteva învățăminte 
din jocul echipei engleze, care 
socotim că pot folosi foarte mult 
în pregătirea și orientarea tineri
lor noștri fotbaliști.

• Nu putem începe aceste rîn- 
duri fără să dăm locul cuvenit 
tehnicii individuale, calitate de 
bază a fotbaliștilor englezi. Aceș
tia stăpî-nesc aproape perfect ba
lonul pe care-1 manevrează cu 
dibăcie dînd precizie și siguranță 
acțiunilor.

deosebire de jucătorii noștri care 
aproape că se epuizează condu
când balonul pe distanțe lungi.

3. caută permanent să cîștige 
teren și să-și surprindă adversarul 
descoperit în apărare. Pentru a- 
eeasta pasează repede.

4. driblingul este folosit doar 
pentru a scoate un adversar .din 
dispozitiv, speculând la maximum 
spațiul devenit liber. Douglas, un 
excelent dribler, a creat panică 
la poarta lui Cozma. In schimb, 
Costea a creat... avantaje apărării 
adverse. El a driblat o dată și 
în loc să-și continue cursa spre 
poartă, s-a întors, a mai driblat o 
dată și cînd a pasat, mingea a 
putut fi ușor interceptată de en
glezi. care — cu răgazul dat de

"se regru-Costea — au putut să 
peze în apărare.

Participanțil la concursurile de 
pronosticuri sportive știu că unele 
din concursurile cele mai atractive 
stnt acelea în care există report. A- 
oesta este cazul concursului di-n 2 
iunie, care are «

Un fond inițial de premii 
de 136.574 lei

Humă reportată de la concursul ante- 
nor (care nu a avut nici un buletin 
cu 12 rezultate exacte). In această 
privință reamintim participanților că 
dacă la concursul din 2 iunie nu va 
exista nici un buletin cu 12 rezultate 
exacte, reportului de la concursul 
trecut (130.574 lei) 1 se adaugă și 10*/»  
din fondul de premii «1 concursului 
de mîine. Există deci toate motivele 
pentru ca și do data aceasta nu
mărul variantelor depuse să crească 
•tmtitor.

Reportul și premiile mari oferite 
ta ultimul timp de 1.9. Pronosport 
au determinat afluența mereu cres- 
clndă de noi participanțl. Să amin
tim dintre premiile mari din ultima 
vreme: Un premiu de 245.454 lei și 
36 a ctte 1Ș.444 lei (concursul 16), 
două buletine cu 12 rezultate reve- 
nlndu-le cîte 122.626 lei și 65 a cîte 
4.569 lei (conc. 18), apoi din nou un 
premiu I de 305.676 și 74 variante cu 
II rezultate (conc. 19) cărora le-a re
venit cîte 4.956 lei. Este deci de aș
teptat ca, după două concursuri în

O^onosport
care premiul I a lost obținut de 27 
variante cu 12 rezultate (cone. 2*)  și 
respectiv de 14 variante cu " 
tate (conc. 21), să jrmeze 
premii frumoase.

Pentru a avea mai multe 
numele dumneavoastră să ___
pe lista premtaților concursului de 
mîine, acordați cîteva clipe și pen
tru studierea materialului cuprins în 
revista Programul Pronosport de 
săptămîna aceasta.

In încheiere, atragem atențiunea 
că un meci de handbal se poate ter
mina și la egalitate (spre deosebire 
de baschet), deci la - - - —
este posibil.

★
ATENȚIUNE ! 
CONCURSUL Nr.

ASTA SEARA IN ____________
MÎINE LA ORELE 12 IN CAPITALA.

★
Se aduce la cunoștința participan- 

ților din Capitală că plata premiilor 
de la concursul nr. 21 din 26 mai 
a.c. continuă astăzi la agențiile din 
raioanele tn care participanțil și-au 
depus buletinele.

11 rezul- 
din nou

șanse ca 
figureze

meciul- I „X”-ul

a se închide 
PROVINCIE ȘT

Programul Concursului Pronosport 
nr. 23 (etapa din 9 iunie 1957):

I. Locomotiva Timișoara — Progre
sul sibiu.

II. Energia Reșița — Energia Me
diaș

MI. Știința Cluj — Locomotiva A- 
rad — Anulat

IV. Știința Iași — Dinamo Bacău.
V. Energia Cîmpina — Energia 1 

Mai Ploești.
VI. Energta Moreni — Progresul 

Focșani.
VII. Locomotiva Constanța — Ui- 

namo Bîrlad.
VHI. Energie Baie Mare — Energia 

Hunedoara.
IX. Laz io — Torino (camp. Italian). 
“ ~ ' — (camp.

(camp.

(camp.

.< 
MECIURI DE REZERVA

f
A. Energia Uz. tr. Orașul SteHn — 

Energia Lupenl.
B. Energia Arad — Energia Cimpla 

Turzii.
Deoarece meciul HI (Știința Cluj — 

Locomotiva Arad) este ANULAT, 
partlclpanții sînt oLMgați să comple
teze pronosticul la meciul A de re
zervă (Energia Uzinele de tractoare 
Orașul Stalin — Energia Lupeni).

• Rețmem în special următoa
rele:

1. englezii joacă, în general, di
rect, „dintr-o bucată" și nu fac 
preluări decît atunci cînd situația 
le impune. Jucătorii noștri nu con
cep aproape pase fără preluări.

2. conduc foarte puțin balonul, 
atît cît este necesar; în rest, pa
sează, scurt sau lung. dar precis și 
întotdeauna la omu'l liber, spre

X. Fadova — Florentina 
italian).

XI. Botogna-Interaazionale 
Italian).

XII. Juventus — Triestina 
italtan).

SCURTE ȘTIRI
■ la București: Știința— 

Locon i iva Gara de Nord 2—1 
(0—1) in cadru] Cupei Primăverii 
— cat ■‘oria B.

■ Șt i-ița Cluj a jucat amical 
cu C.S.A. Cluj și a cîștigat cu. 
1—0 (0—0) prin punctul înscris 
de Suciu (11 m.).

■ In meci amical, Energia 23 
August București a învins joi pe 
Energia Flacăra Ploești cu 3—2 
(0-2).

■ Meciul de mîine Progresul 
Sibiu—Locomotiva Cluj se va dis
puta la 'Mediaș, terenul din Sibiu 
fiind suspendat pe o etapă.

• Jucătorii se 
raport cu jocul, 
liberi fie pentru 
parare fie pentru 
Extremele ajută 
rea, dar sînt prezente și lâ poarta 
adversă spre care pătrund chiar 
prin centru. In general, jucătorii 
englezi nu aleargă fără rost, nu-și 
irosesc forțele. Aleargă doar ba
lonul. Au însă o condiție fizică 
excelentă cu care pot forța jocul 
în ultimele minute. Jucătorii noș
tri nu au fost mai prejos la acest 
capitol, dar s-au găsit în deza
vantaj ca robustețe. Și totuși au 
intrat în luptă corp la corp cu 
masivii apărători englezii...
• In apărare echipa engleză 

a aplicat principii asemănătoare 
unui adevărat „pressing" din bas
chet. Adversarul a fost marcat 
chiar din jumătatea lui de teren 
și, în generail, fotbaliștii englezi 
au combinat marcajul la om cu 
intercepțiile efectuate cu prompti
tudine și eficacitate. Ceea ce a 
încorsetat mișcările și jocul ata
cului nostru și așa destul de 
debil.

mișcă 
pentru 
intervenții în a- 
a primi mingea, 

la nevoie apăra-

mereu în 
a deveni



LA SHAGOV: Campionatul republican
de caiac-canoe

• UN MARE NUMĂR DE PARTICIPANT!. • CAMPIONI OLIM
PIC! DAR Șl ÎNCEPĂTORI. • SURPRIZELE NU S!NT EX
CLUSE' ® UN „EXAMEN*  UȘOR PENTRU ORGANIZATORI?

• PROBE, PROGRAM...

Lacul SNAGOV își începe astăzi 
activitatea cte... bu«ă „gazdă” a 
marilor înt-re-ceri de sporturi nauti
ce. Oaspeții lai — cîștigătorii fa
zelor de zonă — își vor dispusa 
timp de două zite întîietatea în 
campionatul republican de caiac- 
canoe. Buna organizare a fazelor 
de zonă, în deosebi în centrele 
Arad, Timișoara, Coiați, București 
și Tg. Mureș a contribuit te rea
lizarea celui mai mare număr de 
calificări pentru campionat. Iată 
o primă caracteristică a ediției 
din acest an a campionatului : 

masiva participare. 252 de spor
tivi din asociațiile Dinamo (52), 
Energia (40), Locomotiva (36), 
Voința (27), Progresul (26), Fl. 
roșie (21), Recolta (0), Știința (8) 
și de la C.C.A. (33), vor fi pre- 
zenți la startul întrecerilor per 
tru desemnarea campionilor repu
blicani din acest an.

Firește, cel mai naa-re număr ae 
coaicurenți smț dki Bacuurești și 
printre aceștia se numără campi
oni olimpici și multa sportivi frun
tași. Cu același interes este însă 
așteptată șa evoluția tinerilor 
sportivi și în deosebi a canoiști- 
lor remarcați cu pritejaiâ celei de 
a doua ediții a „CUPEI DELTEI". 
Este vorba despre Feodov Danie- 
Iov, Ivan Suhov, Lavrent Cali- 
nov, A. Sidorov, Filip Serghei, M. 
Conțolenco și Ficlist Ditcov care 
au obținut rezultate valoroase te 
faza de zonă. Probabil gindînd’j- 
se te acești sportivi și la al ți coa- 
curenți din centre care au cunos
cut în ultimii ani o frumoasă 
dezvoltare (AumL Tulcea, Reghin), 
antrenorul de stat Cornel Răduțiu 
ne spunea : Pentru pruna oară se 
poate vorbi, acum, despre posibi-

și de la C.C.A.

mai multor spectacole

Ș'

Amatorii de competiții spor
tive s-au ebițnmt ea în fiecare 
sfîrșit de săpiătnînă să-și îm
partă pregrarnul ca o minu
țiozitate matematică. Ob.ecti- 
vul îl constituie desigur, vizio
narea cît , .
sportive. Dar cum? 2iiele de 
sîmbătă 
program

și dmnmîcn cîeră un 
atît de coaiiplejt și 

bogat în everaBcate sportive 
îneît creează

► bleme“. Nici 
cantitatea și

► tîțnlor nu se 
amatorii de

► five vor alege pe cele 
importante. Dintre acestea, fără 
îndoială eă pentru multi, cu-

. plajuI intemațienal de âz; de 
pe stadionul August**  :

, Bucurețti-CaTdiff (nigb )
» R.P. Romînă B — U.R.S.S. B 
I (fotbal) va avea prioritate.

O racție deosebită o 
■ constitui handbalul feminin 
l tr-adevăr, mîine, 
| la ora 10,90 stadionul 
. August*  va găzdui tn cuplaj 
'handbalistic despre valoarea 
I căruia este iraitîj să mai dis- 
! cutăm. E vorba de meciurile 
i finale ale campion a tjl:ii repu- 
' Wican feminin, in urma cărora 
b se vor decide campioana oe 
Fanul 1957 ji următoarele 3 cla- 
Isate: Flamura roșie Steagul*  
’roșu-Progresu! M.I.C. (pentru 
I tocirile I—I!) și Energia Cod
lea—Progresul Orașul Stalin

) (pentru locurile III—I VI.
, De data aceasta sperăm că 
| ploaia nu va mai iaca o „festă*  
amatorilor de atletism, * așa 

I cum s-a întîmplat cu dona sâp- 
tămîni în urmă. Azi și mîine, 

'pe Stadionul Republicii din 
Capitală vor putea fi i.rmăriți 
unii dintre cei mai buni atiefi 
ai țării care se vor întrece în 
etapa a doua a campionitului 
republican 
chipe.

Amatorii 
—îziona 

fracție din 
toi cat. A: 
cea dintre echîpele feminine și 
masculine Energia București 
și Progresul București. Evo- 
tuează tinerele elemente Geta 
Pitică și Catrinel Folea. pre- 

f cum și Ella Zeller și Maria 
Gotopența, iar la bărbați este 
interesant de urmărit compor
tarea lui Tiberiu Haraszlosi în 
fața jucătorilor Energiei — 
Pesch, Popescu, Naumescu.

adevăra e „p.o- 
de daii aceasta, 
cafita'ea com e- 
dezmtot. .'.rește. 
spectacole spor

i ai

va
In- 

începînd de 
„23

CINE E DE VINA? ILEANA CA7ACU SAU ELENA IEREMIA?

litatea unor surprize, mai ales la 
canoe fond. Lupta pentru titlul de 
campion republican 
chisă ca aricind și 
este recomandabil 
pronosticuri''...

Și, acum, citeva

este mai des- 
la unele probe 
să nu se facă

____  rînduri despre 
organizatori și arbitri. E drept, 
în acest an s-au luat din timp 
toate măsurile necesare: în fieca
re centru s-au prelucrat temeinic 
modificările regulamentului de ca
iac-canoe, au fost inițiate — pen
tru arbitri — cursuri de reîmpros
pătare a cunoștințelor etc. Dar, 
nici organizatorii, nici oficialii nu 
vor avea de trecut un „examen*  
ușor. Desfășurarea trecutelor edi
ții ale campionatelor a prilejuit 
constatări puțin îmbucurătoare cu 
privire la organizare și arbitra;. 
Iată dar că la examenul pe care-! 
vor da astăzi și mîine, organiza
torii și arbitrii mai 
restanțe.

★
întrecerile

cadrul campiona
tului republican 
de caiac-canoe în
cep astăzi la orele 
16.00 cu probele 
de fond și con
tinuă mîine cu 
cele de viteză. La 
fiecare din cele 

19 probe este aș
teptată o partici
pare medie de cîte 
8 echipaje. Iată o 
invitație în plus 

pentru amatorii de 
sporturi nautice de 
a-și asigura un 

loc în „tribunele*  
puțin comode dar 
foarte... încăpă
toare de pe... ma
lurile SNAGOVU- 
LUI.

Ne propunem ca în aceste rîn- 
duri să abordăm un aspect al ac
tivității sportive din țara noastră 
mai puțin discutat pînă acum. Este 
vorba despre relațiile dintre sporti
vul de performanță și colectivul 
sportiv de care el aparține. Și dacă 
vreți, mai cuprinzător exprimat, 
despre legăturile — în afara ce
lor strict sportive — care trebuie 
să existe între un tînăr care a 
urcat destul de sus pe treptele 
măiestriei sportive și cei ce con
duc și îndrumă activitatea spor
tivă dintr-o unitate de muncă oa
recare.

La prima vedere problema ar 
părea simplă. Dar poate tocmai 
rezolvarea ei la modul cel mai 
simplist a cauzat și — din pă
cate — continuă să cauzeze pre
judicii însemnate muncii de popu
larizare și răspîndire a sportului 
în rîndurile tineretului. Cu deose
bire merită a fi discutată situația 
sportivilor „deplasați” din orașele 
lor natale sau din unitățile de 
muncă unde au făcut primii pași 
în sport. Este știut că în activi
tatea noastră sportivă există încă 
— din fericire, destul de izola
tă — tendința nesănătoasă de aau și citeva...

Campionul olimpic Sim ion Ismailciuc. unul 
concurența dinamoviști.

M’.*ne  pe Valea Albă

Concursul de schi
• Mine dimineață se desfășoa

ră pe firul Văii A'.be din Bucegi 
cea de a treia ediție a concursu
lui de schi devenit tradițional sub 
denumirea de Cupa de Vară, or
ganizat de asociația Dinamo. Par
ticipă cei mai buni schiori din 
țară, întreeîndu-se în proba de 
slalom special (două manșe). E- 
dițiile precedente au fost cîștigate 
de D. Suiică (Dinamo) în 1955, 
N. Pandrea (C.C.A.) și Suzana 
Weber (Voința) în 1956
• La concursul de mîine iau 

parte și cei 42 de schiori care au

„Cupa de Vară”
participat la tabăra de tineret 
încheiată de curînd la Bîlea Lac 
și care a avut drept scop perfec
ționarea tehnicii celor mai talen- 
tați tineri coborîtori și fondiști. 
Tabăra, condusă de 8 antrenori, 
a fost închisă printr-un concurs 
de control, cîștigat de C Tăbă
raș și Stela Tampa. De remarcat 
excelentele condiții create de

B.T.E. Sibiu și cabanierul Ion
Virjoghi, care s-au îngrijit ca ti
nerii schiori să aibă cele mai bune 
mijloace de cazare și pregătire.

urmări strict rezultatele sportive 
imediate, în dauna unei munci în 
adîncime, de răscolire a maselor 
de tineri, de atragerea lor spre 
terenul de sport, de creșterea de 
noi cadre. Mai pe scurt, în Ioc ca 
munca sportivă să aibă perspecti
vă în desfășurarea ei, ca ea să se 
dezvolte 
norii și 
doar la 
întărirea 
ceea ce 
rile’ 
tr altul.

E; bine. în relațiile cu acești 
sportivi „dizlocați” se manifestă 
cu precădere greșeli grave din 
partea colectivelor sportive, care 
consideră că odată ce le-au asi
gurat condiții bune și-au încheiat 
obligațiile față de ei. Odată ce 
echipa a fost întărită și după ce 
s-au rezolvat problemele adminis
trative, nimeni nu se mai intere
sează de viața acestor tineri, stră
ini într-un oraș, fără prieteni, 
fără un sprijin moral în momen
tele de cumpănă ale existenței lor.

Dar poate că teoref’zînd în con
tinuare problema, s-ar putea să 
fim greșit înțeleși. Așa că un 
exemplu se impune. Și zilele a- 
cestea ne-a fost oferit unul cum 
nu se poate mai tipic.

In toamna anului trecut echipa 
feminină de handbal Energia Re
șița a fost la un pas de a retro
grada. Pentru a o ..salva" a fost 
adusă la Reșița, printre alte jucă
toare. si Ileana Cazacu. Firește, 
în condițiuni optime. După ce e- 
chipa ș-a „salvat de la naufra
giu” au mai fost „importate” și 
alte jucătoare printre care Elena 
Ieremia.

Intr-o 
și Elena 
sîndu-și 
Cauzele

pe baze de mase, antre- 
activiștii se 
alcătuirea unei 
ei pe cale 

face să apară 
sportivilor dintr-un oraș în-

limitează 
echipe, la 
artificială, 

„diziocă-

bună zi. Ileana Cazrru 
Ieremia s-au certat, adre- 
una alteia injurii grave, 
acestui scandal — deve- 

îi:t public la Reșița — sînt mai
puțin importante. Ceea ce intere- ** 
sează însă aci este atitudinea co
lectivului snortiv Energia Reșița, 
exprimată’ de tovarășul Pavel Ște
fan, președintele colectivului spor
tiv. care s-a străduit să afle cine 
e vinovată de izbucnirea inciden
tului și nereușind a apelat ’a cea 
mai comodă soluție: „Tovarășe, 
știu ce am de făcut. Zilele aces
tea Ie fac bagajul și le expediez 
din Reșița...”

Și cum la Reși,a mul;ă lume 
este pasionată să afle cine e vino
vată: Ileana Cazacu sau Elena le- 
remia, sîntem și noi tentați să ne 
exprimăm părerea. Numai că ver
dictul nostru ar putea să surprin
dă, deoarece noi considerăm prin
cipalul vinovat de cele întîmplato 
colectivul sportiv Energia Reșița 
și antrenorul echipei Sever Hada- 
dea. Aceasta pentru că atît unul 
cît și celălalt au privit aceste ju
cătoare ca pe niște... mașini de 
jucat handbal. Nimeni nu s-a gîn- 
dit vreodată să vadă ce preocu
pări au ele, cum își petrec timpul 
liber. In general, nu s-a făcut ni
mic pentru ca antrenorul și acti
viștii sportivi să se apropie su
fletește de ele. Ce poate fi mai 
elocvent în această privință decît 
faptul că de luni de zile în cadrul 
echipei feminine Energia Reșița 
nu s-a ținut nici o ședință educa
tivă și nici nu s-a inițiat vreo ac
țiune care să contribuie la suda
rea morală a formației, la ridica
rea nivelului cultural și politic al 
sportivelor ?

A se debarasa acum de aceste 
Jucătoare va fi o nouă și — poa
te — mai gravă greșeală a colec
tivului sportiv Energia Reșița 1 
Cine a adus aceste sportive acolo ? 
Nu colectivul spo'tiv i'.nerg. Reșița? 
Iar acum, cînd au devenit „inco
mode”, jucătoarele trebuie expedi
ate din Reșița? Firește că nu 1 1- 
leana Cazacu este o jucătoare tî- 
nără, cu frumoase calități sporti
ve. Ea poate fi dezbărată de unele 
apucături urîte pe care Ie-a căpă
tat între timp De asemenea, Ele
na Ieremia poate fi și ea îndrep
tată pe un drum bun.

Iată dar cum lipsa unor legă
turi principiale, de sprijin morat, 
de ajutor sufletesc dintre un colec
tiv sportiv și două sportive frun
tașe a generat izbucnirea unor cer
turi ce fac un mare deserviciu 
sportului reșițean, crșînd o atmos
feră penibilă în jurul sportivilor 
fruntași de acolo. Noi ne am ocu
pat de acest caz pentru a servi de 
exemplu celor care umblă pe a- 
celași drum cu cei din Reșița, pen
tru a se convinge definitiv că cine 
seamănă vînt nu poate culege de
cît furtună I

CALIN ANTONESCU

ACTUALITÂTI DIN LUMEA
TIRULUI

• Astăzi și mîine se desfășoară 
pe poligonul Tunari, în organizarea 
Comisiei centrale de tir și a aso
ciației Dinamo, „Cupa măiestriei”. 
La această competiție, care consti
tuie ultima verificare a trăgătorilor 
noștri în vederea apropiatelor în
treceri internaționale, 
mai membrii lotului 
(masculin).

Probele de concurs 
liberă calibru redus, 
și pistol liber precizie.
• De curînd ni s-a

propunerea Biroului _ _
trale de tir cu privire la introdu
cerea „tirului cu arcul” ca sport 
a fost aprobată de C.C.F.S./C3.T.. 
Urmează acum ca îndrumările sub
comisiei pentru „tirul cu arcul” din 
Comisia Centrală de tir să găsească 
ecoul dorit în colectivele sportive 
din țara noastră.

DIN TOATE 
SPORTURILE

participă nu- 
republioan

sînt: armă
pistol viteză

comunicat că 
Comisiei Cen-

In Capitală
AZI

TIR — Poligonul Tunari de la ora 9: 
„Cupa măiestriei” cu participarea 
lotului republican masculin.

ATLETISM. — Etapa a II-a a cam
pionatului republican de atletism pe 
echipe, Stadionul Republicii, de la 
ora 16. Stadioanele Tineretului și 
Progresul FB, campionatele școlare 
de atletism — etapa pe raioane (ora 
9-12).

NATAȚEE. 
reasca, ora 
de copii.

TENIS. — 
Energ. Buc. 
fost Metropola, ora 15,30, Dinamo — 
Prog. Buc., teren Dinamo, ora 15,30.

TENIS DE MASA. — Campionatul 
categoriei A. #ra 16,30, sala Energia 
(str. Auroră ror*  1) Energia Bucu*'  
rești — Progresul București (f), ora 
17,20 Energia București — Progresul 
București (m). 4

LUPTE. — Cupa orașelor juniori, 
sala Floreasca II, de la ora 10.

FOTBAL. — Stadionul 23 August, 
ora 17,30; R.P. Romînă B — U.R S.S. 
B* flRUGBI. — Stadionul 23 August, 
ora 15,45, București A — Cardiff.

BOX. — Sala „M?o Tze dun” înce- 
pînd de la orele 19: gală cu parti
ciparea boxerilor de categorie T 
de la colectivele 23 August, Progre- " 
sul Gospodării, IPROFIL, MTD.

ȘAH. — Sala. Energia (Schitu Mă- 
gureanu nr. 8), ora 17, concurs jubi
liar (1 an de la înființarea asociației 
Energia). Participă*  candidați! de 
maeștri și maeștrii din asociațiile 
Dinamo, Știința, Progresul și Ener
gia.

— Bazinul acoperit Flo-
17, concursul centrelor

camp. cat. A: CCA — 
teren Lacul Herăstrău

MIINE
PENTATLON MODERN. — Ora 10.50 

„Cupa Primăverii’» proba de călărie, 
GAS Roșia — comuna Tunari.

SCRIMA — ora 9, sala Progresul 
FB, „Cupa Sfatului Popular”, proba 
de sabie.

HANDBAL. — Teren Dinamo O- 
bor ora 17.30: Dinamo București— 
Progresul Bacău (mase. cat. B), Sta
dionul central „23 August” (in caz 
de ploaie, terenul II) ora 10,30: Ener
gia Codlea — Progresul Orașul Sta
lin (f) pentru locul 3-4, ora 11,30 
FI. roșie Steagul Roșu — Progresul 
MIC (finala loc. 1-2).

TENIS DE MASA. — Campionatul 
categoriei A, ora 9 sala Energia: 
Voința P.S. — Știința I.P.G. (f), ora 
10: Voința L.M». — Știința I.P.G. (m), 
ora 9: sala Institutului Maxim Gor
ki, FI. Roșie Buc. — Voința Cărei (f), 
ora 10: FI. roșie Buc. — Progresul 
Satu Mare (m).

FOTBAL. — Stadionul Giulești, 
ora 17,30 Locomotiva G.N. — Progre
sul Suceava (Cupa Primăverii cat. 
B). Ora 15,45: meciul amical Loco
motiva București — Dinamo 6. Teren 
Dinamo Obor, ora 10,30: Știința Buc. 
— Locomotiva Constanța (Cupa Pri
măverii cat. B).

ATLETISM. — Etapa a n-a o cam
pionatului republican pe echipe de 
la ora 9 și, în continuare de la ora 
16. ne stadionul Republicii.

RUGBI. — Stadionul Tineretului 
III, ora 10,39: Știința IMF — Energia 
Constanța (cat. B). n?*a  17.30. Ener
gia Mine - Dinamo II.

TENIS. — CCA — Energjia Buc. 
(teren Herăstrău). Dinamo Buc. — 
Progresul Bir. (teren Dinamo) de la 
ora 8.30 și 14,30.

LUPTE. — „Cupa Orașelor” juniori 
si faza de regiune a campionatului 
de lupte libere senion, sala Fioroase a 
II, de la ora 10.

In țară

masăde tenis de
un program de a-» 

cadrul campianatu- 
e vorba de ntîluV

de atletfsin pe e-

AZI
TENIS. — Timișoara: Energia — 

Energia Orașul Stalin. Cluj: FI. ro- . 
șie — Progresul; Oradea; Fl. roșie — ’ 
FI. roșie Arad.

MiJNE i
MATAȚIE. ^-'Ktape in campionatul 

cat. A de polo: Cluj: Știința — Ști
ința București; Timișoara: Fl. roșie 
— C.C.A.; Oradea: Energia — Dina
mo București. Xa < -â

HAIT-----
Locong 
stanța , _
Arad — Progresul Odorhei; Recolta 
Variaș — Energia Reșița; Energia 
Sibiu — Voința Sighișoara.

SCHI. — Valea Albă (Bucegi), de 
la ora 9 „Capa de vară”.

TENIS DE MASA. — Cluj: Pro
gresul — Voința Arad (m); Tg. Mureș: 
Dinamo — Energia 'Reșița (m); Ora
dea: Fl. roșie — Progresul Cluj (f).

TENIS. — Timișoara: Energia — 
Energia Or. Stalin; Cluj: Fl. roșie — 
Progresul; Oradea; Fl. roșie — Fl. 
roșie Arad.

FOTBAL — Tg. Secuesc: Energia 
Ploești — Energia St. Roșu Or. Sta
lin (amical); Ploești: Energia „1 
Mai” — Selecționata de tineret 
(meci de pregătire).

RUGBI — Meciuri din campionatul 
cat. B; Iași: Știința Energia Plo
ești; Buzău: Locomotiva — Fl. roșie 
Or. Stalin; Tecuci: Progresul .— E- 
nergia Brăila: Galați: Știința — E- 
nefgia Bîrlad; Tîmăveni: Energia — 
Știința Timișoara; Cluj: Voința — 
Locomotiva Timișoara; Hunedoara; 
Energia — Știința Cluj; Sibiu: Pro
gresul T.A.S. — Energia M.T.D. Bucu
rești; Lupenl: Energia — Progresul 
I.A.S. București.

• Intre 17 și 19 mai s-a desfășu
rat la Brescia (Italia) întîlnirea de 
tir dintre reprezentativele Italiei 
și Germaniei Occidentale. Dintre re
zultate remarcăm: armă liberă cali
bru redus: poziția culcat: Harb’eck 
(R.F.G.) 391 p.: Antonelli (It.) 301
p. nou record al Italiei: 3x40: Anto
nelli (It.) 1158 p.: HarLeck (R.F.G.) 
1156 p.: pistol precizie: Fiorentini 
(It.) 536 p.: pistoi viteză: Susarelio 
(It.) 60/567 p.: Varetto (It.) 60/566 p.

„CUPA PRIMĂVERII" AVANPRE
MIERA A CONCURSULUI INTER
NAȚIONAL DE PENTATLON MO

DERN DE LA BUCUREȘTI

• Intrăm în plină activitate com- 
petițională la pentatlon modern. 
„Cupa Primăverii*',  care începe du
minică, inaugurează un calendar 
sportiv foarte încărcat al cărui 
centru de greutate cade asupra 
Jocurilor sportive internaționale 
prietenești de la Moscova și asu
pra concursului Internațional al ță
rii noastre care va avea loc înce- 
pînd de la 2 iulie la București.

„Cupa Primăverii” oferă astfel 
prilejul unei temeinice verificări a 
stadiului de pregătire în care se 
găsesc pentatloniștii noștri fruntsși 
grupați în echipele C.C.A., Pro
gresul, Recolta și Voința. Socotim 
că antrenorii echipei reprezentative 
trebuie să urmărească în mod deo
sebit randamentul selecționabililor 
îp cadrul, formațiilor lor,. în așa 
fel îneît — încă do pe reum — 
să se contureze echipa țării pentru 
concursul de la 2 iulie. La această 
întrecere internațională trebuie să 
prezentăm o formație omogenă, ca
pabilă să reziste redutabilelor echi
pe ale U.R.S.S., R.P. Ungare și să 

revanșeze asupra reprezentati- 
Mexicului.

se 
vei

I
ACTIVITATEA LA LUPTE

Azi și mîine juniorii vor pu
ii văzuți la lucru. în competl- 
..Cupa orașelor". Participă re- 

orrșeior Stalin,

• tea 
ția 
prezentativele orașelor Stalin, Tg.
Mureș, Galați, Crsiova, Lugoj, Con
stanța, Iași și București (cu 2 for
mații). Concursul are loc în sala
Floreasca II.

Finalele campionatelor indivt- 
du~.le pentru seniori se desfășoară 
după următorul program : 12—15 iu-. 
nie Ia București lupte clasice, 16—19 
iunie la Tg. Mureș lupte libere. 
Pînă în prezent avem puține știri 
despre desfășurarea fazei de regiu
ne. La București au participat 39 
sportivi (campioni : V- Toth, D. 
Crăciun, C. Sitoianu, Gh. Mircea, 
St. Stanciu, I. Țăranu, Gh. Po- 
povici, I.
iar la Hunedoara 25 concurenți 
lupte Libere 
Gh. Bogosi, 
M. Ternes, 
Doboly).

au
(campioni : 
C. Sitoianu,

I. Țăranu,
Valentin) la lupte dasi.ee 

_ “ __ J la
(campioni : St.. Cinciu, 
I. Bivolaru, Z. Vass, 
I. Gergely, I. G. ges.

dasi.ee


CONFLUENT A...
Farmecul Bucu

reștiului m-a cu
cerit încă de anul 
trecut, cînd, în sep
tembrie, am asistat 
notele internaționale de atle
tism. Dar șederea mea in Ro- 
mînia a fost atunci prea scurtă, 
ca să pot aprecia toate frumu
sețile orașului.

De data aceasta, în timp ce 
Capitala Rominiei se impunea 
din nou drept una din marile 
capitale ale sportului european, 
în această lună mai. „certată" 
parcă cu soarele, creștea în 
mine sentimentul rolului pe 
care îl joacă țara d-voastră, fi
rească trăsură de unire, intre 
trei lumi care populează Eu
ropa de astăzi: latină, germa
nă și slavă.

De la latini, conducătorii 
d-voastră și-au însușit mai a- 
les simțul organizării. Remar
cabila prezentare a „Cupei Eu
ropei" de gimnastică feminină 
a fost, după campionatele de 
atletism, o strălucită demons
trație in această direcție. Ea 
justifică, cred, c ndidatura Ro
miniei pentru organizarea unor 
competiții de cea mai 
portantă și spunind 
mă gîndesc mai ales 
pionatele europene de 
din 1962. deoarece 
vor avea loc, după 
știe, în 1958 la Stockholm. Ri
nă atunci nu ne îndoim 
micile dificultăți — mă gîn
desc mai ales la schimbul de 
valute — vor li înlăturate.

ve-GASTON MEYER Din ounct de
redactor șef al ziarului dere al instalații- 

„L’Equipe" sportive. In
orice caz. Bucu

reștii! și împrejurimile sale 
împădurite, cu numeroase 
lacuri, nu este cu nimic în 
urma marilor metropole din 
Europa. Aș fi mîndru dacă Pa
risul ar putea prezenta un an
samblu la fel de impresionant 
ca acela de care dispune Ca
pitala Rominiei și care justi
fică pasiunea sportivă a un-- 
întreg popor.

A cea st î s-a exteriorizat de 
altfel cu ocazia intîlnirii de 
rugbi Rominia — Franța. Mo
dul în care rominii s-au oaus 
acțiunilor unei formații obișnu
ită cu întrecerile internaționale 
și selecționată dintre 80.000 ju
cători francezi de rugbi. repre
zintă pentru mine o prețioasă 
indicație.

Cine avea oare îndrăzneala 
să afirme că rugbiul este sport 
eminamente britanic, im
propriu exportului? Rominii 
ne-au dovedit in mod elocvent 
că acest joc inteligent, strate
gic prin esența sa, este dim
potrivă pe măsura geniului 
poporului lor.

Aș termina exprimindu-mi 
admirația pe care am resim
țit-o in fața frumuseților pei
sajelor munților, de dincolo 
de linia sondelor și înălțimilor 
împădurite care domină agrea
bilul orășel Sinaia, ridicat de 
o parte și de alta a unei mi
nunate văi.

Aici mi-am regenerat forțele, 
care îmi vor permite, odată 
reîntors la Paris, să-mi reiau 
munca cu o ardoare înzecită

la campio-

mare im-
aceasta 

la Cam- 
atletism. 

viitoarele 
cum se

că

Incepînd de astăzi după amia
ză, Capitala găzduiește un inte
resant concurs de șah, cu parti
ciparea mai multor jucători frun
tași bucureșteni. Inițiativa apar
ține asociației sportive Energia, 
care la împlinirea a unui an de 
la înființare, sărbătorește acest e- 
veniment prin organizarea unei 
serii de competiții în săli și pe 
terenuri de sport.

Au fost invitați să ia parte la 
acest concurs, printre alții, ma
estrul internațional dr. O Troia- 
nescu, mreștrij V. Ciocîltea, ' M. 
Radulescu, Em. Reicher, P. Sei- 
meanu, P. Voiculescu, candi
dași de, maeștrii V. Urseanu, B. 
Menas, A. Negrea, E. Nacht, M. 
Pavlov, Ț. Stanciu.

Concursul urmează să se des
fășoare în sala de festivități a a- 
sociației Energia din str. Schitu 
Măgureanu 8. Prima rundă este

„Cupa Orașelor" a revenit 
handbalistelor junioare 

din București
Joi după-amiază, în urma me

ciurilor în care reprezentativa 
Bucureștiului a învins-o pe cea a 
Orașului Stalin cu 5—2 (3—2)
iar echipa Bistriței pe cea a Si- 
ghișoarei 5- 2 (4—0), „Cupa O- 
rașe'.or". decernată celei mai 
bune formații de junioare parti
cipante la această interesantă 
competiție de handbal pe teren 
redus, a revenit Bucureștiului -t- 
singura echipă neînvinsă fn 
turneul disputat săptămîna aceas- 
ti’ Pe ceielafie locuri s-dli clasat, 
In ordine. Orașul Slalin, Bistrița 

r și Sighișoara. Dar, mai interesan
te aecît 'rezultatele țehnice, ni se 

.par alte aspecte, pe care le vom 
anf nt, succint, în cele ce urmea-
Z3.

î:- In primul rind trebuie relevată 
buria comportare a unor jucătoare 
care, i deși lipsite încă de o pre
gătire tehnică și tactică îndelun- 
gată, s-au remarcat ca autentice 
speranțe: B. Wagner, Ioana Ma
rin și Monica Rutscher din Bucu
rești, Irina Luna, Wilema Ariz din 
Or. Stalin, Mariq, Ppnieker, Maria 
Wagner și Erika Hosch din Bis- 

"'trița, Maria Chișu, Margareta 
Cristea și Aneliese Kellner din 
Sighișoara. Merită de asemenea 
evidențiată munca unor antrenori 
ca V. Cojocaru—București, H. 
Kartman-Sighișoara, M. Crișan- 
Bistrifa, datorită cărora handba
lul a căpătat noi adepte. Cît des
pre organizatori, alături de feli
citări le adresăm o recomandare: 
continuarea unor astfel de reușite 
acțiuni.
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astăzi la oraprogramată pentru 
17.

Interesul sportiv 
asigurat prin lotul 
ticipanți, este 
organizatoric. Intr-adevăr, la 
cest concurs se va aplica — pen
tru prima oară la noi în țară — 
„sistemuL elvețian" de disputare a 
rundelor. Este un sistem de .dată 
relativ recentă, care printr-o in
genioasă distribuire a întîlnjrilor 
ușurează muît desfășurarea con
cursurilor de șah, permițînd mai 
multor jucători să se întreacă in 
același turneu, într-o perioadă de 
timp mai scurtă.

Țurneele dișputate după acest 
sistem prevăd de obicei, 7—8 
runde, indiferent de numărul to
tal al concurenților care poate fi 
și mai mare de 50. Ei nu joacă 
toate partidele posibile între ei, ci 
numai o parte dintre ele, aceasta 
depinzînd de poziția pe care o 
ocupă jucătorii în clasrment. După 
fiecare rundă, concurențîî cu un 
număr egal de puncte fsau apro
piat) Joacă între ei, prin tragere 
la sorți. Prin aceasta este asigu
rată întîln'rea în partide directe 
între jucătorii de valoare apropi
ată .restul întîlnirilor ne mai a- 
vînd loc.

Experiența aceasta este deose
bit de prețioasă, ea puțind să re
zolve în bună măsură organizarea 
viitoarelor noastre competiții cu 
caracter republican, al căror pro
gram este actualmente simțitor 
aglomerat. Iată de ce așteptăm 
cu deosebit interes concursul de 
șah organizat de asociația spor
tivă Energia.

al întrecerii, 
select de par- 

dublat de unul...
a-

Rd. V.

linul din cele mai importante 
evenimente în fotbalul mondial a 
fost în acest sezon campionatul 
țărilor sud-americane, cîștigat 
după cum se știe la o distanță a- 
preciabilă de naționala Argenti
nei. Comentariile care au fost 
purtate în jurul recentului cam
pionat nu s-au oprit însă numai 
asupra calității fotbalului prestat. 
Alte elemente, deosebit de preg
nante, au reținut atenția cronica
rilor de specialitate.

In primul rind, foarte semnifi
cativ este faptul că, înainte de 
campionat, o serie întreagă de 
„vedete" ale echipei Argentinei 
au anunțat în public că nu vor 
îmbrăca tricoul național dacă nit 
li se asigură un anumit riivel 

de... prime.
Tot la capitolul „morală" se si

tuează cazul celor două meciuri 
întrerupte din cauza scandalurilor. 
Medul Uruguay — Chile a durat

J MOSCOVA SE PREGĂTEȘTE
să-și întîmphe oaspeții

Fiecare zi ne apropie tot mai 
mult de marele evenimeit sportiv 
al anului 1957, Jocurile Prietenești 
ale Tineretului de la Moscova. In 
multe țări ale lumii au început 
de pe acum pregătiri în veoerea 
participării la întreceri. Dar — 
lesne de înțeles — ele pulsează 
cu cea mai mare intensitate acolo 
unde va fi găzduită 
competiție, în capitala 
vietice.

ACOLO LUMINA NU

grandioasa
Uniunii So-

SE STINGE
NICIODATĂ

Da. există un astfel de birou 
in clădirea comitetului de organi
zare a Jocurilor, o veritabilă „ca
meră de gardă" unde pină-n zori 
poți vedea ferestrele luminate. Co
respondența foarte numeroasă care 
sosește necontenit pe adresa co
mitetului trebuie prompt rezol
vată. De asemenea, nu știi la ce 
oră va sosi un telefon sau o te
legramă din cine știe ce colț al 
lumii. Cel mai bine este să fii 
prevăzător. Cei care se îngrijesc 
de buna organizare a Jocurilor au 
o mie și una de griji, trebuie să 
prevadă totul, neomițind nici cel 
mai mic amănunt, fie că este vor
ba de primirea și cazarea partici- 
panților, de organizarea competiții
lor sau de alcătuirea programu
lui extrasportiv — vast, variat și in
teresant — pentru oaspeții ce vor 
sosi în capitala sovietică.

Pe un perete se află intinsă o 
imensă hartă a U.R.S.S. Și cu 
.toate că nu ne aflăm la comanda
mentul unui stat major, vedem 
Însemnate prin stegalețe oiașele 
pe unde vor sosi oaspeții de peste 
hotare. Culorile stegulețelor arată 
și țările de unde vor veri spor
tivii. In fiecare din aceste locali
tăți se vor deplasa din vreme 
membrii comitetului de organizare 
pentru a întimpina și a îndruma 
delegațiile. Incepînd de la 25 iulie 
sînt așteptați primii sportivi la 
punctele de frontieră 
Brest, Csop, Ungheni. 

Naușki, în 
Nahotka, Leningrad, pe aeroportu
rile din Leningrad, Riga, Wilnius, 
Lwqw, Odessa, Cita, Tașkent.

CE VOR VEDEA OASPEȚII...----------------------- -----------

Oaspeților Moscovei li se vor 
pune 
de a 
viața 
mică 
unii 
peste
Galeriile Tretiakov, Exporiția in
dustrială și agricolă, muzeele și 
locurile istorice ale Moscovei. De 
asemenea, ei se vor deplasa la 
marile întreprinderi și șantiere, în 
colhozurile, sovhozurile și S.M.T.- 
urile din jurul Moscovei

In orele libere, participanții se 
vor putea odihni făcînd excursii 
instructive pe fluviul Moscova și 
în împrejurimile pitorești ale ma
relui oraș.

Programul extrasportiv va mai 
cuprinde numeroase puncte de a- 
tracție. Astfel, în Parcul de cul
tură și odihnă A. M. Gorki va 
fi organizată o serată a campio
nilor olimpici. Participanții la 
Jocuri vor primi o vizită din partea

Vainikala, 
Djulfa, 

porturile Odessa,

Ia dispozifie largi posibilități 
cunoaște sub toate aspectele 
sportivă, culturală, econo- 

și obștească a capitalei Uni- 
Sovietice. Sportivii sosiți de 
hotare vor vizita Kremlinul,

Sportul naște pr.etrnia. înotat oprea engleză Katerin Mc. Adam 
și sportivul sovietic Gl.enadii An drosOu fac schimb de autografe, în 
amintirea concursului la care au participat. Jocurile tineretului de 
la Moscova vor prilejui noi p'ietenii între sportivii .unui.

reprezentanților vechii generații a 
sportivilor sovietici, prerum și a 
conducătorilor organizațiilor spor
tive de masă. In Palatul Sporturi
lor de la Lujniki se va organiza 
o interesantă întîlnire între partî- 
cipanții la Jocuri și sportivii Mos
covei, 
multe 
sport.

Un 
fără 
sportive, care va avea Ioc în Tea
trul de vară al parcului Gorki. 
Serile de film vor alterna cu seri 
de muzică, teatru și balet.

De asemenea, vor avea loc în- 
tîlniri între sportivi, dună profe
siuni și vîrste. Sînt programate 
mai multe demonstrații în fața 
spectatorilor moscoviți, în parcuri, 
piejți publice, pe estrade.’ La dis
poziția participanților vor sta co
loanele ziarelor, radioul și televi
ziunea, prin intermediul cărora 

ei își vor putea exprima părerea 
despre Jocuri, își vor putea 
părtași impresiile șederii for 
capitala Uniunii Sovietice.

Echipa de roghi a Franței 
va particip la jacurile sportive 

de Ia Mfiscaua
siIn program ’igurează mai 

reuniuni ale ziariștilor de

deosebit interes îl va stîrni 
îndoială festivalul filmelor

• FRANȚA ȘI ROMINIA 
CAPI DE SERIE IN TURNEUL 
DE RUGBI t • VOM ASISTA LA 
J. O. DE LA 
MARE TURNEU

ROMA LA UN 
DE RUGBI?

nostru din PaCorespondentul
ris, ROBERT BARRAN, redactor 
de rugbi fa revista „Miiroîr Sprint 
ne-a transmis telefonic ultimele 
noutăți rugbistice internaționale.

T fed e- 
bAtărît

CAMERA 124...

îm- 
în

Camera cu acest număr de 
tribunele marelui stadion „V. 
Lenin" are o destinație specială. 
Aici, pe un mic ecran, pot fi pro
iectate felurite pelicule pe care 
sînt imprimate tehnica diferitelor 
sporturi, evoluțiile celor mâi va
loroși sportivi. După dorință, poți 
vedea cum lucrează la ca! cu 
minere Viktor Ciukarin, rum a- 
runcă greutatea Parry O’Brien, 
cum schiază Tony Seiler. cum 
conduce pucul Vsevolod Bobrov, 
cum driblează Strelțov sau llin. 
La dorință, sportivul poate efeetna 
el un exercițiu și după puțin timp 
să se vadă pe ecran. Camera 
124, secție a Institutului Central 
pentru Cercetări Științifice în do
meniul culturii fizice și sportului, 
și-a fixat un vast program in pe
rioada desfășurării Jocurilor tine
retului. Cei mai buni operatori de 
cinematograf vor înregistra pentru 
filmoteca laboratorului evoluțiile 
campionilor olimpici și sportivilor 
fruntași ce vor evolua la Jocuri. 
Uriașul material documentar va fi 
apoi prelucrat și clasat, fiind pus 
la dispoziția antrenorilor și spor
tivilor in vederea perfecționării 
măiestriei.

sub
I.

FUGA E RUȘINOASA DAR.. numai 42 minute, fiind întrerupt 
de o tncăerare generală. La Lima, 
meciul Peru — Brazilia a fost 
oprit de arbitru la 15 minute după 
pauză Mai exact, meciul s-a oprit 
singur... atunci cind peruoienii 

n-au acceptat nici în ruptul ca

De 
nord 

htoolb

oului să primească o lovitură de una 
renalii dictată de arbitru. Și cum 
argumentele lor erau formulate

prin amenințări și înghionteli, ar
bitrul a socotit mai nimerit să-și 
facă ieșirea. Aceasta n-a fost prea 
onorabilă — relatează martorii 

oculari — el plecînd în pas a- 
legător urmărit îndeaproape de 
doi peruvieni foarte grăbiți de 
a-și traduce în fapt intențiile fără 
echivoc. Desigur, „decizia" arbi
trului a fost foarte oportună. El 
s-a arătat — cu alte cuvinte —-

un bun cunoscător al— moravuri
lor sud-americane.

TOT DESPRE FOTBAL 
data aceasta despre cel 

uLpmeicafl. FimfdL. țșițlă Și 
>lo^'o oarecare - activitate Kîn 

sppriul cu balonul rotund, deși 
ina mult mai fiuțin intensă. Foar
te semnificativ este faptul că la 
ultimul meci pentru prelimina

riile campionatului mondial dis- 
■ putat la Long Beach (Califor
nia de sud) n-au asistat decît 
12.500 de spectatori. Dar și a- 
ceștia — se precizează — erau 
în majoritate suporteri ai oaspeți
lor, veniți din Mexic. Nu e de 
mirare că într-o asemenea am
bianță și dispunînd de o supe
rioritate evidentă atît pe teren cît 
și în tribune, mexicanii și-au ad
judecat victoria cu categoricul 
scor de 7—2.

Se vede că fotbalul nu este pen
tru yankei! Ei preferă catch-ul și 
rugbi-ul în... armură, sporturi pe 
gustul americanilor, doritori de 
senzații cit moi tari.

Conjiiețui de apaiucere. al 
rațfef franceze de'rugbi ă l 
în unanimitate ca echipa națională 
a Franței să participe la jocurile 
sportive imîerisa fionate prietenești 
ale tinere Mirt de la Moscova. A- 
ceastă hetărire a fosă comunicată 
oficial de DL Adolphe Jatureguy, 
vicepreședinte al Federației fran
ceze de rugoi, care a declarat. în
tre altele: „Am luat această decî- 
zie fiindcă sîateM convinși, că 
rugbiul poate lua în estul Europei 
o foarte mare dezvoltare, Romlnia 
fiind un minunat' „cap de pod" în 
această direcție. De altfel, recenta 
întâlnire Romftria-Franta a avut 
un mare răsunet în opinia publică 
sportivă fsanfteaă, romfewț fiind 
co-nsiderațî acum ca egali france-’ 
zilor".

In spiritul propagării rugbiuluî 
în cît mai multe țări din Europa, 
Federația 
tărîtă să 
mai bună 
alcătui la 
fost selecționat, un lot de 30 de 
jucători, dintre cei mai în formă.- 
care vor fi urmăriți în cadrul a 
trei jocuri de selecție. Rrimul trial 
îl va constitui partida care se» va 
desfășpra în nocturna la Paris 
între echipele Lourdes — campi
oana Franței — și Racine Club 
de France, (în fapt, o reeditare a 
finalei campionatului}. Vor urma 
alte două triaturi la 20 iunie și 15 
iulie. Intre cei 30 de jucători selec
ționați, se află toți cei 19 care au 
fost la Btfcirreșii. In ptes, a fost 
introdus în lot cel mai în fermă 
centru la ora actuală — Martine 
(Lourdes). Este în afară de orice 
dubiu că echipa de la Moscova vă 
fi condusă de cunoscutul interna
țional Gerard Dufau, care a decla
rai că ține neapărat să facă acea
stă deplasare și să «comande" e* 
chipa Franței.

In ceea ce privește modul de 
desfășurare a tumeuhrr. Federația 
franceză a cerut explicații supli
mentare comitetului sovietic de orJ 
ganizare a jocurilor, propunînd 

in același timp oa fiecare echipă 
să nu dispute mai mult de două 
Jocuri, în cadrul seriilor’* și., cven- 
,tuaL un al treilea, în finala. Tot
odată, Federația franceză a propus 
să se organizeze două serii, avînd 
drept capi de serie Franța și Ro-' 
mînia. ’

Dorind a transforma rugbiul 
într-o disciplină cu adevărat mon> 
diată, Federația internațională de 
rugbi amator (F.i.RA.) a decis 
Ia recentul Congres care a avut 
loc Ia Lyon să se adaeseze comi
tetului olimpic internațional in vea 
derea organizării, sub auspiciile 
Federației, a unui turneu de rugM 
în cadrai Jocurilor Olimpice din 
i960, care, după cum se știe, sd 
vor desfășura la Roma.

franceză este ferm ho- 
frfmitâ la Moseofa cea 
echipă pe care o poate 
ora actuală. Astfel, a



A.zi încep Ia Istanbul
Campionatele mondiale de lupte libere

nicepmo de azi Și pînă la 3 
iunie la Istanbul se vor desfășu
ra cainp.onatele mondiale de lupte 
libere. La această competiție și-au 
anunțat participarea 70 de lup
tători reprezentînd 13 țări. Echipe 
complete vor prezenta U.R.S.S.^ 
Turcia, R.P. Bulgaria și Iran în 
t mp ct Franța. R.P. Ungară,^

Renumitul tenisman austriac Huber din nou la București
Zilele trecute au sosit pe adresa

C.C.F.S.-nlui două noi confirmări 
de participare la turneul interna-

Concursul internațional 
de motociclism

de la Erfurt (R.D.G.)
ERFURl 31 (prin telefon). In 

zilele de 29 și 30 mai s-au desfă
șurat primele două etape ale ma
relui concurs internațional de re
zistență și regularitate organizat 
de G.S.T. (Gesellschaft Sport und 
Technik) din localitate. Con
cursul s-a desfășurat aproape în 
întregime pe o vreme nefavorabi
lă (ploaie și temperatură scăzu
tă).

In cursul etapei a II-a, echipa
jul nostru la ataș a suferit o se
rioasă defecțiune materială. Cu 
toate acestea, sportivii romîni 
ocupă locul V, după terminarea 
primelor două etape. Acest 
tat este provizoriu. Vineri 
zi de repaus, iar sîmbătă 
minică se dispută ultimele 
etape (a IlI-a și a IV-a).

rezul- 
a fost 
și du- 

două

De pe pistele de atletism
• Recent, în ca-drui unui con

curs desfășurat la Lafayette, atle
tul american Gregory Bell a ob
ținut o performantă excelentă la 
săritura în lungime: 8.0-4 m. Beli 
a declarat că este decis să în
treacă în acest an cel mai vechi 
record mondial: 8,13 m. care a- 
parține lui Jesse Owens din 1935. 
Tentativa o va face între 21—23 
iunie la Dayton.

• In orașul Modesto (Califor
nia) atletul englez Ibbotson a re
alizat timpul de 4:06,4 pe o milă 
(1.604,34 m), iar Courtney a a- 
lergat 440 yarzi în 46,6. Pe 100 
yarzi Agostini (Trinidad) a aler
gat 9,5. _

• Atletul american Tom Court
ney a obținut un nou record 
mondial pe 880 yarzi: 1:46,8 (v.r.

locomotiva București 
în R. D. G.

Locomotiva București — după 
cum am anunțat — a fost invi
tată în R.D. Germană la un tur
neu de fotbal. Turneul acesta se 
organizează cu prilejul „Zilei 
Feroviarului". La 9 iunie, fotbaliș
tii romîtii urmează să joace la 
Leipzig cu Lokomotiv. A'l doilea 
meci este fixat la Stendhal, cu 
Lokomotiv, la 13 sau 14 iunie. 
Printre jucătorii care îi va de
plasa Locomotiva sint: Copil, 
Raab, Olaru, FMote, Dodeanu, 

Greavu, Langa, Vărzan, Leahe- 
vici, Mafteuță, Mihai, Cristescu, 
Macri etc.

Ștafeta păcii și prieteniei a pornit 
din R. P, D. Coreeană spre Moscova

i.a 30 mai din localitatea Pan- 
munjon, în apropiere de Kaisung, 
unde în urmă cu patru ani s-a 
semnat acordul de armistițiu în 
Coreea, s-a dat plecarea în Șta
feta Păcii și Prieteniei. In dru
mul ei ștafeta va străbate teri
toriile R.P.D. Coreene, R.P. Chi
neze. R.P. Mongole și Uniunii 
Sovietice, urmînd să ajungă Ia 
Moscova în ziua deschiderii celui 
de-al Vl-lea Festival Mondial a4 
Tineretului și Studenților.

Cinstea de a purta ștafeta a 
fost acordată celor mai buni ti
neri coreeni, eroi al Armatei, ai 

R.P. Romînă, R.P. Polonă, Italia, 
R.F. Germană, Finlanda și Elve
ția vor fi reprezentate numai la 
unele categorii.

In cercurile sportive principalii 
favoriți ai campionatelor sînt 
considerați luptătorii sovietici și 
turci.

ționai dt tenis, care va avea loc 
în Capitală între 10—16 iunie. 
Astfel, au răspuns afirmativ la 
invitația noastră forurile de spe
cialitate din Austria și Turcia. 
Austriecii ne-au anunțat că vor 
fi reprezentați de cunoscutul ju
cător Alfred Huber și de jucătoa- 
rea Broz, în timp ce numele spor
tivilor turci nu ne-au fost încă 
comunicate. De asemenea, și-au 
mai anunțat sosirea următo
rii jucători: Sergio Jacobini, 
Michelle Pirro, Nicla Migliori, 
Lucia Bassi (Italia), Werner Rau- 
tenberg, Peter Faehrmann. Aneli- 
se Linder (R.D.G.), Nicolai 
Tschuparof, Gheorghi Lazarov, 
Evghenii Kalcev, Liuben Belcev, 
Maria Tschakarova, Liliana Ni- 
kolova (Bulgaria).

Patru confruntări internaționale ale sciimerilor noștri
__Campionatul republican individual a fost aminat —

La invitația secției sport a 
C.C.S., echipa de scrimă F.S.GJ. 
va susține două întîlniri tn țara

Spurier 1:47,5). Concursul a avut 
loc la Los Ăngeles.

• La Gdansk, atlețij polonezi 
au realizat alte rezultate demne 
de remarcat: ciocan: Rut 60.88 m; 
înălțime: Lewandovski 2,00 m; 
400 m femei: Zbykowska 57,5; 
lungime femei: Chojnacka 5.78 m.

• La Heilbronn (R.F.G.) atieta 
vest-germană Centa Gasti a aler
gat 80 m garduri în 11,3.

• La Atena a avut loc un con
curs la care au participat ți ciți- 
va atleți iugoslavi. Dintre rezul
tatele înregistrate amintim: 800 
m.: Depastas (G) 1:53,0. 3JJOO m 
obstacole: Papavasiliu (G) 9:07,6; 
greutate: Tsakanikas (G) 16,03 
m; suliță: Vujacici (J) 65,93 m; 
1.500 m Constantinidis (GJ 3151,6; 
disc: Kunadis (G) 51,28 m.; Ra- 
dosevici (1) 49,75 m.; prăjină: 
Lukman (1) 4,20 m; Eistatiadis 
(G) 4,10 m.

Echipa de baschet a U.R.S.S. 
sosește joi 6 iunie in Capitală

Reprezentativa masculină de 
baschet a Uniunii Sovietice — vi
ce campioană olimpică — care va 
întîlni la 9 iunie la București echi
pa națională a Rominiei, sosește în 
capitala țării noastre joi după- 
amiază.

Printre cei care fac deplasarea 
se află : Ozerov, Valdmanis, Ston- 
kus, Torban, Balabanov, Zubkov 
și Laga. Zubkov și Laga au peste 
2 m. înălțime.

M. DOBRESCU

(Urmare din pag.

V. MAR1UȚAN 
echilibrul. Reprima a II-a este 
discreția lui Dobrescu. Acesta 
tacă decis, s:l:ndu-l pe Libeera „Uchi- 

minut pe 
El a ata-

asemenea amploare, 
în mai puțin de un 

elvețianul Gerard Pottier, 
cat furtunos și lovind sec Ia sto
mac l-a trimis la podea pe Pottier. 
Cum acesta n-a reușit să se ridic*  
înaintea celor 10 secunde regula
mentare. Mariutan a fost declarat 
învingător prin KO. in prima re
priză.

muncii și învățămîntului. In prima 
etapă ștafeta a fost purtată de 
Li Tie Huan, erou al R.P.D. Co
reene.

In orașul Kaisung a avut loc 
un miting al tineretului și stu
denților. Cu acest prilej a luat 
cuvtobul locțiitorul președintelui 

Uniunii Democrate a Tineretului 
Coreean, Cian Si Hvan. Pe tra
seul ștafetei prin satele și ora
șele Coreei de Nord, vor avea loc 
mitinguri, serate ale tineretului 
și întreceri sportive.

(Agerpres)

Dintre celelalte rezultate de joi, 
notăm două surprize de ma" 
„calibru*:  infrîngerile suferite de 
campionul olimpic Richard Mc. 
Taggart și campionul european 

noastră la începutul lunii iunie. 
Scrimerii francezi vor sosi în țară 
în primele zile ale lunii, urmînd 
ca la 6 iunie să întilneaseă. Ia 
Ptoești. reprezentativa 
Energia, iar la 9 iunie, la 1 
rești, pe cea a colectivului 
greșul FB

asociației 
Bucu- 

I Pro-

scri-In următoarele săptămîni. 
merii noștri fruntași vor susține 
iței importante confruntări inter
naționale. Astfel, la 8—9 iunie 
trei ftoretiste vor participa la ma
rele concurs international de la 
Como (Italia), la 22—23 iunie, 
două floretisle vor lua parte la 
turneul de la Zopot (R.P Polo
ni); la 5—8 iulie va avex toc kn 
stațiunea batoeo-climateriM Wâr- 
thersee revanșa meciului R.P. Ro
mînă—Austria desfășurat în 1955 
la București. Intîlnirea R.P.R. — 
Austria se va desfășura la toate 
armele, pe echipe de cite patru 
trăgători

★

Campionatul republican indivi
dual de scrimă categoria I și 
maeștri va avea loc la București, 
La 12—15 iulie. în loc de 3—9 
iunie.

/ f
I

7. X.

MADRID S0 (Radio). Finala „Cu
pei campionilor europeni" — dis
putată azi — a opus pe Reel Ma
drid (campioana Spaniei) Florenti
nei (campioana Italiei). Ținind sea
ma de rezultatele obținute de cele 
două formații tn competiția respec
tivă ca și de cele realizate în ge
nerai de Real și Fiorentina, și de 
naționalele Spaniei și Italiei, gaz
dele porneau mari favorite.

Real a decepționat însă zecile de 
mii de suporteri, cîștigînd cu mare 
greutate în fața formației italiene 
care s-a comportat onorabil. Fio
rentina a reușit să facă în general 
un bun joc de apărare și să ame
nințe poarta gazdelor prin contra
atacuri destul de periculoase, ter- 
minind prima repriză cu un rezul
tat de egalitate. Multă vreme — și 
în repriza doua — scorul s-a men
ținut alb. In min. 69 însă, la o fază 
confuză în careul italian arbitrul 
olandez Leo Horn a dictat un 11 
metri. După minute de discuții, în 
care jucătorii italieni au protestat 
împotriva acestei hotărîri („foarte 
discutabile" — cum comentează 
crainicul postului de radio Roma), 
spiritele s-au mai calmat, iar Dl 
Stefano a putut bate lovitura de 
pedeapsă înscriind eu tot plonjeo- 
nul disperat rl lui Sartl. Acest gol

H Horst (R.F.G.) b. p. 
(R.P.U.), O. Măkki 

p. H. Lempio (R.D.G.). 
Milewski (R.P.P.) b. p. 
(It.), VI. Enghibarian

Gri. NEGREA
Ulrich Nietscke. Mc. Ta__
pă cum singur ne-a declarat, încă 
nerefăcut de pe urma meciului cu 
Trancă, a pierdut prin K.O. tehnic 
în prima repriză în fața bătăiosu
lui John Kidd (Scoția). Nietscke 
a disputat un meci dramatic în 
compania unui nou mare talent al 
boxului sovietic: masivul Andrei 
Abramov. Pierzînd ultima repriză, 
după ce a avut la un moment dat 
avantaj, Nietscke a ieșit din cursa 
pentru titlul de campion european. 
Iată acum rezultatele celor două 
reuniuni de joi: pană: D. Ve- 
linov (R.P.B.) b. p. J. Kasper 
(Elv.), VI. Safronov (U.R.S.S.) 
b. p. J. Gibbson (Scoția), K. 
Boczarski (R.P.P.) b. p. Schroder 
(R.D.G), M. Sitri (It.) b. ab. II
H. Mehlik (R.F.G.). semiușoară:
K Pazior (R.P.P.) b. p. S. Vidik 
(R.P.F.I.),.................. ............ ...
I. Istlalvi 
(Fiul ), b 
ușoară: Z.
P. Pucci
(U.R.S.S.) b" p.' C. Saluden (Fr), 
I. Lukki (R.P.F.I.) b. p. K. K6- 
nig (Austria), V. Ivanus (R. 
Ceh.) b. p. D. Stone (Anglia), mij
locie ușoară: I. Sobolev (U.R.S.S.) 
b. p. I. Belles (R. Ceh.), T. Wa- 
lasek (R.P.P.) b. p. J. Cunningham 
(Anglia). R. Caroli (R.D.G.J 
bJco.L II C. Oostrug (OI). N. 
Benvenutti (It.) b.p. S. Tkalcic 
(R.P.F.I.). semigrea: P. Spasov 
(R.P.B.) b.p. G. Jansen (R.F.G.), 
L. Czabajski (R.P.U.) b.p. K. 
Laakso (Fini.). Z. Cipro (R. Ceh.) 
b. p. F. Wenetnan (Belgia), grea: 
D. Davidovici (R.P.F.I.) b. p. H. 
Walosek (RF.G.), I. Nemec (R. 
Ceh.) b. p R. Manka (R.P.P.).

★
Vineri după- miază, în primul 

meci al semifinalelor, Mircea Do
brescu a început prudent meciul 
său cu camponul francez Rene 
Libeer. Dobrescu încearcă .f 
nul“ de cîteva ori, dar cele 
multe lovituri se opresc în blo
cajul perfect al adversarului. Li
beer ripostează cu stîngi la cap 
care-și ating ținta cu regularita
te. Spre sfîrșitul primei reprize 
Dobrescu reușește cîteva serii 
caracteristice restabilind astfel

,tere- 
mai

a produs nervozitate în rîndul ju
cătorilor italieni, fapt de care au 
profitat gazdele care au reușit să 
înscrie un al doilea gol în min 75 
prin Gento. extrema stîngă. Scor fi
nal: 2—0 (0-0).

★

de tineret 
cel de al 
pe care-1 

de

a Angliei a 
treilea meci 
întreprinde, 

tineret a R.

• Echipa 
susținut joi 
din turneul 
întîlnind echipa ____ __ _____
Cehoslovace. Victoria a revenit ju
cătorilor englezi cu scorul de 2-0 
(1-9) prin 
wards.

golurile înscrise de Ed-

BOGATA 
TIONALA

ACTIVITATE INTERNA- 
A FOTBALIȘTILOR SO

VIETICI

Cu meciurile pe care le vor sus
ține sîmbătă la Moscova șl Bucu
rești în compania selecționatelor A 
și B ale R.P. Romtne echipele re
prezentative de fotbal ale Uniunii 
Sovietice Inaugurează un bogat se
zon internațional. Anul acesta Uni
unea Sovietică va participa pentru 
prima oară la campionatul mondial 
de fotbal. In meciurile preliminare 
fotbaliștii sovietici vor juca cu echi
pele selecționate ale R.P. Polone șl 
Finlandei. Cu mult interes este 
așteptat și meciul dintre echipele 
U.R.S.S. și R.P. Bulgaria care 
urmează să se desfășoare Ia Si iulie.

★
Numeroase întîlnlrl internaționale 

vor susține anul acesta echipele so
vietice de club. Cunoscuta echipă 
Spartak Moscova urmează să plece 
în Italia și Turcia, Dinamo Kiev 
va juca în Islanda, Dinamo Tbilisi 
în Austria. Fotbaliștii sovietici vor 
mai juca în Suedia, Anglia, Franța 
și în multe alte țări. Tot în actua
lul sezon Uniunea Sovietică va fi 
vizitată de echipe de club din An
glia, Brazilia, Ungaria, Italia, Is
landa, Bulgaria. Romînia, Turcia, 
Franța. R- F. Germană și Ceho
slovacia. Au fost definitivate de alt
fel datele primelor meciuri inter- 
ciuburi. La 2 iunie echipa Zenit Le
ningrad va întîlni puternica forma
ție engleză West Bromwich Albion. 
La 5 iunie la Moscova se va disputa 
meciul dintre o echipa braziliană 
$i echipa Torpedo Moscova.

la 
a- 
să 

accepte defensiva. Ripostele fran
cezului sînt anemice și permit lui 
Dobrescu să marcheze un avan
taj concludent. Ultima repriză 
este egală. Obos:t de pe urma e- 
forturilor depuse în primele două 
reprize de luptă, Dobrescu înce
tinește alura, dar nici Libeer nu 
mai poate menține ritmul inițial. 
Grație avantajului din repriza a 
II-a Dobrescu obține victoria la 
puncte, calificîndu-se în finalele 

competiției. Meciul următor a o- 
pus pe talentatul Ronald Davies 
(Țara Galilor) lui Manfred Hom
berg (RFG). Partida a fost în
verșunată. Amîndoi boxeri, î nai ți, 
cu garda pe dreapta, cu un ex
celent joc de picioare, au furnizat 
un meci spectaculos. Davies me
rita victoria, dar juriul l-a pre
ferat pe Homberg. Deci în finala 
categoriei muscă, Dobrescu va 
întîlni pe Homberg. Iată acum și 
ceilalți finaliști desemnați în me
ciurile disputate vineri după-a- 
miază: cat. cocoș: Oleg Grigoriev 
(U.R.S.S.) b.p. P. Goschke (RFG). 
6. Piovesan (It.) b.p. J. Moris- 
sey (Scoția), cat. semimijlocie: 
M. Kratis2 (R.F.G.) b.p. J. Gro
mov (U.R.S.S.), L. Potesil (Austria) 
b. neprez. adv. Fred Tiedt (Irl.) 
rănit în meciul anterior; cat. mij
locie: Zb. Pielrzykowski (RF'P) 
b.p. P. Nickel (RDG), Dr. laco- 
vlevici (RPFI) b.p. K. Schonberg 

Vineri seară au continuat semi
finalele campionatelor europene de 
box. La cat. semigrea reprezentan
tul nostru Gh. Negrea a învins 
prin abandon în prima repriză pe 
Zdenek Cipro (R. Ceh.). In urma 
unei serii la corp Cipro a fost 
numărat în picioare, iar antrenorul 
acestuia a aruncat buretele în 
semn de abandon. Negrea se va 
întîlni în finală cu Petar Spasov 
(R.P.B.) care l-a întrecut la 
puncte pe Laszlo Czabajski 
(R.P.U.). In cadrul categoriei grea 
V. Mariuțan a dispus la puncte de 
robustul D. Davidovici (R.P.F.I.) 
după un meci care i-a aparținut 
(cei trei arbitri au punctat' în 
unanimitate: 60—58). El va primi 
replica sovieticului A. Abramov 
învingător în fața lui Iosif Nemec 
(R. Ceh.). Celelalte rezultate: cat. 
pană: P. Velinov (R.P.B.> b. ab. 
I rănirea advers. VI. Safronov 
(U.R.S.S.), Mario Sitri (It.) b. p
K. Boczarski (RP.P), cat. semi- 
ușoară: K. Pazior (R.P.P.) b. p.
J. Kidd (Scoția). O. Măkki (Fini.) 
b. p. H. Horst (R.F.G.), cat. ușoa
ră: VI. Enghibarian (U.R.S.S.) 
b. p. Z. Milewski (R.P.P.), W. 
Ivanus (R. Ceh.) b. p. I. Lukici 
(R.P.F.I.) cat. mijlocie ușoară: T. 
Walasek (R.P.P.) b. p. I. Sobolev 
(U.R.S.S.) decizie eronată, N. 
Benvenutti (It.) b. p. R. Karoli 
(R.D.G.). I

MARIUS GODEANU

NUMĂRUL VIITOR «I 
ziarului nostru va apa
re MIINE, DUMINICA 
2 IUNIE la orele obiș
nuite, cu cronici de la 
finalele campionatelor 
europene de box, de la 
intilnirile de fotbal 
U.R.S.S. — R.P R. de la 
meciul de rugbi Bucu
rești A—Cardiff, pre
cum și relatări asupra 
celorlalte manifestații 
interne și internațio
nale.
• Corespondenții noștri sînt 

rugați să ne transmită mîine sea
ra la orele obișnuite, amănunte 
asupra manifestațiilor de dumi
nică.


