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telefon).ATENA 17 (Prin , .
Meciul de fotbal Romînia—Grecia 
constituie subiectul principal de 
discuție în tot orașul. Comentariile 
sînt străbătute de sentimente di
ferite. In tabăra jucătorilor noștri 
domnește multă bucurie pentru vie. 
toria obținută și mai ales pentru 
debutul bun în preliminariile cam
pionatului mondial. Cele două 
puncte cucerite în deplasare sînt 
foarte prețioase și pot cîntări mult 
tn viitoarele întreceri din cadrul 
grupei a VH-a. Ziua de luni ju
cătorii noștri și-au petrecut-o îngri. 
jindu-se — pentru «ă o parte din 
ei (Ene, Bone, Constantin, Căli- 
noiu) se resimt de pe urma du
rității jocului și a terenului — și 
vizitînd orașul. După-amiază, în
treagă delegația noastră a luat 
parte la o recepție la Ambasada 

IR. P. Romîne.
Comentariile presei și sportivilor 

latenieni exprimă dezamăgirea pe 
rcare le-a 
tilnirii.

1 Ziarele 
.ocupă pe 
tografiile

Idesfășurării jocului ocupă aproape 
;două pagini.

Ziarul „ATHLIT1KI IHO“ 
blică sub un titlu uriaș, pe 
gina întSi, o amplă cronică 
care desprindem:

„Nu am fost lipsiți de noroc, 
am pierdut ieri în fața romînilor 
pentru că n-am avut eficacitate".

Ziaruf subliniază că publicul a 
așteptat mai mult din partea echi
pei care a obținut un rezultat de

provocat-o rezultatul

se
Fo-

de luni dimineață 
larg de acest meci, 
și amănuntele asupra

egalitate la Moscova in fața re
dutabilei formații sovietice. „ATH- 
LITIKI IHO“ evidențiază din e- 
chipa noastră, ca fiind cei mai 
buni, pe Toma — pe care-l soco
tește de clasă mondială — Bone 
Anghe! și Ene.

Ziarul „TO FOS TON SPORT* 
(Lumina sportului) publică de a- 
semenea un amplu material sub 
titlul „Naționala noastră a ce
dat romînilor cu 2—1". In subti
tlu citim: „Acrobații lui Martini și 
lupta eroică a celor 11 a rămas 
fără rezultat, deși au fost selec
ționați cei mai buni jucători ai 
Greciei". Ziarul remarcă din e- 
chipa noastră, dnpt cel mai bun, 
pe Anghel, pe care-l consideră 
(citez textual): „una din cele mai 
bune extreme care au jucat vreo
dată în Grecia, posesor al unui 
dribling foarte bun și al unui șut 
periculos". De asemenea, sublinia
ză buna comportare a lui Bone 
în apărare și a lui Ene în atac.

Rino Martini, antrenorul echipei 
elene, a declarat următoarele: „A 
fost un meci caracteristic de cupă. 
Lupta pentru cele două puncte a 
determinat un joc lipsit de specta
culozitate. Rezultatul, deși ne ne- 
mulțunjește, este just, reflectind 
superioritatea tehnică a romînilor. 
Jucătorii greci au dovedit 
că se pot întrece de la 
egal cu orice echipă 
Încă un an sau doi și 
greu de învins".

Renumitul antrenor
marcat pe Anghel, Toma, Ene și 
Bone.

In teea ce privește al doilea

meci al echipei noastre in Grecia, 
pînă la ora ci nd vă telefonez el 
nu a fost definitiv perfectat. Tra
tativele sînt in curs; dacă ele 
vor fi duse la bun sfîrșit, jocul va 
avea loc miercuri în orașul Voios, 
în compania selecționatei locale. 
Formația noastră urmează să joa
ce sub numele de selecționata o- 
rașului București, din care vor 
face parte toți jucătorii de re
zervă.

Din informațiile care ne-au par
venit pînă la ora aceasta, rezultă 
că în orașul Voios proiectatul 
meci este așteptat cu multă ne
răbdare, mai ales după rezultatul 
obținut de fotbaliștii romîni la 
Atena. Toate Încasările de la acest 
joc urmează să fie donate în fo
losul sHiistraților de pe urma 
groaznicului cutremur de acum cî- 
teva luni, care a cauzat mari 
stricăciuni orașului.

In caz că se va juca la Voios, 
echipa se va înapoia în țară joi 
sau vineri; în caz contrar, dele
gația noastră va pleca spre Bucu
rești — via Belgrad — în ziua 
de miercuri.

ȚICU SIMION

italian a re-

din
vor

din nou 
egal la 
Europa, 
fi foarte

pu- 
pa- 
din

dar

14 noi recorduri R. P. R. la motociclism
Simbătă și duminică a avut Ioc 

pe șoseaua București—Brănești
(între km. 11 și 14) un concurs 
republican motociclist pentru ten
tative de record pe kilometru cu 
start de pe loc și lansat. Dove
dind o bună pregătire, concurenții 
au reușit să stabilească 14 noi 
recorduri republicane. Dintre ele, 
cel mai bun ni se pare a fi cel 
rea-lizat de concurentul Gh. lAor- 
mocea (C.C.A.) la kilometrul 
lansat care pilotînd o mașină 
B.S.A. de 500 cmc a realizat 18 
sec. 19/100, performanță cu care 
deține astăzi recordul absolut al 
probei.

Iată care sînt de altfel noile re
corduri republicane:

Kilometru cu start de pe loc : 
100 cmc: — Armand Munteanu 
(C.C.A.) — Mondial — 42 sec. 
15/100 (vechiul record era de 45 
sec. 32/100 și aparținea concuren
tului losif Popa) ; 125 cmc. — M>- 
hai Pop (Dinamo) — I.F.A. — 
33 sec. 43/100 (vechiul record era 
de 37 sec. 12/100 și aparținea con
curentului Romano Moldovan); 150 
cmc fete — Ilona Kedves (Dina
mo) — I.F.A. — 40 sec. (vechiul 
record era de 41 sec. 19/100 și 
aparținea tot Ilonei Kedves): 350 
cmc — Constantin Radovici (E- 
nergia)—B.S.A. — 29 sec. 41/100 
(vechiul record era de 29 sec.

(C.C.A.)—Mondial—27 sec. 15/100
(vechiul record era de 35 sec. 72/100 
și aparținea concurentului losif 
Popa) ; 500 cmc ataș — Gh. lon-j 
N. Sădeanu (C.C.A.) B.S.A. — 24 
sec. 36/100 (vechiul record era de 
24 sec. 84/100 și aparținea echipa
jului Gh. Ion -ț- Udrescu) ; 750 
cmc ataș — Gh. Gall + D. 
brescu (Energia), — B.M.W. 
22 sec. 61/100 (vechiul record 
de 23 sec. 38/100 îi aparținea 
chipajuluj Spiciu + Huhn) ;
cmc. fete 
namo) — 
(vechiul record er? de 31 
22/100 și aparținea tot Ilonei Ked
ves): 125 cmc — I. Popa (Dina
mo) —• I.F-A. — 24 sec 99/100 
(vechiul record era de 27 sec. 
49/100 și aparținea concurentului 
Romano Moldovan); auto sub 2 I. 
— Alexandru Uță (Dinamo) — 
B.M.W. — 21 sec. 03/100 (vechiul 
record era de 24 sec. 17/100 și îi 
aparținea tot concurentului Alex. 
Uță).

Do-

era 
e-

150
— Ilona Kedveș (Di- 
I.F.A. — 30. sec. 25/100 

sec.
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N Miurile de spori de pe saoiiertle 
hidrocentralei de ia Breaz

Celui ce vizi
tează prima oară 
Bicazul, dar a cu
noscut vechea a- 
șezare cu ani în 
urmă, priveliștea 
de azi i se pare 
aproape neve~ost- 
milă. Hăurile ne-

ale tunelului săpat In stîncă 
mai ales imensele lucrări 

valea unde se va ridica ma- 
stăvilar ți se par mai degrabă 

opera unor 
miraculoase 
oameni care 
tiere. Și totuși, este suficient să-i 
cunoști mai bine pe acești oameni 
—mulți dintre ei abia ieșiți din 
vîrsta copilăriei—sâ-i vezi de a- 
proape, pe șantier, sau în timpul 
liber, pe terenul de sport, pentru 
a-ți da seama că ei sînt cei care 
supun sălbatica Bistriță în frîul 
zidurilor de beton. Sînt mu’ți oa
meni tineri, animați de elanuri ti
nerești, hoțărîți să salute din toată 
inima marea întîlnire de la Mos-

forțe nevăzute și 
decît a sutelor de 

forfotesc pe șan-

cova a celor de vîrsț-a tor. Marii 
sărbători a tineretului mond:al își 
închină ei și succese’e în muncă, 
și cele de pe terenul de sport..-

...Cît despre activitatea sportivă, 
trebuie să aflăți că ea a luat o 
deosebită amploare în cinstea Festi
valului. S-au organizat competiții 
interesante și numeroase, dm ini
țiativa organizațiilor U.T M. de pe 
șantiere. Una dintre aceste compe
tiții a atras peste 800 de tineri de 
Ia grupul , Baraj" și de la Fabrica 
de ciment, in întreceri de volei, 
handbal, fotbal și atlet sm. Inv.n- 
gățori’ au ieșit sportivii de la „Ba-

(Continuare tn oag. a 5-a)

Aurel Raica și Maria Diți au realizat dotă 
recorduri cu care ne mîndrhn!

Trei noi recorduri republicane și 
numeroase alte recorduri... persona
le au constituit un bilanț fructuos 
pentru atletismul nostru în săptă- 
mîna care a trecut. Aurel Raica 
la Praga, Maria Diți și Florea 
Vasile la București sînt eroii ce
lor trei noi recorduri republicane, 
iar Ion Wiesenmayer (200 m. 21,5). 
Il’e Savel (200 m. 21,7), Grigore 
Enache (400 m. 50,0), Andrei Ba- 
rabaș (1.500 m. 3:54,0), Lucian 
Purdea (disc 45,13), Gheorghe Po
pescu (suliță 69,52), Zoltan Sza
bo (prăjină 4,10), Metodie Tranda- 
filov (prăjină 4,00). Georgeta Pa- 
lade (100 m. 12,9), etc. sînt cei 
care au înregistrat cele mai bune 
performanțe personale în cadrul 
ultimei etape a turului campiona
tului republican de atletism pe e-

chipe. Bilanțul este fără îndoială 
îmbucurător și sperăm că vestește 
alte și alte rezultate, tot mai bune.

Pentru astăzi ne-am propus ca, 
dintre toți aceștia, să vorbim nu
mai despre doi. Despre Aurel Rai- 
ca și Maria Dițî, ale căror noi re
corduri sînt foarte valoroase și nu 
reprezintă în nici un caz... o limi
tă.

• Aurel Raica a obținut la încăl
zire o aruncare de peste 17 metii 
și mai multe în apropierea aces
tei „granițe". In concurs însă, se 
pare că nu și-a stăpîn't prea bine 
nervii și nu a mai reeditat aruncă
rile de la încălzire. Dar șl așa re
zultatul său este foarte bun și-i 
cinstește cum se cuvine mun-

Continuare in pag. a 4-a) AUREL RAICA

La Torino, tirul romînesc s-a
Șase 

victorii 
superior celorlalte națiuni și obți
nerea „CUPEI ȚARILOR LATI
NE" iată bidanțul cu care se vor 
întoarce astăzi din Italia reprezen
tanții tirului romînesc !

La examenul pe care I-au sus
ținut pe poligonul Martineto din

victorii individuale, șase 
pe echipe, un punctaj net

CUPEI ȚARILOR ’ LATI-

(vechiul record era de 29 
77/100 și aparținea tot concuren
tului C. Radovici) ;
— Gh. Gali + D. 
nergia) — B.M.W.

sec. 59/100 și aparținea echipa
jului Ion Spiciu+ÂIex. Huhn).

Kilometru lansat: 500 cmc — 
Gh. Mormocea (C.C.A.) — B.S.A.
— 18 sec. 19/100 (vechiul record 
era de 19 sec. 96/100 și aparținea 
concurentului Nicolae tSuescu) ; 
250 cmc — Cost ache Florin 
(C.C.A.)' — Parilla — 22 sec. 
55/100 (vechiul record era de 23 
sec. 15/100 și aparținea lui N. Ni- 
culici) ; 350 cmc — Gh. Voiculescu 
(C.C.A.) — B.S.A. — 20 sec 61/100 
(vechiul record era de 20 sec 76/100 
și aparținea concurentului C. Ra

dovici); 100 ome Armand Munteanu

750 cmc ataș 
Dobrescu (E- 

— 31 sec. 
30/f00 (vechiul record era de 31

— Bravo, băia
tule, că ai ieșit 

de la „cutie"I
— Ce cutie... ce 

ieșit... nu vezi că 
mi s-au defectat Ș, 

frinele ?...

(Desen de 
MATTY)

„CURSA 
MUNȚILOR

Torino, trăgătorii noștri au meri
tat — fără discuție — calificativul 
„foarte bine“. Prin comportarea și 
performanțele pe care le-au reali
zat, ei au confirmat nivelul superior 
al tirului nostru. Faptul că au ocu
pat locul I în toate probele la care 
au participat (deși în concurs se 
aflau reprezentanții Franței, Itali
ei, Spaniei, statului Monaco și 
Portugaliei) și mai ales că în con- 
dițiuni cu totul noi pentru ei au 
obținut totuși performanțe de va
loare mondială, ridică prestigiul 
sportului romînesc.

Maeștrii emeriți ai sportului 
losif Sîrbu (4 victorii), Gh. Lykiar- 
dopol (o victorie), maestrul spor
tului C. Antonescu (o victorie), pre
cum și maestrul emerit al sportu
lui Ștefan Petrescu și trăgătorii 
Ion Văcar u și Petre Mocufă și-au 
făcut oe deplin datoria dîndu-ne

impus din
speranța că după Helsinki și Mel
bourne, ei vor putea obține la 
Moscova (1958, campionatJe mon
diale) succese tot atît de impor
tante. 1174 p. Ia 3X40, 385 p. la 
poziția picioare și 60/580 p. fa 
pistol viteză sînt performanțe care 
pot onora oricare întrecere inter
națională. Să nu uităm că pentru 
obținerea victoriilor și a acestor 
performanțe trăgătorii noștri au 
avut de luptat cu emoția inerentă 
unei întreceri de amploarea „CU
PEI ȚARILOR LATINE" și eu 
adversari recunoscuți în arena in
ternațională cum sînt Mazoyer (Mo
naco), Racca (Franța), Sergio la- 
retto (Italia) ș.a.

Iată de ce adresăm reprezen
tanților noștri care se vor întoar
ce astăzi în patrie, revenind din 
Itailia, un sincer și entuziast 
BRAVOi

nou

Baschetbalistele de la Energia București 
au cîștigat turneul de la Poznan

Participarea echipei feminine de 
baschet Energia Trustul 1 Con
strucții la turneul internațional de 
la Poznan (R. P. Polonă) s-a în
cheiat printr-o frumoasă victorie. 
Baschetbalistele noastre au dispus 
de CASC Cracovia cu 49-48 și de 
BSE Budapest» ou 55-40, fiind î«-

trecute doar de Olimpia Poznan 
cu 62-59. In urma rezultatelor obți
nute, echipa Energia București a 
ocupat locul I, fiind urmată de 
formația C.A.S.C. Cracovia, ambele 
echipe întrunind același număr de 
puncte: 5. Pe locurjle următoare 
s-au clasr-t Olimpia Poznan și 
BSE Budapesta cu cîte 4 puncte*



deosebit de utile înaintea lecțiilor practice.Cit ava exerciții

1

Tot despre centrele
„cunoștință"’ Mai întîi, să facem

cu cele șapte centre care au și în
ceput să găzduiască zilnic mii de 
copii din Capitală; ștrandul „Dan- 
te Gherman", Izvor (fost ARLUS), 
Libertății. Bănea sa, Tei. Obor și 
Floreasca. La 1 iulie (deși se putea 
și mai devreme) își va deschide 
porțile și centrul de la Palatul Pio
nierilor. La fiecare centru există 
antrenori pricepuți care se ocupă 
cu grijă și răbdare de inițierea co
piilor în . tainele" înotu'ui. Ștran
durile sînt. în general, puse la 
punct și ele pot face față unui 
mare număr de oaspeți. Dacă sfa
turile populare raionale în raza că
rora sînt cuprinse centre'e Izvor, 
Obor și Libertății ar asigura posi
bilitatea ca de două ori pe lună să 
aibă acces la ștrandurile respective 
serii de cîte 50 de copii, multe d n 
problemele pe care le-a ridica’— 
entuziasmul copii’or din Capitală, 
și-ar găsi astfel o fericită rezol
vare

★
deva rînduri pentru profesorii 

de educafie fizică, Le socotim ne
cesare pentru că acum, clnd valo
roasa inițiativă a CCFS și a Mi" 
misterului lnvățămîntului și Cul
turii prin Direcția educației fizice 
școlare — a prins viață, alături de 
antrenorii de specialitate, profeso
rii de educație fizică sînt cei care 
pot face ca această acțiune să fie 
încununată de succesul mobilizato- 
r’c pe care-l merită și ca scopurile 
urmărite prin înființarea centrelor 
(o vacanță plăcută, întărirea sănă
tății, lărgirea bazei de masă a 
inotu'ui în rindurile copiilor, des
coperirea de elemente talentate) să 
fie întru totul realizate- Ne este

Sportul—factor important în munca de pregătire 
și profesională a tineretului

In dorința de a participa la 
tratarea temei „Muncă și sport" 
ofer ziarului „Sportul popular" u- 
nele aspecte ale modului cum se 
îmbină în școala noastră pregăti
rea teoretică și practică a elevilor 
cu activitatea sportivă. La început, 
e precizare: școala noastră pregă
tește și promovează an de an sute 
de tineri meseriași — montatori 
de vagoane, de automotoare, ca
zangii pentru locomotive, meca
nici de instalații semnalizatoare 
etc. — completînd personalul de 
specialitate al unităților ceferiste.

Experiența de pină acum ne-a 
arătat că activitatea sportivă a 
elevilor contribuie într-o mare 
znăsură la dezvoltarea lor fizică 
generală, la formarea unor cali
tăți morale deosebit de importan
te pentru tineret. Nu voi insista 
asupra efectului pozitiv pe care-l 
an orele de educație fizică (dcuă 
pe săptămînă pentru fiecare cla
să) și cele 10—15 minute de 
gimnastică de înviorare (in fieca
re dimineață). Țin’nd seama de 
specificul școlii, de stadiul dez
voltării fizice a elevilor și a apti- 
tud iii’.or lor, corpul didactic a 
căutat să suplinească deficiențele 
survenite din munca practică 
'(pczfii statice, incomode, eforturi 
unilaterale etc.), îndemnîndu-i să 
aleagă disciplinele sportive adec
vate. De pildă, elevilor care lu
crează la cazangerie sau montaj 
-— munci, statice — li s-a reco
mandat gimnastica, atletsmul și 
baschetul; celor ce lucrează la a- 
fustaj — acționlnd nunta! cu bra
țele — lj s-au recomandat nata- 
■ția, fotbalul, voleiul etc. Sezis'nd 
Ha unii elevi deficiențe de orcFn

SPORTUL POPULAR
•Ug. 2-a Nr. 3026

(Foto M. Streja)

de înot pentro copii
binecunoscută dragostea cu care 
majoritatea profesorilor de educa
ție fizică muncesc pentru împrie
tenirea elevilor cu sportul. Și. to
tuși, acum, la începutul activității 
centrelor de înot, le adresăm un-- 
călduros îndemn ; „FACEȚI TO
TUL PENTRU SUCCESUL CEN
TRELOR DE INIȚIERE. AVEȚI 
TOATA GRIJA PENTRU COPIII" 

Spunem acestea pentru că ;
1. Sarcinile profesorilor de edu

cație fizică sînț mu'te și deloc u- 
șoare (mobilizare, ordine, discipli* 
nă, supraveghere, etc.) în această 
campanie.

2. Acțiunea de organizare a cen
trelor de înot pentru copii cunoa
ște o amploare cu totul deosebită 
și ea nu trebuie privită nici un 
moment ca un simplu even’ment 
sportiv.

3. Scopurile acestei acțiuni tre
buiesc înfăptuite în întregime, iar 
experiența organizatorică și peda
gogică a profesorilor de 
fizică este hotăritoare.

4. Tentațiile unei zile 
culă sînt destul de mari; un re
paus prelungit la... umbră, o... 
„plajă" de un ceas-două, ca să se 
prindă... „bronzul" etc.

★
Nu numai copiii din Capitală 

vor fi în această vară oaspeții ba
zinelor. De la 1 iulie, în următoa
rele localități vor funcționa centre 
asemănătoare: Baia Mare, Arad, 
Reșița, Lugoj, Cluj, 
dea. Focșani, “ 
lași, Craiova, Sighișoara, Mediaș, 
Tg. Mureș, Sibiu, Orașul Stalin, 
Giurgiu, Ploești, Cîmpina și Cons
tanța. v

D.G.

educație

de cani-

Galați, Ora- 
Bacău, Moinești,

GHEORGHE POPOVIC1 
director de studii al Școlii pro

fesionale T.T.C. București

școală

pract că-

ista 
«lin

elevi.

psihic, moral (timiditate, lipsă de 
agerime), le-am recomandat să 
practice boxul. Rezultatele nu 
s-au lăsat prea mult așteptate. 
Bunăoară, elevul Lucan Pop din 
anul II E., la început un tînăr 
timid, neordonat, a devenit după 
cîteva luni de practicare a boxu
lui un element curajos, disciplinat 
și tenace; tineri ca elevii Traian 
Fulger, Horia Zechia. Nicolae Po
pescu și alții, veniți în 
slab dezvoltați fizicește, și-au că-
I.t  organismul datorită 
rii diferitelor discipline sportive.

Nu trebuie însă să ascund fap
tul că, în decursul anilor condu
cerea școlii a fost pusă în 

unor situații dificile 
pricina pas’unii exagerate pentru 
sport manifestate de unii 
Spre exemplu. în primul său an 
de învățămînt elevul Gheorghe 
Corșatea s-a „îndrăgostit" peste 
măsură de activitatea at'etcă ne- 
glijînd pregătirea școlară. Pentru 
a corija comportarea acestui tînăr 
s-a ocupat cu multă grijă și a- 
tenție dirigintele Mihai Ghenea, 
care prin mijloace convingătoare 
l-ia făcut să înțeleagă cg pregăti
rea profesională constituie facto
rul principal. In decurs de cîteva 
săptămîni elevul Corșatea și-a 
îmbunătățit situația școlară : și, 
continnîndn-si activitatea atletică 
în mod ordonat, a făcut de ase-, 
menea remarcabile progrese.

Datorită condițiilor pe care le 
au elevii școlii noastre — o sală 
de sporturi, țereziuri de batched și 
volei, o pistă de atletism, matern' 
ale și echipamente suficiente —

SPARTACHIADA PE VARĂ A THSERETBIWI

Etapa regională,.. bate la ușă!
stabilește ca date 
a etapei regionale 
iulie, regulamentul

Cu toate că 
de desfășurare 
zilele de 6 și 7 
SPARTACHIADEI DE VARA la
să — în continuare — comisiilor 
raionale și regionale libertatea de 
a fixa localitățile care vor găzdui 
aceste întreceri In toate regiuni
le au început acum pregătirile pen
tru faza regională. Mai intense 
sînt însă pregătirile în regiunile: 
Iași, Galați, Cluj și regiunea Stalin. 
In aceste regiuni, comisiile de or
ganizare a Spartachiadei au fixat 
nu numai localitățile în care se 
vor desfășura etapele regionale ci 
și datele întrecerilor (mult mai 
apropiate decît cele prevăzute de 
regulament). Astfel, etapa a V-a se 
va ține în regiunea Stalin între 
22—23 iunie iar la Galați, lași și 
Cluj, între 29—30 iunie. In cele
lalte regiuni, concursurile se vor 
ține la datele stabilite prin 
lament.

Ia’ă-ne dar, în mod cu 
neașteptat. în pragul etapei 
ona'e. Comisiile regionale care au 
hotărît organ'zarea încă în luna

regu-

totul 
regi-

Aspecte ale activității editoriale sportive
• REALIZĂRI c PROIECTE • „OF“-URI

In primele luni ale anului 1957 
au apărut în Editura Tineretului 
(Redacția Cultură Fizică și Sport) 
oot lucrări, dintre care cităm: ÎN
DRUMĂTOR PENTRU ACTIVI
TATEA DE CULTURĂ FIZICA 
ȘI SPORT LA SATE, un prețios 
manual al fiecărui instructor șl 
activist obștesc din colectivele să
tești. LECȚIA DE EDUCAȚIE 

FIZICA de prof. Em. Ghibu 
HANDBAL PE TEREN REDUS 
de. antrenor G. Zugrăvescu Ală
turi de alte lucrări originale, o 
traducere: ARIPILE TINERETU
LUI, de A. Piațuh. Ultima lucrare 
din acest răstimp: 300 PARTIDE 
ALESE ale genialului șahist A- 
lehin.

Fără discuție Că aceste lucrări 
nu ne-au putut edifica asupra 
preocupărilor redacției și nici a- 
supra perspectivelor activității e- 
ditoriale în acest an. De 
in vizita făcută acolo — 
tat să aflăm...

.-.CE LUCRĂRI VOR 
APARE-

Dar mai înainte de a vorbi 

aceea — 
am cău-

MA1

activitatea lor sportivă poate fi 
socotită mai muît ca satisfăcătoa
re. La competițiile de masă elevii 
școlii participă în proporție de 
minimum 80%, iar cu prilejul di
feritelor campionate ei obțin re
zultate care ilustrează talentul 
lor, dorința de a-și reprezenta cu 
cinste școala. Facem această a- 
preciere pe baza numeroaselor 
succese obținute de elevi. De pil
dă, în cadrul recentelor campio
nate ale școlilor profesionale 
C-F.R. echipele de volei, baschet 
și natație au obținut diplomele cu 
venite pentru locul* I în faza re
gionalei București; formația de 
gimnastică s-a clasat pe locul III, 
iar at'eții au totalizat cel m~i 
bun punct j în întrecerile cu cele
lalte școli bucureștene.

Se cuvine să subliniez aportul 
prețos pe care-l dau activității 
sportive profesorii de educație fi
zică Mihail Gheorghe și Vladi
mir Agaricî. De asemenea, subli
niez competența și dragostea cu 
care tov. Viorel Avram, din cor
pul nostru didactic, pregătește și 
conduce form ți le de volei și 
baschet.

In înche’ere trebuie să amintesc 
că o mai strînsă colaborare între 
colectivul sportiv al școlii noas
tre și asociația Locomotiva ne-ar 
da posibilitatea de a îmbunătăți 
activitatea sportivă a elevilor. 
Convinși de importanța rolului 
activității sportive în munca de 
pregătire școlară și profesională 
a tineretului, ca și de efectul po
zitiv pe care îl are sportul în că- 
lirea fizică și morală a tinerei ge
nerații, corpul didactic nu-și va 
precupeți eforturile pentru crea
rea unor condiții și mai bune de 

‘activifâte sportivă 'a elevilor tfirr 
școala noastră.

a etapei 
măsurile

a V-a au luat din 
necesare care să

iunie 
timp 
asigure un deplin succes întrece
rilor.

★
Și, pentru că acum, etapa regi

onală... bate la ușă, să ream'nt m 
cîteva din prevederile regulamen
tului :

— etapa a V-a se organizează la 
atletism (băieți și fete), înot 
(băieți și fele), ciclism (băieți și 
fete), handbal (fete), oină (nu
mai la sate), trîntă (băieți), vo
lei (băieți șî fete).

— Incepînd cu această etapă, 
participanții sînt obligați să pre
zinte carnetele de membri 
lectivelor sportive.

— La înot, concursurile 
organ za în etapele V și 
bazine pe distanța de 100 m. pen
tru toate categoriile.

— La ciclism, se va alerga a^- 
fel : băieți — 15 km., fete — 10 
km.

— La atletism și înot, întreceri
le se organizează la patru catego
rii : juniori, junioare, seniori, se
nioare.

ai co-

se vor 
VII In

despre tematică, să indicăm cîte
va titluri pe care le veți întuni 
curbul in librării: FOLOSIREA 
BĂNCII DE GIMNASTICA IN 
LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICA 
de O. Bănăteanu, PROBLEME 
DE ANTRENAMENT IN JOCU
RILE SPORTIVE de L. Tecdo- 
rescu șt A Predescu, EXERCIȚII 
Șl JOCURI CU MINGEA ME
DICINALA de A. Laslău și o 
traducere din limba rusă, GIM
NASTICA ARTISTICA de I. Sis- 
kareva.

Din înșiruirea titlurilor apărute 
sau pe c:le de apariție se pot 
remarca două tend nțe. Ia fel de 
pozitive: multilateralitatea preo
cupărilor și atenția față de lite
ratura tehnică sportivă originală. 
Din cele ...nespuse încă se des
prind și alte direcții ale eforturi
lor colectivului redacției, printre 
care remarcăm atenți i faț-i de 
lucrările adresate turiștilor, pre
cum și preocuparea față de re
portajul sportiv. Să exemplificăm. 
Alături de lucrări de specialitate 
ca: FOTBAL TEHNIC de A. Csa- 
nady (traducere din bmba ma
ghiară), LUPTE LIBERE de I. 

.Alihanov (traducere din limba 
rusă), și de tradit.onalul volum 
,de NOTE Șl CERCETĂRI ȘTIIN
ȚIFICE care va cuprinde și in a- 
cesi an rodul cercetărilor rnetodi- 
co-șt'ințifice ale celor mai buni 
teoreticieni ai mișcării noastre 
sportive, vor apare numeroase tit
luri de cărți în domeniile am:n- 
tiie. Astfel, turiștii vor căpăta 
cărți editate in condiții grafice 
superioare, cu planșe și ilustrații, 
prezentind, alături de text, fru
musețile patriei. Printre acestea: 
MUNȚII RETEZAT și PIATRA 
CRAIULUI de I. Ionescu-Dună- 
reanu, PE VALEA CERNEI și 
MUNȚII RODNEl de Em. II es
eu; nici alpiniștii nu se vor putea 
plînge că 
’vedea în
RUL DE 
cunoscuta 
german Fritz 
HIMALAIEI, o pasionantă poves
tire a peripețiilor cuceritorilor ce
lui mai înalt masiv muntos din 
lume.

au fost uitați, clnd vor 
librării 1NDRUMATO- 

ALPINISM și mai ales 
lucrare a autorului 

Rudolf, TIGRII

V. ARNAUTU

Intr-o ședință pe care a ți-1 
nut-o recent, Comisia centralăz 
de organizare a Spartachiadei ' 
de vară a tineretului a alcătuitI 
un colectiv — condus de tov.,’ 
Ion Vaida vicepreședinte al) 

i C;C.F.S./C.M. — care să see 
ocupe de buna desfășurare al 
etapei finale a competiției. [

După cum se știe finalele] 
Spartachiadei de vară vor avea) 
loc la București între 18—21 J 
iulie. întrecerile — care vor( 
reuni l2fi0 participa nțî — set 
vor desfășura pe stadionul Ti-t 
neretului și la ștrandul .Dante^ 
Gherman” în zilele de 18-19-20) 
iulie. e

închiderea festivă a acestei] 
mari competiții și probele fi-1 
nale vor putea fi urmărite în] 
ziua de 21 iulie, pe stadionulC 
Dinamo, în cuplaj cu întîlnirea . 
internațională de handbal din-ț 
tre reprezentativele 
Populare Romine și 
mane.

Republicii 
R F. Ger-

Preocupările față de reportajul, 
sportiv, lucrare de popularizare a 
sportului și cartea cu caracter au* 
tobiogrvfic — primi pași căire 0 
beletristică sportivă — se reflec
tă în apropiata apariție a unor 
cărți ca: DEASUPRA ȘTACHE
TEI de Ioan Sdter, CURSA 
SCINTEII DE-A LUNGUL ANI
LOR (1948—1957) de Em. Iencec 
și H. Naum, CU SPORTIVII 
ROM1N! LA MELBOURNE de 
Radu Urziceanu și Tudor Vorni- 
cu, precum și interesanta carte a 
prof. Sarcliizov Senazili, CALEA 
SPRE SANITATE, FORȚA ȘI 
VIAȚA LUNGA, traducere d-n 
limba rusă. In sfîrșit. o carte care 
va valora pentru iubitorii șahului 
cit cel mai... literar reportaj: 
MECIUL SMISLOV—BOTVINIK 
PENTRU CAMPIONATUL MON
DIAL, un interesant comentariu 
al lui Sergiu Samar an asupra 
partidelor jucate de cei doi mari 
maeștri sovietici in luptă, pentru 
titlul suprem. O culegere de cu
vette încrucișa'e pe tem? sporti
ve (un mod instructiv de însu
șire a cunoștințelor în acest dome- 
n u) și ttn caiet de caricaturi 
sportive semnate de Matty înche
ie șirul lucrărilor editate anul a- 
cesta de redacția CFS a Editurii 
Tineretului.

...Șl CUM VOR FI
DIFUZATE

ELE

am atins
Caftea

Cu această întrebare 
un punct... nevralgic, 
sportivă a fost slab popularizată 
și... la fel difuzată în ult.ma vre
me. De aci, o suspiciune deseori 
neîntemeiată a Centrului de li
brării și difuzare a presei, care, 
on de cite ori e vorba de stabili
rea tirajului unei cărți soortive, 
are o singură sugestie: „Cit mai 
puține exemplare", chiar tint es
te vorba de lucră'i ca „Handbal" 
de V. Cojocaru sau „Ion Moina" 
de V. Banu, epuizate imediat 
după apariție. Redacția CFS a 
Editurii T.neretului speră — șl 
noi la fel — că această suspiciu
ne va dispare, odată cu Imbună- 
tuf rea difuzării și a populariză
rii cărții sportive.

300 PARTIDE ALESE
ALE LUI

ALEHIN



JJn aspect din cea de a doua finală a Regatei Snagov, paste nania cursă de 2+1. Cei» două 
echipaje rominești se află in frunte și vor termina o» primele două locuri.

PRIMA EDIȚIE A REGATEI SHAGOV, UN SUCCES
— „E o plăcere să participi la un asemenea concurs”, declară oaspeții

Vislașii noștri au luat un- start bun in sezonul internațional

„Aici, la Snagov, gazdele și-au 
tăiat „par,ea leului"... Și—firește— 
mă refer la cunoscuta fabulă 
numai sub aspectul... proporțiilor... 
Si sperăm că la fel va fi și la not. 
la Grunau'"... spunea duminică seara 
unul din conducătorii lotului de ca
notaj al R.DG., care — prin această 
frază— sublinia atît succesul deplin 
al canotor lor noștri, cît și dorința 
lui ca vislașii germani să reușească 
și ei aceeași frumoasă figură la 
Regata Grunau pe care o vor găzdui 
peste două săptănrîni.

Ca și conducătorul lotului german, 
toți oaspeții noștri s-au arătat deo
sebit de impresionați de comporta
rea și rezultatele vâslașilor noștri.

Unu! din oaspeții maghiari, Ko
vacs Janos — conducătorul lotu
lui — ne declara după încheierea 
Regatei: „Drept să spun, îmi în~ 
chipuiam că rominii vor fi ard 
adversari redutabili, dar evoluția ca
notorilor dvs. mr-a impresionat în 
mod special. E semnificativ in pri
mul find un lucru: Rominii 1 și 
II sini singurele ech;pe care au 
intrat cu garnitura completă In 
toate finalele; acest lucru dove
dește că aveți la ora actuală un 
tot fruntaș omogen, numeros, de 
nivel superior. Mi-au plăcut in-

Scaune goale
Deși tenninat de mai bine de 

o săptămână, concursul de șah 
„sistem elvețian" ne mai prile
juiește încă înregistrarea unor 
interesante ecouri... Discuțiile 
continuă, contradictorii uneori, 
și importanța lor este lesne de 
înțeles, dacă ne gândim că e- 
xistă o propunere, care se află 
în studiul forurilor noastre șa- 
histe, în sensul ca unele faze 
preliminarii ale campionatului 
republican să se dispute după 
acest sistem.

Un bun prilej pentru discu
tarea probiemei și tragerea de 
învățăminte a fost desigur sim
pozionul organizat săptămâna 
trecută de asociația Energia. 
Mica sală de cursuri care a 

găzduit consfătuirea a fost des
tul de bine populată. Au rămas 
însă și scaune goale... Nu fi
indcă erau în plus. Ele au aș
teptat cuminți in tot cursul ce
lor trei ore cît a durat simpo
zionul, pentru ca ocupanții lor 
firești să vină să se așeze pe 
ele. Zadarnică așteptare... Să vă 
împărtășim numele celor ab
senți? Lista ar fi prea lungă 
si de aceea ne vom mulțumi să 
le enumerăm calitatea (oficia
lă): arbitrii de șah bucureșteni, 
membrii subcomisiei de arbitri 
de pe lingă comisia orășeneas
că de șah, membrii colegiului 
de arbitri din comisia centrală 
de șah.

Oare toți aceștia se simt a- 
tît de obosiți de activitatea lor 
ca arbitri în competițiile noastre 
de șah (sistem-turneu...), de 
n-au putut veni să asculte pă
reri despre un alt sistem, mai 
complicat, dar poate tot atit de 
util?

RD. V. 

deosebi cele două echipaje d» 
2+1 și felul magistral cum a 
terminat optd rominesc in finală.

★
Vorbind despre echipaje)» 

R.P.R., trebuie să remarcăm și noi 
comportarea deosebit de bună a 
„pair-oars“-iștilor, mai ales a Hii 
Kurecska. Vereș-j-Ghiță, pe care 
nu ni i-a relevat decît această 
primăvară și cu care se pare ci 
ne am îmbogățit garnitura repre
zentativă la probele mici, pentru 
întrecerile internaționale. Se știe 
că de mai nr.ilți ani canotajul a- 
cademic de la noi duce o acută 
lipsă de echipaje valoroase hi pro
bele mici. Toamna trecută nea 
trezit insă speranțe cu echipa de 
2 fără cîrmaci Pongraț. Radu rar 
actualul sezon ne impune și un 2 
cu cîrmaci. Timpurile scoase de 
ambele echipaje ne fac să privim 
cu încredere vi-toarele lor examen» 
internaționale.

Dacă ținem sejma de valoarea 
superioară a echipajului de 4-J-l 
al R.P. Ungare, înfrângerea la 
numai 6 zecimi de secundă a for
mației noastre prime n-are deloc 
de cc să ne afecteze. D mpotrivă. 
ea dovedește un progres valoric 
al acestei formații in care — iu 
treacăt fie spus — BuTjgioiu și 
Bompa n-au concurat in plenitu
dinea forțelor lor fizice, găsindu- 
se după o prelungită indispoziție 
stomacală. La aceeași probă, o 
surpriză plăcută, echipajul Româ
nia II (alcătuit în imedirta apro
piere a concursului din 4 oameni 
scoși din 3 colective diferite) s-a 
clasat pe locul III înaintea Ceho
slovaciei, Germaniei și Poloniei.

Dacă vă mai amintiți, în anul 
trecut unul dintre reproșurile ce 
i se aduceau echipajului d nanio- 
vist de 8-J-l, reprezentant ei țării 
noastre în întreceri internaționale 
era acela că nu face „finiș", că 

SPORTUL VĂ AȘTEAPTĂ IN
Vara a poposit d’in nou pe me

leagurile noastre și odată cu ea 
căldura snoleșitoare ce te face să 
gîndești tot mai mult la un refugiu 
in crestele munților sau la mare. 
Minunatele condiții de odihnă crea

te de regimul nostru oamenilor mun
cii sint o invitație pentru nume
roase familii ca, în aceste zile, să 
ia drumul spre sutele de case de 
odihnă, presărate de-a lungul Văii 
Prahovei, pe cuprinsei Regiunii Au
tonome Maghiare și in alte regiuni 
muntoase sau pe litoralul Mării Ne
gre. Alții iau drumul cabanelor tu
ristice unde odihna este ta fel de 
plăcută.

Și unora și altora li se alătură 
același bun și credincios tovarăș, 
sportul. Prin grija administrațiilor 
stațiunilor, vizitatorii găsesc act 
multiple mijloace pentru practica
rea unor sporturi favorite ca vo
leiul. fotbalul, tenisul de cîmp și 
tenisul de masă, șahut șt, 
de vreo c'țlva ani încoace, șubahul, 
un joc care și-a cucerit o mare 
popularitate în rindurile celor ve
niți la odihnă. Turismul rărnine 
însă sportul Nr. 1 al vizitator lor. 
Și desigur că, la ora cînd citiți a- 
ceste rin chiri. C’ăbacefiil, Pălt'nf- 
șul. Piscul Cîineltti, Ciucașid sa'i 
fruMoascte îrnpreiurimi ale Bor șei. 
răsună de voioșii primitor oaspeți 
veniți la casele de odihnă. Respon-

nu știe să term.ne cursa. Ei bine, 
duminică. Pelrov și ceilalți din 
„barca B“ — cum i se nui spune 
acestui echipaj din cauză că oa
meni: săi se numesc Boloni, Benea. 
Butnarii, Bălan, Boroș, Belu_. — 
au învins tocmai mulțumită finișu
lui pe care au știut sâ-1 dezlăn
țuie la timp și să-l efectueze ad
mirabil. Cît despre al doilea „opt" 
al nostru, alcătuit din vîsfași de 
ia C.C.A., trebuie să relevăm un 
import: nt element: șase din com
ponent mai trăseseră în cite o 
cursă în aceeași zl. ceea ce — 
In canotaj — contează enorm. Un 
Itx: 3, înaintea R. D. Germ: ne. 
Poloniei și Cehoslovaciei, obți
nut în aceste condiții ne apare 
drept o excelentă performanță.

Pentru buna comportare a echi
pelor noastre merită felicitări toți 
antrenorii, și în special Fr. Cer- 
hati și Z. Benedek, care au pre
gătit mjoritatea echipajelor.

★
Ceea ce ne bucură însă în legă

tură cu Regata Snagov, în afară 
de succesul echipelor noastre, este 
succesul general al competiției 
Prima ediție a acestei regate s-a 
bucurat de un succes deplin. Parti
ciparea a fost bogată și valoroasă. 
Splendida zi a finalelor a asigurat 
întrecerilor mir de spectatori și 
o atmosferă de mare concurs in
ternațional. Cond țiile excelente 
oferite de pista Snagovului au per
mis obținerea unor timpuri remar
cabile. Organizarea a fost, de 
asemenea, la înălțime. Toate a- 
cestei 1-ati făcut pe antrenorul ce
hoslovac Subrt să ne spună: „le- 
licitări pentru idee a organizării 
unei regate anuale la Smgo-j și 
pentru realizarea primei ediții. E 
o plăcere să participi la un ase
menea concurs. De pe acum ne 
glndim la a doua ediție’...

RADU URZICEANU

STAȚIUNILE DE ODIHNĂ
săbiiU cu sportul din stațiuni nu 
mai prididesc cu răspunsurile la 
întrebări: ce munte se înalță acolo 
în zare? Cit mai este pînă la „Cru
ce" sau... cînd mai facem un po
pas tovarășe responsabil? Și, odată 
ajunși sus, popasul se dovedește a 
fi pentru mulți doar un pretext de 
a putea încinge un joc de volei 
peste o plasă imaginară sau o par
tidă de șah la umbra brazilor u- 
riași.

Dar, adevărata activitate sporti
vă o pot desfășura in condiții opti
me vizitatorii fiecărei serii ebia 
and se reîntorc în stațiune. Clu
burile spațioase și atît de frumos 
amenajate devin uneori neîncăpă
toare iar terenurile de volei și fot
bal, împreună cu materialele spor
tive existente în fiecare siațiune, 
sint luate cu... asalt. Așa încep pri
mele întreceri intre vile sau între 
stațiuni. Unii încearcă bucuria de 
a fi ieșit învingători iar alții, pen
tru moment, mîhrvrea că nu au trai 
avit și ei loc Ln componența echi
pei... reprezentative.

Organizată oficial sau d'n pro
pria inițiativă a celor veniți la o- 
dihnă, activitatea sportivă pulsea
ză tot mai intens în fiecare sta
țiune. Și dacă se întîmplă ca anii 
să facă aci cunpst-ntă nzrdrti pri
ma oară cu sportul acesta 'e rămi- 
tie apoi un bun prieten. Mentalită-

ALESE!

iotul s-a

Mischie, 
raionale

de Gh. 
comisiei

Frumos jac baschetul! și-au 
zis cei din Tur nu Severin, iio- 
tărindu-se fără zăbavă să or
ganizeze și ei un campionat 
pentru cele citeva echipe din 
localitute. Zis și... făcui: fă
cut înscrierile, făcut progra
mul. făcut adresa către Școala 
profesională C.FJ?., prin care 
se solicita terenul școlii pentru 
primul meci, între echipa școlii 
profesionale C.F.R. și Progre
sul Turnu Severin. O adresă 
ca toate adresele, semnată de 
V. Buricea, președintele comi
tetului orășenesc C.F.S. și con
trasemnată ~
președintele 
de baschet.

Pînă aici, 
în cea mai bună ordine și dacă 
lucrurile ar fi mers mai de
parte la fel, corespondentul 
nostru Gh. Manafu n-ar fi avut 
nici un motiv să ne scrie, iar 
noi n-am fi tratat acest su
biect la rubrica „Lovitura de 
pedeapsă'.

„Baiul" (să ne ierte oltenii 
pentru acest 
nesc) începe 
răspunsul Direcțiunii

I

Severin! i

AȘA NU!

i

i

hv 4 /li tiffwi

i
itermen... ardele- 

insă odată cu 
Școlii.

AȘA DA?
nopții, cînd vor fi 
dumnealor meciul’.

petrecut

Toți cei care au asistat vre
odată la un meci de fotbal (o 
fi existînd oare cineva care 
n-a făcut-o încă?) știu cum se 
încheie de obicei un astfel, de 
joc: arbitrul fluieră, jocul se 
oprește, cele două echipe se a- 
liniază și salută, iar căpitanii 
își string mîinile.

Dar... ,,de obicei" nu înseam
nă^ întotdeauna. Există și un 
alt mod de încheiere a unui 
meci. Corespondentul nostru 
voluntar, I. Popescu, din Arad, 
care a asistat la un astfel de... 
finis, s-a grăbit să ni-l rela
teze.

Pe terenul fabricii de zahăr, 
22 de tineri. locul era în toi 
și nimic nu te putea face să 
prevezi de pa-tee cui va fi vic
toria și mal ales ce „eveni
mente" vor surveni de ta un 
moment la altul. Dar, deodată 
a apărut un om înarmat cu a 
jordie cam de vreo 2 metri 
lungime, tare a intrat pe te
ren ‘ și a început să tragă în 
dreapta și în siînga. Micii fot
baliști au rupt-o la fugă, unii 
dintre ei purtind pe obraji ur
mele jordiei. Văz’nd rezultatul 
prompt al intervenției sale, o- 
mul cu jorrtta •— administra
torul terenului — și-a frecat 
mulțumit mîinile: „Așa da! Că 
doar rui era să stau aici pină

Un eveniment de seamă pentru cei veniți la odihnă în stațiunea 
Borsec: selecționata seriei susține o întilnire la volei cu „băștinașii" 

(Foto L. tibor)

ții că, odată venit ta odihnă tre
buie doar să mănînci și să dormi 
cit mai mult, i se opun astăzi cu 
succes tot felul de activități, în 
frunte cu cea sportivă, care le oferă 
o necesară odihni activă, lată de 
ce nu trebuie să mai mire pe ni
meni dintre cei sosiți la odihnă că 
sportul se situează în centrul preo
cupărilor administrației stațiunii, 
că responsabilii culturali șj sportivi 
al acesteia duc o continuă și neo
bosită muncă în această direcție. 
A desfășura o activitate sportivă 
atunci cînd te afli la o stațiune de 
odihnă, înseamnă să te bucuri, in

constind, firește, dintr-o
adresă, semnată de directorul 
Mihai Simonovici și profesoara 
de educație fizică Matilda 
Grapfeld: Da, direcțiunea este 
de acord cu... acordarea tere
nului, dar (cităm) „men^onăm 
că prezența tov. Mischie Gh. 
nu este permisă în incinta 
școlii (pe terenul de baschet), 
ddoarece a lăsat de dorit com

portarea sa față de crdrele 
școlii".

Iată un mod cu totul... ori
ginal de rezolvare a conflicte
lor sau a diverselor animozi
tăți personale. Noroc că onor 
direcțiunea școlii profesionale 
C.F.R. din Turnu Severin n-a 
avut nimic de reproșai jucă
torilor oaspeți. Altfel, am fi 
asistat la intrarea pe teren la 
o adevărată... triere: „pe ăsta 
îl admitem’, pe „ăsta îl res
pingem", „dumnealui poate să 
joace", pe „dumnealui" nu-l 
primim" etc., etc., etc., totul 
în funcție de... comportarea 
„justă" sau „nejustă" față de 
cadrele școlii profesionale C.F.R. 
din Turnu

la miezul 
terminat _____  _____
Și, incinta! de ispravă, porni 
să închidă poarta terenului, pe 
care Centrul Mecanic Arad îl 
închiriase de la fabrica de za
hăr, tocmai pentru ca tinerii 
cu pricina — elevi din Alba 
lulia veniți în practică la Arad 
— să poată face sport în orele 
libere.

Să vedem ce ne făspund cei 
de la fabrica de zahăr. Dar să 
nu încerce să ne ducă cu., 
zăhărelul!

JACK BERARIU 
V. ARNAUTU

Organizatorii primului 
concurs de șth „sistem 
elvețian’ amînă nejusti
ficat plata baremului 
pentru arbitri și deirxms- 
tratori.

S'stemu-i nou și inventiv... 
Mai complicat e cu baremul... 
Tergiversări fără motiv 
Te fac să crezi că-i vechi...

„s'stemul"
D. MUNTEANU

primul rînd, de minunatei: condiții 
ce ți l: oferă cu atica dărnicie na
tura și să te folosești de cel mal 
bun prilej pentru o reconfortate 
fizică și morală, contribuție de sea
mă la întărirea sănătății, la mă
rirea capacității de muncă.

Oameni ai muncii sosiți la 
năl Imprietemți-vă cu sportult Par
ticipați în număr cît mai mare la 
excursiile organizate de conduce
rile stațiunilor. Bucurați-vd din plin 
de toate condițiile pe care vi le o- 
feră regimul nostru pentru a "d 
petrece bine meritata voastră odih
nă!



Scurt bilanț I a sfîrșit e întreceri
S-a terminat o nouă ediție a 

campionatelor republicane indivi
duale de lupte clasice pentru se
niori. Mai mult ca în alți ani 
întrecerile au fost dominate de 
luptătorii dinamoviști, care s-au 
impus în special prin rutina lor 
de concurs și bineînțeles — prin- 
*r-o pregătire de colectiv superioară 
uturor celorlalți concurenți. Este 
drept că o parte din timp aceștia 
își desăvîrșesc pregătirea în ca
drul lotului republican, dar tot 
atit de adevărat este și faptul 
că în timp ce dinamoviștii conti
nuă să se pregătească și în colec
tiv, aproape toți ceilalți, sau în
cetinesc (în cel mai bun caz) rit
mul de pregătire sau neglijează 
complet aceasta. In general, cam
pionatele au fost dominate de lup
tătorii mai vechi, care și-au impus 
experiența de concurs, dar în mul
te cazuri aceștia au cîștigat la 
mici diferențe. (Horvath la Cer
nea, Belușica la Țăranu, Solcz la 
P. Popescu etc.). Puținele întreceri 
în care dîrzenia și combativitatea 
celor tineri s-au împletit cu expe
riența celor mai „bătrîni" au plăcut 
prin spectaculozitate. (De pildă,

Selecționata
Selecționata de ho

chei pe iarbă a Capi
talei a susținut sîm- 
bătă primul său jcc 
de verificare, întîlnind 
puternica formație po
loneză Casa Centrală 
a Armatei (C.W.K.S.) 
din Poznan. Oaspeții 
s-au dovedit a fi foarte 
bine pregătiți. Ei sînt 
posesori ai unei teh
nici avansate, practi
că un joc variat, sînt 
rapizi, știu să se des
curce în situații cri
tice.

In ceea ce privește 
selecționata Capitalei, 
credem că ea a fost 
greșit alcătuită, jucă
torii neputînd da tot 
randamentul datorită 
lipsei de omogenitate. 
Scheletul selecționatei 
l-au format jucătorii 
echipei Știința I.C.F.. 
care cu prilejul recen-

tului turneu întreprins 
în Cehoslovacia au do
vedit că alcătuesc tin 
colectiv bine sudat, 
jucătorii înțelegîndu-se 
perfect între ei. Simbă- 
tă. Știința I.C.F. a 
fost completată cu: 
Butiurcă, Timar, Duli
mov și -Almassy care 
activează în provincie. 
Singurul care a cores
puns a fost Almassy. 
Ceilalți nu s-au putut 
angrena în jocul stu
denților. La reluare, 
prin înlocuirea jucăto
rilor Dulimov cu Filip 
și Butiurcă cu Epure 
echipa a căpătat o mai 
bună omogenitate în 
special în apărare, iar 
Epure a înscris cel de 
al doilea gol al forma
ției Capitalei.

Este cazul a se ține 
seama de lipsurile

După finalele campionatului republican de lupte clasice
meciul dintre Fr. Horvath și Iosil 
Toma — Hunedoara). Din păcate, 
unii dintre luptătorii fruntași au 
așteptat prea mult ca cei tineri să 
greșească, ei înșiși inițiind puține 
acțiuni de atac.

Nivelul general al finalelor de 
care vorbim nu ne satisface. Poa
te și din cauză că o parte dintre 
sportivii fruntași au absentat din 
motivele expuse acum cîteva zile. 
In orice caz un lucru este sigur. 
Lupta pentru titlu în special la 
categoriile mici a scăzut în inten
sitate, și prin absențele de care 
am amintit a netezit calea unora 
dintre campioni. Este suficient să 
amintim că D. Cuc (a cărei va
loare este cunoscută sl nu n= 
gîndim nici un moment să-i punem 
în discuție meritele în cucerirea 
titlului) a susținut 7 meciuri, cîș- 
tigînd 6 prin tuș într-un total 
11 minute! Firește că prezența
I. Popescu, V. Micula la cat 
kgr., D. Grozavu, Gh. Dumitru 
cat. 67 kgr. șa. ar fi adus 
pius de interes și ar fi dat 
caracter mai dirz întrecerilor pen
tru titlurile categoriilor respecti
ve.

de 
lai 
62 
la 
ua 
an

R.P.R. 
anul 

cu Iu- 
alcă- 

jucătorii 
Nu

constatate și a le evi
ta. Echipa să fie alcă
tuită din cei mai buni 
jucători, chiar dacă 
s-ar ajunge la aceea 
ca selecționata să fie 
alcătuită din jucătorii 
unui singur colectiv. 
Asemenea situații se 
ivesc și în alte disci
pline sportive (cazul 
reprezentativei 
de fotbal care 
trecut în meciul 
goslavia a fost 
tuită din ' 
echipei C.C_A.). 
trebuie să uităm că și 
hocheiul pe iarbă este 
un joc colectiv și în 
situația cînd calitățile 
individuale, ale jucă
torilor nu sînt canali
zate spce folosul co
lectivului nu se pot în
registra succese.

V. B.

Anul acesta tinerii care s-au e- 
vidențiat au fost destul de puțini:
A. Zseder 
52 kgr.),
B. M.), D. 
totuși mai 
S.M.). Un

(noul campion Ia cat. 
Enache Bălan (En.

Crăciun (o cunoștință 
veche), 1. Radu (Din. 
bilanț desigur nu prea 

îmbucurător. După cum nu ne 
poate mulțumi că un oraș ca Lu
gojul (considerat ca „leagănul" 
luptelor din țara noastră) să dea 
un singur finalist. In schimb Con
stanța și Galați, (Bravo lor!) au fost 
bine reprezentate. Sîntem sur
prinși însă de faptul că C.C.A. 
a „reușit* să aibă numai 2 fina- 
liști.

Și la aceste concursuri s-au ob
servat unele lipsuri în pregătirea 
concurenților. Dacă pregătirea fi
zică a fost într-o mare măsură 
corespunzătoare, în schimb rezis
tenta specifică a fost deficitară. 
In tururile IIL IV, șt mai tîrziu 
s-au înregistrat multe tușuri, a- 
ba.ndonuri și unele accidente. S-a 
observat lipsa de viteză și de 
finalitate în acțiuni (N. Baciu), 
nesiguranță și frică de a duce Ia 
bun sfîrșit acțiunile începute. Po
dul nu a fost folosit ca mijloc de 
atac și o serie de luptători au

Aspect de la finalele campionatului republican individual de lupte 
diastce seniori. C. Ofițerescu (Loc. T.) clasat pe locul H la cat.

52 kg. surprins de obiectivul fotografic in momentul in care-l pune 
tuș pe /. Oprea (Loc. Oradea)

(Foto L. Tiberiu)

Procentajul aruncărilor la baschet ne vorbește 
despre progresul înregistrat în acest domeniu (II)

seniori
pierdut din această cauză (C. 0- 
fițerescu, Baciu, Stockl șa.). Ac
țiuni eficace ca aruncările peste 
spate au fost foarte, foarte puțin 
utilizate. In schimb s-a pus ac
centul pe „șuruburi" șt centuri la
terale. De remarcat că — datorită 
noului regulament — luptătorii 
care se bazau pe ridicări, nu au 
mai făcut mare lucru de data a- 
ceasta. (Poziția de parter nu mai 
permite ridicările din ,,stînd“). 
Combinațiile fehnico-tactice nu au 
fost folosite decit în măsură insu
ficientă. Nu se folosește noua pre
vedere a regulamentului în legă
tură cu trecerea peste adversar.

In sfîrșit, trebuie să se termi
ne cu practica nejustă a cedărilor 
de meciuri la care au recurs unii 
care nu mai aveau șanse la titlu 
(Gh. Szabad, I. Dragomir. D. 
Tihan, Șt. Simionescu, Gr. Grăj- 
dan). Bine au făcut arbitrii care 
au descalificat pe cîțiva dintre a- 
ceștia. Pe viitor și Comisia Cen
trală va trebui să ia măsuri în 
această privință.

ION CORNEANU 
antrenor de stat 

ION ȘEINESCU

Mari manifestări 
cultural-sportive studențești 
cu prilejul închiderii anirtui 

universitar
Intre 30 iunie și 3 iulie se 

va desfășura în Capitală 'o mă
reață manifestare cultural- 
sportivă studențească, cu pri
lejul închiderii anului universi
tar. Peste 3000 de studenți din 
Capitală și din celelalte centre 
universitare vor participa la 
această manifestare, compusă 
din tradiționala „trecere în re
vistă" a formațiilor artistice 
amatoare studențești, finalele 
campionatelor universitare pe 
anul 1956—57 și demonstrația 
de gimnastică a studenților și 
studentelor din București.

Festivitatea închiderii anului 
universitar va fi inaugurată pe 
stadionul „23 August", prin- 
tr-o defilare a tuturor partici- 
panților, urmată de un meci 
internațional de fotbal, în după 
amiaza ultimei zile a lunii iu
nie. In zilele următoare, sta
dionul Dinamo, ștrandul 
Dante Gherman șt alte baze 
sportive vor găzdui finalele 
campionatelor universitare, fn 
timp ce în sălile Teatrului 
C.C.S. și Casei de cultură a 
studenților din București vor 
da spectacole echipele artisti
ce ale institutelor de învăță- 
mînt superior din întreaga 
țară. Festivitatea se va în
cheia la 3 iulie pe stadionul 
„23 August" prin defilarea par- 
ticipanților, reprize de gimnas
tică de ansamblu și meci in
ternațional de fotbal, iar seara, 
la Arenele Libertății, va avea 
Ioc spectacolul de gală com
pus din selecțiuni din progra
mele prezentate de echipele 
artistice studențești, în cadrul 
„trecerii în revistă".

Menționăm că deschiderea și 
închiderea manifestațiunilor cul
tural-sportive studențești vor 
include și meciurile internațio
nale de fotbal Știința Timișoa
ra — Partizan Belgrad și Ști
ința Cluj — Spartak Hradec 
Kralove (R. Cehoslovacă).

Aurel Raica și Maria Biți au realizat două 
recorduri cu care ne mindrim!

(Urmare din pag. 1)

ea fără preget desfășurată in acest 
an. Cele șase aruncări ale sale au 
fost în ordine : D — 16.19 — 15,71 
— 16,31 — 16.58 — 16.35. Deci, 
după cum se vede, el a aruncat de 
două ori peste vechiul său record 
(16,34 m. — 1956). Cu acest re
zultat Aurel Raica se anunță pen
tru noi un atlet de mare nădejde.

• De la pr ma aruncare din con' 
curs Maria Diți a și obținut rezul

Miilerova, Trhalova, Mertova 
sint speranțele cehoslovacilor 

de duminică
Atletele noastre s-ou întrecit 

de nenumărate ori. de-a lungul 
multor ani. cu valoroasele atlete 
cehoslovace, dar cu toate acestea 
prima Intilnire directă intre echi
pele reprezentative ale (arilor 
noastre nu a avut loc decit anul 
trecut, cu prilejul triungh'uiaruhi 
feminin de la Napoli. Echipă o- 
mogena, matură și puternica, 
formația Cehoslovaciei a înregis
trat atunci, pe Stadionul Vome- 
ro, un dublu succes intreănd e- 
chipa Italiei (51:41) și pe cea a 
Romlniei (53:39). A fost fără în
doială un succes meritat, deoare
ce la data aceea echipa Cehoslo
vaciei a fost într-adevăr cea mai 
bună dintre protagonistele între
cerilor.

Dar iată că de atunci a trecut 
aproape un an și cea de a doua 
ed;ție a acestui frumos meci tri
unghiular bate la ușă. Nu ne mai 
despart decît cinci zile de data 
desfășurării noii întreceri, pro
gramată pentru duminică după a- 
9iiază pe Stadionul Republicii. 

tatul de 48,63 m„ mai bun cu 130 
m. decit vechiul său record republi
can. Antrenorul său. prof. Emil 
Drăgan ne-a mărturisit că acum, 
mai mult decît ori cind, este con
vins că in scurt timp eleva sa va fi 
în măsură să ducă valoarea recor
dului dincolo de cel 50 metri ai 
consacrării internaționale. Seriozi
tatea și perseverența ei sînt o ga
ranție viitorului nostru record. 
I| așteptăm cu încredere, dac și cu 
nerăbdare I

Pină acum, am subliniat la tim
pul cuvenit, rezultatele înregis
trate în diferite concursuri de a- 
tleiele din cele trei țări care vor 
evolua dum nicâ în Capitală. For
mația Italiei a fost alcătuită încă 
de săptămina trecută, iar acum, 
domin'că, au căpătat formă defi
nitivă și celelalte două formații. 
Cehoslovacii s-au orientai pentru 
alcătuirea echipei după reziliate
le „Memorialului Roslchi". tar 
conducătorii atletismului nostru, 
după rezultatele ultimei etape a 
turului camoionatului reoublioan 
de atletism pe echipe.

Formația cehoslovaca aprinde 
— ca șt anul trecut — o serie 
de atlete ale căror nume au o fru
moasă rezonanță în atletismul 
european și mondial, și care al
cătuiesc o echipă sudată, omogenă. 
Anul acesta cele mai în formă 
dintre atletele cehoslovace s-au 
arătat a fi: Bedriska Miilerova, 
care nu mai departe decit stmbit- 
tă a cîștigat cursa de (100 m. în- 
registrind un excelent record cu

Procentajele obținute în arun
cările libere executate în acest 
an de echipele masculine partici
pante la campionatul republican 
indică un evident progres lațâ 
de anul trecut. De pildă, 10 din 
cele 12 formații au realizat pro
centaje superioare procentajului 
general al campionatului din 
anul trecut (56,84%), iar 11 din 
cele 12 echipe și-au „săltat* pro
centajul față de cel din 1956. Și 
aci, ca și la aruncări'e din acțiu
ne, este cazul să evidențiem Ener
gia București care în primul an 
de activitate în categoria A ocupă 
locul doi în clasament cu un pro
centaj bun. Buna comportare a 
majorității echipelor în acest do-

și alte atlete 
in întrecerea

2:10,0 (recordul nostru: Florica 
Oțel 2:09.9 — 1956); Miroslava 
1 rkalova a alergat de doiă ori 
în acest sezon 1152 sec. pe 80 m. 
g., performanță care constituie 
recordul național; Stepanka Mer
tova a ariinc't pină acum de mai 
multe ori peste 51 metri la disc, 
arătîndu-se constantă în jurul a- 
cestui rezultai; săritoarele în tun- 
gime Zlata Rozkosna și Vlasta 
Svozilova au avut mai multe re
zultate de peste 5,b0 m.; aceeași 
Svozilova se arată a fi și cea mat 
în formă dintre alergătoarele ae 
viteză. Pînă la această oră. cu
noscutele Dana Zatopkova și Ol
ga Modrachova nu ai obținut încă 
rezultate pe măsura posibilită
ților lor, dar eu experiența pe 
care o au, este sigur că vor fi 
adversare dificile în concursul de 
Ia București.

Specialiștii cehoslovaci așteaptă 
cu încredere meciurile de dumi
nică, fiind convinși că atletele io- 
vor fi în măsură să obțină rezul
tate la înălțimea prestigiului lor... 

meniu a făcut ca procentajul 
general al aruncărilor libere să 
atingă o cifră foarte bună: 
62.54%.

Iată acum tabelul aruncărilor 
libere, în care sînt trecute: ordi

Tabelul aruncărilor libere

Aruncări și pro- I Aruncări și pro- | Aruncări și procentaj 
centaje tur | centaje retur____|_ generai

Echipa

C.C.A. 
En. Buc. 
Din. Buc. 
Din. Oradea 
Loc. P.T.T. 
En. Cluj 
șt. Cluj 
Voința Iași 
Din. Tf. Mr. 
Progr. Arta 
Progr. Or. St 
șt. Tinr^ 
PROCENTAJ 
GENERAL

134— 87=.64.92*/. (5) 
1<34— (2)
132— 94- 71,21*/» (1) 
186—4 27-68,27’/. (3) 
161—165 = 65,21*/» 4) 
176—105 = 61,76*/. (6) 
191—110 = 57,59*/» (7)
153— 85 = 55.55'/» (10) 
167— 94 = 56,28*/. (9) 

161— 91 = 56,52*/. (8) 
120— 65 = 54,16*/» (11) 
166— 13 “4<»ty/* <12> 
‘ 1870—1146 = 66,96’/»

In încheiere pub'icăm graficul 
procentajelor obținute în fiecare 
etapa, luînd ca bază procentajele 
generale din anul trecut. Cele

După cum se poate constata din 
grafic progresul este mu 14 mai e- 
vident ifa apuncăriCe lib ere- De
sigur însă că aceste cifre nu re
prezintă o Mffnit»a și că străda
niile antrenorilor și jucătorilor 
vor face ca procentajele să se 

nea în clasament la sfînșHul 
campionatului; aruncări și procen
taje după tur; aruncări și procen
taje după retur; aruncări și pro 
centaj general după turneul final 
(în paranteză procentajul obținut 
în 1956).

282—202 = 71,63*/. (1) 
276—187 = 67,75*/. (2) 
265—178 = 67,16’/. (3)
350— 230 = 65,71®/. (4) 
354—220=62,14®:. (7)
351— 222= 63,24*/» (5) 
378—235 = 62,16*/. (6) 
296—176=59,45*/. (8) 
281—163 = 58,00*/» (9) 
307—176 = 57,32*/. (10) 
239—133 = 55,64* . (11) 
359—171 = 47,63*'. (12) 
3713—2284 - 61.51*/. ’

328—286 = 73,71*/. (09,56) 
377—260 = 68,96*/. (----- )
346—235 = 67,91*/. 59,63)
452— 395 = 65,26*/. 58,60)
453— 284 = 62,15*/• (54,46)
458—284 = 62,00*/» (52.49) 
462—286 = 61,90*/. (53,19) 
377—226 = 59,94*/. (----- )
368—217 = 58,96*/. (55.43) 
382—222—58,11*/. (52,85) 
341—160 = 55,71*/. (52,3®) 
490—257 = 52,44'/» (56.66)

4849—3033 = 62,54*/» (56,84)

două linii punctate reprez ntă 
procentajele din anul 1956 fa a- 
runcările din teren (4,3,34%) și 
la aruncălibere (56,84%).

îmbunătățească în mod constant, 
contribuind astfel la creșterea va
lorii genera’e a baschetului romî- 
nesc-

Prof. C. HEROLD 
antrenor



Olympique Marseille 
sosește miercuri

Una din cele mai bune echipe, 
din campionatul ligii profesioniste 
franceze OLYMPIQUE MARSEIL
LE, va evolua joi și sîmbătă în 
Capitală în compania Selecționa
tei de tineret a R.P.R- și a Pro
gresului București. OLYMPIIQUE 
MARSEILLE activează în prima 
ligă din 1922 și a cîștigat de două 
ori campionatul Franței și de șase 
ori cupa Franței. In campionatul 
pe 1956-57, recent terminat, a 
ocupat locul șase. Echipa din Mar
silia a ieșit învingătoare în ediția 
1957 a CUPEI DRAGO, pe care 
a cucerit-o după ce în finală a 
învins pe Lens ou 3—1. In cam
pionat are l;a activ o victorie cu 
4-3 asupra lui St. Etienne—cam
pioana Franței—și alta ou 3—0 
asupra Iui Toulouse, cîștigătoare 
Cupei Franței 1957. Formația sa 
de bază din campionat este: Do
mingo— Gransart, Johansson, Pal- 
luch — Scotti, Molia — Jenssen, 
Marcel. Andersson, Mercurio, Curyl 
—din care Marcel, Scotti, Curyl șî 
Domingo sînt internaționali fran
cezi. Oaspeții francezi sosesc 
miercuri în Capitală-

■A-
Biletele pentru jocul de joi s-au 

pus în vînzare de ieri la casele 
speciale <lin întreprinderi și sfatu
rile populare raionale, precum și 
la Pronosport (CaL Victoriei 9), 
C.C-A., Dinamo, Giulești. Stid ionul 
Republicii și 23 August, și la chioș
cul din str. I. Vidu. Biletele cu 
preț redus pentru studenți și elevi 
se găsesc numai la casele Stadio
nului RepnMMi din str. Izvor.

Sp reia „Cupa Primăverii”
* la categoria A

rium.mcâ se va reiua „Cupa 
Primăverii" la categoria A, eu 
etapa a treia a returului, care 
programează următoarele jocuri: 
Șt’Anța Timișoara—Energia Tg. 
Mureș, Dinamo Or. Stalin—Ener
gia Ploești (seria I-a), Energia 
Petroșani—FI. roșie Arad, Loco
motiva București—Dinamo Bucu
rești (stadionul Republicii ora 
9,30), Progresul Oradea — Ener
gia Steagul Roșu (seria Il-a). 
Meciul CC A—Progresul București 
a fost amînat din cauza partidei 
Progresul—Olimpii/re Marseille. 
In sch'mb, miercuri 19 iunie se 
va disputa la Tg. Mureș restanța 
Energia Tg. Mureș—Progresul 
București

Camp’onatul rezervelor se va 
relua în București luni 24 iunie.

Clasamentele 
„Cupei Primăverii”

Categoria C

L 
X 
X
4.
5.
9.
7.

14
12
11

9
9
5 

___ 3
Bo-.oșani -Progre- 

amînat.
A

1. 
2.
3.
4.
5.
9.
7.

SERIA I
Locomotiva Iași 
Știința I.M.F. iași 
Locom. Pașcani 
Progr. Rădăuți 
Energia Bîriad 
FI. roșie Botoșani 
Progr. Dorohoi

Meciul Fi. roșie 
sul Rădăuți a fost

SERIA 
C.8.A. Tecuci 
Locomotiva Galați 
Locom. Tg. Ocna 
Energia Moinești 
Fi. roșie Buhuși 
Dinamo Brăila 
Energ. St. r. Bacău 

SERIA A 
Energia București 
FI. roșie Giurgiu

19
9
9 4 3 1 29: 7
1 4 1 3 29:19 
9225 19:17
9215 12:15
9 119 9:34

1.
2.
3. Energia Galați
4. FI. r. F.C. București 9
5. Energia Medgidia 
9. Energia Constanța
7. Știința Galați

SERIA A
131

9 2 2 14: 9 
522 19:11

12: 7 12 
14:11 12

9 24: fi 19
3

U-a
9 7 2

M 4 3 24:15 11

12
19

9

19 9 9 4 24:13
9 4 2 3 9: 7
9 4 14 11:12

3 4 19:17
2 4 12:13
2 9 9:29

1. Energia
2. Energia Sinaia 
X Dintwmo pfteștf
4. Energia 4 Clmpâna
5. Energia
9. Energia
7.------- *Energia

SERIA A V-A
1. Știința Craiova 9 9 3 9 21; 7 15
2. Locom. Craiova 1* 4 4 2 1«:1« 12
3. Energia Craiova 9 3 4 2 12îll 19
4. Locom. T. Severin 19 3 3 4 29:25 9
5. FI. roșie R. Vileea 19 1 9 3 14:14 9
9. Progresul Corabia 9 2 3 4 9:14 7
7. Energia Tr. Jiu 9 13 5 12:19 S

SERIA A VI-A
1. Energia Otelul Itotu 9 « 1 2 19:U 13
2. Energia 199 19 9 1 3 29:19 13
3. Energia 3 Reșița 19 5 2 3 21 :ia 12
4. Progresul Brad >414 11:17 9
5. FI. r. 7 Nov. Arad 9 2 4 3 19:17 9
9. En. Constr. Arad 19 1 4 5 11:19 9
7. Energia 14 9 13 5 9:19 5

1.
2.
3.
4.
5.
9.
7.

SERIA A Vn-A 
Progresul Bistriț» 
FI. roșie Cluj 
FI. roșie Sf. Gh. 
Voința Tg. Mureș 
Bnerg. 7 Tîrnăvenl 
Recolta Toplița 
Progresul Turda

SERIA A Vin-A
9 5 4 9 12: 4 

10 5 3 2 1t:19 
10 3 5
9 3 3 

10 4 1
9 2 2
9 2 9

Tîrgovftște
1 Victoria 
Leordeni

Progr. S-atu Mare 
FI. roșie Oradea 
Recolta Sighet

1.
2.
3.

4. Energia Oradea
5. Recolta C?>reî
9. Recolta Salonto
7. Dinamo Bala Mare

19 3
9 3

19 9

Despre jocurile cu Grecia B și Suedia * tineret 
ne vorbesc: antrenori, jucători și arbitri

Cu jocul de sîmbătă, repre tentativa noastră secunda și-a 
încheiat activitatea în acest se ton, urmînd s-o reia abia în 
toamnă, la 29 septembrie, cu me ciul cu Iugoslavia B la Belgrad. 
Bilanț: o victorie și două meciuri nule, 5 goluri marcate, 3 pri
mite. In schimb. Selecționata de tineret (două meciuri disputate, 
un meci nul și o înfrîngere, un gol primit și NICI UNUL MAR
CAT) își va continua activitatea, pregătindu-se in vederea turneu
lui de fotbal din cadrul Jocurilor sportive prietenești de la Mos
cova (29 iulie—14 august).

Ultimele partide disputate sîmbătă și duminică la București 
continuă să facă obiectul unor comentarii interesante. Reprodu
cem mai jos cîteva din aceste opinii

Johansson — portarul echipei de tineret a Suediei — prinde în 
ultima fracțiune de secundă un balon... aflat pe vîrful bocancului 

lui Seredai!
(Foto L. Tibor)

• Despre jocul cu echipa B a 
Greciei am stat de vorbă cu ar
bitrul austriac STOLL: „Echipa 
romînă a fost mai omogenă, spre 
deosebire de greci care s-au bi
zuit mai mult pe acțiuni indivi
duale. Cu toate acestea, din cau
ză că apărarea în general și mij
locașii în special au jucat slab, 
atacul echipei romine nu și-a pu
tut desfășura jocul. Echipa ro
mînă a cîștigat totuși, și pe me
rit, dar numai în baza unor acți
uni individuale. In comparație cu 
echipele austriece, echipa dvs. a 
jucat mai iute. Mi-au plăcut sto- 
peurul (Brînzei), extrema dreap
tă (Hașoti) și... elanul grecilor". 
Despre meciul lor ou tinerii noș
tri fotbaliști ne-au vorbii;

S. ASPROGHERAKAS. selec
ționerul echipei B. a Greciei: „A 
fost unul dintre cele mai dispu
tate meciuri care a dat ciștig de 
cauză echipei romine. Dar, dacă 
la 2—2 Saravakos nu trăgea în 
bară și marca se schimba aspec
tul jocului și — poate — și re
zultatul. Echipa romînă a fost 
una dintre cele mai bune pe oare 
le-am întilnit. Am fost plăcut im
presionat de public: este foarte 
obiectiv'.

N1COLAE VILCOV, antrenor 
al reprezentativei noastre secunde: 
„Echipa noastră s-a lăsat atrasă 
in jocul fotbaliștilor greci și a 
contravenit în primul rind indi
cațiilor date: fără preluări și con
ducerea balonului, cu pase di
recte. rapide, lungi. In plus jucă-

In urma trierii și omologării celor 
1.291.749 variante depuse la concursul 
Pronosport nr. 24 (etapa din 16 iu
nie 1957) au fost stabilite următoa
rele premii:

Premiul I: 39,5 variante cu 12 re
zultate exacte revenindu-i fiecăreia 
cite 7225 lei.

Premiul II: 876,96 variante cu 11 
rezultate exacte revenindu-i fiecă
reia cîte 399 lei.

Premiul III: 7399,95 variante eu 19 
rezultate exacte revenindu-i fiecă
reia cite 69 lei.
• Programul concursului Pronos

port nr. 25 din 23 iunie rezervă 
participa nților o surpriză plăcută. 
Este vorba de reapariția echipelor 
din p-rima categorie a „Cupei Pri
măveri i“ care, nu ne îhdoijm, vor 
furniza și în această antepenultwnă 
etapă a lor, întreceri pline de dina
mism. Dar. cum în programul con
cursului de duminică aceste echi
pe sînt precedate de 3 meciuri in
ternaționale voim... amina. Cu cîteva 
rînduri de text comentarea k>r și 
vom începe suceinta noastră pre
zentare cu...

Meciul I: R. P. Ungară A — R. 
F. Bulgaria A. Intîlnărea celor două 
formații în cadrul preliminariilor 
campionatului mondial este aștep
tată cu vie nerăbdare de toți iu
bitorii sportului cu balonul rotund, 
care așteaptă de 1« jucătorii ma
ghiari o revenire de formă (anun
țata! după cît se pare și de acel 
9—0 cu Suedda la Stockholm) iar 
din partea celor bulgari o nouă 
confirmare a creșterii valorice pe 
care o înregistrează în ultimul timp. 
Bazîndu-ne pe tehnica lor superioa
ră și pe avantajul terenului, noi 
acordăm prima șansă gazdelor. In 
întîlnirea dintre formațiile secunde 
ale celor două țări pronosticul no6- 
tru le indică învingătoare tot pe gaz
de, care sînt de data aceasta ju
cătorii bulgari. Bazăm acest pronos
tic în special pe faptul că bulgarii

ACTUALITĂȚI DIN NATAȚIE
• Despre concursurile de verificare • Începe 
întrecerea în categoria B de polo • Două selec
ționate de polo au plecat ieri în R.D.G.
UN CONCURS OARECARE, 

DAR CU MULTE ÎNVĂȚĂMINTE. 
Astfel poț fi caracterizate întreceri
le de înot desfășurate sîmbătă și du
minică la ștrandul „Dante Gherman" 
Care au avut drept scop principal 
verificarea pregătirilor efectuate 
în ultima vreme de oomponenții lo
tului național. Termenul „oarecare" 
i se cuvine pe deplin concursului, 
deoarece nu a reușit să depășeas
că nota de mediocritate specifică 
întrecerilor în aer liber din acest 
an. Explicația o găsim nu în gre
șita alcătuire a programului de an
trenament sau în alte motive de 
acest ordin ci este dată de simpla 
citire a listei partlclpanților. O se
rie de elemente care cu un an în 
urmă figurau pe tabelele celor mai 
buni performeri și cu mari pers
pective de progres (Blajek, Kro
ner, Marinescu, Chirvăsuță, etc.) 
au lipsit anul acesta din concursuri 
deoarece s-au dedicat jocului de 
polo. Adăugind acestora numele lui 
Al. Popescu, component al lotului 
secund de polo, și acel 
ai brasiștilor Heitz și Oanță, invi-

Gtanospori
joacă foarte tare acasă și în mai 
mică măsură re acel — deloc con
cludent — 2—2 înregistrat la Buda
pesta de R.P.U. (B) în întîlnirea cu 
Suedia (B). Formațiile de tineret își 
vor disputa întiietatea la Budapes
ta. Rezervele de jucători tineri ta- 
lentați de care beneficiază fotbalul 
maghiar ne dau... curajul de a vă 
statui să indicați „1“ deși nu ne 
îndoim nied o clipă că și R. P. 
Bulgaria va prezenta un „11” redu
tabil.

Iatfi-ne acum în fața a 9 me
ciuri din patria noastră (4 din pri
ma catvgorieț. Știința Timișoara, 

cea mai îndreptățită pretendentă la 
primul loc în seria I, va înfrunta 
pe teren propriu Energia (Recoltai 
Tg. Mureș. „Calculul hîrtiea" indică 
la acest meci un hotărît „1” și noi 
ne declarăm întru totul de acord 
cu acest pronostic. Dinamoviștii din 
Orașul StaJln vor întllni „acașă" 
Energia Ploești, echipă, pare-se. 
ta revenire de formă. Acesta eșțe 
de altfel și motivul care ne face 
Ca alături de „X“ să pronosticăm 
mai curfnd victoria oaspeților de
cît pe cea a gazdelor. Un meci în 
dare avantajul gazdelor apare evi
dent — atît prin tradiție cît și prin 
forma slabă arătată de oaspeți — 
eete cei dintre Energia Petroșani 
șl Fi. roșie Arad. După cum vedem, 
din nou „1" solist în perspectivă, 
spre deosebire de meciul următor 
(Progresul Oradea — Energia St. 
roșu Or. Stalin) în care proaspăta 
promovată în prima categorie va 
încerca să treacă peste desavanta- 
jul jocului în deplasare, con ținui n- 
du-șl — în ciuda multor pronosticuri 

torii noștri au așteptat mingea și 
nu au luptat pentru recîștigarea 
baloanelor pierdute. Din această 
cauză am cîștigat mai greu și 
cu emoții un meci care trebuia 
decis din prima repriză".

• Fotbaliștii suedezi au părăsit 
țara ieri dimineață cu avionul.

Eric KARLSSON, antrenorul 
echipei Suediei: „Un meci echi
librat între două formații sensibil 
egale. Partida s-a terminat — 
așa cum ne-am propus cînd am 
plecat din Stockholm — cu un 
rezultat de egalitate, care pe noi 
ne mulțumește. La echipa romînă 
— din care mi-a plăcut mai alea 
Lazăr — am admirat viteza și 
schimburile de mingi. Jucătorii 
ambelor echipe s-au străduit să 
joace cît mai bine și au reușit. 
Acest meci a subliniat în mod 
clar diferența de temperament în
tre nordici și sudici. Dacă noi am 
putea împrumuta ceva din tempe
ramentul romînilor și romînii ceva 
din calmul nostru, în special în 
acțiunile de poartă, ar rezulta 
două echipe aproape fără cusur. 
Echipei romîne i-a lipsit calmul 
și din această cauză a ratat oca
ziile avute".
• Jan EKSTROM, centrul înaintaș 
suedez: „Intîlnirea a fost foarte 
plăcută și sper că și revanșa va 
fi la fel. Toți jucătorii s-au com
portat bine, dar mie mi-a plăcut 
în special adversarul meu direct, 
Lazăr, care însă mi s-a părut 
mai sigur la mingile înalte decît 
la cele pe jos

Roland JOHANSSON, portarul 

tați în Polonia, ne dăm mal bine 
seama de motivul principal al no
tei de mediocritate semnalată mat 
sus. In plus, trebuie să arătăm că 
hotărîrea de a nu permite înotăto
rilor neselecționați de a se pregă
ti încă în bazinul de la Dante Gher
man silindu-î să se antreneze tot în 
bazjnul acoperit, conturează și mai 
mult aspectul slabei participări. De 
pildă, la 200 m. fluture fete a parti
cipat doar Eiisabeta Bratu, la 200 
m. spate numai 3 concurente, la 
100 m. fluture băieți s-au întrecut 
4 înotători.

In mod firesc, nici pertarmanțele 
nu au fost dintre cele mai bune, 
înotătorii care au realizat timpuri 
meritorii pot fi numărați pe dege
te. Este cazul lui Șt. lonescu 
(C.C.A.) și N. Rujinschi (Dinamo) 
care au parcurs 1.500 m. liber în 
20 : 05,6 și respectiv 20 : 07,9 (re
corduri personale), al Iui Robert 
Botz (C.C.A.) care s-a apropiat la 

două zecimi de secundă de recordul 
probei de 200 m. spate, deținut de 
Caminschi cu 2:35,8. Vorbirvi de 
rezultate nu putem omite recordu
rile stabilite de Margareta Wittgen-

— drumul spre primul loc în clasa
mentul seriei secunde.

Intîtnirile din cadrul categoriei 
secunde a „Cupei Primăverii" își 
fac— debutul în acest program cu 
un veritabil derbi al primei serii: 
Progresul Sibiu — Energia Hune
doara. Formația sibdană pornește fa
vorită nu numai prin prisma avan
tajului terenului, ci și a formei 
bune de care a dat dovadă în ul- 
tifmele etape. In această situație 
oaspeților nu le putem acorda de
cît cel mult șansa unui meci egal. 
Dânamoviștii din Bacău — care 
pînă acum nu s-au remarcat decît 
prin abundența scorurilor egale — 
întîlnesc o echipă destul de ca
pricioasă: Energia 1 Mai Ploești. 
Victoria pe care au înregistrat-o du
minică ploeștenii (2—0 cu Știința 
Tați) ii recomandă și pentru meciul 
de la Bacău deși un rezultat de 
egalitate pare mai ușor de realizat. 
Locomotiva Arad, care a înregistrat 
duminică prima victorie în Cupa 
Primăverii are puține șanse de a 
înregistra o a doua, deoarece ad
versara de la 23 iunie Energia Ln- 
peni se alia într-o formă bună și 
nu... vrea deloc să cedeze primul 
loc -.1 seriei a Hl-a. Deci „2”. Pe
nultimul meci al concursului opu
ne f< rovtaritor coratănțenl o echi
pă c-re ne-a surprins adeseori prin 
comnrt*rea-i inconstantă: Dinamo 
< București. Cum meciul se <tis- 
pu&i la Constanta, credem că Lo
comotiva are cele mai mari șanse 
de a oWflne vlitoria dînd dreptate 
celor oare vor trece „1“ pe bule
tine. Ultim; clasată în seria a Ml-a 
Energia cînplna va îngi-unta 
știința la*!, care după un start pu- 
iemic a început să dea semne de... 
oboseală. Oricît de inconstantă am 
considera însă echipa studențească, 
nu putem crede totuși că Energia 
va avea ocazia să înregistreze o pri
mă victorie în Cupa Primăverii. In 
concluzie, 2 și, pentru orice even
tualitate, „X“. 

suedez: „Mi-a plăcut stadionul șj 
ca arhitectură și ca mărime; ar fi 
foarte bine dacă am avea și noi 
un asemenea stadion. M-a Impre
sionat sportivitatea publicului, am 
admirat coeziunea echipei romine 
și am remarcat pe Bodo. D. Mun- 
teanu si Seredai".

G. BALLA, arbitrul meciu lui: 
„Joc în limitele sportivității, care 
nu mi-a dat de lucru. Echipa Ro- 
mîniei a atacat mai mult, dar 
suedezii s-au apărat organizat și 
au răspuns cu contraatacuri peri
culoase. Mi-au plăcut foarte mult 
Lazăr, Neamțu, Munteanu de la 
romîni, Johansson și Schwartz de 
la suedezi".

Bazii MARIAN, antrenor al 
echipei noastre: „Joc frumos în 
care echipa noastră a dominat și 
a avut multe ocazii, dar lipsa de 
atenție și de concentrare în mo
mentele decisive au dus la nenu
măratele ratări. Echipa noastră a 
greșit în repriza doua, lăsîndu-se 
angrenată în jocul lent al suede
zilor. Aceștia au o echipă tehnică, 
dar nu atît de periculoasă 1» 
poartă"

SEMENESCU, debutant în e- 
chipa noastră: „înainte de meci 
am avut trac ca orice debutant, 
dar o dată intrat pe teren mi-am 
revenit și m-am străduit să cores
pund încrederii. Cred că am ob
ținut nota de trecere la acest 
prim examen, după cum sper că 
voi obține note și mai bune la 
examenele care mă așteaptă la 
facultate și care mă preocupă de 
acum înainte".

stein și Veronica Dodan, ambele de 
la Știința, în proba de 1.500 m. li
ber. Cu 23:55,2 și 25:16,5 Witt
genstein și Dodan au stabilit re
corduri naționale pentru junioare 
categoria I și a Il-a.

Bineînțeles, situația nu poațe mul
țumi pe nimeni, mai ales că ne 
aflăm în plin sezon și în preajma 
unor importante întreceri internațio
nale. Soluția poate fi găsită doar 
printr-o deplină colaborare și în
țelegere între antrenorii de înot, 
și polo, între antrenorii lotului și 
cei aj colectivelor precum și prin
tr-o mai judicioasă muscă dt coif 
tro! și conducere din partea co
misiei centrale de natatie.

ÎNCEPE ÎNTRECEREA IN 
CATEGORIA B LA POLO. 
Fără îndoială, un eveniment 
așteptat cu multă nerăbdare de 
masa jucătorilor de polo pe apă. 
Sperăm însă că mai mult decît în 
edițiile anterioare, tn rindurile 
formațiilor participante la campio
natul din acest an vom vedea evo- 
luînd și mai multe elemente tine
re, care să asigure viitoarele eadre 
fruntașe. Privind lista partxipante- 
lor, constatăm prezenta torni r.iei 
Locomotiva Arad, nou promovată 
în categoria B. De altfel, regiunea 
Timișoara este cea mai bine re
prezentată în acest campionat, a- 
vînd 5 echipe (3 din orașul Timi
șoara și cîte una din Lugoj ți A- 
rad). Sperăm că prezența forma- 
ției - âTăÎTane în categoria B să nu 

fie o simplă figurație, așa cum 
ne-au obișnuit alte echipe djri 

/această categorie (Locomotiva 
Timișoara, Voința Oradea etc.), 
aceasta-cu atît mai mult, cu cit A- 
radul va beneficia de un baiin 
nou care va putea ajut” la de- 
săvîrșirea pregătiri;.

Prima etapă a camoionatului de 
categoria B se dispută duminică și 
are programate următoarele meciu
ri : SERIA I-a : Energia Cluj—Vo
ința Timișoara. Știința Timișoara 
—Locomotiva Timișoara, Flamura 
roșie Lugoj—-Voința Oradea : SE
RIA Il-a ; Voința București—Lo
comotiva Cluj, Flamura roșie Cluj 
—Voința Tg. Mureș, Energia Bu
curești—Locomotiva Arad.

Aseară în jurul orei 23 au pă
răsit țara cu destinația R. D. Ger
mană două selecționate de polo 
pe apă ale orașului București.

După cum am mai anunțat, a- 
cestea vor participa la un turneu 
de poilo pe apă ce se va desfășura 
între 21—23 iunie, în localitatea 
Armstadt. Au făcut deplasarea 
printre alții: Al. Marinescu, A. 
Zahan. Al. Bădiță, V. Marchițin, 
Al. Szabo. A. Grințescu. L. Ke- 
lemen, St. Kroner, T. Biro, C. 
Marinescu, G. Blajek, O. losim, 
Al. Popescu etc.

G. NICOLAESCU 
D. STANCULESCU



Astă-seară, în organizarea ziarului ,.Steagul roșu”

0 GAL* DE BOX CU NUMEROASE „CAPETE DE AFIȘ"
Astă-scară, de la ora 19,30, p^ 

tlggful ins<tak)t ân incinta Stadio
nului Republicii în cadrul galei 
organizată de ziarul „STEAGUL

LUDOVIC AMBRUȘ

(Urnuire din pag. 1)

ROȘU*, cîțiva d intre cei mai 
buni boxeri ai țării vor încrucișa 
mănușile pentru o „miza" c'e sebit 
de importantă: selecționa, ea în 
lotul reprezentativ pentru întîlni- 
rea cu Franța și Jocurile 
Internaționale Prietenești 
Moscova,

A alege din cupr'ns-ul 
mului meciul cel mai atractiv ni 
se pare foarte dificil. Intr-adevăr, 
fiecare partidă își are însemnăta
tea sa. Dacă in cazul mec urilor 
Ilie Dragnea—Șerbu Neacșu, Lu
dovic Ambruș — Pufu Nico’ae și 
Vasile Vintilă—Ștefan Durriitrache 
este vorba de tranșarea mor ri
valități sportive mai vec' i sau 
mai recente, nu este mai puțin a- 
devărat că și celelalte întîlniri 
pasionează în egală măsură. Ast
fel, reapariția campionului o impe 
Nicolae Linca pe un ring bucureș- 
tean e așteptată cu firească ne
răbdare. Mult interes suscită de 
asemenea evoluția redutabililor 
Mihai Trancă și Emil C’șmzș, 
participanți la campionatele euro
pene de Ia Praga, precum și a in
ternaționalilor Toma Constantin, 
Constantin Gheorghiu, Iosif 
Schwartz și Constantin lordache. In 
sfîrșit, din partea tinerilor I. Mi
litam, D. Prunoiu, V. Czegeli, M. 
Farcaș și I. Stoian așteprăm o 
confirmare a bunelor rezultate 
izbutite în ultima vreme.

Sportive 
de Ia

progra-

Constatări îmbucurătoare de la concursul 
republican de călărie desfășurat în Capitală

Deși serios concurat 
nirile internaționale la 
tenis, concursul republican de că
lărie care s-a desfășurat simbătă 
și duminică in Capitală s-a bucu
rat de un impresionant număr de 
spectatori. Din păcate insă aceștia 
au avut de suportat pe lingă căl
dura toridă și chinul de a sta ore 
întregi în picioare (au lipsit tri
bunele care s-au dovedit 
utile la baza hipică din 
Plevnel).

In general, concursul de 
din Cap'tală ne-a prilejuit 
de constatări îmbucurătoare lega 
te îndeosebi de activitatea călă
reților noștri fruntași . care 
ne vor reprezenta in curind 
peste hotare. La dresai, de 
pildă, Gh. Teodorescu și N. 
Mihalcea au demonstrat și în 
cadrul probei de categoria „C 
că sînt in formă și deci că ne pu
tem aștepta de la ei la rezultate 
din cele mai bune. Subliniem că 
în acest concurs probele de dre
saj s-au bucurat și de partici
parea juniorilor. Și pentru că tot 
am amintit de juniori trebuie să 
arătăm aici că atît cei de la Re
colta cit și cei de la Dinamo Plo
ești ne-au uimit pur și simplu prin 
frumoasa lor comportare, ei fiind 
capabili chiar de surprize cum a 
fost cîștigarea probei de ștafetă 
unde au întrecut echipe rutinate, 
ca C.C.A., Dinamo București și 
Dinamo Ploești.

La fel de plăcut ne-a Impresio
nat de această dată și comporta-

de tntil- 
fotbal și

atît de
C.alea

călărie 
o serie

In clișeu tînărul călăreț Mircea Stancu de la C.S.A. București în 
timpul executării parcursului de obstacole cat. „U“.

(Foto Gh. Dumitra)

raj“ și cu această ocazie s-au re
marcat o serie de tinere talente ca 
electric anul C- Varză, un fotbalist 
jurilor cu frumoase perspective, 
voleibalistul Gh. Savin, laborant la 
Fabrica de beton, și handbalistul 
C. Miiiner, topomedrist la baraj.

Nici întrecerea celor 250 de spor
tivi de pe grupul de șantiere ,,Tu- 
nel-ieșire“ n-a fost mai puțin pa
sionantă, mai ales că ei au parti
cipat, în afara celor patru spo turi 
citate, și la concursurile de popice, 
sport foarte agreat pe șantier. In 
acest timp, alpiniștii au marcat un 
nou traseu pe Ceahlău, in vederea 
întrecerii dintre „cuceritorii înăl
țimilor" d n piatra Neamț, Bacău 
și Regiunea Autonomă Maghiară, 
boxerii au susținut o gală cu se
lecționata de juniori a Bacăului, 
fcei mai mici sportivi, copiii, au 
participat în mare număr la între
ceri de atletism, vo’ei, fotbal, te
nis de masă și șah, iar turiștii au 
luat parte la un interesant concurs 
de orientare.

Dar, tinerii de pe șantierele hi
drocentralei nu sînt mulțumiți să 
știe că ei fac sport, ci ar vrea să 
vadă sportul înflorind larg împre
jurul șantierului. De acee-a au și 
efectuat ei numeroase demonstrații 
în comunele Girov, Dochia, Săvî- 
nești. Vaduri și Ceah'ău- In unele 
dintre aceste sate și comune ei au 
lăsat în dar materiale și echipa
ment sportiv.

Sînt numeroase mij'oacele pe care 
sportivii din toată țara le găsesc 
pentru a-și arăta dragostea cu care 
Intîmpină Festivalul și trebuie să 
recunoaștem că nicî tinerii de pe 
șantierele hidrocentralei „V. I. 
^enin“ nm s-an arătat lipsiți de in
ventivitate.

rea lui Gh. Antohi și D. Velicu 
care se pare că au înțeles la timp 
că măiestria lor sportivă trebuie 
să progreseze și nu să fie oprită 
în loc din motive nesemnificative. 
Și cînd spunem aceasta nu ne re
ferim doar la rezultatele înre
gistrate ci, 
la voința 
riozitotea 
tn concurs acești doi călăreți. Dar 
lista eviderițiaților ar fi necomple
tă dacă n-am aminti de Felix Țo-

tn primul rind 
de luptă și se- 

cu care au muncit

BOXERII DINAMOVIȘTI ÎNVINGĂ
TORI 1J1 GALATI

Simbită seara, a avut loc pe are
na Locomotiva din Galați Intilalrea 
amicală de box dintre echipele Di
namo București și Selecționata Ga
lați II. Intilnirea a luat sfîrșit cu 
scorul de 2<—12 in favoarea bucure,- 
tenllor.

Iată rezultatele: M. Oiștea (D) face 
meci nul eu A. Gelegra.ru (G). Tom» 
C. (D) b. p. Dănllă (G), N. Popa (G) 
b. p. șt, Vâcaru (D|. Farcaș (D) b. p. 
V. Iliuță (G). M. Trancă (D> b. ? 
Grădinara (G), Mărăeineanu (D) b. 
p. C. Drago, (G), Prunoiu (D) b. 
Gh. Duțu (G), N. Linca (D) b. p. Si
gh inaș (G), C. Dragnea (D) b. p. Pru- 
nesen (G).

Duminică a avut loc o nouă gală. 
De data aceasta, dinamoviștil au 
primit replica primei reprezentative a 
orașului Galați, pe eare au Intrecut-e 
cu 25—15.

UN MECI RESTANTA IN CATEGO
RIA B LA RUGBI

ITumlnică s-a desfășurat la Cons
tanța Intilnirea restanță din seria a 
IIT-a a campionatului categoriei B 
de rugbl dintre echipa locală Ener
gia și Energia Lupeni. Rezultat: 
5—5 (5—9).

P-

p-

TURISM
sportiv Progresul I.T.B. 
duflaLrdra 
orientare

complex.
regiunea

V. A.

V. Paladescu 
A. Schenkman 
corespondenți

ORAȘULUI CISNADIE A 
CUPA ,.NEUER WEG* 

LA HANDBAL
CISNADIE ÎS (prin telefon) — Vic

toria în cel de al doilea meci din ca
drul finalei Cupei ,,Neuer Weg’’ la 
handbal i-a revenit echipei orașului 
Cisnădie, care a întrecut reprezenta
tiva orașului Jimb'olia cu 16-11 (10-3). 
Deoarece în primul joc, disputat la 
Jimbolia, handbaliștii din Cisnădie au 
pierdut numai la 2 puncte dife
rență, Cupa a fost cîștigată de echi
pa lor.

C. Crețu, corespondent 
O CONVOCARE A JUCĂTORILOR 
DIN LINIIL^,J>E TREI SFERTURI
Antrenorul de stat pentru rugbi, 

prof. N. Pădureanu, a convocat pen
tru astăzi 18 iunie, la ora 20, în sala 
de ședințe din C.C.F.S. C.M. (strada 
Vasile Conta nr. 16) pe toți jucătorii 
echipelor din categoria A. din Capi
tală din liniile de trei sferturi (inclu
siv mijlocașii).

ECHIPA 
CIȘTIGAT

Colectivul 
organizează 
concurs de 
gradul II 
loc în legiunea orașului 
cu plecarea de ta Căminul 
și servește ca normă obligatorie as
piranților la insigna de alpinism 
R.P.R. gradul I și ca standard par- 
ticipanților La campionatul republi
can de alpinism — căță-rarc pe 
stînci. înscrierile se primesc pînă 
miercuri, 19 iunie, la colectivul 
Progresul I.T.B., str. Armenească 
nr. 3. telefon 8.21.28, interior 23.

• BOX. La Sib«u, Progresul din 
localitate a întrecut Locomotiva 
Brăila cu 18-8. Dintre meciurile 
disputate au ieșit în evidență ; 
cat. ușoară:V. Negrea (S.) b.p. Alexe 
Moisa (B.), cat. pană: N. Bîrsan 
(S.) b. p. C. Bohor (B.). ; cat. semi- 
mijlocie : A. Urdea (S.) face meci 
nul cu I. AHcnci (B.). Au asistat 
3.080 spectatori. (M. Vlădoianu, co- 
resp).

• Sîmbătă 22 iunie se va desfă
șura etapa a II-a a concursului re-

21 iunie un 
turistică de 

Concursul are 
Bușteni, 

Alpin

publican de box pentru juniori 
zervat echipelor representative 
regiuni. In program figurează 
mătoarele întîlniri : Galați — 
Suceava — Bacău; Cluj — Ploești,
R.A.M. — Stalin, București — Cons
tanța, Pitești — Craiov?, Hunedoa
ra — Timișoara. Etapa a IlI-a s« 
va desfășura M 7 iulie.

IN LEGĂTURA CU GALA DE 
BOX DE ASTĂ SEARA

Pentru gala de box de astă seară 
biletele se găsesc de vînzare ia 
agenția centrală Pronosport din cal. 
Victoriei 9, agenția Dinamo (șos. 
Ștefan cel Mare) și casa de bilete 
din str. ion Vidu. Sînt valabile la 
ring invitațiile oficiale, carnetele 
roșii (în piele) și dermatin, carne
tele albastre, carnetele verzi (zia
riști), carnetele membrilor comisiei 
centrale de box și cele ale maeș
trilor sportului Ia box. Intrarea se 
va face prin str. Izvor, poarta a 
5I-a. La tribune sînt valabile car
netele arbitrilor și antrenorilor de 
box. Intrarea publicului se va face 
prin str. Izvor, poarta I-a.

Reuniunea are loc pe Stadionul 
Republicii de lai ora 19,30.

CONCURS DE VERIFICARE AL 
SĂRITORILOR IN ÎNĂLȚIME

Mîine după amiază pe stadionul 
Republicii se va disputa un con
curs de verificare al celor mai 
buni săritori în înălțime, la care 
participă loan Soter, Knaller,
C. Dumitrescu și alții.

dovedii că în ul-pescu, care a
timul timp este într-o formă foarte 
bună, Mircea Stancu, I. Dobrescu, 
N. Niculescu, V. Bărbuceanu, I. 
loja, 1. Stuparu, C. V'ad și tină- 
rul căJăref Ion Gheorghe de la 
Dinamo Ploești care continuă să 
fie revelafia probelor de juniori.

Rezultate : Dresaj cat. „C“ (•- 
timpi că) : 1. Gh. Teodorescu
(D.B.) pe Pătat in 1M,U p. ; 2—3. 
N. Mihalcea (E.C.A.) pe Mihnea 
și Corvin cu 189,33 p. și 184,88 
p.. Obstacole cat „U“ : 1. I. loja 
(D. PI.) pe Bar 8 p. timp 1:02,8 ;

Buc.) pe 
Nicu-
0
1.

2. M. Stancu (C.S.A. 
Mir cea 8 p. 1:83,2 ;
lescu (C.C.A.) pe 
1:85,8. — ‘ ;
Gheorghe (D. PI.) 
50,9 sec. ; 2. Puhi 
Buc.) pe Staiia 4
3. Liliana Ioneseu
Crina 4 p. 1 :fiâ,2 ; vcMatvie cai. 
,,M“: 1. Felix Țotpescu (D.B.) pe 
Covrig 4 p. 1:17,9 ; 2. I. Stuparu 
(D. PI.) pe Castor 7 p. 1:37,7 ; 3. 
V. Bărbuceanu (C.C.A.) pe Bre
benei 8 p. 1:27,9. Obstacole ne- 

Gh. Antohi 
1:82,2 ; 2.

3. N.
Sebeș 

Obstacole juniori : 
pe IUr 
Victor (C.S.A.
p. 55,9 sec. ; 
(D. FI.) pe 

Obstacole cat.

p- 
I. 

« p-

v. i _______ „
benei 8 p. 1:27,9. 
numerotate: 1. ___
(C.C.A.) Pe Rubin 9 p. ___ _  _
C. Vla-d (D. PI.) p« Kea-Hu-r 0 
P. 1:82,9 ; 3. V. Bărbuceanu pe 
Robot • p. 1:86,6 ; 4.-5. F. Țo- 
pescu pe Bolero și Gh. Lang. 
(C.C.A.) pe Ropot eu eîte 8 p. 
Obstacole foiță progresivă : după 
un număr de 5 baraje cu ulti
mul obstacol înălt-t la 1^8 ru. 
prdba a revenit h»i V. Bărbucea
nu pe Brebenel cu 18 p. ; 2. Gh. 
Ghițuran (C.C.A.) pe Ga’o® ; 3. 
Gh. Antohi pe Rubin. Proba de 
ștafetă: 1. Recolta (Șt. Nîeder- 
wieser, D. Mihăilescu si E. Lu- 
pancu cu Dragoslava, Pobed^ și 
Guma) timp 4:42,9 ; 2. C.C.A.
timp 5:82,5 ; 3. Dinamo Ploești
timp 5:84.5.

„europenelor” de la Praga
BOX AU

ACEEAȘI „ETERNĂ POVESTE

£e marginea

DECIZIILE

pauzele 
arbitrul

* Discutînd, într-una din 
la „Zimni Stadion", cu

Elvețian Henri Nicoîle, am ajuns 
la concluzia (de altfel nu tocmai 
îneddă) că boxul este poate cel 
mai subiectiv dintre sporturi. Ne- 
Bxistînd posibilitatea de concreti
zare a superiorității 
altuia dintre boxeri, afară de vic
toria înainte de limită, arbitrul- 
jtrdecător se poate conduce în a- 
precierea luptei d:n ring după 
criterii personale. Este drept că 
regulamentul prevede o serie de 
considerente (numărul loviturilor, 
ofensiva, stilul, apănarea etc.), 
dar în u’tirna instanță, cel pus să 
desemneze pe învingător dă prio- 
aț a te opticii sale personale. De 
pildă,* la campionatele europene 
de la Praga au existat judecători 
care au luat mlai ales în conside
rare stilul de luptă, alții au dat

unuia sau
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care boxerii 
repriză, iar

întâietate felului în 
au terminat ultima 
alții susțineau că victoria trebuie 
acordată celui care marchează 
mai mult și mai eficace. Această 
inegalitate de vederi s-a reflectat 
din plin de-a lungul celor 12 re
uniuni ale competiției. In meciul 
cu Gromov, de pildă, studentul 
bucureștean Mihail Stoi'an a avut 
„norocul" să fie judecat de parti
zani ai concepției despre .eficaci
tate".

Aceastia este deci situația >la o- 
ra actuală. Există oare ieșire din 
impas? Proba bl că da. Problema 
n-iar putea fi lămurită insă — du
pă părerea noastră — decît de o 
conferință internațională a arb- 
trilor-judecători de box. în cadrul 
căreia, cu atenție și răbdare, 
trebui examinate 
prevederile 
național al 
ju-nge astfel 
re comun,

ar 
îîeoare dintre 

regulamentului inter- 
AIBA. S-ar putea a- 
11 un punct de vede- 
valabil pentru toți

Hertel (R. D. Germană) a fost unul dintre cei mai buni arbitri- 
judecători ai „europenelor" de la Praga lată-l aci în plină acțiune, 
in timpul meciului John Kidd (Scoția) 
Kidd poartă numărul 51.

arbitri-judecă tori. Deocrmdata
însă, situația existentă nu- poște 
contribui la propășirea ..sportului 
cu mănuși", înțrucît creează con
fuzii mai mult decît regretab le. 
Să vă servim un exemplu. La ,noi, 
o comisie special alcătuită a lu
crat vreme îndelungată pentru a - 
pune în acord regulamentul nos
tru intern cu regulamentul AIBA. 
După dezbateri de ma: multe luni, 
printre modificările aduse se a- 
fla una foarte importantă și anu
me faptul că nu mai există decît 
patru feluri de victorii; la puncte, 
prin K.O., prin neprezentare și 
prin abandon. Aceasta din urmă 
cuprinde de fapt abandonul (re-

— Henri Plaire (Belgia), 
(Foto : CETEKA-Praga^

nuoțarea la luptă), K-O. ul tehnic 
și oprirea meciului pentru răni
rea unuia dintre adversari. Spre 
marea noastră mirare, la Praga 
în toate documentele oficiale au 
figurat dec:zii prin K.O. tehnic 
și oprire pentru rănire, deși regu
lamentul AfBA nu le mai preve
de cam de mulă vTeme...

In opoziție cu problema deczi- 
ilor, credem că la Praga arbitra
jul a făcut un pas înainte, în 
sensul că între cele două poziții 
vădit antagoniste (sancționarea 
severă și lăsarea cît mai liberă a 
luptei) a intervenit un soi de... 
compromis. Intr-iadevăr, ajtmgin- 
du-se la concluzia că întreruperi-

Organizatorii (comisia centrală 
de călărie) s-au străduit șl ei să 
asigure condiții din cele mai bune 
pentru desfășurarea acestui con
curs. Și trebuie să recunoaștem că 
au reușit, oferindu-ne chiar și li
nele surprize: cronomelrori spe
cialiști, starter! recrutați d n r:n- 
durile elevilor școlii de tinerel la 
călărie și operat'.
șurarea probelor. K-am reușit să 
înțelegem însă de ce se mai per
mite unor oficiali, ca de pildă 
iov. Apostol, să-și exercite în ace
lași timp pe teren și profesiunea 
de antrenor, calitate în care aces
ta acordă de mulie ori elev lor săi 
ajutoare de complezență, nepermi- 
se și sancționate de regulament.

OCTAVIAN G1NGU

ritate în desfă-

Ie prea dese ale mec ului 
diversele observații și 
mente strică frumusețea 
rii, arbitrii n-au mai sancționat 
orice infracțiune. Des'gur, lovirea 
evidentă cu mănușa deschisă, lo
virea sub centură, boxul pericu
los cu capul înainte (dar num«ai 
în cazurile re?.Je), precum și cele
lalte abateri grave nu au fost 
trecute cu vederea. Dar, spre de
osebire de campionatele de 
Varșovia și Berlin, excesele 
arbitraj aproape că n-au existat. 
Este un lucru cît se po te de îm
bucurător și el ne procură satis
facții lesne de înțeles, pentqț că 
pîna nu d$ mult, pugiliștli roniini 
au avut mult de păi mit din pri
cina excesivei severități a unor 
arbitri. După cum am avm și sa
tisfacția de a înregistra ap-eceri 
pozitive Ji adresa arbitrului nos
tru Ion Gruia, care sa achitat 
cu competența de mis tinea încre
dințată, conduci nd cu siguranță 
toate meciurile h care a fost de
legat. Să sperăm că experiența 
căpătată la Praga de I. Gruia, ca 
și de I. Firu (prezent și el Li 
dampionafe), va ajuta la ridica
rea nivelului general al arbitraju
lui de box din far”’ noastră.

MARIUS GODEANU
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Egal cu Paul Anderson la J. O CE AȘ DORI SA VAD LA MOSCOVA...

ARGENTINIANUL HUMBERTO SILVETI
SE PREGĂTEȘTE PENTRU NOI RECORDURI
Humberto Silveti era cit pe-acf 

să producă cea mai mare surpriză 
a Jocurilor Olimpice de Ia -Mel
bourne, fiind la un pas de a-1 
învinge pe faimosul halteroi.l a- 
merican Paul Anderson și de a-i 
risipi mitul invincibilității- După 
consumarea întrecerilor la catego
ria grea. Anderson — egal ca re
zultat cu Silveti (500 kg.) — a 
avut destule emoții pinâ cind 
mulțumită... cîntaruiui și-a putut 
adjudeca medalia de aur. Acesta 
îl arătase pe Anderson (ce șan
să !) cu 6 kg. mai ușor deci». ad
versarul său. Locul II obținut la 
Olm+adă a reprezentat totuși 
consac-area tînărului argentinian, 
în vîrstă de 24 de ani, ale cărui 
performanțe de ia Melbourne n-au 
fost deloc în.împlătoare și în ori
ce caz departe de a constitui o li
mită.

Silveti s-a născut în oră-elid 
Colon, în provincia Buenos Aires. 
De mic copil ei îi uimea pe cei 
din jur prin neobișnuita sa forță 
fizică. La 15 ani. Humberto ridica 
fără efort bîrne de 89 kg. iar du
pă ce a scos dintr un șanț o ma
șină (lucru pe care nu l-au pu
tut face c nci oameni) vestea des
pre „uriașul” din micul oraș s-a 
răspîndit în întreaga țară. C teva 
cluburi din capitală i-au propus 
să-și încerce forțele la haltere sau 
lupte. Dar Silveti, care avea pe 
atunci 19 ani, a preferat baschetul. 
Curînd însă greutatea sa pro
prie a depășit 103 kg. și, pier- 
zînd din viteză și mobilitate, el 
a trebuit să abandoneze acest 
sport. In 1951, după o jumăta'e 

de an de antrenamente (spora
dice) Silveti ajunge campion al 
Argentinei cu o pe-formanță de
402.5 kg. Anul următor, la O- 

limpiada din Helsinki el obține
432.5 kg. (150+120+162,5), iar 
în 1953 la campionatele tu mii, 
la Stockholm, atinge 450 kg.

Performanțele sale erau însă 
realizate aproape exclusiv dato
rită forței fizice. In ceea ce pri
vește tehnica, el lăsa mult de 
dorit Punctele mai slabe erau 
la Silveti smulsul și aruncatul. 
Iată de ce antrenorul său Alfre
do Pianta și-a îndreptat atenția 
spre aceste stiluri. Și, ca urmare, 
la s! ieșitul anului 1954 Silveti 
reușește 467,5 kg. (162,54-135+- 
170) amințîndu-se dintr-odatâ ud 
concurent serios pentru cei 
buni grei mondiali.

Anul olimpic 1955 i-a dat 
mai multe griji antreno-ului 
Silveti. Motivul: elevul său
înzestrat — în afara uiiei excep
ționale forțe fizice — și cu ca
lități vocale deosebite, motiv pen
tru care consacra foarte mult 
tirrn ocupației de cîntăreț.

„Humberto — î-a spus într-o 
zi Planta — trebuie sau să uiți 
pentru cîtva timp muzica sau pen
tru totdeauna halterele dacă vrei 
să iasă ceva din tine".

,.Mă simt capabil să atac jumă
tatea de tonă“ — i-a răspuns 
elevul. Și Humberto a început să 
se antreneze cu regularitate de 
patru-cinci ori pe săptămînă. Rezul
tatul se cunoaște In luptă cu cel 
mai mare halterofil din istoria at
leticei grele, Silveti a reușit să-i

lie egal ca perlormanță. El a sta
bilit și un nou record olimpic, îm- 
pingînd 175 kg.

Acum, atletul argentinian conti
nuă să se antreneze cu asiduitate. 
Trei obiective stau în fata sa : re
cordul mondial al lui Anderson ia 
triatlon (512,5 kg), Jocu'he tine
retului de la Moscova unde doreș
te să participe pentru a se măsura 
cu faimoșii halterofili sovietici și, 
în sfîrșit. campionatele mondiale de 
la Teheran dn toamna acestui an.

mai

cele 
lui 
era

...Ne am adresat cu această întrebare citorva sportivi 
d n țara noastră care se pregătesc 
apropiatelor Jocuri ale tineretului.

O VIZITA LA KREMLIN 
ȘI IN ALTE LOCURI

acum cu intensitate în
fruntași 
vederea

Aș vrea

Cald.„ Pe Stadionul Republicii 
sub un soare tropical handbalistele 
își făceau obișnuitul antrenament 
Carolina Cirkgeanu a fost prima 
care ne-a răspuns:

.Mai infii sini puțin emoțio
nată: mi se oferă pentru prima 
dată posibilitate de a mi afla în 
Capitala Uniunii Sovietice. Desi
gur, pentru cinstea de a repre
zenta culorile patriei la Jocurile 
tineretului trebuie să muncim, nu 
glumă. Am auzit multe despre a- 
cest oraș mininat și am văzui

nenumărate fotografii.
neapărat să nu scap spectacolele 
de operă și de balet din patria 
dansului." „Și Kremlinul dacă 
l-am putea vedea — a intrat în 
vorbă Iosefina Ugron. Apoi, o. vi
zită la Institutul de Cultură Fi
zică ar fi de asemenea foarte in
structivă".

„Da, da. Și o vizită la Institu
tul de Cultură Fizică" — a 
eheiat Carolina Cîrligeanu.

DE VORBA CU UN 
^BASCHETBALIST...

.Am mai fost la Moscova 
toamna anului trecut în drum spre 
China — ne-a spus 
tescu component a-1 
baschet. Dar, intr-o 
teva ore, între două 
putut vedea prea multe. Așa că 
abia acum, firește dacă forma a- 
rătată mă va autoriza să fac 
parte din reprezentativa țării, aș 
putea să-mi dau seama de frumu
sețile orașului. Mă interesează în 
mod special muzeele, instituții în 
care Moscova am auzit că ■ este 
foarte bogată și (dacă va fi timp) 
mă voi strădui să văd 
programele culturale ale popoare
lor coloniale, spectacole care m-au 
uimit prin fantezia lor la festi
valul de la București. Dar pînă 
atunci avem tn față întrecerile 
europene de baschet de la Sofia".

...ȘI CU O GIMNASTA
Sala de la complexul „Dante 

Gherman” este „cartierul gene
ral” al gimnasticii. Aici se pregă
tesc în vederea jocurilor gimnas
tele noastre fruntașe. De aceea, 
în dimineața cind am sosit aici, 
toată lumea era ocupată. Singură 
Georgeta Hurmuzadhe sta pe un 
saaun și privea:

„Vrînd-nevrînd trebuie să fac o 
pauză de o săptămînă, fiindcă un 
lumbago nu mă lasă să lucrez. 
N-am putut însă rezista tentației

în-

tn

Grigore Cos- 
naționalei de 
escală de cî- 
avioane n-am

LA TELEFON: Orașul celei de a liI-a ediții 
a Jocurilor tineretului

Noi înscrieri continuă să so
sească pe adresa Comitetu
lui de organizare a Jocurilor 

tineretului de Ia Moscova. In 
momentul de față numărul țărilor 
care își vor trimite reprezentan
ții sportivi la întrecerile din ca
pitala Uniunii Sovietice a atins 
51. Au confirmat participarea 
halterofilii din Jamaica, faimosul 
sportiv argentinian Silveti. cla
sat pe locul II la Jocurile Olim
pice de la Melbourne în proba 
de haltere (categoria grea), dis
cobolul italian Adolfo Consollni 
și alții.

Jnlr-o scrisoare adresată orga
nizatorilor, sportivul cehoslovac 
VI- Stipek arată că jucătorii de 
tenis de masă se pregătesc cu 
inteasitate in vederea apropiatelor 
competiții. La întrecerile de la 
Moscova, R. Cehoslovacă 
reprezentată de cei mai 
sportivi ai săi.

Numeroase personalități 
tive din lume se arată de
cu ideea desfășurări acestor jocuri 
Președintele federației internațio
nale de canotaj academic, Gaston

va fi 
buni

spor- 
aeord

Intilniri interna fon ale ale handbaliștilor noștri
© Vineri 21 iunie sosește în țară, 

la invitația asociației Progresul, 
ca răspuns Ia turneul susținut de 
selecționata Progresul în R.P.F. 
Iugoslavia, reprezentativa feminină 
de handbal a Vojvodinei. Echipa 
iugoslavă va juca sîmbătă 22 cu o 
selecționată a orașului București. 
Marți 25 la Orașul Stalin cu echipa 
Progresul dn localitate, iar Joi 27 
iunie, din nou la București, cu for
mația Progresul M.I.C.

Meciurile sînt extrem de intere
sante și echilibrate, deoarece in 
echipa Vojvodinei sînt și 5 jucă
toare din reprezentativa R.P.F. iu
goslavia care a luat parte la cam- 
p'ontele mondiale din 1956.

• Joi 20 iunie, echipe'e Progre
sul (feminin) și Dinamo (mascu
lin) din Tg. Mureș se deplasează 
la Debreczin (R.P. Ungară) unde 
vor susține o serie de jocuri.

Mulleg, a adresat organizatorilor 
următoarele cuvinte:

„Primiți cele mai calde felici
tări pentru frumoasa Inițiativă 
de a organiza asemenea întreceri 
ale tineretului. Sînt bucuros să 
înscriu marea dumneavoastră 
tcmpetffe fct pa’endărul regate
lor internaționale ale federației”. 
Gaston Mulleg a declarat că va 
fi prezent la Moscova în zilele Jo
curilor tineretului și că acceptă cu 
multă plăcere să prezideze juriul 
de apeL

Și-au mai confirmat prezența I» 
Jocuri secretarul general al federa
ției internaționale de baschet 
/- Johnes, președintele federaț’ei 
internaționale de caiac canoe, Ka
rel Popel. președintele federației 
franceze de rugbi Crabos, se reta- 
ruf federației de tenis de masă din 
Liban, Bahadur, secretarul federa
ției internaționale de box Robert 
Grasse!, președintele federației 
internaționale de scrimă Ferri și 
mulți alții.

La Moscova continuă eu tnten- 
s: ta te pregătirile in vederea cazării 
participanților. și a asigurării ce
lor mai bune cond'țluni de concurs. 
La dispoziția sportivilor vor sta 
marile hote'uri șf restaurante ale 
capitalei U.R.S.S. Ei vor beneficia 
de asemenea (în mod gratuit) de 
frizerii, spălătorii, a'e’iere de croito
rie și de cizmărie. Transportul la 
locul de concurs și r-rin oraș va 
fi asigurat de autobuse elegante 
și autoturisme.

Modificări importan'e au fost a- 
duse stadionului tinerilor pionieri 
unde se vor desfășura întrecerile 
de hochei pe iarbă și ciclism. Velo
dromul a fost complet reconstruit, 
beneficiind de o pistă ol'p'mică de 
beton și tribune pentru 10 000 de 
spectatori. Au fost amenajate 
vestiare spațioase dușuri, camere 
de odihnă, birourile comisiilor 
tehnice și de arbitraj. Terenul de 
fotbal, care va găzdui hocheiul 
pe iarbă, a fost împrejmuit cu

tribune metalice. El a fost rega- 
zonat prezentindu-se acum In con
diții optime pentru concurs-

O activitate intensă desfășoară 
biroul de presă care va pune Ia 
dispoziția ziariștilor și corespon
denților sosiți <ie 
condițiile cele mai bune de lucru 
și posibilitatea de a transmite ra
pid și operativ știrile redacțiilor 
sau agențiilor lor.

peste hotare

ZCELE DOUĂ PASIUNI 
i ALE ANNEI HAYDON
k Au existat jucători care să stră- 
1 lucească simultan atît în tenisul 
\ de timp tit și în cel de masă? Fag
ilul se integrează numai în dome- 
Xniul excepțiilor și — la scară mon- 
f diată — cunoaștem puține exemple 
Ide acest fel. Le-am putea reduce 
/chiar la numai două. Și — fapt 
\deosebit de curios — ele pot fi ex- 
/ primate prin același nume: Hay- 
jdont... Da, este vorba de englezul 
C Adrian Haydon și de fiica acestuia, 
lAnn Haydon. Pe primul am avut 
v ocazia să-l vedem la București în 
11953, mînuind cu deosebită dexte- 
{.ritale paleta de tenis de masă, in 
/ciuda faptului că este un veteran 
\în sport. Iar de performantele An- 
}nei Haydon am auzit cu toții, ea 
\ fiind in acest an finalista probei 
Ide simplu femei la campionatul 
] mondial de tenis de masă.
C Probabil că n’ați știut, însă, că 
S Adrian Haydon a fost , jacheta nr. 
( 2“ a Angliei (pe vremea cind mat 
jjuca celebrul Fred Perry) iar Ann 
(calcă pe urmele tatălui ei, practi- 
J cind cu succes ambele sporturi. 
> Intr-adevăr, Ann Haydon a fost 
if marea revela'ie a ultimelor două
■ sezoane de tenis de cîmp din An- 
l glia. Campioană de juniori in 1955 

și 1956, Ann Haydon a jucat in 
finaJa campionatului britanic pe 
teren acoperit din această iarnă, 
pierzind la limită în fața Chriști- 
nei Truman. De la începutul ace
stui an Ann Haydon a participat re
gulat la toate marile competiții de

și după cum vedeți am venit la 
sală. Cu toată această întrerupere 
sper să-mi găsesc forma cea mai 
bună pentru a nu lipsi din echipa 
care ne va reprezenta la /ocuri- 
Mai ales că la Moscova doresc 
neapărat s-o văd pe Lepeșinskaia 
In „Lacul lebedelor". Am urmărit-o 
aici, la București, in „Călărețul 
de Aramă". Este uimitoare. Apoi 
cred că îmi voi consacra cel puțin 
o zi celebrelor Galerii Tretiahov. 
Dar bineînțeles că cel mai mult 
mă interesează întrecerile de gim
nastică unde sper că echipa noas
tră să se prezinte cel puțin ia 
fel de bine ca la Melbourne.

Ann Haydon in acțiune! „Stin
gă” ei (Haydon este stingace) a 
devenit celebră atit în fața me
selor de tenis, cît și pe terenurile 
cu sgură roșie...

k tents din Anglia clasîndu-se la 
' fiecare cel puțin în semifinală. Re- 
r cent, ea a luat parte la turneul 
[ internațional de tenis de la paris 
■ unde, in fața unui lot extrem de 
I select de participante, s-a clasat In 
f una din semifinale pierzlnd la li- 
x mită în fața redutabilei jucătoare 
f americane Dorothy Knode, care a 
k invins-o cu 6—4. 10—ti.
I Exemplul Armei Haydon pare a 
S fi o dezmințire a opiniilor acelora 
' care consideră că tenisul de masă 

„strica" unui jucător de tenis de 
timp, și viceversa. Intr-adevăr, tî- 
năra ienismană engleză participă 
la concursuri în andrele discipline, 
in aceeași perioadă. Ea se antre
nează simultan la ambele feluri de 
tenis. In această iarnă, Ann Hay
don a făcut antrenamente regulate 
la ambele sporturi: de 5 ori pe 
săptămînă la tenis de masă și de 
2 ori pe săptămînă la tenis de 
timp. Este drept, insă, că ea pă
răsește una din aceste specialități 
atunci cind participă la o compe
tiție importantă. In general, 
joacă mai mult tenis de masă 
timpul iernii, abandonlndu-l 
proape în întregime in cursul 
eonului de oară cind 
cîmp devine preferința sa princi
pală.

Iată însă că valoroasa sportivă 
engleză intenționează ca. In a- 
ceastă vară, să facă o excepție, 
pontici pind simultan la două con
cursuri în ambele ei specialități. 
Este vorba de participarea Annei 
Haydon la Jocurile sportive in
ternaționale prietenești. Acceotind 
cu entuziasm invitația, t i nara 
cătoare a anunțat că dorește 
fie înscrisă atît la concursul 
tenis de masă, cît și la acel 
tenis de cîmp... Este lesne de 
fetes dorința Annei Haydon Am
bele concursuri se anunță deose
bit de interesante și pentru Anna 
Haydon Jocurile de la Moscova 
strut un excelent prilej pentru a-șl 
cîstiga definitiva consacrare.

Rd. V.

tenisul

ea 
în 
a- 

se-
de

ia
să 
de 
de 
în-

t

SPORTUL POPULAR
Nr. 3026 Pag. 7-a



Retrospective după nouă zile de tern's international In ajunul campionatului european de baschet de la Sofia
Cele nouă zile de tenis interna 

țional din Capitală au luat slîr- 
șit. O masă prietenească Ia care 
s-au rostit cuvinte măgulitoare Ia 
adresa acestei interesante compe 
tiții, a încheiat primul contact ma
siv cu reprezentanții „sportului 
alb“ din 10 țări. Dar, deasupra 
aprecierilor laudative rămîn o se
rie de constatări și de obligații 
pe care vom încerca — în parte și 
pe scurt — să le impunem atenției 
celor care se preocupă de tenisul 
romînesc.

LOC TINEREȚII!
Am pornit în cele cinci probe ale 

concursului cu tot ce avem mai 
bun — ca jucători — la ora ac
tuală. Primii care nu ne-au dat sa
tisfacții nici măcar inițiale au fost 
tocmai unii dintre jucătorii consi
derați de bază. Zacopceanu, învins 
in primul tur de bulgarul Ciupa- 
rov (rezultat reeditat și la conso
lare), Caralulis eliminat la început 
de tînărul maghiar Palinkas, Ma
rin Viziru scos din cursă de Bir- 
kaș. Cobzuc depășit de juniorul 
Potanin Exemple nedorîte. dar 
elocvente Din fericire, concomitent 
am avut mulțumirea să asistăm 
la confirmarea posibilităților pe 
plan internațional ale fruntașilor 
tinerei generații. Cristea a înregis
trat două victorii la Ozgenel (Tur
cia) și ungurul Zentay. Bosch a 
fost o adevărată revelație parcur 
g:nd cu succes etape destul de di

ficile: meciurile cu campionul Li
banului Samir Khoury și Palinkas 
ced'nd la mare luptă în fața pri
mei „rachete” a Uniunii Sovietice. 
Sergnei Andreev. Rezultate la fel 
de promițătoare a realizat și Ale
xandru Bard an prin victoriile sale 

la Ciuparov și iugoslavul Panaîo- 
tovic Năstase dintr-o categorie 

de v'rstă puțin superioară, a jucat 
cu siguranță, cîștigînd turneul de 

consolare pentru care a trebuit să 
treacă peste adversari mai experi
mentați. Și s-ar mai putea da cite- 
va exemple de elemente cu pers
pective. Principalul este ca acest 
buche» al tinerei generații să nu 
se ofilească prea repede ci sa for
meze obiectul unei pregătiri și dez
voltări continuie. Bine înțeles că 
pe lîngă efortul propriu fiecărui 
sportiv, va trebui să se alăture 
ajutorul efectiv al antrenorilor și 
al maeștrilor sportului care—dacă 
nu mai reușesc să concureze cu 
succes și aceeași vigoare. — ar 
putea însă împărtăși cu convin
gere din cunoștințele lor

CIT TIMP VA MAI RAMINE 
DEFICITAR TENISUL FEMININ?

Dacă în finalele probelor mas
culine am reușit (prin Gh. Vîztru) 
să avem un reprezentant — în
vingător de altfel pînă la urmă— 
în meciurile decisive ale turneelor 
feminine nu a figurat nici o ro- 
mincă. De fapt acest capi.ol este 
cu totul deficitar, noi bizuindu-ne

ION HORA Șl DINAMO VICTORIOȘI
ORAȘUL STALIN 17 (prin te

lefon de la trimisul nostru). — 
De mult nu am mai asistat la o 
asemenea răsturnare fundamentală 
în clasamentele unei competiții. 
Și aceasta s-a datorat acțiunilor 
îndîrjite și reușit organizate de 
dinamoviști, care făcuseră în ajun 
o etapă surprinzător de slabă Era 
de așteptat să asistăm la un 
contraatac energic al acestora. Nu 
ne-am așteptat însă ca el să se 
soldeze cu rezultate atit de sur
prinzătoare. In final, Dinamo I 
a urcat în clasamentul general 
pe echipe de la locul VII la locul 
IV. Consemnăm de asemenea com
portarea demnă de toată admirația 
a cicliștilor echipei Voința care 
au luat conducerea în clasamentul 
general pe echipe, iar tînărul ta
lent Constantin Moiceanu — ma
rea revelație a cursei — a îm
brăcat tricoul galben, conducind 
cu peste opt minute față de Zanoni 
și Șelaru, clasați pe locurile ur
mătoare.

Iată cîteva faze mai importante 
de pe traseu. Pornire rapidă cu 
nenumărate hîrțuieli. Suferă de
fecțiuni mecanice Iankowski. Nuță, 
Poreceanu. Istrate, Gfodea. Za
noni și alții. 1. Sima și Kirchoff 
se răstoarnă. Prima evadare 
importantă se produce Ia km. 
30 pe șoseaua spre Brețcu. 
Se desprind din pluton Ștefu, 
Hora. Ion Vasile, Gane și Pel- 
caru. La punctul de întoarcere 
(km. 37) ei au un avans de 400 
metri. In același moment, fug din 
p’.uton dirijați fiind de Zanoni 
(revenit extraordinar după pana 

momentan doar pe trei nume: Iri 
na Ponova o jucătoare talentată 
care trebuia de mult să se maturi
zeze. dar a rămas încă în stadiul 
..copilăriei” tenisului, o altă spor
tivă, rutinată, Eva Stăncescu în 
schimb cu posibilități limitate Și 
Julieta Namian care nu reușește— 
inexplicabil — să-și îmbunătățeas
că jocul și să învingă acel com
plex de inferioritate care îi pre
judiciază atîta. Poate că turneul 
de acum, cînd li s-a oferit exem
ple destul de convingătoare de 
cum trebuie să se joace tenis, le 
va servi ca un bun îndrumar. Ju
cătoarele franceze Jacqueline Ker- 
mina și Ginette Bucaille cit și ju
cătoarele sovietice Valeria Kuz
menko și Vera Filipova ne-au ară 
tat că acțiunile în tenis trebuiesc 
gîndite, că există și este utilă o 
tactică anumită, că prin calm, con
centrare și voință se pot răsturna 
scoruri defavorabile, obținîndu-se 
victoria, că întrecerea sportivă 
este o luptă cu adversarul dar și 
cu tine însuți. Cît vor învăța ju
cătoarele noastre, mai ales cete ti
nere din această lecție pentru a 
ieși din diletantismul lor cu ve
le tați de afirmare?

ȘI DE ARBITRI DEPINDE 
BUNA DESFĂȘURARE A 

JOCULUI..
Indiferent că te afli pe scaunul 

înalt al arbitrului de centru, la un 
nivel mai jos pe un taburet ca ar
bitru de linii sau la masa juriu
lui în calitate de arbitru princi
pal ești obligat să cunoști la per
fecție regulamentul, să te concen 
trezi la maximum și să fii obiec
tiv. Ei bine, turneul terminat re
cent a conținut mai ales spre par
tea lui finală, unele greșeli su«ă- 

rătoare cu o influență directă asu
pra bunului mers al partidelor. 
Cele mai flagrante exemple de 
neatenție dăunătoare s au săvtr- 
șit de pildă în finala de simplu 
masculin. Nici G Viziru și nici 
— mai ales — S. Andreev nu au 
fost scutiți de asemenea erori, 
care au avut darul să enerveze 
pe jucători și să influențeze 
în mod negativ desfășurarea jo
cului.

C. SEVEREANU 
N. MARDAN

Vom revedea pe tenismenH turci și bulgari
Spectatori oacureșten; vor avea 

prilejul mîine și joi să urmărească 
o serie de Intîlniri amicale de te
nis între jucătorii bulgari, turci 
și reprezentanții colectivulu: Știin
ța Politehnica. Meciurile se vor 
disputa in aceste două zile cu în
cepere de la ora 9 și de la ora

de cauciuc) rutierii Șelaru, C. 
Moiceanu, Teske și C. Dumitru. 
Aproape de Orașul Stalin o bari
eră întîrzie cîteva zeci de se
cunde grosul plutonului. In dru
mul de la Orașul Stalin spre 
Predeal, fac joncțiunea cele două 
grupuri de fugari. Pe Timiș se 
pierd Teske și Pelcaru. La Pre
deal grupul avansat (rămas în 
opt oameni) are un avans de 5 
mia. 15 sec. asupra plutonului 
condus de Molnar, Kaminski, Șer- 
ban, Țupa și alții-

De la Predeal la Sinaia și îna
poi spre Orașul Stalin plutonul 
mare, care îi urmărește pe fugari, 
este reținut de unele bariere a- 
proape șase minute, în timp ce 
fugarii scapă neopriți. Deși Du
mitrescu agită uneori grupul ma
siv, totuși acesta are unele mo 
mente de acalmie care contribuie 
la distanțarea sa față de plutonul 
avansat. Morișca fugarilor a func
ționat perfect și astfel la capătul 
etapei înregistrăm următorul cla
sament :

/. lan Hora (Dinamo If) a 
parcurs 162 km. In 4h 25:56 (me
die orară 36,540 km.) ; 2. Aurel 
Șelaru (Dinamo I) 4h 25:59 ; 3. 
L. Zanoni (Dinamo 1) ; 4. Șt.
Ștefu (Dinamo II) ; 5. C. Moi
ceanu (Voința) ; 6. Ion Vasile 
(C.C.A.) ; 7. Petre Gane (Ener
gia) ; 8. C. Dumitru (Progresul) 
Cu timpul de 4h 38:53 a sosit 
plutonul mare (inclusiv C. Du
mitrescu) al cărui sprint a fost 
cîștigat de maghiarul Torok. Pe 
echipe etapa a revenit formației 
Dinamo I. urmată de Dinamo H 

ULTIMELE VEȘii 
DE LA SOFIA. Co
respondentul nostru 
Toma Hristov ne-a 
telefonat aseară ur
mătoarele informații 
în legătură cu cam
pionatul european 

masculin care începe 
peste două zile în ca
pitala Bulgariei. Lu
crările pentru amena
jarea podiumului, a 
instalației electrice și 
a celei de marcaj de 
pe stadionul Levski 
au fost terminate. De 
asemenea, cele două 
săli de sub tribunele 
stadionului sint gata 
să găzduiască even
tualele meciuri ce nu 
s-ar putea disputa 
afară din cauza ploii. 
Prima echipă sosită 
la Sofia a fost repre
zentativa R P. Alba 
nia care a venit încă 
de vineri. Simbătă 
după-amiază. cu avio
nul. a sosit echipa 
Rominiei care a fost 
intlmpinată la aero

Federația franceză de box a anunțat lotul 
pentru tntilnirea

Din Paris a sosit ieri o tele
gramă prin care Federația Fran
ceză de Box face cunoscut forului 
nostru de specialitate lotul pen
tru întîlnirea cu reprezentativa 
R. P Romine, programată pentru 
30 iunie, la București. Printre pu- 
giliștii anunțați se numără cu- 
noscuții RENE LIBEER (muscă). 
YVES RETAIL (pană), ANDRE 
VA1ROLATTO (semiușoară). CLA
UDE SALUDEN (ușoară), RO
BERT LEPR1NCE (semimijlocie). 
MOUSSA SANGARE (mijlocie- 
ușoară), LEON LABAJ (grea) și 
alții. Antrenorul formației este 
fostul campion profesionist PIER
RE MONTANE care a condus lo 
tul pugilîștilor francezi și la re-

Miine și joi

16 și vor avea loc pe terenurile 
Știința Politehnica și Centrul de 
antrenament nr. 2. Dintre jucăto
rii romîni vor lua parte Șt. An- 
ghelescu, Gh. Slapciu, I. Dancea,
I. Mita și G. Silberman. Intrarea 
gratuită.

„CURSA MUNȚILOR”

IN ETAPA A ll-A
Voința, C.C.A. II, Energia, Pro
gresul etc.

In clasamentul general con
duce C. MOICEANU (VOINȚA) 
cu 9h 08*33 urmat de L. Zanoni 
(Dinamo) 9h 17:08, A. Șelaru 
(Dinamo) 9h 17:19, Ion Vasile 
(C.C.A.) 9h 17:19, Petre Gane 
(Energia) 9h 17:30 ș.a. (Pe locul 
8 la o diferență de 12 min. 57 sec. 
de lider, se află C. Dumitrescu). 
Pe echipe locul I este deținut de 
Voința urmată la 8 min. 50 sec. 
de C.C.A. II, la 9 min. 25 sec. 
de C.C.A. I și la 9 min. 40 sec. 
de Dinamo I.

EMIL IENCEC

1 erautiua a reușit, dar la un moment dat fugarii se pare că nu 
se înțeleg rulînd disparat. In mijloc Șt. Poreceanu (C.C.A.)

port de un mare nu 
măr de sportivi, re
prezentanți ai inspec
ției republicane de 
baschet, ai comisiei de 
organizare și de foar
te mulți ziariști. Bas- 
chetbaliștii romîni lo
cuiesc la hotelul Vito- 
șa unde vor mai sta 
și echipele R. Ceho
slovace ș' Finlandei. 
Imediat după sosire, 
baschetbaliștii romîni 
au tăcut o vizită la 
stadionul „Vasil Lev
ski’’,. examinind cu a- 
tenție.„ podiumul. Atit 
antrenorii echipei ro
mi ne cit și jucătorii 
s-au declarat mulțu
miți de calitatea aces
tuia. Duminică dimi
neața oaspeții au fă
cut un ușor antrena
ment pe podiumul un
de vor avea loc me
ciurile. In general, 
echipa Rominiei a in
sistat asupra aruncă
rilor la coș. Luni după 
amiază baschetbaliștii 
romîni au jucat — în

meci de antrenament 
— cu Lokomotiv So
fia.

MIERCURI. TRA
GEREA LA SORȚI A 
SERIILOR. Miercuri 
la ora 10,30 va avea 
loc la Sofia un act la 
fel de important a- 
proape ca și jocurile 
insăși: tragerea la
sorți a seriilor. Actua
lul sistem prevede, 
după cum am mai 
scris, ca primele opt 
echipe din clasamen
tul general al ultimu
lui campionat euro
pean să fie repartizate 
cite două in cite o 
serie. Primele patru 
echipe alcătuiesc ca
pii seriilor chiar în 
ordinea clasamentului, 
iar celelalte patru 
(printre care și echi
pa noastră) vor fi 
repartizate în serii 
prin tragere la sorți. 
Celelalte formații sînt 
împărțite în serii prin 
tragere la sorți. Dacă

de la București
centele campionate europene de la 
Praga.

Totodată, Federația Franceză de 
Box face cunoscut că nu are nici 
un reprezentant la categoria semi
grea, capabil să facă față, în bune 
condițiuni, campionului european 
Gheorghe Negrea. Pentru acest 
motiv, se propune disputarea încă 
unui meci la oricare dintre cele
lalte categorii și anularea meciu
lui de categorie semi-grea.

Taleriștii noștri concurează 
la Moscova

Mîine dimineață părăsesc Capi
tala echipele noastre de skeet și 
talere care vor participa la con
cursurile de la Moscova. întrece
rile din Capitala Uniunii Sovie
tice încep la 21 iunie. Din for
mațiile noastre fac parte Gh. Flo- 
rescu, 1. Dumitrescu, Marcel Va- 
siliu și alții.

CONCURSUL INTERNATIONAL
PRAGA 17 (prin telefon). Sim

bătă și duminică s-a desfășurat în 
capitala Cehoslovaciei un mare 
concurs internațional de canotaj la 
care au participat, în afara concu- 
renților cehoslovaci, și 60 de spor
tivi din R. D. Germană, Polonia, 
Ungaria și Austria. întrecerile au 
avut loc pe fluviul Vltava.

Iată rezultatele înregistrate în 
finală: Femei: Schif simplu: 1. Eva 
Sika (Austria) 4:06,8; 2. Libuse Do” 
lezalova (C.S.R.) 4:10,2; 3. Elena 
Makowska (Polonia) 4:11.4. Schif 
dubhi: 1. Cehoslovacia 3:56; 2. „Do. 
nau“ Linz (Austria) 3:59,5; 3. Vasas 
Budapesta 4:00,9. 4 + 1: 1. Byd
goszcz (Polonia) 3:54,5; 2. Spartak 
Brno 3:55,6; 3. Dynamo Decin 3,56,0 
8+1: 1. Spartak Brno 3,38,4: 2. 
R.D.G. 3:42,0; 3. Ungaria 3;43,0.

Bărbați: Schif simplu: 1. Ko
zak (C.S.R.) 8;01,8; 2. Szabo (Un
garia) 8;07,7; 3. Meizlik (C.S.R.) 
8;09,0. Schif dublu: 1. Slovan Bra
tislava 7;20,0; 2. Spartak Nusle 
7;22,5; 3. Austria. 2 + 1: 1. Aus- 

ne gindim că in gru
pul acestora se află 
echipe de mare valoa
re (Franța, Egipt, Is
rael, Grecia etc.) ne 
dăm seama că această 
tragere la sorți are 
o deosebită importan
ță ea puțind să pună 
in afara turneului fi
nal unele echipe cu 
justificate pretenții la 
titlu, lată pentru ce 
operațiunea de mîine 
este așteptată cu in
teres și justificate 
emoții.

SOSIRILE ECHI
PELOR PARTICI
PANTE. In cursul zi
lei de luni au venit 
la Sofia pe calea ae
rului reprezentativele 
Uniunii Sovietice și 
Cehoslovaciei. Cu tre
nul a sosit echipa 
Scoției. Astăzi vor 
veni reprezentativele 
Franței și Belgiei (cu 
avionul) și echipa 
Iugoslaviei (cu tre
nul). Celelalte echipe

■ or sosi m;<T<-«rî.

• Duminică la Bogota, în fața 
a 60.000 de spectatori, echipa de fot
bal a Columbiei a terminat la ega
litate cu Uruguay: 1—1 (1—6). Me
ciul s-a desfășurat în cadrul preli
minariilor campionatului mondial.
• In turui ciclist al Bulgariei, 

după 6 etape tricoul galben conti
nuă să se afle în posesia cîștigăto- 
ruiui Cursei Păcii, Nencio Hristov.
El a fost cronometrat pînă acum^ 
cu tințpul de 22 h.51 min. 24 
II urmează Milko Dimov 23 h.03:16,^^^ 
Ivan Todorov 23 h.64:62, A. Gorna
kov 23 h.06:49, I. Kaburov 23 h.l6:65 
și Boian Koțev 23 h. 16:17.
• La Pekin au sosit selecțAonateAe 

masculine și feminine de volei ale 
R.D. Germane. Sportivii germani vor 
întreprinde un turneu de 24 zile în 
principalele orașe ale R.P. Chineze.
• Duminică seara s-a desfășurat 

în capitala R.P. Bulgaria meciul 
de box Sofla-Miinchen. întîlnirea s-a 
terminat cu un rezultat de egalitate: 
19—10.
• La Kattowice s-au întUnit echi

pele de gimnastică ale R.P. Polone 
și R.P. Bulgaria. După o luptă foar
te strfnsă, victoria a revenit la li
mită gazdelor cu 135—1®4,3 la femei 
și 276,4—278,2 La bărbați.

DE CANOTAJ DE LA PRAGA
tria 8;22,7; 2. Spartak Smichov 
(C.S.R.) 8;37,0; 3. Slovan Hodonin 
(C.S.R.) 9;23,4. 4 fără cirmaci: 1. 
Spartak Smichov (C.S.R.) 7;06,2;
2. Spartak Nusle (C.S.R.J 7;12.8;
3. Motor Berlin (R.D.G.) 7;14,
4 -f-1. 1. Motor Berlin (R.D.G.^B 
7:25,3; 2. Slovan Olomouc (C.S.R.) 
7;27,5; 3. Spartak Nusle (C.S.R.) 
7:27,6. 8 + 1: 1. Motor Berlin 
(R.D.G.) 6;29,2; Slovan Breclav 
(C.S.R.) 6:29,4; 3. Slavoj Visehrad 
(C.S.R.) 6:29,5.

Alte rezultate din 
,, Memorialul Rosicki ”

Praga 16 (prin teleion). Spec
tatorii prezenți duminică în tri
bunele Stadionului Armatei au 
urmărit întreceri interesante în
cheiate cu următoarele rezultate: 
H00 m: Andersen (Norv.) 1:50,8; 
Liska (Ceh). 1:51,3; suliță f.: 
Figwer (Pol.) 52,64 — nou re
cord; Zatopkova (Ceh.) 48,04; 
Smejkalova (Ceh.) 43,19; prăjină:"- 
J. Krejcar (Ceh.) 4,20; Stevkovic 
(Ceh.) 4,20; 400 m.g.: Kotlinski 
(Pol.) 52,0; Bartoș (Ceh.) 52,7 
— nou record; 400 m.f.: Mu’le- 
rova (Ceh.) 58,8; 200 m.: Foik
(Pol.) 21,8; Jinasek (Ceh.) 21,9; 
Konovalov (U.R.S.S.) 21,9;
100 m.f.: Krepkina (URSS) 11,9; 
Kohler (RDG) 12,1; Mayer 
(RDG) 12,2; înălțime: Savcinsky 
(Ceh.) 1,98; Lanski (Ceh.) 1,98; 
Degtearev (URSS) 1,90; Kovar 
(Ceh.) 1,90; greutate f.: Tîșkie- 
vici (URSS) 15,95; Usenik (lug.) 
14,81 — nou record; suliță: Dani- 
elsen (Norv.) 76,22; Radz:wono- 
wicz (Pol.) 71,15.


