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3n întîmpinarea festivalului
• Cicliștii din cuprinsul raionului Pașcani s-au 

întrecut de-a lungul unei probe de 50 km., care 
a străbătut comunele Motca, Miroslăvești, Hălău- 
cești, etc. La trecerea prin comune, sătenii au 
întrmpinat cu entuziasm pe sportivii care își dis
putau înfiietatea în cinstea Festivalului.

Victoria a revenit tânărului Virgil Epure (Pro
gresul), ur-mat de Mihai Bîrîeanu 
leuei (Progresul). De notat că la 
acesta cursă a participat și Mi
hai Ichim, în vîrstă de 53 ani, 
muncitor la Atelierele C.F.R. Paș
cani. El a fost viu aplaudat de 
numeroșii spectatori aflăți la so
sire. (C. Enea, corespondent),

• Iubitorii de sport din Craio
va au asistat recent la un impor-
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0 ancheta a U.NXS.C.O. 
asupra problemei educației 

prin sport
upă cum era și firesc, 
sportul — important fac
tor social și de cultură

al vieții modeme — n-a rămas 
în afara preocupărilor Organi
zației pentru educație, știință 
și cultură a națiunilor unite 
(U.N.E.S.C.O.). Recent. acest 
for internațional a editat o bro
șură cuprinzînd rezultatele an
chetei întreprinse în rîndul sta
telor membre ale U.N.E.S.C.O. 
asupra problemei locului pe 
care-1 ocupă sportul în dome
niul educației. Documentul este 
deosebit de interesant prin sen
sul comun care se desprinde 
din răspunsurile primite la 
cele 27 întrebări ale chestiona
rului. Anume reiese că sportul 
ocupă astăzi un loc foarte în
seninat în preocupările omului, 
indiferent de latitudinea și lon
gitudinea la care domiciliază.

Este limpede că sportul a în
cetat de mult să mai fie o sim
plă distracție o ..pierdere, de 
timp" similară jocurilor de tot 
felul. Sportivul care participa 
la întreceri pe stadion nu în
vață numai mișcările pretinse 
de practicarea sportului respec
tiv, ci suportă în același timp 
o transformare de ordin inte
rior, care ține de morală și e- 
ducație. In acest sens au răs
puns majoritatea reprezentan
ților statelor membre ale 
U.N.E.S.C.O.

Răspunsurile provenite din 
R.P. Ungară și R. P. Polonă 
sînt deosebit de documentate 
în această privință. Ele insistă 
asupra faptului că în țările de 
democrație populară sportul și 
cultura fizică aduc o contribu
ție efectivă la educarea tineri
lor într-un spirit nou, făcindu-i 
participant activi la construi
rea unei societăți înaintate, ba
zată pe echitate și progres so
cial. Raportul polonez arată, 
între altele, sprijinul puternic 
pe care-1 primește mișcarea 
sportivă pentru popularizarea 
sa în mase largi. Ea are la dis
poziție importante mijloace

(Continuare în pag. a 7-a)
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O întâlnire de baschet deosebit
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I
campionatului Europei

De joi după amiază avem ca 
oaspeți pe cei mai buni baschet- 
baliști ai Uniunii Sovietice care 
vor intilni miine. pe stadionul 
Republicii, echipa reprezentativă a 
țării noastre. Partida stirnește un

nu lipsesc elementele consacrate 
ca Stonkus, Bocikarev, Valdma- 
nis, Ozerov etc. împreună cu ei 
au venit și tinerie speranțe ale bas
chetului sovietic: Balabanov. Zub
kov, Studenețchi. Lipsește doar

balon între Bocikarev. Lauretenas, 
(Foto: I. MIHAICA)

sul antrenor a caracterizat astfel 
partida de la București:

..Meciul cu echipa Rominiei este 
foarte important și util pentru 
noi. Baschetbaliștii romîni s-au a- 
rătai in mare progres și — după 
părerea mea — ei sînt la ora ac
tuală in rîndul primelor formații 
europene. De aceea avem un exa
men dificil miine. Echipa noastră 
a susținut în actualul sezon încă 
două partide: cu echipa Unga
riei — la Moscova — pe oare a 
ciștigat-o la mare diferență, dar 
părerea mea este că baschetbaliștii 
maghiari n-au jucat la valoarea 
lor reală, și cu echipa Ceho- 

miercuri seara, la

. i 
—!

Ieri dimineață reprezentativa U.R.S.S. a făcut un prim antre
nament pe podiumul de pe stadi onul Republicii. După ce au arun
cat la coș, baschetbaliștii sovie tici au jucat o scurtă partidă, la
tă o interesantă dispută pentru 
Minașvili și La ga.

interes deosebit printre sportivii 
noștri care sînt dornici să vadă 
echipa națională a U.R.S.S. — re
numită în întreaga lume prin 
performanțele ei — îrt compania 
reprezentativei noastre, care a 
dovedit în ultimul timp un pro
gres apreciabil, fiind decisă să-și 
croiască drum spre afirmarea de
plină pe plan internațional.

Despre importanța întâlnirii de 
miine spune foarte mult și fap
tul că presa de specialitate de pe 
continent s-a ocupat îndelung de 
partida de ]a București.

Reprezentativa Uniunii Sovie
tice a deplasat la București cea 
mai puternică garnitură din care

Kruminș, accidentat. Această lor- 
mație care prezintă și garanția 
rutinei și pe aceea a puterii de 
luptă și a elanului tinereții va re
prezenta Uniunea Sovietică la 
campionatele de la Solia. Condu
cătorul ei este unul dintre cei mai 
renumiți tehnicieni din baschetul 
european — Spandarian — care 
antrenează de multă vreme echi
pele naționale sovietice. In cadrul 
unei conlerințe de presă, valoro-

lor reală, 
slovaciei
Praga — de care a dispus — 
după un meci foarte disputat cu 
67—63 (35—29). Reprezentativa 
cehoslovacă este într-o formă foar
te bună și va avea un cuvînt 
greu de spus la Sofia. Intîlnirea 
de miine încheie șirul verificări
lor de mare intensitate. Sperăm 
să facem o partidă bună spre a 
fi la înălțime la intîlnirea cu 
spectatorii Bucureștiului pe care 
ii știu mari amatori de baschet".

Reprezentativa Uniunii Sovie
tice a tăcut antrenamente ieri și 
dimineața și după amiază...

Echipa noastră 
ea pregătirile joi 
cind a intilnit — 
echipe: Dinamo, 
Energia. Jucătorii 
cu încredere. Ni 
sântă declarația lui MINAI NE- 
DEF in legătură cu jocul de mii
ne și de aceea o reproducem: ,Jn 
intîlnirea cu baschetbaliștii sovie
tici va fi decisivă, după părerea 
mea, comportarea în apărare. Es-

și Nicolae Ai-
tant concurs 
cinstea Festivalului, 
participat 145 de elevi din școlilor 
profesionale C.F.R. din Pitești*.  
Turnu Severin și Craiova. In nu+ 
meroaseie probe de atletism care- 
au avut loc, s-au evidențiat ur-- 
mătorii; Marin Pănescu (Cra+ 
iova), Mărgărit Moga (Pitești),. 
Ilie Constanținescu (Tr. Severin) 
și mulți alți școlari care au vădit 
reale calități.

Concursul de gimnastică a fost 
•eîștigat de elevi; din Pitești, iar 

Întrecerile de volei, baschet și 
fotbal au revenit craiovenilor care,, 
de altfel, au și dominat în an
samblu această reuniure poli-sp ;r*  
tivă. ocupînd primul loc în clasa
mentul general. Pe locurile urmăa- 
toare s-au clasat Tr. Severin șt 
Pitești. Demn de ’subliniat este- 
că marea majoritate a concuren— 
ților 
fapt 
bite 
zică 
va), 
și Cornel Gheție (Pitești) s-au 
ocupat de pregătirea tinerilor 
•sportivi (Victor Popescu, cores*  
pondcnt).

• Aproape 300 de tineri și ti*  
nere din orașul Deva sînt angre
nați în •-cncnrsurWe de volei, bas
chet. tenis de masă, șah și fotbaf 
care se desfășoară în cinstea Festi
valului. Aceste întreceri — la car® 
participă și sportivii din Petro
șani Sebeș și Brad — constituie 
pentru numeroși sportivi tineri un 
bun pn'ei de afirmare.

La reușita organizare a ac“s‘nr 
probe au colaborat efectiv și co*  
•Itclivele sportive VoirVa. Fla
mura roșie și Progresul. (Gh. Cio— 
ranu. corespondent).

școlar, desfășurat îrft 
ta care am

s-au rrezentat bine pregătiți*,  
care s-a datorat grijii deose— 
cu care prof, de educație fi*

Dumitru Crăsneanu (Craicn- 
Matilda Grafel (Tr. Severin);

NOI RECORDURI MONDIALE

in toat

Handbaliștii s-au înapoiat victorioși 
în tară

direcția Timișoara, sosise în GaraAcceleratul 102, venind din direcția Timișoara, sosise în Gara 
de Nord de cîteva minute, dar călătorii nu puteau părăsi cu ușurință 
peronul din cauza unui grup numeros de tineri care își stringeait 
cu căldură mîinrle, se sarutau, schimbau impresii. Cei mai curioși 
dintre călători au aflat repede cauza acestei... aglomerații: se în
torsese echipa masculină de handbal din Iugoslavia.

Iată-i în fotografia alăturată pe Bulgara, Sidea și Sauer, în 
clipa în oare Lucian Țigănuș, căpitanul echipei C.C.A. îi felicită 
pentru excelenta lor comportare. (Foto: I. MIHA1CA)

și-a terminat și 
după amiază 

pe rînd — trei 
Locoir 
privesi 

se pare intere-

tliy;

(Continuare in pag. a 7-a)

țara
Spartachiaida la Lugoj

La Lugoj, 
roși tineri se 
cu însuflețire 
ferite probe din ca
drul Spartachiadei de 
vară a tineretului 
De pildă. la con
cursurile de atletism 
au 
130

nume- 
întrec 
în di-

re-
ju-

participat peste 
de țineri și ti-

nere. Au obținut 
zultate meritorii 
niorii Elvira Ciuciu
lete (1,35 m. la înăl
țime) și Emeric Ka- 
lafus (12.9 sec.
100 m. plat.). In pro
ba de ciclism, 
putată pe o 
neprielnică,

Ia

dis- 
vreme 

ceea ce

a supus pe concurenți 
unui examen sever, 

victoria a revenit e- 
levului Viorel Poto- 
ceanu, urmat de un 
alt tînăr rutier Lu
cian Prosek. (P. Pe- 
trișor și A. Buhoia, 
corespondenți).

• Cu prilejul unui concurs at
letic desiășurat la 6 iunie pe sta
dionul „V. I. Lenin" din Mosco
va. cunoscutul sportiv sovietic 
Albert Ivanov a stab:"t un nou 
record mondial în proba de 30 

Jtm. lond cu timpul de lh 35’01”. 
fferfor'fflănțaf*?lui  Ivanov este su
perioară cu 2”6/10 vechiului re
cord mondial deținut pînă acum 
de finlandezul Anti Viskari.

• In cadrul campionatelor d® 
planorism ale R. Cehoslovace 
desfășurate recent în Boemia da 
Nord-Est pilotul sportiv cehoslo
vac Vladimir Zejda pe un planor 
tip „Diamant" a stabilit un nou 
record mondial pe traseul Vrch- 
labi — Trencin — Vrchlabi par- 
eurgînd 522 km în 7h. 40’ (medie- 
orară 67,824 km.). Recordul ante
rior aparținea planoristului ame
rican L. A. Maxey.

1

juniori
orașul Tg. Mureș, șahul cîș- 
din ce în ce mai mulți a-

Șahiștii Mureș
7n

f'gd 
depți în rîndurile juniorilor. Par
te dintre ei vădesc reale cali
tăți, care le deschid frumoase 
perspective. Printre aceștia se nu
mără Coman Natailă (Dinamo).

Concursuri

din Tg.
clștigutorul
cent concurs organizat de comisia 
locală de șah, Iosif Bir is (Voința), 
Dorin Moldovan (Dinamo) și Vir
gil Bonțiu (Recolta) care au o- 
cupat locurile următoare.

(I. Păuș, corespondent)

de casă

categoric al unui re-

Sportivii tineri și vîrstnici din 
din Cimpia Turzii sînt angrenați 
tism, volei, fotbal, handbal, etc) care se desfășoară în cadrul în
treprinderii. De-a lungul diferite lor întreceri s-au evidențiat spor
tivii din cercurile Laboratorul Central, Oțelărie și Laminoare.

(Virgil Ștefănescu, corespondent J

întreprinderea Industria Sirmei 
într-o serie de concursuri (atle-

întreceri sportive școlare
Pe stadionul 1 Mai din Constan

ța s-a desfășurat un reușit con
curs de atletism la care au par
ticipat numeroase eleve din loca
litate precum și din orașele Bră
ila și Galați. Majoritatea probelor 
au [ost oîștigate de sportivele

constănțene, din rîndul cărora re
ținem următoarele nume: Ecate- 
rina Răzmeriță, Lucia Fulga și 
Valeria Badea. In probele mascu
line s-au remarcat: C. Pletea 
(Brăila), D. lamandi (Galați) și 
C, Mihăilescu (Medgidia),

tehnician

Convingerea mea e că o tac- 
(6 tică bună poate suplini lipsa (fș, 
Ci fizic corespunzător.

(Desen de MATTY)
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(Se extirpe gimnastica de producție
I

Zece ani de creafie inspirată
£s sport

atedra de „teorie și metodică" a Institutului de Cultură Fi
zică a organizat un nou ex periment privind gimnastica de an- 

grenare în producție, be data aceasta, experimentul este fă- 
.€ cut la Atelierele centrale l.T.B . In două secții cu specific de pro- 

ducțte diferit: strungărie și bobinaj. In atelierul de strungărie sint 
A angrenați tn gimnastica de producție 30 muncitori iar la bobi- 
( naj 15 muncitoare.
A ★

|1 Introducerea experimentului la Atelierele centrale l.T.B. a ne- 
< cesitat o muncă intensă pe care organizatorii — asistenți ai cate- 
) drei de „Teorie și metod:că" și cîțiva studenți din anul IV aflați tn 
,S perioada de practică ■— au depus-o cu toată dragostea. Este ade- 
15 văr at că sarcina lor a fost intracitva ușurată de faptul că organi- 
|\ zația de partid, organizația U.TM., comitetul de întreprindere și 
/ conducătorii celor 2 secții, inginerii Alexandru Stelian și Constantin 
ly Agricol oaiei, precum și maiștrii Gheorghe^oil țt Oheulgfie Gliei gliei 
C le-au dat tot sprijinul. Dar treaba cea mai grea, aceea de a lămuri 
jS muncitor Hor scopul și importanța gimnasticii de producție a rămas 
A tot pe seama inițiatorilor.

Aproape că nu a existat muncitor dintre cei solicitați să parti- 
lAripe ta experiment, care să nu întrebe: „de ce este necesar ca 
./ inte de a intra în producție să fac gimnastică?^ Și fiecăruia a 
\trebuit să i se răspundă cu răbdare că scopul gimnasticii de pro- 

ducție este prevenirea eventualelor defonr.cri profesionale, crearea 
unei bune dispoziții de muncă, influențarea favorabăă a marilor 
funcțiuni (respirația și circulația^.

După, numai citeva ședințe, care durează 7—8 minute ta intra
rea în producție și 2—3 minute după 5 ore de lucru (atunci ând 

1 muncitorii încep să dea semne de oboseală, are loc așa numitul „mi
nut de cultură fizică"), muncitorii au prins drag de gimnastica de 
producție pe care o practică acum cu plăcere. Printre cele mai con
știincioase „gimnaste" se află bobinatoarele Ștefania Georgescu și 

£ Maria Batic Nemeș — ambele în eirstă de 45 ani — Elena Paras- 
chivescu. Florin Rujă, fruntașii în producție Vasile Ștefănescu, 
sile Agaticioaici, Ștefan Neagu, Gh. Cristea, N. Naum și alții.

Experimentul de la Atelierele centrale l.T.B. — primul 
acest sector de producție — (pină acum s-au făcut experimente 
mai în cadrul unor unități din industria textilă) este un nou 
înainte pe drumul extinderii gimnasticii de producție in ât 
multe domenii de activitate.

Freamătul stadioanelor, lupta 
dirză dintre sportivi, munca mi
găloasă a acestora, zi de zi, ani 
in șir, încordarea supremă, ultima 
zvîcnire pentru cucerirea victorie? 
sau a unui nou record, entu
ziasmul, bucuriile, frămintarea 
sportivilor, ca și nelipsita amără
ciune a înfrîngerii alcătuiesc un 
vast „teren" de inspirație pentru 
scriitori, pictori sau sculptori.

Sălile și terenurile de sport sî.M 
din ce in ce mai des cercetate, 
în ultimii ani de către artiștii 
ptastâci, care tși afla aci • sena 
de subiecte pentru operele lor.

Printre acești artișți plastici, se 
numără și sculptorul C. IORDA- 
CHE — Brăila, care va sărbători. 
In aurind zece ani de la apariția 
primelor sale sculpturi cu subiect 
sportiv. An de an. trăind tn 
mijlocul sportivilor, observîndu-i 
cu dragoste și atenție, sculptorul 
C. Iordache-Brăila, a reușit 
redea in operele 
racteristice din 
•portive. Astfel 
cute apreciatele
„Cros de mase", 
runcătoarea de suliță", 
și multe altele.

Reproducem în fotografia a- 
lăturată una din numeroasele lu
crări ale sculptorului Iordache: 
„Sprinterul-.

să 
sale momente ca- 
diferite discipline 
sint bine cunos- 
sale realizări.- 

Boxerul", ,.A- 
Gimnasta"

La Giurgiu, mulți activiști spor-

„velodromul"...
schimb pe amatorii de 

i-am întîlnit la...

7
Itivi se pling că numărul bazelor 
sportive este insuficient față de 
intensa activitate competițională. 
Curioși să vedem dacă intr-adevăr 
sportivii și sportivele se „înghe
suie" chiar așa de tare pe tere
nuri, am purces la un raid pe cite- 
ya baze sportive giurgiuvene. •

Primul popas l-am făcut'— dată 
fiind vechea tradiție a ciclismului 
5n frumosul port dunărean — pe 
velodrom. Ne-a îndemnat la acest 
prim popas și faptul că s-au chel
tuit multe sute de mii de lei pen
tru construirea acestei baze. Cine 
beneficiază acum de ea? Răspun
sul la întrebarea aceasta vi-1 co
municăm prin intermediul fotogra
fiei alăturate: un cal paște liniș
tit pe un petec de pămînt înver
zit, pierdut printre mărăcinii, bă
lăriile și bolovanii care au inun
dat

In 
clism 
dionul Flamura roșie-Popa Șap
că. Iată-1, în fotografie, pe fot
balistul I. Crăiță, efectuînd pe bi
cicletă un „tur de pistă" dar_. 
pe pista de atletism proaspăt mu
iată de ploaie.

Poate că numărul bazelor spor
tive din Giurgiu este într-adevăr 
insuficient. Dar după felul în care 
sint gospodărite bazele existente,

u *

putem prevedea că, foarte curînd, 
posibilitățile 
tul în acest 
mai reduse I 
ROIBU).

de a practica spor- 
oraș vor deveni și 
(Text și foto: TH.

CE SA FACEM DACĂ
f Cerul 
mi și 
încetat 
lăsa loc... burniței ne-au 
făcut să ne schimbăm 
părerea despre „roman
tica" lună a florilor și 

indrăgostiților, luna 
mai. Dar lată că nici 
primele zile ale lui iu
nie nu s-au arătat mai 
puțin capricioase. tar 

, buletinele Institutului 
'Meteorologic Central, 
vorbind despre valurile 
de aer arctic ce e drept 
încălzite (ce consolare!) 
în deșertul african, nu 
sint deloc liniștitoare: 

' pînă la 17 iunie nu va 
veni vara! In majoritatea 
cazurilor, activiștii spor
tivi din colective, 
aveau gata 
program de 
musețea in 
ramurile de

permanent 
ploaia care 
decît

îno-
n-a 

pentru a

a...

care 
pregătit un 

toată fru- 
mai toate 

sport inclu-

siv... natația, au adop
tat două atitudini. Unii, 
in speranța unor greșeli 
ale meteorologilor, au 
continuat să programeze 
concursuri pe care, tot 
ei, le-au contramandat 
din cauza ploii. Alții, mai 
încrezători, și-au spus: 
„Vine vara la 17 iunie? 
La 17 iunie vom începe 
și noi concursurile"...

Și iată cum în majori
tatea cazurilor răspun
sul la întrebarea „Ce 
proiecte aveți pentru pri
mele două săptămîni ale 
lui iunie?" a fost o ri
dicare din umeri. înso
țită de o privire resem
nată, 
bolta cenușie 
înorat. „Ce 
dacă plouă?" 
cei cărora li 
că răspunsul 
mat n-a fost 
de elocvent. ,

fatalistă, 
a 
să

către 
cerului 
facem, 

completau 
se părea 
lor... mi- 
suficient

l-au realizat e- 
medii Nr. 7 și

Comisiile 
— încă 
cu... ccn- 
rezultatelor

orz-

cu 
de

ax 
trei 

rcu- 
,Este

nici 
acțiuni izo- 

de organi-

SPARTACHIADA ARE...
Firește, cu aceasta 

n-am spus nimic nou. 
Nu sint mulți activiști 
din colectivele și aso
ciațiile sportive care 
să nu știe că întrece
rile Spartachiadei de 
vară se desfășoară 
de-a lungul a șapte e- 
tape. Dar, să știi e 
una și să faci e alta. 
După numeroasele 
concursuri organizate 
în cadrul primei etape, 
în majoritatea orașelor 
și satelor, Spartachia
da s-a... terminat. Cum 
știe orice școlar, după 
unu vine doi și așa 
mai departe. După pri
ma etapă a Sparta
chiadei nu mai vine 
însă nimic. Și, totuși, 
activiștii sportivi 
(încă vreo 
săptămîni) n 
ză valabilă: „ 
timp pînă la 30 iunie". 
Intr-adevăr, în regula
mentul Spartachiadei 
există această dată, 
numai că ea marchea
ză sfîrșiiul mai multor 
etape: pe localități și 
centre de comună, pe 
raion și inierraională 
(la handbal și volei) 
— conform programu
lui calendaristic întoc
mit de comisiile regio
nale de organizare a 
Spartachiadei. P rece

MAI MULTE ETAPE
derea este clară și nu 
avem motive să o cri
ticăm. Ea înseamnă, 
de fapt, luarea în con
siderație a posibilită
ților și a specificului 
fiecărei regiuni, dă 
prilej de desfășurare 
a unei largi inițiative 
în cadrul fiecărei co
misii regionale. Ce-i 
de făcut insă tn situa
ția în care această ini
țiativă se lasă aștep
tată ? Și că astfel stau 
lucrurile reiese din 
numeroasele exemple 
oferite de colective 
sportive, comisii raio
nale și regionale care 
tărăgănează organi
zarea etapei a doua, 
deși de la primele în
treceri (începute la 1 
aprilie) a trecut des
tulă vreme.

Frumoaselor rezulta
te obținute — în or
ganizarea primei etape 
de către comisiile re
gionale Hunedoara, 
Iași, Baia Mare, etc., 
nu le-au urmat 
măcar 
late 
zare a etapelor su
perioare. Cu excepția 
cîtorva centre de co
mună din regiunile 
Craiova, București sau 
Constanța, nu s-au or
ganizat nicăieri etdpe-

le prevăzute pînă la
30 iunie.
regionale 
preocupate 
tralizarea 
din prima etapă — nu 

cătrebuie să uite 
Spartachiada are mai 
multe etape și că. 
cit de bogate ar fi rea
lizările din primele în
treceri, sarcinile lor 
n-au luat sfirșit.

Nu vrem să fim în
țeleși greșit. Departe 
de noi intenția de a 
recomanda organiza
rea pripită a etapelor 
II, III și IV (cea de a 
ciiicea etapă este pla
nificată pentru 6—7 
iulie) dar socotim ne
cesar acest „semnal de 
alarmă" — pe care de 
fapt îl dau și... filele 
calendarelor. Să nu 
amînăm organizarea 
întrecerilor pină în 
ultimele două-trei zile. 
Atunci, forma'ismul tși 
va face toc mai ușor. 
Dar, există și posibi-, 
litatea ca această tă
răgănare de multe ori 
cituși de puțin justifi
cată — să ducă la 
„trecerea" peste unele 
etape ale Spartachia
dei. In unele locuri s-a 
mai adoptat acest '„sis
tem" la edițiile 
cuie! D. G.

Competiții sportive școlărești
ELEVII DIN ODORHEI — 
CAMPIONI LA HANDBAL...
Dintre cele peste 300 echipe par

ticipante la prima ediție a cam
pionatului republican de handbal 
al școlilor medii, s-au caliifijcat 

In faza finală formațiile reprezen- 
tînd orașele București, Iași, Tg. 
Jiu, Bistrița și Odorhei. Acestea 
și-au disputat întîietatea în zile
le de 1 și 2 iunie, la Petroșani și 
Petri la.

Capriciul tragerii la sorți a de
cis ca echipa elevilor din Bistrița 
să susțină în prima zi a finalelor 
două partide: ou echipele din 
Iași și București, pe care le-a în
vins — în ordinea enumerării cu 
8—4 și 5—4. In aceeași zi, for
mația elevilor din Odorhei a dis-

PLOUĂ?
Intr-adevăr, ce 

cern dacă plouă 
ales dacă avem convin
gerea (asemenea celor 
mai mulți activiști din 
colectivele sportive) că 
șahul, tenisul 
popicele, sau 
turi care se 
tica în sală 
dreptul la existență in 
timpul unei primăveri... 
tomnatice? Dar această 
convingere nu se spri
jină pe nimic. In fond, 
sporturile susamintite se 
pot foarte bine practi
ca și vara, atunci cînd 
intemperiile se opun li
nei activități în aer li
ber iar concursurile de 
șah, tenis de masă, po
pice. meciurile de volei, 
handbal în.7, baschet în 
sală sint oricum prefe
rabile unei totale inac
tivități avlnd ca pre
text vremea nefavorabi-

să 
fi

fu
mai

de masă, 
alte spor- 
pot prac- 

nu-și au

lă. Reușita deplină a 
concursurilor de natație 
pentru copii organizate 
în preajma lui 1 iunie 
în orașele cu bazine a- 
coperite este, de altfel, 
concludentă și încuraja
toare : deși în plină 
vară... calendaristică, 

concursurile de sală se 
mai pot bucura de un 
succes deplin și pot a- 
sigura continuitatea ac
tivității din colectivul 
sportiv pînă ce Arctica 
va binevoi să-și sisteze 
transporturile 
rece către 
noastre. Condiția 
una singură: pentru a 
reuși, astfel de con
cursuri trebuie în primul 
rind să 
A ceasta 
noastră 
pornim 
treabă.

pus de echipa din Tg. Jiu 
6- ■ 2. Pentru cucerirea titlului 
campioni s-au întîlnit echipele 
din Odorhei și Bistrița. Partida 
finală a prilejuit o întrecere spec
taculoasă, în care elevii din O- 
dorhei au făcut o adevărată de
monstrație a jocului de handbal. 
Cu o condiție fizică remarcabilă, 
vădind reale calități tehnice, ti
nerii handfealiști din Odorhei au 
cișligat întrecerea cu scorul de 
19--0 (12—0) Echipa care a cu
cerit titlul de campioană, repre
zentând școala medie mixtă din 
Odorhei a fost alcătuită din ur
mători' elevi: L. Kinda, L Bedo, 
Al. Barabaș, L. Szako, C. Kaczo, 
Z. Uvegez, E. Meszaroș, C. Biro, 
R. Berthalan, I. Sandor, AI. Nagy, 
Al. Sebestyen și C. Donath (an
trenor prof. Ion Pongracz).
...IAR ELEVELE DIN TIRGO- 
VIȘTE — CAMPIOANE LA VO- 
LFI,

Turneul final al tea npi matu
lui republican școlar de volei s-a 
desfășurat la Tg. Mureș. Cele 6 
echipe participante la turneu au 
alcătuit două serii, ale căror cîș- 
’i„ă+oare — reprezentantei școlii 
pedagogice de educație fizică din 
Tîrgoviște și elevele școlii medii 
din Tulcea — și-au disputat fi
nala. Prezentîndu-se cu o foima- 
ț’e mai omogenă, voleibalistele din 
Tîrgoviște și-au adjudecat victo
ria cu scorul de 3—1, cucerind 
asifel titlul de campioane. lata ți

componența eahipeli: Niculina
Radu (totodată cea mai bună ju
cătoare din cadrul turneului), A- 
lexandra Georgescu. Maria Fran- 
gopol, Lucia Stolojan, Maria Sa- 
che, Eugenia Butaru, Ana Cristea, 
Elisabeta Stan și Constanța Dra- 
gomir (antrenoare prof. Geta 
Ghimbășan).

In cadrul săptăminii sportului 
« școlar organizată în Capitală în 

cinstea Festivalului, sălile de 
sport ale Șc. medii nr. 12 și 17 
au găzduit miercuri și joi între
cerile de ' tenis de masă Acestea 
s-au bucurat de o largă participa
re (8 echipe) și s-au ridicat la un 
bun nivel tehnic. Finala, așteptată 
cu mult interes, a pus față în 
față echipele școlilor medii nr. 7 
(C. Vrînceanu și N. Pomoje) și 
nr. 17 (Al. Teodorescu și N. An- 
gelescu). Mai omogeni și mai de
ciși, reprezentanții Șc. medii nr, 
7 au cucerit victoria cu 2—0.

Joi pe stadionul Dinamo s-au 
întrecut echipele înscrise în com
petiția de handbal redus. S-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Șc. med. 17 — Șc. med. 7 (6—4): 
$c. med. 11 — Șc. med. 3 (6—3).

Ieri pe poligoanele de la stadi
oanele Dinamo și Tineretului au 
avut loc întrecerile de tir. Cel 
mai bun punctaj 
chipele școlilor 
Nr. 4.

I. Bahmuțeanu 
corespondenți

și N. Tohacek

de aer 
regiunile 

este

fie... organizate, 
stă in puterea 

și este cazul să 
neîntîrziat la

V. A.

UN INTERESANT CONCURS PE TEMĂ SPORTIVĂ
Casa de Cultură a Sindicate Ier și reda<jia revistei „Stadion" or

ganizează un interesant concurs, la care vor participa elevii și ele
vele din următoarele școli profesionale : „Republica", „Tosif Rangheț" 
și „Electromagnetica". Tema concursului este: „Cea de a Il-a ediție 
a Jocurilor Sportive Internaționale Prietenești de la Varșovia". Prin 
organizarea acestui concurs, în genul concursurilor „Drumefi veseli", 
se urmărește verificarea și îmbogățirea cunoștințelor în domeniul 
sportiv a elevilor și elevelor din școlile profesionale.

Ccncursuț va avea loc la Casa de Cultură a Sindicatelor (bd. 
6 Martie) mîine dimineață încep'nd de la ora 10.



CABANELE VĂ AȘTEAPTĂ'

Culmile domoale ale munjilor Apuseni au constituit întotdeauna 
prilej de desfătare pentru iubitorii naturii și ai drumeției. An 
de an, toi mai mulfi oameni ai muncii iți îndreaptă pașii in 

zilele de odihnă spre această minunată regiune a patriei noastre.
Fotografia alăturată reprezintă cabana Stîna de Vale, una dintre 

cele mai căutate in această regiune. Celor care nu au mai poposit 
în aceste locuri le dăm mai jos citeva indicații asupra felului cu;;i 
pot ajunge aoi. Aflată pe linia ferată Cluj—Oradea, Stina de Va
le se găsește imediat după orașul Huedin. De la haltă, în șase ore 
cu trenul industrial, se ajunge la cabană, la o altitudine- de 1.100 
metri. Alt drum pornește de la Beiuș pe șosea trecînd și de locali
tatea Budureasa, în 4—5 ore de mers pe jos se poate ajunge la 
cabană. Una dintre cele mai frumoase excursii care se poate face 
în regiune este la peștera Scărișoara.

(Foto : T. LEU)

Note pe „portativul” primelor întreceri de la Snagov
o „Delta" și viguroșii ei oameni 

au fost prezenți din nou — și 
încă în număr mare la startul fi- 
naW.or de caiac-canoe, desfășurate 
pe lacul Snagov. O constatare îm
bucurătoare pentru cei care urmă
resc ou interes dezvoltarea 
canotajufltiii romînesc, mai ales 
că pe lingă numele sonore 
ale lui Ismar’ciuc, Lipalit, 
Ivanov etc. am găsit, de 
multe ori chiar în fruntea cla
samentelor, nume mai puțin con
sacrate: I. Kalinov — A. Sidorov, 
campioni la canoe fond. învingă
tori ai reputaților 1. Lipalit —. 
A. Ivanov și ai echipajului N. 
Bordei — S. Silai, 1. Suhov — 
F. Danielov campioni la canoe 
2 viteză care au întrecut dublou- 
rile P. Tarata — I. Nichitorov și 
Tr. Conțolenko — F. Ditcov; sim
pliștii Anton Costin și Serghei 
Filip (locul II și III la fond 
după Rotman, Nichifor Tarara (ai 
doilea după Ismaiîciuc Ta viteză), 
caiaciștii Terente-Tănase, și alții. 
Meritul acestor evidențieri revine 
bineînțeles sportivilor dar șî unor 
asociații și colective care au 
știut să „detecteze" cu ocazia com
petițiilor de canotaj de la Gurile 
Dunării, aceste elemente de vi
itor. Este vorba în primul rînd, 
de C.C.A., Marina Constanța și

COMUNICAT
' Institutul de Cultură Fizică 

anunță pe cei interesați că între 
data de 17.VI. — 7.VÎI.1957 se 
tine sesiunea Exameriului de 
Stat.

Se pot prezenia toți absol 
venții Institutului care au mai 

» dat examen și nu l-au promo
vat, indiferent de promoție.

Înscrierile pentru această se- i 
siune se fac pînă la data de 
14.VI.1957 la Secretariatul In
stitutului, din Sir. Maior Ene 
nr. 12. Odată cu înscrierea vor 
depune lucrarea de diplomă și 
diploma în original de absoi- i 
vent ăl școlii.

DIRECȚIUNEA
--------------- ----------- --— 

de Locomotiva Sulina, prezentă 
în mai toate probele.

• Campionul de juniori la 
caiac, dmamovistul Aurel Ver- 
nescu, s-a „maturizat", obținînd 
primul său titlu de campion re
publican la seniori, cu un timp 
mai mult decât promițător (4:18.7, 
viteză — 1000 m). Performan
țe identice sau foarte apro
piate au mai realizat Ion Di- 
nicu, Octavian Pîslaru, Ovi- 
diu Rădulescu, Eugen Popescu, 
Cornelia Prisăcaru, Doina Rațiu, 
arădanii Pavel Aida și V. Haba- 
lîc etc. încurajator și plăcut să 
vezi această creștere firească a ce
lor mai tineri și mai destoinici spor
tivi, să urmărești continua dezvol
tare a unor elemente proaspete. 
Exemplificarea noastră ar putea ii 
și mai îmbelșugată, cu concursu? 
antrenorilor și colectivelor spor
tive.

• E drept, în canotaj, cifrate 
sînt — de multe ori — puțin grăi
toare. Rezultatele depind de lungi
mea exactă a pistei, de valuri, 
de tăria vântului etc. Totuși, ni 
se pare destul de semnificativ 
faptul că Ia actuala ediție a cam
pionatelor (desfășurată în condi
ții asemănătoare celor din anul 
trecut} s-au înregistrat rezultate 
cu mult mai bune decît în ediția 
1956 la unele probe cum ar fi: 
caiac 2—10.000 m.. caiac 4—10.000 
m., caiac 2 femei — 3.000 m., 
canoe dublu 10.000 m. etc. iar în 
alte probe (caiac 1 femei — 3.000 
m.. caiac 1—10.000 m.. caiac 
4—1.000 m., precum și în probele 
de canoe viteză) mai slabe.

• Am consemnat cu multă bu
curie prezența la „startul" cam
pionatelor a numeroase echipaje 
din toată țara. Felicitîndu-i pe an
trenori, nu trebuie să „uităm" însă 
o recomandare care s-a făcut ne
cesară după desfășurarea întrece
rilor: „bulevardele" (diferențele 
mari între echipaje) sînt încă des
tul de mari și ele indică — din 
păcate — o sensibilă diferență de 
valoare între echipajele care luptă 
pentru locul I—II și celelalte. La 
caiac simplu fete — 500 m., Ana 
Budu și Rodica Petrescu au ter-

Maî sînt
Ani în șir, crosurile de masă 

organizate în cinstea zilelor de 
1 Mai și 7 Noiembrie au consti
tuit o ocazie (unică, în prima 
perioadă) de angrenare a tinere
tului în sport, de evidențiere a 
noi talente in atletism; organiza
rea pe etape, culminând cu o fi
nală pe țară, constituia un ele
ment stimulativ și contribuia la 
aspectul sărbătoresc al competi
ției. Am fi dorit să putem spune 
aceleași cuvinte frumoase și des
pre edițiile din 

ultimii 2—3 ani 
ale crosurilor de 
masă. Din cau
za unui complex 
de motive — 
unele cu carac
ter subiectiv, altele 
obiective — crosurile de masă au 
suferit însă în această ultimă pe
rioadă o transformare care le-a 
lipsit de conținutul sănătos al 
primelor ediții și a pus sub sem
nul întrebării însăși rațiunea de a 
continua să fie organizate în ac
tuala formă.

Paralel cu dezvoltarea largă a 
activității sportive de masă Lcare 
a căpătat forme tot mai perfec
ționate și o extindere în tot mai 
multe discipline sportive, prin or
ganizarea Spartachiadei tineretu
lui), precum și a activității corn- 
periționale la nivelul regiunilor 
și raioanelor, crosurile de masă 
și-au pierdut mult din importanță 
ca factor de angrenare a tineretu
lui în sport. In plus, modul din 
ce în ce mai formal în care s-au 
organizat ultimele ediții ale com
petiției — goana după cXre luînd 
o formă de-a dreptul alarmantă 
in dauna celor mai elementare 
considerente calitative — au în
depărtat tineretul de concursurile 
organizate în pripă, în condiții cu 
totul inadecvate, lipsite de o mi
nimă pregătire preliminară. Ca 
urmare a acestui fapt, competiția 
organizată pe plan central a de
venit tot mai greoaie, mai costi
sitoare necesitînd totodată aten
ția exclusivă, pe o lungă perioa
dă de timp, a numeroase cadre 
centrale și locale. La rândul lor, 
organizatorii s-au dezis... pro
gresiv de o competiție din ce în 
ce mai lipsită de interes, uitînd 
că ei înșiși i-au subminat ba
zele, mulțuimindu-se să mobili
zeze cu surle și trâmbițe sute de

Maestrul sportului Mircea Anastasescu și-a impus și in acest 
an superioritatea in proba de ca iac fond. Foto: GH. EPURAN,

utile crosurile
mii de concurenți Ia startul a 
două concursuri pe an și— ui
tînd de ei chiar a doua zi după 
concurs.

Ilustrativă pentru situația ac
tuală este ultima ediție a crosu
lui „Să întîmpinăm 1 Mai" care, 
deși organizată după un sistem 
diferit față de edițiile precedente 
(o singură etapă pe localități, la 
28 aprilie), poartă totuși pece
tea formalismului. Privind to
talul pe țară al participanților 
ne-am putea declara mulțumiți 
cu cifra de 454.049 concurenți în- 

tr-o singură zi. Aceasta însă cu 
o singură condiție: să privim lu
crurile din punct de vedere pur 
statistic. Pentru că dacă le vom 
privi și sub alte aspecte, vom a- 
junge La concluzii diametral opuse.

In fruntea clasamentului se află 
regiunea Iași, în care 5,62 la 
sută din totalul populației (unul 
din douăzeci de oameni, de la 
sugaci la pensionari!) au luat 
startul în unica etapă a competi
ției. Foarte frumos ! Ne întrebăm 
doar cum or fi făcut față organi
zatorii unei astfel de afluente. In 
regiunea Galați, cifrele sînt ase
mănătoare (in plus, o scrisoare 
a corespondenților din localitate 
ne relată că la 28 aprilie s-au 
întrecut cîteva— recorduri mon
diale ate distanțelor respective, 
timpurile cu care au fost crono
metrați concurenții în alergarea 
lor p» teren variat fiind supe
rioare celor mai bune performanțe 
mondiale, realizate pe... pistă!).

Mai realiste în orice caz, deși 
mai puțin îmbucurătoare pentru 
îndrăgostirii de... statistică ruptă 
de realitate, sînt cifrele din alte 
regiuni ca de pildă regiunea Sta
lin, unde au concurat in total 
3573 sportivi (0,39 la sută din 
populație), sau orașul București, 
unde au luat startul 2540 de spor
tivi (unul la 500 de locuitori). 
Dar luînd ca verosimile chiar 
numai participările regiunilor „co
dașe" tot nu ne putem declara 
mulțumiți, pentru că se cunoaște 
faptul că aproape toți acești con
curenți au luat startul fără a avea 
o pregătire prealabilă; ei au fost 
„mobilizați" pentru o singură zi 
și apoi lăsați la... „vatră" pe ter
men lung, pină în toamnă.

Iată motive pentru care susți
nem că în momentul de față, 
actuala formă de disputare a cro
surilor de masă nu-și mai justi
fică existența. Conținutul acoperit 
de zgura birocrației și formalismu
lui, indiferența organizatorilor care 
le consideră un fel de corvadă fac 
ca întrecerile de cros de masă 
centrale, pe țară, să-și piardă și 
semnificația politică, de acțiuni 
în cinstea marilor sărbători ale 
clasei muncitoare. In entuziasmul 
general cu care oamenii muncii 
din țara noastră întîmpină aceste 
mari sărbători prin succese cate
gorice în toate domeniile, o com
petiție sportivă care nu-și îndepli
nește scopul formală și inutilă, 
face, fără discuție, notă discor- 
dantă.

înseamnă toate acestea că cro
surile de masă — ca atare — 
nu-și mai găsesc locul în mișca
rea sportivă ? Nu, dimpotrivă, 
CROSURILE POT ȘI TREBUIE 
SA DEVINĂ UNA DIN PRINCI
PALELE PORȚ1 DE INTRARE 
A TINERETULUI IN SECȚIILE 
DE ATLETISM. Dar actuala for
mă de organizare nu corespunde 
acestui rol, după cum nu cores
punde nici roiului propagandistic. 
PENTRU A-ȘI RECAPATA LO
CUL IN ACTIVITATEA ATLETI- 

de masă ?
CA DE MASA. CROSURILE TRE
BUIE IN PRIMUL RIND SA 
AIBĂ UN CARACTER ATRAC
TIV, VIU. INTERESANT. LE
GAT DE CONDIȚIILE LOCALE.

Socotim că. pentru a se realiza 
acest deziderat, trebuie să se renun
țe la actuala formă de desfășurare, 
competițiile de cros organizîndu-se 
astfel:

— PE COLECTIVE, avînd ca 
scop trezirea interesului tineretu
lui pentru activitatea atletică. A- 
ceste crosuri, organizate de sec
țiile de atletism, trebuie incluse 

in calendarul spor
tiv al colectivu
lui, în lunile 
favorabile aler
gărilor pe teren 
variat, evitîndu.

se suprapunerea 
cu alte compe

tiții de masă (Spartachiada, etc.) 
și urmărmdu-se tocmai continua
rea acestora.

— PE LOCALITĂȚI, avînd ca 
scop verificarea și selecția celor 
mai buni crosiști locali, în ve
derea primelor etape ale campio
natului republican de crps. O 
atenție deosebită trebuie acordată 
organizării de crosuri școlare, uni
versitare și sătești. Organizarea, 
unor astfel de competiții se va 
face de către comisiile orășenești 
de atletism; cînd condițiile locale 
o permit, aceste crosuri pot fi 
organizate pe scară regională, cu 
etape pe localități și raioane de 
către comisiile regionale de atle
tism cu sprijinul comitetului C.F.S. 
și al organizațiilor de masă.

împreună cu competiții in alte 
ramuri de sport, sint necesare 
crosurile organizate în cinstea ma
rilor sărbători ale clasei mun
citoare; astfel de întreceri pot fi 
organizate (numai pe pian local) 
de redacțiile ziarelor regionale și 
raionale, de sfaturile populare, de 
organizațiile U.T.M. sau de co
lectivele sportive ale marilor în
treprinderi. Experiența unor con
cursuri organizate în alte ramuri 
de sport (Spartachiada fetelor, 
la Sighișoara, Cupa Deltei la ca- 
tac-canoe, Cursa de marș Loco
motiva P.T.T. etc.) arată că ast
fel de întreceri, legate da specifi
cul local, își creează repede o 
tradiție și se bucură de multă 
apreciere și o largă popularitate. 
Bineînțeles, pentru a se ajunge 
la rezultat* * bune, trebuie asigu
rată de la început o organizare 
corespunzătoare, un cadru adec
vat, un trase® care să rămînă de
finitiv și' pentru edițiile următoa
re, etc.

minat cursa cu 2:25,0 dar prima 
clasată după ele a înregistrat un 
timp mai slab cu 11,4 sec. Destul 
de mult. Iată și primii trei timpi 
de la caiac 4 fete: 1;32.2; 1:43 0 
și 1:46.2.

• Desfășurarea probei de caiac 
dublu fete — 500 m. ne-a su
gerat o propunere pe care o a- 
dresăm comisiei centrale de caiac- 
canoe-yachting. In general, numă
rul ambarcațiunilor feminine este 
destul de redus. Prevederea re
gulamentară că la campionate nu 
se pot califica echipaje decît dacă 
la „zonă" sînt prezente cel puțin 
4 ambarcațiuni ar putea fi modi
ficată în sensul de a se aproba 
calificarea chiar dacă participă 
numai trei echipaje. Spunem a- 
ceasta gîndindu-ne că — surprins 
poate și el de victoria Locomo
tivei Brăila — unul dintre acti
viștii asociației Locomotiva spu
nea: „Dinamo nu s-a calificat 
pentru că n-au fost patru echipaje 
la startul zonei, așa că acum am 
cîștigat noi. Vezi, ce înseamnă 
să ai... noroc?"

DAN G1RLEȘTEANU 
NEAGOE MARDAN

Discuțiile în jurul acestor pro
puneri sînt foarte necesare acum, 
după terminarea crosului de pri
măvară și cînd pînă la crosul de 
toamnă este o perioadă suficientă 
pentru a se ajunge la o conclu
zie. Merită să se facă toate efor
turile pentru îmbunătățirea for
mei de desfășurare și organizare 
a crosurilor de masă — necesare 
activității atletice — care trebuie 
transformate, în sfîrșit, în com
petiții vii, atrăgătoare, utile, în- 
tr-o adevărată poartă de intrare 
a tineretului în sport, în atletism.

ROMEO VILARA * 
V. ARNAUTU |

0 AMI NARE NEDORITĂ!
Marți dimineața sute de e- 

levî an „asaltat" pur și simplu 
porțile ștrandului „Dante 
Gherman". Ce altă dovadă mai 
elocventă că acțiunea privind 
introducerea natației în școli 
a fost așteptată cu nerăbdare 
și bucurie de marea masă a 
elevilor bucureșteni! Din pă
cate, entuziasmul acestor ti
neri, a scăzut pe măsură ce 
pașii îi purtau spre interiorul 
ștrandului. Aici, din vina di
recției tehnice a I.E.B.S.-ului, 
elevii au găsit lucrurile nepre
gătite: pompele, necesare um
plerii celor două bazine s-au 
dovedit nefolositoare, iar 
instalațiile anexe (dușuri, 
toalete) nepuse la punct. Co
moditatea unor tovarăși de la 
I.E.B.S. — în izbitoare con
tradicție cu eforturile C.C.F.S.- 
ului. Comisiei centrale de na- 
tație. și Direcției de educație 
fizică de pe lingă Ministerul 
kivățămintului și Culturii — 
este pe cale să compromită o 
inițiativă lăudabilă. Trebuie 
luate măsuri grabnice pentru 
ca deschiderea centrului de i- 
nițiere a înotului „Dante Gher
man" reprogramstă pentru dota 
de 12 iunie să nu sufere o nouă 
amînare. (g.n.).



Negrea și colegii de echipă au la Praga succesele de la
' Sumarele transmisii telefonice 
de la Zimni Stadion., făcute ade
seori în grabă, sub amenințarea _ 
închiderii ediției (cînd la Praga 
se termina reuhiunea de seară, la 
noi era trecut de miezul nopții), 
ne-au împiedicat a vă furniza toa
te amănuntele pe care, dumnea
voastră, îndrăgostiți statornici ai 

sportului cu mănuși", le-ați aș
teptat desigur cu sufletul la 
gură. Nu ne-a.ni mirat de aceea 
alunei cînd, coborînd din avionul 
care ne aducea de la Praga, am 
fost literalmente asaltați cu între
bări de tot felul nu numai des
pre comportarea boxerilor romîni, 
ci și despre evoluția boxerilor din 
celelalte țări. Totul denota ma
rele interes iscat de competiția de 
la Praga. Mai întii, vom răspun
de la o întrebare.

A fost deplasarea la Praga o 
„expediție" sportivă reușită? La 
această întrebare avem toate mo
tivele să răspundem afirmativ. 
Intr-adevăr, ediția 1957 s-a soldat 
pentru noi cu ce! mai mare succes 
din istoria participării Romîniei 
la campionatele europene de box 
amator Pînă acum, numai Anton 
Oșca (locul II la Milano, 1937) și 
Mircea Dobrescu (locul II la Ber
lin, în 1955) reușiseră să aducă 
boxului nostru locuri fruntașe la 
această mare competiție. Acum, în 
ringul de la Zimni Stadion, Gheor- 
ghe Negrea ne a adus prima me
dalie de aur, iar 'Mircea Dobrescu 
(pentru a doua oară consecutiv) 
și Vasile Mariuțan au cucaril 
medalia de argint. Poate că nu
mărul medaliaților din rîndurile 
boxerilor noștri ar fi fost ma: 
mare dacă decizii profund ero
nate nu i-ar fi scos din cursă pe 
Mihai Stoian. Mihai Trancă și 
Dumitru Gheorghiu.

Să ne oprim acum asupra fie-

Dinamo București 4-4 (3-2)
CLUJ (Prin telefon de la tri

misul nostru).
Poate pentru prima dată în 

ultimii ani, fotbalul a fost „con
curat" de o altă disciplină spor
tivă la Cluj. Joi după amiază, în
tre partida amicală de fotbal Lo
comotiva Cluj—FI. roșie Ianos 
Herbak și jocul de categorie A 
la polo Știința Cluj—Dinamo Bucu
rești. clujenii au ales pe cea din 
urmă, populînd pînă la refuz tri
bunele bazinului Ianoș Herbak. 
Cei aproape 2000 spectatori au 
urmărit un joc extrem de dispu
tat (mărturie rezultatul final și 
evoluția scorului), oare însă a 
lăsat mult de dorit din punct 
de vedere tehnic.

Studenții -- în formația cărora 
se afla și Blajek — au avut ini
țiativa, presînd mai mult poarta 
dinamoviștilor. "’ 
să concretizeze 
vute, deoarece

cărui boxer în parte. Poate că 
ar fi trebuit să facem acest lucru 
în ordinea categoriilor, dar noi 
preferăm pentru aceasta ierarhia 
mai echitabilă a... meritelor!

GHEORGHE NEGREA: Campion 
european al categoriei semi-grea, 
deși n-a dat randamentul maxim, 
s-a dovedit incontestabil cel mai 
bun. El a dispus cu egală ușurință 
de Bogunic (Iugoslavia), Wojcie
chowski (Polonia), Cipro (Ceho
slovacia) și Spasov (Bulgaria). 
Stilul său de luptă, combativ și 
energic, n-a dat răgaz adversarilor 
să-și organizeze acțiunile.

MIRCEA DOBRESCU: A pier
dut în finală în fața unui adversar 
care se calificase pe nedrept (fu
sese învins ș5 de iugoslavul Palie 
și de Davies din Țara Galilor). 
Cu oricare dintre ceilalți boxeri 
înscriși în limitele categoriei 
muscă. Dobrescu ar fi putut scoate 
un rezultat favorabil. Homberg 
însă, prezenta același obstacol care 
I-a făcut pe Dobrescu să piardă 
de două ori în fața lui Base! 
alonja. Cu brațele sale scurte și 
cu statura foarte mică. Dobrescu 
nu putea face mai mult în fața 
germanului. EI s-a bă.ut curajos, 
s-a menținut tot timpul în ofen
sivă, dar a fost stopat de direc
tele precise ale adversarului. Pen 
tru noi rămine mai concludentă 
victoria asupra francez eu: Libeer. 
tehnician subtil.

VASILE MARIUȚAN: Pentru 
vîrsta sa (20 de ani), medalia de 
argint Ia .europene" reprezintă 
foarte mult. Are excepționale ca
lități fizice și o mare forță în 
lovituri. Din păcate, nu-și pune 
în valoare posibilitățile, stînd la 
distanță prea mare de adversar, 
de unde trimite lovituri .telefo
nate" și deci ineficace. Cînd va 
căpăta mai multă încredere in 
puterile sale va fi greu de învins.

MIHAI 
o seară 
Stadion". După ce a dispus de 
talentatul Nowakowski, l-a întrecut 
și pe Gromov, dar dec’zia i-a re
venit adversarului. Stoian lucrează 
excelent de Ia distanță, 
poate pune in valoare 
foarte lungi. In lupta 
este însă nul. Cînd va 
să lucreze în „clinei", 
de învins.

MIHAI TRANCA: 
facția de a se fi dovedit superior

STOIAN: A 
„eroul" de

Nowakowski.

fost pentru 
la .Zimni

I-a întrecu;

lucrează 
cînd îș: 

brațele 
aproape 

învăța cum 
va fi greș

de

Are satis-

Mihai Trancă parează lovitura campionului olimpic Richard Mc
• Tag gart.

campionului olimpic al categoriei. 
Mc. Taggart. A făcut un meci 
mare, îndreptățind menț.nerea lui 
în .națională" și pentru viitoarele 
întilnirL

DUMITRU GHEORGHIU: A
boxat surprinzător de bine, făcînd 
scrimă pugilisiică in fața lui Me- 
rabet (Franța) și Schonberg (Ger
mania occidentală). Ii putem 
proșa numai finalul meciului 
Schdnberg, cînd a terminat 
capătul puterilor.

NTCOLAE MINDREANU 
EMIL CISMAS: I-am așezat 
preună. pentru că au dovedit

re
ci 
la

Ș: 
ten
ace- 

eași gravă lipsă: proasta dozare 
a efor.utuL Din această cauză, 
deși au boxat cu tragere de inimă, 
pierzind ultima repriză au scăpat 
din m'nă și medul, gata ciștigat.

DANILA DONE: A făcut un 
meci curajos cu Enghibarian. fiind 
cel mai greu adversar al campio
nului olimpic. N-ar fi stricat totuși 
dacă dădea mai muit .drumul" la 
b--ațe_

VASILE TIȚA. Deși a marcat 
mai muk decît Raes, a boxat ex
trem de slab. Foarte bun tehnician, 
dotat cu o lovitură foarte puter
nică. dă dovadă de o teamă inex
plicabilă în compania adversarilor 
străini. Oare un boxer cu ex
periența lui să nu poată găsi re
mediu! potrivit?

MARIUS GODEANU

Să 
de o 
venit 
cu...

nu vă închipuiți că e vorba 
glumă. Pe munte, iarna a 
cu întîrziere și pleacă tot 

întîrziere. Intr-adevăr, dacă 
la șes vara a început să se facă
binișor simțită, pe munte zăpada 
mai dăinuie în cantități masive și 
in stare excelentă pentru schi. Du
minică, cei 38 de concurenți și 
din păcate numai 5... concurente, 
participa nți la Cupa de vară, au 
fost îneîntați de zăpada pe care 
s-au întrecut, manifestindu-și do
rința de a-și continua pregătirea 
pe zăpadă și de a-și verifica for
țele în noi competiții.

Primul „răspuns” a venit din 
partea comisiei centrale care a 
promis organizarea unui concurs 
la începutul lunii iulie. Desigur 
însă că pînă atunci asociațiile și 
co’ectivele sportive pot trece chiai 
ele la fapte, inițiind întreceri pe 
Valea Albă.

Spicuiri din noul regulament de lupte

Ei n-au reușit 
însă ocaziile a- 
au acționat con

fuz. înghesuind jocul 
Lipsa lor de orientare 
mai clar în repriza a 
deși erau cu un om 
(la situația de 3—2 și 
care au înscris au fost 
tii. Oaspeții 
mai multă maturitate în 
Zahan 'și Oanță au fost adevăr ați 
„dirijori" pentru echipa lor, cal- 
mînd-o în situațiile critice și ini
țiind deseori contraatacuri pericu
loase.

Arbitrul A. Kiss (Tg. Mureș) 
a condus în general bine, dar a 
apreciat inegal faulturile. In pri
vința aceasta i-a dezavantajat pe 
dinamoviști. Cele 8 puncte ale 
partidei au fost înscrise de: 
Szabo (min. 2’55“), Blajek (min. 
3’47”), Danciu (min. 9’57”), Sza
bo (min. 12’28“) — pentru Știin
ța Oluj și Bădiță (min. 3’27“), Za
han (min. 7’44“) și de două ori 
Oanță (min. 12 și min. 18’30“) 
— pentru Dinamo București.

Astăzi, tot la Cluj, are loc în- 
tîlnirea dintre Casa Centrală a 
Armatei și Știința Cluj.

G. NICOLAESCU

pe centru, 
s-a vădit 
doua cînd, 

în plus 
4—3), cei 

dinamoviș- 
au dat dovadă de 

joc.
'.i 

cal-

PROGRESUL TG. MUREȘ — 
C.C.A. 3—1 (3—0)

La Tg. Mureș a avut loc par
tida dintre echipa Progresul din 
localitate și. formația C.C.A. Pen
tru mureșeni au înscris Both, Si
mon și Meder. Punctul militarilor 
a fost înscris de Grințescu. De 
remarcat că Simon a fost eliminat 
din joc, dar cu toate acestea, mu
reșenii au știut să mențină scorul 
în favoarea lor. A arbitrat bine, 
Benjamin.
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Schimb de ,,contre" între Mi rcea Dobrescu și Rene Libeer, sub 
privirile arbitrului irlandez Hays (Foto CETEKA Praga}

Nu de mult a sosit la Inspecția 
de lupte din C.C.F.S. textul noului 
regulament internațional F.I.L.A., 
definitivat de către Comisia tehni- 
ă a Federației internaționale de 

specialitate. Modificările survenite 
in multe articole ale regulamentu
lui au ca scop eliminarea luptei pa
sive. ceea ce este — desigur — în 
folosul viitorului- acestui sport. O 
lipsă a actualului regulament — 
după părerea noastră — este fap
tul că (mai mult ca în trecut) se 
lasă la latitudinea arbitrilor apre
cierea „situației periculoase".

Dar să spicuim cîteva modificări;
• TIMPUL DE LUPTĂ este de 

6x2x2x2 (nu 5x2x2x3 cum fusese 
inițial stabilit la Melbourne). In 
cazul că la terminarea celor 6 mi
nute de luptă în picioare cei doi 
adversari sînt la egalitate (adică 
nu există între ei o diferență de 3 
puncte tehnice) reprizele de parter 
sini obligatorii (cu repunerea la 
parter a luptătorului aflat în apă
rare ori de cite ori se scoată în pi
cioare, iese afară sau trece peste 
adversar fără acțiune). In cazul 
că unul din luptători este declarat 
superior după primele 6 minute de 
luptă, el va putea să ceară sau 
continuarea luptei la parter prin 
tragere la sorți sau în picioare.

• PUNCTAJ. S-a stabilit acor
darea de jumătăți de punct în ca
zul cînd un luptător aflat la par
ter în reprizele obligatorii trece 
deasupra adversarului fără acțiune. 
(El va fi repus însă în poziție de 
apărare, spre deosebire de cazul 
cînd va trece peste adversar prin 
acțiune și va continua fără între
rupere acțiunea). Pentru aceeași si
tuație — trecerea deasupra adver
sarului— ivită în reprizele de

picioare, 
mește un 
versorul.
acțiuni
duce la situații periculoase, luptă
torul care a reușit procedeul pri
mește un punct Pentru executarea 
unui procedeu cu aducerea adver
sarului cu un umăr sau cu capul 
pe saltea (situație periculoasă) se

luptătorul respectiv pri- 
punct, dacă-și fixează ad- 
Pentru executarea 
corecte, dar care

unei
nu

acordă 2 puncte, iar pentru fixa
rea mai mult de cinci secunde în 
această situație luptătorul în atac 
primește 3 puncte. De menționat 
că arbitrul de centru va trebui să 
numere (ca la box) pînă la 5. Ce
lelalte dispoziții cu privire la punc
taj rămîn în vigoare.

• DECIZIA. Se acordă victoria
la puncte acelui luptător care are 
un punct sau mai multe decît ad
versarul său. In cazul că diferența 
dintre cei doi adversari este de nu
mai jumătate de punct, dacă pe 
foaia de arbitraj nu există punct 
marcat sau dacă punctele primite 
de luptători sînt egale,atunci se 
declară meciul nul. Interesant de 
subliniat este faptul că în întrece
rile cu caracter eliminatoriu victo
ria prin tuș este mai just valori-" 
ficată. învinsul va primi de aci 
înainte 4 puncte rele (nu 3 ca 
pînă acum). Deoarece a intervenit 
și situația de meci mii (cite 2 
puncte rele fiecărui luptător) eli
minarea șe va face de acum la 6 
puncte rele. „ ..

• DESPRE ARBITRI ȘI JU
RIU. La orice concurs internațio
nal vor funcționa 3 arbitri de mar
gine, un arbitru de centru (care 
are numai sarcina de a conduce 
întîlnirea) și un juriu alcătuit din 
3 membri. La specificul nostru ju
riul a fost înlocuit în unele cazuri 
cu arbitrul principal. In acest caz 
însă, arbitrului de centru i s-a luat 
rolul de consultant cînd decizia 
este dată cu majoritate. Dacă o de
cizie este dată în unanimitate de 
către arbitrii de margine, atunci 
nu se mai consultă buletinele ju
riului (sau al arbitrului principal). 
Cînd decizia arbitrilor de margine 
este dată cu majoritate atunci se 
recurge la consultarea juriului 
(arb. principal). Concurentul care 
întrunește majoritatea va primi de
cizia. Dacă însă buletinele sînt

împărțite în mod egal (2-2 de ex.Ț 
atunci decizia va fi: meci nul. 
Foarte importantă este hotărirea 
care prevede că după stabilirea 
rezultatului, nu va mai fi admisă 
nici o contestație.

Baschetul feminin se va
Campionatul republican feminin 

de baschet a fost interesant prin 
disputa echilibrată purtată pentru 
cucerirea titlului de cea mai bună 
echipă a tării sau pentru evitarea 
ultimelor două locuri care aduceau 
retrogradarea în turneul de cali
ficare. Fiecare echipă s-a pregătit 
cu multă silință, iar antrenorii 
și-au dat toată osteneala pentru 
a asigura formațiilor maximum de 
'șanse în întreceri, printr-o formă 
cît mai bună. Așa a făcut Loco
motiva BM'., al cărei antrenor, 
prof. S. Ferencz, a reușit o a- 
devărată metamorfoză transfor- 
mînd-o într-o echipă de valoare, 
cu un joc net schimbat în bine 
față de anii trecuti, cu o concep
ție care îi poate asigura un pro
gres continuu. Progresul M.I.C. 
București și Voința Orașul Stalin 
au fost, alături de Energia și Lo
comotiva, principalele candidate la 
titlu și totodată formații cu o pre
gătire mai bună și cu o valoare 
ridicată; Flamura roșie Tg. Mu
reș. Progresul Oradea, Știința 
Cluj și Flamura roșie Oradea au 
făcut uneori partide reușite, în
cheiate cu rezultate remarcabile. 

Cu mult sub valoarea individuală 
a jucătoarelor s-a prezentat Știin-

ța 1CF — este drept, cu un lot mu t 
slăbit — iar Progresul F.B. a 

făcut o figură onorabilă. ținind 
seama de specificul componenței 
lotului.

BASCHETUL FEMININ ESTE 
OCOLIT DE SPECTATORI?

Din păcate, da I Răspunsul la 
întrebare a fost dat de fiecare e- 
tapă a campionatului recent în
cheiat. Desfășurarea întrecerilor 
a demonstrat foarte clar că întîl- 
inirjile dintre echipele feminine 

de baschet, fie ele cele mai bune 
din țară, nu atrag decît un nu
mai redus de spectatori și, mai 
mull chiar, acest număr descrește 
din ce în ce. Cauza aparentă 
este explicată chiar de antrenori 
și de jucătoare: într-un campionat 
te întrecî pentru un loc cît mai 
bun în 
pentru a îneînta publicul! Acea
sta nu e just. Se poate 
bine, spectaculos, chiar 
cînd ai drept scop numai rezul
tatul Să ne amintim de partida 
Energia—Slavia Praga îln care 
fetele de la Energia au jucat ex
celent și spectaculos tot meciul, 
fiind la un gas de a realiza 0

clasament și nicidecum

juca 
atunci

juca fără ••• spectatori ?
victorie mare, ratată oricum din 
alte motive decît din nepractica- 
rea jocului pasiv. Acesta este de 
altfel singurul exemplu bun, fiind
că toate lelelalfe întîlnîri dispu
tate în țara noastră în ultimul an 
n-au oferit decît luptă — adeseori 
lipsită de orizont — au prezentat 
jucătoare crispate, înfricoșate de 
tearna de a pierde meciul și... de 
coș. Puțirii spectatori au văzut 
numai întreceri în care echipele 
„țineau" mingea fără a avea 
alt scop decît păstrarea avanta
jului. sau captarea poziției cete 
mai favorabile, de aruncare, a- 
dică de sub coș. Ca șl cum pă
trunderile în viteză, contraatacu
rile și aruncările de la semi-dis- 
l.anță nu ar face parte din baga-' 
jul de cunoștințe obligatoriu, 
pentru o echipă de baschet.

EXPLICAȚIA REALA...

antrenorii au căutat să suplinea
scă defecțiunile de pregătire ’’zi
că (viteză redusă, mobilitate in
suficientă), de pregătire tehnică și 
tactică individuală și TOTAL ne- 
sathsfăeâtoarea precizie în arun
cările la coș, prin așa-zisul joc 
la rezultat. Or, este clar pentru, 
oricine că dacă o echipă are o 
pregătire completă (amintiți-vă 
de echipele naționale sau de co- 
lecliv din R.P Bulgaria, R. Ce
hoslovacă. Uniunea Sovietică. R.P. 
Ungaiă. care au Jucat în țara noa- 
stră), nu mai este nevoie să joace 
reținui, prudent și plictisitor.

Acesta este adevăratul n-otjv 
al lipsei de spectaculozitate în 
jocurile feminine de baschet din 
țara noastră, reala cauză a redu
cerii treptate dar sigure a specta
torilor și, totodată, principala 
problemă pe care trebuie s-o ur
mărească antrenorii. Adică, efec
tuarea unei pregătiri complexe 

care să asigure publicului specta
cole frumoase, iar echipelor perfor
manțe din ce în oe mai bune, 
perspective de progres reale și, 
de ce nu, aplauzele spectatorilor.

pru-jocului exagerat de 
practicat de echipele lemi- 

de baschet din țara noastră 
este dată însă nu de goana după 
rezultat, ci îln primul rînf de 
scăderile eixistente în pregătirea 

jucățoareloi fruntașe. Mai precis,

--a 
dent 

nine

D. STANCULESCU



CU OCHII LA MECIUL CU SUEDIA
ȘI CU GINDUL LA TURNEUL DE LA MOSCOVA...
—De vorbă cu antrenorul de stat C. Braun despre pregătirile

tinerilor noștri fotbaliști —

înaintea concursurilor de la Torino și Kiev

IOSIF SIRBU
despre pregătirea

ne vorbește 
trăgătorilor noștri

Pentru selecționata de tineret — 
activitatea internațională de anul 
acesta are un obiectiv central: par
ticiparea la turneul de fotbal din 
cadrul celei de a III-a ediții a Jo
curilor Sportive Internaționale 
Prietenești de la Moscova. Tur
neul făcut în Orientul Mijlociu 
(Egipt, Liban și Siria, în februa- 
rie-martie) a constituit prima eta
pă de pregătire a tinerilor fotba
liști. Jocul disputat cu Anglia la 
26 mai, ca și întîlnirile viitoare, 
de la 16 iunie și în cursul lunii 
iulie — constituie în același timp, 
evenimente sportive și o posibilitate 
de completare a pregătirilor in ve
derea unei bune comportări la tur
neul de fotbal de la Moscova.

In legătură cu aceste pregătiri 
ne am adresat antrenorului de stal 
Braun Coloman, coordonatorul lo
tului de tineret. Oricît de ocupat 
ar fi, — „Cibi" — găsește timp 
pentru a ne pune la dispoziție in
formațiile dorite. Intre un cons
pect de lecție și un proces verbal 
al ședinței colegiului central de 
antrenori (al cărui președinte 
este), Braun ne arată lucruri in
teresante pe care vi le împărtășim 
Biai jos :

— „Lotul actual cuprinde 25 de 
jucători dintre care urmează sa 
selecționăm pe cei 18 care vor 
tace deplasarea. Sint jucători do
tați, cu mar( perspective, din care 
sperăm să formăm cadre ale pri
mei echipe naționale. Munca nu 
ne-a fost însă ușoară, pentru că 
mulți dintre ei au venit din co
lective cu lipsuri tehnice, tactice și 
fizice. Ettimie, de pildă, a vădit

ENE II

Se reiau întrecerile de rugbi din cadrul Cupei R. P. R.

In Capitală*.  C.
Incepînd de duminică, întreaga 

atenție a iubitorilor de rugbi se va 
concentra asupra activității compe- 
tiționale interne, care se va relua 
în întreaga țară cu participarea 
echipelor de categoria A, absente 
un timp din cauza bogatului sezon 
international. Duminică vom ur
mări întreceri în cadrul „Cupei 
R.P.R.".

In fruntea programului se situea
ză cele două întîlniri din București: 
C.C.A — Dinamo (stadionul Tinere
tului ' IV ora 10,30). și Știința 
Institutul Mine — Energia I.S.P.
(stadionul Tineretului IV ora '
17,30). In special prima par
tidă pune față în față două
din formațiile care de ani de z>"le 
domină rugbiul romînesc; pe de o 
parte Dinamo — campioana țării 
pe anul trecut — iar pe de alta 
C.C.A. — deținătoarea Cupei R.P.R. 
pe anul 1956. Majoritatea compo- 
nenților echipei naționale evoluea
ză în cadrul celor două echipe și 
de aceea sperăm că ei vor desfă
șura mîine un joc la nivelul celui 
realizat în ultimele partide interna
ționale, pentru a nu desminți tra
diția după care meciurile C.C.A.— 
Dinamo au însemnat totdeauna 
înalte spectacole rugbistice.

In celălalt joc amintit vom urmări 
cu interes tactica pe care valoroa
sa echipă a studenților bucureșteni 
o va opune redutabilei formații 
Energia I.S.P. (fruntașa clasamen
tului primei categorii). In rest, iu
bitorii de rugbi vor putea urmări 
partidele : Știința I.M.F.—Energia 
Brăila ; Dinamo 2—Locomotiva 
Cluj ; Energia Republica—Locomo
tiva Grivița Roșie.

Im provincie vor avea loc urmă- 

lipsuri in execuțiile tehnice cu 
scop tactic ți în trasul la poartă; 
Costea ne-a atras atenția asupra 
driblingurilor sale prelungite și inu
tile, ca și asupra unei defectuoase 
conduceri a balonului cu un singur 
picior; la Nagy am sezisat un joc 
cu tendințe destructive și de ac- 
centuală duritate; la Stancu ji 
Bukossy am constatat o ieșire din 
formă etc. '

— „Antrenamentele lotului și, 
mai ales, jocul eu Anglia, nu au 
scos în evidență alte lipsuri?"

— „Sigur că da, și ele const tuie 
un ghid in activitatea actuală și 
viitoare de pregătire a lotului. 
Fizic, am constatat doar o rezis
tență mai slabă: tehnic — lipsuri 
în preluări și in trasul la poartă, 
iar tactic o insuficientă orientare 
în joc. In planul de antrenament 
alcătuit, ne am propus să lichidăm 
aceste lipsuri și — in plus — să 
îmbunătățim viteza de execuție, să 
Înlăturăm pasele laterale și îna
poi, să îmbunătățim trasul fa 
poartă ca execuție și frecvență, să 
orientăm pe tinerii fotbaliști spre 
un joc direct și in adincime. Toate 
acestea dau conținutul lecțiilor de 
antrenament, urmind ca prin jo

MODIFICĂRI IN LOTURILE REPREZENTATIVE DE FOTBAL
Zilele de joi și vineri au fost 

folosite de loturile reprezentative 
pentru antrenamente în vederea 
jocurilor internaționale de la 15 
și 16 iunie. Joi, lotul B a susți
nut un meci de pregătire la 
Ploești: o repriză a jucat cu E- 
nargia 1 Mai și alta cu combinata 
Energia 1 Mai—Energia Bloc U- 
lei, realizînd scorul de 3—0 (1—0) 
prin Zavoda I, Hașoti și P. Mol- 
doveanu. Lotul de tineret s-a an
trenat pe stadionul „23 August" 
din Buourești, în compania Pro
gresului I.T.B., de care a dispus 
cu 11—1 (0—0, 5—1, 6—0) prin 
punctele marcate de Ene II (4), 
Bukossy (2), Seredai (2), D. 
Munteanu (2) și Semenescu. In 
timp ce lotul B a folosit o for
mație aproape neschimbată (au 
fost încercați doar Carieaș ca fun
daș dreapta, Banciu — centru și 
Moldoveanu extrem stingă), lo
tul de tineret a folosit foarte 
mulți jucători, printre care cîteva 
nume noi: Sitaru (Energia 1 
Mai), Bîscă (Progresul C.P.C.S.), 
Semenescu (Știința București),

c. A.-DINAMO
toarele partide: Orașul Stalin: 
Flamura roșie—Știința Iași; Cluj: 
Știința—Știința Galați; Constanța: 
Energia—Energia Ploești; Arad ; 
Știința — Locomotiva Timișoara ; 
Buzău : Locomotiva—Energia Mine 
București; Sibiu : Progresul I.A.S. 
—Progresul F.B. Buc.; Tîrnăveni: 
Energia—Energia Hunedoara.

Viitoarea etapă a „Cupei R.P.R.“ 
este programată pentru 1 septem
brie.

Ați citit programul concursului 
Pronosport Nr. 23 ? Fără îndoială 
că mulți dintre dumneavoastră, după 
ce ati analizat fiecare din cele 
douăsprezece meciuri v-ați spus: 
„Iată încă un concurs care poate 
oferi premii mari !“

Intr-adevăr, concursul nr. 23 pro
gramează întîlniri echilibrate, între 
echipe capabile oricînd să furnizeze 
surprize. Dar, unde va fi surpriza ? 
E o întrebare pe care și-o pun 
mulți dintre participant !

Fiecare, în momentul cînd s-a fi
xat asupra pronosticurilor și le 
trece pe buletin și se grăbește să-1 
depună. Va avea 12 rezultate, 11 sau 
numai 10, asta rămîne de văzut ! 
Deocamdată, în agențiile Prono
sport domnește o agitație foarte 
mare. Comentarii peste comentarii, 
pronosticuri peste pronosticuri, iată 
aspectul agențiilor Pronosport în 
momentul de față ! Se discută me
ciurile, se analizează scheme de 
participare și se dau pronosticuri. 
Fiecare își păstrează însă „llx4*-urile  
sau „surprizele" pentru sine: Unul 
crede că la Cîmpina va fi „2", al
tui că mai mult de 1, X nu poate 
apare și așa se întîmplă cu toate 
meciurile din program. De partea 
cui va fi dreptatea o vom afla du
minică seara !

nesigur, toate aceste aspecte le-am 
cules dintr-un scurt raid. Intr-una 
din agenții, un grup de partici
pant ne-a rugat să le publicăm 

curi la două porți să realizăm o 
verificare temeinică și, în același 
timp, omogenizarea".

— „Veți folosi numai meciuri cu 
adversari interni?"

— „Nu. După partida cu Sue
dia, care constituie o etapă im
portantă. lotul va mai fi supus 
cîtorva întîlniri internaționale, din
tre care două in nocturnă, pentru 
acomodarea jucătorilor După toa
te probabilitățile, aceste două jo
curi vor avea loc in Ungaria în- 
>re 12 și 18 iulie. Al treilea este 
perfectat : cu echipa de tineret a 
Poloniei, la 21 iulie la Varșovia. 
Toate aceste pregătiri pentru tur
neu] de la Moscova — care în 
faza finală vor începe la 9 iulie — 
sper să pună tinăra noastră echi
pă in formă optimă pentru a reuși 
o comportare la înălțimea posibili
tăților și așteptărilor"

Nu ne îndoim că tinerii noștri 
fotbaliști se vor strădui în pregă
tirile lor și că la Moscova vor 
confirma, printr-o comportare co
respunzătoare, buna impresie lă
sată recent de prima noastră echi
pă națională.

(P- 2 )

Milea (Locomotiva Gara de Nord), 
Ghiță (Energia Steagul Roșu) și 
Jenei (C.C.A.). Dintre aceștia însă, 
nu au corespuns integral cerin
țelor unui lot reprezentativ decit 
ultimii doi.

Ieri, a fost rîndul lotului A să 
se antreneze, dar ușor și pe un 
teren tare, asemănător terenurilor 
din Grecia. Duminică, lotul A va 
juca in compania echipei Dinamo 
6, în timp ce lotul B va întîlni 
pe Energia Flacăra la Ploești, iar 
cel de tineret pe Progresul Bucu
rești (pe stadionul „23 August").

In aceste jocuri de antrena
ment vor fi folosite următoarele 
loturi alcătuite ieri:

A: Toma, Voinescu-Zavoda II, 
Apolzan, Neacșu, Pahonfu-Căli- 
noiu. Bone, Onisie-V. Anghel, 
Constantin, Ene 1, Ozon, Nicușor, 
Tătaru, P. Moldoveana.

B: Dttngu, Sfetcu (Energia 1 
Mai)- Zbircea, Brînzei, Carieaș, 
Ivănescu-Al.Vasțle, Mihăilescu, Ie- 
nei-Toth (Progresul Oradea), De- 
mien, Meszaroș, Alexandrescu, 
Zavoda I, Suru, Hașoti. Bădtt- 
lescu (Energia Flacăra Ploești).

Mai fac parte din lot, spre ve
rificare, Banciu (Progresul Bucu
rești) și Dridea (Energia Flacăra 
Ploești).

In ce privește pe jucătorul Ivă- 
nescu, acesta intră și în vederile 
antrenorilor lotului A. In cazul cind 
fundașul militar va fi selecționat 
în lotul A, atunci Ia B va trece 
Neacșu sau Pahonțu.

TINERET: Cosma, Ghifă-Sza- 
kacs II, /. Lazăr, Stancu, Soare, 
Mureșan (Știința Cluj) -Bodo, 
Nunweiller, Neamțu-Ene II, D 
Munteanu. Bukossy, Mateianu. 
Eftimie, Seredai, Milea. Urmează 
să fie ales un jucător de rezervă, 
pentru postul de extrema stingă, 
dintre Moldovan Horațiu (Știința 
Cluj), Bîscă (Progresul C.P.C.S.) 
și Gh. Marin (Energia Flacăra 
Ploești).

@k>nosport
părerea lor în legătură cu concursul 
de duminică. Iat-o :

I 1 2, II 1, III ANULAT, IV X 2, 
V X 2, VI 1, VII 1, VIII 2, IX 1, 
X 1 2, XI 1 X, XII 1 X, A 1 X 2.

Aceasta este părerea lor ! Dum
neavoastră poate aveți alte pronos
ticuri. Noi nu am făcut altceva de- 
rft să satisfacem dorința unui grup 
de parttcipanți.

Le urăm succes, și lor și dum
neavoastră !

Plata premiilor de la concursul 
Nr. 22 din 2 iunie, pentru partici
pant din Capitală, continuă astăzi 
la agenția centrală din Calea Vic
toriei 9. începînd de la orele 17.

Astăzi 8 și mîine 9 iunie a. c., 
ora 21, vot avea loc la grădina 
„Boema" din str. C. A. Rosettl nr. 
4—6, spectacolele comico-muzicale 
„Succes la... Pronosport".

Interpretează : Gică Petrescu, H. 
Nicolaide, Horia Căciulescu, Fedy 
Arie, Fedora Gamberto, Cezarina 
Mtoldoveanu, Cornelia Teodosiu, Mlaria 
Sereea, George Hasgan, Blaj Gheor
ghiu Sandu Fayer și Theo Co- 
vali.

In reprezentație : Sergiu Mala-
gamba cu orchestra sa.

Pentru trăgătorii noștri perioa
da pregătitoare în vederea întrece
rilor internaționale a luat sfîrșit. 
Peste cîteva zile două „garnituri" 
se vor deplasa la Torino și Kiev 
pentru a da replica unor sportivi 
de valoare recunoscută. Șansele 
noastre la aceste întreceri sint, fi
rește, în func(ie de forma sporti
vă în care se află trăgătorii care 
formează cele două loturi. Tocmai 
despre acest lucru am discutat cu 
maestrul emerit al sportului IOSIF 
SIRBU. Iată „filmul'' convorbirii 
noastre.

— Ultimele concursuri s-au sol
dat cu performanje deosebite, chiar 
cu noi recorduri. Firește, ne re
ferim in special la trăgătorii de 
ta armă liberă calibru redus. So
cotiți că la această probă lotul 
de trăgători este în întregime în 
cea mai bună formă?

— Nu. După părerea mea con- 
curenții la probele de pușcă (ca
libru redus) pot fi împărțiți în 
trei categorii: unii care sint în 
ascendența de formă (Herșcovici, 
Văcaru, Cristescu și eu), alții care 
se mențin la un nivel mediu (Co- 
jocaru, Toader) și ultimii care 
oscilează între două extreme, do- 
vedindu-se inconstanți (Antones
cu, Șandor). Pentru ultimele două 
categorii obiectivul cel mai im
portant este realizarea unor re
zultate constante și apropiate de 
valoarea maximă : Șandor — 1166 
P-, Toader, — 1158 p„ Cojocaru 
— 1161 p.

— In ceea ce privește pistolul 
precizie ni se pare că fi tirul a 
ținut să confirme părerea una
nimă a specialiștilor în legătură 
cu influența pozitivă a rivalității 
sportive asupra comportării și re
zultatelor obținute de concurenți. 
Anul trecut recordul acestei probe 
a stat neclintit. Anul acesta cifra 
record a fost de două ori depă
șită cu 4 și 5 puncte. (I. Pieptea și 
Alex. Klaus).

— Da. Este adevărat. Pistolarii 
de precizie au marcat în ansam
blu un vădit progres, ștergînd im
presia că această probă ar măi 
putea fi numită deficitară. Din
tre ei Pieptea este cel mai în 
formă și se pare că anul acesta 
va micșora și mai mult diferența 
între cifrele obținute la antrena
mente și concursuri. Klaus la în
ceput constant a obținut apoi o 
performanță slabă : 528 p., Mă- 
nicatide — din motive în mare 
parte obiective — nu este antre
nat suficient; Lykiardopol, Tiba- 
cu, Jeglinski, Nițu și Corbcscu, de 
asemenea inconstanți. Dochiiiță 
(care nu este titular în lotul de 
precizie) a obținut rezultate bune.

— Mai puțin lămurită ni se 
pare situația la pistol viteză. ,4- 
bundența de siluete „scăpate" toc
mai de către cei mai buni vite-

CARNET
• Azi și mîine trei grupuri de 

atleți fruntași iau startul în con
cursurile internaționale de la: Var
șovia (1. Balaș, Florica Oțel și N. 
Rășcănescu), Istanbul (I. Soter, Gh. 
Stanei, Z. Vamoș, S. Ioan) și Pi
reu (I. Savel, I. Bădici și C. Dumi
trescu).

• Comisia de atletism a orașu
lui București organizează în zile-

Spectacolul de duminică 9 iunie 
va fi precedat de tragerea din 
urnă a variantelor cu „0“ rezul
tate, de la concursul Pronosport nr. 
18 din 5 mai a. c.

★
Programul concursului Pronosport 

n.r. 24 (etapa din 16 iunie) 1957 :
I. Grecia A — R. p. Romînă A

(Camp, mondial)
II. R. Cehoslovacă A — R. D. Ger

mană a (Camp, mondial)
III. R. p. R. (tineret) — Suedia 

(tineret)
IV. Suedia A — R. P. Ungară A
V. Energia Hunedoara — Locomotiva

Timișoara
VL Energia Mediaș — Progresul 

Sibiu.
VII. Dinamo Bacău — Energia Mo- 

reni
VIII. Recolta Fălticeni — Energia 

Cîmpina
IX. Triestina — Atalanta — (Camp, 

italian)
X. Lanerossi — Milan (Camp. Ita

lian)
XI. Genoa — Napoli (Camp. Ita

lian)
XU. Spal — Padova (Camp. Ita

lian)

MECIURI DE REZERVA :

A. Locomotiva Cluj — Energia Re
șița

B. Energia Cîmpia Turzii — Știința 
Cluj

GH. LYKIARDOPOL

ziști ai noștri lasă un dubiu asu
pra viitoarelor lor performanțe.

— Performanțele trăgătorilor de 
pistol viteză au oscilat de Ia un 
concurs la altul. La cei mai buni 
dintre ei se poate vorbi de o ne
siguranță provenită din neacomo- 
darea cu noile pistoale. Totuși 
pierderea unei siluete poate fi 
pusă mai de grabă pe seama unei 
insuficiente pregătiri decit pe a- 
ceea a neadapțării cu noile con- 
dițiuni regulamentare. Cert este 
că ei trag în condițiuni materia
le mai grele decit în trecut, Cam 
pionul olimpic Petrescu, deși în 
ascensiune la ultimele concursuri, 
este încă departe de forma sa cea 
mai bună (a și început tîrziu 
pregătirea); Gh. Lykiardopol, cel 
mai sigur, a pierdut totușî la ul
timul concurs o siluetă, la 6 se
cunde, speculînd prea mult „tim
pul de gîndire"; Dochiliță prezin
tă ca și Deak aceeași lacună ; 
sînt trăgători de o singură man
șă; lui Mocuță, inegal, îi lipsește 
experiența de concurs.

— Deci după părerea dvs. a- 
cesta este stadiul dc pregătire al 
trăgătorilor care ne vor reorezen- 
ta în viitoarele întreceri. In a- 
ceste condițiuni ce rezultate pre
vedeți?

— Nu vreau să se înțeleagă 
din cele pe care vi le-am relatat 
mai înainte că situația ar fi foar
te rea. Trăgătorii noștri au mari 
posibilități și ei se pot prezenta 
onorabil la oricare concurs. Soco
tesc că și prilejul întrecerilor de 
la Torino și Kiev va fi bine folo
sit. Pentru viitor (să nu uităm 
că performanțele evoluează firesc) 
media rezultatelor echipelor noas
tre va trebui să fie: 1160 p. la 
armă liberă calibru redus, 540 p. 
la pistol precizie și 60/580 p. U 
pistol viteză.

H. N.

ATLETIC
le de 12-13 iunie faza raională a 
campionatelor republicane de juni
ori și junioare pe anul 1957. Intre, 
cerile vor avea loc pe: Stadionul 
Tineretului (raioanele Stalin și 
Grivița Roșie), Stadionul Dinamo 
(raioanele 1 Mai, T. Vladimîrescu, 
23 August) și Stadionul Progresul 
F.B. (raioanele Lenin, Gh Gheor- 
ghiu-Dej și N. Eălcescu). La 22-23 
iunie se va desfășura faza pe orașul 
București a acestei competiții.

• La 23 iunie Stadionul Republi
cii va găzdui cea de a Il-a ediție

a meciului feminin între echi
pele R.P.L., Italiei și Cehoslovaciei. 
In vederea acestei întîlniri atlete 
le italiene se pregătesc cu toată 
seriozitatea, participînd la concur
surile „Cluburilor feminine" (un fel 
de campionat pe echipe). Pînă i« 
prezent cele mai bune rezultate ale 
tor sînt: 100 m.: Tagfi și Leone 
12.3; 200 m.: Leone 24.9; 800 m.: 
Jannaccone 2 : 16,6 ; 80 m. g.:
Greppi 11,6; înălțime: Giardi 1,57; 
lungime : Fassio 5,66 ; greutate : 
Paternoster 13,49 ; disc : Paternos
ter 46.02 ; suliță : Paternoster 43,23

• O altă țară și-a anunțat parti
ciparea atleților săi Ia cea de a 
X-a ediție a Campionatelor noastre 
internaționale. Este vorba de Iran, 
care va participa pentru prima oai-ă 
la aceste întreceri.

• Alte rezultate din „Cupa Bal
canică" pentru juniori și junioare: 
CALARAȘI : 100 tn. • V. Mircea 
12.7; 1.500 m. : Gh. Cercel 4 : 37,0; 
100 m. f. : Zinica Stănescu 13,8.



D’n nou despre ediț'a jubiliară a ,.Cursei Păcii”

• EXPERIENȚA ANILOR TREC UȚI N-A FOST FOLOSITĂ----------- --------------- ’• ' -------------------------Ă • CONCEPȚIA DEFENSIVA INA-
MICUL NR. 1 4L CICLIȘTILOR ROMJNI • TACTICA DE ECHI PA UN PARAVAN AL COMPOR
TĂRII MEDIOCRE? • OBIECTIVE PENTRU VIITOR

SCHI

Conform regulamentului, ____
campionat nu mai contează setave- 
rajul și de aceea nu a mai fost tre
cut în clasament.

Au trecut mai bine de trei săptămlni din ziua cind, pe marele sta
dion din Varșovia soseau cicliștii la capătul ultimei etape a ediției 
jubiliare a „Cursei Păcii". Intre timp, pe șoselele țării, cicliștii noștri 
au și luat startul în alte concursuri, se pregătesc pentru cele viitoare. 
Și iotvși noi n-am pus încă punct pr ivirilor retrospective asupra „Cursei 
Păcii" din acest an. Nu avem intenția să prelungim discuția la infinit, 
și nici să despicăm jirul îi patru. Dar conjruntarea cicliștilor noștri 
cu cei mai buni cicliști amatori din Europa a ridicat întotdeauna — 
și anul acesta n-a făcut: nici el excepție —, probleme de interes gene
ral a căror semnificație depășește cu mult pe aceea a obișnuitelor 
constatări după o competiție sau alta. Iată de ce ne socotim obligați 
față de cititori ca, după ce în articolele precedente am relatat succint 
evoluția echipei noastre, cu suișurile și coborîșurile ei, să extragem 
acum sîmburele de învățăminte pent ru viitor, acest capital atit de pre
țios adus în patrimoniul ciclismului nostru de fiecare din edițiile 
„Cursei Păcii", dar de care (vai!), se ține atît de puțin seama de ta 
un an la altul.

Si pentru a nu ne depărta de 
această idee, să ne referim 

, la două exemple concrete 
•ferite de ediția jubiliară. Primul: 
greșita orientare a activității ci
cliștilor noștri înaintea cursei1,, prin 
neprogramarea în întreaga lună 
aprilie decît a unei singure com
petiții internaționade (Cursa Sein- 
teii). Anul trecut, când rezultatele 
au fost bune, s-a participat în a- 
ceeași perioadă la rnu mai puțin 
de 6 curse internaționale (3 în 
ițară, 3 în R. D. G.). Atunci, dacă 
nu ne ghidăm d-upă experiența a- 
ni'l-or buni, cum să ne așteptăm ca 
lucrurile să evolueze înspre bine ? 
!A1 doilea: deplasarea complet ne*  
justificată, cu două săptămîni îna
intea startului, în Cehoslovacia, 
într-o localitate unde se știa (tot 
din experiența edițiilor trecute) că 
nu există condiții bune de antre
nament. Dar, în 
ze, ce altceva a 
firmarea echipei 
Uri?

nire de formă, iri etapele de plat 
s-au „mișcat" mal bine și astfel 
au fost recuperate 4 locuri. Este 
deci cu totul deplasată intenția de 
a face din „tactica de echipă" un 
paravan al comportării mediocre. 
Cu. marele număr de minute pier
dute în primele etape echipa noas
tră avea o situație atit de pre
cară în clasament, incit cicliștii 
noștri nu aveau de ales decît o 
singură tactică: să meargă fiecare 
cât mai tine, să oc.ipe fiecare un 
loc dt mai bun în toate etapele. 
Se mai îndoiește, oare, cineva că 
dacă am fi avui trei oameni și nu 
unul între primii 20, 6 oameni și nu 
3 între prunii 35, echipa R.P.R. ar 
fi fost cu cd puțin 4 locuri mai 
sus în clasament?.

In legătură cu acea „miracu
loasă" operație a selecționă
rii. La noi această problemă 

n-a fost încă pusă pe baze sănă
toase. „Cursa Scînteii" a fost de
finită ca examen de verificare 
înaintea „Cursei Păcii" și totuși 
ea n-a constituit — așa cum nor
mal era să fie — și criteriu de 
selecție pentru membrii lotului na- 
ționai I Cum să existe atunci emu
lație printre tinerii cicliști, cum 
să nu troneze mentalitate „sena
torilor de drept" ? Federația polo
neză de CElism a adoptat in acest 
an o măsură care ni se pare in
teresantă și care, de altfel, a și 
dat rezultate. Cu trei săptămîni 
înainte de „Cursa Păcii" a lost 
programată o cursă de selecție în 
3 etape. în mod absolut riguros 
primii 6 clasați au alcătuit echipa 
națională. Apoi, ei au primit pla
nuri de antrenament după care 
s-au pregătit, fiecare în colectivul 
său, timp de o săptămină, pentru 
ca abia în ultimele două săptămîni 
dinaintea cursei să se antreneze 
în comun. Am citat acest exem
plu pentru că și nouă ne trebuie 
o asemenea cursă, cu 3—4 săptă
mîni înaintea „Cursei Păcii", ur
mată de un antrenament serios și 
sistematic. Așa cum s-a făcut la 
noi în acest an nu a fost deloc 
bine.

• Ieri a plecat în localitatea Du
brovnik din R. P. F. Iugoslavia o 
delegație alcătuită din O. Tuhai, vi
cepreședinte al comisiei centrale și 
Gh. Mitra, antrenor de stat, care 
vor participa la lucrările celui de 
al XXIX-lea congres al Federației 
internaționale de schi.
• In zilele de 30—31 iunie vor a- 

vea loc la București lucrările confe
rinței comisiei centrale.

acest

2-3. Progresul Cluj 6 5 1 11
4. Știința I.P.G. Buc. 7 4 3 11
5. Voința P.S. Buc. 7 3 4 10

6-7. Fi. roșie Oradea 7 1 6 8
6-7. Voința Cărei 7 1 6 8

8. Fl. roșie București 6 0 6 6

UN
La pentatlon modem 

CONCURS BUN CU UN ÎN
VINGĂTOR SLAB

Joi s-a încheiat 

acest aa a pentatloniștilor 
fruntași. învingător a ieșit 
Mane iu care — totuși 
satisfacție. Profitînd de diferența 
apreciabilă de puncte care-i separa 
după prima probă de restul concu- 
renților, Manciu nu și-a mai dat in
teresul în celelalte patru probe, în- 
registrînd un punctaj care să-l 
pună la adăpost de pierderea pri
mului loc în clasamentul general. 
Astfel, avem un învingător fără glo
rie. într-un concurs foarte greu și 
de un ridicat nivel tehnic.

Pe echipe, „Cupa Primăverii* 1 
a revenit Progresului F. B. cu 
12.009,5 p. urmat de C.C.A. 11.066,5 
p. Ultimele trei probe au fost cîști- 
gate astfel : TIR — Alex. Stoe- 
nescu (C. C. A.) 187 p. — 840 
p; ÎNOT — Alexandru Stoe-

„Cupa Primăve- 
prima competiție oficială din 

noștri 
Viorel 

nu a dat

nescu 4:08,9 — 955 p; CROS — Mir
cea Drișcu (Voința) 15:33,0 — 901 p. 
Clasament general : ' —
(Progresul) 3673 p., 2.
(Progresul) 3362 p„ 3.
(C.C.A.) 3151 p., 4. D. Țintea (C.C.A.) 3085 - - - ---------
P- 
IN

1. V. Mîanciu 
V. Teodorescu
Al. Stoenescu

p., 5. Gr. Popescu (Voința) 3827
i 

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE ȘAH

Capîtală s-au încheiat întrece- 
____ din cedrul sferturilor de finalei 
ale campionatului republican de șah. 
Iată rezultatele :
Joi ța 12 p. ;

In 
rile

afara acestor cau- 
mai împiedicat’ a- 
și cicliștilor noș-

sie vorba în primul rînd de 
. jia învechită și lip

sită de sens a statului în
,cutie" cum se spune, 

concepție care inhibează inițiati
va, îndrăzneala ciclistului. Există 
anumite moduri de a acționa în 
pluton: poți îi în față, pe primul 
plan, unde să inițiezi atacuri sau 
să te „cari" după autorii lor ; sau 
poți sta liniștit, undeva la mijloc 
sau la coadă, nepăsător la tot ce 
se întîmplă înainte și „încuiat" —• 
chiar ca într-o adevărată cutie — 
atunci cînd încerci să pleci după 
fugari. Și, din păcate, în această 
din urmă postură i-am văzut de 
cele mai multe ori pe cicliștii în 
tricouri albastre cu tricolor, în 
'drumul de la Praga la Varșovia. 
'Așa s-au pierdut 12 minute în e*  
tapa Tabor—Praga, așa s-au pier
dut aproape 16 în etapa Wroclaw- 
Kattowice. De fapt, lucrurile arătate 
mai sus nu constituie o noutate. 
'Dar întreaga fizionomie a „Cursei 
Păcii" din acest an, mult diferită 
*— după cian au afirmat toți spe
cialiștii — față de edițiile ante= 
irioare, ne-a arătat că nu ne mai 
este permis să întîrziem nici un 
moment pentru a desrădăcina de 
la cicliștii noștri această mentali- 
itate complet depășită.

Este vorba 
concepți 
citn ripi

pluton, la
inițiati-

Răspunderea antrenorului într-o competiție de însemnătatea 
„Cursei Păcii" nu poate fi tăgăduită. Totuși rolul său in cursa 

propriu-zisă de pe șoșeie este oarecum limitat pentru că, așa 
cum arătam și altă dată, instinctul, intuiția, ambiția și inițiativa ci
cliștilor sînt singurii și adevăratii lor comandanți in luptă. Contează 
însă și indicațiile date înaintea etapelor, și în această privință con
ducerea tehnică a echipei a greșit recomandind cicliștilor noștri o 
cursă de „tatonare" în primele etape, tatonare care avea să fie pre
ludiul acelei adevărate „paralizii" de mai tirziu. In diferite mate
riale apărute în presă cu prilejul acestei „Curse a Păcii" s au citat 
numele unor antrenori capabili, eventuali candidați la conducerea 
tehnică a echipei naționale. Periect! Dar dacă avem antrenori capa
bili — și avem — aceștia să ne asigure in asociațiile și colectivele 
lor cicliști eombativi, bine pregătiți, care să facă față „Cursei Păcii" 
și oricărei alte întreceri. Nu e un secret pentru nimeni că avem în 
general destul de putini cicliști de valoare, cu care să ne putem pre
zenta în concursurile internaționale. Aveți cuvîntul, antrenori! In 
mîinile voastre stă atit materia primă — începătorii — cît și operele 
finisate — fruntașii. Și mai trebuie ca de acum înainte antrenorii 
colectivelor și antrenorii lotului să împartă în mod egal răspunderea 
pentru comportarea cicliștilor fruntași. Cu o condiție însă; și la ci
clism, arja cum s-a făcut la alte sp orturi, accentul în pregătirea spor
tivilor fruntași să cadă în colectiv e. Perioadele de antrenament prea 
lungi în lot nu dau rezultate, și experiența acestui an este un ar
gument în plus.

A insufla tuturor cicliștilor n oștri, tineri și „bătrini*,  spiritul de com
bativitate indispensabil astăzi, a duce cu curaj politica promovării 
elementelor tinere și a selecționării pe baze sănătoase, democra

tice, a înzeci și însuti eforturile pentru mărirea efectivului cicliști
lor de valoare, iată care ni se 
dismului nostru, văzute prin p 
Păcii”. Ne așteaptă pentru 1958 
Este timp suficient pînă atunci 
să-și găsească cea mai fericită

par a fi principalele obiective ale ci- 
risma recentei participări la 
„Cursa Păcii" - — - -
pentru ca 
rezolvare.

Cursa 
și „Turul Europei*,  

problemele arătate mai sus

IACINT MANOLIU

grupa I-a : 1.
___; 2—3. M. Bălănel, 
Nacht ll’/r; 4—5. E. Crețulescu, 
Storojevski 11 ; 6. T. Sfcanciu

M&teescu,
L. Rădulescu 
I. Berbecaru

CAMPIONATUL CICLIST DE SEMI 
FOND SE DISPUTA PE ȘOSEAUA 

GAEȘTI

Nacnt ii*/?;  4—
Storojevski 11 ;
grupa a Il-a : 1—2 P.
Bozdoghină 12’Aî 3.
11 , 4—5. L. Zetlin,
10’/,; 6. At. Topa 10; 7 N. Andrițoiu 
9. Fete : 1—2, Eugenia Popa, ileana 
Siegler 7 ; 3—6. Aura Teodor eseu.
Cici Manoliu, Vera Zaigmond, Ma
ria Grubea 6.
(D. Munteanu corespondent}

TURNEUL ECHIPEI DE VOLEI
C.C.A. IN BULGARIA

Continuîndu-și turneul în Bulgaria, 
echipa C.C.A. a jucat în orașul Di- 
mitrovo cu formația locala Minior, 
de care a fost întrecută cu 3—1.

SELECȚIONATA DE VOLEI A 
ORAȘULUI CRAIOVA JOACA LA 

PLOVDIV

Răspunzînd vizitei făcută de cv- 
rînd de reprezentativa orașului Plov
div (R. P. Bulgaria), selecționata 
masculină a Cra iovei va susține în
tre 9—15 iunie cîteva întîlniri în 
compania formațiilor din Plovdiv.

CLASAMENTELE CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE TENIS

Masculin

1. Energia București
2. Știința I.P.G. Buc.
3. FI. roșie București
4. Progresul București
5. Progresul Cluj
6. Voința Arad

-8. voința L.M. Buc.
-8. Progresul Satu Mare
9. Dinamo Tg. Mureș

10. Energia Reșița

1.
2-3.

Feminin
Progresul București 
Energia București

DE

6
6

MASA

16
15
14
13
12
11
10
10

8
8

6
5

0
1

12
11

consfătuirea antrenorilor 
DE BASCHET

Analiza campionatelor republicane 
masculin și feminin are loc azi de 
la ora 17 la sediul C.C.F.S./C.M. — 
Referatele vor fi ținute de antrenorii 
C. Herold pentru campionatul mas
culin și Grigore Avachian pentru cel 
feminin.

Prezența antrenorului este obligato
rie, iar jucătorii, arbitrii și ceilalți 
activiști sînt invitați.

ACTIVITATEA INTERNAȚIONALA 
LA HOCHEI PE IARBA

Joi după-amiaza echipa maghiară 
de hochei pe iarbă Epitok a susți
nut al treilea meci din cadrul tur
neului pe care îl întreprinde în 
țara noastră, întîlnind la Gheorghi- 
eni echipa locală Progresul, cam
pioană a R.P.R. După un joc aprig 
disputat, care a plăcut mult celor 
4.609 de spectatori, partida 
cheiat cu un rezultat de < 
1 — 1. Cele două goluri au : 
cate de Mfunka (Epitdk) și 
tlurcâ (Progresul).

★
Mîine după amiază pe 

„Gheorgîîe Gheorghiu-Dej“ 
se va disputa jocul internațional 
de hochei pe iarbă dintre formațiile 
C.W.K.S. Poznan (R. P. Polonă) și 
Dinamo Cluj. Acesta va fi primul joc 
al echipei poloneze în țara noastră, 
urmînd ca în continuare, turneul 
hocheiștilor din Poznan să se desfă
șoare după următorul program : 11 
iunie la Gheorghieni cu Progresul, 
probabil 13 iunie la Miercurea Ciuc 
cu Progresul și 15 iunie la București 
cu selecționata orașului.

s-a in
egalitate : 
fost mar- 
de Bu-

st?, d ionul 
din Cluj

Mîine se va desfășura pe șoseaua 
Găești faza finală a campionatului 
republican de semifond : m km.
băieți și 30 km. fete. Din București 
participă 30 de cicliști și 6 alergă
toare, calificați în faza regională. A- 
cestora li se adaogă campion-ii și 
campioanele diferitelor regiuni.
Plecarea la ora 10 din dreptul bor

nei kilometrice 8.

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL re
publican FEMININ *S  VEI.E 

CLASA SNIPE

Faza finală a campionatului a în
trunit pe lacul Herăstrău 13 echipate 
din patru asociații: Ștlinta (31. E- 
nergia (5). Progresul (3) și clubul 
nautic central A.V.S.A P. (2).

Prima regată1 desfășurată joi pe un 
vînt favorabil a revenit e-hipaiului 
condus de Elena Irimis (Provresu'l. 
Au urmat campioana țării Maria O- 
prea, (Enerela), Draziela Pones-cu 

(Energ.). Ligia M'ihăiesciHA.V.S.A.P.) 
etc. In cea de a doua întrecere care 
a avut loc ieri dună-amiază. 
victoria a revenit reprezentantei 
A.V.S.A.P., Ligia M’ihăiescu. In or
dine s-au clasat Maria Dorea, Elena 
Irimis. ‘ “ - —
greșul), 
fruntea 
situează 
1953 n.
puncte, __ ___ _____ ___
și Ligia Mihăiescu. Campionatul con
tinuă simbăfâ de la ora 15.30 (o re
gată) și duminică de la ora 9 (trei 
regate).

(Viorel

Ileana Alexandrescu (Pro- 
etc. După două regate în 
clasamentului general se 
Elena Irimis care a acumulat 
Pe locul doi. la egalitate de
0828) se află Maria Oprea

Păunescu, corespondent)
LUPTE

Sînt de spus cîteva cuvinte 
și despre taciica de echipă 
folosită de cicliștii noștri în 

Această cursă. Este bine știut că 
cic’-smud de șosea, deși sport in- 
dividua! prin definiție, cunoaște o 
mare diversitate de forme prin care 
alergătorii pot colabora între ei, 
'dîr.d vială la c ?a ce se numește 
„spirit de echipă-. Aju*orul  mu
tual între cicliștii unei echipe este 
un lucru elementar șî nu irebufe 
sa insistăm asupra lui. Un alt as
pect trebuie rdevat In mod cu 
totu.1 curios unii dintre cicliștii 
noștri justifică locul lor slab în cla
samentul generat al cursei prin a- 

ceea că...„am alergat pentru echi
pă și nu pentru mine". Dacă o ase
menea afirmație ne-ar.fi fost făcută 
de vreumrl din cicliștii germani sau 

polonezi care, intr-adevăr, în ulti
mele eta-pe s-au subordonat sută 

Ha sută luptei pe echipe, at^mci fi
rește că nu ne-ar fi surprins. Dar 
noi știm bine cum a evoluat echi
pa noastră în această cursă. Com
portarea sub orice critică din pri
mele 4 etape ne-a adus pe locul 
12 în clasamentul generai. Apoi, 
toți cicliștii — cu excepția Iui 
Maxim au manifestat o reve-
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RECOMANDĂRI DIN PROGRAM

In țară
AziIn Capitală

Azi

Mâine

17,30 :

ora 
pro

POLO : Cluj : Știința—C.C.A.
București; Tg. M.ureș : Progresul—
Dinamo București.

Complexul „Dante 
10: concurs al lotu-

Azi și mîine, stadioanele din țară și din Capitală vor găzdui (după Z/ 
cum se vede și din programul alătu rat) nenumărate întreceri sportive, 
internaționale și republicane. Din tre rele internaționale se remarcă ?/
în primul rînd partida de baschet R.P.R.—U.R.S.S. ca și întîlnirea-de \V 
scrimă dintre reprezentativele asociației Progresul și a F.S.G.T.— //
Franța. La programul alăturat se mai adaugă meciurile de fotbal din a 
„Cupa Primăverii” categoriile B și C.

Ultima etapă a turului campionatului de tenis de masă programează 
în Capitală întîlnirea masculină dintre Progresul București și Fl. roșie 
București (se disting partidele Hara sztosi—Gantner și Haxasztosi—Toma țZ 
Reiter). La Cluj, echipele masculine și feminine Energia București vor 
întîlni puternicele formații locale Progresul. La » complexul ,,Dante ,Z
Gherman* 4 din Capitală va avea loc obișnuitul concurs de natație al Jo-
tul ui republican. Din program remarcăm proba de 1C9 m. delfin Ia
care va lua startul Alexandru Popescu. IDO m bras (printre înscriși v
se găsesc Adrian Oanță și Felix Heitz), precum și proba de 800 m ii 
liber (unui din favoriții ei este D. Caminschi). Insfîrșit, la rugbi în u 
Cupa R.P.R. un meci de mare interes la care fără indoiălă că nu (fl 
vor lipsi amatorii acestui sport : C.C.A.—Dînamo București. «

Serbarea sportivă școlară de sfîrșit1 
de an : Arenele Libertății, ora 10,30:

TENIS DE MASĂ : sala Energia
(str. Aurora nr. 1), ora 10 : Voința 
L. M.—Dinamo Tg. Mureș (m).

HANDBAL : Teren Giuiești, ora
10,30 : Locomotiva G. Nord Bucu-
rești-C.S. Marina Constanța (cat. B).

YACHTING : Lacul Herăstrău
(start de la cabana C.C.F.S.), ora 
9: trei regate în cadrul campionatu
lui feminin de snipe.

★
Astăzi, în cadrul competițiilor 

școlare organizate în cinstea Festi
valului, sînt programate finalele 
meciurilor de baschet (Teren Știin
ța, orele 8,.30) ; finala de handbal 
(stadion Dinamo, orele 9).

Galați va fi reprezentată 
campionatelor republica- 

’ ‘ urmă-
A. 

Hagiu,

Regiunea 
la finalele 
ne individuale de lupte de 
torii : „clasice” — s. Zinopol, 
Litvinenco, Gr. Caloianu, C. 7“ . 
M. S«»*ulovici,  P. Curăscu. Stan Pa- 
nait, Jordan Chiriță ; „libere” : W. 
Scarlet (cat. 62 kgr.) și Ilie Călin 
(cat. grea).

• Teri s-au reîntors în Capitală 
luptătorii care au concurat la Istan
bul în cadrul campionatelor mon
diale de lupte libere. Ia același 
timp au sosit și halterofilii care au 
întrecut selecționata 
bui cu 7—0.

orașului Istan-

BILETELE PENTRU 
INTERNATIONALE

ȘI TENIS

INTILNIRILE 
DE BASCHET

ȘAH: Sala Energia (bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 8>, ora 17,3»; turneul 
Energia (runda a Vl-a).

ATLETISM : Stadionul Tineretului, 
ora 15 : concurs școlar în cadirul 
Săptămînii sportului școlar

TENIS DE MASA : sala Universi
tății C. I. Parhon (bd. Republicii 
nr. 5) ora 16,39 : Progresul Bucu
rești — FI. roșie București (f); 
ora 17,30 : Progresul București—
Fl. roșie București (m).

YACHTING : Lacul Herăstrău
(start de la cabana C.C.F.S.). ora 
16,15 : regată în cadrul campionatu- 
ut feminin de^snrpe.

Mâine
BASCHET : Stadionul Republicii, 

ora 16 : finala Cupei Energia (rezer
vată echipelor de categoria A); «fa 
17.39 : R P. Romînă—U.R.S.S. (m).

FOTBAL : Stadionul 23 August, 
ora 17,30 : Lotul de Tineret—Progre
sul București. Teren Obor, ora 16.30:

Știința—Progresul C.P.C.S. (cat. B). 
Teren Fl; roșie C.A.M. (fost Belve
dere), ora 10,30 : Fl. roșie F.C.—
Știința Galați (cat. C).

NATAȚIE : - - - - - - -
Gherman” ora 
iui republican.

BOX : Arena 
(str. Ion Vidu 
ni-une amicală 
tivul sportiv

SCRIMĂ : 
16: 
be) : Reprezentativa asociației Pro
gresul — Reprezentativa F.S.G.T. 
Franța.

CICLISM : km 8 (șoseaua Bucu
rești—Găești), ora 10 : finala cam
pionatului republican de semlfond- 
șosea.

ȘAH : sala Energia (bd. Schitu
Măgureanu nr. 8), ora 9 și ora 17 : 
turneul Energia, (ultima rundă).

RUGBI : jocuri în cadrul „Cupei 
R.P.R.“ stadionul Tineretului, te
ren II, ora 15,38 : Știința I.M.F.— 
Energia Brăila ; ora 17,36 : Energia 
Republioa.—Locomotiva Gr. Roșie ; 
teren III, ora 17,38 : Dinamo 2—Lo
comotiva Cluj ; teren IV : ora 16,38: 
C.C.A.—Dînamo București ; orna» 
17,38 : Știința Inst. Mine București— 
Energia I.S.P.

I.C.L. Combustibilul 
nr. 13), ora 19 : reu- 
organizată de coiec- 

Voința Metalochimic. 
sala Dinamo 

meciul internațional (4

jocuri în cadrul „Cupei 
Orașul Stalin : FI. roșie— 

Știința—Știința 
Energia—Ener- 
Știiiița—Loco- 

Buzău î Lcco-

RUGBI
R.P.R.” ;
Știința Iași ; Cluj : 
Galaiți ; Constanța : 
gia Ploești ; Arad : 
motiva Timișoara ;
motiva—Energia Mine București ; ' 
Sibiu : Progresul I.A.S.—Progresul
F.B. București, Ti mă veni : Eneî- 
gia—Energia Hunedoara.
HANDBAL î jocuri în cadrul cate
goriei B : Galați : Știința—Progre
sul Bacău ; Sibiu : Energia—Progre-1 
sul Arad , Odorhei : Progresul—Re
colta Variaș ; Reșița : Energia—
Voința Sighișoara.

TENIS DE MASA : întîlniri în ca
drul campionatului republican : 
Cluj : Progresul—Energia București 
(masculin și feminin) ; Reșița : E- 
nergia—Voința Arad (mase.).

Ținînd seama de instabilitatea 
timpului și de faptul că în caz de 
ploaie sala ~ 
citatea suficientă pentru . 
face pe toți amatorii de a 
întîlnirea internațională de 
R.P.R.—U.R.S.S. ce va avea 
minicâ' se anunță: dacă
este favorabilă desfășurării 
în aer liber (pe podiumul 
la stadionul Republicii), ____ ___
vor găsi de vînzare în ziua meciu
lui, la casele stadionului, începînd 
de la orele 14. în cazul acesta, bi
letele cu- seria 2 și cu stampiLa 
BASCHET au acces în stadion prin 
poarta 1 de la tribuna a Tl-a (Str. 
Izvor). Biletele purtînd ștampila 
BASCHET și indicativul ,,O“. in
vitațiile și carnetele C.C.F.S.-CMI 
(roșii și albastre în piele, roșii în 
derma tin, verzi pentru ziariști, gris 
pentru maeștri ai sportului la bas
chet, albastre în pînză pentru mem
brii comisiei centrale de baschet) 
Si carnetele de arbitri și antrenori 
de baschet (vizate pe anul 1-957), au 
acces în stadion prin poarta spor
tivilor (Str. Izvor).

In caz de timp nefavorabil, în- 
tîinirea se va desfășura în aceeași 
zi. cu o oră mai tîrziu, la sala Fio- 
reasca, avînd acces numai pose
sorii de bilete difuzate prin secțiile 
de baschet 
și posesorii 
CM arătate

Floreasca au are capa- 
suficientă pentru a sacis- 

viziona 
baschet 
loc du- 
vremea 
jocului 
instalat 

biletele se

sportive
C.C.F.J5.-

ale colectivelor 
de legitimații 

mai sus.
★

Biletele pentru concursul 
țional de tenis ce se v<a desfășura 
între 19 și lu iunie pe terenurile 
Progresul F.B din Str. Dr. Stale»- 
viei, sa vor găsi de vînzare în zi
lele respective ia casele stadionului.

tnterrea-



O ANCHETĂ A' U.N.E.S.C.O.
ASUPRA PROBLEMEI EDUCAȚIEI PRIN SPORT

(Urmare din pag. 1)

de popularizare ca presa, ra- 
dio-ul, cinematograful și o bo
gată literatură de specialitate, 
care asigură educația tineretu
lui sportiv.

Una din întrebările chestio
narului a fost: „Considerați că 
a învăța să practici sportul și 
să asiști la competiții în spiri
tul just poate constitui o con
tribuție la dezvoltarea morală 
a tinerilor?" Răspunsurile au 
fost în general afirmative. Cel 
al Suediei observă că „tînărul 
trebuie învățat că a cîștiga nu 
e totul, că loialitatea în sport 
este de mult mai mare impor
tanță și a fi un învins 'corect 
valorează tot ațit de mult”. 
Unele răspunsuri au arătat că 
valoarea educativă a sportului 
stă tocmai an aceea că învățin- 
du-i pe tineri să facă sport și 
să asiste la întreceri în spiri
tul just, li se asigură o dez
voltare morală în sensul cel 
mai bun.

Textul broșurii U.N.E.S.C.O. 
este critic la adresa acelora 
care lac prea multă publicitate 
în jurul rezultatelor obținute 
pe terenul de sport, a echipelor 
cîștigătoare și a așa numitelor 
„vedete" sportive. De aceasta 
se fac vinovate presa și radioul 
din țările cu sistem capitalist, 
care descriu manifestațiile 
sportive într-o notă de senza
țional, cu totul străină preocu
părilor educative pe care tre- 
bue să le aibă sportul.
.--------------------------- ———

Probabil că cea mai intere
santă întrebare din chestiona
rul U.N.E.S.C.O. este aceea 
privind rolul sportului în obți
nerea unei mai bune înțelegeri 
intre națiuni. Răspunsul furni
zat de Franța reprezintă un re
zumat concis și elocvent al 
problemei: „sportul reunește
mii de tineri din toate părțile 
lumii, el reorezintă primul lim
baj internațional, el corespunde 
dorinței tinerilor de a-și măsu
ra forțele în cadrul unei disci
pline, în oare trebuie respectate 
simultan anumite reguli de joc 
ți de conduită față de adver
sar”.

Întrecerile sportive interna
ționale au posibilitatea de a 
contribui la înțelegerea și co
laborarea între națiuni, ele în
lătură prejudecățile rasiale, re
ligioase sau de orice alt fel. „A 
stringe laolaltă oameni de di
verse naționalități, animați de 
un interes comun, facilitează 
cunoașterea reciprocă, înlătu
ră ignoranța și îmbunătățește 
înțelegerea mutuală*  așa sună 
un pasaj din raportul prezen
tat de delegatul Australiei.

Fără a epuiza problema, bro
șura editată de U.N.E.S.C.O. 
reprezintă un indicativ prețios 
in stabilirea locului pe care-1 
deține actualmente sportul in 
domeniul educației ,ca și posi
bilitățile sale de a îndruma pe 
tinerii aparținind diferitelor na
țiuni către înțelegere și stimă 
reciprocă.

i

________ J

deosebit de interesantă

te

(Urmare din pag. 1)

știut că reprezentativa Uniu
nii Sovietice are jucători inalți și 
cu bună detentă și de aceea cule
ge foarte multe baloane la ambe
le panouri. Așa se face că intr-un 
meci în care s-ar putea intimpla 
să nu realizeze un procentaj prea 
bun, această echipă înscrie*foarte  
multe puncte fiindcă deține balonul 
majoritatea timpului. Noi ne aflăm 
într-o formă bună. Am speranța 
că vom realiza o partidă la înăl
țimea așteptărilor și că vom putea 
eventual suplini' absența lui Fol- 
bert a cărui participare la meci 
este problematică fiind legată 
avizul dai de medic în ziua 
tllnirii".

arbiui : PLETRO REVERBERI (Ita
lia) ți KAREL KEEN (R. Ceho- 
slovacă).

de 
tn-

PEPROGRAMUL, DE MlINE, DE 
STADIONUL REPUBLICII

ORA 16 : Finala Cupei Energia 
care au participat echipe de cate
goria A din Capitală).

ORA 17.30 : R. P. Romînă—U.R.S.S.,

(la

Formații :

R. P. ROMÎNA : (tricouri albas
tre, chiJoți albaștri (Antrenori : VA
STER POPESCU și ALEXANDRU 
POPESCU — FOLBERT — căpita
nul echipei — (nr. 6) 1,77 m.; COS- 
TESCU (nr. 3) 1,75 m. ; BORBELY 
(nr. 4), 1,88 m. ; NEDEF (nr. 5) 1,85 
m. ; RADUCANU (nr. 7) 1,97 m. ;
BEREȚKI (nr. 8) 1,90 m. ; NICU-
LESCU (nr. 9) 1,79 m. ; FODOR (nr. 
10) 1,85 m. ; EORDOGH (nr. 11) 1,84 
m. ; NOVACEK (nr. 12) 1.99 m. ;
NAGY (nr. 13) 1,96 m. ; CUCOȘ (nr. 
14) 2,02 m.

UNIUNEA 
roșii, chHoți elbi 
SPANDARIAN 
VALDMANIS 
(nr. 4) 1,83 m. ; BALABANOV (»X. 
3) 2,04 m. ; TORBAN (nr. 5) 1,87
m. ; STONKUS (nr. 6) 1,81 m. ;
ZUBKOV (nr. 7) 2,03 m. ; BOCIKA- 
RIOV (nr. 8) 1,92 m. ; LAGA (nr. 9)
l, 96 m. ; SEMEONOV (nr. 10) 1.96
m. ; LAURITENAS (nr. 11) 1,97
m. ; OZEROV (nr. 12) 1,91 m. ; MT- 
NAȘVILI (nr. 13) 1,83 m. ; STU-
DENEJCHI (nr. 14) 1,84 m.

SOVTETICĂ : tricouri 
(Antrenori : S. 

și V. NIKITIN — 
■ (căpitanul echipei)

ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL A JÂRH NOASTRE ÎNAINTEA 
UNUI DIFICIL EXAMEN: JOCURILE OE LA MOSCOVA

Nu poate exista nici o îndoială 
asupra faptului că dm întreaga 
delegație care va reprezenta ti
neretul nostru la marile întreceri 
sportive de Ia Moscova, echipa fe
minină de handbal are cea mai 
dificilă sarcină. Aceasta, pentru că 
a cîștigat medaliile de aur la ultima 
ediție a Jocurilor Sportive Inter
naționale Prietenești ale Tinere
tului (Varșovia 1955), iar un an 
mai tîrziu a cucerit titlul de echi
pă campioană mondială, ceea ce 
va face ca toate echipele să în
cerce să smulgă o victorie forma
ției noastre.

Iată deci suficiente motive ca 
pregătirea echipei noastre femi
nine de handbal să fie privită cu 
toată seriozitatea. Cu atît mai 
mult, cu cit forma jucătoarelor 
susceptibile de a fi selecționate 
nu era — într-o anumită perioadă 
— deloc mulțumitoare. Și pentru 
a afla amănunte în legătură cu 
participarea echipei noastre femi
nine de handbal la competiția in
ternațională de la Moscova ne am 
adresat antrenorului Constantin 
Popescu, 
chipa în 
ocupă și 
ei.
CITEVA

Constantin 
cel care a condus e- 
ultimii ani ți care se 

în prezent de pregătirea

care 
lotul 
Ălos-

Po- 
lmii

REMANIERI IN FOR
MAȚIE 

întrebat asupra felului în 
▼a fi selecționat și alcătuit 
care va face deplasarea la 
cova, antrenorul Constantin 
pescu ne-a declarat că, în
generale, va fi păstrat scheletul 
echipei care a cucerit titlul de 
campioană a lumii, introducîndu-se 
totuși cîteva elemente noi, re
marcate cu prilejul campionatului 
drn această primăvară. Mai pre
cis, este vorba de folosirea jucă
toarelor Elena Roșu și Sofia 
Schenker în apărare și de utili
zarea tinerei Inge Gross în atac. 
TURNEUL DE LA MOSCOVA 
MAI DIFICIL DECIT CAMPIO

NATELE MONDIALE!
Afirmația ar părea oarecum 

hazardată. Dar discutînd amănun
țit cu antrenorul Constantin Po
pescu am înțeles repede că are 
perfectă dreptate atunci- cînd a- 
firmă că turneul de la Moscova va 
fi cel mai greu examen pe care 
l-a susținut vreodată echipa noas
tră feminină de handbal. Și 
iată pentru ce: 1. Jocurile de hand
bal de la Moscova se vor disputa 
sistem turneu, cu tur și retur, 
ceea ce înseamnă că echipa va 
avea de susținut 5 jocuri într-o 
săptămînă; 2. Valoarea adversa
rilor este mult mai ridicată. E- 
chipele R.

Unul din jocurile care au 
nerilor și antrenorilor echipei no 
handbal a fost și acela dintre ec 
și Progresul Orașul Stalin. In ca 
cătoare se'ecționabile care au ev o 
Din fericire, ulterior forma handb 
națională s-a îmbunătățit simțitor. 

noastre s-au întîlnit în turneu! 
final al Campionatului mondial; 
3. Fiecare formație va încerca să 
obțină un rezultat bun în jocul cu 
echipa noastră, un rezultat de 
prestigiu în fața echipei campioane 
mondiale. Deci, cunoscind toate 
aceste lucruri și convinși fiind de 
sarcina importantă pe care o vor 
avea jucătoarele de handbal la 
Moscova am vrut in încheiere să 
aflăm părerea antrenorului Cons
tantin Popescu despre felul în care 
se vor desfășura 
chipei.
NE AȘTEAPTA 

DE MUNCA
Considerăm că 

subiect este foarte folositor să 
dăm cuvîntul chiar interlocutorului 
nostru: „Deși echipele de frunte 
din campionatul republican nu au 
arătat o formă corespunzătoare, cu 
toate acestea, spre sfîrș'itul cam
pionatului, o bună parte din ju
cătoarele selecționabile au mani
festat o oarecare îmbunătățire a 
pregătirii lor. Dar, după părerea 
mea nu aceasta este problems cea

pregătirile e-

O PERIOADA
INTENSA_
abordînd acest

chipele R. D. Germane, R. P. 
Ungare, R. P. Polone și U.R.S.S. 
sînt adversari redutabili, cu certi
tudine mai valoroși decît mulți 
dintre aceia cu care handbalistele

In' presa franceză

produs multă neliniște selecjio- 
astre reprezentative jemimne de 
hi pel e Progresul MJjC. București 
drul acestui joc, numeroasele ju- 
luai s-au
alistelor

arătat slab 
selecționate 

(Foto: T.

de rezolvat,
jocului nostru la noile 
ale regulamentului. In 

acest sens eu opinez că nu este 
neapărat necesară o altă orien
tare în planificarea pregătirii 
noastre și că nu trebuie să ne
glijăm armele de bază ale echi
pei: pregătirea fizică și cea mo
rală și de voință. Este foarte a- 
oevărat că acum accentul se pune 
pe aspectul tactic și tehnic însă 
eu consider că exersînd temeinic 
jocul nostru simplu, cu atacuri 
frontale, cu multe încrucișări și 
pătrunderi rapide în adîncime vom 
rezolva mulțumitor pregătirea tac
tică a echipei. In plus va trebui 
să exersăm perseverent blocajele, 
schimbările de locuri și o mai 
atentă și organizată circulație a 
mingii și a oamenilor în atac, 
iar în apărare schimbările de oa
meni în sistemul „om la om“. Așa 
dar vom avea mult de muncă. 
Totul este, repet, ca jucătoarele 
să participe conștient și cu multă 
voință la antrenamente1".

CALIN ANTONESCU

mai greu 
adaptării 
modificări

pregătite, 
in echipa 
LIVlt’A
ci aceea a

a Jocurilor tineretului, pînă la 31 mai
ATLETISM — Austria, Albania, 

Argentina, Bulgaria, Ungaria, O- 
landa, R. D. Germană. Egipt, In
dia, China, Canada, Liban, Po
lonia, Porto Rico, Romînia, Siria, 
Trinidad, Finlanda. Cehoslovacia, 
Japonia, S.U.A., Noua Zeelandă, 
Nigeria, Iugoslavia. Italia. U.R.S.S. 
(26 țări)

BASCHET — Albania, 
Bulgaria, Ungaria, Egipt, 
R.P.D. Coreeană, China, 
Polonia, Romînia, Siria, 
da, Cehoslovacia, Elveția, 
Britanie, R.F. Germană, 
U.R.S.S. (19 țări),

Belgia, 
India, 
Liban, 

Flnlan- 
Marea 

Franța,

DECLARAȚII REVELATOARE ASUPRA RUGBIULUI ROMINESC

BOX — Austria, Belgia, 
ria, Ungaria, Egipt, India, 
Coreeană, Columbia, ~
Siria, Finlanda,
(Clubul Ring din Dusseldorf), 

Cehoslovacia, Scoția, Iugoslavia. 
U.R.S.S. (16 țări).

Bulga. 
R.P.D.

Romînia,
R.F. Germană,

La 15 decembrie revanșa meciului Romînia-Franța
Presa sportivă franceză conti

nuă să se ocupe, în cuprinsul 
unor ample articole, 
morabila întilnire de 
mînia—Franța. Astfel, 
EQUIPE", a publicat 
congresului Federației 
nale de rugbi amator (F.I.R.A.J 
care a avut loc recent la Lyon. o 
suită de articole închinate acestui 
eveniment. In numărul 3460 din 
22.V.a.c. sub titlul „DUPĂ MIRA
CULOASA VICTORIE A XV—LUI 
FRANȚEI LA BUCUREȘTI" a 
apărut un amplu reportaj al cro
nicarului de rugbi Robert Duthen.

Reportajul scoate în evidență 
valoarea deosebită la care a a- 
juns rugbiul romînesc. subliniind 
cu titluri mari declarația Iul 
Gerard Dufau după care „ROMÎNII 
NE-AU DAT O LECȚIE IN PRI
VINȚA JOCULUI ÎNAINTĂRII, 
CARiE ACTIONEAZA IN STILUL 
BRITANIC" și că „PACHETUL 
DE ÎNAINTAȘI ROMÎNI ESTE 
DEMN DE TURNEUL CELOR 
CINCI NAȚIUNI"

„Stind de vorbă cu Gerard Du
fau despre Romînia, despre Bucu
rești și despre această victorie pe 
care XV-le Franței a smuls.o 
cu multă greutate, scrie Robert 
Duthen — îți dai seama că și că
pitanul „tricolorilor" este pe de
plin conștient că a trăit îrr vreuna 
cu coechipierii săi o aventură ne
obișnuită în cariera unui sportiv. 
Gîndiți-vă: era pentru prima dată, 
de la război încoace, c’nd echipa 
de rugbi a Francei. învestmântată 
cu laurii prestigiului primei na-

despre me- 
rugbi Ro- 
ziarul 

în preajma 
interna țio-

L-’

țiuni continentale, era opusă Ro- 
mîniei, și se afla, dintr-odată, la 
un paș de a fi zdrobită de a- 
ceasta .

Drama se petrecea Ia 3.000 de 
kilometri de Paris, iar adversarul 
crezut mai ușor era dotat cu o 
forță miraculoasă. In jurul stadio
nului, o enormă centură de 100.000 
romîni dîndu-și frîu liber entu-

pachetul de înaintați romîni joacă 
corect și cred că romînii ar me
rita din plin un loc în turneul 
celor cinci națiuni. Treisferturile 
lor, ca și înaintașii au asimilat 
foarte bine primele elemente ale 
jocului. Se simte însă lipsa lor de 
experiență, manifestată prin atacuri 
prea simple, dar precizia lor îi 
pune la adăpost de surprizele ne-

ziasmului, încurajau echipa lor... 
Și dintr-odată ne-am trezit con
duși cu 15—6“. t

Cum să ieșim din această si
tuație? Răspunsul ni l-a dat Du
fau „...Ca prin miracol, loviturile 
de picior ale lui Vannier ne-au 
scos din încurcătură". Mai departe 
Gerard Dufau apreciind așa cum 
se cuvine jocul înaintării romîni- 
lor a declarat: „Spre deosebire 
de înaintașii noștri — înaintașii 
romîni practică un joc simplu și 
grupat de inspirație britanică. Ca 
și noi, de altfel, ei săvîrșesc cîteva 
iregularități în margine; iar în 
„cafuiaje" fac greșeala de a păstra 
balonul în Ioc de a-i da drumul, 

grămadă 
său

pentru a organiza o 
spontană, dar în ansamblul

rominii

plăcute. In ceea ce privește apăra
rea excelentă prin viteza ei, am 
simțit-o cu toții din plin. Pentru 
a reveni la talentul lor ofensiv, 
trebuie să subliniem că
sint cu mult înaintea italienilor in 
acest domeniu, și deși nu posedă 
încă schimbările derutante de 
picior ale britanicilor și nici com
binațiile noastre, cu siguranță că 
contactele internaționale mai frec
vente îi vor face să progreseze în 
mod rapid, căci treisferturile ro- 
minilor au avantajul că aleargă 
foarte repede."

Vorbind despre modul în care 
joacă romînii, Dufau a spus: „Pe 
teren ei sînt cu adevărat .bărbați" 
dar corecți și joacă in adevăratul 
spirit al rugbiului. După joc au

LUPTE — Austria, Bulgaria, 
Marea Britanie, Ungaria, R. D. 
Germană, Egipt, India, Columbia, 
Romînia, Luxemburg, Siria, Tur- 

fost foarte drăguți cu noi și vom J cja> Finlanda, Franța, Cehosloya- 
păstra o frumoasă amintire pri- \c'a> Ceylon, Japonia, Polonia, 
mirii pe care ne-au făcut-o“.„. C Iugoslavia, Elveția, U.R.S.S. (21 

Numărul următor al ziarului L’ xtar0-
EQUIPE, continuînd a se ocupa \ 
de aceeași partida a publicat, sub C CICLISM — Australia, Austria, 
semnătura lui Denis Lalarme, tri- ✓Anglia, Belgia, Bulgaria, R. D. 
mis special al ziarului la Bucu- \Germană, Egipt, India, Liban, 
rești cu prilejul meciului Romînia \ Franța, Romînia, Siria, Finlanda, 
—Franța un mare articol cu un ^Cehoslovacia, U.R.S.S. (15 țări), 
titlu foarte sugestiv: „IN EST
NOUTATI IN RUGBI! ROMÎNII 
AU LANSAT MAREA OFENSIVA 
A UNUI AL DOILEA SECTOR 
AL RUGBIULUI MONDIAL, 
CARE VA AMENINȚA VECHEA 
SUPERIORITATE BRITANICA".

Articolul este foarte elogios la 
adresa rugbiștilor romîni, care au 
produs o deosebită impresie asupra 
specialiștilor francezi.

ACELAȘI NUMĂR DE ZIAR 
ANUNȚA CA A FOST PERFEC
TATA INTILNIREA REVANȘA 
ROMÎNIA—FRANȚA. ACEST JOC 
URMEAZA SA AIBA LOC LA 
15 DECEMBRIE A. C. FIE LA 
TOULOUSE, FIE LA PARIS.

e In altă ordine de idei trebuie 
să semnalăm că pe adresa Comi
siei Centrale de rugbi a sosit o 
telegramă de felicitare din partea 
cunoscutului arbitru internațional 
francez _

cesta își 
rație și 
rezultat 
zultat pe care Ta prevăzut și sem- -~
nalat încă de acum cîțiva ani cînd Z SPORTUL POPULAR
a arbitrat în țara noastră. X Nr. 3020 Pag. 7-?(

POLO PE APA — Anglia (echi- 
'pa Londrei), Ungaria, R.D. Ger
mană, Egipt, India, (Club Cal- 

, cutta), Romînia, Cehoslovacia, 
Scoția, Polonia, U.R.S.S. (10 
țări).

VOLEI — Austria, Albania, 
'Belgia, Bulgaria, R. D. Germană, 
, Egipt, India, ~ ~ ~ -
R P. - ‘ ■

1 Siria, 
, porția,
(18 țări).

GIMNASTICA — Bulgaria, Un- 
1 garia, R. D. Germană, Egipt, in
dia, R. P. Chineză, Polonia, Ro- 
mînia, Siria, Cehoslovacia. Fin
landa, Japonia, Anglia, U R.S.S, 
(14 țări).

CANOTAJ ACADEMIC — Bul
garia, R. D. Germană, Egipt, Po- 

Roger Taddei în care a- ( lonia, Romînia, Finlanda, Cehoslo-( 
manifestă întreaga admi- ?vacia- U R S S- <8 t*»'  

bucurie pentru minunatul > (Vom publica In continuare lista 
al rugbiștilor romîni, re- S numărul viitor).

R. P D. Coreeană, 
Chineză, Liban, Romînia, 
Cehoslovacia, Franța, Ja- 
Finlanda, Polonia, U.R.S.S,



La antrenamentul primilor concurenți r Intilniri internaționale la fotbal
ai turneului internațional de tenis din Capitală COMBINATA DINAMO ÎNVINSA 
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Încă de mult timp nai ne-am 
această foarte frumoasă și prim 
rați de prieteni foarte dragi și 
fectă. t-rofit de ocazie pentru a 
nume mondial, Sportul Popular, 
prima ceea ce noi simțim

pregătit pentru actuala vizită in 
doare țară, unde siniem înconiu- 
ne bucurăm de o organizare per- 
mulțumi marelui ziar de un re- 
care mi-a oferit prilejul de a ex- 

cu ade vărat.
ALBERT RIZK

Liban

Viziru, Andreev-Anisimov, Pirro- 
iacobini, Radzio-Piatek. DUBLU 
FEMEI : Bucaille-Kermina, Migli- 
ori-Hossi, Kuzmenko-Filipova, Jez- 
drezowska . Stăncescu, DUBLU 
MIXT : Huber-Broz, Iacobini-Mi
gliori, Caralulis-Kermina, Piatek- 
lezdrezowska. Enumerarea capilor 
de serii a fost făcută în ordinea de 

sus în jos a tablourilor.
Pînă luni cind este programa

tă prima zi a turneului interna
țional, amatorii de tenis din Ca
pitală vor avea prilejul să asiste 
la două meciuri amicale. Astăzi 
de la ora 16.30, se vor întilni ti
nerii noștri (Bardan, Bosch, D. 
Viziru și Serester) cu jucătorii 
libanezi Atieh și Karaoglan.

Duminică dimineață de la ora 
9, aceiași jucători romîni vor da 
replica tinerilor reprezentanți ai 
U.R.S.S. Potanin și Lihaciov. Am- 
beie meciuri vor avea loc pe te
renurile Progresul F.B.. cuprin- 
zind cite 2 partide de simplu și 
una de dublu.

pe 
So- 
fot-

KIEV 7 (Agerpres). — TASS 
transmite :

In continuarea turneului 
care-1 întreprinde în Uniunea 
vietică, echipa combinată de
bal a asociației Dinamo din R. P. 
Romină a iucat joi la Kiev cu 
echipa locală Dinamo, fruntașa 
clasamentului campionatului unio
nal. Fotbaliștii romîni au jucat 
bine în special în prima repriză 
care s-a terminat cu un scor egal: 
1—1. După pauză, dinamoviștii din 
Kiev au intensificat atacurile la 
poarta apărată de Uțu, reușind 
să înscrie încă trei puncte, astfel 
că intî'rnirea a luat sfîrșit cu sco
rul de 4—1 în favoarea echipei 
sovietice. Punctul echipei romîne 
a fost înscris de Rădulescu. In 
cursul jocului, din selecționata di- 
na mov istă s-au remarcat portarul 
Uțu și atacanții Neagu și Rădu
lescu.

B — Grecia B pe Stadionul Repu
blicii) și 16 iunie (Romînia ti
neret — Suedia tineret pe Sta
dionul „23 August") se vor pune 
în vînzare prin casele speciale din 
întreprinderi și sfaturi populara 
raionale, eu începere de luni 10 
iunie ora 10 dim. pînă joi 13 iunie 
ora 15. Cota de bilete pentru pu
blic se va pune în vînzare de 
miercuri 12 iunie la agențiile 
Pronosport (Cal. Victoriei nr. 9ț, 
Dinamo și casa specială din str. 
I. Vidu.

OLYMPIQUE MARSEILLE JOA
CA LA BUCUREȘTI

obiș-
Pro-

Ieri dimineață ne făceam 
nuita vizită la terenurile 
greșul F. B., care vor găzdui 
întrecerile concursului internațio
nal de tenis, și iată că am avut 
plăcuta surpriză de a vedea la 
„lucru" pe primii oaspetj sosiți, 
reprezentanții Libanului. Evoluau 
sub privirile noastre cei mai buni 
trei jucători libanezi: campionul 
țării Samir Khoury, cu un joc vi
guros și o alură de... halterofil 
sau luptător, Elie Atieh, cel 
vîrstnic, și mezinul echipei 
Karaoglan.

După-amiază, pe aceleași 
renuri, am urmărit pe 
șase jucători și jucătoare 
vietice: campionul Serghei 
dreev, Victor Anisimov, juniorii 
Andrei Potanin, Serghei Lihaciov, 
campioana sovietică Valeria Kuz
menko în vîrstă de 17 ani și cea 
de a treia clasată Vera Filipova. 
Cei șase tenismeni care ne vizi
tează pentru prima oară, au dove
dit un joc viguros, cu lovituri 
puternice în special de pe for- 
hand și multă dispoziție. Intr-una 
din tribune, înconjurat de frații 
Viziru, Irina Ponova, Eva Stăn
cescu și ceilalți reprezentanți ai 
tenisului romînesc care vizitaseră 
Moscova a.nul trecut, fostul mul
tiplu campion unional și actua
lul antrenor de stat Eduard Nie- 
grebețki dădea indicații prețioase 
elevilor săi și schimba păreri cu 
Victor Koilegorski inspectorul 
unional de specialitate. Amindoi 
ne-au arătat satisfacția pe care 
o au de a participa la acest inte
resant turneu și totodată de a 
reîntîlni pe jucătorii romîni. V. 
Koilegorski și E. Niegrebețki 
ne-au declarat că, de curînd jucă
torii sovietici au făcut un schimb 
de experiență, cu sportivii ceho
slovaci, evoluînd în 10 orașe din 
această țară și că speră ca intri- 
nirile de mai sus ca și cele de la 
București să folosească unei pre
gătiri cît mai bune în vederea 
celei de a 111-a ediții a Jocu
rilor Sportive Internaționale Prie-

mai
Roy

te- 
cei 
so- 

An-

tenești ale Tineretului ce vor avea 
loc la Moscova.

După aceste luări de contact 
cu primii oaspeți ai turneului, 
ne-am îndreptat către „cartierul 
general" al organizatorilor, spre 
una din cabanele bazei sportive 
din str. Dr. Staicovici. Aici pre
parativele erau în toi. Se instala 
mica centrală telefonică pentru 

deservirea celor 9 terenuri, stația 
de amplificare, mașiniie de scris 
țăcăneau de zor iar pe una din 
mese se aflau de pe acum tablou
rile cu așezarea pe probe ale ce
lor aproape 100 de concurenți și 
concurente din 13 țări. Astfel am 
aflat următoarea ordine a favo- 
rîților: SIMPLU BARBAȚI: Hu
ber, Iacobini, Gh. Viziru, Andre
ev, SIMPLU FEMEI: Kermina, 
Bucaille, Migliori, Jezdrezoteska, 
DUBLU BĂRBAȚI: Huber-Gh.

Cunoscuta echipă franceză Olym- 
pique Marseille, clasată pe locul 
6 in campionatul primei ligi pe 
anul 1956—57, va susține două 
jocuri in țara noastră. Fotbaliștii 
francezi vor evolua la București 
la 20 iunie (în compania selec
ționatei de tineret) și la 23 iunie 
(cu Progresul București). Se aș
teaptă confirmarea datelor 
partea echipei din Marsilia

La asociația Dinamo a sosit o tele
gramă de ia Dozsa din Budapesta, 
prin care se anunță componenții 
echipei maghiare pentru cea de 
a ni-a ediție a „Cursei Munților". 
Iată din cine este formata repre
zentativa asociației Dozsa: Iosif
KISS-DALLA, Gyula SERE, Geza 
TORQK, Sandor CSEPLO și lanes 
BENDE (antrenor, Sandor Nipsi).

din

Biletele pentru întâlnirile inter
naționale de la 15 iunie (Romînia

BILETELE PENTRU JOCURILE 
CU GRECIA Șl SUEDIA

TURUL ITALIEI

din

Bru- 
echi-

Tinăra campioană a Uniunii So
vietice, Valeria Kuzmenko, la pri
mul ei antrenament pe terenurile 

Progresul F.B.

• Miercuri s-a desfășurat la 
xelles meciul de fotbal dintre 
peie reprezentative ale Belgiei și 
Istandei contind pentru prelimina
riile campionatului mondial (grupa

Ii-a). Au cîșllgat fotbaliștii belgieni 
cu scorul de 3-3 (7-1).
• Pe stadionul Tașmaidan

Belgrad au continuat la S iunie în
trecerile din cadrul turneului in
ternational feminin de baschet „Cupa 
R.P.F. Iugoslavia”. Echipa R. P. 
Polone a învins reprezentativa R- 
Cehoslovace cn scorul de 60-57 (36-37) 
în timp ee Franța a dispus de 
B.PJ, Iugoslavia cu 43-31! (17-26).

• In prima partidă a meciului de 
tenis Italla-Polonia, pentru Cupa 
Davls, Italianul Merlo l-a invins pe 
Uc» eu 6-1, 6-4, 6-0.

Etapele disputate joi și vineri 
în Turul Italiei au adus noi per
turbași în clasament. Tricoul roz 
a fost îmbrăcat de italianul Nen- 
cini, care îl păstrează și după 
etapa de ieri urmat de Bobe! la 
26 sec

Vești in legătură cu campionatele europene de baschet de la Sofia
SOF1A 7 (prin teiețon de la 

corespondentul nostru). — Pre
gătirile în vederea celui mai mare 
eveniment sportiv 
Bulgaria — cum 
aici campionatele 
baschet care încep 
Sofia — sint in toi. Comisia de 
organizare, constituită de mai 

multă vreme, s-a îngrijit de rea
lizarea celor mai bune condi- 

țiuni de joc. Podiumul — special 
construit — va fi gata în cîteva 
zMe. El va fi instalat pe pista 
stadionului Vasil Levski, în fața 
tribunei principale. A fost coman
dată în R. Cehoslovacă o insta
lație specială pentru cronometra- 
rea timpului de joc și evidența 
situației scorulut Pentru parti
dele din nocturnă podiumul va fi 
luminat de reflectoare cu o putere 
de 16.000 wați. Pentru jocurile 
mai puțin importante va fi folo
sit stadionul 
din imediata apropiere a stadio- 
uului.

Pînă aoum și-au anunțat par-

găzduit de 
sint apreciate 
europene de 

la 20 iunie la

de jocuri sportive

Concursul de șah Energia
Cîștigînd totuși partida cu Stăm 

ciu din runda a L-a, Voiculescu a 
devenit din nou lider al concursu
lui. Numai pentru moment însă, 
fiindcă în runda următoare (des
fășurată joi), el a făcut remiză 
cu Nacht, fiind ajuns de Fischer 
— învingător asupra lui Menas. 
Voiculescu — Fischer (amîndoi 
cu 4 puncte), este deci partida

Din cstendarul internațional 
al natației

Ne apropiem ou pași repezi de 
concursurile internaționale la care 
sînt chemați *.ă  participe anul a- 
cesta înotătorii noștri fruntași. Rea
mintim programul calendarului in
ternațional: între 15—16 iunie doi 
înotători și un săritor sînt invitați 
Ia un mare concurs, care ya avea 
loc la Varșovia. Spre sfîrșiiul lunii 
(21—23 iunie) două echipe de polo 
pe apă se vor deplasa la Armstadt 
în R. D. Germană unde vor lua 
parte la un important turneu. In 
sfîrșit, capitala țării noastre va 
găzdui în zilele de 6- -7 iulie întîl. 
nirea internațională dintre echipele 
de tineret ale R. P. Romîne și R. P. 
Ungare.

inaintea ultimelor tai rwde
— cheie de astăzi după-am-ază, 
cînd se dispută penultima rundă 
Urmează în clasament: Nachî 
3 ’/z p., Ciocîltea, Menas, Botez 
și Sutiman cu eîte 3 p.

Aseară, la jucarea întreruptelor, 
Stanciu obținuse o poziție avan 
tajoasă în finalul de turnuri cu 
Seimeanu și în caz de victorie 
acumulează și el 3 ’/» p., trebuind 
deci să fie opus lui Nacht

La jumătatea clasamentului, s-a 
disputat joi o partidă între maeștrii 
Rădulescu și Troianescu. Ultimul, 
deși juca cu negrul, a terminat 
învingător, intrînd în plutore.l 
celor cu 2 */s  p.

Floretistete noastre 
participă miine in marele cwurs 

internațional de la Como
Floratistele Maria Vicol, E.ena 

Samsudeanu și Eugenia Țărân- 
goiu vor participa miine 
rele concurs internațional 
retă femei, organizat, an

ma-la
de flo- 

„ de an.
la Como, de către Federația ita
liană de scrimă. Reprezentantele 
noastre au plecat joi spre Como

iKiparea la campionate următoa
rele țări: U.R.S.S., Rdminia.
Franța, Iugoslavia, Ungaria, Bel
gia, Cehoslovacia, Siria, Polo
nia, Albania, Israel, Italia, R.F. 
Germană, Turda, Finlanda, Aus
tria, Scoția, Bulgaria. Este proba
bilă participarea echipelor R. D. 
Germane și Marocului. Sînt cu
noscut! — datorită ultimului cla
sament al campionatelor euro

pene (Budapesta 1955) — capii 
celor patru serii: Ungaria, Ce-

hoslovucia. U.R.S.S., Bulgaria. 
Celelalte patru echipe calificate 
în 1955 ..........................................
Polonia, 
goslavia 
prin tragere la sorți — în eîte 
una din serii în cadrul ședinței 
care va avea loc în ziua de 19 
iunie, cind 
prin tragere 
ponența. în

in turneul final adică 
Italia. Romînia și lu- 
vor fi repartizate —

se va stabili — tot 
la sorți — și com- 
rest, a seriilor.

TOMA HRISTOV

• Pe stadionul centrai „V. I. Le
nin" din Moscova s-a disputat la 5 
Iunie întllnirea Internațională de 
fotbal dintre echipa Torpedo Mos
cova șl cunoscuta echipă braziliană 
Bahia. Meciul s-a Încheiat cu scorul 
de z-1 In favoarea fotbaliștilor bra- 
ztlleal.

Joi, la Ploești
VALOROȘII SCR1MERI AI F. S. G. T. (FRANȚA) AU TERMINAT M

LA EGALITATE CU REPREZENTANȚII
Miine, meci internațional la București:

Vestita școală franceză de scri
mă este demn reprezentată de 
trăgătorii F.S.G.T., care, la invi
tația secției sport din . C.C.S., 
sint de cîteva zile oaspeții țării 
noastre.

Joi după amiază, la Ploești, am 
asistat la o interesantă întrecere 
pe echipe, ta patru probe, în care 
am urmărit excelenta pregătire a 
tinerilor floretiști Lemeur și 
Moreau (acesta este și o mare 
speranță la spadă) și tehnica de- 
săvîrșită a fostului campion al 
Parisului, Thallandier, precum și 
comportarea foarte bună a trăgă
torilor și trăgătoarelor reprezenta
tivei asociației Energia, debutan
tă în concursuri internaționale. 
Sportivii noștri, după un început 
slab, explicat in mare măsură de 
emoția debutului, au rezistat im
petuosului atac al flore'îștilor și 
spadisinilor francezi, fiind la un 
pas de un valoros rezultat de e- 
galitate, au învins categoric la 
floretă fete și au cîștigat la limită 
la sabie. Astfel, rezultatul final 
al întîlnirii Energia 
este 2—2. realizat 
rezultate parțiale 
RETA BĂIEȚI 
F.S.G.T. (Marcou
v, Bossi 2 v, Lemer 2 v ; Poenaru 
1 v, Papp 2 v, Botka 2 v, Paisie 
I v); FLORETA FETE 4—0 pen
tru Energia (Cecilia Neagu 2 v, 
Maria Luțzki 2 v ; Annie Matou- 
siak 0 v, Monique Mourey 0 v); 
SPADA: 6—3 pentru F.S.G.T.

F.S.G.T. 
prin următoarele 
pe probe : FLO- 

10—6 pentru 
2 v, Moreau 3

ASOCIAȚIEI ENERGIA
F.S.G.T.—Progresul
2 v,('Moreau 3 v, Ledeweyn

Lariytt 1 v; Lambrino 2 v, Lău- 
doiu 1 v, Franczia 0 v); SABIE 
5—4 pentru Energia (Mezei 3 v, 
Vasile Csipler 2 v, Vintilă 0 v; 
Thallandier 2 v, Bossi 1 v, Lede
weyn 1 v).

Din reprezentativa Energia au 
lăsat o foarte bună impresie tră
gătoarele Cecilia Neagu și Maria 
Lutzki, sabrerul Adalbert Mezei, 
Silviu Lambrino și Gheorghe Lău-

doiu (acesta a pierdut două asal
turi la mare luptă, în cel cu Le
deweyn rezultatul de 7—8 fiind 
chiar influențat de o hotărîre pri
pită a arbitrului francez Thallan
dier) la spadă, și Sorin Poenaru 
la floretă care, din cauza materia
lului de slabă calitate 
folosit, a pierdut la 
asalturi.

pe care l-a 
limită două

ILIESCU

A
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Echipa franceză de scrimă F.S.G. T. aduce prietenia Franței, tuturor 
tinerilor cititori. ai Sportului popular.


