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Sportul în vacanța de vara 
a elevilor

Interviu cu tov. S. Baranyi, directorul Direcției 
Educației Fizice din Ministerul Invățămintului 

și Culturii
După aproape un an de învăță

tură, elevii din întreaga țară pă
șesc înt-o vacanță pe care le-o 
dorim cît mal plăcută, mai plină 
de bucurii. Cum dintr-o vacanță 
de vară sportul nu poate fi... ab
sent, am adresat tovarășului S. 
Baranyi, directorul Direcției Edu
cației Fizice din 
țămintului și 
întrebări privind 
vor desfășura în 
vederea întăririi

ÎNTREBARE 
sportivă școlară 
tregului an și cu deosebire

Ministerul Invă- 
Culturif, citeva 

acțiunile ce se 
vara aceasta. în 
sportului școlar. 
— Activitatea 
de-a lungul tn- 

.______ _____ 1____ "li cam
pionatele școlare, au scos în evi
dență un număr de elemente eu 
multe perspective. Ce posibilități 
vor avea ele să-și desăvîrșească 
pregătirea sportivă în timpul va
canței de vară?

RĂSPUNS — In procesul de 
Invățămint, educația fizică aduce 
o prețioasă contribuție Ia pregăti
rea multilaterală, la educarea ti
neretului. Este normal ca efortu
rile depuse timp de un an în ve
derea bunei desfășurări a orelor 
de educație fizică și a activității 
sportive să fie continuate In 
oul vacanței de vară. După 
ați remarcat, competițiile și 
ales campionatele școtare au 
dențiat numeroase talente. 400 de 
elevi și eleve — atleți, gimnaști 
și handbaiiști — care s-au remar
cat în campionatele școlare, vor 
fi prezenți între 15 iulie și 5 au
gust în tabăra de la Bucșoaia 
(reg. Suceava), unde vor benefi
cia de îndrumarea celor mai buni 
profesori și antrenori.

ÎNTREBARE — Cu alte cu
vinte, sportivii fruntași din rîndul 
elevilor au motive să se bucure. 
Dar ceilalți, cei ce-și petrec va
canța în mod obișnuit?

RĂSPUNS — Nici 
fost uitați. In cadrul 
se vor organiza în 
centrelor, va exista

din care, firește, nu va lipsi 
sportul. Există însă și o acțiune 
cu caracter de masă, care are ca 
scop inițierea elevilor în natație. 
In colaborare cu C.C.F.S. se or
ganizează o serie de centre de 
natație, care vor funcționa în tot 
cursul verii. Un astfel de centru 
de inițiere va funcționa, de pildă.

(Continuare în pag. 2)
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MARGINALII LA O VALOROASA PERFORMANTA
A BASCHETBALIȘTILOR NOȘTRI

Acțiune sub coșul echipei noastre. Zubkov luptă 
pentru minge împreună cu Răducanu și Cucoș. 
Jos în dreapta se vede Semenov, care parcă sus
ține buchet ut celor trei. (Foto: L. TIBOR)

aceștia n-au 
taberelor ce 
majoritatea 

un program

deosebit 
victoria

„Am arbitrat un meci 
de animat, încheiat cu 
meritată a echipei romîne, care a 
fost superioară". Sînt cuvintele ar
bitrului cehoslovac Jan Klen. O

declarație scurtă, 
dar cuprinzătoare, 
ilustrind destul de 
clar atît aspectul 
jocului, cît și me
ritele învingători
lor.

Valoarea impor
tantului succes ob
ținut de baschet- 
baliștii noștri nu 
poate fi însă cu
prinsă doar în cî
teva cuvinte ale u- 
nei declarații. Vom 
încerca să o facem 
noi în rinduriie de 
față,

Să arătăm pen
tru aceasta — fără 
a mai reveni asu
pra poziției ocupa
te de echipa Uni
unii Sovietice în 
baschetul mondial 
— că în lumea în
treagă sînt extrem 
de puține echipele 
care au la activ 
victorii asupra re
dutabilei formații a 
U.R.S.S. Dacă ar 
fi numai acesta re
marcă, și încă per
formanța reprezen- 

ar suficient 
nu ne- 
care a 

___ _______ ___de acum 
două zile, de maturitatea, de pon-

fi 
Să

ta ti vei romîne 
de bine subliniată, 
glijăm însă maniera de 
fost realizat succesul <

»

Prima zi a turneului internațional de tenis... 
primele surprize

— „Teren unu, să se pregătească 
Radzio cu Dancea!“

— „Comunicați telefonic situația 
scorului de pe terenul central!"

— „Teren cinci, s-au prezentat ta 
joc Bucaille și Ressu" .

Megafoanele risipite pe întin
sul bazei sportive Progresul 
F. B. au emis aproape continuu 

. luni dimineață dispozițiile șl indi
cațiile secretariatului general al 
concursului internațional de tenis 
consemnind totodată deschiderea a- 
cestei importante competiții a „spor
tului alb". Intr-adevăr, ieri dimi
neață, chiar înainte de ora 8, fixată 
drept început ofictal al partidelor, 
marea majoritate a concurenlilor 
romîni și străini se aflau pe tere
nuri sau în jurul lor, gata să „a- 
salteze" titlurile de campioni 
naționali ai R.P.R.

Primele întreceri masculine 
minine de simplu ne-au oferit 
spectacole interesante, cîteva 
facții, dar șl cîteva decepții

inter-

,w fe- 
unele 
satis- 
puțin 

scontate. In general subliniem ar
doarea cu care cei mai multi din
tre participanii și-au disputat înft- 
iefatea, în ciuda căldurii excesiv de 
mari. Primele succese romînești 
le-au înregistrat BosCh, Juhasz, 
Anghelescu, Cristea și Rakosi. In 
deosebi primii doi au dovedit stă- 
pînirea din ce in ce mai sigură „a 
diferitelor procedee tehnice și mai 

,cu seamă maturitate. Ne referim în 
primul rind la Bosch, care avînd 
de înfruntat un jucător mai experi
mentat, campionul Libanului Samir 
Khouri, a știut să-și „poarte" ad
versarul măi virstnic suficient pen
tru a-l obosi și pentru a-i impune 
jocul său variat. Ciștigînd cu 6—8. 
6—2, 6—4, tinărul nostru repre
zentant a început să-și formeze un 
oalmares internațional a cărui în
tregire va depinde de modul cum 
va ști să-și completeze bagajul cu
noștințelor tehnice și tactice, avînd 
in vedere că este un element cu re
ale perspective. Valoroasă este și 
victoria timișoreanului Juhasz in 
fața sovieticului Anisimov: 7—5, 
6'—/.

Jocuri sub așteptări ne-au prile
juit disputele lui Caralulis cu ma
ghiarul Palinkas (6—3, 2—6, 2—5) 
și Zacopceanu cu bulgarul Ciupa- 
rov (0—6, 7—9). Mai ales al doilea 
eșec nu-și găsește vreo scuză te
meinică. Cornel Zacopceanu corn- 
portindu-se și de această dală me
diocru.

Tinărul Ștefari Georgescu a sufe
rit si el o înfrîngere la egipteanul 
Ismail Adel (7—5, 6—8. 3—6), du
pă ce fusese 
în momentul 
in selul II. 
confirmat în 
Mâți le sale

Neplăcut că Ia acest mic capitol 
critic referitor la iertismenii romîni 
este necesar să adăugăm un aspect 
negativ privind lipsa de punctuali
tate și chiar sportivitate a unora 
dintre concurențl. Dar la această 
menționare ne-a obligat întîrzieri- 
le nejustificate ale jucătorilor T. 
Bădin și Șt. Anghelescu care nu
mai prin indulgența organizatorilor 
și bunăvoința adversarilor nu an 
fost eliminați din concurs. Mai 
gravă este neprezentareala meci a 
Elenei Roșianu și a Marianei Nicu- 
lescu.

Apariția jucătoarelor și jucători
lor străini în primul tur nu poate 

, ,fi considerată suficient de edifica
toare pentru evoluția viitoare a tur
neului. Apreciem totuși calitatea jo
cului reprezentantelor tenisului ma 
ghiar Leposne-Hidași, Bardoczi, al 
celui din R.D.G- prin jucătoarea 
Lindner, singurele care au avut par
tide oarecum mai dificile. De ase 
menea Ginette Bucaille (Franța) 
s-a dovedit una dintre protagonis
tele competiției. Așteptăm verifica
rea în concurs a posibilităților ce 
lorlalte concurente fapt perfect va
labil și pentru probele masculine, 
unde pînă acum s-au evidențiat 
doar maghiarul Palinkas și sovie
ticul Lihaciov.

După-amiază, atenția spectato
rilor a fost concentrată asupra 
cît-orva partide de dublu. Desigur 
că ei au apreciat victoria tinerilor

la un pas de victorie 
cînd a avui mecibal 
Totuși, Georgescu a 
bună măsură posibi-

romîn Serester — Cristea asupra 
bulgarilor Calcev — Lazarov, 6—1, 
6—0, a juniorilor sovietici Po- 
tanin — Lihaciov în fața primului 
cuplu bulgar, Ciuparov—Romanski, 
sau evoluția palpitantă a intîlnirii 
dintre libanezii Khouri—Atteh și 
Bardan — D. Viziru. Publicul a 
fost atras în egală măsură și de 
prezența pe teren a jucătoarelor 
franceze Bucaille — Kermina și a 
celor sovietice Filipova — Kuz
menko. Și astfel prima zi a cam
pionatelor a luat sfîrșit.

C. SEVEREANU 
N MARDAN

Rezultate mai importante: sim
plu bărbați: turul I: Karaoglan

(Continuare în pag. 8)

derea, de precizia manifestată m 
acțiuni de baschefbaliștii romîni. 
Tot timpul jocului, urmărind evo
luția reprezentanților noștri, am a- 
vut imaginea unei echipe în ade
vărata accepție a cuvintului, a unei 
formații care știe ce vrea, și știe, 
pentru că este pusă la punct cu 
pregătirea. Aceasta a fost de alt
fel impresia generală, dar mai cu 
seamă a tehnicienilor, dintre care 
nu-l vom cita decît pe renumitul 
5. Spandarian, antrenorul echipei 
U.R.S.S., a cărui declarație este 
cum r.u se poate mai elocventă: 
„/« gene'al a ieșit in evidență 
simțitorul progres al reprezentati
vei Rorhiniei. care mi-a apărut ca 
un colectiv bine sudat și adio'.

Intr-adevăr, se poate spune că 
echipa noastră reprezentativă a 
fost bine pregătită, și desigur că 
spurrind aceasta acordăm partea 
lor însemnată de merit celor doi 
antrenori ai lotului — VasMe Po
pescu și Alexandru Popescu. Nu 
vom uita însă să amintim aici și 
de contribuția antrenorilor din co
lectivele care au dat jucători echi
pei naționale și al căror merit este 
de asemenea considerabil.

Vorbind despre protagoniștii... 
direcți ai frumoasei victorii de du
minică, socotim că este necesar să 
începem prin a rosti cîteva cuvin
te despre atmosfera și spiritul de 
lucru din cadrul echipei naționale. 
In timpul pregătirilor din anul a- 
cesta a existat într-adevăr între 
jucătorii noștri un puternic spirit 
de seriozitate și de colaborare. 
Fiecare dintre componenții repre
zentativei a fost permanent ani- 

.mat de dorința de a contribui cît 
mai mu-lt la efortul colectiv care 
urmărea să ducă echipa noastră 
pe calea progresului așteptat de 
toți. Iată unde se găsesc explica
țiile bunei comportări de pînă a- 
cum a reprezentanților noștri, care 
din cele cinci jocuri internaționale 
susținute anul acesta în compania 
unora dintre fruntașele baschetului 
european, nu au pierdut decît unul.

Bine înțeles că — așternînd pe 
hîrtie aceste rîn-duri — ne gîndim 
la : FOLBERT — care și-a regă
sit încrederea în forțele lui și se 
prezintă acum ca un adevărat că
pitan de echipă; LIVIU NAGY (că
pitanul secund al naționalei) — un 
jucător cu multă experiență și care 
ajută efectiv astăzi acțiunilor co-

Bun venit, 
dragi oaspeți 

bulgari
întreg poporul nostru intimpin*.  

cu dragoste și entuziasm pe re
prezentanții poporului bulgar, to
varășii Anton Iugov, președintei» 
Consiliului de Miniștri, și Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Bulgar, care venind din R.P. Un
gară ne vor fi oaspeți timp de ci— 
teya zile. Străvechea prietenie ro- 
mino-bulgară, născută și călitS. 
prin lupta dusă veacuri de-a rin
dul pentru scuturarea jugului oto
man, in războiul de eliberare na
țională de la 1877—1879, in lupt*  
celor două popoare pentru cuceri
rea libertății și independenței na
ționale și sociale a devenit tot mai 
trainică de ia an la an. Astăzi po
poarele noastre sînt și mai strin» 
unite în lupta pentru realizarea 
unor succese tot mai importante 
"'entru înfăptuirea țelului cornua 
— construirea socialismului.

Cu puțin timp în urmă, priete
nia romino-bulgară a cunoscut o 
nouă și puternică manifestare. La 
începutul lunii aprilie delegația 
guvernamentală și de partid a 
R.P. Romine a vizitat R.P. Bulga
ria. Pretutindeni delegația noastră 
a fost intîmpinată cu multă dra
goste și căldură. Documentele 
semnate cu prilejul acestei viziteu 
în care au fost expuse rezultatele 
tratativelor dintre cele două părți, 
au constituit o nouă piatră la te
melia tradiționalei prietenii romi- 
no-bulgare.

Astăzi, cind delegația poporului 
prieten bulgar în frunte cu tova
rășii Anton Iugov și Todor Jivkoor 
a pășit pe pămintui patriei noastf*  
dragi, poporul romîn salută mk 
dragoste frățească pe fnalții oao» 
peți și le urează din toată iniM*  
un călduros „BUN SOSIT".

4 ------ ------ ------ ---------——-----—

Maria Itkina: nou recori 
mondial la 400 m. plat

CONSTANTIN FAUR 
EFTIMIE IONESCU

(Continuare în pag. 8)

Cunoscuta sportivă sovietică M**  
ria Itkina a stabilit un nou reconț 
mondial în proba de 400 rn. ptafș 
Ea a parcurs distanța probei îri. 
timpul de 54 sec., între tind vechiul 
record mondial, care aparținea Par*  
alinei Lazareeva, cu 1,2 sec.

Concursul a avut loc la MinsJț^

In Capitală a fost dată în folosință o nouă bază 
sportivă pentru tineretul studios

Duminică dimineața a fost inau
gurată în Capitală, o nouă și as
pectuoasă bază sportivă. Este vorba 
de baza sportivă a Ministerului 
Invățămintului și Culturii, ame-

rujată la lacul Tei și rezervată 
tineretului studios drn Capitală.

La festivitate au luat parte fov. 
Gh. Pioeșteanu, secretar general 
al Ministerului Invățămintului și

Un aspect de la festivitatea de inaugurare

Culturii, prof. Ion Livescu, pro
rector al Universității „C. I. Par
hon", S. Barany, director al di
recției educației fizice din Mini»- 
terul Invățămintului și Culturii, 
profesori de educație fizică din 
invățămîntul superior și mediu, ac
tiviști sportivi și numeroși știutiviști sportivi și numeroși 
denți și elevi.

In cuvîntul de deschidere, 
Gh. Pioeșteanu. în numele 
nișterului Invățămintului și 
furii, a subliniat că dezvoltării 
continue a activității sportive în 
rindul tineretului studios trebuie 
să-i țină pas crearea ccndiH lor 
necesare și în special existența a 
cît mai multor baze sportive și a 
predat noua bază sportivă Uni
versității „C. I. Parhon*  pentru 
asociațiile studențești.

După solemnitatea inaugurării 
cei prezenți au urmărit numeroase 
demonstrații de gimnastică spor
tivă executate de studențl și s'u- 
dente de la Institutul de Cultură. 
Fizică. *

tor. 
Mi- 

Cul-



tePARTACWm DE VARĂ A TINERETULUI

In București, după două luni
de desfășurare a întrecerilor

mai bine de două luniț După
de la ziua primului start în Spar
tachiada de vară a tineretului se 
impune o succintă trecee in re
vistă a rezultatelor obținute de co
lectivele sportive din Capitală. 
Fără discuție că nu trebuie tre
cut ci: vederea faptul că organiza
torii Spartacniadei in București 
au fost handicapați de vremea 
nefavorabilă ; cu toate acestea nu
mărul tinerilor și tinerelor care au 
participat în întrecerile, primei e- 
tape a marii competiții se ridică 
la aproape 55.000 
53.575, în ziua de 5

La prima vedere, 
este mulțumitoare,
jeferim și la seriozitatea cu care 
au fost organizate concursurila 
In raioane ca Tudor Vladimires- 
cu, în colective sportive ca Fla
mura roșie. Fabrica de confecții 
„■Gheofghe Gheorghiu-Dej", Pro-

.gresul I.T.B. și lustiția, școala 

.medie nr. 20 și școla profesiona
lă Metal 1, s-ar părea că în ge
neral prima etapă a Spartachiadei 
s-a desfășurat cu succes în Ca
pitală. Dar toate acestea numai

(mai precis, 
iunie).
această cifră 
iar dacă na

REGULAMENTUL PREVEDE

Spartachiada de vară a ti- 
j" neretului se va desfășura în 

7 etape:
—■■ Etapa I (pe colective și 

comune), etapa a Il-a (pe lo
calități și centre de comune), 
etapa a Ill-a (raională), etapa 
a IV-a (inter-raioane, la hand
bal și volei) în perioada 1 a- 
prilie — 30 iunie, conform pro
gramului calendaristic elaborat, <

< de comisiile regionale de orga- 
J nizare.

1 . Etapa a V-a (regională.) 
~ 6—7 iulie

— Etapa a Vl-a (inter-re- 
giuni la handbal și volei) 14 
iulie

— Etapa a Vil-a (finală^ 
18—21 iulie.

.1

DESPRE

adus-o, după părerea 
sportul, acest minunat

Fără îndoială, o asemenea dis
cuție este binevenită.

Uzina noastră, una dintre cele 
■mai mari uzine textile din țară, 
■ care produce felurite țesături atit 
^pentru. consumul intern cit și pen- 
ciru export, a reușit ca in primele 
■cinci luni ale anului să-și reali- 
izeze toți indicii de plan și să 
idea produse de calitate superioa
ră, fapt care îndreptățește colec
tivul nostru de muncă să aspi
re la mult rivnitui drapel de în
treprindere fruntașă. O contribu
ție însemnată la obținerea acestor 
succese a '

.mea, și , 
-mijloc de reconfortare fizică și 
morală.

Exorimată in cifre activitatea 
sportivă de la uzinele „30 De
cembrie" din Arad se desfășoară 
tn nrezent tn 13 ramuri de sport 
,{atletism, gimnastică, fotbal, box. 

■upte, popice, canotaj, tenis de 
cîmp, tenis de masă, turism, șah, 
cir și handbal) reprezentate prin- 
ir-un număr de 300 sportivi cu o 
pregătire avansată, prin cam tot 
atiția purtători ai insignei G.M.A., 
or in cei 850 participanți la Spar- 
zachiada de iarnă a tineretului 
precum și prin cei peste 500 ti
neri și tinere care s-au inscris la 
••ompetițiile din cadrul Sparta- 

c'niadei de vară.
mai pot adăuga cei 12 antrenori 

. si 3 instructori
.sportive (stadionul ,30 Decem- 

• brie", poligonul de tir, baza nau- 
. tică de pe malul Mureșului, clubul, 

terenurile de tenis etc ) precum și 
însemnate cantități de materiale 
și echipament sportiv pentru a- 
chiziționarea cărora s-a cheltuit 
numai în acest an suma de 50.000 
lei. Acestea sint cifrele. Dar este 
cazul să vorbim și despre cei 
care, atrași de colectivul sportiv 
prin diferite mijloace de propa
gandă și agitație, de îndemnul 

La acestea se

sportivi, bazele

la prima vedere, pentru câ posi
bilitățile erau mult mai vaste și 
cîteva exemple ne vor demonstra 
aceasta.

Unur dfn mof'vele invocate — real 
de altfel — este timpul nefavora
bil. Cu toate acestea. în raionul 
Gh. Ghebrghîu-Def au participat 
peste 5000 de tineri exact fa dis
ciplinele sportive mai greu de or
ganizat ț 
(fotbal, 
schimb, 
celelalte 
gramul 
tal neglijate, deși nimeni nu poa
te demonstra că pe o vreme care 
a permis organizarea unui meci 
de fotbal, de exemplu, nu s-ar pu
tea disputa ș» un joc de handbal 
feminin sau o cursă cicliști. De 
asemenea, decalajul dintre realiză
rile unora dintre raioane față de 
altele. Cum se 
că în timp ce 
Vladimir eseu au 
cursuri 13.000 
care 4000 fete) 
Bălcescu aproape 8.500, 
nul 23 August numărul partici- 
panților este de numai 4650, deși 
s-au desfășurat întreceri în toate 
disciplinele sportive prevăzute de 
regulament? in fond, cî.nd a plo- 

pe vreme nefavorabilă 
volei și atletism). In 

ca și in raionul Stalin, 
ramuri de sport din pro- 
Spartachiadei au fost to-

explică, de pildă 
în raionul Tudor 
participat la cori
de tineri (dintre 
iar în raionul N. 

în raio-

uat. a plouat în întreg Bucur eș-
țiul!

In tot cazul, a mai rămas des-
tulă vreme (și. pe cite speram.

în urmă să 
pierdut Des- 
multâ, astfel 
pierdută mei

frumoasă), pentru ca raioanele și 
colectivele rămase 
poată reface terenul 
tu'ă, dar nu prea 
tocit nu mai trebuie 
o clipă, dacă dorim ca orașul 
București să se poată lăuda cu 
rezultate cit mai bune în prima 
etapă a Spartachiadei de vară a 
tineretului.

I. Bahmuțeana corespondent

MUNCA ȘI
★

CONSTANTIN ARDELEANU 
director general al uzinelor „30 

Decembrie“-Arad
★ ★

unor iubitori de sport ca Francisc 
Vaczi, E. Horvath și Arcadie Co
vaci, sau călăuzi^ de propria lor 
dorință, îndrăgesc zi de zi spor
tul. in această privință este edi
ficator „asaltul" pe care ii dau, 
in zilele cu timp frumos, ambar
cațiunilor de la baza noastră 

nautică zecile de tinere șl tineri, 
formarea echipelor de fotbal in 
mai fiecare secție, constituirea ti
nerei noastre echipe de handbal 
feminin precum fi numeroasele 
excursii pe care mulți dintre sa- 
lariați le fac in fiecare duminică 
împreună cu familiile lor.

Cit de mare este influența pe 
care o exercită sportul asupra 
măririi capacității de muncă, aș 
spune chiar a poftei de lucru, 
m-am convins personal in dimine
țile de luni tind, vizitindu-i la 
locul de muncă pe mulți 
cei care desjășuraseră in 
precedentă o cit de mică 
tate sportivă, am observat 
ceștia sint 
la ceea ce 
de obicei, 
bide să mai 
toare tinere ca Ana Tamaș, Ele
na Costea bune canotoare, Elena 
Popa gimnastă. Eugenia Neatnțu 
șt Elisabeta Celedeș handbaliste 
ca și toți acei tineri de la fila
tură, electricieni sau lăcătuși din 
sectorul mecanicului șef sint in 
același timp muncitori fruntași, 
randamentul lor în muncă fiind 
intr-o continuă creștere. De toa
te acestea nu se pot bucura insă 
acei care se mai țin încă depar
te de sport, considerindu-l în mod 
cu totul greșit drept o pierdere 
de timp.

Convins de toate binefacerile 
sportului, colectivul de conducere

dintre 
ziua 

activi- 
că. a- 
atențimai vioi, mai

fac și mai activi ca 
Iată de ce. nu tre- 
mire pe nimeni că (esă-

0 sărbătoare a tinereții și a sportului
...O adevărată^ demonstrație de grație și măiestrie ne-a fost 

furruzulă de pe scena Arenelor Libertății de către elevii școlilor 
medii din Capitală, cu prilejul serbării de sfirșit de an școlar. 
Prin intermediul obiectivului fotografic, aveți ocazia să faceți cu
noștință cu giuuțqsteie Școlii medii nr. 16, care, sub conducerea 
prof. Marieta Bușea, au executat frumoase exerciții de ansamblu 
și cu elevii Școlii medii nr. 17, care, conduși de prof. Dan Popescu, 
au executat a suită de piramide de-a dreptul impresionante.

(foto: L. TIBOR)

axMuMtc Școlii medii nr. 16, care, sub conducerea 
Bușea, au executat frumoase exerciții de ansamblu

Sportul în vacanța de vara 
a elevilor

Ta

(Urmare din pag. I) 

complexul sportiv frânte Gher- 
ixn din Capitală.
In alte orașe ale țării cercurile 

pedagogice ale profesorilor de e- 
ducație fizică în colaborare cu co
mitetele locale C.F.S. vor organi
za. la rindul lor, centre asemă
nătoare.

ÎNTREBARE — Știm, de ase- 
menea, că între 2 și 20 tunieele- 
vii vor face o practică menită să 
adîncească caracterul procesului 
de politehnizare a învățamintului. 
Există și în cursul acestei practici 
posibilitatea angrenării elevilor 
Intr-un program sportiv?

RĂSPUNS - Fără îndoială că 
da; instrucțiunile prevăd clar in 
acest sens că perioada de practici 
industrială sau agricolă a elevilor 
va avea un program din care nu 
vor lipsi excursiile cu caracter 
instructiv (care vor completa 
practic orele de geografie, istorie, 
științe naturale), vizitele în grup 
la centrele industriale sau agrico
le apropiate, precum și vizionarea 
spectacolelor sportive și partici
parea la concursuri. Mai «nult 
deci! at»t în această perioadă se

SPORT
uzinelor noastre s-a străduit 
ajute prin diferite mijloace

al 
să 
dezvoltarea activității sportive din 
cadrul întreprinderii noastre în
sărcinând pe un membru al său, 
iov. Em. Boriac, cu urmărirea fi 
sprijinirea efectivă a acestui do
meniu de activitate. Cu toate a- , 
cestea, atit colectivul sportiv și 
celelalte organizații de masă cit 8 
și colectivul de conducere al uzi- > 
nelor, au rămas încă mult datori ța 
activității sportive din uzină. In M 
primul find nu s-au folosit, după » 
părerea mea, condițiile existente, ■ 
favorabile dezvoltării unor ramuri S 
de sport cum este de pildă ciclis- n 
mul, deși sute de tinere folosesc S( 
zilnic bicicleta drept mijloc de 
transport. Singurul concurs orga- ™ 
nizat in anul trecut este insufi- ® 
cient și cred că colectivul nostru << 
s nor tiv ar trebui să se gindească g 
mai profund la acest lucru. Și > 
astfel de exemple sint valabile și M 
in cazul canotajului, atletismului, g 
șahului sau voleiului, un sport n 
mult neglijat in cadrul intreprin- « 
derii noastre. Concomitent cu a- « 
ceasta va trebui asigurată și o »1 
bază materială corespunzătoare. A 
In această direcție ne-am propus 3 
ca pe Ungă lucrările de recondițio- g 
nare care se fac in prezent la w 
stadion (regazonarea terenului, g 
reamenajarea pistei de atletism. M 
amenajarea unui dormitor pentru %\ 
sportivii oaspeți), să mai asigu- 
răm repararea sălii de gimnastică, )» 
amenajarea unor terenuri de vo- IS 
lei și tenis și asigurarea prin alte W 
mijloace a condițiilor necesare S) 

pentru practicarea di'eri'ș'or ra- \\\ 
muri de sport. %

O muncă susținută, o aprofun- 
dare a problemelor legate de acest (țț 
domeniu de activitate ca și folo- ÎF 
sirea dorinței maselor de munci- )i 
tori de a practica anumite ramuri )) 
de sport, iată ce se impune și în S 
cazul uz:nelor ,30 Decembrie" un- 
de sportul trebuie să se imb'ine ;)) 
tot mai armonios cu munca.

ridicarea 
profeso- 
Intre 1 

la Cluj 
de per-

catedrelor de 
I.C.F. și de 
antrenori din

vor efectua prin muncă voluntară 
unele amenajări gospodărești de 
interes obștesc: punerea Iar punct 
a bazelor sportive ale școlii pre
cum și amenajarea unor terenuri 
sportive simple.

ÎNTREBARE — Ultima noa
stră întrebare se referă tot la 
elevi, însă... indirect. Ce se va în
treprinde în vara aceasta pentru 
ca procesul de instruire sportivă 
a elevilor să se desfășoare în vi
itorul an școlar la un nivel ctt 
mai ridicat?

RĂSPUNS — După cum înțe
leg, vă interesează ce se va face 
în vara aceasta pentru 
nivelului profesional al 
rilor de educație fizică? 
și 21 iulie vor avea loc 
și Orașul Stalin cursuri 
fecționare la atletism și gimna
stică sportivă. Ia Predeal vor 
funcționa intre 7 și 28 iulie 
cursuri de perfecționare Ia gim
nastică artistică, iar între I și 
30 august, la Eforie, profesorii 
de educație Fizică vor participa, tn 
două serii, la cursurile de înot. 
Aceste cursuri vor fi conduse de 
cadre didactice ale 
specialitate de fa 
către cei mai buni 
țară.

Țin să adaug că 
accent pe specializarea pe spor
turi și probe pentru ridicarea pe
dagogică, teoretică și practică, a 
profesorilor de educație fizică. 

Așa de pildă, o serie de profesori 
vor urma un curs de specializare 
in săriturile cu prăjina sub :ndru- 
marea cunoscutului antrenor so
vietic Denisenko. Chiar în zile'e 
acestea, se desfășoară în Bucu

rești cursul de specializare în vo
lei și baschet sub îndrumarea an
trenorului sovietic prof. Ciuma- 
kov.

Acestea sint acțiuni cu caracter 
permanent, care vor fi continuate 
și în anii viitori.

Mulțumindu-i tovarășului direc
tor S. Baranyi pentru interesan
tele sale relatări, ne exprimăm la 
Irindul nostru convingerea că mă- 
tsurile luate se vor bucura de un 
Ideplin 'succes. Iar elevilor, care 
Ivor beneficia de aceste măsuri, le 
! urăm vacanță plăcută.

punem mult

Deși a reunit nume încă necon sacrate gala de box organizată du
minică de colectivul Voința Lemn mobilă a prilejuit dispute de bună 
calitate. Una dintre acestea a fost cea dintre Constantin Boțoc (Vo
ința Lemn mobilă) și Consta ntin Florea (Energia Mao Țse dan).

In clișeu: C. Florea eschivează directa de stingă trimisă de C. 
Boțoc. ' i (Foto: L. TIBERIU)

lFJE«5 T11/U LUI ij.
se desfășoare 

sportive în-: 
de la Mos- 

colectivefle 
dispută în- 
fazei finale

Pe întreg cuprinsul patriei noa
stre continuă să 

nenumărate competiții 
chinate Festivalului 
cova. In Capitală, 
sportive Voința își 
Wietatea în cadrul 
a întrecerilor de volei și fotbal. 
In organizarea colectivului Vo
ința Lemn-mobilă a avut loc du
minică o reuniune de box. Pen
tru zilele viitoare colectivul 

FI. roșie Comerț în colaborare cu 
colectivul Energia I.P.R.O.FjI.L, 

a programat un concurs de gim
nastică, la care au fost invitate 
reprezentative masculine și femi
nine ale tuturor asociațiilor spor
tive.

In organizarea colectivului Pro
gresul I.T.B. se va disputa în 
curînd o compelbiție dotată cu 
„Cupa Festivalului", al cărei pro
gram cuprinde întreceri de atle
tism, volei, natație și fotbal, cuj 
participarea tuturor celor bl 
cercuri ale colectivului.

Dintre numeroasele manifestări 
sportive programate de asociația 
Locomotiva remarcăm două între
ceri originale: un concurs de 
marș pentru începători (cu start 
deschis) și un concurs de marș 
intitulat „Circuitul Gărilor" la 
care vor lua parte selecționate de 
asociații. Tot în organizarea aso
ciației Locomotiva se va desfă
șura, pe lacul Băneasa, un con
curs popular de canotaj.

La Baia Mare este în curs de 
desfășurare competiția de fotbal 
pentru „Cupa Festivalului", orga
nizată de comisia regională de 
specialitate. Meciurile disputate 
pînă acum s-au încheiat „cu ur
mătoarele rezultate tehnice: E- 
nergia Trustul Miner B.M. — 
Progresul Satu Mare 6—1(2—0);. 
Recolta Cărei — Dinamo B.M.
2— 1 (1—1); Energia Phenix B.M. 
— Progresul Cehul Silvaniei
3— 2 (0—1). La competiție par
ticipă 12 echipe din regiunea Baia 
Mare.

Clujul găzduiește în această 
săptămînă un bogat program de 
manifestări sportive la care și-au 
anunțat participarea un mare nu
măr de snortivi din toate colec
tivele locale. Astfetl, la bazinul 
„Ianos Herbak" se vor disputa 
întreceri de natație, iar in sala a- 
celuiași colectiv întreceri de trîn- 
tă. Pe stadionul ,.Gh. Gheorghiu- 
Dej" se vor desfășura întreceri 
de atletism și meciuri de volei, 
iar pe terenul din parcul „Victor 
Babeș" Vor avea loc întreceri de 
handbal. Tot în această săptă- 
mină vor avea loc la Cluj o serie 
de manifestări artistice și cultu
rale la care vor lua parte nume
roși sportivi cuprinși în diferite 
ansambluri.



altele

Peste 3 zile la Snagov
PRIMUL CONCURS INTERNATIONAL DE CANOTAJ AL ANULUE

Participă concurenți din cinci țări

ziarul nostru
_ ____ ,__  _  ... entuziasmul sportivii care au primit atît de fru
moasa misiune de a apăra culorile patriei în întilniri internaționale. 
Se poate constata că în ultima vreme sprijinul publicului — atît de 
necesar sportivilor — este mai susținut. Așa s-a întîmplat la ultimele 
meciuri de rugbi și fotbal; așa s-a întîmplat și la cele două întîl- 
niri internaționale de baschet. Faptul demonstrează și strînsa legă
tură sufletească dintre sportivi și miile (uneori chiar peste o sută 
de mii) de spectatori. încurajați de public, sportivii prind aripi și 
buna lor comportare răsplătește pe cei ce îi sprijină.

Și fiindcă e vorba de public, trebuie să mai arătăm că sîntem de 
mult obișnuiți ca oaspeții veniți din diferite țări să rostească și să 
scrie cuvinte de laudă la adresa publicului nostru, care s-a impus 
prin obiectivitate, pricepere și în deosebi prin nedezmințita-i ospi
talitate.

Se pare însă că, anumite manifestări ale publicului nostru îi su
pără pe oaspeți. Așa este cazul cu acel „hei-rup', prelungit, care se 
face auzit, îndeobște, cînd un sportiv din echipa care ne vizitează 
țara, execută o lovitură liberă. Prelungitul „hei-rup" a răsunat pu
ternic și la întilnirile cu rugbiștii englezi sau francezi, la cele cu 
fotbaliștii englezi, polonezi și sovietici, ca și la cele cu baschetba- 
liștii italieni și sovietici. Noi, cei obișnuiți cu atare manifestare, con
statată uneori și fa întilnirile interne, poate că nici nu-i mai acor
dăm vreo atenție. Este posibil ca nici pe sportivii noștri lucrul să 
nu-i mai deranjeze. Oaspeții, insă, iși manifestă nemulțumirea. Și 
aceasta nu-i bine. Mai ales că unii dintre ei, dau 
țări interpretări foarte greșite, care pot arunca o 
asupra publicului nostru.

Cunoscutul ziar francez „L’Equipe*  se ocupă și 
tlune. (Trebuie subliniat că ,în general, „L’Equipe" a lăudat pe rug
biștii noștri și s-a arătat foarte mulțumit de primirea făcută la 
București rugbiștilor francezi). Iată ce scrie acest ziar : „Dar publi
cul s-a arătat destui de șovin (n. r.?!l). In mod sistematic mulți
mea huiduia (n. r. ???) pe Vannier cînd se pregătea să șuteze spre 
buturi, dar „ea“ aplauda apoi dacă transformarea reușise. Cînd punc
tele se acumulau împotriva noastră, spectatorii care înconjurau în 
tribune jucătorii francezi de rezervă, se întorceau spre aceștia dîn- 
du;Ie cu tifla șî făcînd alte gesturi de bătaie de joc".

Fără'îndoială că nu putem fi de acord cu calificativul de șovin 
dat de ziarul francez publicului nostru și nici cu celelalte afirmații. 
Dar rîndurile de mai sus sînt elocvente 
cum interpretează unii oaspeți anumite 
nostru.

Nu-i așa că nu vă Simțiți prea bine 
aceia care, deși bine intenționați, adăugați glasul vostru Ja corul 
acelora care se distrează cu „hei-rup"-ul for? Noi vă credem și toc
mai de aceea vă adresăm apelul nostru : Susținețî-i pe ai noștri cit 
mai călduros, dar nu-i supărați, cu nimic, pe oaspeți !

Și încă un lucru. Există anumite momente în întrecerea sportivă 
cind sportivul trebuie să se concentreze la maximum. De pildă: un 
11 m. la fotbal, o transformare dificilă la rugbi, loviturile liberă la 
baschet etc. Unii dintre oaspeți se plîng că manifestările publicului 
ii deranjează mult tocmai în aceste momente de maximă concentrare. 
Nu-i pacat ca victoriile noastre obținute prin dreaptă luptă sportivă 
să fie umbrite de astfel de plingeri ? Și apoi, nouă ne-ar place ca 
„ai noștri" să pățească la fel în întrecerile lor de peste hotare? Fi
rește că nu ! Ce bine se potrivește aci vechea zicală a poporului nos
tru : „ce ție nu-ți place, altuia nu-i face“.

I Ne exprimăm nădejdea că aceste rinduri vor face pe cei mulți și 
bine intenționați să se gîndească și să acționeze altfel.

Ț1CU SIMION <

Nu de puține ori 
de a susține cu tot

el de această ches-

i

I

UN TURNEU încununat de succes
» Presa iugoslavă despre jocurile handbaliștîlcr noștri la Pancevo și Bel 
gr a d ® Echipa BelgradUSui o veritabilă națională

Deși “de la 
liștilor noștri 
avut prilejui

întoarcerea handba- 
dtn Iugoslavia am 

___  ______ să stăm d.e vorbă 
cu cjți.j a jucători, reușind în acest 
fel sa aflăm o serie de amănunte 
interesante în legătură cu cele 
două excelente rezultate obținute 
de ei cu ocazia acestei deplasări, 
totuși, mai sugestiv decît explica
țiile antrenorului și impresiile ju
cătorilor, despre comportarea e- 
chipei noastre in Iugoslavia, vor
bește felul în care presa de spe
cialitate din capitala țării ve
cine a relatat desfășurarea celor 
două jocuri.

Ca „mostră" în această privință 
vom alege titlul cronicii meciului 
de Ia Belgrad, apărută în ziarul 
„Sport“:„A doua tntilnire cu hand- 
baliștii romîni o... CATASTROFA: 
București—Belgrad 26—II (14— 
7)“. I ar în cea de a doua pagină 
a ziarului, acolo unde contată 
cronica din pagina întîia, titlul 
este „Ce lecțieIn cuprinsul 
acestei cronici se fac cele mai 
etogioas- aprecieri despre handba
lul romînesc, socotit — pe bună 
dreptate — la valoarea celor mai 
bune formații de pe continent.

De asemenea, celelalte ziare 
care apar la Belgrad, ca și ziarul 
„Pancevaț" din Pancevo socotesc 
echipa noastră masculină printre 
cele mai bune de pe continent, 
mai ales pentru faptul că ea a 
reușit să învingă — de două ori 
la rînd I — pe teren propriu echi
pa Iugoslaviei. Este un fapt demn 

s-a adresat publicului cu îndemnul

unor atari manifes- 
lumină defavorabilă 

în ce privește 
manifestări ale

Telul greșit 
publicului.

să fiți calificați șovini, voi

KURT SAUER

de subliniat, deoarece multe din 
formațiile de valoare din Europa 
au pleoat învinse din Iugoslavia.

Făceam mai sus precizarea că 
echipa noastră a reușit să învingă 
de două ori la rînd echipa Iugo
slaviei. Lucrul este cit se poate 
de exact, deoarece la Belgrad re
prezentanții noștri s-au găsit în 
fața unei redutabile echipe națio
nal". Mai precis — așa cum ue-a 
relatat antrenorul de stat Nicoiae 
Nedef — în formația pe care hand-

Pășim de-acum în plin sezon al 
sporturilor nautice I După ce_ caia- 
ciștii și canoiștii au trebuit să facă 
dovada pregătirii lor în recentele 
campionate republicane, iată că 
este acum rîndul schifiștilor să 
dea un examen — în fața unei „co
misii" mult mai exigente — cu 
prilejul concursului internațional 
de la sfîrșitul acestei săptămîni.

„Regata Snagov" va întruni Ia 
startul a trei probe (2+1, 4+1 
și 8+1) pe fruntașii canotajului 
academic din R. Cehoslovacă, R.P. 
Ungară, R.P. Polonă, R. D. Ger
mană ș’l R.P. Romînă. Programul, 
care cuprinde serii, recalificări și 
finale, a fost stabilit pentru zilele 
de vineri, sîmbătă și duminică. 
Echipajele străine încep să soseas
că astăzi.

Despre valoarea concurenților de 
peste hotare „vorbesc" o serie de 
rezultate obținute de către aceștia 
în diferite competiții internaționale 
și, în special, la ultimele campio

630 km. cu o yolă

noastra in „Regata Snagov".

In jurul unei proble rne de suveranitate

tn primul rînd ci

3 min. 16 sec. 1/10 pe 1500 metri!,

arbitrul prin- 
„conside- 

transformată fi a

Văzînd și arbitrajul d-tale.
Mă înțelegi: am un motiv în plusC

a văzut el și în a! co'lew- 
că arbitrul d > centru e. J

Firește că arbitrul
t nimeni r.a se- 

tov.

Duminică dimineața, numeroși 
locuitori din Giurgiu au fost mar
tori ai unui eveniment sportiv 
cu totul neobișnuit chiar pentru 
acest oraș — devenit, în ultima vre
me, un puternic centru al spor
turilor nautice. La „start": o sin
gură ambarcațiune (o yolă de tip
„PINGUIN"*  cu două vele) și nu
mai trei sportivi (Gl. Husărescu- 
timonier și conducător, Dumitru Ho- 
topcleanu și Ion Coman-secunzi). 
Pentru o competiție oarecare ar 
părga destul de sărăcioasă această 
participare. Dar, nu despre un 
astfel de concurs este vorba. Te
merarii veliști de la C.C.A^ au 
pornit duminică, Intr-o adevărată 
tentativă de record, pentru a stră
bată nu mai puțin de 630 km. pe 
ruta: Giurgiu-Galați-Sulina-Man-
galia (cu zi de odihnă la Galați 
și Sulina). Este pentru prima oară 
cînd — cu acest tip de ambarca
țiune — se încearcă o astfel de 
performanță care, poate, va des
chide drumul frumoaselor ture 
nautice cu vele. Echipajul C.C.A 
a inițiat și pregătit această tură 
cu prilejul apropiatei aniversări a 
opt ani de la apariția Hotărîrii 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
din iunie 1949.

Optimiști, membrii echipajului 
C.C.A. au pornit de-acum pe dru
mul pe care intenționează să-l 
parcurgă în aproximativ 12 zile.

Noi, le dorim tot succesul !

iugoslavă
batîștii noștri au întî'.nit-o la Bel
grad au fost schimbați jucătorii 
care în meciul de la Pancevo nu 
au corespuns. Astfel, au apărut 
Malenici (în poartă), lank o viei, 
Radoicici, Ștefanovici și Petrovici. 

Pentru a obține victoria, iugo
slavii au practicat în primele mi
nute de joc apărarea în „zonă", 
sperînd că prin aceasta vor împie
dica impetuoasa linie de înaintare 
a echipei romîne să marcheze. To
tul a fost însă în zadar, pentru că 
„bombardierii" Bulgaru. Sauer, șt, 
mtr o mai mică măsură, Moser și 
Jost au înscris de la distanță, di
naintea zonei făcută de apărătorii 
iugoslavi. In fața acestei situații, 
apărătorii echipei gazde au încer
cat sistemul „ont la om", dar tot 
degeaba I Echipa noastră. într-o 
excelentă formă, a fost pur și sim
plu de nestăvilit.

Printre cei cu care am stat de 
vorbă, după întoarcerea din Iu
goslavia au fost și jucătorii Nodex 
și Tehnan, care au avut numai 
cuvinte de laudă despre felul ex
celent în care au fost primiți. La 
Pancevo, unde echipa noastră a 
locuit tot timpul, handbaliștii ro
mîni au fost înconjurați cu muită 
dragoste și simpatie. De altfel 
handbalul este în Pancevo un 
sport larg răspîndit. fapt dovedit 
și prin aceea că formația Dyitama 
Pancevo, în care activează o serie 
de componenți ai naț’onalei iugo
slave ca Patici, Anasici și alții, 
este campioană a Iugoslaviei, 

nate europene de la Bled. Astfel, 
una dintre cele mai valoroase for
mații care ne vizitează se anunță 
a fi echipajul de 8+1 cehoslovac, 
format în mare parte din canotorii 
care au cîștigat titlul de campion 
european din 1956. Cu palmarese 
aproape tot atît de bogate se 
prezintă însă și celelalte echipaje. 
R.P.U. și R.D.G.: locurile 3 și 6 
la aceeași probă, Polonia și 
garia: locul 5 și 6 la 2+1 
După cum vedem, suficient 
valoroase „cărți de vizită" pentru 
a fi asigurați de valoarea con
cursului.

Deși sportivii romîni sint Ia pri
ma lor competiție importantă din 
acest sezon și încă nu și-au dis
putat campionatele republicane, eî 
se află intr-un stadiu de pregătire

Un- 
etc. 

de

După aiitea meciuri internațio
nale, care au atras în tribune zeci 
și zeci de mii de spectatori, se 
poate spune că jocul de rugbi, ca 
diversele lui aspecte, a ajuns e 
bună... cunoșt'nță a publicatul 
nostru. Și dacă e vorba de preci
zat care anume momente au deve
nit mai „familiare", fără îndoială 
că trebuie pomenit și despre ace
la cînd cei dni arbitri de tușă, veniți 
într-un suflet în spatele „buturi
lor" semnalizează dacă transfor
marea a reușit sau nu. (Imaginea 
aceasta a fost reținută în special 
cu prilejul meciului cu Cardiff, 
cînd la transformările nereușite 
ale jucătorilor noștri, arbitrul de 
margine englez agita atît de in
tens stegulețul îndreptat spre pă- 
mînt, incit aveai impresia că vrea 
să... măture Stadionul 23 August!)'

Dutpșnică însă, cu prilejul me
ciului C CA -— Dinamo, , peî doi 
arbitri de margine s-au deplasat 
de pomană pînă la buturile echi
pei Dinamo, fiindcă deși au sem
nalat că „lovitura de pedeapsă" 
trasă de Penciu nu trecuse printre 
cele două bare transversale (și ei 
erau cei mai îndreptățiți prin în
săși prezența lor „pe fază" să aibă 
cuvîntul hotărî tor), 
cipal, D. Manoileanu, a 
rid" lovitura 
dictat reluarea jocului de la cen
tru 1

Argumente ?

Am fi tare curioși să fim și noi 
de față atunci cind ailetu! maghiar 
Istvan Rozsaootgij, deținătorul re
cordului mondial pe distanța de 
1300 metri plat, cu timpul de 3 
min. 40 sec. 6U0, răsfoind ,Spor- 

. ful popular" va citi acest titlu s:n- 
Xzațional. Desigur, el se va face alb 
J ca oarul, aflînd că nu mai e record
sman, ba mai mult chiar, că timpul 
jsău de 3 m‘n. 40fi realizai cu att' 
(ta trudă, după ani și ani de antre- 
lnamente, a fost pur și simplu... 
^pulverizat, noul record fiind cu a- 
Jproape 24 secunde mai ban!
ț ...finul recordman (timpul său a 
Jfast înregistrat de 6 cronomcfre) 
\este elevul Gheorghe Gheorghiu. în 
Jvirstă de !5 ani, de la Școala nr. ! 
\din Galați, care a realizat aceasl.1 
C uluitoare performanță cu prilejul 
1 unui... cras desfășurat pe străzile o- 
/ roșului. De altfel, tinărul elen ăe ta 
(■Școala nr. 1, nu este singurul care

destul de avansat, antrenorii Fran— 
cisc Cerhati și Zoltan Benedelc 
privind cu optimism această pri
mă confruntare internațională. De
altfel, reprezentanții canotajului a — 
cademic din țara noastră au ne
voie de o reabilitare pe plan:
european (după rezultatele slabe: 
obținute la BLED) și totodată de- 
o confirmare a autenticei lor va
lori, înaintea Jocurilor de la Mos
cova. Printre schifiștii noștri carer 
vor concura în „Regata Snagov",. 
menționăm pe: Șt. Kurecska, Caroli 
Vereș, Ștefan Pongratz, Radu Ni— 
colae, Ion Petrov, Ion Belu. Ște
fan Boroș, Gh. Corfu, A. Bălanw 
Gh. Butnaru, Gh. Benea, I. Boloni,. , 
Ion Boicu. Emil Mesaroș, Ion: : 
Bulugîoiu. Tudor Bompa, Francisca 
Kappler și alții.

„așa" 
rînd 
suveran. 
centru e suveran 
gindește să contest: tov. V.c.noi- 
leanu această prercgnt vă p- cere- 
l-o dă regulamentul. Dar față de 
cele de mai sus, avem de făcut și 
noi o mărturisire:
Nu mî-au plăcut și nn-mi placi- 

suveranii..'
De ce nu-mi plac, e foarte-ușor dor 

spus..1

I

a reușit in ziua aceea să facă bar
ren-parcea din recordul lui Razsa- 
uclgifi. Al ți 5 concurenți la proba 
de 1.500 metri, au acoperit distanțe 
tn mai puțin de 3 min. 30 sec.

Din datele pe care ni le Jurnizea*  
ză corespondenții noștri A. Schenk- 
man și V. Paladsscu, reiese ci 
„meritul" cel mai mare în obține
rea acestor performanțe de răsunet 
mondial U are Comitetul orășenesc 
C.F.S. (președinte: too. Marin' seu), 
care n-a controlat lungimea exactă 
a traseului, după cum n a fixat ar
bitrii de traseu. Alîta tot!... Res- 
tul... se înțelege!

Dar tn asemenea condiții, dmir-o 
zi pe alta, cine știe ce noi recor
duri mondiale ne mai rezervă Co
mitetul orășenesc C F.S. Galati! ;

.JACK BERARIU ■



ȘAPTE VICTORII ATLETICE INTERNAȚIONALE, REALIZATE ÎN TREI CONCURSURI
Nouă dintre atleții noștri frun

tași au luat parte la concursurile 
de la Varșovia, Istanbul și Atena.

I-am văzut cu puțin timp Înaintea 
plecării lor; erau emoționați ca niș
te debutanți la primul lor con
curs. Erau emoționați nu numai 
datorită concursurilor in sine și a 
adversarilor cu care aveau să se 
întreacă, ci pentru forma lor ac
tuală, pe care din cauza timpului 
nefavorabil de la concursuri, prea 
putini reușiseră s-o concretizeze 
prin rezultate de valoare. Iată însă 
că în aceste orașe timpul a fost 
toarte frumos și pentru prima oară 
în acest an atleții noștri au gă
sit în el un prieten și nu un ..duș
man". In această ambianță plăcută 
pi cu adversari puternici, majori
tatea celor nouă atleți au concurat 
la valoarea lor reală și au obținut 
■exultate pa măsura pregătirii lor.

FLORJCA OTEL

„Sistemul elvețian” m țutfft evita egalitățile
ie puncte i» concursul ie șah .JEnergia”

După ce furnizase o serie de 
.tezultate-surpriză pe parcursul 
(desfășurării sa'e, concursul de șah 

Energia" nu s a desmirvțit nici 
Sa ultima rundă, cînd prin înfrîng<e- 
>rea liderului de pînă atunci (Paul 
"Voiculescu), primele locuri in da 
■amentul final sînt împărțite de 
strei concurenți, la egalitate de 
-puncte. In ajun, rezultatele din 
•runda a 6-a între jucătorii d’n par
tea superioară a tabelei (Voicu- 
□escu—Fischer 1—9. Stanciu—- 
«Nacht 1—0, Ciooîltea—Menas 
4)—1, Botez—Sutiman 0—l) dă- 
•duse următoarea ordine: Voi- 
•tetilescu 5 pct., Stanc'n 4’4, 
tf-'jscher, Menas, și Sutiman 4.

Duminică, în ultima rundă, 
CStanciu < remizat eu Menas și, 
•dec-i, lui Voiculesou îi trebuia 
Moar remiza în fața lui Sutiman, 
jțentru a păstra primul loc. Cam- 
Rpionul Capitalei a jucat însă cu

Un start bine populat 
și concurenți mai bine pregăt’ți

Anul acesta finala campionatu
lui republican individual pentru 

Kiori la lupte clasice a fost mult 
1 bine populată ca în alți ani. 

□29 tineri din 13 regiuni s-au pre- 
•izemtat la ,,startul" competiție’,
.^majoritatea lor fiind calificați fn 
șgategoriile mici de greutate. Pe 
asociații am constatat o creștere 
mai accentuată a numărului re
prezentanților Energiei și Recol- 

*lei
Sub aspect tehnic întrecerile

idin acest an au marcat ub progres 
’rizibil față de finalele de anul
trecut, fapt explicabil In bună 
■măsură prin aceea că o serie de 
^antrenori au urmat cursurile de 
’ perfecționare sub Îndrumarea an- 
Mrcnorului sovietic Arcadie Lentz. 
^Majoritatea concurenților au exe- 
i-rulat procedee tehnice variate atît 

lupta din picioare cît și la 
parter. Este interesant de accen
tuat (și în același timp îmbucu
rător) că tinerii luptători s-au 
bazat pe seria de procedee denu
mită ,.aruncări peste spate" în lup
ta din picioare. De altfel cefe mai 
multe victorii au fost obținute cu 
ajutorul acestor procedee. Ținînd 
seama de modificările survenite 
în regulamentul internațional ca
re pune Un accent deosebit pe lup
ta din picioare, pregătirea în a- 
ceastă direcț’e trebuie intensifica
tă.

Evoluțiile atleților noștri pe sta
dioanele din Varșovia, Istanbul și 
Atena trebuie considerate la justa 
lor valoare și tocmai de aceea a- 
preciate ca foarte bune. Căci, nu 
este puțin lucru ca intr-o companie 
selectă să realizezi 7 victorii Trei 
atleți la Varșovia (I. Balaș. El. 
Oțel și N. Rășcănescu) toți trei în
vingători; trei la Istanbul (Gh. 
Stanei, I. Soter șl Z. Vamoș) au 
realizat două victorii și alți trei 
atleți ia Atena (I. Bădici, C. Du
mitrescu și I. Savel) care au înre
gistrat alte două victorii. Șapte 
victorii sînt fără îndoială un fru
mos succes și o bună propagandă 
pentru atletismul nostru !

S-ar cuveni acum să analizăm 
fiacare victorie in parte. Prin sim
plă impresie considerăm că izbînda 
lolandei Balaș se impune a fi cea

V. RAȘCAAESCU

deosebiră ambiție aceasta partxăă 
decisivă, reușind să-I învingă pe 
Voictiiescu și să-1 egaleze în cla
sament. Majoritatea ceiorial’.e in- 
tilniri s-au încheiat cu remza.

ClasamentiJ definitiv; Standi, 
Sutiman, roicu'esci ă. Fisdter, 
Menus 4’,'s. Ciocitea. fiachf, Tro- 
ionescu 4, Botez, Pușcași, Re* *-  
chef, Seieneanu 3\’i, .Mendelsohn, 
h'egrea. Padoc, Răduleccu 3, .Mo- 
teescu Ft. Georgescu, Erdeuș, 2, 
Crăciun l'fj.

A fost evident pentru toți cei 
ce se aflau în jurul ringului de la 
„Zimni Stadion" că in majoritatea 
țărilor europene se petrece în mo
mentul de față o însemnată coti
tură in ceea ce privește concepția 
despre desfășurarea unui meci de 
box amator. Existau pînă acum 
păreri, destul de puternic susți
nute. potrivit cărora accentul tre
buia pus pe combativitate, timpul 
de luptă (9 minute) fiind foarte 
scurt și. în consecință, necesitînd
• maximă întrebuințare. Trecuta 
ediție a ..europenelor" (Berlin, 
1955) a arătat că. încă de pe a- 
lunci. începuseră a fi luate unele 
măsuri in vederea orientării spre 
tehnică. La Praga. am fost mar
torii definitivei instaurări a teh
nicii în preferințele boxerilor și 
antrenorilor europeni. Fără a ne
glija nici combativitatea, cei mai 
mutți dintre boxeri acordă aten
ția primordială jocului de picioa
re. folosirii directei de stingă și a 
eschivelor. Sovieticii au prezentat 
în VTadimir Safronnv. un „su- 
mum" de pregătire tehnică. Irlan
dezii. scoțienii și singurul repre
zentant al Țării Galilor, Ronald 
Davies, au arătat calități tehnice 
care pur și simplu au ineîntat 
Polonezii își bazează întregul lor 
box pe „pistoanele" de stingă (pu
tem însă reproșa antrenorului 
Stamm o anumită „tipizare”, du
ci nd la anularea personalității 
boxerului). Este ctt se poate da 
îmbucurător faptul că La această 
veritabilă paradă a tehnicii pugi- 
listice. reprezentanții noștri nu 
ne-au făcut, în general, de rușine. 
Dumitru Gheorghiu a demonstrat o 
foarte bună pregătire tehnică în 
meciul cu francezul Merabet și ia 
primele două reprize ale partidei 
cu germanul Schonberg. Gheorghe 
Negrea, Mihai Trancă, Dănilă 
Done, Nicolae Mtndreanu au rea
lizat de asemenea dispute in care 
— mai mult -.ai puțin

Desigur. se impun o serie de 
tonduzij după acest prim concurs 
de șah disputat după ..sistemul 
elvețian". Le vom formula însă 
numai după s’mpozkxHil pe aceas
tă temă organizat miercuri ora 18 
la clubul Energia din str. Luca 
Stroicj 13, cu care prilej își vor 
spune cuvîntui part ici paoți și or
ganizatori.

La lupta din parter procedeul 
cet mai folosit — cu eficacitate — 
• fost ..centura laterală".

S-a îmbunătățit, de asemenea, o- 
rientarea tactică, concurenții exe- 
cotind procedee gîndite. Ceva mai 
mult, au continuat să ducă o luptă 
activă bazată pe procedee chiar 
dod erau în avantaj, aceasta fără 
a risca victoria.

Pe lingă aceste aspecte poz’tive 
am constatat și o serie de lipsuri. 
In primul rînd cei mai mol ți con
curenți ausUint vizibil ritmul du
pă turul tfei, ceea ce‘dovedește că 
nu au avut pregătirea fizică cores
punzătoare pentru o competiție de 
lungă durată. S a remarcat apoi 
Faptul că numai în mică măsură 
eu fost folosite contraprocedeele 
ca și podul ca mijloc de atac. La 
lupta din parter nu se lucrează 
pe brațe, deși de aci se pot iniția 
procedee foarte eficace.

Antrenorilor le revin în munca 
cu tineretul o serie de sarcini im
portante. Actualilor juniori trebuie 
să li se asigure o pregătire fizică 
generală și specială mult mai bu
nă, să se insiste asupra perfecțio
nării procedeelor tehnice mai ales 
în lupta din picioare. De aseme
nea, antrenorii a<u datoria de a a- 
trage noi elemente în practicarea 
acestui sport, să organizeze pe 
scară cît mai largă concursuri 
populare și de trîntă, să foloseas
că la maximum cunoștințele acu
mulate la cursurile de perfecțio
nare. 

GH. IACOBINI

mai de luat in seamă. Ea a între
cut pentru a treia oară pe campi
oana Europei, Thelma Hopkins, 
(„scorul" este acum 3—2 pentru 
joii); Zoltan Vamoș a realizat o 
frumoasă victorie asupra celui de 
al doilea clasat la Jocurile balca
nice. iugoslavul Radesici. Pe o 
pistă grea, cum este cea de la Is
tanbul, rezultatul său de 1:51,6 a- 
nunță — in condițiuni normale — 
un nou record național al probei. 
Rășcănescu s-a arătat constant Ja 
ultimele concursuri in aruncările 
de peste 60 m. Victoria sa vine 
să-i răsplătească seriozitatea pregă
tirilor efectuate pinâ acum. Florica 
Oțel a cîștigat SOO m. la Varșo
via intr-o manieră categorică, care 
i-a adus numeroase aplauze. 
Gheorghe Stânei, in prima lui 
cursă din acest an pe 400 m.g., a 
înregistrat totodată și prima sa 
victorie internațională de răsunet. 
In sfirșit, la Atena. IHe Savel a 
pășit cu siguranță pe drumul for
mei sale celei mai bune ciștigînd 
cu ușurință ambele probe la care a 
participat.

Nu știm exact explicațiile insuc
ceselor lui I. Bădici. C. Dumitrescu 
și 1. Soter. dar oricum, considerăm 
că ei nu s-au prezentat la valoa
rea normala.

îi ajurai unor iatefesante 
întreceri tipice interuțioule

O veste îmbucurătoare pen
tru iubitorii sportului că!a*e  
din Capitală: vineri, simbătă 
și duminică se vor desfășura 
Ia baza hipică _Gh. Gheorghiu- 
Dei*  din Calea Plevnei între
cerile din cadrul celui de al 
IV-lea concurs republican de 
călărie din acest an. P'ogramu! 
celor trei zile de concurs cu
prinde un numi- de 14 probe, 
dint-e care unele vor constitui 

‘o adevărată repetiție generală, 
atrt pentru juniori cît și pentru 
călăreții fruntași. înaintea în
trecerilor internaționale la care 
ei vor lua parte in curind. Ju
niorii asociației Recolta se 
prezintă la acest concurs ou 
o nouă și frumoasă performan
ță obțin ?tă recent - la Bekes- 
csaba |R P.U.). unde reprezen
tanții noștri au cucerii I loc 
unu și 3 locuri III prin Șt. 
Niederwieser, Dan Mihăilescu 
și Marin Doroian

Iată deci un -ezultat- care îi 
impune atenției generale și 
pe care ei doresc să-l reedi
teze și cu prilejul acestui con
curs. eu o săptămină înaintea 
întrecerilor cu juniorii maghiari 
care vor avea Ioc toi în Bucu
rești.

Febrilitatea pregătirilor o 
încea-că însă șl mai mult că
lăreții noștri fruntași care se 

’pregătesc să ia parte Ia un a- 
devărat turneu de concursuri 
internaționale care vor avea 
loc, în curind. la Varșovia, 
Leipzig și Aachen. La aceste 
concursuri și-au anunțat par- 
ticipa-ea cei mai valoroși călă
reți din lume. De aceea, spec
tatorii la concursul care începe 
vineri dimineață în Capitală nu 
vor trebui să fie mirați de ab
sența unor cai de valoare cum 
ar fi Mindir. Pi rus. Pîrlog, 
Dinar sau Odobești II, aceștia 
find atunci in drum spre 
Varșovia. Aceasta nu înseamnă 
insă că concu'sul hijjic din 
București va fi lipsit de interes 
la el luînd parte și componenții 
lotului dar pe alți cai, care se 
anunță a fi intr-un viitor a- 
propiat la fel de valoroși.

★
Biletele pen'.ru cele trei zile 

de concurs se vor găsi la cas- 
sele de la terenul din Calea 
Plevnei.

Campionatele europene de box
au adus tehnica

Campionatele europene de box 
amator s-au situat timp de o săp- 
tămînă (și poate chiar mai r.iult) 
in atenția cercurilor pugilistice 
internaționale. Cu citeva luni în 
urmă, la West Melbourne Sta
dium. întrecerile olimpice dove
diseră, fără putință de tăgadă, 
superioritatea pugiliștilor sovietici 
și a celor din țările de democra
ție populară, care izbutiseră să-și 
adjudece majoritatea medaliilor de 
aur. Rămînea de văzut dacă și la 
acest nou și dificil examen, re
prezentanții țărilor din răsăritul 
Europei vor reuși să suporte „cu 
fruntea sus" asaltul boxerilor oc
cidentali. Rezultatele vă sînt de- 
■tigur cunoscute. Trei titluri au 
fost obținute de boxerii sovietici, 
cîte două centuri au fost cucerite 
de sportivii din Polonia și Ger
mania occidentală, iar cite un titlu 
a revenit pugiliștilor romîni, ita
lieni și bulgari. Chiar dacă ținem 
seama de decizia discutabilă din 
meciul Sitri—Velinov, rezultă 41 
raportul de forțe Est—Vest s-a 
menținut cu fermitate in favoarea 
țărilor din răsăritul „bătrinului" 

continent. Aceasta este o consta
tare nu lipsită de importanță. Dar 
campionatele europene de la Pra- 
ga au prilejuit, de-a lungul des
fășurării lor, insumînd nu mai pu
țin de 12 reuniuni, și alte consta
tări care iși merită pe deplin lo
cul în obișnuitele comentarii post- 
competiționale.

ORIENTAR iî IIN DISCUTA BILA 
SPRE SCRIMA PUGILISTICA

pe primul plan
— au pus accentul pe tehnică. A-, 
ceasta înseamnă că la not s-a por
nit pe un drum bun. El va trebui 
continuat, pentru că pînă la per
fecțiune mai este cale destul de 
lungă. Boxerii noștri trebuie în- 
vățați să folosească în egală mă
sură loviturile la cap, ca și cele 
Ia stomac, să se descurce în 

„corp la corp" (în special Stoian) 
și să iasă din „clinei” cu lovitură 
în plin. O atenție deosebită tre
buie acordată dozării efortului.

Noi jucăm în momentul actual 
un rol de seamă în boxul euro
pean și am putea face treabă și 
mai bună dacă am pune pregătirea 
tehnică în centrul preocupărilor.

O CARACTERISTICA COMUNA:
ÎNTINERIREA ECHIPELOR

A produs o mare surpriză faptul 
că în multe din loturile partici
pante la competiție nu și-au mai 
găsit loc elemente cu experiență și 
cu vechi state de serviciu. Care 
să fie motivul? L-am discutat cu 
mai mulți antrenori și am ajuns 
la concluzia că necesitatea îm
prospătării loturilor s-a ivit încă 
de la Jocurile Olimpice. Am re
marcat curajul cu care au fost 
introduse elemente tinere în lotul 
sovietic. Și este concludent că 
tocmai Grigoriev și Abramov, două 
dintre aceste elemente tinere, au 
reușit să devină campioni. La fel, 
polonezul Pazdior, germanul Horn- 
berg sau italianul Benvenuti. Ro- 
mînii au prezentat de asemenea 
o echipă în care se aflau elemente 
noi: Mihai Stoian. Dumitru Gheor
ghiu, Emil Cișmaș, Mihai Trancă. 
Inițiativa ni se pare excelentă. 

Antrenorii vor trebui să procedeze 
și in viitor la remanieri care pot 
aduce pe primul plan tinerii bo

xeri care deocamUata stau oarecum in 
anonimat. In ce ne privește, nu
trim convingerea că Puitt Nicolae, 
Constantin Kiss, Ștefan Văcaru, 
Ion Militant, Constantin Gherasim. 
Vasile Czegeli și rnulțf alți tineri 
boxeri ar putea scoate rezultate 
mai mult decît onorabile in dispu
te internaționale de primă impor
tanță. Nu se cere pentru aceasta 
decît continuarea pe linia împros
pătării curajoase a lotului repre
zentativ...

PERSPECTIVE PENTRU INTIL-
NIREA CU FRANȚA

Campionatele europene au fost 
pentru noi și un foarte bun prilej 
de analizare a perspectivelor pe 
care le oferă apropiata noastră în- 
tîlnire cu „naționala" Franței. 
După cite știți, printre finaliști nu 
s-a aflat nici un pugilist francez. A- 
ceasta nu se datorește formei sla
be in care s-au prezentat elevii an
trenorului Pierre Montane, ci fap
tului că, în unele meciuri, au fost 
dezavantajați de juriu (Ould, Va- 
nucci). Boxerii francezi sînt exe- 
lenți tehnicieni, remarcindu-sc eu 
deosebire Rene Libeer, Mohamed 
Gold, Armand Vanucci, Claude Sa- 
luden și Andre Vairolatto. Suc
cesul nostru și insuccesul france
zilor la Praga nu trebuie să ne 
dea prilej de auto-liniștire. Pregă
tirile trebuie continuate in ritm 
susținut, pentru că în fața redu
tabilei selecționate galice avem 
de apărat o reputație cucerită cu 
prețul unor mari eforturi.

MARIUS GODEANU

Directa de stingă a lui D. 
Gheorghiu este parată în ulti
mul moment de francezul Mo
hamed Merabet. Meciul acesta 
a adus o frumoasă și specta
culoasă victorie tînărului pugi
list romîn.

(Foto: CETBKA-Praga) •
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VEȘTI DIN LOTURILE REPREZENTATIVE DE FOTBAL Afnănunte despre concursul international 
ne motociclism de la ErfurtDuminică, terenul II (cu zgură) Progresul F. B.. 

Stadionul Energiei Flacăra Ploești și stadionul „23 
August" din București au cunoscut animația carac
teristică pregătirilor dinaintea evenimentelor de 
seamă. Intr-adevăr, sîmbătă și duminică — după 
cum se știe — echipele noastre reprezentative susțin 
ultimele partide internaționale din acest sezon, dintre 
care una cu Grecia la Atena, prima intilnire a fot
baliștilor romîni în cadrul preliminariilor campio
natului mondial. Celelalte două meciuri au loc la 
București în compania formației B a Greciei și de 
tineret a Suediei. Adversari dificili — meciuri difi
cile, care justifică pregătirile febrile ale fotbaliștilor 
noștri.

• ANTRENAMENTELE de du-
siinică au prezentat unele aspecte 
interesante. La jocul lotului A de 
pildă, terenul cu zgură ți mai mic 
a impus echipei acțiuni pe un spa
țiu 1 imitat și a prezentat prob'eme 
de rezolvat atît apărării cît și. mai 
•Ies, înaintării. Adică, jucătorii au 
fost în condițiuni de joc asemănă
toare întrucîtva cu cele care vor fi 
te Atena. Dacă apărarea a știut în 
general să se descurce pe un ase
menea teren (uneori însă, liniile 
defensive au fugit prea înainte, 
spre terenul advers, îngrămădind 
acolo 20 de jucători) în schimb a- 
tacul nu s-a descurcat chiar așa de 
ușor. Tripleta a încercat prea des 
pătrunderi prin centrul aglomerat 
și prea puțin pe aripi, iar acestea 
pe de o parte nu au urmărit în
deaproape fazele de joc, iar pe 
de alta centrările au fost defec
tuoase, fie prea joase, fie prea 
înalte, deci inutilizabile.

• IN CE PRIVEȘTE formația 
pentru meciul de la Atena, colecti 
vul de antrenori nu intenționează 
— deocamdată — să modifice for
mația care a jucat la Moscova, re- 
nunțînd la soluția cu Ivănescu 
fundaș stingă (cel puțin așa re
zultă din faptul că duminică Ivă- 
Descu a jucat în echipa B). Se dis
cută însă folosirea lui Nicușor, 
care în jocul cu Dinamo 6 — ca 
inter dreapta — a dat un randa
ment bun, ca varietate și claritate 
• acțiunilor.

MECI INIERNÂÎMNAt DE FOTBAL.
LA SIBIU

Echipa maghiară de fptbal 
PECSII BARANYA, chaaată pe 
locul 6 în categoria „AM, întreprin
de un turneu în țara noastră. Oas
peții vor disputa primul meci 
joi la Sibiu, unde vor în- 
tîlni echipa locală Progresul și 
vor juca, în continuare, la Tg. 
Mureș (16iunie) și Cluj (21 iu
nie).

DESPRE JUCĂTORI, ARBITRI ȘI
Să ne ocupăm și de categoria C...

SPECTATORI• ••

In „Cupa Primăverii" catego
ria C mai sînt de disputat patru 
etape. Această competiție, ca șl 
campionatul categoriei C, și-a 
atins în bună măsură scopul: a 
angrenat într-o întrecere repu
blicană o serie de echipe regio
nale de valoare și a daț posibili
tatea evidențierii multor jucători 
noi. Desfășurarea competiției — 
In mijlocul unui interes deosebit 
— a prezentat însă și unele as
pecte negative, mai ales de or
din tehnic și disciplinar, lată cî
teva exemple:

„întâlnirea de fotbal din cadrul 
„Cupei Primăverii” categoria C 

seria a VH-a dintre Progresul 
Bistrița și Voința Tg. Mureș a 
scos la iveală un fapt negativ: 
echipa vizitatoare (și ia special 
apărarea) a jucat nepermis de 
dur și a protestat de nenumărate 
•ri la deciziile arbitrului. Ca ur
mare firească a acestui fel de joc, 
arbitrul Cimpeanu (Cluj) a elimi
nat de pe teren doi jucători mu
reșeni: Klein Tiberiu și Muszka 
Arpad” — își încheie scrisoarea 
adresată redacției corespondentul 
Octavian Berbecariu din Bistrița. 
El nu este singurul care ne tri
mite astfel de vești puțin plăcute. 
Cu prilejul multor jocuri primim 
astfel de scrisori prin care co
respondenții noștri sau spectatori 
ai acestor partide, ne semnalează 
diferite aspecte, legate fie de ca
litatea jocului, fie de organizarea 
meciurilor sau caliitatea arbitra
jului.

Mai întîi despre jucători. C. 
Motoc, corespondentul nostru din 
Craiova ne-a scris de curînd des
pre faptele fotbalistului Croitoru 
(Știința Craiova), un vechi recidi
vist. La meciul Știința Craiova — 
FI. roșie Rm. Vîlcea el a venit Ia 
teren în stare de ebrietate și a pro
vocat dezordini O scrisoare trimisă 
de corespondentul I. Hasașiu ne 
informează că la partida Energia 
7 — Recolta Toplița, arbitrul Vic
tor Stoica (Luduș) l-a eliminat în 
m;n. 53 pe Szasz Arpad (Re-

Birtațu. de- 
Dungu, por- 
titular, era 
cu Locomo-

• ECHIPA B — 
care a jucat cu 
U.R S.S. B — nu 
a suferit nici ea 
vreo modificare. 
La Ploești antrena
mentul Ia două 
porți a fost foarte 
reușit, jucători*  
ploeșteni „întinzîn- 
du-i“ serios pe cei 
din lot. In poartă a 
jucat 
oarece 
tarul 
plecat
tiva în R.D.G. (de 
unde sosește azi cu 
avionul), ier Sfet- 
cu — portarul de
rezervă — a jucat la echipa sa în 
„Cupa Primăverii". Dacă Mihăiles- 
cu — care s-a accidentat duminică 
— nu va putea juca pînă la urmă, 
atunci postul de half stingă va fi 
ocupat de Jenei.
• IN SFIRȘ1T în echipa de ti

neret s-au produs două schimbări 
prin -introducerea în lot a lui Nun- 
weiller (ca mijlocaș stingă), Milea 
(Locomotiva Gara de Nord) și 
Semenescu (Știința București) — 
pentru postul de extrem stînga. 
Astfel îneît. față de formația care 
a jucat cu Anglia, reprezentativa 
de tineret a țării noastre va alinia 
în meciul cu Suedia o echipă mo
dificată doar pe aceste două pos
turi.

• PREGĂTIRILE jucătorilor 
noștri continuă azi, mîine și joi fie 
prin antrenamente obișnuite, fie 
prin jocuri la două porți, ultimele 
înaintea partidelor internaționale 
de sîmbătă și duminică,

• Reamintim că meciurile vor fi 
arbitrate de:

Austriacul Grill: Romînia B — 
Grecia B,

Rigo Lajos, Bal la Gyuta și Fn- 

coltaj pentru atitudine nesportivă 
față de adversar și de arbitru. 
Szasz nu a părăsit însă terenul 
decît după multe parlamentări. 
Așa cum era și normal, arbitrul ă 
reținut carnetul de legitimare al 
jucătorului de la Toplița pentru 
a-1 înainta forurilor în drept, lată 
însă că după meci, în vestiarul 
arbitrilor au intrat jucătorul Va- 
karcs I și antrenorul Niculescu de 
la Recolta Toplița și l-au ame
nințat pe arbîtTU. cerîndu-i carne
tul înapoi.

Abaterea jucătorului Szasz a 
fost sancționată, dar nu de colec
tiv ci de comisia centrală de fot
bal. ca și aceea a jucătorilor 
Klein și Muszka de la Voința Tg. 
Mureș. Primul a fost suspendat 
pe timp de trei etape, ceilalți pe 
6 și 4 etape. împotriva celorlalți 
vinovați — jucătorul Vakarcs 1 
și antrenorul Niculescu — nu s-atl 
luat însă măsuri, pentru că arbi
trul Victor Stoica a .„uitat” sau 
n-a. vrut să semnaleze forurilor 
în drept purtarea lor ireverențioa
să. Iată o atitudine de neînțeles 
din partea unui arbitru.

O altă corespondență trimisă de 
conducerea colectivului sportiv FI. 
roșie Botoșani se referă la par
tida Progresul Rădăuți — FJ. roșie 
Botoșani- și ne atrage atenția 
asupra faptului că în tot.’timpul 
meciului din tjribună nu s-au au-. 
zit decît huiduieli și invective la 
adresa echipei vizitatoare. Toate 
acestea se petreceau sub ochii , 
conducătorilor colectivului din .
Rădăuți care n-au făcut nimic.' 
pentru a tempera propriii lor 
spectatori.

Ultimul loc în clasamentul se
riei a Vl-a este ocupat de Ener
gia 14, care în opt meciuri n-a 
reușit decît 5 puncte. Cauza: „ca
litatea foarte slabă a fotbalului 
practicat de jucătorii din această 
echipă, ca urmare a pregătirii in
suficiente. Antrenorul Cornel La- 
zăr se ocupă superficial de fotba
liștii săi și în general este lipsit 
de autoritate”, ne transmite cores-

Din meciul de antrenament al lotului de tine
ret cu echipa Progresul București. Xunweiller 
— mijlocașul stingă al lotului — participă la 
o acțiune de atac. Sare la minge, dar ratează 
lovitura cu Foto M. MATEIcapul.

hervari Jozsef (Ungaria): Romî- 
nia — Suedia (tineret).

Trei arbitri francezi (numele lor 
n-a fost comunicat încă): Grecia 
A — Rominia A.

începe o nouă fază in
Duminică se vor disputa locurile 

unei noi faze a Cupei R.P.R. la 
fotbal : interregională. Sînt progra
mate 46 de meciuri și anume : Re
colta Frasin-Recolta Vatra Dornei, 
Progresul Vaslui-Dinamo Iași, Re
colta Roznov-Bacău, Energia Pia
tra Neamț-Energia Bicaz, Bacău- 
Recolta Onești, Locomotiva Măcin- 
Energia I. S. Brăila, Recolta Fău- 
rei-Voința Galați, Prog. Panciu- 

Fl. roșie Ghidiceni, FI. ro
șie Tulcea-Locomotiva Fetești, 
Recolta Hîrșova-Voința Constanța, 
Energia Cta. Medgidia-Recolta O- 
vidiu, Recolta Podu Vadului-Lo- 
comotiva C.F.R. Ploești ,F1. roșie 
Brănești-Locomotiva Buzău, Voin
ța Călărași-Locomotiva Giurgiu, 

pondentul Gh. Balogh. „In plus, 
numeroase elemente tinere ca V. 
Borza, Karres, Drăghici, care ar 
putea înlocui jucători ce nu mai 
dau satisfacție, nu sînt întrebuin
țați ",

Iată cîteva aspecte pe care 
le-am dori dispărute cît mai cu- 
rînd.

In urma trierii și omologării celor 
1.085.336 variante depuse Ia concursul 
Pronosport nr. 23 (etapa din 9 iunie 
1957) au fost stabilite următoarei*  
premii:

Premiul I: 3,7 variante cu 12 re
zultate exacte revenindu-i fiecăreia 
cite 69.666 lei.

Premiu! II: 162,21 variante cu 11 
nezvjtaite exacte revenindu-i twe- 
căreia 1.906 lei.

Premiul III: 2.010, 56 variante cu 
10 rezultate exacte revenindu-i fiecă
reia cite 230 lei.

Premiul I a fost obținut de ur
mătorii: Alexandru Marin din Pi

tești, Ion Stoian din Buzău, Guțu 
Matei d!n Giurgiu și Ionescu Hristu 
din București (70V*.)
• Premiile speciale acordate va

riantelor cu „0” rezultate de la 
concursul Pronosport nr. 18 (etapa 
din 5 mai 1957) au revenit următo
rilor participant!:

Motocicleta I.J. de 350 cmc. acor
dată participantului cu ceke mai 
multe variante cu ,.0” rezultate a 
revenit lui Iosif Ion din Craiova 
« aVU‘ - toate șansele «hipef noistrej ince-

Aparatul de televiziune acqrdat 
participantului următor' cu cele mai. 
multe variante cuȚ ,,0° rezultate a 
revenit lui Păiș Mihai din Bucu
rești str. Principatele Unite nr. 61 
qare a avut 33 variante cu „0” re
zultase. - -V

Premiile speciale acordate prin 
tragere din urnă au revenit urmă
torilor:

Cite up aparat de televiziune: Sa- 
vinschi Emanuel, din Bistrița, Piața 
Stalin nr.
Satu Mare 
Machedon

Cite un
ria”:

38; Crenul Dumitru din 
str. Traian nr. 3 și Lt. 

Ștefan din Craiova.
aparat de radio „Victo- 

Bencze Alexandru din Timi
șoara str. Mihai Viteazu nr. 1T; 
Georgescu Mareea din București 
str. Olanda nr. 7 și Scherzer Maxi
milian din București intrarea Bate
riilor nr. 14.

In urnă au fost introduse 485 va
riante cu rezultate.
• Programul concursului Prono

sport nr. 24 (etapa din 16 iunie 
1957) poate fi împărțit în treâ „ca-

Zilele trecute am stat de vorbă 
cu o parte din membrii delegației 
romîne care a participat Ia a IV-a 
ediție a concursului motociclist in
ternațional de regularitate și re
zistență de la Erfurt (R.D.G.)

Competiția a fost organizată în 
bune condițiuni de către G.S.T. 
(Geselschaft fur Sport und Tecn- 
nik) din Erfurt. Anul acesta, tra
seul a fost mult mai dificil. o 
mare parte a întrecerii — care 
a durat 4 zile — desfășurîndu-se 
prin Pădurea Thuringiei. pe un 
teren muntos.

In ceea ce privește comportarea 
reprezentanților noștri ea a fost 
—- după cum am notat într-un nu
măr trecut — unanim apreciată. 
Notăm aici părerea multora dintre, 
tehnicienii prezenți la concurs, eă 
Romînia are motocicliști de certă 
valoare, bine pregătiți, excelenți 
mecanici și piloți, capabili de re
zultate și mai bune.

Motocicliștii noștri, au participat 
pînă acum la trei ediții. In 1955 s-au 
clasat pe locul I. în 1956 pe locul 
II, după U.R.S.S., iar anul acesta 
pe locul II, după R. Cehoslovacă, 
la o diferență de 5 puncte. Desi
gur că, fără ruperea pinionultu 
de atac la ataș, în prima etapă, 
ceea ce a scos echipajul din cursă 
și ne-a adus zilnic o penalizare 
de 60 puncte, cu totul alta ar fi 
fcst situația în clasamentul pe 
cluburi sportive în care totuși am 
ocupa locul III.

Găsim potrivit să amintim că

Cupa R. P. R. ia fotbal
Recolta Mihăilești-Fl. roșie F. R. 
București, Energia Buftea Progre
sul I.T.B. București, Progresul 
Slobozia-Energia IPROF1L Bucu
rești, Recolta Negoiești-Fl. roșie 7 
Not. București, C.S.A. Zenit Bu- 
ourești-Fl. roșie Abatorul Bucu
rești, Energia Colibași-R«i 
Vâlcea, Recolta Stoicănești-. Loco
motiva P. Olt, FI. roșie Curtea de 
Argeș-Energia C. Lung Pitești, E- 
nergia 81-Energia T. Severin, Pro
gresul Calafat-Energia Etectropu- 
tere Craiiova, Progresul Balș-Fl. 
roșie Craiova, Energia Aninoasa- 
Looomotiva Simeria, Energia Ghe- 
laf-Recolta Sebeș, Energia Lonea- 
Energia 115, Energia Jimbolia- 
Progresul Arad, Recolta Ciacova-

■ Ehergia_ Tehnometal Timișoara, Re
colta Zăvoi-Fl. roșie Reșița, FI. ro
șie Valea lui Mihâi-Băița, Progre- 

, su.1 Ineu-Fl. roșie Salonta, Voința 
Oradea-Energia I.R.E.C. Oradea, 
Progresul Cehul Silvaniei-Dinamo 
Sighet, Recolta Urziceni-Energia S. 
Mare, Energia Baia de Arieș- 
C.S.A. Cluj, Recolta Zalău — Re
colta Beclean, Voința Aiud-Energia 
Cluj, Recolta Cristur-FI. roșie Alim. 
Tg. Mureș, Progresul 
roșie Abator Tg. Mureș, 
Tg. Secuiesc-Voința M. 
nergia Zărnești-Energia 
gia Săcele-Energia Sibiu, Energia 
Copșa Mică-Locomotiva Sighișoa
ra.

Borsec-Fl. 
Progresul 
Ciuc, E- 

132, Ener-

^kmosport

sete” distincte: prima — de la me
ciul I la IV — întîlniri internațio
nale; a doua — de la V la VIII — 
meciuri din cadrul categoriei B a 
„Cupei Primăverii” — și cea de a 
treia — de ia IX la XH — întîlndrt 
din cadrul ultimei etape a campio
natului italian. După cum vedem 
un program care întrunește toate 
condițiile unui concurs nu numai 
atractiv ci fi... gata să ofere premii 
mari! Dar să analizăm fiecare 
meci:

In cadrul preliminariilor campio
natului mondial, prima noastră re
prezentativă de fotbal întîlnește du
minică la Atena Grecia A. Frumoasa 
comportare avută de jucătorii noș
tri la Moecova, ca și palmaresul 
trecutelor întîlniri dintre cele două 
țări ne îndreptățește să acordăm 

pîindu-ne astfel buletinele cu un 
„2”. In continuare o altă întîlnire 
din cadrul preliminariilor campio
natului mondial: R. Cehoslovacă A — 
R. D. Germană A. Victoria înre
gistrată de jucătorii cehoslovaci în 
fața celor iugoslavi ca și avantajul 
terenului propriu constituie — cre
dem — argumente suficient de con
vingătoare pentru un alt solist: 
„1”. O întîlnire în care sperăm ca 
reprezentanții noștri să ne aducă o 
victorie de răsunet este cea de ta 
București în care formația de tine
ret a R.P.R. va înfrunta Suedia 
(tineret}. Ultima întîlnire interna
țională a programului ooune primele 
formații ale Suediei și R.P. Ungare. 
Fără îndoială că nici uneia dintre 
cele două formații nu i se poate... 
refuza șansele de victorie. Deoarece 
gazdele s-au dovedit deseori incon
stante, credem că formația maghiară 
pornește prima favorită: De altfel 
în alegerea mai judicioasă a unui 
pronostic ne va ajuta în mare mă
sură rezultatul întîlnirii Norvegia- 
R.P. Ungară' din 12 iunie. 

generalul Panicka. conducătorul 
lotului cehoslovac, vorbind despre 
comportarea concurenților a adus 
laude neprecupețite grupului de 
motocicliști romîni, alcătuit din Al. 
Lăzărescu, M. Cernescu, M. Pop, 
L. Szabo, C. Radovici pentru dîr- 
zenia, curajul și moralul robust 
pe care le-au arătat în acest ex
trem de dificil concurs.

In discuțiile care s-au purtat 
pe marginea acestei competiții a 
reieșit clar că valoarea participan- 
ților a fost mult mai ridicată de 
data aceasta, iar concursul a con
stituit un folositor schimb de ex
periență.

Clasamentul pe națiuni: 1. R. 
Cehoslovacă (Svazarm) 15 puncte; 
2 R.P; Romînă (A.V.S.A.P.) 20 
p.; 3. U.R.S.S. (D.O.S.A.A.F.) 138 
p.; 4. R.P. Ungară (M. Sz. H. Sz.J 
363 p.; 5. R.P. Polonă (L.P.ZJ 
393 p. In clasamentul pe cluburi 
sportive, primul loc a fost 
de sportivii sovietici cu 
urmați de cei din Polonia 
p. și de romîni cu 254 p.

ocupat
140 o, 
cu 187

..Cursa Munților’', criteria 
ie selecționare pentru competiția 

București-Sofia
„Cursa Munților". — la care Di

namo a invitat echipe din cîteva 
țări, —- aduce o contribuție e- 
videntă la dezvoltarea ciclismului 
nostru

Intr-o probă internațională desfă, 
țurată în țară, numeroși cicliști 
de valoare — dar care nu au a- 
vut prilejul încă să concureze în 
probe internaționale — își fac 
astfel o prețioasă „ucenicie".

Din punci de vedere tehnic, 
..Cursa Munților' este — în ul
tima instanță — un edificator e- 
xamen al cicliștilor noștri în ve
derea selecționării celor 20 de 
alergători care vor pomi, la 1 iu
lie, în cea de a IlI-a ediție a 
„Cursei prieteniei romîno-bulgare 
Bucur ești-Sofia“.

Traseul cursei care leagă ce)e 
două Capitale cuprinde — pe te
ritoriul țării vecine și prietene — 
o serie de urcușuri zdravene, 
culminînd cu Stoletov, lung de 
Dește 20 de km.

Prezența la start a unor valo
roși sportivi din cîteva țări prie
tene, asigură un dinamism deo
sebit și face întrecerea mult mat 
dură. Este tocmai de ceea ce aveni 
nevoie, pentru „Cursa prieteniei ro- 
mîrto-bulgare“.

Ținînd seama de febri’itatea care 
domnește în sinul diferitelor for
mații, cum și de faptul că o se
rie de cicliști în plină dezvoltare 
— care bat insistent la poarta mă
iestriei sportive — sînt hotărîți 
să realizeze „fapte mari", putem 
conchide că proba de fond „Cursa 
Munților" servește admirabil 
scopuri: verificarea cicliștilor 
tru „Cursa București-Sofia" 
afirmarea a noi cadre de 
talent.

două 
pen-

Și 
real

Să vedem acum cum se prezintă situa
ția în cele patru meciuri din cadrul 
„Cupei Primăverii”. La Hunedoara, 
Energia din localitate va înfrunta 
rxicomotlva Timișoara care a cedat 
duminică, pe teren propriu Progre
sului Sibiu. Este neîndoielnic, că la 
acest meci „1” este pronosticul cel 
mal indicat, deoarece în timp ce 
feroviarii timișoreni se arată incon
stanți și chiar în scădere de formă, , 
hunedorenil avantajați și de tere
nul propriu, vor lupta din toate PU-. . 
terile pentru o victorie care sa-i 
mențină în lupta pentru primul șoc 
ai seriei I-a. Actualul lider al acele
iași serii, progresul Sibiu va juca 
în deplasare cu Energia Me<ț»aj 
care, în cele 9 meciuri jucate plnă 
acum, nu au obținut decît 4 puncte. 
In această situație, șansele par ■> 
înclina mai mult spre formația Și- 
blană. deși — repetăm — joacă în 
deplasare. Un alt meci în care li
derul va juca în deplasare este cel 
dintre Dinamo Bacău și E-nergla 
Morenl (seria III). De data aceasta 
însă avem de-a face cu o echipa 
gazdă mal primejdioasă deși... nu se 
poate spune că a excelat în mecau- 
rile susținute pînă acum. Iată de 
ce credem că acest meci este 
unul dintre cele mai indi
cate pentru o dublă : „1 și 2‘ -
Ultimul meci din cadrul „Cupei Tri- 
măverJi”. cel dintre Recolta (Ener
gia) Fălticeni șl Energia Ctmpina 
este un adevărat „duel" al ultime
lor două clasate din seria IH-a. 
Cum echipa din Cîmplna nu a rea
lizat în cele 8 meciuri susținute 
decît două scoruri egale, ne îndoim 
că va putea produce o surpriză S*  
încă în deplasare. Ca atare prono
stic: „1”.

Probleme deloc ușoare ne vor 
pune meciurile din cadrul celei de 
a 34-a (ultima) etape a campionatu
lui italian, întrunit la coada clasa- 
samentuluî se dă o luptă hotărî-. 
toare.



Nu me^jamente, ci sancțiuni severe
ciciiștîtor care dovedesc nepăsare

Ne este pur și simpiu penibil 
să mai reluăm, după atîtea co
mentarii critice, problema compor
tării cicliștilor noștri. Sîntem însă 
obligați s-o facem, deoarece fi
nala campionatului republican de 
semifond, desfășurată duminică, 
ne-a arătat clar că ne aflăm în 
fața unei situații grave pentru a 
cărei depășire nu mai sînt pasibi
le decît două soluții: cri cicliștii 
noștri socotesc comportarea lor în 
Competiția amintită ultimul semnal 
de alarmă și renunță la atitudinea 
nepăsătoare kn care se complac, 
ori forurile competente vor trece 

o 
sau 

In 
la 

procesul de scădere sau de stag
nare a nivelului ciclismului este 
un fapt foarte grav care poate 
motiva o sancțiune de tăria ce- 
leia propuse de noi .

Duminică am asistat la un 
„spectacol" aproape identic (după 
cum afirma antrenorul lotului re
publican. N. Voicu) cu cel din 
„Cursa Păcii". C. Dumitrescu „pă
zit" cu schimbul de către dinamo- 
viști, se acomoda perfect cu situa
ția de „om periculos", aștepțind 
să plaseze lovitura „de grație" 
din... spatele plutonului. Dinamo- 
viștii (excepție face doar Aurel 
Șelaru) au luat drept scuză pentru 
inactivitatea lor totală faptul că 
le fusese încredințată misiunea de 
a-1 supraveghia pe Dumitrescu. 
Restul alergătorilor frvntași (ne 
întrebăm dacă mai pot fi numiți 
astfel) făcrnd parte din echipa 
C.C.A., n-a«i ajutat acțiunile com
bative ale celorlalți cicliști, moti- 
vînd aceasta prin laptul că vor să-și 
ajute pe colegul lor Dumitrescu. 
După enm se vede, țoale acțiunile 
au gravitat în ju-rul unui singur 
om: C. Dumitrescu. Acesta a stat 
însă atât de liniștit, atît de pasiv 
(nu datorită acestor împrejurări, 
ci dintr-o concepție proprie, total 
eronată) îneît foarte ușor îl puteai 
confunda cu unul dintre începă
tori. Numai atunci cînd a spart, 
el ne-a dovedit adevărata sa forță, 
deoarece în mai puțin de 1 km.

la măsuri, scc4’n^u_j pentru 
perioadă din lotul republican 
chiar din activitatea sportivă, 
fond, participarea conștientă

rulînd cu aproape 50 km. pe oră. 
a reușit să 
fruntaș.

Așa s-au 
mlnică. Dar 
tat cicliștii 
Păcii“ atunci 
culorile țării. Aceasta pentru 
obișnuindu-se cu falimentara tac
tică „de stat în pluton, la pindă“, 
de speculație absurdă, in competi
țiile interne, ei se comportă aido
ma și în întrecerile internaționale.

o 
în 
lor

reintre în plutonul

lucrurile du
s-a u compor- 

Cursa

petrecut 
tot așa 
noștri și în

cînd reprezentau 
că

R.

de snipe

HERTA SCJIUSTER AUREL ȘELARU

Maria Oprea (Energia) 
conduce in cantonatul republican

Ieri pe 'acul Herăstrău s-a des
fășurat cea de a 7-a regată a 
campionatului republican feminin 
de yachting — clasa snipe. Cam
pioana de anul trecut Maria Oprea 
conduce șî în acest an detașat. 
După șapte regate clasamentul 
se prezintă astfel: 1. Maria Oprea 

•— Mihai Leonida (Energia) 7000 
p.: 2. Mihăiescu — Kedzierska 
(A.V.S.A.P.) 3917 p.: 3—4. Irimiș 
— Pairichi (Prog.) 3780 p.: Po
pescu — Dobrescu (Energ.) 3780 
p.: 5. Delia Micu — Logofetescu 
(Știința) 3724 p..

Iată de ce problema prezintă 
gravitate deosebită. Dacă 
cursele interne comportarea 
poate fi numită pasivă sau necom
bativă, în întrecerile internaționale, 
unde ei reprezintă țara, atitudinea 
aceasta poate fi pe drept cuvînt 
socotită ca lipsă de patriotism.

Problema comportării cicliștilor 
noștri a intrat în atenția întregii 
opinii publice sportive. Ne permi
tem să sugerăm, in cazul cînd 
lucrurile nu se vor îndrepta, lua
rea unor măsuri similare cu cele 
aprobate de către forul din
Cehoslovacă în cazul alergătorilor 
Vessely și Kubr: suspendarea. Să 
nu ne fie teamă. Sînt alți cicliști 
In plină ascensiune cu mari posi
bilități, care acum nu-și au lo
cul în echipa națională fiindcă 
locurile sînt ocupate de „senatori 
de drept", dar care — nu ne în
doim — vor corespunde încrederii 
atunci cînd vor fi chemați să re
prezinte țara. Lui Dumitrescu și 
celorlalți, care s-au comportat lamen
tabil duminică, le putem da exem
plu o serie de alergători mai puțin 
experimentați, care în curind vor 
putea să-i înlocuiască: Aurel Șe- 
laru, Andrei Folbert, Nkoiae Mol
nar. Ariton Simion. C. Mokeana, 
I. Braharu. C. Baciu și alții, 
și comportarea concurentelor 
Schuster, Silvia Stanescu, 
Kato ți Maria Bisak, care 
listat pentru o comportare onora
bilă, poate fi un exemplu demn 
de urmat pentru actualii fruntași 
ai ciclismului nostru.

Atenție, deci, cicliști fruntași: 
„ulciorul nu merge de multe ori la 
apă!"

• Au mai fost desemnați eiți cam
pioni de regiuni în vederea finale
lor campionatului republican pentru 
ser.nrL LUPTE CLASICE: Conslaa- 
ta: I. Novici, I. Pascaru, A. Bunica. 
D. Geemberu. D. Cristea. N. Bos- 
cenco, P. Damianov; Ploețti: P. lo- 
nescu, L Cernea, P. Grosu. Gh. Du
mitru. A. Wundertrt-h, I. Ifrim. T. 
Tarbi. S. Szasz: Baia Mrre: A. Zse- 
der, I. Dragomir. E. Bălan, A. Vigh, 
L. Maior. Gh. Șotron. A. Suraniy. 
L Radu; R.A.M.: Gh. Kiss. St. Si- 
mlor„ I. Valdeș, E. Palotas, Flav.u 
JuM. L. Fazekar. C. Fogas. LU Pl E 
LIBERE: constanța: ca și la lupte 
cUttice eu excepția lui Cristea înlo
cuit cu Bucur: Ploești: I. Flnichiu, 
St. Mhatoehe M. Anton. N. Hassler, 
Tampa, T. Tarbâ. S. Szasz; 
K.A M.: I. Szabo. A. Kosa. I. Zer.tai, 
▼ asarfeely. Kiraly. C. Tbrok, P. Mo. 
zes, P. Bocioni: Baia Mare: T. SM- 
bacz A. Szaika, M. Brad, T. Pfeil- 
mayer. I. FflUop, E. Fesus. M. Cseke, 
Gh. Crisan.

Chiar 
Herta 
Maria

an

H. NAUM

La sCrșitul săptâmlnU trecute s-o 
desfășurat eampronatul Capitalei la 
tir pentru juniori.
Rezultate tehnice: meci englez: 1.
Marcu Marcovlci (Voința) 5S7 p. nou 
record R.P.R.; X. Iosif Aron (Voința) 
5S5 p.; 3. Mircea StrJoenu (T.Dd 
559 p: echipe: 1. Tir.irul Dinzmo- 
vtst z»4 p_; i. Știința 17S4 p.; 3. 
Voința 1737 p.; armă liberă calibra 
redus 3xî»: 1. Iosif Aron (Vomțal
5SS p ; 2 1OT. Giugiar. <T-D > 557 P-i 
S. Mircea Străoenu (T.D.) 551 p.t 
echipe: 1. Tinărul Dinammisi 23S2 P-

nou record R.P.R.; arml sport 3x29 
(teâleți): M. Rusescu (TJDj 527 p.; 
Tete: Mariana MQller (FL roșie) 505 
p.; echipe: 1. Tînărul Dinamoviet I 
2330 p.; 2. Energia M.T.D. 2919 p.; 3. 
Tinărtkl Dinamovist II 2309 p.

IERI IN CAMPION.VTUL DE PODO

Ieri în campionatul categoriei A 
de polo pe apă au fo^t înregistrate 
următoarele rezultate.

Progresul Tg. M.ureș-Știința Cluj
2- 4 (2-2). Au marcat: Szaix) (min. 8.30 
și 15.23), Danciu (mln. 9.39 și 19.12) 
pentru învingători, și Simon (min. 
2J2), Both (min. 3-27) pentru învinși.

V. Nicoart-corespondent
FI. roșie Timișoara-Energia Oradea

3- 4 (6-6). Au marcat: Lorincz (3), 
Csordaș (Energia) și Stănescu (2), 
Laszlo (FI. roșie). Al. Gross-cores- 
pondent.

LOCATIUNE DE BILETE
Biletele pentru jocurile internațio

nale cu Greda B (sîmbătă pe Sta. 
dionul RepuLlâcii) și Suedia (dumi
nici pe Stadionul 23 August) se gă
sesc de vfnzare la casele speciale 
din întreprinderi și sfaturi populare 
raionale, pînâ joi 13 iunie ora 15. 
Cota de bilete pentru public se va 
pune în vînzare de miercuri 12 iu
nie la agențiile Pronosport (cal. Vic^ 
tortei nr. 9), Dinamo și chioșcul dtn 
atr. I. Vidu.

CURS PENTRU ARBITRI 
LA SLALOM PE APA

înscrierile pentru cursul de art>ltrl 
de sMom, organizat de CCFS.CM. 
continuă și în aceste zile. Sportivii, 
cadrele tehnice și toți cei care do
resc sa urmeze aceste cursuri pot 
căpăta informații la Inspecția de 
sporturi nautice din CCFS.CM (tele- 
foe 1.79.76. interior 121).

de rugbl dintre echipa locală Loco
motiva șl formația bucureșteană E- 
nergia Mine. Victoria a revenit după 
prelungiri, bucureșteniior care au 
clștigat cu 12-11. La finele timpului 
regulamentar scorul era egal: e-6.
CLASAMENTUL TURULUI CAMPIO- 

BNATULUI CATEGORIEI 
LA RUGB1

Seria
1. Știința Iași
2. știința Galați
S. FI. r. Or. St.
4. Locomotiva Buzău
5. Energia Ploești 
«. Progresul Tecuci T _ — . .
8.

La

Cfteva „halte66 in sălile
Găsindu-ne în plin sezon spor

tiv de vară, majoritatea discipli
nelor sportive își desfășoară acti
vitatea — și deci antrenamentele— 
In aer liber. In schimb la box, 
lupte și haltere, atlt în timpul ier
nii cit și vara, pregătirea sporti
vilor se face mai ales in săli, 
lată de ce am socotit util să dăm 

o raită" prin cîteva săli din 
Capitală. Cum sini gospodărite a- 
cestea, cum sini folosite, cum sînt 
utilate etc? — iată obiectivul vi
zitei pe care am facut-o zilele 
trecute la majoritatea sălilor de 
antrenamente din Capitală.

Firește, sălile Floreasca si Di
namo nu mai au nevoie de pre
zentări. Ele sînt cunoscute și a- 
preciate nu numai de sportivii ro- 
mini dar 
care le-au 
întreținute 
o ..mină" 
rită unei 
aceste săli sînt folosite la maxi
mum de sportivii care se antre
nează aci.

Am mai întilnit și alte săli 
pentru antrenamente la box. lupte 
și haltere, care corespund. ca de 
pildă sala de antrenamente pen
tru box de la Complexul Grivița 
Roșie. centrul de antrenament 
I.C.C.F. și sala de lupte de la Sta
dionul Ciulești, noua sală a co
lectivului Energia 23 August care 
va găzdui antrenamentele boxeri
lor. etc. etc.

Vizitele care au urmat la citeva 
săli bizcureștene ne-au arătat insă 
și alte aspecte mai puțin îmbuca 
rătoare, situații deloc „roz".

. „GOSPODARI- NUMAI 
CU NUMELE

In plin centrul Bucureștiuiui. 
pe sir. Ion Vidu, o firmă frumoa
să ne atrage atenția. Citim: co
lectivul Progresul-Gospodării. A- 

șadar, gîndeam, ne aflăm la an 
colectiv bine... gospodărit. Intrăm 
In sală. Prima impresie excelentă. 
Sală spațioasă, luminoasă, destul

de oaspeții străini 
vizitat. Felul cum sînt 
dovedește că aci este 
de gospodar, iar dato- 
mînufioase planificări.

de bine utilată, curată. Alături, 
vestiare, dușuri, magazie de echi
pament. Dar să privim mai atent, 
pe îndelete. Tavanul este umed 
iar dacă plouă mai mult, sporti
vii nu mai au nevoie de dușuri! 
In schimb, dușurile... Toate robi
netele sînt defecte, curg continuu, 
făclndu-se o risipă zilnică eva
luată la citeva mii de litri de 
apă. Să nu mai vorbim de apă 
caldă. Capacitatea celor 2 cazane 
fiind foarte mică, numărul celor 
care „apucă" apă caldă, este in
fim. Probabil că toate acestea, suit 
cunoscute de președintele colec
tivului, Vasil e Crist ache, dar ce 
folos dacă spiritul gospodăresc la 
colectivul „Progresul-Gospodării" 

este mai mult o... firmă. Și cînd 
te gîndești că toate aceste proble
me și-ar putea găsi 
ctțiva metri cubi de 
va robinete...

Vizita noastră nu 
colectivul Progresul Gospodării, 
Vizităm acum o mare întreprin
dere : uzinele „Mao Țze dun". Fa
ță de prestigiul de care se bucură

rezolvarea în 
bitum și cite-

s-a oprit la

ENKKGIA MINE BUCUREȘTI
A ClȘTIGAT IN CUPA K.PK- 

LA Rl'CBI
In Cidtul „Capei R-P-R-" s-a dis. 

putat duminică la Buzău meciul

de spori din Capitală
ÎiatreprjAdere>-Ain care ac- 

spvffvi de ffunti.Jluptă-
aceasl 
tiveazi. r _ _ _ _ „
tori, boxeri, halterofili, 
de așteptat, firește, să vedem o 
sală de antrenamente 
zâioare. Prima imp'esie 
deziluzionat. O'ganizatorul colec
tivului sportiv. Paul Nicu!escu,ne-a 
spus chiar de la început că sala e 
necorespunzătoare, că s-a aiuns 
aci după nu mai puțin de 6 mu
tării... Și, intr-adevăr, faptele co
respund realității. Din incinta fa
bricii intrarea în sală se face 
printr-un culoar subteran care dă 
într-un atelier de vopsitorie. iar 
de aci. arin sala de festivități, te 
apropii de locul căutat: sala de 
antrenamente pentru box și lupte. 
Alirosul greu și semiobscuritulza 
sînt primii „adversari" cu care 
faci cunoștință. De altfel, miro
sul greu este.„ ușor de explicat. 
Snla e despărțită de cantină prin
tr-un paravan de scindură. Sal
telele pentru lupte sini murdare, 
sacii de antrenament deteriorați 
iar de vestiare, dușuri, punct sa
nitar și ventilație să nu mai vor
bim pentru că... nu există. Noroc

etc) era

corespun- 
fnsă ne-a

1
e

m
1 u V:

Sala de antrenamente pentru box a colectivului Energia 23 
August (fost Claudiu).

1. 
î.
s.
4.
5.
s.
1.
a.
1. 
z. 
s.
4.
5.
6.
1. 
a.

r—

Bîrlad
Brăila
Seria a I 

Cluj 
Timișoara 
Tîrnăveni 

Arad 
Cluj

Energia 
Energia

Știința 
Știința 
Energia 
Știința 
Voința 
I/>comotiva Cluj 
Energia Hunedoara 
Locom. Timișoara 

Seria a III 
Ener. Mine Buc. 
Știința T.M.F. 
Energia M.T.D. 
Dinamo II 
Energia Constanța 
Progr. I.A.S. Buc. 
Progr. I.A.S. Sibiu 
Energia Lupeni

52: $
67:15 
63:23 
44:31 
47:24 
36:49
6:51

ie
17
16
16
ÎS
13
7

0:122 7

17
13
11
9
9
6

*

că, tacarășlL de la Sanepid nu 
ștjș 'proțirbil de existența ac 
săli... i

In pcest caz am considerat 
necesar să vorbim și cu conducă
torul întreprinderii. Spre surprin
derea noastră însăj iov. director 
Alexandru Gomoiu nu cunoaște 

'de fapt situația în care se găseș
te sala de antrenamente. Socotim 
că poziția directorului întreprin
derii „asta.-i situația, n-avem po
sibilități", etc., dovedește o neîn
țelegere. față de cerințele firești 
și deloc absurde, ale tinerilor 
sportivi care vor să folosească o 
sală bine întreținută, aptă pentru 
sport. 0 mai mare curățenie, un 
punct sanitar, mai buna aerisire 
a sălii, sînt obiective care nu ne
cesită prea mari cheltuieli dar ne
cesită preocupare mai serioasă 
din partea colectivului sportiv, a 
comitetului de întreprindere și 
chiar a direcțiunii. In situații a- 
semănătoarje. colectivele Locomoti
va Gr. Roșie, Știința Univ. 
Parhon, Energia 23 August au 
lăturat lipsurile, fiind ajutate 
comitetele de întreprindere și 
către conducerile respective, 
de la uzinele „Mao Țze dan" 
uza de experiența acestora.

★
Concluzii: Multe din cele peste 

30 săli de antrenamente sînt u- 
titate mulțumitor iar sportivii își 
pot desfășura activitatea în mod 
corespunzător. Altora, cam sînt 
oele despre care am vorbit mai 
sas. nu li se poate da atributul de 
sală de sport. Problema princi
pală nu o constituie etclus’v în
zestrarea cu noi fonduri pentru 
amenajări ci grija pentru buna 
întreținere a celor existente. De
zinteresul pentru utilam sălilor 
(așa cum este la „Mao Țze dun") 
duce la deteriorarea acestora. în
grijirea și întreținerea sălilor, u- 
tilarea lor cu aparatura ne
cesară, are influență directă a- 

. supra prezenței sportivilor 'a an
trenamente. a sănătății lor, a 
perfrvrr/ințelor.

I. OCHSENFELD 
R. CALARAȘANU
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Bogată activitate internă
a pugiliștfloî noștri

• IN VEDEREA iumeului pe 
care-l întreprinde in R.D. Germană 
selecționata asociației Voința a 
intilnit o selecționată a Galațiului 
pe care a intrecut-o cu 14—8 (11 
întilniri). Dintre rezultate merită 
a fi citată victoria tînărului lo- 
nescu Tudor (19 ani, și numai 
cu 8 luni de activitate in box)

. care l-a învins la puncte pe L. 
Ambruș, campion național și me
ciul nul reușit de Dănilă Enuț 
în fața lui Dumitru Adam.

• .-MARȚI )8 IUNIE în orga
nizarea zjbrijui „SJEAGUL ROȘU4 
se dispută pe stadionul Republicii 
o ultimă reuniune înaintea meciu
lui cu echipa Franței la care par
ticipă și boxeri din lotul republi
can printre cafe Toma ffie. Mîn- 
dreanu, C. Gheorghiu, E. Cîșmaț, 
M. Trancă, N. Linca, C, lordache, 
I. Dragnea ș.a. Programul defini
tiv va fi alcătuit in cursul zilei de 
azi.

• JOI 13 IUNIE Ia ora 19 pe 
stadionut Republicii selecționata 
asociației Voința va întîlni o se
lecționată a asociațiilor sindicale. 
Boxează printre alți, Eremia Oc
tavian, Toma Hie, I. Militaru, D. 
Adam. V. Bogoi, I. Pintea.

• DUMINICA, la Galați Dinamo 
București va da replica unei selec
ționate a orașului.
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’Atenție Ia meciul dă Ia 16 iunie!
FOTBALUL DIN GRECIA IN PLIN PROGRES ) Ol llMlj litJfCl

Nivelul fotbalului practicat ac
tualmente de adversarii de du
minică ai reprezentativei noastre 
este puțin cunoscut sportivilor 
romîni, care de la ultima Balca
niadă n-au mai avut prilejul să 
vadă jucînd nici echipa națională 
a Greciei și nici vreo formație 
valoroasă de club. Evoluția în Ro
mînia a lui Makedonikos din Salo
nic, — echipă de categorie inferioară 
— nu a putut oferi nici pe de
parte o imagine exactă a valorii 
fotbalului din Grecia. De aceea, 
trebuie să subliniem că fotbalul 
elen a făcut în ultima vreme pro
grese simțitoare, Tehnicieni con- 
sacrați din străinătate au fost an
gajați de forurile conducătoare să 
se ocupe de pregătirea celor mai 
bune echipe din Atena și provin
cie. Panatinaikos și Olimpiakos, 
de pildă, fruntașele fotbalului din 
peninsulă, sint antrenate de foș
tii internaționali iugoslavi S. Gli- 

sovici și B. Draghișevici, iar 
„soarta” echipei naționale a Gre
ciei a fost încredințată acum cl- 
teva luni antrenorului italian Rino 
Martini, fost portar al celebrei 
F. C. Milano. Intr-o convorbire .pe 
care am avut-o cu el, antreno

rul italian spunea că după doi 
sau trei ani reprezentativa de fot
bal a Greciei se va putea măsura 
de la egal la egal cu cele mai 
puternice echipe naționale de pe 
continent. In sprijmul afirmației 
sale, Martini a subliniat că are 
la indemină elemente tinere, toar
te talentate și că singura lor de
ficiență o constituie încă lipsa 
de tehnică.

O caracteristică principală a 
fotbalului practicat de echipele 
grecești printre care și fruntașele 
Olimpiakos, Panatinaikos, Etni
kos. A.E. 12 etc. și chiar de că
tre reprezentativa națională, este 
jocul defensiv în care apărarea 
este întărită uneori cu doi sau 
trei înaintași. Deși bazat pe apă
rare. jocul echipelor grecești nu 
neglijează totuși ofensiva. Con
traatacurile repetate și bine susți
nute de linia de mijlocași pun in 
dificultate chiar și cele mai or
ganizate apărări. Această tactică 
și-a dovedit eficacitatea in diver
se infifniri ' ~
care sint de 
nia B 2—0; 
nale (Italia) 
mă în meciul pe care reprezenta
tiva Greciei l-a susținut cu cea a 
Iugoslaviei Ia 5 mai, 
minată după cum se 
surprinzător 0—0. 
specialiști prezenți la 
mi-au spus că după 
cului victoria putea reveni 
justețe reprezentativei Greciei).

In echipele grecești activează 
o serie de jucători valoroși, deo
sebit de înzestrați. De o consti
tuție atletică, ei joacă în forță, 
controlează destul de bine balonul 
și se remarcă printr-o detentă ie
șită din comun. Se poate spune 
insă că — in comparați^.. cu fot
balul practicat de noi — jocul lor 
este mai puțin tehnic și, oarecum, 
lipsit de fantezie. Cu toate aces-

tea, ca aspect general, jocul echi
pelor grecești este spectaculos și 
(de notat) purtat timp de 90 mi
nute intr-un ritm foarte viu. Din
tre jucători se remarcă în pri
mul rînd stoperul echipei Pana
tinaikos și căpitanul echipei na
ționale, Linoxilakis (23 ani), ju
cător de valoare internațională, 

dîrz și combativ, pentru care aproa
pe nu există minge pierdută ; 
fundașul Anghelopulos (Panati- 
naikos) la fel de combativ și de 
atletic, este un adevărat stîlp al 
apărării. Portarii Tanaktis (Apo- 
lon). Madolozis (Etnikos) și Teo
doridis (Olimpiakos). dotați cu un 
rar simț al plasamentului și cu 
remarcabile reflexe, si«t deosebit 
de prompțl și curajoși. Mijlocașul 
Dermatis, un tinăr de 17 ani, im
presionează prin siguranța inter-1 
vențiilor sale și a aportului pe 
care-l aduce a lit apărării cit și a- 
tacului. La înaintare am reținut 
puterea de pătrundere 
centrului atacant de la 
kos, Ifandis (19 ani).
tehnica individuală a
drept Polihroniu, un adevărat pe
ricol pentru cele mai impenetra-' 
bile apărări, pe interul loanu (O- 
limpiakos) de cele mai multe ori 
golgeter al campionatului, care se 
remarcă printr-o mare precizie h| 
loviturile de cap.

Intr-o declarație pe care preșe
dintele Federației de fotbal elen.l 
A. Mermingas a făcut-o după me
ciul Grecia—Iugoslavia, el a re-’ 
marcat că, după părerea sa, Gre-| 
cia nu are șanse să se califice in. 
turneul final din Suedia și că, 
prin rezultatul de 0—0 obținut în| 
fața Iugoslaviei a „lucrat” pentru ( 
echipa Rominiei.

Aceasta rămîne de văzut..
N. MUNTEANU

și șutul 
Olimpia- 

viteza și 
interuliiil

Apropierea marilor întreceri de 
la Moscova, Jocurile internaționa
le ale tineretului, se face simțită 
nu numai pe _. calendar, ci și în 
viața și activitatea de fiecare zi 
a sportivilor noștri. Atleții și 
handbaliștii, jucătorii de baschet 
și de volei, înotătorii și riigblș- 
tii, pentatlonișth sau canotorii, 
își încordează eforturile la antre
namente, dornici să manifeste o 
formă cit mai bună care să le 
«sigure un loc in rindul parti^- 
pănțffor fa grandioasa competiție. 
Gindul că vor, vedea . frumoasa 
capitală a Uniunii Sovietice,, că 
se vor întrece alături de cei mai 
buni sportivi ai lumii, că vor fi 
martorii minunatului program ar
tistic și cultural de la Moscova, 
însuflețește și dă forțe noi spor
tivilor noștri.
MUZEUL KREMLINULUI, EX
POZIȚIILE Șl... O REVANȘA 

CU FRANȚA
..Pentru mine și pentru întrea

ga noastră .națională' de rugbi 
maestrul sportului 
călătoria la Mos- 
o semnificație cu 
Fără îndoială, în- 
a fi pentru prima

Cum însă spectatorii l-au putut 
vedea „la lucru" doar pe terenul 
de volei și nu și în sala de ope
rații, trebuie să subliniem că chi
rurgul Ponova mînuiește bisturiul 
și foarfecă cel puțin cu aceeași 
abilitate ca și mingea de volei, 
lată de ce răspunsul său la între
barea noastră nu ne-a mirat:

„Aștept cu nerăbdare nu numai 
turneul de volei la care vor par
ticipa aproape douăzeci de țări, 
ci și intilnirila pe profesiuni care 
figurează tn programul extra-sDor- 
tiv al Jocurilor. Se pare că medi
cii au o predilecție pentru sport 
în general (vezi cazul Bannister, 
Vorobiov, Lee. frații Znamenski) 
și pentru volei in special (Media
na, Lazăr, Cristea, subsemnatul, 
etc.). Dacă ținem seama că în 
programul jocurilor figurează 22 
discipline sportive, nu mi
pare hazardat să afirm că la 
Moscova se va desfășura paralel 
cu întrecerile de pe stadion și

întrecerile de

se

internaționale dintre 
reținut Grecia—Spa- 
Etnikos—Intemazio- 
1—2 și mai cu șea

partidă ter- 
știe cu un 

(Mai mulți 
acest meci 

aspectul jo- 
de

— ne-a spus 
Titi Ionescu — 
coca, ar avea 
totul deosebită, 
suși gindul de 
dată in muiunata capitală sovie 
tied este de natură să-ți dea emo
ții. De multă vreme visez să văd 
muzeul Kremlinului, faimoasele ex
poziții agricolă și industrială, locu
rile pitorești în care Moscova este 
ații de bogată.

Dar mai este ceva. Noi vom 
sosi acolo cu faima echipei ciști- 
găioare a trecutei ediții a Jocu
rilor. Numai că de dala aceasta 
întrecerea va fi infinit mai tare. 
Printre altele ne așteaptă o pa
sionantă revanșă cu echipa Fran
ței care, din cite sînt informat, 
alinia la Jocuri o formație 
mai puternică decit cea care 
fost la București. Nădăjduiesc 
prestăm un joc valoros care 
facă o bună popularitate sportu
lui cu balonul oval in U.R.S.S.".
UN VERITABIL „CONGRES" AL 

MEDICILOR- SPORTIVI
Doctorul I. Ponova are două 

mari pasiuni: chirurgia și voleiul.

'veritabil ... congres al științelor 
medicale. Schimb de experiență in 
sportul preferat, schimb de expe
riență în profesiunea iubită — 
ce poate fi mai , 
la muncă".

O PROBLEMA l
Pe proaspătul 

man la aruncarea 
colae Rășcănescu, 
cu cîteva clipe î 
la Varșovia. Ca orice om grăbit 
Rășcănescu ne-a răspuns laconic:

„Alături de Krivonosop. Sa- 
■ moțvetov, Ruth șl aii (ia alți maeș

tri ai a- mcării ciocanului, 61 m... 
nu ajung pentru a ocupa un lac 
de frunte. Va trebui 
mult. Am să încerc. Mă 
ză în mod special să 
și concursul orchestre’, r 
din cadrul Festivalului.
că aici, ca și la ciocan.. ritmul 
este totul".

minunat.'. Deci:

DE RITM...
nostru record- 

ciocanuiui. Ni-' 
, „l-am prins" 

înaintea plecării

deci mai 
interesea- 
urmăresc 
de jazz 

Mai ales

de reabilitare

un

la
a

VALERIU CHIOSE

Moscova —prilej
cicliștilor noștri

ua
Și 
a 

să 
să

Teodoridis portarul echipei naționale a Greciei intr-un spec
taculos plonjon.

Un sport care nu va fi chiar atît de nou
pentru spectatorii moscoviji

Zilele acestea am aflat — nu 
fără surprindere — că din lista 
sporturilor ,Jn premieră" la Mos
cova (badminton, rugbi, tir cu ar
cul etc.) care figurează în progra
mul Jocurilor tineretului, trebuie 
să ștergem rugbiul pentru simplul 
motiv că sportul cu balonul oval 
a fost intr-un trecut nu prea în
depărtat foarte larg răspindit în 
U.R.S.S, unde — în cadrul aces
tei discipline s-au disputat campio
nate unionale și chiar Cupa 
U.R.S.S. Toate aceste amănunte și 
altele ■ mai interesante ne-au fost 
relatate în... tribuna stadionului 23 
August, înaintea jocului dintre e- 
chipele secunde ale R.P. Romine 
și U.R.S.S., de Alexei Andreevici 
Sokolov, conducătorul lotului de 
fotbaliști sovietici.

Văzîndu-l cu cit interes urmă
rește jocul București—Cardiff l-am 
întrebat:

— Vă place rugbiul?
—Desigur. De altfel am fost 

câtor și 
_  ? ? ?

— De
U.R.S.S.
rugbi. In anul 1947 a apărut chiar

și o carte despre acest sport fru
mos și bărbătesc, carte al cărei 
autor sînt.

PRIMELE ECHIPE SOVIETICE 
DE RUGBI AU FOST ÎNFIIN

ȚATE IN ANUL 1931

„In cadrul asociației Dinamo — 
ne-ă spus A. A. Sokolov ■— a luat 
ființă la începutul anului 1931 ........
prima echipă sovietică de rugbi disputat 
care a activat la Moscova". De 
altfel printre cei dinții jucători s-a 
aflat și simpaticul nostru interlo
cutor, care ne-a vorbit, cu. multă 
căldură despre primele meciuri. Ele 
aveau un caracter mai mult de
monstrativ. Apoi, rugbiul ,ja prins" 
cucerind popularitate în 
și Gruzia, unde au luat ființă 
echipe.

natno Moscova — Institutul de 
Cultură Fizică din Kiev) au asis
tat 20.000 de spectatori. După 
război însă, cum o bună parte din 
jucătorii primei generații nu mai 
puteau să participe la meciuri —vir- 
sta, ce vreți — iar pe de altă parte 
tineretul, se simțea din ce în ce 
mai mult atras de balonul rotund, 
rugbiul a început— să piardă, tere
nul. Astfel că în anul 1948 s-anul. Astfel că în ___  ___  „ _
disputat ultimul campionat al 
U.R.S.S. care a revenit echipei, Di
namo Moscova".

O INTILNlRE PLĂCUTĂ 
ȘI MULT AȘTEPTATA

arbitru.
ju-

Ucraina 
noi

20.000 DE SPECTATORI 
LA UN JOC DE RUGBI

ce vă mirați așa ? 
s-a jucat multă

In
vreme

„Dar rugbiul atrăgea nu numai 
noi practicanți ci și un numeros 
public. — ne-a spus Alexei An- 
dreevici. Recordul în această ma
terie a fost stabilit în anul 1937, 
cînd la finala Cupei U.R.S.S. (Di-

Iată însă că odată cu introduce
rea’ rugbiului în programul celei de 

a treia ediții a Jocurilor sportive 
ale tineretului spectatorii moscoviți 
se întîlnesc din nou cu acest fru
mos sport. Aprigii săi susținători, 
printre care se numără și A.A. So
kolov (acum doar arbitru), speră 
că prin participarea celor mai bune 
echipe de pe continent (și prin 
marele derbi Rominia — Franța), 
rugbiul va ciștiga din nou simpa
tia publicului moscovit.

A. C.

întrecerile internaționale la 
re cicliștii romîni au participat 
anul acesta (Turul Egiptului și 
Cursa Păcii) nu au adus satis
facția unor comportări la nivelul 
celor pe care iubitorii sportului 
cu pedale Ie așteptau, ținînd sea
ma de unele succese înregistra
te mai înainte.

Pe această temă, au avut loc 
ample discuții, reieși nd limpede 
o serie de obiective de care teh
nicienii noștri țin seama, la ora 
actuală, în munca de pregătire a 
cicliștilor fruntași. In acest sen , 
cursele mari la care vom parti
cipa în curînd, ne vor edifica pe 
deplin asupra unor îmbunătățiri 
care trebuie aduse în „sistemul" 
de alergare al cicliștilor noștri. 
Este vorba, în primul rînd, de o 
schimbare îndrăzneață a concep
ției alergătorilor noștri despre 
modul în care trebuie să concu
reze; de mai multă hotărîre, de 
mai multă dragoste de afirmare, 
de mai multă ambiție, închinate 
unei comportări cît mai valoroa
se.

Intr-un cuvînt, pe primul plan 
se situează probleme de ordin 
moral și de voință, rezultînd din- 
tr-o conștiință mai adincă a im
portanței faptului de a purta cu
lorile patriei într-un mare con
curs.

Cursa Munților 
peste cîteva zile, 
fond, examenul pentru alegerea 
celor 20 de cicliști care vor par
ticipa la cursa București—Sofia, 
far, cursa Prieteniei romîno-bul- 
gare (București—Sofia) va consti
tui criteriul de apreciere în vede
rea selecționării formației care își 
va desăvîrși apoi pregătirea pen
tru întrecerile de la Moscova. 
De-a lungul acestor două probe, 
vom avea prilejul să constatăm 
dacă, intr-adevăr, cicliștii noștri 
au folosit toate învățămintele și 
discuțiile prilejuite de Turul E- 
giptillui și Cursî Păcii.

La Moscova ne așteaptă două 
întreceri „tari": una pe aproape 
200 Km. (cu i plecarea în bloc) și 
a doua pe 100 km. cu porniri 
separate. Dacă în primul gen de 
probe (cu plecarea în bloc) — 
nu am prea strălucit în alte edi
ții ale jocurilor, în schimb în 
proba de 100 km. contra crono
metru am ocupat locuri onora
bile, culminînd cu succesul din 
1955 (la Varșovia) cînd ne-am 
clasat 
de un 
toare, 
medio 
km.

Reiese de aci că forță pură 
ne lipsește, știm să alergăm 
cadrul ^unei ,.moriști“, dar 
tr-o cursă în care media orară 
este mult mai mică (37—38 km.) 
ne descurcam foarte greoi în plu
ton. Or, aci trebuie pus accentul. 
Și cele două probe mari Cursa 
Munților și București—Soîia sînt 
cit se poate de binevenite în acest 
sens. Ele constituie un excelent 
exercițiu și, totodată, un sever 
și edificator examen.

Din convorbirile avute cu an
trenorii diferitelor asociații a re
zultat că sînt preocupați de reali
zarea revirimentului așteptat, 
Dar pentru o reușită de
plină este neapărat nevoie de 
concursul total al cicliștilor, de 
o mai bună gîndire a fiecăruia în 
cursă, de mai mult curaj și, mai 
ales, de dorința vie de a aduce 
succese culorilor noastre

La Moscova vom întîlni o ma

ca-

care începe 
va fi, în

pe locul II, la mai puțin 
minut de echipa cîștigă- 
după o alergare în care 
orară s-a apropiat de 42

nu 
în 

Wi-

re parte dintre cei m3i valoroși 
cicliști din aproape douăzeci de 
națiuni. IntîlnirHe sînt deci cît 
se poate de teri. Cu toate aces
tea, (sau tocmai de aceea) con
siderăm că 
Festivalului 
constituie pentru ciclismul nos
tru un prilej de reabilitare pe 
plan internațional.

EMIL IENCEG j

Lista tarilor înscrise 
(pe sporturi) ia cea de a 

lll-a ediție a Jocurilor 
tineretului, pină la 31 mai

(Continuare din tu. 3020)
CAI AC-CAriOE — Bulgaria, 

Ungaria, R. D. Germană, Egipt, 
Luxemburg, Rominia, Finlanda, 
Cehoslovacia, Suedia. Belgia, 
Hawai, U.R.S.S. (12 țări).

NATAȚIE — Aut'.ralia, Belg'a, 
(Clubul „Nage de St. Gilles"), 
Bulgaria, India, (Clubul Calcutta), 
Ungaria, China, R. D. Germană, 
Mexic, Romînia, Finlanda, R. Fc 
Germană (echipe de club). Ce
hoslovacia, Scoția, Africa de Sud, 
Marea Britanîe, Egipt, Polonia, 
Iugoslavia, Hawai, U.R.S.S. (20 
țări).

SĂRITURI IN APA — Bulgaria, 
Ungaria, R. D. Germană, Egipt, 
Mexic, Romînia, S'ria, Cehoslova
cia, sScoția. Polonia. U.R.S.S. (11 
țări). ' :

HALTERE — Austria, Bulgaria, 
Marea Britanic, R. D. Germană, 
Egipt, China, India, Curacao, 
Luxemburg, Polonia, Romînia, 
Siria, Finlanda, Cehoslovacia, Su
edia, Jamaica, Australia U.R.S.S, 
(18 țări)

HANDBAL — Austria (Clubul 
Kărnten), Ungaria, R. D. Germa
nă, Egipi, Romînia, Cehoslovacia, 
Polonia. Finlanda, U.R.S.S. (9 

lari).
RUGBI — Egipt, Rominia, 

hoslovacia, Franța, Polonia, 
tari).

PENTATLON MODERN — A- 
ustria. Bulgaria, Ungaria. Egipt, 
Italia, Romînia, Polonia. Finlan
da, Cehoslovacia, U.R.S.S. (10 
țări).

TIR CU ARCUL — Egipt, In-’ 
dia, (2 observatori). Italia, Fin
landa, Cehoslovacia, Africa de 
Sud, Polonia, (7 țări).

TENIS — Bulgaria, Ungaria, 
Marea Brl'anie, Egipt, China, Ro
mînia, Siria, Cehoslovacia. Polo
nia, U.R.S.S. (10 țări),

TENIS DE MASA — Australia, 
Bulgaria, Egipt, Romînia, China, 
Nepal, Siria, Peru, S.U.Â., Finlan
da, Franța, R. F. Germană, Cey
lon, CJioslovacia, Elveția, Aus
tria, Anglia, R. P. D. Coreeană, 
India, Polonia, Iugoslavia, U.R.S.S. 
(22 țări).

SCRIMA — Bulgaria, Egipt, 
Luxemburg, Romînia, Finlanda, 
Cehoslovacia, Polonia, U.R.S.S. (8 
țări).

FOTBAL — Albania, Bulgaria, 
Ungaria, R. D. Germană, Egipt, 
China, India, Cipru, Romînia, Si
ria, Finlanda, R. Cehoslovacă, 
Sudan, Ceylon, Polonia, Austria, 
(echipă de club) U.R.S.S. (17 
țări).

HOCHEI PE IARBA — Austria, 
R.D. Germană, Egipt. India, Po
lonia, Finlanda, Franța (Stade de 
France, campion - național), Ce-, 
hoslovacia, Japonia (9 țări),

probele din orașul 
pot și trebuie să

Ce-
(5



Meciul de atletism intre echipele feminine ale R.P.R., 
CehoslovacieiItaliei și

Cea de a doua ediție a „triun
ghiularului" feminin între echipele 
de atletism ale R.P.R., Italiei și 
Cehoslovaciei se află. în oentrul 
atenției forurilor atletice din cele 
trei țări. Iată că italienii și-au 
și alcătuit — în linii mari — lotul 
atletelor pe care-1 vor deplasa la 
București, în vederea întîl.ririi de 
la 23 iunie. Lotul cuprinde atlete 
de renume ca: Giuseplna Leone, 
Letizia Bertonî, Piera Fașsio, Mi
lena Greppi, Franca Pegion. Os- 
valda Giardi, Iride Coleto. Ada 
Turci, Paola Paternoster, Maria 
Musso, Elisabetta Mattana. Mima 
Actis, Danila Costa, Cristina 
Ruedl, Eltvia Ricci, Luisa Ma- 
soero, Marinela Bortoluzzi, Emilia 
Scotti, Ana-Maria Norsa, Gilda 
Jannaccone, Franca Dt Paoli. Vit- 
ta Virgilio, Alessandra Taffi.

Zilele acestea va fi alcătuită și

RugWștii din Țara Galilor 
doresc să fie reprezeotati 
Ia Jocurile de la Moscova

Este in perspectivă o nouă în
scriere de răsunet pentru Jocurile 
de la Moscova 1 Federația de rugbi 
XV din Țara Galilor se interesează 
de posibilitatea participării unei 
reprezentative galeze sau a unei 
puternice echipe de club la turneul 
de rugbi din cadrul celei de a II l-a 
ediții a Jocurilor sportive interna
ționale prietenești. In acest sens 
a făcut de curind declarații d. S. 
Kelly, șeful biroului de presă al 
Comitetului britanic pentru orga
nizarea Festivalului. El a adăugat 
că forurile galeze sint doritoare să 
trimită o echipă ia jocurile de la 
Moscova, singurul impediment 
fiind data disputării lor, care pre
cede dechiderea sezonului de rugbi 
în Țara Galilor. Oricum, deoarece 
rugbiștii galezi încep în mod obiș
nuit antrenamentele în această pe
rioadă, nu este exclusă posibilita
tea formării 
naționale 
Moscova, 
putea fi 
federația _ 
țeze unei echipe de club sarcina de 
a apăra onoarea rugbiului insular 
la Jocuri. Este probabil că acest 
club va fi Llanelly,

Este interesant de notat că ști
rea de mai sus a fost reluată și de 
un ziar din Kenya (Africa ecuato
rială), „Mombasa Times". Ceea ce 
dovedește încă odată că interesul 
pentru Jocurile sportive internațio
nale prietenești a început să-și 
facă loc pînă și în cele mai înde
părtate puncte ale globului.

unei reprezentative 
pentru Jocurile de la 
In caz că aceasta nu va 
pregătită in timp util, 
are intenția sâ incredin-

MARGINALII LA 0 VALOROASA PERFORMANTA 
A BASCHETBALIȘTILOR NOȘTRI

(Urmare din pag ')

lective : NEDEF, mai puțin nervos 
și deci mult mai aproape de va
loarea lui reală; RADUCANU a- 
celași om de bază al naționalei; 
EMIL NICULESCU și COSTESCU, 
foarte utili prin viteza și curajul 
cu care acționează: EORDOGH și 
FODOR a căror revenire în toană 
tot munca plină de conștiinciozi
tate în colectiv o va grăbi; ne 
gîndim la CUCOȘ și NOVACEK, 
elemente de perspective pentru na
țională, dar care trebuie să joace 
cu și mai mult curaj și încredere 
în fo-tele proprii si. în sfirșit. ia 
BORBELY și BERETZKL care spe
răm, vor fi și ei utili. în parlideie 

- viitoare.
Elogiile sînt de bună seamă pe 

măsura bilanțului favorabil pe care 
ni-’! oferă analiza sumară a aces
tui valoros succes. Aceasta nu în
semnează însă că ne-a mulțumit 
absolut totul în comportarea repre
zentanților noștri, și înaintea ori
cui ei trebuie să vadă și să înțe
leagă aceasta, acum, în ajunul 
examenului dificil de la Sofa. Ar 
fi primejdios ca proaspăta lor bi
ruință să le provoace amețeala 
care-și face uneori loc în aseme
nea situații. Ar fi deosebit de grăv 
dacă jucătorii reprezentativei — 
furați de entuziasmul performanței 
lor — ar uita ceea ce li se poate 
reproșa atunci cînd se analizează 
temeinic jocul practicat de ei du
minică; Este vorba și de această 

echipa de atletism a Cenoslovaciei, 
din care nu vor lipsi Dana Zatop- 
kova, Olga Modrahova, Stepowska, 
Mertova, Jirinia Voborilova, Zlata 
Rozkosna, Mirka Trkalova. etc.

Echipa țării noastre va fi selec
ționată în urma desfășurării celei 
de a treia etape a campionatului 
republican de atletism pe echipe, 
care va avea loc simbată și du
minică în Capitală.

Camber (Italia) a ciștigat concursul 
de la Comode floretă femei

Ediția din acest an a concursu
lui internațional de floretă femei 
de la Como (Italia), desfășurată 
simbătă și duminică, s-a bucurat 
de un mare succes. Au participat 
49 concurente dintr-un total de 15 
țări, iar pentru stabilirea ciștigă- 
toarei a fost nevoie de peste 20 
ore de concurs. Invingătoarea de 
anul trecut, Delbare (Franța) nu 
a reușit să se califice In finală, 
fiind eliminată ta semifinală îm
preună cu vestitele floret iste M. 
Elek. (R.P.U.). Groetzer (Austria). 
Cesari (Italia). Gleen Haig (An 
glia) și reprezentanta noastră 
Maria VicoL Campioana olimpică 
Sheen (Anglia) s-a clasat abia 
pe locul 7. ia timp ce italianca 
Camber, campioană olimpică in 
1952, care de dțiva ani nu mai fi
gura printre fruntașele probei, a

In
ia 
cu 
la

t
TDXA IM FBUMTBA
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* 
(prin telefon). — In cursul 
s-a disputat cea de a *-a

S. SPANDAR1AN 
Văzut de NEAGU

dată de imprecizia în aruncările 
libere (procentaj încă nesatisfă
cător: 60 la sută) și de la semi- 
distanță (din 31, aruncări doar 11 
reușite). Mai sînt doar cîteva zile 
pînă la campionatele europene de 
la Sofia. Felicitîndu-i din nou pen
tru succesul lor pe reprezentanții 
noștri și pe antrenorii lor, le re
comandăm să folosească din plin 
acest răgaz pentru a trece prin 
filtru! analizei concluziile întîlnirii 
susținute cu echipa Uniunii Sovie
tice, astfel îneît făcînd uz și de 
aceste învățăminte, să se. poată 
prezenta lâ startul competiției din 
capitala' R.P. Bulgaria,. în pleni- 
tudnea posibilităților lor.

Louis Taillandier despre floretiștii și
Reprezentativa de scrimă F.S.G.T. 

a părăsit țara ieri dimineață în- 
dreptîndu-se spre Paris. La des
părțire, renumitul arbitru interna
țional Louis Taillandier, care de 
această dată a funcționat și ca pre
ședinte de juriu și ca trăgător de 
sabie și floretă, ne-a mărturisit 
impresiile sale după cele două me
ciuri susținute la Plooști și Bucu
rești.

„Atit în concursul cu Energia, 
cit și in cel cu Progresul am avui 

obținut o surprinzătoare victorie, 
cucerind Trofeul Como. Clasa
mentul probei este următorul: 
1. Camber (Italia) 6 v.. 2. Schmidt 
(Germania) 5 v., 3. Garifhe (Fran 
ța) 4 v„ 4. Kovacs (R.P.U.) 4v„ 
5. Colombetti (It.) 3., & Zanelli 
(Italia) 3 v„ 7. Sheen (Anglia) 
2 v, 8. Bortolomi (Italia) 1 v. 
Celelalte două reprezentante ale 
noastre. Eugenia Țărângoiu și Ele
na Samșudeanu au fost eliminate 
în sferturile de finală. De remar
cat că Eugenia Țărângoiu a avut 
o comportare bună, obținind vic
torii prețioase la Weiss. Delbare. 
Groetzer. etc., pierzind Ia limită 
(3—4) Ia Zanelli și Sheen Ea a 
fost eliminată in sferturi de fi
nală, după un baraj în patru tră
gătoare pentru 2 locuri.

Priraa zi a turneului internațional 
de tenis... primele surprize

(urmare dui pag. !)

(Liban) — D. Viziru 7—5. 2—5.
5— 2: Rakosi — Lazarov (R.P.B.)
6— 4, 6—3: M. Viziru — Gursu 
(Turcia) 6—3; 6—3: Cristea — Oz- 
ganel (Turcia) 6—3, 6—0. Li hac too 
rU-R-SS.) — Tur dean n 6—2. 5—7,

• 6—4: Balas (Turcia) — Vasilescu
3—6, 6—3, 6—0: Panaiotooic 
(R.P.FJ.) — Șerban 6—3, 6—3; 
Anghelescu — Attieh (Liban) 6—4, 
6—3; Potanin (UR.S.S) — Albert 
10—8. 6—3; Faehrman (RD.G.) — 
Serester 6—2, 6—0; Radzio 
(R.P.P.) — Dancea 6—2. 6—1:
Badr-El-Din (Egipt) — Takacs 
6—2. 6—0; Birkas (R.P.U.) — 
Chivaru 6—3, 9—7. Simplu femei:

firme de biciclete), 
astfel prin Nencini 
victorie in Giro, ai 
fuseseră considerați

CIND DOI SE CEARTA, CIȘ
TIGA... NENCINI

>

Zată terminat și Turul Italiei, 
evenimentul care în ultimele 
zile s-a situat in primul plan 

al activității sportive internațio
nale. Lupta așilor profesioniști 
ai pedalei a fost dramatică, „tri
coul roz" atribuit liderului fiind 
schimbat succesiv în ultimele eta
pe din Alpi și Dolomiți, pînă a 
rămas definitiv în posesia lui 
Gastone Nencini, echipier al for
mației dirijate de Fiorenzo Magni 
„cel chel" (epitetul i-a fost atri
buit încă pe vremea cînd era sim
plu ciclist și nu respectabil pa
tron al unei 
Italienii obțin 
o neașteptată 
cărui favoriți 
pe drept luxemburghezul Charl^ 
Gaul și francezul Louisan Bobet. 
Dar cînd doi se ceartă, al treilea 
âștigă... Și Italia, care nu mai 
posedă ,,campion'ss:mi" d° altă 
dată (Coppi mai poartă corsetul 
de oțel, de pe urma ultimului său 
accident), poate să se mîndrească 
măcar cu succesul unui out-sider, 
profitor al disputei dintre vedete
le de peste Alpi. Intr-adevăr, Gaul 
și Bobet au dat o luptă epuizan
tă, în special pentru primul, care 
și-a pus in joc 
pentru a-și dovedi clasa (pe care 
francezii o contestă). Gaul a plă- 

i

de înfruntat adversari tineri, pu
ternici, pe care nu mă îndoiesc că 
ii voi înttlni curind și în alte 
multe concursuri internaționale. Flo
retistele Romîniei — al căror renu
me este mondial — nu ne-au per
mis să obținem nici o victorie, iar 
floretiștii dvs. — deși încă evi
dent lipsiți de rutină internațio
nală — sint parcă „consiruiți" 
pentru floretă electrică. Dacă în 
meciul cu Progresul noi am înre
gistrat cinci victorii, aceasta s-a 
datorat
superioare de concurs. De exem
plu, eu l-am întrecut peOllănescu 
numai prin „cap'\ prin „vîrstă". 
Pentru că în rest el mă depășește 
categoric ca valoare. Sint convins 
că într-o altă înlîlnire, Ollănescu 
nu-mi va mai da răgaz să răsuflu. 

Felicitindu-vă pentru progresul

numai experienței noastre

Rezultate excelente ale atleților
din R. D

BERLIN 10 (Prin telefon de la 
corespondentul nostru). — In ca
drul unui concurs desfășurat Ia 
Weimar, atleta germană Doris 
Muller a aruncat discul la 49,77 
m., performanță care constituie 
un nou record al R.D.G.

Confirmlndu-și forma excelentă 
în care se află de cîteva săptămîni.

Leposne (R.P.U.) — Glatt 6—0. 
6—3: Lindner (R.D.G.) — Andries- 
cu 6—4. 6—2: Bardoczi (R.P.U.Î
— Ciaturova (R.P.B.) 6—1. 6—1.

Dubiu bărbați: Birkaș. Palincaș
— Chivaru, Karaoglan 6—4, 6—4; 
Panaiotovic. Rizvanbengovic — 
Năstase, Iuhasz 6—2, 6—3: Za- 
copceanu, Piotrovsky — Cobzuc. 
Schmidt 6—4, 6—4. Dublu femei: 
Filipova, Kuzmenko — Niculescu, 
Ec. Rosianu 6—3, 6—4; Bucaille, 
Kermina — Kendeffy, Doboșiu 
6—2. 6—1; Lindner, Glatt — 
Andriescu, Avram 6—2, 6—2.

Program. Marți: de la ora 9„ 
simplu bărbați și simplu femei; de 
la ora 16,30, dublu bărbați (tur II), 
dublu mixt (tur. 1).

tit însă scumo eforturile din eta
pele alpine, rămînînd în urmă pe 
Monte Bondone, unde a pierdut 
10 minute și... Turul.

O altă dispută, de data aceasta 
în afara traseului din Giro, a mă
cinat rîndurile echipelor oaspe. De 
fapt, tot Gaul a fost și aci vede
ta, dar a unor confruntări de 
culise. El a obținut de la firma 
Guerra, dreptul de a fi „cap de 
coloană" al echipei respective, în 
dauna elvețianului Hugo Koblet. 
oare ar fi dorit să-și facă o rein-

c
trare victorioasă. Dar victoria in 
cursele profesioniste nu se poate 
obține decît prin ajutorul cit mai 
multor „servitori", concurenți ca
re n-au alt rol decît să care apă 
și să furnizeze roți de rezervă 
vedetelor. Or, într-o echipă nu 
pat figura mai multe vedete deo
dată. Și cum firma Guerra avea 
de ales între Gaul șl Koblet, ea 
l-a preferat pe primul, mai tinăr 
și mai promițător...

Ceea ce a făcut pe Koblet să 
declare în public că se lasă de 

toată ambiția. ciclism! Probabil, însă, că e vor
ba doar de un cuvînt aruncat 
la supărare și „duelul" Gaul-Ko-

floretistele noastre
ce-l înregistrați de la an la an, 
vă sfătuiesc să susțineți cît mai 
multe confruntări internaționale".

L. TAILLANDIER 
văzut de NEAGU ’

Germană
studentul Institutului de Cultură 
Fizică și Sport din Leipzig, Man
fred Preusger, a realizat o perfor- 

................ " " cu

zi a concursu-
pe

mantă excepțională la săritura 
prăjina: 4,50 m.

★
In cea de a doua 

Iui internațional desfășurat 
stadionul „Withe City" din Londra, 
atletul german Klaus Richtzenhain 
a cîștîgat proba de 2 mile cu 
timpul de 8:54,0.

GERHARD LERCH

Lotul de trăgători italieni 
pentru „Cupa țărilor latine”

De curind Federația Italiană de 
tir a făcut cunoscut lotul de,trăgă
tori din care va alcătui echipa pen
tru „Cupa țărilor latine" care se 
desfășoară la Torino în zilele de 
13 și 14 iunie.

Pistol precizie: Fiorentini. Gale
și, Bellucci, Ercolani, Beroldi, 
Gambetta: pistol viteză: Carlo 
Varetto, Sussarello, Gaggero, Maz- 
zoni. Boninsegni, Peraldo, Bernini: 
armă liberă calibru redus: Biava, 
Pallettti, 
to, Berii.

Antonelli, Sergio Varet-

Azi
m

se dă startul 
turul ciclist

al R. P. Bulgaria
SOFIA (prin telefon). Ari se dă 

plecarea în turul ciclist al R. P. 
Bulgaria. Această mare întrecere 
care reunește 112 participanți, prin
tre care și pe cunoscutii Nencio 
Hristov, Boie.n Koțrv, Dimov, Ko
lev etc., cuprinde 10 etape ou un 
traseu lung de 1383,5 km.

Spre deosebire de anii trecuți, 
cea de a 7-a ediție a turului Bul
gariei, va începe în sudul țării și 
va lua sfîrșit în nord.

biet va rămîne o simplă ceartă 
între vedete...

Dl STEFANO IN ECHIPA ITA
LIEI?...

In majoritatea țărilor occiden
tale sezonul de fotbal este termi
nai. Rubricile de fotbal ale zia
relor sint insă bine populate, ele 
conținind relatări asupra transfe
rurilor de jucători, „afacere" care 
merge acum din plin... Nu vom 
înșira aci numele fotbaliștilor care 
trec de la un club la altul, nici 
miile de franci, lire sau pesetas cu 
care sint cumpărați. Un fapt este 
insă de reținut, prin ciudățenia 
sa deosebită. O știre de prove
niență italiană anunță că clubul 
Bologna ar fi oferit 100 milioane 
de lire pentru Di Stefano, cele
brul atacant al lui Real Madrid, 
de curind naturalizat spaniol 
(pentru a face loc lui Kopa in 
echipă). Nu numai atit, se dă 
ca probabilă participarea lui Di 
Stefano în echipa Italiei, fiindcă 
el ar fi... italian de origine, fa
milia sa emigrind în America de 
sud înainte de război. Bineînțeles, 
o astfel de știre are darul de a 
produce senzație... Dar nu numai 
atit. Ea pune în adevărată lu
mină pe conducătorii fotbalului 
profesionist, care pentru interese 
de club, jonglează cu... naționali
tatea angajaților lor.

CLASAMFSTU.il

