
8 wtimică nniiniin
i prieteniei de nezdruncinat (We moroi 

romîn ei poporul UuIol
după-amiază, dele- 

guvernamentală și de par- 
R.P. Bulgaria, care face o 
prietenească in țara noas- 
sosit în Capitală.

Vineri 
gația 
tid a 
vizită 
tră, a

Gara Băneasa unde a avut loc 
primirea oaspeților . era pavoazată 
sărbătorește.

La ora 16 trenul oficial cu 
care au călătorit oaspeții a intrat 
în gară. Salutați cu aplauze și 
ovații de cei prezenți, din tren 
au coborît membrii delegației în 
frunte cu tovarășii Anton lugov 
și Todor Jivkov, împreună cu to
varășii Alexandru Moghioroș, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, membru în Biroul Po
litic al C.C. al P.M.R.. și Aurel 
Mălnășan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, precum și Sto 
ian Pavlov, ambasadorul R.P. Bul
garia la București, care i-au în
soțit în cursul vizitei în țara 
noastră.

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej și 
Chivu Stoica au prezentat oaspe
ților pe membrii corpului diplo
matic acreditați la București, pe 
membrii guvernului și celelalte 
persoane oficiale venite în întîm- 
pinare.

In piața Gării Băneasa. in 
prezența a mii și mii de bucu- 
reșteni veniți să salute pe oas
peții dragi, a avut loc un miting 
în cinstea delegației guvernamen
tale și de partid a R.P. Bulgaria.

A luat cuvîntul tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dei. prim-secretar al 
C.C. al P.MR.. care a exprim?* 
sentimentele de caldă și frățeasc 
prietenie pe care poporul romîn 
le nutrește față de ’poporul bul 
gar, hotărârea oamenilor muncii 
din țara noastră de a face totul 
pentru continua întărire a unității 
puternicului lagăr al țărilor so
cialiste.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Todor Jivkov. prim-secretar al C.C 
al Partidului Comunist Bulgar, 
care a vorbit despre primirea cu 
adevărat frățească pe care poporul 
romîn a făcut-o solilor poporului 
bulgar vecin și prieten.

Participanții la miting au ina 
nifestat cu entuziasm pentru prie
tenia popoarelor romîn și bulgar.

pentru tăria și unitatea de ne 
zdruncinat a lagărului țărilor m 
cialiste in frunte cu U.R.S.S.

ln cursul aceleiași zile a avut 
loc un schimb de informații In
tre delegația guvernamentală și 
de partid bulgară și conducătorii 
Partidului Muncitoresc Rom in și 
ai guvernului R.P. Romine

«
Vineri, Ia ora 22.30, delegația 

guvernamentală și de partid a Re
publicii Populare Bulgaria a pă
răsit CaDitala indreptindu se spre 
patrie. (Agerpres)
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OMAN Al COMUnULHI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT OE PE UNGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI
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performanțe de valoare internațio
nală în palmaresul primei ediții 
a .Cupe: ță-ilo' latine".

TOATE 
FRUN- 
REDUS 

PISTOL VI-

Pe peronul gării Băneasa, din Capitală, tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Todor Jivkov, Anton lugov și Chivu Stoica trec în revistă 

compania de onoare

Strălucita victorie a trăgătorilor noștri

• TRĂGĂTORII NOȘTRI AU CUCERIT LOCUL I LA 
PROBELE LA CARE AU PARTICIPAT • IOSIF SIRBU IN 
TEA CLASAMENTELOR LA ARMA LIBERA CALIBRU 
• GH. LYKIARDOPOL A CIȘTI GAT PROBA DE 
TEZA.
Torino 14 (prin telefon). Pe po

ligonul Martineto din -Torino, re
prezentanții noștri au făcut din 
nou dovada necontestatei lor mă
iestrii. Concurînd alături de spor
tivi din Spania, Franța, Portugalia, 
Monaco și Italia, trăgătorii noștri 
au dominat net întrecerile „Cupei 
țărilor latine", obținînd succese de 
prestigiu. Comportarea sportivilor 
romîni a stîrnit admirația celor
lalți participanți. Și pe bună drep
tate, deoarece ei au reușit să ob
țină primele locuri în toate probele 
la care au participat, înscriind

Fotbaliștii romiiii debutează mîine îo campionatul mondial 1958
GH. LYK’ARDOPOL

La Atena: viu interes în jurul meciului Grecia-Romînia
ATENA 14 (Prin telefon). Cină 

elegantul și confortabilul avion 
YR-JLF a aterizat' pe aeroportul 
de lingă Atena, am avut o sur
priză plăcută. Deși intirziasem cu 
trei ore din cauza plecării în ju
rul orei 12 în loc de ora 9, pe 
aeroport un grup compact de cetă
țeni ne așteptau cu multă bucurie. 
Căldura toridă nu a împiedicat 
pe conducătorii federației elene de

Din toată tara
Medicul sportiv al orașului Constanța...

II întîlnești la cabinetul de medicină a culturii fizice, ca și la 
orice manifestație sportivă. El vădește același interes, fie că e vorba 
de întrecerile celor mai mici sportivi sau ale unor sportivi consa- 
crați. Mereu este prezent pretutindeni.

Iată-1, de pildă, la un concurs de atletism, atent la fiecare start, 
la fiecare concurent. Cînd se ivește prilejul, intervenția sa este cit 
se poate de promptă și competentă.

Pentru conștiinciozitatea sa, medicul sportiv al orașului nostru 
este iubit de toți sportivii și e respectat de cetățeni.

Ajutat de colaboratoarea sa, sora Evantia Scriba, medicul spor
tiv se străduiește zi de zi să pună in valoare cunoștințele sale. Nu
mele său? Dr. Valentin Ramon...

Decebal Toca, corespondent

fotbal, pe reprezentanții ambasa
dei R.P. Romine, pe ziariști și 
fotoreporteri să ne aștepte ore 
de-a rîndul. Printre cei care ne 
salutau și ne strîngeau mîinile 
se aflau și atleții romîni care ur
mau să se înapoieze în (ară eu a- 
celași avion.

Primirea frumoasă de ta aero
port a însemnat numai începutul. 
Ulterior, la Rifisia, la hotelul 
Theoxenia — unde sîntem cazați 
— sau in oraș, în Atena, ne-am 
dai deaffftk'di de mare este inte
resul atenienilor pentru jocul de 
duminică din cadrul „Cupei Mon- 
diale-Jules Rimet". De altfel, vine
ri dimineață ziarul „Athlitiki Iho“, 
ca și celelalte ziare sportive și 
politice, au publicat amănunte în

legătură cu sosirea echipei națio
nale a R.P. Romine și fotografia 
făcută la aeroport. Ziarul „Athli- 
tiki Iho“ publcă fotografia

Ț1CU SIMION

LA BUCUREȘTI

Azi: Romînia B-Grecia B 
Mîine: Romînia - Suedia 

(tineret)

Citiți amănunte în pag. a V-a

(continuare in pag. a 8-a) 
y

IOSIF SIRBU

întreceri ale sportivilor
• De curînd, la 

Jidvei, unde există un 
puternic centru de 
antrenament G.M.A., 
SO de tineri din co
munele Bălcaci, Că- 
plina de Jos și Fel- 
sa, și-au trecut nor
mele pentru obținerea 
insignei G.M.A. gr. 
I. Centrul G.M.A. de 
la Jidvei se bucură 
de sprijinul organi
zației U.T.M. din lo
calitate, care desfă
șoară o susținută 
muncă de populari
zare a complexului. 
(Ladislau Fenichel, 
corespondent).

• Sportivii din co
muna Lozna au săr
bătorit un frumos e-
veniment: darea în 

folosință a unei noi 
baze sportive.

Amenajată prin 
munca voluntară a 

tineretului din co
mună, îndrumați de 
profesorii de educa
ție fizică Gh AilOaiei 
și C. Avădănăsei. 
noua bază sportivă 
cuprinde un teren de

fotbal, două terenuri 
de volei, pistă de 
atletism și gropi pen
tru sărituri.

Existența noii baze 
sportive a fost un 
puternic imbold pen
tru tinerii din comu
nă de a participa la

CENTRU DE COPII 
LA HANDBAL

ln orașul Buzău, 
alături de fotbal 
și rugbi, handbalul 
este tot mai îndră
git de masele de ti
neri. Interesului față 
de handbal i-a răs
puns, de curînd, co
mitetul regional 
C.F.S. Ploești prin 
înființarea unui cen
tru de copii; de ase
menea. se preconizea
ză ca în viitorul an 
școlar să funcționeze 
la Buzău și o școală 
sportivă de elevi cu 
secție de handbal.
(Stan Roșculeț, co

respondent).

de la sate
Spartachiada de vară, 
competiție la care 
s-au înscris și își 
trec probele un nu
măr de 446 concu- 

renți. (M. Crișan, co
respondent).

• Stadionul Liber
tății și terenul spor
tiv Voința din Ba
cău au găzduit, du
minica trecută. în

trecerile celor mai 
buni sportivi colecti
viști din regiune. La 
concursurile de atle
tism, volei, trîntă au 
luat parte peste 100 
de concurenfi din 
rîndul cărora s-au 
remarcat cîteva ele
mente talentate ca 
atleții Victoria Ti- 
mofte (G.A.C. Petri- 
cani, raionul Tg. 
Neamț), Dorel Alexe 
(G.A.C. Parîncea. ra
ionul Bacău) precum 
și echipele de volei 
ale G.A.C. Căiuț ra
ionul Adjud și
G.A C. Dobreni ra
ionul P Neamț,
(Al Andronescu. co

respondent).

Joi dimineața, odată cu solem
nitatea de deschidere a concursului, 
vremea s-a schimbat complet (a 
încetat ploaia), spre bucuria concu- 
renților care și-au dat seama că

(continuare în pag. a 8-a)

Regata internațională Snagor
Canotorii noștri au concurat cu succes 

în primele întreceri
- MÎINE SE DISPUTA FINALELE -

întrecerile Regatei Snagov au 
început ieri după amiază sub aus
picii... atmosferice din cele mai 
nefavorabile. Un vânt puternic și 
o ploaie rece au însoțit primul 
start din cadrul acestei regate 
care tinde să devină tradițională 
în canotajul academic european. 
Din fericire însă, după prima 

serie a cursei de 4+1, vîntul și 
ploaia au încetat, permițînd des
fășurarea în bune condiții a pro
belor următoare. Pentru concu- 
renții noștri prima zi de întreceri 
s-a soldat cu rezultate îmbucură
toare: toate cele trei echipaje
prime ale țării noastre au cîștigat 
seriile respective calificîndu-se 
pentru finală și fiind scutite ast
fel de grija recalificărilor de azi.

Prima serie a probei de 4+1 
a fost cîștigată de echipajul 
R.P.R. 1. (Boicu, Mesaroș, Bulu- 
gioîu, Bompa + l.upu) în 7:31,1, 
urmați de echipele R. Cehoslovace 
(timp 7:39) și R. D. Germane 
(timp 7,45.2). In afară de con
curs, un echipaj polonez a rea
lizat 7:26,6. A doua serie a pro
bei s-a desfășurat în nota de su
perioritate a echipajului R.P. Un
gare (Zsitnik, Satori, Rihetzky, 
Kavay + Latinovics) cu un timp 
mai bun de cît al echipajului nos
tru (7:16,5) dar în condiții atmos
ferice mai avantajoase. Locurile 
următoare în serie: R.P.R. II și 
R.P. Polonă.

In prima serie a probei de 2+1 
formația poloneză Schwarzer, Ja- 
godzinski + Mainka și-a asigu
rat o calificare comodă pentru 
finala de mîine. cu timpul de 
8:44. Pe locul doi R. Cehoslovacă

(8,50) cu numai 4 zecimi de se
cundă înaintea echipajului ma
ghiar. Cele două echipaje romî- 
nești au ocupat primele locuri ale 
seriei secunde. Astfel. Kurecska. 
Vereș + Ghiță au cîștigat in 8,38 
urmați de Pongraț, Radu + Bun- 
ceanu care — fără a se între
buința — au realizat 8:41,7, în-

trecînd echipajul R.D.G. cu aproa
pe 3 secunde.

Cu mult interes a fost așteptată 
clasica probă de 8+1. Reprezen
tanții noștri Petrov. Belu, Boraș, 
Bălan. Corfu, Butnaru, Berea, Bo-

(continuare în pag. a 3-a)
RADU URZICEANU

LA ATENA, MECI GREU...

știți tot, ce săGhidul: Eh, acum cred că
Fotba liștii noștri: Lucrul principal 
8 oameni?!?

I vă mai spun? 
.echipa Greciei se apă 

(Desen de MATTY)



Centrul de înot „ Dante Gherman” T

înot 
astăzi 
dorit 
rîn- 

sute- 
pur și

ACUM

Nu este vina noastră dacă în locul 
elogioaselor și binemeritatelor apre
cieri despre valoroasa inițiativă pri
vind organizarea centrelor de 
pentru copii vom vorbi 
despre altceva. Am fi 
să înfățișăm în aceste 
duri doar entuziasmul 
lo- de copii care „asaltează" 
simplu tramvaiele încă din primele 
ceasuri ale dimineții. Citeva po
pasuri la ștrandul „Danie Gher
man" ne-au convins însă că 
este mai utilă o discuție despre 
modul de funcționare al acestor 
centre. Așa că.
,• NUMAI lEBS-ul POARTA VI. 
NA ? După experimentul care a 
avut loc în urmă cu citeva zile 
s-au găsit destui____
activiști sportivi 
care să spună: 
„Nu prea am reu
șit din cauza IEBS- 
Iui“. Nemul
țumirile au fost felurite : nu era 

apă suficientă în bazine, cabinele 
erau insuficiente, instalațiile sa
nitare nepuse la punct etc. Mulți 
nici nu s-au mai interesat în con
tinuare de cauzele acestor defici
ențe. Noi am făcut-o șî concluzia 
noastră este că IEB S-ul și-a alătu
rat eforturile celor depuse de or
ganizatorii centrului. Firește, ici, 
colo, administrația 
rămas „datoare".
zită a copiilor a 
constatări critice: 
rfndurile copiilor, 
ciențe de organizare a experimen
tului, absența unui număr de pro
fesori de educație fizică, nesupra- 
vegherea copiilor. De aceste lip
suri tot IEBS-uI este de vină? 
,• PREA MULTA.. ORGANIZARE. 
Aceasta ar fi concluzia noastră 
după o altă vizită prilejuită de 
deschiderea festivă a ștrandului. 
Programul prevedea pentru prima 
serie două ore de inluiție: de la 
8 la 10. Dar unii profesori au ve
nit la 7,30, alții după ora 8 și 
era aș*eptată o altă serie de pro
fesori convocați pentru ora 9. Cam 
așa au venit și copii. E drept, de 
data aceasta a fost ordine. Ne-a 
surprins insă neplăcut prelungirea 
cu mult peste necesități a „prelu
crărilor", „organizărilor" de la 
poarta ștrandului și apoi a celor

Note și

ștrandului a 
Dar, prima vh 
prilejuit și alte 
o dezordine în 
serioase defi-

SPORTUL IN VIATA UNUI MARE ȘANTIER
Socotesc ancheta deschisă de 

ziarul „Sportul popular" ca foar
te necesară, fiind convins de 
strînsa legătură exisîdrttă îrdre 
muncă, sănătate și sport, de im
portantul rol social și educativ al 
sportului. Acestea sînt de altfel 
adevăruri de mult demonstrate și 
dacă reviu asupra lor, o fac pen
tru a căuta să arăt unele aspecte 
ale rolului culturii fizice și spor
tului în viața unui mare șantier.

Să nu vă așteptați să prezint 
statistici care să demonstreze, de 
pildă, rolul sportului asupra să
nătății și a capacității de muncă. 
Uri primai tind, sănătatea și ca
pacitatea de muncă sînt influen
țate de o multitudine de factori, 
printre care sportul are un rol 
•important dar na exclusiv: Apoi, 
întocmirea unei astfel, de eviden
țe ar cere un personal specializat 
de care noi nu dispunem.

In schimb, trebuie să spun că. 
în calitate de iubitor de sport, 
cunosc foarte multi tineri sportivi 
de pe șantierul Hidrocentralei. Ii 
întîlnesc deseori pe stadion sau 
la lucru, pe șantier, dar foarte- 
foarte rar in calitate de... paci- 
enți. Organismul lor călit pe te
renul de sport este capabil de o 
muncă de înaltă productivitate și 
'are o mare rezistență la boală. 
Cînd spun acestea, mă refer la 
muncitori de nădejde, ca Agop 
Garabedian, maistru principal la 
baraj, f.rzăr Vasile, electrician, 
ambii jucători în prima noastră 
echioă de fotbal, sau ca boxerii 
bl. Roșea, mecanic', la mnel-inlra- 
re și N. Pașca, miner.

Fără îndoială însă că jcrtifica- 
'rea organismului nu este singu
rul rol paziiiv- al sportului, pe un 
șantier mare, cu un număr im
portant de ttKeri proveniți—dăr ce
le mii diverse medii, nu întot
deauna favorabile dezvoltării ver- 
sbnatitățli lor. Și am în minte 

d-eîi 
care, la venirea pe șantier, erau pur sportivă, dar prin aceasta nu

din interior, ședința profesorilor 
(care parcă nu se mai termina). 
„Sfaturile** au continuat pină după 
ora 9. Mai era puțin și copiii pu
teau să se... îmbrace și să plece 
acasă. Atunci pentru ce au venit ? 
Să se uite jinduind, la apa stră
vezie a bazinului ?
• NU CUMVA SINT PRHA 

MULȚ1 COPII LA CENTRE? 
Este o întrebare pe care o adresăm 

.organizatorilor, cu convingerea că nu 
va fi trecută cu vedere*. Acum, 
în singurul bazin pus la dispozi
ția centrului (cel de al doilea ba
zin nu poate fi umplut cu apă 
deocamdată) sînt... „planificați** 
zilnic peste 1.200 de copii. Specia
liștii spun că numărul este mult 

_____ prea mare și că 
nu pot fi menți-
n,’*e condițiile i-

C-Olit gienice necesare.
comitet»!

va
______ I Poate,

de organizare 
găsi modalitatea de a reduce acest 
număr. Ar fi deosebit de necesar. 
• O COLABORARE CARE SE 
IMPUNE. Pînă acum, conducerea 
centrului și administrația bazei 
n-au realizat această colaborare. 
Ne surprinde faptul că atunci cind 
s-a discutat organizarea centrului 
n-a fost chemat și directorul ștran
dului (de altfel membru in comi
sie). Mai ales că pregătirea unei 
baze nu se face prin ședințe și 
referate. Și, de asemenea, nu numai 
prin hotărîri. Dar, nu ne-am pro
pus să facem „arbitraj" in această 
problemă. Intenționăm doar să ară
tăm că — in interesul bunului 
mers al centrului — este neapărat 
necesară o deplină colaborare in
tre cei care răspund de strand și 
cei care muncesc (este adevărat 
cu multă dragos'e și entuziasm) 
pentru pregătirea șî inițierea co
piilor în acest sport.

★
Ultimele zile ne-an dat satisfac

ția să constatăm că Inerente s-an 
îmbunătățit mult. Dar, în cele 
citeva note și sugestii nu ne-am 
referit numai la ștrandul „Danie 
Gherman**. In Capitală vor func
ționa șapte centre de înot. Șî, 
n-am vrea să revenim cu asttel 
de probleme.

DAN G1RLEȘTEANU

Dr. JEAN M1L1TEANV
Director adjunct medical al 
Spitalului un ficat de șantier 

B caz •

noroc mm mult 
șantier, dștigu- 
tn astfel de ca- 
obiceiu-le dăa- 
că tineri cu a-

■. --------------

lipsiți • de cel mai elehUntar sg- 
rit de disciplină, iubeau alcoolul 
mai mult ’ decît munca, scandalu
rile și jocurile de 
decît igiena. Pe 
rile sînt mari și... 
zuri pot încuraja 
nătoare mai ales
semenea mentalitate se lasă foar
te greu convinși de colectiv sau 
organizația de tineret. Tocmai 

.aP’i, intervine însă rplulpoz-tiv al 
sportului, ca" adevărăfa „(răsură 
da unire" într&e'acești tirnri și 
colectiv, între ei și „veteranii 
șantierului". Astfer devine pos:- 
bilă o rapidă organizare și edu
care a zeci de noi venit', care se 
încadrează în munca d'scipllnată, 
capătă deprinderi igience și o 
tot ma-' temeinică educați» cetă
țenească.

Fără a avea intenția sdr anali
zez activitatea colectivului spor
tiv. trebuie să menționez că pe 
șaritierul Hidrocentrale* se duce 
o muncă frumoasă, că s-au' ridicat 
elemente ta’enta*e intr-o serie 
discipline sportive ca fotbal, 
ilctism. volei, alpinism, tenis 
masă. box. iar la competițiile 
masă pariic-pă anual mii de 
tari (5200 la^Soartachiada

a- 
de 
de 
ti
den„__ __ _

iarnă, peste 3000 la Snartachia- 
da-de vară din acest an) Există 
comrXpiții de .c~să între diferitele 
grupuri de . șantiere si întreprin
deri, iar Cbmplexul GMA — acea
stă școală a curajului, forței și 
spiritului cetățenesc —■ se j bucură 
de mult succes. In plus, da clu
burile și terenurile de volei de pe 
Ungă fiecare grup de șantiere e- 
x'stă o aci-'vitate pe care (aș nu-

(Foto: M. STREJA)

de sfîrșit

O imagine care -vorbește de la sine despre bucuria copiilor. Peste 
ateja clipe va începe și mult așteptata lecție de inițiere

Campionatele școlilor profesionale 
se apropie

Începute luna trecută, finalele 
campionatelor școlilor profesiona
le se apropie de sfirșit. Cei meu... 
grăbiți, elevii școlilor profesionale 
aparținind departamentelor Indus
triei ușoare, alimentare și Comer
țului Interior și-au încheiat deja 
oct'-vitatea sportivă compeiițională 
la data de 11 iunie tind au parti
cipat la finala de handbal, care a 
acut loc la Bod (regiunea StaFrr).

In prezent, sini angajați în în
treceri elevii școlilor profesionale 
care depind de departamentele 
construcțiilor și materialelor de 
construcții. După ce la sfîrșiful 
săptăminii trecute, cei mai buni 
atlet: d-'n aceste școli și-au dispu
tat intiiefaiea la Roman, in aceste 
zile, (14—16 VI) la Brai!i_ se 
confruntă voleibaliștii. Elevii a- 
cestor școli mai au de disputat

SPARTACHIADA:
Conform regulamentului, la 30 

iunie se încheie etapa a IV-a a 
Soartachiadei de vară a tineretu
lui. Au mai rămas doar două săp- 
tămîni pentru organizarea între
cerilor, timp în care trebuie or-

mai puțin pozitivă. Mai malt de
vin 

vîrsta
a? atît. la antrenamente 
chiar oameni trecuți de 
performanțelor, in dorința de a 
se menține.-, tineri. Condițiile 
c'eafe di direcțiunea generală și 
comitetul sindical — stadionul in 
plină reconstrucție, ech-pamentul 
și materialele sportive în canti
tate suficientă — contribuie 
dezvoltarea activității sportive 
pe șantier.

Aș dori însă să subliniez 
citeva aspecte ce consider că me
rită o atentă analiză. Unul — de' 
strictă specr-litaie — se referă la 
caracterul științific al activității 
sportive, lipsit de aportul unui) 
medie specialist în cultura fizică. 
Crearea a cel puțin o jumătate de> 
normă în această specialitate ar 
duce la îmbunătățirea controlului 
medical periodc al sportivilor, a( 
asistenței medicale' la antrena
mente și întreceri și. în plus, ari 
permite efectuarea unor rodnice 
cercetări științ'fice exact pe tema1 
pe care scriu, cetim: muncă, sănă
tate. sport.

De asemenea. ar fi de dorit o> 
mai mare extindere a caracteru
lui de masă al sportului și con
sider că la noi există posibilități 
mari pentru dezvoltarea în masă 
a atletismului. gimnasticii, spor- 

de turilor de iarnă și turismului. 
Este însă nevoie de mai mulți 
antrenori și Instructori, precum si 
de o mai mare atenție jață de 
activitatea turistică, frînată. 
prezent de unele deficiențe 
ar putea fi 
fia Energia 
recti a de 
CCS.

Poate că 
considerații 
pusă, dar ele izvorăsc tocmai din 
dorința de a vedea sportul — a-i 
cest excelent mijloc de întărire a 
organismului, c. sănătății — luînd 
o tot mai mare dezvoltare pe 
șantierul Hidrocentralei „V.I. Le
nin".

ia 
de

în 
care 

remediate de asocia- 
în colaborare cu Di- 
turism și excursii a 

unele dintre aceste 
au depășit tema pro- 

o singură finală, cea de handbal, 
programată între 30.VI.—2.VII la 
C. Lung Muscel.

Cit privește elevii școlilor teh
nice și profesionale care fin de 
departamentele căilor ferate și 
transporti-rilor, aceștia vor parti
cipa la două mari competiții: pri
ma, între 27—30. VI la Craiova 
(finalele școlilor tehnice de exploa
tare CFR).iar a doua intre30.VI- 
2.VII la București, (finalele școli
lor profesionale de ucenici). Or
ganizate la atletism, gimnastică, 
notație, volei, baschet și fotbal, cele 
două mari competiții școlare vor 
fi un prilej de confruntare a celor 
mai talertfați sportivi aparținînd 

acestor școli. Ambele competiții 
sportive s’ vor desfășura în cinstea 
Festivalului.

V , pentru bunanoi eforturi 

organizare a etapelor superioare
V-r -

ganizate cît mai multe concursuri 
și îndeosebi cefe din etapele 11, 111 
și IV.

Apreciindu-se că fixarea strictă 
a etapelor îngreunează bunul mers 
al întrecerilor. în acest an regu
lamentul a fost întocmit în așa 
fel incit a lăsat la latitudinea co
misiilor regionale de organizare 
a Spartachiadei posibilitatea de a 
stabili — în funcție de condițiile 
locale și de starea timpului,— da
tele la care să se desfășoare con
cursurile etapelor II, HI și IV. 
E limpede că această prevedere 
regulamentară venea în sprijinul 
colectivelor sportive cărora le ofe
rea posibilitatea de a organiza 
întrecerile treptat (ceea ce ducea 
implicit șî Ia o creștere a numă
rului de participanți). Cum a fost 
înțeleasă, însă, această înlesnire 
de către colectivele sportive și 
chiar de unele comisii raionale Șt 
regionale ? Să vedem :

Interpretînd regulamentul
tr-un mod foarte... curios, unele 
colective sportive, printre carg ^L. 
roșie Comerț, Locomotiva Grivița 
Roșie (din București), FI. roșie 
(Bacău), etc. și foarte multe CO; 
misii raionale (aici nu e cazul să 
mai dăm exemple deoarece excep
ție fac... comisiile care s-au preo
cupat de organizarea la timp a 
etapelor superioare și printre aces
tea enumerăm pe cele din raioa
nele Buzău, Pitești și Galați) au 
tărăgănat inadmisibil de mult or
ganizarea primelor concursuri, ln- 
vocînd diferite motive, (printre care 
„vremea nefavorabilă" a deținut

Cind cauți
.♦

în-

IA

66

Dată n-ar fi rezervată handbalului și baschetului, cit « 
timpul ploios, ce șah, tenis de masă sau volei s-ar mai juca 
aici...

T- Bine, dar ploile au stall...
— Ia ascultă, d-ta cauți pri cuC.?l?t.„

Cufsuri de perfecționare 
pentru profesorii de educație 

fizică
Ministerul Invățămîntulni și 

Culturii comunică:
In vacanța de vara a aces

tui zn, Direcția Educației Fi
zice Școlare organizează cursu
ri de perfecționare pe ramuri 
de sport pentru toți profesorii 
de educație fizică care doresc 
să-și îmbunătățească nivelul 

și al 
Aces- 
dupăfuncționa

sportivă
ORAȘUL

între 
STA- 
îrrtre

îmbunătățească 
cunoștințelor, al predării 
antrenamentului personal, 
te cursuri vor 
cum urmează:

Gimrra stică 
I—21 iulie la 
LIN; gimnastică artistică 
7—28 iulie la PREDE'XL; at
letism între 1—21 iulie la 
CLUJ; înot, prima serie între 
1—15 august, a doua serie în
tre 16— 31 august la EFORIE.

Cursurile de perfecționare 
vor fi încadrate cu lectori de 
la Institutul de Cultură Fizică.

Tuturor cursanților le va fi 
asigurat transportul și c zarea 
în mod gratuit, iar costal me

rsei, la prețul de 10 Iei pe zî, 
i va fi suportat de cursanțL

La aceste cursuri s-au rezer- 
i vat locuri pentru profesorii care 
[ s-au înscris prin secțiile de în- 
ivățămînt ale sfaturilor popu- 
Jlare regionale. Ei urmează să 
ise pregătească pentru a se 
! prezenta din timp la cursuri, 
i Cei care din motive bine în- 
’ temeîate nu mai pot part’c’pa, 
ivor înștiința imediat regiunea 
' pentru ca să fie înlocuiti. 
i In limita locurilor disponibile 
î se primesc noi înscrieri.

Se recomandă ca de la aceste 
) cursuri să nu .lipsească în spe
cial profesorii încadrați Ia șco-j 

i Iile sportive de elev:.

U)a ui unicul 11 oui i
dovedit colectivele "din ra- 
„Gheorghe Gbeo>rahiu-Dej“ 

de

locul întîi), activiștii din majori
tatea colectivelor sportive au lă
sat să treacă săptămîni și chiar 
luni de zile fără să miște un de
get pentru organizarea întrecerilor 
Spartachiadei Așa, de pildă, este 
cazul colectivului Locomotiva 

Grivița Roșie din. Bucurqști, unde 
pînă la jumătatea perioadei fi
xată pentru cele 4 etape H5 maij 
nu avusese loc niciua concurs, iar 
consiliul colectivului sportiv lucra 
tot la ...planuri de acțiune.

Un mod greșit de a se orienta 
în privința organizării concursuri
lor au cs „~._ .21.
ÎOnuI „Lihl /i goc 
din Capitală. Plîngînou-se 
vremea nefavorabilă, care e ad 
vărat că a încurcat în bună m 
sură planurile acestora, mai, ales 
în privință deschiderilor Jestive, 
colectivele din raionul am'ntit au 
neglijat organizarea de concursuri 
și la sporturi rttai dificile, ca ci
clismul, handbalul,’ trfntă etc. 
Dacă au putut fi mobilizați mii 
d.e tineri și tinere la fotbal, atle
tism și volei oare nu puteau fi 
atrași și la aceste sporturi cel pu
țin citeva sute?

Timp pentru remedierea situației 
existente este foarte puțin. Dar, 
el trebuie întrebuințat la maxi
mum. Nu înțelegem prin aceasta 
contopirea sau excluderea unor 
etape (cum se pare că există ten
dința în. unele locuri) sau organi
zarea formală a etapelor II, 111, 
IV ci o muncă susținută, care să 
facă posibilă organizarea acestora 
în bune condițiuni. E. M.

cu luminarea mo tive...... obiective".
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Leone9 Paternoster și ștafeta 4x100 m. 
„speranțele" Italiei in meciul triunghiular 

ntletic feminin de Ia București

Ad vor fi desemnați campionii republica»! 
la lupte clasice

ROMA 14 (Prin telefon). Deși 
mai sînt puține zile pînă la întâl
nirea triunghiulară dintre repre
zentativele feminine ale ItaLei 
Cehoslovaciei și RomînieL forma
ția „azzurra*  nu a fost încă alcă
tuită. Ceva mai mu'.i, esie posi
bil ca o serie dintre .atletele a- 
nu.nțate să nu poată face depla
sarea. Deocamdată, din datele pe 
care le am de la federația de at
letism, echipa Italiei contează pe 
următoaTe’e atlete: 100 n.: Leone, 
200 m:. Costa și Leone, 80 mg.: 
Greppi și Musso, inălțim:: Gtardî, 
Mazzocco și poate Bertoluzzi, 
lungime: Fassio și Mattana, greir- 
tate: Coletto și Paternoster, disc: 
Paternoster și Ricci, sultă: Pater
noster și Ricci, 4'yfl00 m.: Ber- 
toni, Greppi, Leone și Musso, re
zervă Costa.

Kemeny, 
Kereny. 
realizat

Antrenamentul selecționabilelor 
a început abia acum cîteva zile 
și din păcate numai cîteva fete 
au venit în cantonamentul aliat 
la Form la lingă NapoT. Aci, Ia 
centrul atletic al federație; ita'ie- 
ne de atletism se află numi Ber- 
toni, Musso, Ricci, Turci, Giardi. 
Pînă la sfîrșitul săptămîa'î sînt 
așteptate să sosească și restul at
letelor. după care va t; alcătuită 
formația definitivă.

In general, fetele noastre an 
participat la concursuri intercluburi 
și au reușit rezultate destul de 
bune, dar — cred— nu suficient de 
încurajatoare pentru greaua Intîi-încurajatoare pentru

AttejS nttîM participă 
de la

FRAGA 14 (prin telefon). — 
Un mare număr de aîlețî din dife
rite țări, printre care ți câțiva aus
tralieni, se vor întrece mîine (n.r. 
azi) și duminică în concursul 
„Memorialul Rosichi". întrecerile 

au stârnit un mare interes în lo
calitate, datorită valorii ridicate 
a partîcipanțitor.

Deleg țiă noastră, compusă din 
cinci atieți (tolandta Balaș, Lia 
Manoliu, Virg;l Manolescj. Aurel 
Raica și Constantin Grecescu) a 
făcut azi (n.r. ieri) după amiază

Luptă strinsa in rima zi a concursului republican 
' din Capitalăie căiăfiî

Primele întreceri ale concursu
lui republican de călărie care au 
început ieri la baza hipică „Gh. 
Gheorghiu Dej" din Capitală s-au 
bucurat de prezența unu; mare nu
măr de spectatori, care au urmă
rit cu un viu interes evoluția pe 
parcurs a celor aproape 100 de 
concurenți. Dimineața primei zile 
de concurs a fost rezervată a- 
proape'în întregime „repetiției ge
nerale"' pe care au ținut s-o facă 
atît Călăreții de ia dresaj, îna
intea pfecării lor la concursurile 
internaționale de La Leipzig și 
Aachen, cit și juniorii din Iotul 
asociației Recolta care urmează 
să primească peste o săptămână 
vizita juniorilor maghiari. ;,Re= 
petiția" poate Ti considerată reu
șită, daca ținem seama de frumoa
sa comportare ce au avut-o Gh. 
Teodorescu (Dinamo Buc.) pe ca
lul Palatin și N. Mihalcea (C-GAJ 
pe calul Corvin în proba de dre
saj categoria „B“, (probă preolim- 
pică) unde s-au clasat în ordine 
pe primul și al doilea loc cu cîțe . 
147,66 și 135 puncte. Locul*  î/a ' 
revenit Oprea /C.C.A,)/_ae
calul Șwlina cu 125.33 pct; Tot 
dimineață s-au desfășurat și pro
bele de dresaj categoria „I" ju
niori și seniori, combinată și ob
stacole categoria „1“ rezervată 
juniorilor din Iotul asociației Re
colta. Iată rezultatele înregistrate: 
Dresaj „I" juniori: 1. C. Gogheș 
(Rec.) pe Nonius 138,99 pct.; 2. 
Șt. Niederwieser (Rec.) pe Idila 
1.31,25s Dresaj „1“ seniori: 1. I. 
Budișan - (Din. Buc.)' pe Ceahlău 
și Ramona cu cîte 151 și 145,68 pct;
3. C- Gu’bechian (D.B.) pe Nașu 
140,33 pct: Proba combinată: 1. 
D. Veiipu (C.C.A.) pe Bambus 
210,24 pct; 2. T. Petrescu (C.C.A.T 
pe Bimbo 198,91 pct.; 3. V. Băr- 
buceainu (C.C.A.) pe IMersuh 180,10 
pct; Proba obst. cat. „U“ juniori: 
1. C. Popescu pe Falnic 0 p. 
1.12.6; Gh. Lupancu pe Guma 0 p. 
timp 1.15.0; 3. E. Călugărițoiu pe 
Gheorghița 0 p. 1.16.1.

In proba, de obstacole categ. 
„1“ care s-a. desfășurat după a- 
mlază I. Dobrescu de la Victoria 

nire care le așteaptă. Iată cîteva 
dintre rezultatele înregistrate în 
același timp recorduri stagiornale: 
100 m.: Leone ll’’9, 200 m.: Cos
ta 25”2, Leone 24’’9, 80 iti.g.: 
Greppi 11’’3, Musso II ”6, Inălțțme: 
Giar.di 1 m.57, lungime: Fassio 
5 m.66, Mattana 5 m.52, greutate: 
Coletto 12 m.23. Paternoster 13 
m.49, disc: Paternoster 46 m.02, 
Ricci 42 m.86, suliță: Paternoster 
45 m.82, Turci 42 m.43.

Specialiștii noștri se feresc să 
facă vreun pronostic asupra re
zultatelor întrecerii. In primul 
rînd sînt destul de reținuți asu
pra formei atletelor noastre, care 
(majoritatea) din cauza exainene- 
lor nu au putut să se pregătească 
cu seriozitate. Speranțele noastre 
se îndreaptă mai ales către Leone, 
Paternoster și asupra ștafetei de 
4x100 m Ei consideră de aseme
nea că reprezentativa Cehoslova
ciei este superioară. Cît privește 
echipa Rommiet, nu se iac comen
tarii, deoarece aci nu se cmiOM to- 
cruri noi despre atletele gazde. In 
orice caz se vorbește mult despre 
lolanda Balaș, („creditată" de pe 
acum cu locul I al concursului) 
și Lia Manoliu.

Reprezentativa Italiei părăsește 
Milano vineri la prînz cu avionui 
și va fi Ia București (via Belgrad) 
sâmbătă în jurul orei 15.

SERGIO NERI
de La „Corriere dells Sport"

la „Memorialul Rosickl”
Fraga

antrenament. O excelentă 
a lăsat Aurel Raica, 

în aruncări la 16.70 m.

un ușor 
impresie 
constant
El a fost urmărit și ajutat la an
trenament de celebrul aruncător 
cehoslovac Jiri Skobla.

Patru din cei cinci reprezentan
ți ai atletismului nostru (L:-a Ma- 
noltu, Tolanda Balaș, Constantin 
Grecescu și Virgil Manolescu) vor 
intra în concurs chiar mîine (n.r. 
azi). Aurel Raica are probă du
minică.

N. Niculescu

Călărași și-a continuat pe calul 
Cornelia seria succeselor, el cuce
rind și de această dată primul 
loc cu 0 p. timp 56 sec. 5/10.; 
2—3 M. Stancu (Victoria Buc.) 
pe calul Mircea și Nuc cu câte 57 
sec. 7/10 și 59 sec.;

Ultima probă desfășurată ieri 
(obst. cat. semi mijlocie) a re
venit după un interesant duel 
în baraj între N. Niculescu 
(C.C.A.) pe calul Elegant și F.

Țopescu (D.B.) pe Covrig.
tuia din urmă cu 4 p. timp 51 
sec.

Concursul continuă azi și mîine, 
dimineață și după amiază cu pro
ba de dresaj „C“ (olimpică), ob
stacole cat. ușoară, mijlocie, ju
niori și ștafetă.

aces-

O. GÎNGU

Regata internațională Snagov
jn’.frrpwrs din ifag.il) Injurii

lâny +- Păuaescu, .care au alcă- , 
tuit echipa R.P.R. ! au făcut □ 
cursă care ne dă speranțe pentru 
finală. Ei s-au clasat pe locul I 
în serie, în 6,28, întrecînd echipa 
Poloniei (6;44,8) și echipa secun
dă a țării noastre. Surprinzătoare 
a fost victoria echipei R. P. Un
gare în cea de a doua serie. De
meter, Kafka, Wagner, 
Bedekovits, Munteanu, 
Dobay + Lengyel, au 
6,23 fiind urmați de echipele R.D. 
Germane și R. Cehoslovace care 
(așa cum de altfel s-a întîmp'Iat 
și în alte probe) atunci cînd au 
văzut că nu mai pot „merge" la 
locul prim, au încetinit ritmul 
rezervîndu-se pentru recalificări. 
Sub acest aspect trebuie inter
pretate aproape toate timpurile 
ecTwpeîw clasate pe locurile 2—4.

Astăzi, începând de la orele 17 
se dispută probele de recalificare. 
Echipajele care n-au cîștigat se
riile vor trage cîte o pistă și pri
mele două clasate vor cișiiga

LIA MAXOLIl'

ÎNVĂȚĂMINTE DUPĂ CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE LIBERE DE LA ISTANBUL
Intre I și 3 iunie s-au desfășu

rat Ia Istanbul campionatele mon
diale de lupte libere. Rezultatele 
se cunosc, fiind publicate la tim

pul lor în presă. De La început 
trebuie spus că lupta pentru întiie- 
tate s-a dat între sportivii sovietici, 
turci, japonezi și iranieni, dar că 
un cuvînt „greu" au avut de spus 
și luptătorii bulgari. Rezultatele fi
nale ale turneului nti corespund în
să în întregime realității. Din cau
za arbitrajului părtinitor, luptăto
rii sovietici au fost ir ost ați de două 
titluri mondiale.

Luptătorii sovietici s-au prezen
tat cei mai -bine pregătiți, au dus 
o luptă activă și au executat ac
țiuni variate în lupta din picioare 
și de parter. Luptătorii turci au 
impresionat prin forță și o excep
țională dîrzenie în Luptă. De alt

fel și încurajările publicului le-au 
dat „aripi". Japonezei cu o echipă 
tânără mi au scos rezultate pe mă
sura valorii lor în special din 
cauza lipsei de rutină și a insufi
cientei forțe în brațe. Luptătorii 
bulgari au fost bine pregătiți din 
punct de vedere tehnic, dar nu au 
corespuns ca pregătire fizică.

Acum, cîteva cuvinte despre lup
tătorii noștr’. Intr-un articol apă
rut în ..Sportul popular" înaintea 
campionatelor arătam că nu tre
buie să ne facem iluzii în ce pri
vește rezultatele pe care urmează 
să le abțină aceștia. Trebuie însă 
de accentuat că (chiar așa stind lu

crurile) rezultatele au fost sub a- 
șteptările noastre șî nu ne satis
fac. Mai multe cauze au concurat 
la obținerea acestor rezultate sla

be. In primul rînd chiar după ple
care doi din cei patru luptători 
s-au îmbolnăvit (A. Ruzsi și Fr. 
BaJIo). Apoi, tragerea la sorți 
ne-a defavorizat total: în afara lui 
Ballo toți ceilalți au trebuit să în
frunte pe cei mai puternici concu- 
renți: turci, sovietici, japonezi.

La Istanbul mi-am dat seama că 
pregătirea specifică a sportivilor 
noștri nu este corespunzătoare, că 
unele acțiuni (cheia de picior) nu

doeptui dp participare în finală. 
vZh ndbels finale (pe 4 culoare)

In completarea programului in
ternațional s-au desfășurat, pe 
distanța de 1.000 m., probele con
cursului de selecție a lotului nos
tru republican feminin, în ambar
cațiuni de simplu și de 2+1. In 
proba de simplu, au cîștigat: 
Maria Laub (FI. roșie Arad) cu 
timpul de 4:32.6 în prima serie și 
Florica Bruteanu — Ghiuzelea 
(Dinamo) cu 4:28, în cea de a 

. doua serie.
La 2+1 (probă care se desfă

șoară pentru prima dată într-un 
concurs feminin și care a fost in
trodusă în scopul de a ușura se
lecționarea echipajelor reprezen
tative de 4+1 și 8+1) echipajul 
dinam ovist Lia Togănel, Marta 
Kardoș+Angela Codreanu, a ie
șit învingător în seria 1 cu 
timpul de 4:47,5. A doua serie a 
fost câștigată de Felicia Urziaeanu, 
Rita Schob + -Ștefania Borisov 
(Dinatiwj care au realizat 4:33,5,

Joi și vineri a con
tinuat — în sala Di
namo din București 
-— desfășurarea fina
lelor campionatului 
republican individual 
de lupte clasice seni
ori. Ca și în prima zi 
S-au înregistrat rezul
tate normale. Pregăti
rea generală a concu- 
renților lasă de dorit, 
fapt care are o influ
ență negativă asupra 
calității întrecerilor. 
In plus, căldura mare 
din sală contribuie La 
slabul nivel al meciu- 

lor. Totuși cîteva 
eciuri nu s-au în

cadrat în moleșitoa- 
’Tea atmosferă gene
rală, reușind să tre
zească atenția celor 
prezenți. Dintre aces
tea remarcăm întîlni- 
rea Fr Horvath —
I. Cernea, care poate 
fi socotită finala ca
tegoriei 57 kgr. și me
ciul M. Belușica — 
P. Aberman (cat. 79 
kgr.). învingătorii au

putut fi cunoscuți a- 
bia Ia sfîrșitul celor 
12 minute de luptă. 
M. Belușica și Fr. 
Horvath au cîștigat 
greu, la foarte mică 
diferență și abia după 
ce au trecut prin 
multe emoții.

Astăzi, în ultima zi 
a finalelor, vor fi de
semnați campionii ce
lor 8 categorii. Pentru 
titlurile respective vor 
lupta următorii con- 
curenți, clasați pe pri
mele două locuri în 
seriile lor : cat. 52 
kgr.: A. Zseder (En. 
B. M.). C. Ofițerescu 
(Loc. T.). Gh. S za vad 
(En. B. M.), I. O- 
prea (Loc. Or.), cat. 
57 kgr.: Fr. Horvath 
(Din. Buc.), I. Cernea 
(En. PL), D. Crăciun 
(En. MTD), I. Dra- 
gomir (Din. S. M.), 
cat. 62 kgr.: M. Solcz 
(Din. B), Gh. Voicu 
(En. O. St.), D. Pană 
(En. Pl.), P. Popescu 
(En. Reș), cat 67

sînt decit vag cunoscute. In sfâr
șit, faptul că întrecerile s-au des
fășurat în aer liber (ziua căldură 

toridă și seara frig) a const tuit 
un foarte mare handicap pentru 
sportivii noștri care se pregătiseră 
la sală. De remarcat în această 
privință că Mureșan (care a avut 
o comportare foarte bună) din 
cauza eloriurilor făcute, a fost în
vins prin tuș de japonezul Kuroda 
în ultimele secunde, după ce con
ducea cu 3—4 puncte diferență. 
După meci mi-a mărturisit că, sie t 
de puteri, i-a venit amețeală și H-a 
mal știut ce-i cu el.

După acest turneu se impun u- 
nele concluzii, fn primul rînd cred 
că ne-am grăbit să concurăm In
tr-un turneu prea tare pentru posi
bilitățile noastre Irezultatele obți
nute în meciurile din Polonia 
ne-au cam „amețit"). Specialiști- 

POPOVICI VASCUL
antrenor

In primul meci internațional din acest an

Hochei știi polonezi după .antrenamentul efectuat' ieri dimineață 
pe stadionul Republicii (Foto : T. LEU)

< Campioana Poloniei în 1954 și 1955, vice-campioană în 1956 
j și neînvinsă în 1957 după 6 jocuri, cu gol-averaj 15—1 1 Trebuie' 
/să recunoaștem că e un palmares impresionant care constituie o 
psplendida carte de vizită a echipei CWKS (Casa Centrală a Ar-
< matei) dla Poznan. Și dacă adăugăm excelentele rezultate reali- 
Szate de echipa reprezentativă a R. P. Polone, — locul 6 la Oiira-
< piada de la Helsinki și locul 2 la Jocurile de Ia Varșovia, — j 
Ine dăm mai bine seama de valoarea pe care o reprezintă CWKS, 
\o demnă emisară a hocheiului pe iarbă polonez.
z CWKS a mai evoluat pînă acum la Cluj, Gheorghieni și 
^Miercurea Ciuc unde, în afara victoriilor, a obținut simpatia pu- 
zblicuiui și a făcut o frumoasă propagandă pentru acest sport încă 
jnou pentru tara noastră. Trebuie să precizăm că antrenorul echi- 
/ pei poloneze, Sabiestav Paczkowski, ne-a mai vizitat țara în 1955 
) cînd a pregătit un lot de tineri predîndu-le o serie de prețioase 
S cunoștințe tehnice și tactice și , din riadul cărora s-au ridicat ele- 
y mente valoroase pe care le vom vedea evoluînd azi după amiază, 
\ de la ora 16,15, pe stadionul Republicii.
I Echipa CWKS va folosi următorii jucători : MACKOWIAK — 
\KUB1AK, STARZYNSKI — STEPNTAK, MARZEK. CIESLEW1CZ 
/— CZAJKA, KONIECZNY, BETANSK1, MACIASZCZY, STUBE. 
IRezerve: FILIPIAK, SZYMANSKI, SKBZYPCZAK.
f Formația reprezentativă a Bucureștiului, antrenată de Wilk 
1 Erwin, va fi alcătuită din: CORNEȘIANU — DUCAN, E. PO- 
(PESCU — DULIMOV, I. POPESCU, TIMAR — BERBECARU, 
JPASCAL.AU BUT1URCA, SAMUR, MATEI. Rezerve: DELEANU. 
$ ALMASSY, SIPOS, IEPURE.

kgr.: D. Cuc (Din. 
B.), Gh. Horvath (V. 
Buc.), L. Lapșanschi 
(En. B. M.), H. Stock! 
(Pr. L.), cat. 73 kgre 
A. Tampa (En. PI.), 
N. Elefterie (Din. B.) 
V. Bularcă (En. PI.) 
Gh. Toth (Loc. T.) 
cat. 79 kgr.: M. 
lușica (Din. B.)_ 
Aberman (En. Cluj). 
I. Țăranu (Pr. B.), G.

‘ ' N- 
cat. 
(En.

Be-’
P.

Toros (C.C.A.), 
Baciu (Loc. Or.).
87 kgr.: T. Tarbă 
PL). G. Gaidoș (Eh, 
Cluj), V. Onoiu (Din. 
B), Gh. Popovici 
(Din. B.), cat. grea: 
A. Șuii (Din. B.), I. 
Radu (Din. S. M.), 
Gh. Marton (FI. r. 
Cluj), V. Bunta (Loc. 
Or.).

De mîine și pînâ 
marți 18 iunie — in
clusiv — se desfășoa
ră la Tg. Mureș fina
lele campionatului re
publican individual la 
iupte libere seniori.

lor noștri la „libere" trebuie să H 
se asigure participarea Ia întîlnirt 
In care gradul de dificultate să 
crească treptat. Trebuie recrutați 

oameni puternici, cu forță în pic'oa
re și cu o mare viteză în acțiuni, 
care să fie pregătiți special în w 
lective. Acestora ca și celor card 
practică acum această ramură * 
luptelor să li se asigure și o pre-! 
gătire continuă specifică în colecJ 
five, un calendar competițional in
tern (oficial și amical) cu multe 
întîlniri.

Or cum. concwsuri'e de la Is'an- 
bul au constituit pentru noi tin 
foarte bun prilej de învățătură și 
ne-au ajutat să vedem mai clar 
lipsurile noastre și ce trebuia să 
facem pentru a le înlătura.

ifag.il
JPASCAL.AU


După concursul <îe șah „Energia**

Sistemul elvețian” a căzut la examen?-.
M11NE ÎNCEPE COMPETIȚIA CICLISTĂ INTERNAȚIONALĂ 

„CURSA MUNȚILOR”
.ACtasta pare a fi concluzia care 

s-a desprins din discuțiile purta
te între organizatorii, concurenții 
și spectatorii primului nostru 
concurs disputat după noua for
mulă. Intr-adevăr, la simpozio
nul organizat miercuri (felicitări 
asociației Energia pentru această 
frumoasă și utilă încheiere dată 
concursului!) nu numai învinșii ci 
chiar și învingătorii au avut de 
adus obieețiuni sistemului... la
tă cîteva din acestea :

1. Sistemul elvețian, prin tra
gerea la sorți a întîlnirilor nu
mai în ziua respectivă, exclude 
posibilitatea pregătirii teoretice 
„la adversar” (dr. O. Troianescu).

2. El handicapează pe jucătorii 
cu calificare superioară, care nu 
pot demonstra diferența de for
ță reală față de ceilalți (P. Sei- 
meanu).

3. Faptul că jucătorii nu se în- 
tîlnesc totdeauna cu aceiași ad
versari, nu creează condiții egale 
(M. Sutiman).

4. Dacă doi jucători care s-au 
întilnit în primele runde ajung 
la egalitate în ultimele, separa
rea lor nu se mai poate face prin 
joc direct (V. Ciocîltea).

Argumentele atîrnă greu... Prea 
puține voci s-au rrdicat împotriva 
lor pentru a pleda în sensul avan
tajelor pe care le oferă (totuși) 
acest sistem. Poate că ele au fost 
omise din discuție, tocmai deoa
rece erau mai bine cunoscute și 
prezentarea lor ar fi însemnat o 
inutilă repetire. Noi vom încerca 
totuși să le reluăm aci, pentru o 
echilibrare de opinii care ni se 
pare necesară.

Ne referim desigur la avantaje
le pe plan sportiv, fiindcă cele de 
ordin organizatoric sînt evidente.

Felix Heitz (dreapta) intr-e cursă 
mondial, polonezul

Una din numeroasele „secven
țe” care vor compune anul 
acesta filmul celei mai impor

tante competiții de polo pe apă cu 
caracter intern — campionatul ca
tegoriei A — și-a terminat zilele 
trecute ultima imagine. Spectatorii 
vor fi nevoiți să aștepte de acum 
pînă la data de 28 iunie, reluarea 
acestui spectacol întrucît, pentru 
acest interval, organizatorii, din 
motive mai mult sau mai puțin 
întemeiate, au prevăzut pauză ..

Pentru noi, însă, secvența a fost 
edificatoare, intregindu-ne aprecie
rile, care și-au găsit loc, în ziarul 
nostru, mai înainte ca această 
competiție să-și desfășoare prima 
etapă.

Spuneam atunci că pregătirea 
echipelor participante în competiție 
este cu totul inegală și că această 
mare lacună va fi resimțită din plin. 
Iată că de la prima și pină la cea 
de a V-a etapă au fost înregis
trate numeroase rezultate la scor, 
care au reflectat tocmai acest deze
chilibru valoric dintre lormații. 
După prima partidă, desfășurată 
la Timișoara, corespondentul nos
tru Al. Gross ne reiata că echipa 
textiliștilor din localitate (învinsă 
ia scor de CCA) făcuse, cu acest 
prilej, primul meci la două porțf 
în actualul sezon!!! Același lucru 
s-a întîmplat și cu celeilalte for
mații provinciale, Energia Ora
dea și Progresul Tg. Mureș, lip
site, după cum se știe, de bazine 
acoperite. Mureșenii au salvat, în 
parte, aparențele mulțumită unor 
valori individuale ca Simon. Me- 
der, Deak; nu au putut evita, însă, 
fluctuația de formă de la o etapă 
Ja alta, așa încît după victoria re
purtată în fața echipei CCA (3—1), 
iei au pierdut, la scor meciuil susți- 

sistemul acesta oferind unui nu
măr mult mai mare de concurenți 
posibilitatea de a participa la în
treceri într-o limită de timp sen
sibil redusă. In fond, sistanul 
elvețian nu este decît o sinteză 
foarte ingenioasă între cupă și 
turneu. Jucătorul care pierde o 
partidă nu este eliminat, el iese 
numai — pentru moment — din 
plutonul fruntaș, în care poate, însă, 
reveni după una sau două victorii. 
Dar — tocmai aci este marele me
rit al sistemului — remizele nu 
sînt suficiente pentru acest scop; 
trebuie să cișiigi, să cîștigi me
reu și prin aceasta jocul creator 
este puternic încurajat, in plus, 
jucătorul este supus unui efort 
continuu, ei n-are voie să-și re
zerve „pauze” de prestație. Jucă
torii care se dovedesc mai slabi 
sau lipsiți de formă, rămin în 
urmă și nu mai influențează prin 
jocul lor ai fluctuații, palmaresul 
fruntașilor, rămași să-și rezolve 
între ei rivalitățile.

Departe de noi intenția de a 
prezenta sistemui elvețian drept 
infailibil. E normai ca ei să aibă 
părți bune și rele. Defectele sale 
pot fi insă reduse cons'derabil 
printr-o conducere mai bună a tur
neului In această privință, con
cursul .Energia” n-a fost decît o 
primă experiență, uneori șovăitoa
re (de pildă. Menas a jucat pri
mele trei runde cu albele, iar ur
mătoarele trei cu negrele...).

Fără a ne încumeia să tragem 
concluzii definitive asupra sti rec
tului, socotim că inițiativa asocia
ției Energia trebuie continuată și 
așteptăm rezultate favorabile de .a 
viitoarele concu'suri cu sistem el
vețian. odată ai acumularea de ex
periență necesară. RADU VOIA

„cap la cap“ cu fostul recordman 
Marek Petrusevricz

(Foto: L. TIBERIU) 
nut cu dinamoviștii din București 
(1-6).

Mai puțin prevăzută de not a 
fost forma extrem de slabă ma
nifestată de echipele bucure-tene 
Progresul și Știința. Și dacă ulti
mii au cfraimstanțe atenuante 
(ei au prezentat o echipă lărâ 
rrralți titulari), în schimb jucătorii 
de la Progresul nu pot invoca nici 
o scuză care „să stea în picioare”. 
Lotul prezentat de ei în actualul 
campionat: Marinescu, Cheța,
Lorincz, Cloșcă, Neacșu, St. Mi
hai, Tamas, Răducanu. Miscernov 
ar fi putut reprezenta, în mod 
onorabil, culorile colectivului lor, 
dacă majoritatea dintre ei ar ti 
folosit așa cum trebuie marele 
avantaj ce-1 au jucătorii din Ca
pitală : bazinul acoperit de la Flo- 
reasca.

Și parcă pentru a contrabalan
sa aceste mari carențe ale com
petiției... se simte. însfirșrt, un 
echilibru între formațiile fruntașe. 
In felul acesta, lupta pentru titlu 
se anunță, în egală măsură, acer
bă și pasionantă. Direct angajate 
sânt, în prezent, numai două echi
pe : Știința Cluj și Dinamo Bucu
rești Studenții, la egalitate de 
puncte (9) cu Dinamo, dețin deo
camdată, primul loc mulțumită 
unui golaveraj superior (38'—9 
față de 36—11). Echipa angrena
tă de Aranyossi a progresat mult, 
depășind în mobilitate echipele 
bucureș4ene Dinamo și CCA.

N-a fost niciodată un seoret 
faptul că arbitrajul bun contribuie 
la progresul unei discipline spor
tive. Pînă acum, ne-au fost sem- 
naflate unele cazuri de necompe- 
tență. La Cluj, am avut ocazia să 
vedem arbitrînd pe unul din cei 
mai buni arbitri ai noștri de polo

Participând: străini la a 111-a ediție a „Cursei Munților" au și sosit 
bi Capitali. Mi-l in fotografie pe antrenorul maghiar Nylossi expli- 
ănd eletxlor săi care este cea mai adecuată tactică pentru prima etapă

Miine începe cei de a lll-a e- 
diție a competiției de fond „Cursa 
Munților', organizată de asocia
ția D namo. Anul acesta se alini
ază la stanul probei și trei echipe 
străine: Dozsa Budapesta, Gwar- 
dia Varșovia ți Dinamo Berlin, 
ceea ce. firește, sporește interesul 
pentru această d -icilă întrecere 
ți face lap ta sportivă mai ctnu
miră.

Cicliștii polonezi, care se află 
în Capitală de miercuri seară, au 
făcut ier. un antrenament ne tra- ---------------  - -------------- -------  —- " - —-
seul primei etape. Ținta lor a 
fost să .studieze' faimoasa Posa
da. cel mai important obstacol 
din prima etapă. Din formația 
poionp reținem următoarele nume: 
U iadisla»’ Klabinski. Hem k La- 
zak șa Stanislav Kaminski, rutieri 
cu experiență .

In ce privește sportivii maghiari, 
aceșira au înscris în programul 
zilei de astăzi o scurtă ieșire pe 
ruta București—Ploești. Echipa 
reprezentativă a asociației Dozsa 
cuprinde două nume bine cunos- 

Actualități d in natație
• LA SFIRȘITLL UNEI PRIME ETAPE IN CAMPIONATUL DE 
POLO • FELIX HEITZ: 2:44 8 PE 200 m. BRAS! • AU FOST 
DEFINITIVATE CELE DOUA REPREZENTATIVE DE POLO CARE 

VOR JUCA IN R. D. GERMANĂ

pe apă Andrei Kiss din Tg. Mu
reș. Am lost neplăcut surprins de 
calitatea arbitrajului prestat: fa
ulturi sancționate inegal — ceea 
ce e mai g'av. în zona de 4 m. 
— aprecieri greșite de fault „în 
timp mort”, nesancționarea „trage
rii de timp", or toate acestea 
contribuie la enervarea jucători
lor și. uneori, chiar la vicierea re
zultatelor
•Marți după armază. în cadrul 
unui concurs de verificare al io
tului republican de natație maes
trul sportului Felix Heitz (CCA) a 
înotat distanța de 200 m. bras în 
2:44,8, depășind astfel cu două 
zecimi de secundă timpul standard 
(2:45,0). care permite omologarea 
recordului pentru această proua. 
Este o performanță valoroasă pe 
plan internațional, pe care Heitz 
o... anunțase cu cîteva luni in 
urmă atunci cîr.d în bazinul de la 
Flo'easca (33,33 m.) reușise tim
pul de 2 :42,7, timp care ne-a per
mis să apreciem că Heitz este 
capabil de rezultate sub 2 :45,3 în 
bazin regulamentar (50 m.). Marți,

însemnări la începutul 
CAMPIONATULUI MOTOCICLIST DE VITEZĂ
La ora actuală, mo.ocicl smul 

nostru se bizuie pe o serie de ele
mente de necontestată valoare. 
De pildă, L. Szabo, Gr. Bereny, 
Gh. Voiculescu, N. Buescu, I. Ola- 
ru, A. Munteanu, M. Pop, T și I. 
Popa, Gh. Mormocea, M. Cernes- 
cu, Venera Vasilescu și alții. Este 
vorba de un lot de sportivi cu 
calități verificate și care dispun de 
material corespunzător.

Recentele întreceri ne-au prile
juit însă însemnări pozitive cu 
privire și la alți motocicliști. Ast
fel, T. Balamat (Dinamo), ia 125 
cmc., a avut, în ciuda unui start 
slab, o comportare meritorie, iar 
L. Peteu și P. Otopeanu (Voința) 
fac parte dintre elementele în pli
nă dezvoltare.

La 250 cmc., tînărul Florin 
Costache (CCA), în vîrstă de 20 
ani, s-a relevat categoric. Este 

cute: Iosif Kiss-Dalla, clasat al 
IV-lea in .Cursa Păcii" din 1951. 
și Gyula Sere, clasat pe locul V. 
in aceeași ediție, in care repre
zentativa R.P. Ungare a terminat 
pe locul 111. Cel mai bun la ur
cuș este Sere, un ciclist cu expe
riența marilor probe de fond.

Alergătorii germani, sosiți ieri 
după amiază, vor face in cursul 
dimineții de astăzi recunoașterea 
unei părți din Drirrza etapă. Din 
totul german reținem următoarele

Activitatea alpiniștilor de la Progresul l.T.B.
Zilele trețute am primit vizita 

unuia dintre alpiriștii noștri: Mir- 
c?a Gheorghiu, antrenor al secției 
de la Progresul l.T.B.. care nța 
vorbit — pe scurt — despre activi
tatea sportivilor ce-i antrenează:

„Anul acesta am muncit cu toții 
mai mult ca altă dată: in lunile de 
iarnă am folosit fiecare ieșire la 
munte pentru a ne deprinde cit mai

Heitz a dat dovadă de multă 
constanță pe lungimi de bazin. 
Timpurile intermediare sînt eloc
vente :

50 m. — 38.5 — 38,5
100 m. — 1: 20,0 — 41,5
150 m. — 2:03,0 — 43,0
200 m. — 2 : 44,8 — 41,8

• In aceste zile, la ștrandul Dante 
Gherman au luat stîrșit pregăti
rile jucătorilor noștri fruntași de 
polo pe apă. După cum am mai 
anunțat, ei vor alcătui două selec
ționate ale orașului București 
care ne vor reprezenta în 
zilele de 21 — 23 iunie, la un 
turneu ce se va desfășura în lo
calitatea Armstadt din R.D. Ger
mană. Antrenorii V. Daroczi și A. 
Balint au definitivat cele două lo
turi. Lotul A: Marinescu, Samo- 
ilă, Kelemen, Blajek, Zahan, Mar- 
chițiu, Simon, Bădiță, Szabo, Grin- 
țescu, St. Mihai. Lotul B : Ștefăne- 
scu, Biro, Novak, lositn. Danciu, 
Chirvăsuță, Kroner, C. Marinescu, 
Doleanu. Cele două echipe vor pă
răsi țara luni dimineața.

G. NICOLAESCU

un real talent. Dacă va lucra se
rios și, mai ales, v-a rămîne mo
dest, va. izbuti rezultate și mai 
bune. La 350 cmc., se ridică evi
dent St. Iancovici. (Energia), care 
a ținut în șah pe consacratul N. 
Burcă, de-a lungul unui duel pa
sionant Iancovici — elevul lui 
Gh. Voiculescu — calcă cu pași 
siguri pe urmele maestrului său. 
Ar fi foarte util să întilnim cit 
mai des asemene r exemple

Printre elementele mai puțin 
cunoscute, cu o comportare pe care 
am reținut-o (chiar dacă nu au 
strălucit) se numără și studentul 
Puiu Ovidiu (Voința Or. Stalin). 
Mai bine sprijinit de asociație, el 
se poate înscr e în curînd în rîn- 
dul „speranțelor”.

In proba feminină am remarcat pe 
începătoarele Maria Iliescu (Ener

nume: Rudolf Kirchof, un fondisi 
cu mulți ani de activitate, Rudolf 
Machel și Gunther Deske, de ase
menea rutieri de certă valoare.

In ceea Ce privește cicliștii ro- 
mini, majoritatea s-au antrenai 
pe traseul etapelor, insistind asu
pra urcușului de la Cioplea și 
Castelul Peleș.

C. Dumitrescu, Șt. Poreceanu, 
Gh. Șerban, I. Constantinescu, I. 
Vasile, I. Ioniță și R. Klein sînt 
oamenii de bază ai Casei Centra
le a Armatei, iar Dinamo contea
ză pe L. Zanoni, G. Moiceanu, 
Șt. Șteiu, A. Șelaru.

De asemenea, Locomotiva. Voin
ța și celelalte asociații participante 
s-au preocupat Intens de buna 
pregătire a cicliștilor lor neutru 
acest concurs internațional în care 
urcușurile vor avea un cuvînt 
hotărltor.

Miine se va acer ga prima eta
pă: București—Orașul Stalin. I- 
naintea plecării se vor desfășura 
pe stadionul Dinamo o serie de 
manifestațiuni sportive. Printre 
acestea și meciul de fotbal ami
cal Combinata Dinamo—Energia 
Flacăra Ploești, (ora 10.501 în 
pauza căruia se vor ci is ou ta 
curse cicliste de urmărire.

Plecarea in prima etaoă se tn 
da de pe stadionul Dinamo la ora
12.45, sosirea ța Orașul Stalin 
urmîrut să aibă loc în jurul orei
17.45.

bine cu mersul pe schi, fără de 
care nu poți practica alpinismul 
de iarnă. Pregătirea bună a lui 
Mihai Ion și Gh. Ațanasiu a făcut 
ca ei să fie selecționați în echipa 
CCS care a efectuat traversarea 
Carpaților meridionali, iar alt» doi 
— V. Măciucă și cu mine — au făcut 
oarte din echipa masculină a aso
ciației care s-a clasat pe locul III 
în „Alpiniada de iarnă”. In în
trecerile echipelor feminine. Petra 
Tudor. Geta Dobre și Ana Iupceanu 
au făcut parte din echipa Pro
gresul care a cîștigat întrecerea. In 
ultima zi a lunii martie o echipă a
noastră compusă din V. Măciucă, 
V. Gheorgh’u și P. Bogoiu a efec
tuat tura de iarnă Brîna mare a 
Coștilei (gradul IV B de dificul
tate). una dintre cefe mai grele 
ture de iarnă d:n Bucegi. Și trime
strul II al acestui an promite să 
fie bogat în activitate. Pînă acum 
alpiniștii de la Progresul l.T.B. 
au efectuat tura de mare dificul
tate Soldat Eftimie Croitoru (gr. 
V B ). Tura a fost realizată 
de Mihai Ion și Victor Mă
ciucă. Echipa Gh. Peteu, Gh. Sa- 
ramat și I. Dinculescu a efectuat 
ascensiunea văii Rîpa Zăpezii și 
Creasta Morarului, iar C. Petrescu 
și V. Staiuc au escaladat vîrful 
Gălbenele. Aceste două ture au fă
cut parte din alpiniada de iarnă a 
orașului București unde secția 
noastră s-a clasat împreună cu 
alte echipe pe primul loc. Două 
echipe alcătuite din P. Bo
goiu, V. Staiuc, Gh. Saramat 
și 1. Dinculescu, C. Petrescu. Gh. 
Peteu au efectuat Albișoara Ge
menilor din Valea Albă. Sperăm, 
a încheiat antrenorul Mircea 
Gheorghiu, că anul acesta să avem 
o comportare frumoasă in campio
natul republican de alpinism — 
că(ăra re pe stânci”.

gia) și Maria Antonescu (Voința), 
două alergătoare curajoase, dotate 
cu promițătoare calități, Ele vor 
progresa cert, cînd experiența ma
rilor probe își va spune cuvîntul. 
Atît timp cit la Recolta nu- va 
exista un antrenor competent, va
loroasa alergătoare Maria Unghi 
nu va putea da un randament pe 
măsura posibilităților sale. Așa 
cum s-a și întîmplat, de altfel, în 
ultimele probe. Norma Roman tre
buie să se ocupe insistent de re
medierea unei deficiențe mai vechi: 
pornirile slabe, determinate și de 
un trac excesiv.

In încheiere notăm că în nodu
rile protagoniștilor la 500 cmc. 
s-a ridicat, în scurtă vreme, un 
element nou: sibianul H. Schnei
der (Voința) alergător cu frumoase 
perspective.

EM. I.



PE TREI FRONTURI
Astăzi șl mîine, fotbalul nostru luptă pe trei fronturi: 

la București cu Grecia B și Suedia tineret, la Atena 
cu Grecia A în cadrul preliminariilor campionatului 
mondial.

Pentru prima dată fotbalul nostru selecționează șl 
aruncă în luptă, în același timp, trei reprezentative al
cătuite din „seniori", deși — poate — situația nu era 
prea favorabilă, unii selecționabili ne fiind in formă, 
iar alții indisponibili. Faptul însă se cuvine subliniat 
ca o etapă de mare însemnătate pentru activitatea fot
balistică șl reținut ca un examen serios la care este 
supus sportul cu balonul rotund. Reprezentanții noștri, 
cărora li s-a făcut cinstea de a fi chemați să îmbrace 
tricourile naționale, trebuie să-și dovedească mat vriia- 
tea și să confirme încrederea ce li s-a acordat și — 
în același timp — să arate că fotbalul nostru are re
zervele necesare pentru a se angaja — simultan — nt 
trei jocuri internaționale.

Echipele noas're naționale se prezintă in aceste

focuri j-oaater in partidele susținute în acest sezon. 
Avantajul acesta — peruru că este un avantaj — nu 
micșorează însă cu nimic dificultatea infilnirilor cu 
grecii și suedezii, deși înfruntăm adversari a căror va
loare o cunoaștem în parte, iar doi dintre ei (Grecia B 
fi Suedia tineret) se află la primul lor meci în acest 
sezon. Dintre echipele noastre, fără discuție că repre
zentativa A are cea mai grea misiune. Ici Atena unde 
va suporta asaltul egalei Iugoslaviei. Faptul că în e- 
chipa Greciei un mijlocaș (Dermatis) ocupă postul de 
inter dreapta indică intenții defensive și de contra
atac, ceea ce desigur va pune la grea încercare forma
ția noastră și în specjal înaintarea. Sperăm însă că re
prezentanții noștri își vor face datoria, trecind peste 
dificultățile unui joc în deplasare și, împreună cu „ca- 
deții" și „speranțele* , vor procura satisfacții — aștep
tate — celor mulți care iubesc fotbalul și care le urea
ză deplin succes. - *

PROCENTAJUL ARUNCĂRILOR LA BASCHET
NE VORBEȘTE DESPRE PROGRESUL ÎNREGISTRAT 

IN ACEST DOMENIU (I)

„Speranțele” sînt gata să se înfrunte...
La aceeași oră, la aproape 900 de 

kilometri depărtare unii de alții, 
fotbaliștii suedezi și romîni erau 
cu gîndul la meciul ce-1 vor dis
puta împreună mîine după-amiazâ.

Ora 18,30, stadionul ,.23 Au
gust" din București. — începea a 
doua repriză a meciului cu care e- 
chipa de tineret a Romîniei și-a în
cheiat pregătirile în vederea meciu
lui de mîine. Tinerii fotbaliști ro- 
mînj au întîlnîț în două reprize

JAN EKSTROM
Văzut de NEAGU

a 45 de minute echipele Locomotiva 
TAROM, căreia i-au admin strat 5 
goluri, și și-au rotunjit la 12 to
talul punctelor înscrise în repriza 
a doua, cînd au jucat în compania 
Locomotivei Filaret. Cu tot soarele 
arzător, echipa care va fi opusă 
tinerilor fotbaliști suedezi s-a miș
cat bine, iar înaintarea, renunțînd 
în mare măsură Ia driblinguri inu
tile și deci la ținerea mingii, a 
reușit acțiuni frumoase terminate 
cu șuturi puternice și-., o duzină de

0 revanșă la surdo-muți:
R0MIN1A - CEHOSLOVACIA

In deschidere la partida dintre 
echipele de tineret ale Rominiei 
și Suediei se va desfășura, așa 
cum s-a mai anunțat, întîlnirea 
internațională de fotbal dintre e- 
chipele de surdo-muți ale Romî
niei și Cehoslovaciei. Partida este 
revanșa meciului disputat la 18 
măi în localitatea Trencin din Ce
hoslovacia. Victoria a revenit a- 
tunci formației gazdă cu scorul 
de 4—1. Trebuie remarcat însă 
faptul că cele două echipe s-au 
întîlnit din nou după cîteva zile 
sub denumirile Praga-București și 
victoria a revenit romînilor cu 
1—0.

Antrenorul Obreja ne-a comu
nicat că în partida de mîine cu 
Cehoslovacia, romînii vor alinia 
următoarea formație: Junk-Zibrița, 
Paniici, Platon-Lungu, Popescu- 
Bogdan, Kulcsar, Gălăceanu, Du- 
daș, Nemeth. Rezerve: Alexe, Cohn. 
Stroe.

freliminiriile Cupei Moiriiale 
Situația in grupa a Vll-a
5 mai 1:957, Atena: Grecia- 

lugoslavia 0—0.
Clasamentul

1—2 Iugoslavia
1—2 Grecia
3. Romînia

1 0 1 0 0:0 1
1 0 1 0 0 :0 1
0000000

Viitoarele întilniri

16 iunie, Atena: Grecia-Romî- 
nia; 29 septembrie. București: Ko- 
mînia-IugoslavFa; 27 octombrie, 
Belgrad: Iugoslavia-Grecia; 3 no
iembrie, București: Romînia-Gre- 
cia; 17 noiembrie, Belgrad: lu- 
goslavia-Romînia. 

goluri, opera lui Ene II (5), D. 
Munieanu (2), Semenescu (2), Se- 
redai, Mateiaau și Bukossy.

Ora 18,3t. aeroportul din Buda
pesta. — Ateriza avionul care ple
case din Stockholm și care avea la 
bord pe cei 15 jucători suedezi 
Oaspeții noștri au făcut escală în 
capitala Ungariei și după cinci 

ore au aterizat la Bănoasa. Ieri di
mineață am avut posibilitatea să 
stăm cu ei de vorbă la hotelul 
„Athene Palace”.

— Am alcătuit această echipă 
din „speranțele" fotbalului nostru 
— ne-a spus Dl. Sam Hessel, con
ducătorul delegației suedeze- 
Formația nu are un „schelet" de 
bază, ci este formată din cei mai 
In formă jucători ai noștri. De a- 
eeea să nu vă mirați dacă in com
ponența ei intră fotbaliști de la 
7 cluburi suedeze. Dacă mai pun 
la socoteală și cele 4 rezerve, în
seamnă că echipa noastră a fost 
selecționată din 10 cluburi. Onoa
rea de a îmbrăca tricoul național 
a revenit celor mai buni. Nu știu 
însă cum se vor împăca cu soa
rele și cu căldura de la dvs.

După o plimbare făcută ieri di
mineață Ia bazele sportive din Ca
pitală, ieri după amiază oaspeții au 
luat un prim contact cu..- stadio
nul „23 August”, pe care vor evo
lua mîine.

Romînii la al treilea
— „Dorința noastră este să ju

căm bine" — ne spunea la sosirea 
în București, d. S. Asprogherakas, 
selecționerul federației elene de 
fotbal. „Știm că terenul gazonat ne 
va dezavantaja în aceeași măsură 

în care va avantaja pe fotbaliștii 
romîni, dar echipa noastră tînără 
se va strădui să se comporte cit 
mai bine. Și-apoj balonul este re*  
tund-..".

De altfel, oaspeții greci așteap
tă cu legitimă emoție partida de 
astăzi. Și pe bună dreptate. Este 
pentru prima dată cînd se alcă
tuiește o echipă națională B și 
debutul și-l face Ia București. In 
al doilea rînd, timpul de pregătire 
a fost prea scurt astfel că echipa 
nu are încă omogenitatea necesară, 
deși la un meci de antrenament, 
susținut înaintea plecării spre Ro
mînia, a arătat multă eficacitate, 
marcînd cinci goluri. Alături de 
câțiva jucători consacrați Papa- 
zoglu, Avramidis, Theofanis. Aper- 
ghis — care au jucat recent în e- 
chipa națională militară a Greciei) 
figurează elemente tinere, cu per
spectivă : Serafidis, Hașiotis, Efti- 
miou etc., printre care juniori pro
movați în primele echipe. Efthniou, 
de pildă, a făcut' parte din ech:pa 
Greciei care a participat anul a- 
cesta la Turneul F1FA—juniori din 
Spania.

Toate acestea, plus terenul ga-

NICI 0 SCHIMBARE 
DE JUCĂTORI

Conform unor dispoziții comuni
cate de FI FA federațiilor națio
nale, la jocurile din cadrul pre
liminariilor campionatului mondial 
nu pot fi schimbați jucători. Art. 
15 din regulamentul campionatu
lui mondial precizează că meciurile 
vor r ebui să fie disputate în con
formitate cu regulile de joc pro
mulgate de Internațional F. A. 
Board. Deci, nici o schimbare de 
jucător nu este permisă. Pînă 
acum nu s-a înregistrat decit o 
singură abatere de la acest regu
lament: ia jocul Grecia-Iugoslavia, 
în cursul căruia ambele echipe 
au schimbat cîte un jucător.

AZI PE STADIONUL REPU
BLICII

ORA 16,15: Sel. București— 
CWKS Poznan-Polonia (hochei 
pe iarbă).

ORA 17,30: Romînia B — 
Grecia B (fotbal), arbitru: 
Sfoll (Austria}, ajutat de I. 
Daskalakis (Grecia) și P. Kro
ner (Romînia).

ROMÎNIA B: Birtașu — 
Zbircea, Brînzei, Ivănescu — 
Alex.'Vasile. Mihăilescu — Ha- 
șoti. Demien, Alexandrescu, 
Zavoda 1, Suru.

GRECIA B : Serafidis — Da- 
rakis, Hașiotis, Xantopoulos — 
Theofanis, Sanioglu — Efti- 
miou, Papazoglu, Avramidis, 
Kaliodgis, loanou.
MIINE PE STADIONUL 

„23 AUGUST"
15,30: Romînia — Cehoslo

vacia (fotbal, surdo-muți).
17,30 • Romînia tineret — 

Suedia tineret (fotbal), arbi
tri : L. Rigo — la centru — 
G. Balla și J. Fehervari (toți 
Ungaria).

ROMÎNIA: Cozma — Sza- 
kacs 11, 1. Lazăr, Soare — 
Bodo, Nunweilier — Ene II. 
D. Munteanu, Bukossy, Sere- 
dai, Semenescu.

SUEDIA: Johansson — L. 
Nilsson, Schwartz. Larsson — 
Lundqvist, Aslin — Frojd, Bild, 
Ekstrom. Borjesson, Solmos- 
son.

joc, grecii la primul...
zonat și faptul că joacă acasă, dau 
avantaj „cadeților*  noștri, aflați 
după două meciuri internaționale 
recent disputate- Deci, echipa are 
coeziune și jucători cu experiența 
jocurilor internaționale. Și dacă 
adăugăm amănuntul că aliniază a- 

proape aceeași formație din parti
da cu U.R.S.S. B, ajungem la con
cluzia că întîlnirea de astăzi tre
buie să dea cîștig de cauză și ca 
joc șl ca rezultat, reprezentanților 
noștri. Pentru aceasta însă, nu-s 
suficiente avantajele teoretice — 
așa zisul „calcul al hîrtiei". Jucă
torii noștri trebuie să-și aprecieze 
adversarul și să se comporte la 
înălțimea valorii lor, dejucînd in
tențiile de surpriză ale.-, „balonu
lui rotund*...

După cum se știe, programul con
cursului nr. 24 se închide in pro
vincie astâ-seară. iar in capitală 
MlrNE LA ORELE 12.

Vremea frumoasă și. mai ales, 
conținutul programului (4 meciuri 
internaționale. 4 din Cupa Primă
verii și 4 din campionatul italian) 
aduce în agențiile Pronosport o a- 
Iluentă mereu crescîndă de parti- 
cipanți.

Iată cîteva date documentare, des
tui de prețioase, în legătură cu pro
gramul concursului nr. 24.

I. Grecia A — R.P. Romîni A. Ul
timă confruntare a celor două echi
pe a avut loc în 1936. Rezultatele 
anterioare sînt următoarele:

193» l-a ia București; 1832 0-3 ia 
Belgrad; 1933 0-1 la București; 1934 
2-2 la Atena: 1935 2-2 la Sofia-, 1939 
2-5 la București.

II. R. Cehoslovacă A — R. D. Ger
mană A.

Ultimele trei meciuri Jucate de cele 
două echipe sînt următoarele:

R. Cehoslovacă cu Turcia 1-1 (a- 
casă), cu R.P.F. Iugoslavia 1-9 (aea- 
să), cu Țara Galilor 0-1 (în depla
sare) și 2-4 (acasă).

R.D. Germană cu Luxemburg 3-9 
(a), Luton Town 1-1 (a) și cu Țara 
Galilor 2-1 (a).

IU. R. P. Romînă (tineret)—Sue
dia (tineret).

Echipă țării noastre a jucat cu 
Homenmen două meciuri în depla
sare (5-1 și 4-0), cu Libanul 1-9 (în 
deplasare) și cu Anglia-tineret-la 
București 0-1.

Echipa suedezilor a învins Finlanda 
cu 9-2 în deplasare.

TV. Suedia A-R.P. Ungară A.
Ultimele rezultate ale ambelor re

prezentative sînt următoarele:
Suedia cu R.F. Germană 2-2 (a), 

cu Norvegia 1-3 (d) și cu Danemarca 
1-1 (a).

R.P. Ungară cu Franța 2-1 (d), cu 
Austria 2-4 (d) iar ultimul meci
l-a avut la 12 iunie, cînd a cedat 
surprinzător la Oslo în fața repre- 

întrecerile de baschet destășu- 
rate in cadrul campionatului re
publican masculin au reliefat o 
serie de aspecte pozitive, care 
oglindesc preocuparea jucătorilor 
și tehnicienilor pentru îmbunătă
țirea calitativă a acestui sport. 
Unul din aceste aspecte este con
stituit de lupta pentru realiza
rea unor cît mai bune procen
taje la aruncările din teren și 
în aruncările libere. Publicarea 
pentru prima oară în presă a 
procentajelor campionatului re
publican din anul 1956 a produs 
în rîndurile antrenorilor și jucă
torilor un viu interes și spirit 
de întrecere. Antrenorii au cău
tat noi mijloace de îmbunătățire 
a procentajelor aruncărilor Ia coș, 
iar jucătorii s-au străduit să le 
obțină, făcînd între ei adevărate 
concursuri.

In rindurile ce urmează vom 
prezenta iubitorilor baschetului,

TABELUL ARUNCĂRILOR

Echipa I Aruncări și pro- I Aruncări și pro- 
I centaj tur | centaj retur

Din. Buc.
C.C.A.
Loc. P.T.T. 
En. Buc. 
Progr. Arta 
Din. Oradea 
Din. Tg. Mr. 
Progr. Or. st. 
En. Cluj 
ȘL Cluj 
Șt. Tim. 
Voința Iași
PROCENTAJ 
GENERAL

253—129 = 50,98' . (1) 
249—114=45,79»/. (3) 
272—118 = 43,38'/. (4) 
212— 89=41,98''. (Ș) 
207— 98 =47,34'/. (2)

267— 109 = 40,82'/. (8) 
242—102 = 42,14»'. (5) 
258—107 = 41,47»/. (7)
268— 108 = 40,29'/. (9) 
281—111 = 39.14»,. (11) 
265—104 = 39,24'/. (10) 
290—109 = 37,58»'. (12) 
3.030—1.298 = 42,83'/.

Analizînd în mod rezumativ 
tabelul aruncărilor din teren, re
ținem cu precădere următoarele:

a) In timp ce echipele din frun
tea clasamentului au obținut cu 
mici excepții aceleași procentaje 
bune ca și în anul trecut, echi
pele din partea de jos a clasa
mentului au realizat un însemnat 
progres față de 1956. Intr-ade
văr. anul trecut nu mai puțin 
de cinci echipe aveau procentaje 
sub 40%, în timp ce acum doar 
o singură formație, „Voința" Iași, 
are, cu numai o sutime de punct 
mai puțin de 41%, procentaj bun 
cu care ocupă totuși ultimul loc 
în clasamentul campionatului (în

Se reia campionatul de rugbi

Mîine: C.C.A.-ENERGIA ISP
Despărțite doar de golaveraj, 

cele două fruntașe ale campiona
tului republican de rugbi— C.C.A. 
și Energia LS.P.—singurele echi
pe neînvinse încă — se întîlnesc 
mîine — într-un joc echilibrat — 

în etapa a VH-a a campionatului, 
care se reia după întreruperea 
cauzată de partidele internaționale. 
Acest „derbi*  rugbistic, care pu.ie 
față în față două valoroase echi
pe, are darul de a stabili, în caz 
că una din formații va obține 
victoria, pe virtuala campioană a 
turuluL Vom urmări un intere
sant duel între masiva și ruti
nata înaintare a militarilor și ra

^^onosport
zentativei Norvegiei cu 1-2 (1-1).

Următoarele patru meciuri din 
program sînt din Cupa Primăverii. 
Considerăm că la ora actuală vă 
sînt cunoscute absolut toate echipele 
participante la această competiție 
si că aveți deja formată Impresia 
despre fiecare în parte. Totuși vă 
reamintim că:

V. Energia Hunedoara și Locomo
tiva Timișoara joacă în cadrul se
riei I și ocupă în clasament locurile 
2 și respectiv 5. In tur au terminat 
la egalitate (2-2).

VI. Energia Mediaș — Progresul Si
tei m fac parte din seria I. Gazdele 
se află pe locul 6, iar oaspeții, cu 
toate că au un meci mai puțin ju
cat, conduc în clasamentul seriei. 
In tur meciul s-a jucat la Sibiu, 
Progresul cîștigînd cu 2-0.

VII. Dlnamo Bacău — Energia Mo- 
reni.

Cele două echipe ocupă locurile 5 
și respectiv 1 în clasamentul seriei
III. in tur victoria a revenit Ener
giei cu 2-1.

Vin. Recolta Fălticeni — Energia 
CSmpinn.

Ocupă în ordine ultimele două 
locuri din clasamentul seriei III. 
Prima confruntare a celor două e- 
chipe a dat cîștig de cauză Recoltei 
<l-o»

In sfîrșit, ultimele patru meciuri 
programează, am putea sp.une, cele 
mai interesante dispute ale campio
natului italian. După cîte știți, cele 
16 echipe italiene se află la ultima 
etapa. Tocmai din această cauză, 
ultima casetă a programului de du
minică devine foarte interesantă, 
întrucît vedem acolo pe Triestina. 
cu Atațanta, pe Lanerossi cu Milan, 

tehnicienilor și jucătorilor, 
tisîica noastră anuală asupra pro
centajelor obținute de formații 
și aminiim celor interesați ca ea 
poate fi comparată cu statistica 
anului 1956 publicată în „Spor
tul popular" nr. 2951 din M 
ianuarie 1957. Deoarece spațiu» 
afectat acestor date este li
mitat, vom lăsa să vorbească 
cifrele, prezentînd clasamentele 
respective pentru aruncările dw 
teren și aruncările libere calcu
late după originalul foilor de ar
bitraj, astfel: ordinea în clasa
ment a echipelor la sfîrșitul cam
pionatului ; aruncări și procen 
taje in tur (in paranteză locui 
ocupat în clasamentul turului); 
aruncări și procentaje după re
tur (in paranteză locul ocupat m 
clasament după retur): aruncări 
și procentaje generale după tur
neul final (în paranteză procen
tajul obținut în anul I9ăfi)

DIN TEREN

Aruncări și procentaj 
__________ general__

541—367 = 49,35»/. (1) 
525—250 = 47,61»/. (2) 
495—230 = 46,46'/. (3) 
393—173 = 44,02»/. (6)
493— 218 = 44,21'/. (5) 
535—230 = 42,99»/. (8) 
479—212 = 44,25'/. (4) 
499—208 = 41,68'/. (9) 
530—229 -43,20'/. (7) 
573—235=41,01'/. (10)
494— 200=40,48'/. (12) 
569—232 = 40.77','. (11)

6.092—-2.684 = 44,05'/. I

690—337= 43,84'/. (50.78» 
682—324 = 47,50»/. (48,50) 
632—300= 47,46'/. (46,18» 

520—237 =45,57'/. (------)
642—288= 44,85'/. (44,72) 
675—298 = 44,14'/. (46,96) 
839—282 = 44,13' . (39,«2) 
625—274=43,84'/. (33,74) 
689—291 = 42,23'/. (39,80) 
728—301=41.34' " (39.60) 
637—262 = 41,13'/. (38,66) 

727—298 =40.99*  . (------ )
7.852—3.496 = 44,52'/.

(43,34’’»)

anul trecut Știința Timișoara 
38,63%).

b) îmbunătățirea consistentă a 
procentajelor în partea periferică 
a clasamentului a adus după sine 
și îmbunătățirea procentajului ge
neral al campionatului (de la 
43,34% ia 44,52%), meritul reve
nind în egală măsură echipelor 
Dinamo Tg. Mureș, Progresul 
Orașul Stalin, Energia Cluj, 
Știința Timișoara, Voința Iași, ea 
și proaspetei promovate Energia 
București, revelația campionatu
lui.

Prof. C. HEROLD
— antrenor —

pida linie de treisferturi a Ener
giei care va decide învingătorul. 
De remarcat că în ultimele întîl- 
niri de anul trecut, victoriile au 
revenit, cu același scor: 6—3, M- 
ternativ. Energiei (în campionat) 
și echipei C.C.A. (în cupă).

Jocul de mîine va avea loc pe 
stadionul Progresul F. B. ia 
ora 9.

Iată acum poziția în clasament 
a primelor cinci echipe:

1. C.C.A.
2. Energia I.S.P.
3. Loc. Gr. Roșie
4. Dinamo Buc.
5. Locomotiva P.T.T.

6 6 0 0
6 6 0 0
6 5 0 1
6 4 0 2
7 3 0 4

133: 6 18 
135:12 18
50:11 16
88:18 14
23:40 13

pe Genoa cu Napoli și Spăl cu Pa- 
deva. or, dacă ne aruncăm o pri
vire peste clasament, observăm că, 
în afară de Palermo care este retro
gradată sigură, cea de a doua echi
pă care va trebui să părăsească 
liga A va fi desemnată dintre Ge
noa, Atalanta, Triestina și poate 
chiar și Lanerossi.

Dumneavoastră analizați toate șan
sele și fixați-vă, desigur, așupra 
pronosticurilor... exacte ?!?

Plata premiilor de la concursul nr.
23 din 9 iunie, pentru participant» 
din Capitală continuă astăzi la agen
ția centrală din calea Victoriei 9, 
începînd de Ia orele 17

Programul concursului Pronosport
nr. 25 (etapa din 23 iunie 1957):

I. R.P.U.-R.P.B. A (C. mondial).
II. R.P.B. B - R.P.U- B.
III. R.P.U. (tin.) — R.P.B. (tin.).
IV. Știința Tim. — En. (Rec.) Tg.

Mureș.
V. Dinamo 

PI o ești.
VI. Energia

Or. Stalin — Energia

Petroșani Fi» roși*
Arad.

VIt. Progr. Oradea — En. St. roșu 
Or. Stalin. «

VIII. Progr. Sibiu — Energia*  Hu
nedoara.

IX. Dinamo Bacău — Energia 1
Mai Ploești. .s. . -

X. Locorn. Arad — Energia Lți- 
peni.

XI Locom. Constanța — Dinamo«
DLbU.

XIT. Energia Cîmpina — ȘtBnța 
Iași

A. Progresul Focșani — En. (Rec.)
Fălticeni

B. Progr. Suceava — Progresul 
C.P.C.S.
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Tenisul de nașă 
in colectivele

Buna desfășurare a activității te
nisului nostru de masă depinde fără 
îndoială de condițiile materiale 
create (săli, m'ngi, palete, fileuri), 
de asigurarea conducerii procesu
lui de instruire de către tehnicieni 
bine pregătiți și în sfîrșit de se
riozitatea și sîrguința cu care tre
buie să lucreze sportivii. Tenisul de 
niasă romînesc a realizat pînă a- 
cum nu-meroase performanțe de 
valoare mondială, cu toate că a- 
ceastă. disciplină sportivă nu s-a 
dezvoltat pe o bază de masă din 
cauza lipsei de săli și materiale 
sportive. Fruntașii tenisului de 
masă de la noi au avut condițiuni 
de pregătire foarte bune ruinai în ca
drul lotului republican, in colect vele 
sportive această activitate fiind în 
mare măsură neglijată. Din acest 
motiv și numărul jucătorilor și 
jucătoarelor de certă valoare a fost 
și este încă destul de redus. Pen
tru îmbunătățirea acestei situații 

au fost luate în ultimul timp o se
rie de măsuri menite să aducă o 
înviorare activității acestui sport 
în colectivele sportive. însăși în 
planul de perspectivă de pregătire 
pe viîtorij doi ani alcătuit de cole
giul central al antrenorilor, plan 
aprobat de biroul comisiei centrale 
de specialitate, s-a pus accentul

AU APĂRUT:
Revista de ȘAH nr. 6 (iunie) 1957, 

eu următorul -conținut:

Tumee, competiții

Smîslov a devenit campion mondial 
O frumoasă afirmare a șahiștilor 
romînâ în turneul de la Ploeștl 

Turneul internațional de la Bra
tislava (Tr. Ichim)

Teorie moderni

•*  Varianta schimbului în gambitul 
damei (Gh. Mititelul

Fartide și finaiuri

Meciul Botvinaruk-Smîslov
** Partide din campionatul Iugo

slaviei, turneele de la Ploești, 
Bratislava și de la alte turnee 
recente

Activitatea șahiști In țară

Studii și probleme
★

Nr. 6 (iunie) 1357 al revistei

FOTBAL

Spicuim din cuprins:

K ROPOT: Jucătorii fruntași, exem
plu pentru tinerii fotbaliști

ION ȘICLOVAN : Considerăm că nu 
trebuie să acceptăm în exclu
sivitate o anumita așezare și nu
mai una (Discuții: „Echilibru
valoric .intre atac și apărare”) 

RUDOLF WETZER: Considerații a- 
supra turului Cupei Primăverii 

M. ROȘCULEȚ: Pregătirea fizică 
specială a jucătorului de fotbal 

TUDOR VASILE: Considerații pe 
marginea turneului de juniori 
F.I.F.A.

CORNEL SIMTONESCU: Exerciții 
pentru dezvoltarea calităților fi
zice (I)

HORI A CRISTEA: Antrenorul re
gional

COLO MAN BRAUN: Analiza pro
cedeelor tehnice și metodica folo

sirii lor — Pasa (IV)
X x x : Ce să facem în această pe

rioadă? (15 iunie—15 iulie)
NICOLA IE ȘURTEA: Fotbalul în 

vacanța de vară e elevilor
X x x : Folosirea forței fizice 
SANDU MARIAN: Un fel de... au

tobiografie
STOIAN ORMANDJEV: Principiile

de pregătire ale fotbaliștilor 
bulgari

JOSEF VOGL: Pregătirile fotbaliș
tilor cehoslovaci pentru campio
natul mondial.

k x x : întâlnirile preliminare ale 
campionatului mondial

• D« la un capăt la altul al țării
> Pentru fiecare
a Caricaturi de MATTY
A Fotoreportaj.

Recomandări din program
Și acest sfîrșit de săptămîiiâ 

este deosebit de bogat în com
petiții sportive. „Capul de af iș
ti • deține, din nou fotbalul, 
care și-a dat întWnire cu su
porterii săi astăzi pe stadionul 
Republicii și mîine după a- 
miază pe stadionul „23 Au
gust". In program, două întîl- 
niri internaționale interesante 
mai ales prin ineditul lor: re
prezentativa secundă a Greciei 
și' cea de tineret a Suediei ne 
vizitează țara pentru prima 
dată, anunțîndu-se parteneri 
redutabili pentru selecționatele 
B și de tineret ale R. P. Ro- 
mîne.

Valorile participanite, la 
campionatele internaționaie de 
tenis ale R. P. Romîne, se vor

nu este sprijinit 
biicureștene

pe pregătirea sportivi’or în colec
tive urmînd ca antrenamentele >n 
lot să se tacă pe perioade foarte 
scurte.

Desigur că simpla trecere în capi
tolul unui plan de muncă a acestei 
sarcini ca și aprovlz’onarea mai a- 
bundentă cu materiale sportive a 
jucătorilor și jucătoarelor de te
nis de masă nu va avea rezu’tatul 
dorit dacă activiștii noștri din ca
drul colectivelor sportive nu vor 
acorda atenția cuvenită acestui 
sport- Să luăm de pildă situația 
din Capitală și mai ales a colecti
velor cu secții puternice de tenis 
de masă. Sînt colective ca Energia 
Trustul I Construcții și Știința 
l.P.G. unde munca de angrenare a 
nnui număr cit mai mare de spor
tivi ca și asigurarea unor condiții 
de antrenament optime văde c o pre
ocupare foarte serioasă. De cîteva 
luni și colectivul sportiv Progresul 
2 a găsit o sală de antrenament. 
Colectivele Voința L. M. și Fla- 
mur? roșie, deși au angajați antre
nori, aceștia nu pol să-și desfă
șoare munca deoarece nu au crea
te condiții- Și astfel de cazuri ar 
mai putea fi încă citate, lucru ce 
arată că în București tenisul de 
masă, deși poate pare curios, nu 
se bucură de considerația cuven tă 
în colective și asociații. Trebuie 
să mai menționez că la asociații 
fruntașe ca Dinamo și_C.C.A. nici 
nu există secții de tenis de masă.

Pot fi remediate aceste lipsuri? 
Categoric da! In primul rind însăși 
com'sia orășenească București va 
duce o activitate cu mult sporită 
pe linia acordării unui ajutor mai 
efectiv, a desfășurării unei munci 
mai eficiente de îndrumare și con
trol. Dar ameliorarea cea mai con
sistentă poate veni din modul cum 
iși vor schimba atitudinea țață de 
tenisul de masă din Cap tată unii 
activiști sportivi din asociată și co
lective. Degeaba vom vorbi despre 
crearea nnui mare număr de ju
cători și jucătoare și de lărgirea 
lotului de sportivi fruntași dacă 
baza activității nu va fi la colectiv. 
Asigurindu-se cond ții'e de pregăti
re la co'ective, va reveni apoi orga
nelor noastre tehnice superioare sar
cina să indrumeze pe baza unui in
structaj central întregul proces de 
instruire, să controleze cum sînt 
puse In aplicare aceste instrucțiuni 
de către antrenorii colectivelor- 
Sîntem convinși că dacă in colect 
vele sportive din Capitală și chiar 
și in cele din provincie vor fi crea
te condițiile necesare de pregătire, 
vom putea îndeplini obiectivele pro
puse în planul de perspectivă, lăr
girea bazei de mase, mărirea nu
mărului fruntașilor acestui sport și 
cucerirea ' de noi locuri de prim 
rang în ierarhia mondială

J. VALEANU
Președintele comisiei orășenești de 
tenis de masă București, membru 

în biroul comis ei central»

II*  CAPITALA
azi <

RSTSk’”T- SSS» - 

TENIS. Terenurile Progresul Tth. 
(str. Dr. Staicovici) dimineața, de ia 
ora 9 și după amiază, de la ora 16: 
meciuri ia cadrul campionatelor in
ternaționale ale R.P. Romîne.

HOCHEI PE IARBA. Stadionul Re
publicii, ora 16,15: Selecționata Bucu
rești — C.W.K.S. Poznan.

ATLETISM. Stadionul Tineretului.

contura astăzi și mîine pe te
renurile Progresul F. B. unde 
sînt programate întilniri în 
cadrul sferturilor . de finală, 
semifinală și finală.

Dintre competițiile cu carac
ter intern ‘derbiul rugbistfc 
C.C.A. — Energia I.S.P. le 
depășește în importanță pe ce
lelalte. Ambele echipe sînt ne
învinse pînă acum în actuala 
ediție a campionatului cate
goriei A. In sfîrșit, rețineți și 
întrecerile de atlet sm din ca
dru! etapei a IlI-a a campio
natului pe echipe, precum șî 
concursul înotătorilor fruntași 
ce se va desfășura astăzi șî 
mîine la ștrandul Dante Gher
man-

Turna llie l-a învins 
pe Aurel Morăroș in gala

de box de la Ciulești
In îvun.'.inca pugilistică de la 

Giulești s-a detașat meciul dintre 
„muștele" Toma llie (Voința) și 
Aurel Morăruș (Locomotiva Gri- 
vița Roșie). Tonia I!:e și-a do
minat net adversarul în repriza a 
Il-a și a 111-a, aducîndu-1 către 
sfîrșit la un pas de k.o. Toma llie 
a lost mai activ ca deobicei, a 
lucrat excelent în „corp la corp" 
(ieșind totdeauna cu lovitură în 
plin). Ținând pugilist feroviar a 
debutat foarte bine, adjudecindu-și 
prima repriză, dar m roundurile 
următoare n-a acționat de la dis
tanță, permițîndu-i lui Toma llie 
să cucerească • o confortabilă - vic
torie la puncte. Ne-a plăcut în e- 
gală măsură promițătoarea evolu
ție a „cocoșului" Octav an Erem.'a 
(Progresul Gospodării) care a 
făcut proba unor frumoase posi
bilități, dispunind de o maniera 
concludente de Gh. Stoian (Voin
ța). Meciul dintre „ușorii" los:/ 
Ue-neier (FI. roșie Aiimeniația Pu
blică) și Dumitru Adam (Voința), 
n-a satisfăcut decît în parte. A 
fost 0 întrecere dură, echilibrată, 
terminată la egalitate. Surprizele 
serii au fost înirîngerile suferite 
de losij Sch-jrarlz și Ion Pintea 
(ambii de la Voința). La 
Schwartz, îndelungata absență de 
pe ring și-a spus cuvlntnl, făcîn- 
du-ț să cedeze la puncte lui C. 
Sfănescu (Locomotiva Grivița Ro
șie). Lovit puternic de Nicolae .4- 
lexandru (Energia Semănătoarea), 
Ion Pintea (Voința) a pierdut prin
K. O. în prima repriză. AJte re- 

’ zu'tate; semi-grea: Gh. Rossler 
(Progresai Gospodării) b. p. A- 
dolf Ctistea (Voința); ușoară: C. 
Gherasim (Voința) b. p. I. AUe- 
nii (Locomotiva LC-Cf.) ; ĂL 
Pintilie (Locomotiva I.C.QF.) 
meci nu! llie Gheorghe (Energia 
Mogoșoaia); semiușoară: S. Bogoi 
(Voința) b. ab. rep. Hl D. laman- 
di (Recolta); .M. Spâtaru (Loco
motiva LC.C.F.) b. p. Ăf. Miclâuș 
(Voința); P. Vizitu (Energia 
Trust 1) b. p. Gr. Dragoș (Ener
gia •Timpuri Noi): pană: D. Bo
iangiu (Voința) b. ab. rep. ‘ III 
/. Boceanu (Locomotiva Gr. Ro
șie): hîrtie-junicri: //. Zeh.a (Lo
comotiva I.C.C.F.) b. p. D. Mușat 
(Energia Semănătoarea).

M G.

O PISTĂ DE MOTOCICLISM 
IN CAPITALĂ

In rindurile motoc’dișlilor se
discută cu însuflețire despre un 
proiect al „Uzinelor 23 August" de 
a construi, în cadrul complexului 
sportiv al uzinelor, și o pistă pen
tru curse motocicliste de „dirt- 
track".

Firește, perspectiva este deosebit 
de interesantă, ținînd seama că

ora 15: etapa a EI-^ a campionatului 
de atletism pe echipe.

NATATIE. Ștrandul Dante Gher
man, ora 18.30: concursul iotului re
publican.

BOX. Arena I.C.L. Combustibil 
(str. I. Vidu 13) ora 20: reuniune or
ganizată de colectivul Voința Meta 
lochimic.

MOTO CICLISM Șos. București- 
Brăaești (km. 11) ora 6: concurs 
pentru recordul kilometrului, cu 
start de pe loc.

ȘAH. Clubul C.C.A. (str. C. Wile 
1) ora 17: ..finala Armatei”

LUPTE. Sala Dinamo, ora 9: fi
nala campionatului republican de 
lupte clasice.

Mîine
FOTBAL. Stadionul „23 AUfUSt”, 

ora . 17,30: România tineret — SoediA 
ttneret. In deschidere, de Ia ora 
15,30: Romlnia-Cehoslovacia (surdo- 
muți). Stadionul Giulești, ora 16,30: 
Locomotiva Gara de Nord — Pro
gresul G.P.C.S. (cat. B), teren Dl- 
aamo Obor, ora 9: Știința Buic. — 
Dinamo 6; Teren Energia 23 August 
(Dudești), ora 10,30: Energia 
August” — FI. roșie F.C.

TENES. Terenurile Progresul F.B. 
(str. Dr. Staicovici) dim. de la ora 
9 și d.a. de la ora 16: meciuri în 
cadrul campionatelor internaționale 
alle R.P. Romîne.

ATLETISM: stadionul Tineretului, 
dimineața de la ora 9 și după a- 
mlază de la ora 15,45: etapa a LH-a 
a campionatului de atletism pe c- 
chiipe.

NATATIE. Str&ndul Dante Gher
man, ora 1®: concursul lotului repu
blicam

RUGBI: teren Progresul F.B. ora 9: 
C.C.A. — Energia I.S.P. Teren Par
cul Copilului, ora 17,39: Locomotiva 
Grivița Roșie — Progresul F.B.; 
Stadionul Tineretului, teren II ora 
17,39: Știința Institut Mine — Ener
gia Republica; teren IV ora 17^9: 
Dinamo București-C.S.A. Or. Stalin

CICLISM. Stadionul Dlnaxno. ora

Marți seara, pe Stadionul Republicii

0 MARE GALĂ DE BOX ÎN ORGANIZAREA
ZIARULUI „STEAGUL ROȘU”

Seria reun un ior pugilist.ee de 
mare anvergură ale sezonului estî-

NICOLAE LINCA

dreptul de a participa la competi
ție — comisia centrală de gimnasti
că înștiințează comisiile regionale 
că întrecerile campionatului de gim
nastică al juniorilor vor servi șl 
drept criteriu de selecționare pentru 
tabăra din acest an.

IN ATENȚIA COMISIILOR 
REGIONALE DE GIMNASTICA 
In zilele de t si 7 iulie va avea 

loc la București campionatul repu- 
blican de gimnastică al juniorilor. 
Comisia centrală și inspecția de 
gimnastică reamintesc comisiilor re
gionale că înscrierile pentru cam
pionatul juniorilor trebuiesc comu
nicate inspecției pînă la 20 iunie. 
Cerîndu-le să respecte această pre
vedere regulamentară — pentru a 
nu priva pe tinerii gimnaști de

astîel de întreceri sînt foarte mult 
gustate de publicul spectator. In 
plus, realizarea jnei zsemenea 
baze va asigura o continuitate ne
cesară concursurilor de motocî- 
clism, mai ales că traseele pen
tru competiții de viteză continuă 
să fie o problemă de rezolvat 
în cuprinsul Capitalei.

12,45: plecarea în prima etapă a 
competiției internaționale: „Cursa
Munților”.

MOTOCICLTSM- Șoism București- 
Branești (km. 11) ora 6: concurs pen
tru recordul kilometrului lansat.

ȘAH. Clubul C.C.A., ora 9: „fi
nala Armatei”

TENIS DE MASA- Sala Recolta, 
ora 9: întîlnire masculină și femi
nină R.P.R.-R. Cehoslovacă (surdo- 
muți).

I I* ȚARA
BOX. Galați: Selecționata Galați- 

Dinamo București .
BOX. Galați: Dinamo București-Se- 

lecționata Brăila.
LUPTE. Tg. Mureș: Finala campio

natului republican de lupte libere.

Comunicări in legătură 
internaționale

O La jocul- Romîr.ia B-Grecia fe 
sînt vaubile biletele cu seria nr. 
66 (Stadionul Republicii), ța Ronu- 
nia-Sued-ia '(t'iheret) biletele cU se- ’ 
ria nr: 7 (Stadionul 33 August).

® Porțile stadioanelor Republicii 
și „23 August” se deschid ia ora 
13. Spectatorii sînt îndrumați să 
respecte cu strictețe intrările indi
cate pe bilete. De asemenea, ei sînt 
sf ătuiți să-și procure biletele nu
mai de la cafele speciale anunțate.

® Copiii peste 7 ani nu au acces 
decît cu bilete.

9 Studenții și elevii cu bilete cu 
preț redus sînt obligați să prezinte 
la control carnetele vizate pe 1957.
• Au acces la tribuna oficială 

(sectorul B la Stadionul Republicii 
șl sectorul 0 la „23 August”) car
netele CCFS/CM roșii șt albestre 
în piele; la tribuna I: carnetele ro
șii îa dermatin, gris pentru maeș- 

val va fi inaugurată marți seara 
pe Stadionul Republicii. Organiza
torii — în speță, z:arul „Ste3gul 
roșu" — au reușit să alcătuiască un 
program în măsură să stirnească 
interesul oricărui amator de box. 
Astîel, gala de marți seara va pri
lejui reintrarea în fața publicului 
bucureștean a campionului ol m- 
pic Nicolae Linca. Complet resta
bilit, după accidentul suferit la 
Melbourne, el va reapare în arena 
internațională cu prilejul apropia
tului meci cu ..naționa'a" Franței. 
Pînă atunc:, el va avea de înfrun
tat pe redutabilul. Nicolae Niț.ă, 
în compania căru'a va urca marți 
seata treptele ringului de pe Sta
dionul Republicii.

In programul reuniunii figu
rează și cîteva revanșe pasio- 
panțe : llie Dragnea—Șerbii Neac- 
șu, C- lordache—Iosif Schwartz, 
Puiu Nicolae—Ludovic Ambrușrși 
V. Vintilă—Șt. Dumi*rache.  Dina- 
rnovistul C. Gheorghiu va avea de 
suportat asaltul lui Octavian Ere- 
mia, una din marile re'evații ale 
reuniunii de la G’ulești, Toma 
Constantin îl va întîlni pe tînârul 
Ion Stoica, Emil Cișmaș va fi o- 
pus lui Martini Farkaș, D. Pru
nciți își va măsura puterile cu 
V. Czege'i, iar I. MiLtaru îl va 
înfrunta pe Alex. Călărașu- In sfîr
șit, ieri djnrneață a fost perfectat 
și meciul Mihai Trancă—Marin 
Spătaru.

★
Biletele pentru gala de box, or

ganizată de ziarul „Steagul roșu”, se 
glsesc la agenția centrală Prono
sport (cal. victoriei 9). agenția LXt- 
namo (șos. Ștefan cel Mare) și casa 
specială din str. Ion Vidu.

ACTUALITATEA IN BOX
• Astăzi dimineață un numeros lot 

de boxeri de la Dinamo București 
pleacă ia Galați. Puglliștii dinamo- 
viști vor susține aci două întîlnirL 
Prima ya avea loc astă seara, îa 
compania unei puternice selecționa
te gălățene. Mîine dimineață se va 
desfășura cea de a doua întilnire, 
cu o selecționați a orașului Brăila. 
Printre componenții formației dina, 
movlste se află Toma Constantin, 
llie Dragnea, St-, Văcaru, D. Pru- 
noiu, Martin Farkaș, c. Iordache, 
N. IJnca și alții.

★
Astî seară începînd de la ora 20 

va avea loc în grădina ICL „Com
bustibilul” (în spatele Circului de 
Stat), o reuniune amioală de box 
organizată de colectivul Voința Lemn 
Mobilă. Participă boxeri de cate
goria I, a n-a și a IlI-a, printre 
care Tdrdsehe Alexandru,. Gh. Vereș. 
Marin Băloiu, Gheorghe Octavian șl 
alții.

CAMPIONATUL DE ȘAH 
AL MILITARII.OR

Clubul de șah al Casei Centrale a 
Armatei găzduiește cea mai impor
tantă competiție șahistă & militart- 
ldr. In finala Armatei din acest an 
participă 20 jucători de categoria 
l-a șl candidați de maeștri, printre 
care campionul de anul trecut H. 
Kandel și alți finaiiști. Pînă în pre
zent s-au desfășurat patru runde.
H. Kandel șl A. cismariu au cîștt- 

'gat toate partidele. Cîte 3 puncte
au realizat C. Vastle și C. Butnariu;
V. Popescu 2 jum., T. Mihălescu,
I. Rugină, D. Scutaru și T. Gola 
2 p. întrecerile continuă z.ilnic la 
clubul C.C.A. din str. C. Miile 1.

r*.  Munteanu — corespondent 
CAMPIONATUL ȘCOLAR DE NA- 
TAȚIE (FAZA RAIONALA ȘI PK 

CAPITALĂ)
La începutul Săptămlni! viitoare, 

în zilele de 18, 19 șl 20 lunăe, ștran
dul ,.Dante Gherman” din Capitală 
va găzdui întrecerile de natație din 
cadrul campionatului școlar (faza 
raională șl pe Capitală). înscrierile 
se primesc marți dimineața între 
orele 8 și 10 în incinta ștrandului.

Pregătirile în vederea acestei im
portante competiții se pot face Ia 
ștrandul Dante Gherman în cadrul 
secției de natatle a scolii sportiv» 
de elevi pînă în ziua de 1« Iunie.

cug intilnirile 
de fotbal

țrii sportului la fotbal, albastre în 
pînză pentru membrii comisiei cen
trale de fotbal, antrenorii și arbi
trii de fotbal cu carnetele vizate 
pe 1957. La meciul Rom inia B- 
Grecia B au feeces, de asemenea, șl 
antrenorii, arbitrii și membrii 4co- 
mistei centrale de hochei pe iar
bă. Carnetele CCFS/oraș București 
sînt valabile numai la jocul de pe 
Stadionul ,,23 August”. Carnetele 

Verzi (ziariștii) dau dreptul de ac
ces la masa presei din tribuna Sta
dionului Republicii. La stadionul „23 
August” au acces la sectorul O. nu
mai posesorii de carnete vferzi și de 
tichete speciale emise de CCFS/CM?. 
Ceilalți posesori de carnete verzi au 
acces la tribuna I. Fotoreporterii 
pot intra pe teren prin tunel în 
baza unor tichete (delegații) spe
ciale emise de CCFS/CM, în afara 
carnetelor verzi.

pugilist.ee
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LUMINILE FESTIVALULUI
Micile torțe pe care partîc.panții 

la ștafetele în stea ce se desfă
șoară pe teritoriul Uniunii Sovie
tice le poartă de-a lungul a zeci 
și sute de kilometri, simbolizează 
o părticică din focul sacru al 
Festivalului, din lumina pe care 
o răspîndește marea sărbătoare a 
tineretului. In republicile uniona
le și autonome, în regiuni și ți
nuturi, în orașe și raioane, pretu
tindeni în U.R.S.S. sint în plină 
desfășurare festivalurile tnere- 
tului organizate în întîmpinarea 
Festivalului Mondial de la Mos
cova, din iulie-august ale acestui 
an. In teatre și parcuri, pe estra
dele instalate în piețe publice, pe 
stadioane și în bazine de înot, ti
neretul sovietic își 
măiestria artistică 
pregătindu-se pentru 
de care il mai , despart 
de zile.

Recent s-a încheiat 
Festivalul republican al 
lui din Ucraina. In teatrul 
vară a avut loc un mare miting, 
iar pe Nipru o grandioasă sărbă-

în apă. 
deschisă de

de 
dintr-odată, pe 

apar lebedele... Sînt de 
bărc:, original confecționate, 
alunecă fără zgomot în adi- 
blîndă a vîntului. Goloa-

*

>2

TOT CEEA CE ARE MAI BUN SPORTUL POLONEZ VA FI PREZENT LA MOSCOVA
Convorbire cu tov. Feliks Kedziorek președintele comisiei de pregătire a lotului sportivilor din R. P. Poiană

nu rămîi impre- 
trepidant al bo- 
sportive din Ca- 
— a Republicii

Vizitînd Varșovia, nu poți să 
sionat și de ritmul cu adevărat 
gatei și multilateralei activități 
pitala — în plină reconstrucție 
Populare Polone.

Sportivii polonezi — de la fruntașii de renume 
mondial, campioni olimpici sau europeni, pînă la ti
neri încă necunoscuți dar dornici să se afirme —, îm- 
pînzesc numeroasele baze sportive complexe, stadioa
nele, terenurile simple, cu care Varșovia este din 
plin înzestrată — fiind cu toții animați de aceeași 
dorință: obținerea standardurilor necesare participării 
la întrecerile “ " - • ■Sportive Prietenești de

bun început — ne-a 
F Kedziorek — tre- 
că pregătirile în ve-

la Moscova.

demonstrează 
și sportivă, 
sărbătoarea 

doar 43

la Kiev 
tineretu- 

de

LA ÎNTRECERILE

TINERETULUI
i Printre sportivii germani 
[care vor fi prezenți la cea de 
[a IH-a ediție a Jocurilor Inter- 
; naționale Sportive Prietenești 
[de Ia Moscova se va număra 
[și excelentul săritor cu prăjina, 
) studentul Institutului de 
[tură Fizică și Sport din 
[ zig, Manfred Preusger.
i Recent, in cadrul unui
, curs care a avut loc la Pots-?» 
[dam, Manfred Preusger, a ob-<3 
i ținut o performanță excelentă, 3 
{sărind 4 52 m. Acest rezultata 
[este superior vechiului record « 
(european oficial deținut de fin-y) 
[landezul Elles Landstrclm (4.51a 
[m). Trebuie de menționat că<7 
(rezultatul grecului Roubanis/) 
! (4,59 m) a fost obținut într una 
[concurs neoficial — antrena->2 
i ment — și deci nu va putea fi?) 
iomologat ca record al conți-
[ nentului nostru. «
i Manfred Preusger este o mare K 
speranță a atletismului din « 
R. D. Germană. In ultimii ani >2 
el a înregistrat un progres vi-Cj 
zibil îmbunătățindu și perfor- Ir 

[ manțele cu nu mai puțin de >2 
60 cm. In 1953 cea mai bună 8 
performanța sa era de 3,92 m-, 
în 1954 el a sărit 4.06 m, un 
an mai tirziu 
cheta înălțată 
afinii trecut a 
tul de 4,45 m.
manta sa de 4.52 m. Manfred?^ 
Preusger se numără printre ceiR 
mai buni „prajiniști" din lume.ft 

Prezența sa la Moscova va» 
constitui fără îndoială un nou£ 
prilej de afirmare și totodată,^ 
o contribuție la reușita între 
cerilor sportive.

Cui»

i.UO m, UTI 
el a trecut sta-(? 
fa 4,30 m. iar£ 
obținut rezulta-^ 
Acum cu perfor-

r

pe tema 
războiului 
„Kievlea- 
rîndul ei

în fața spectatorilor 
boxeri, halterofili și 
scrimeri și luptători, 

a ținut tirziu pînă la

desfă- 
apreciată 
naȚonale 
tineretu- 
care a 

d:n înso-

din Ros- 
în afara 
și cultu- 
program

tocre nautică. Seara, sute de lu
mini s-au aprins pe malul bătrî- 
nului fluviu. Deasupra apei trece 
un avion, lansînd parașut'ști ca
re aterizează direct...
Parada nautică este
un grup de bărci cu motor pur- 
tînd drapelul de stat al U.R.S.S. 
și al tuturor republicilor unionale. 
Un spectacol feeric îl constituie 
coloana schiturilor luminate 
lampioane. Apoi, 
apă 
fapt 
care 
erea
na este încheiată de ambarpațiile 
asociaților sportive din locali
tate.

După paradă s-a desfășurat pe 
apă un reușit spectacol. Pe pun
tea vaporașului „Moscovici", 
transformată în scenă, ansambiul 
de dansuri din localitate a exe
cutat un sugestiv balet 
„Comsomolul în anii 
civil". Puntea vaporuhii 
nin“ a devenit la
o imensă arenă de sport în care 
au evoluat 
gimnaști și 
voleibalișt', 
Sărbătoarea
miezul nopții.

Deosebit de bogat a fost festi
valul tineretului armean 
șurat la Erevan. Foarte 
a fost suita de dansuri 
efectuată de ansamblul 
Iui din Armenia, suită 
simbolizat viața fericită
rita republică sovietică socialis
tă. Obținind premiul I ansamblul 
are marea cinste de a evolua la 
Moscova cu prilejul Festivalului 
unional al tineretului sovietic.

Festivalul tineretului 
tov pe Don a cuprins, 
manifestațiilor artistice 
rale, un foarte bogat
sportiv. O impresie excelentă au 
lăsat demonstrațiile de gimnasti
că de masă, care au cucerit asis
tența prin frumusețea și omoge
nitatea exercițiilor.

Peste cîteva zile încep festiva
luri în alte republici unionale, ți
nuturi șî regiuni ale Uniunii So
vietice. Ele demonstează din plin 
țnarea bucurie a tineretului sovie
tic de a fi gazda grandioasei re
uniuni a tineretului lumii și toto
dată dorința de a se pregăti cit 
mai bine în vederea acestei mi
nunate sărbători.

—■ De Ia 
declarat tov. 
buie să arăt 
derea marilor întreceri de la Mos
cova au început în Polonia încă 
de anul trecut, cînd a fost consti
tuită comisia specială de organi
zare șî pregătire, pe care am cin
stea s-o conduc. Imediat după 
aceea m-am deplasat la Moscova, 
unde după ce am predat organi
zatorilor Festivalului și ai Jocu
rilor Sportive Intemaționa'e Prie
tenești documentele precedentei e- 
d'ții, care a avut loc la Varșovia, 
am fost invitat să colaborez la 
elaborarea unui nou protocol și la 
modificarea regulamentului de des
fășurare al unor competiții.

In urma discuțiilor purtate la 
care au participat pe lingă orga
nizatori și delegați ai fede-ațtîlor 
internaționale de specialitate, s-a 
hotârit modificarea regulamentului 
de disputare la competițiile de box, 
lupte clasice, lupte libere, gimna
stică și caiac-canoe.

— Ați pute» să ne ară- 
tați în ce constă modifică
rile survenite?

— Cu excepția turneului de 
box. modificările nu sînt prea im
portante. La box însă, cred că prin 
introducerea amendamentului care 
prevede ca orice țară să poată 
înscrie cite doi concurenți la 
care categorie, spre deosebire 
campionatul european sau de 
curile Olimpice unde nu poate 
scrie decit unul singur, se creează 
o situație nouă, care avantajează 
in deosebi țările care dispun de 
loturi numeroase de pugiliști de 
valoare egală, fapt care îngreuna 
misiunea selecționerilor.

— In ce stadiu se găsesc 
p-egătirile sportivilor polo
nezi?

— Spre deosebire de participările 
la trecutele ediții ale Jocurilor, de 
această dată răspundeea tehnică 
revine în întregime federațiilor de 
specialitate. Am renunțat la canto
namente, lăsind pe seama antreno
rilor federali din fiecare sport în
treaga pregătire a participanților. 
Pentru fiecare disciplină in parte 
au fost stabilite haremuri, norme 
obligatorii pe care sportivul este 
dator să le îndeplinească, selec
ționarea lui deplnzind de obține
rea acestor performanțe standard.

Aceste performanțe au putut fi 
realizate atit in concursurile spe
cial organizate, cit și in a’te compe
tiții chiar cu caracter internațional 
la care sportivii polonezi au luat

parte și continuă 
acest sezon.

In acest scop
încă de anul trecut un bogat ca
lendar internațional în colaborare 
cu G.K.K.F. și Comitetul O impic 
polon zz.

— La ce discipline vor 
concura sportivii polonezi la 
Moscova?

— In principiu s-a stabilit par
ticiparea Ia toate competițiile mai

Am avut fericitul prilej de a constata la fața locu
lui avîntul cu care se desfășoară pregătirile, munca 
plină de abnegație a antrenorilor și tehnicienilor, ca 
și rîvna și seriozitatea dovedită la antrenamente și 
concursuri de sportivi. Totuși, pentru a avea o ima
gine cit mai clară și mai cuprinzătoare a pregătirilor 
ce se fac în vederea importantului eveniment sportiv 
de Ia Moscova, l-am rugat pe tov. FELIKS KEDZIO- 
REK vice președinte al G.K.K.F. (Comitetul pentru 
Cultură Fizică) și președinte al comisiei de pregătire 
a delegației poloneze care va fi prezentă la Moscova 
să ne aducă unele completări, pe care le considerăm 
deosebit de interesante pentru cititorii noștri
să participe în

a fost alcătuit

"fUfa

Salut din toată inima pe sp
„Sportului

«ie
de 

Jo- 
in-

nu va putea <u- 
de persoane, in
și arbitrii.
inițial, noi scon- 
la Moscova 580 

neexistînd aceas-

puțin badmintonul. Din păcate 
insă, deși pregătirile s-au făcut 
pentru toate sporturile prevăzute 
în programul întrecerilor — 23 
de discipline — nu vom concura 
la unele din ele din cauză că lotul 
sportivilor noștri 
prinde decît 200 
clusiv antrenorii

După calculul 
tam să trimitem 
de sportivi, dar
tă posibilitate din cauza sporirii 
peste prevederile noastre a numă
rului de membri ai celorlalte dele
gații culturale (orchestre, ansam
bluri corale, coregrafice) dor' ':e 
să fie prezente la marea .Irbă- 
toare a tineretului, am fost ne- 
voiți să facem o severă triere.

In momentul de față există peste 
600 de sportivi care prin rezulta
tele obținute și-au cucerit dreptul 
de a pleca la Moscova. Noi ne 
vom strădui să procedăm cu cea 
mai mare chibzuință fa selecțio
narea celor mai bum dintre cei 
buni și chiar cu riscul că vom 
trimite minimum de compeftori la 
fiecare disciplină (de exemplu nu
mai 2 la tenis și 2 la tenis de 
masă) ținem să fim prezenți in 
toate întrecerile.

Cmd regulamentul de
95JW0 

tribune- 
au fost 

„drame 
na-

La 14 no.embr.e 1955, 
de spectatori prezenți in 
le stadionului Wembley 
martorii unei veritabile 
fotbalistice". Jucau echipele
ționale ale Angliei și Țării Gcdi- 
'or. Galezii conduceau cu 1—0 și 
se părea că, împotriva tuturor 
pronosticurilor, oaspeți vor face 
o surpriză. A intervenit insă...

Manfred Preussgc'r in momeftnd sărfturii

*ț- : șsș-::

Deocamdată poate fi considerată 
certă pariciparea la următoarele 
sporturi: gimnastică, hochei pe 
iarbă, atletism, baschet, (feminin), 
volei (feminin și masculin), scri
mă, natație, haltere, tenis, tenis 
de masă, sărituri, fotbal, handbal 
(feminin), rugbi, canatrj, polo pe 
apă. pentatlon modern, box și bi
neînțeles tragerea cu arcul, disci
plină în care țara noastră se bu- 
« -ă de un prestigiu mondial.

ortivii romini și pe cititorii 
popular"

FELIKS KED7.1OR.EK

ti
de 
Ia

— Care este atitudinea 
neretului polonez față 

importantul eveniment de 
Moscova?

— Festivalul ca și Jocurile Spor
tive sînt așteptate cu un interes 
excepțional, poporul nostru și tine
retul in special este dornic nu 
numai să-și trimită 
tanții la această mare sărbătoare 
închinată înfrățirii între tinerii din 
lumea întreagă, ci să participe ît| 
număr cîf mai mare la excursiile 
speciale care vor fi organizate cu 
acest prilej.

— Ați mai avea ceva de 
adăugat?

— Nu pot încheia această con
vorbire fără a-mi exprima satis
facția pentru strălucitele succese 
obținute de sportivii romîni la Jo
curile Olimpice de la Melbourne 
ca și în celelalte mari competiții 
internaționale, în care au cucerit 
laurii unei binemeritate consa
crări. Mă bucur că relative noas
tre sportive se dezvoltă necontenit 
spre progresul sportului și al rela
țiilor frățești dintre 
Populară Polonă și 
Populară Pomină.

S. MASSLER

fotbal nu permite •••

reprezen-

Republica
Republica

neprevăzutul; spre sfîrșitul prime: 
reprize, Kelsey. — portarul Țării 
Galiior — s-a accidentat grav, fi
ind nevoit să părăsească defini
tiv terenul. Rezultatul: 3—1 pen
tru Anglia.

La 4 mai 1957, 
istoria s-a repetai, 
in același decor 
al stadionului Wem
bley din Londra. 
De data aoeasta 
se disputa finala
Cupei Angliei, între campionul 
și favoritul Nr. 1 Manchester li
nked și Aston Villa din Birming
ham, o 
leități, 
nai, cu 
teptată 
minute _ __ , ,
după care, Manchester United

echipă fără prea mari ve- 
dar, odată ajunsă în fi- 
speranțe... Finala mult aș- 
a avut însă numai șase 
de desfășurare normală 

‘ 1 « 
rămas fără portar, Wood fiind ac
cidentai intr-o ciocnire cu Mc 
Parland (Aston Villa) și nevoii 
să iasă din joc. Aston Villa a ob
ținut — nesperat 
odată cu ea
Angliei.

lată încă 
tea pe care 
ria fotbalului mondial), 
schimbă, soarta unui meci.
in. același jimp fir gume/U-e solide.

victoria și
mult rivnita Cupă a

un accident (din atî- 
le-a înregistrat isto- 

care 
lată,

impocnva rtgid.tății britanicilor, 
care refuză să consimtă la mo
dificarea regulamentului în sensul 
înlocuirii jucătorilor accidentați 
în cursul partidelor oficiale. A- 
ceastâ problemă este chiar subi

ectul numeroaselor 
discuții — pe plan 
internațional — la 
ora actuală. Comi
sia de arbitraj 
FIFA a fă-ut o 
propunere în
ceastă direcție, a- 

generală a UEFA o 
în discuție la sfîrșitul

a-

dunarea 
va lua 
acestei luni și, în fine, comitetul 
executiv al FIFA urmează să se 
pronunțe dacă propunerea de mo
dificare a regulamentului, în pri
vința înlocuirii jucătorilor, va fi 
sau nu supusă lui „Internațional 
F.A. Board", forul suprem care 
decide modificările de regulament.

Pînă atunci trebuie remarcai că 
s-a creat o opinie favorabilă în
locuirii jucătorilor în caz de ac
cident: portarul tot timpul meciu 
lui și un jucător de cîmp pînă în 
min. 44. Faptele dovedesc că re
gulamentul trebuie modificai în 
acest sens.

Ceea ce, însă, nu. apare absolut 
necesar este condiționarea înlocu
irilor de un accident. Aceasta de; 
oarece practic s-a dopedit că g

foarte, greu de controlat, existența 
reală a unor asemenea accidente, 
cind naștere la discuții și chiar 
animozități. Putem cita un fapt 
recent, petrecut la 28 aprilie, cu 
prilejul meciului amical Olandu-- 
Belgia. In cursul acestei partide 
un jucător olandez a simulat —• 
pentru a putea fi înlocuit — un 
accident pe care medicul l-a con
firmat...

De aceea considerăm că pentru 
a asigura o atmosferă de sinceri
tate și pentru a evita orice ten
tativă de fraudă, este necesar ca 
modijicarea regulamentului să 
nu pretindă o prealabilă acciden
tare a jucătorului înlocuit. Tot o 
dată însă, se impune ca înlocui
rea jucătorului de cîmp, spre de
osebire de aceea a portarului, să 
se facă necondiționat pînă tn 
min. 44 al primei reprize. Aceas
ta pentru ca spiritul jocului de 
fotbal să rămînă nealterat. Intro
ducerea unuia sau a mii multor 
jucători proaspeți după pauză, ar 
crea de fapt și un dezechilibru tn 
joc, dăunător chiar echipei care 
recurge la aceasta.

PETRE GAȚU 
RADU VOIA
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FESTiVAL

Intense pregătiri
pentru Ștafeta internaționala

LA ATEU A: VIU INTERES IN JURUL MECIULUI GRECIA -RUMNHA

Peste o-, lună. :a 
iulie, o dele- 

a tinere- 
nostru va 
mesajul de 
popoare a-

14
gație 
tului 

preda, la Ungheni,
pace și prietenie între 
dresat celui de al Vl-lea Festiva! 
de la Moscova. Dar, purtători: 
Ștafetei vor pomi la drum cu 
mult înainte. După cum se știe, 
Ștafeta se desfășoară în două e- 
tape (de la centrele raionale la 
cele regionale și etapa interre
gională).

în vederea organizării in cît 
mai bune condiții a celor două e- 
tape, pretutindeni se desfășoară 
intense pregătiri. In majoritatea 
regiunilor, comisiile de organizare 
a Spartachiadei, sub îndrumarea 
comitetelor de pregătire a Festi
valului, au elaborat planurile de 
desfășurare a Ștafetei combinate, 
pe raza lor de activitate.

O deosebită preocupare pentru 
organizarea și desfășurarea pri
mei etape, în special, o dovedește 
comisia regională Constanța care 
a întocmit din timp planurile de 
acțiune, a sprijinit efectiv raioa-

nele în pregătirea etapei I, îuînd 
totodată o serie de frumoase ini
țiative. Astfel de pregătiri se fac 
însă și în alte regiuni cum ar fi: 
Hunedoa-a. regiunea Stalin. Baia 
Mare, Suceava. Rezultate din cele 
mai frumoase au obținut pînă a- 
cum în pregătirea prime: etape 
și comisiile raionale din Craiooa. 
Tirgovișfe, Codlea, Sibiu, Brăila 
etc.

Cu aceeași intensitate au început 
și pregătirile pentru selecționarea 
sportivilor care vor purta mesa
jele de salut. In cele mai multe 
raioane, alergătorii, cicliștii, că
lăreții și motocidiștii au început 
de-acum să se pregătească ți el 
pentru apropiatul... start al Ștafe
tei. In ceea ce privește etapa a 
tl-a. Ștafeta va străbate întreaga 
țară contop:ndu-se pe traseul prin
cipal. Astfel, tinerii din Petroșani 
vor transmite Ștafeta care va sosi 
la București, cei din Reșiț3, Timi
șoara, Arad. Deva, Sibiu ți Ora
șul Stalin o vor purta pină la 
Ploețti, de la Constanța. Ștafeta 
va ajunge la Focșani, de la Ora
dea Ia Bacău Vatra
Dornei la last

(Urmare din pag. 1) 
prima pagtnă și un material al 
cărui titlu acoperă toate cele 9 
coloane ale gazetei, cu litere de o 
șchioapă, pe 8 rînduri.

Același ziar publică și un repor
taj de la trimisul său special la 
București, d. Elefterios Gheneralis, 
care subliniază primirea pritemas- 
că și călduroasă făcută in capi
tala noastră reprezentanților fot
balului elen.

Ziarul „Athlitiki Iho*  publică 
dale in legătură cu echipa noas
tră, numele tuturor jucătorilor și 
numeroase amănunte legale de 
fiecare in parte (pirsta, înălțimea, 
greutatea, numele cluburilor că
rora aparțin, de cîie ori au fost 
internaționali).

Interesul ateniendor față de 
meci a fost demonstrat de prezen
ța citarea sute de spectatori, vi
neri după-amiază la ora 5.30, tind 
echipa noastră s-a antrenat pe 
stadionul Panathinaikos. Terenul 
se prezintă in stare proastă, fi'rut 
dkz porni nt tare, latos și cu pie- 
triș. Balonul sare malt mai inali 
decît oe gazon. Denivelările tere
nului dau de multe ori balonulw 
traiectorii curioase. Cu toată căl
dura de aproape 40 de grade, an-

trenamentul a decurs în condițiunt 
foarte bune, toți jucătorii marv- 
festînd voie bună și optimism. 
Numeroși jucători stnt cunoscuți 
spectatorilor greci. Printre ei se 
numără Toma. Ozon, Bone.

Ziaristul Sporidis, șeful rubricii 
de fotbal a ziarului „Athlitiki Iho“ 
ne-a declarat că deși echipa noas
tră este recunoscută pentru nive
lul ei tehnic ridicat, ținînd însă 
seama de valoarea apărării echi
pei grecești, specialiștii din Atena 
speră ca echipa lor să obțină un 
rezultai egal.

încă de miercuri s-au vlndut 
toate biletele (peste 30.000). Ce
rerile însă, depășesc cifra de 50—• 
60.000. Din păcate, nu există la 
Atena un stadion mai încăpător. 
Așa se face că „bursa neagră" 
a biletelor are condiții foarte bune 
de dezvoltare; prețul biletelor cres
te vertiginos.

Stadionul Panathinaikos se află 
chiar în apropierea vestitei coline 
Acropolis pe care se mai văd. păr
ți d:n coloanele milenare ale 
Parthenonultii.

Vineri dimineață, jucătorii ro- 
mini au vizitat stațiunea climate
rică Kifisia (care se află la 14 
km. de Atena) și împrejurimile 
ei. Sîmbătă dimineață ei urmează 
să facă o plimbare pîrtă la Mara
thon, vestitul oraș istoric care 
a dat numele său celei mai lungi 
probe atletice de fond. După-amia- 
ză, jucătorii noștri vor urmări ta 
radio evoluția reprezentativei B

Din informațiile noastre rezultă 
că echipa greacă va juca In ur
mătoarea formație: Tanakțis-Pa- 
poulidis. Linoxilakis. Anghelopou- 
los-Polihroniu, Kotridis-Grafas, 
Dermatis, Ifandis, Nestoridis, Pa- 
nakis.

De remarcat prezența uniți half 
oe postul de inter dreapta (Der-

i

matis), ceea ce trădează intenții
le defensive ale echipei elene.

Reprezentativa noastră va alinia 
aceeași formație ca la Moscova: 
Toma-Zavoda II, Apolzan, Neac- 
șu-Călinoiu, Bone-V. Anghel, Con
stantin, Ene I, Ozon, Tătaru.

Cei trei arbitri francezi: Harzic 
la centru, Schwinte și Le Men la 
tușe, și-au anunțat sosirea pentru 
sîmbătă seară. Meciul va începe 
la 17.30, ora București (aceeași 
și la Atena).

In tabăra noastră domnește 
optimism. Toți jucătorii sint con- 
știenți de importanța meciului și 
hotărtți să demonstreze adevărata 
valoare a fotbalului romînesc, lup- 
tînd cu toată energia pentru a ob
ține victoria.

Ședința comitetului special 
al U. I. T.

(Urmare din pag. I)

aplaudată ut repetate 
ui său

sovietice 
aportul 
Valeria 

cu ușu- 
6—2.

Jucătoarea franceză Ginelte B 
rînduri pentru eleganța

riale de dublu femjn n a atras 
joi după amiază pe terenurile 
centrale ale parcului sportiv din 
str. Dr. Staicovici un publc mult 
mai numeros față de zilele prece
dente, dar din păcate el nu a primit 
pe deplin satisfacțiile Ia care îl în
dreptățea interesul dovedit. Intr-a
devăr, prologul finalei. meciul 
dintre cuplurile Kuzmenko. Fili
pova și Namian, Ponova a cons
tituit o simplă formalitate b a- 
pătul căreia jucătoarele 
— subliniem îndeosebi 
campioanei U.R.S.S.
Kuzmenko — au dispus 
rință de adversarele lor 
6—3. Atît Irina Ponova cit -noi 
ales Julieta Namian au jucat slab 
comițînd numeroase greșeli ele
mentare și nu ne-au dat nic . n 
moment speranța unei redresări. 
O partidă mai disputată ne-a lost 
oferită de întîlnirea dintre pere
chile Bucaille, Kermina : 
jowska, Stăncescu care 
reprezentantelor Franței 
9—7. Am apreciat cu I 
data aceasta un joc 
chilibrat în care în 
te rînduri cele patru 
țitoare »u făcut dovada 
tei lor experiențe competition jle. 
învingătoarele au fost aplaudate 
de multe ori Ia „scenă desch să*  
pentru intervențiile lor prompte 
ia fileu, pentru voleurile reuste 
și, în general, pentru perfecta loc 
colaborare, un exemplu viu a 

trebuie să se cheme un

Torino 14 (prin telefon). Joi și 
vineri a avut loc la Torino ședința 
comitetului special al Uniunii In- 
ternaționade de Tir, sub conducerea 
lui S. Barany (Romînia). Printre 
problemele discutate au fost și 
cele privind organizarea comitetu
lui pe resoarte, pregătirea cam
pionatelor europene de tir pentru 
temei și juniori, pregătirea cursu
rilor de arbitri internaționali și u- 
nificarea regulamentelor.

★
Delegații veniți la „Cupa țărilor 

latine“ au discutat permanentizare : 
acestei competiții. Ei au căzut de 
acord ca întrecerile să se desfășoa
re în fiecare an, organizarea lor 
urmînd să fie acordată prin rota
ție țărilor participante- Pentru anul 
1958, organizarea a fost acordată 
Spaniei

Strălucita victorie a trăgătorilor noștri 
Cupa țărilor latine”

ceea ce 
dublu.

Dună 
Roșianu 
Ponova

ș: Jedrze- 
a revenit 
cu 7—!

toții 
mai 

repet-a- 
i compe- 

boga-

-5. 
de 
e-

ce trecuse de Ecaterina 
(6—2, 6—8, 6—4). Irina 

a întilnit în ultimul sfert 
de finală al probei de simplu fe-

re- 
un

Jadwiga Jedrzejewska 
are cwintal:

„Turneul de la București a 
unit în proba de simplu femei
foarte valoros buchet de oartici- 
pante. Am pierdut in fața sovie
ticei Valeria Kuzmenko, dar in- 
vingătoarea mea este un talent 
deosebit. Back-handul ei poate 
pune în dificultate pe orice cam
pion... Fruntașele tenisului fran
cez. Bucaille și Kermina as'gură 
de asemenea acestei probe un ni
vel foarte bun. Am așteptat mai 
mult totuși de la Julieta Namian. 
pe care o urmăresc an de an și 
i-am remarcat progresele. De a- 
ceea, forma slabă arătată de ea 
acum mă surprinde. Este regre
tabil, fiindcă Namian posedă lovi
turi bune, mai ales în jocul la fi
leu și gîndește tactic în timpul 
partidei. Și Irina Ponova prezin
tă calități foarte bune, tin stil 
curat, dar Păcat că uneori nu re
ușește să realizeze concentrarea 
cerebrală șt volitivă necesară 
jocurilor grele.

Turneul se situează pe o linie 
devenită tradițională de excelentă 
organizare. Am discutat cu toți 
căpitanii de echipă ai loturilor in
vitate și ei sint de acord cit mi
ne în această privință"

mei pe Ginette Bucaille. Deși in 
primul set a condus cu 5—3. jtl- 
cătoarea noastră nu a mai men
ținut același ritm și a pierdut cu 
8—10. 0—6. Partide disputate au 
furnizat și perechile mixte Pia
tek, Jed.-zejowska care au eliminat 
pe Caralulis — Kermina cu 2—6. 
6—4. 6—4, și Anisimov — Kuz
menko care și-au impus superio
ritatea in fața cuplului M. Viziru 
— Bucaille (6—0. 6—4). Dar me
ciul care a stîrnit un interes mai 
mare a fost cel care a opus so
vieticilor .Anisimov — Andreev 
pe M. Viziru, Bădin. Cei doi tenis- 
meni romîni și-au revenit pu
ternic după două seturi pierdute 
echilibrînd scorul (2—6, 4—6, 6—3
5— 2). partida urmînd să continuie 
astăzi.

I?tă cele mai importante rezul
tate: dublu mixt: sferturi de fi
nală. M. Viziru, Bucaille—Birkas, 
Leposne (Hidasi) 1—6. 6—3,
8—6; Piatek. Jedrzejowsk 
dreev. Filipova 6—2. 6—0; 
lulis, Kermina—Turdeanu.
ner 6—0. 6—4; Anisimov.

„menko—Serester. Avram
6— 0.

Simplu bărbați: sferturi
Radzio—Potanin 6—2, 6—3. 
Gh. Viziru—Bădin 6—4. 6-1, 
6—1: Andreev—Bardan 6—2.

6—1; Birkas—Piotrowski 
6—3. 6—2. Dublu bărbați: 

“ Radzio. Pia-

nală:
6-4;
3—6.
6-1.
6—1, 
sferturi de finală:

— \n-
C3ra- 
Bren- 
Kuz- 
6-2.

de ti-

tek—Caralulis, Anghelescu 6—4, 
6—4, 6—3; Ismail Adel, Badr-el- 
Dina—Ozgenel. Balas 6—2, 6—3, 
6—4.

Programul ultimelor două zile 
ale turneului este foarte atractiv. 
Astfel astăzi după amiază la ora 
16 vor avea loc următoarele semi
finale de simplu bărbați și simplu 
femei: Gh. Viziru—Birkas, Andre
ev—Radzio, Bucaille — Filipova, 
Kermina—Kuzmenko; la ora 18 : 
semifinalele de dublu bărbați : 
(Radzio, Piatek—Badr-el-Dine. Is
mail Adel și Rakosi, Turdeanu — 
inv. M. Viziru, Bădin, — Andreev. 
Anisimov); ora 18,30: finala de 
dublu femei: Bucaille. Kermina— 
Kuzmenko, Filipova și meciul pen
tru stabilirea loc 3—4: Jedrze- 
jowska, Stăncescu—Ponova, Na- 
mian. Dimineața de la ora 9. me
ciuri în cadrul turneului de con
solare

Mîine dimineață la ora 9: finala 
la simplu bărbați, două partide 
pentru stabilirea loc. 3—4 la sim
plu bărbați și simplu femei și 
semifinalele turneului de conso
lare (simplu bărbați și simplu 
femei). După amiază la ora 16: fi
nalele de dublu bărbați și simplu 
femei, precum și finala probei de 
consolare la simplu bărbați și me
ciul pentru loc. 3—4 la dublu băr
bați. La ora 18: finalele de dublu 
mixt, de simplu femei (consolare) 
și partida pentru loc. 3—4 la du
blu mixt

FOTBAL PESTE HOTARE
VASCO DE GAMA A CÎȘTIGAT 

TURNEUL INTERNATIONAL DE 
LA PARIS

Zilele trecute a început La Paris 
tui mare turneu international de 
fotbal la care participă echipele 
Vasco de Gama (Brazilia). Real Ma
drid, Rot Weiss Essen și Racing 
Club de Paris.

In prima zi s-au Intîlnit Vasco de 
Gama cu Racing paris. Fotbaliștii 
brazilieni au obținut victoria cu 
scorul de 3-1 (1-0). In cel de-al doi
lea. meci au jucat Real Madrid cu 
Rot Weiss Essen. Net superiori, mai 
ales In linia de atac, spaniolii au 
înscris de patru ori prin Rial. Ma
teos, Kopa si din nou Mateos. Scor 
final: 4-0 (3-0).

Finala a avut loc aseară și a re
venit echipei Vasco de Gama care 
a Învins Real Madrid cu 4-3 (2-1). In 
deschidere Racing paris a întrecut 
cu 7-3 (5-1) pe Rot Weiss Esse-i.

• Mî.ne se dispută următoarele 
meciuri: la Brno: R. Cehoslovacă — 
R.D. Germană, la Atena: Grecia — 
R.P.R. și Bogota (Columbia): 
lumbia — Uruguay (preliminarii din 
cadrul aamplDnatuli mondial), 
Stockholm: Suedia 
(amical).

DUPĂ SURPRIZA
Fără îndoială că 

pei R.P. Ungare la ___  ______ .
surpriză. Dar în urma jocului pres
tat echipa Norvegiei a meritat pe 
deplin victoria. Primul gol a fost 
înscris în min, 10 de către gazde 
prin Hennum, în min. 44, scorul 
a devenit 1-1 prin punctul marcat 
de Tlchi. După pauză, echipa ma
ghiară continuă să atace însă toate 
acțiunile ei sint oprite de apărarea 
masivă a norvegienilor. La un con
traatac, norvegienii reușesc să în
scrie golul victoriei în min 7» nrin 
Cristoforsen

Co

ta
R.P. Ungară

DE LA OSLO... 
înfrîngerea echi- 
Oslo constituie o

în noile condițiuni atmosferice pot 
obține rezultate pe măsura pre
gătirii lor. Trăgătorii noștri, deși 
neacomodati cu condițiile de 
concurs, au intrat în întrecere de
ciși să dovedească din nou înal- 
tii nivel aî tirului din țara noa
stră. Chiar din prima probă, suc
cesul a fost de partea delegației 
noastre. Maestrul emerit al spor
tului IOSIF SIRBU a obținut pri
mul loc în proba de 60 focuri cul
cat cu 596 p. (38 „muște"). La e- 
galitate de puncte cu ej, dar cu 
numai 27 „muște", s-a clasat pe 
locul II cunoscutul trăgător Ma- 
zoyer (Monaco). In continuarea 
clasamentului se află Sergio Va
retto (Italia) cu 595 p., Ion Vă- 
caru (Romînia), 595 p., C. Anto
nescu (Romînia) 594 p., B'arctto 
(Italia) 594 p. (au participat 17 
concurenți).

Din rezultatele acestei probe s-a 
extras valoarea primelor 40 focuri, 
pentru alcătuirea clasamentului 
poziției culcat (proba de 3x40). Și 
aici victoria a revenit sportivilor 
noștri. Iată ordinea clasamenfu’ui: 
1. CONSTANTIN ANTONESCU 
(Romînia) 397 p., 2. Racca (Fran
ța) 397 p., 3. Mazoyer (Monaco) 
397 p., 4. Iosif Strbu (Romînia) 
396 p. 5. Ion Văcaru (Romînia) 
395 p.

In continuare, s-a desfășurat po
ziția genunchi. Reprezentanții 
noștri au ocupat la această probă 
primele trei locuri dovedindu-se 
de departe cei mai buni. Rezulta
tele obținute de ei au o valoare 
ridicată. Ordinea clasamentului este 
următoarea: 1. IOSIF SIRBU 393 
p., 2. Ion Văcaru 390 p., 3. C. An
tonescu 387 p., 4. Esnault (Fran
ța) 386 p., 5. Racca (Franța) 381 
p.. 6. Biava (Italia) 381 p.

Fără îndoială^ însă că cea mai 
bună performanță înregistrată de 
sportivii noștri este cea de la 
poziția picioare, desfășurată vi
neri dimineață. IOSIF SÎRBU, 
confirmînd forma sa excepțio

nală a ocupat primul loc cu 385 
p. (la două puncte de recordul 
R.P.R. care așa după cum se știe 
întrece recordul mondial al pro
bei). Pe locurile următoare s-au 
clasat: Mazoyer (Monaco} 381 
p., C. Antonescu 376 p., Racca 
(Franța) 374 p., Esnault (Fran
ța) 371 p., Sergio Varetto (Ita
lia) 367 p.. Ion Văcaru 365 p., 
Biava (Italia) 365 p.

Și la 3x40 victoria a revenit tot 
unui sportiv romîn: maestrul e-

merit al sportului Iosif Sîrbu. El 
a totalizat 1174 p. și i-a întrecut 
pe C. Antonescu (1160 p.), Ma- 
zoyer (1153 p.), Racca (1152 p.), 
1. Văcaru (1150 p.), Esnault
(1149 p.), Varetto (1143 p.),
Biava (1140 p.) ș.a.

Joi și vineri s-au desfășurat 
cele două manșe ale probei de 
pistol viteză. Reprezentanții noș
tri au dominat plutonul celorlalți 
participanți reușind să ocupe pri
mele trei locuri. Rezultate tehnice: 
1. GH. LYKIARDOPOL 60/580 p. 
(291+289), 2. Ștefan Petrescu
60/576 p. (287+289), 3. Peitre Mo- 
cuța 60/575 p. (290 + 285), 4. Car- 
lo Varetto (Italia) 60/572 p„ 5. 
Gaggero (Italia) 60/572 p., 6. Ber
nini (Italia) 60/570 p.

Proba de pistol precizie (la 
care reprezentanții noștri nu au 
luat parte) a luat sfîrșit ou urmă
toarele rezultate: 1. LEON GON
ZALO (Spania) 560 p. — un re
zultat foarte valoros; 2. Alcala 
Sachez (Spania) 550 p.; 3. Er- 
colani (Italia) 539 p.

Lotul nostru se deplasează as
tăzi la Roma, urmînd să se în
toarcă în patrie în cursul zilei de 
marți.

Echipa de baschet a U. li. 
pleacă azi la Sofia

Azi la amiază părăsește Capi
tala îndreptîndu-se spre Sofia e- 
chipa națională masculină de bas
chet, care va participa la campio
natele europene ce se vor desfă
șura între 20—30 iunie a.c. în 
capitala R.P. Bulgaria. Fac depla
sarea Folbert, Nagy, Nedeff, Fo- 
dor, Eordogh, Em. Niculescu, Em. 
Răducinu, Coste seu, Borbelly, Cu- 
coș, Novacek, Beretzki, care s-au 
pregătit sub conducerea antreno
rilor Va sile și Alexandru Popescu.

Pe scurt
• LA ROSTOCK echipa masculini 

de handbal a R.D. Germane a în
trecut pe reprezentativa Suediei cu 
scorul de 24-11.
• CUNOSCUTUL boxer maghiar 

Laszlo Papp va susține mtine M 
Dortmund cel de al doilea med pro
fesionist din cariera sa eu boxerul 
vestgerman Sewa.
• LA BELGRAD atletul Beznlak 

a obținut un excepțional record al 
Iugoslaviei la aruncarea ciocanului: 
44,73 ml
• ATLETUL francez Bernard a 

obținut un nou record al Franței 
in proba de 3AW m. plat: 1:18,».
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