
a triunghiularului atletic feminin
R.P.R. - CEHOSLOVACIA—ITALIA

ZLATA ROZKOSNA/OLANDA BALAȘ

PAOlA PA/LRNOSTER

Stadionul Republicii din Capi
tală găzduiește mîine după amia
ză întrecerile din cadrul celei de 
a doua ediții a intilnirii triun
ghiulare de atletism între echipele 
reprezentative feminine ale R. P. 
Romîne, Cehoslovaciei și Italiei.

Această întilnire coincide cu cel 
de al 20-lea și al 21-lea meci sus
ținut de echipa feminină a țării 
noastre. Palmaresul echipei noas
tre reprezentative a început în a- 
nul 1932, cu disputarea primei in- 
tîlniri între echipele Romîniei și 
Ungariei. De atunci, fetele noas
tre au întîlnit echipa Ungariei de 
cinci ori, pe cea a Uniunii Sovie
tice, Franței și Norvegiei de cite 
două ori, cîte o dată s-au între
cut cu echipele Poloniei, Bulga
riei. Belgiei, Elveției, Olandei și 
Austriei. Cu ocazia triunghiularu-

Vom. avea un 
teleferic în Bucegi...

• Sîntem în măsură să anun
țăm cititorilor noștri o veste care, 
fără îndoială, îi va bucura. Este 
vorba de îndeplinirea unei vechi 
dorințe a celor care merg pe 
munte, de realizarea unui dezi
derat mai vechi al schiorilor de 
toate categoriile și anume ame
najarea unui teleferic în Bucegi. 
Proiectul telefericului a venit din 
partea prof. ing. Dan Mateescu 
din Timișoara, același care a rea
lizat telefericul din Postăvar. In 
Bucegi, telefericul va fi construit 
de la cota 1.400 pînă la Vîrful 
Furnica, avînd o diferență de ni
vel de 700 m. (de la 1.400 la 2.100 
m.) cu o lungime de 2.500—3.000 
m. In momentul de față se schi
țează traseul, se fixează punctele 
de montare a stâlpilor și în cîteva 
săptămini va începe lucrul pro
priu zis, încît pînă în toamnă te
lefericul va fi pus Ia dispoziția 
turiștilor. Salutăm această ini
țiativă care va contribui în mare 
măsură la dezvoltarea pe cale și 
mai largă a schiului și urăm 
constructorilor spor la muncă.

O nouă competiție internațională 

de tenis în Capitală
După concursul internațional și 

turneul triunghiular abia ter
minate, iată că începînd de 
marți și pînă sâmbătă, spec
tatorii bucureșteni vor asis
ta la noi întreceri internațio
nale de tenis. Este vorba de două 
turnee (masculine și feminine) de 
tineret între reprezentativele R.P. 
Ungare, R. P. Polone și R. P. Ro

mine. Este posibil ca în ambele 
turnee, țara noastră să fie repre
zentată de cite două formații mas
culine și feminine. Meciur'e vor 
avea loc pe terenurile reamena- 
jate ale centrului de antrenament 

lui de mîine reprezentativa noas
tră întîlnește pentru a doua oară 
echipele Cehoslovaciei și Italiei. 
Este interesant de arătat că cele 
mai multe meciuri au fost sus i- 
nute din 1949 ( 15 și cu acesiea 
două, 17). Dintre actualele repre
zentante ale culorilor țării noas
tre, singure Lia Manoliu și lolan- 
da Balaș au participat la toate a- 
ceste întîlniri, ceea ce este un 
fapt demn de toată admirația. Le 
urmează în , clasament” Alexan
dra Sicoe și Ilona Miklos, cu cele 
mai multe participări.

In întrecerile de mîine țara 
noastră va fi reprezentată de ur
mătoarele atlete: 100 m.: Alexan
dra Sicoe, Claudia Ruse; 200 m.t 
Alexandra Sicoe. Ioana Luță; 800 
m_: Florica Oțel, Elisabeta Buda: 
80 mg.; Ana Șerban Liana Jung; 
lungime; Maria Mariș-Pândele. 
Gabriela Belu; înălțime: lolanda 
Balaș. Eva Mayer; greutate: Ana 
Roth-Coman Melania Velicu-Sila- 
ghi; disc: Lia Manoliu. Paraschi- 
va Lucaci; suliță: Maria Diți, Ilo
na Miklos; 4X100 tn.: Alexandra 
Sicoe. Claudia Ruse. Ioana Luță. 
Letiția Bardaș Bendiu. In general 
echipa noastră este tinără (media 
vîrstei: 22 5 ani) și dornică să ob
țină performanțe la valoarea ade
văratelor posibilități ale atletelor ce 
o compun. Tocmai de aceea, cu
noscând dorința aceasta, sintem 
convinși că intr-adevăr fetele 
noastre se vor comporta la înălți
me.

Puternica echipă a Cehoslova
ciei (cîștigătoarea ambelor meciu
ri ale intilnirii de anul trecut de 
la Napoli) a sosit in București 
încă de miercuri. Valoroasele atle
te cehoslovace sînt optimiste și 
doresc să reediteze victoriile din 
1956 și să realizeze rezultate cit 
mai bune. Lotul cehoslovac se

(Continuare in pag. a 3-a).

Astăzi pe Stadionul Republicii

Handlialisieie sin București și voiuodini 
inaugurează sezonul international

«
Astăzi după amiază, pe stadio

nul Republicii — în deschidere la 
jocul internațional de fotbal — 
reprezentativa feminină de hand
bal a Vojvodinei își va inaugura 
turneul pe care îl întreprinde in 
țara noastră, întîlnind selecționata 
Capitalei. Partida se anunță deo
sebit de interesantă, pe de o 
parte pentru că echipa oaspe — 
care a sosit în București ieri di
mineață — este alcătuită din nu
meroase jucătoare de valoare 
(componente ale echipei naționale 
a Iugoslaviei), iar pe de altă 
parte selecționata orașului Bucu
rești poate fi considerată ca o 
veritabilă reprezentativă a țării.

Cu alte cuvinte, astăzi după a-

Nr. 2 și se vor disputa după sis
temul Cupei Galea (4 simpluri și 
un dublu).

Forul de specialitate ungar a 
anunțat că va deplasa ur
mătorul lot: Clara Bardoczi, So
fia Brausman, Paula Vajda, Zol- 
tan Madai, Frencz Toth și D. 
Ambrus.

Selecționatele romîne vor fi for
mate din; Julieta Namian, Irina 
Ponova, Hermina Brenner. Livia 
Avram, Ecaterina Roșianu, Bar- 
dan, Bosch, Serester, D. Viziru, 
Georgescu, Țirjac, Albert.

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
Șl AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.
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La Atena, jucătorii noștri au avut o surpriză 
•••plăcută: fotbaliștii greci au jucat ofensiv !•••
—De vorbă cu membrii echipei naționale, la sosirea lor

Poate că cele cinci minute de 
întîrziere li s-au părut lungi unora 
dintre cei care așteotau ieri 
multă nerăbdare pe fotbaliști1 ro- 
mîni. victorioși în Grecia. Cert 
este că ele au trecut pe nesimțite 
și... iată avionul aterizînd pe pista 
aeroportului Băneasa. Spre cei 
«are coborau veseli si fericiți de 
a se revedea in țară și cu... un 
aconto de două puncte hiat în 
campionatul mondial, s-au îndrep
tat soțiile, copiii, prietenii și ofi
cialii ieșiți in Intîmpinare^ lor 
îmbrățișările, stringerile de mină, 
felicitările și. bine înțeles, florile 
au subliniat momentul și bucuria 
revederii. Iar după scurgerea a- 
ces‘.or cîteva clipe au urmat, fi
rește. momente mai prozaice: co

amiază pe Stadionul Republicii 
vom avea prilejul să vedem evo- 
luînd multe din cele mai bune 
jucătoare de handbal din Iugo
slavia și Rominia. In acest sens 
este de notat faptul că handba
listele care vor juca astăzi își 
vor inaugura sezonul internațio
nal, această partidă oferind 
deci un bun prilej de verificare 
a pregătirilor făcute in vederea 
viitoarelor întîlniri.

Cîteva cuvinte despre echipa 
Vojvodinei. Ea este alcătuită în 
majoritate din jucătoare de la 
Spartac Subotița, echipa campioa
nă a Iugoslaviei. Din cele 11 ju
cătoare care alcătuiesc formația 
Vojvodinei, 5 (Tot, Sabljak, He- 
geduș. Berenji și Radakovici) au 
făcut parte din selecționata na
țională a Iugoslaviei care a par
ticipat Ia ultima ediție a campio
natelor mondiale. In afară de a- 
cestea o serie de alte jucăftare, 
mai tinere, au fost selecționate 
ulterior în echipa reprezentativă a 
Iugoslaviei.

Meciul va începe la ora 17 și 
va fi arbitrat de Gh. Popescu 
(București). Formațiile probabile 
ale celor două echipe sînt urmă
toarele: REPREZENTATIVA VOJ
VODINEI: Paiockai (1) — Kucov 
(2), Jurkac l (3), Hegeduș (4), 
Mactar (5), Mahalik (6) — Be- 
renji (7), Sabljak (8), Horvat 
(9), Tot (10). Radakovici (11); 
SELECȚIONATA ORAȘULUI 
BUCUREȘTI: Naghi (1) — Neu- 
hror (2), Cirligeanu (3), Popes
cu (4), Ugron (5), Sălăgeanu- 
Szoko (6) — Starck (7), Jianu 
(8). Windt (9), Pădureanu (10). 
V, Dumitrescu (11). 

mentariile asupra meciului de Ia 
Atena.

.. „Grecii au Jucat mai bine decît 
în meciurile susținute astă iarnă 
cu selecționata orașului București 
și decît în partida cu Iugosla
via" — ne-a mărturisit antrenorul 
de stat Gh. Popescu.

— „Nu-i mai puțin adevărat 
însă—a intervenit antrenorul eme
rit Em. Vogi — că și echipa 
noastră a luptat excepțional în 
acest meci. In care — spre s> 
prinderea noastră—grecii n-au ju
cat în apărare, ci au făcut un 
meci deschis. Lucrul acesta a con
venit, mai ales înaintării. Jocr 
însă a avut un aspect specific de 
campionat în care echipele au 
lăsat pe plan secund preocuparea 
pentru calitate. Cum e și nor-

Jucătorii și conducătorii e- 
chipei naționale A de fotbal, 
la sosirea lor pe aeroportul 
Băneasa. Pe chipurile lor. se 
poate citi bucuria pentru vic
toria obfinută la Atena, tn pri
mul meci din preliminariile 

1 campionatului mondial.
—

Ștafeta „Scînteii pionierului66...
_« străbătut pînă 

acum 1012 km, tre- 
ctnd prin 21 orașe 
șl 103 comune. Pri
miți pretutindeni cu 
entuziasm, purtătorii 
ștafetei duc vești des
pre frumoasele reali
zări ale pionierilor: 
un reușit concurs de

înot al copiilor din 
Galați, 11.000 lei'a- 
dunați pentru fondul 
Festivalului de pio
nierii din Iași, o fru
moasă expoziție a 
darurilor pentru Fes
tivalul de la Mosco
va, confecționate de 
elevii din comuna

Noi baze sportive la Baia Mare
Cu sprijinul sfatului popular orășenesc, sportivii din Baia Mare 

vor termina peste puțină vreme o nouă sală de sporturi, cu dimen
siuni de 18x30 m. și un nou bazin de înot de 20x50 m. prevăzut cu 
trambulină pentru sărituri. Colectivele Energia 1 Mai și Phbnix 
își construiesc noi stadioane prevăzute cu tribune. (V. Săsăranu—. 
corespondent).

Fruntași în producție
O vizită în atelierele C.F.R. 16 

Februarie din Cluj îți dă posibi
litatea de a admira sîrguința cu 
care lucrează sportivii din aceas
tă întreprindere, dornici să tn- 
tîmpine Festivalul de la Moscova 
cu realizări deosebite. Dintre a

ip’- 'ti*'

pe aeroportul Băneasa— 
mal atunci cînd urmărești cali
ficarea într-un turneu final. Echipa 
noastră a avut de înfruntat un 
adversar tare în... terenul „beton", 
precum și în maniera de joc a 
grecilor — în forță și rapid—care 
nu ne-a prea convenit. Jucătorii 
noștri au jucat însă cu mult* 
energie și au cîștlgat pe merit.

(Continuare în pag. a 8-a)

Cu qîndul 
la Festival

Tînăra tehniciană
Marja Caras a MAISÎNT* 
fost aleasă dele
gată a tineretului 
de la „F.C. Gheor- 
ghe Gheorghiu— 
Dej", pentru Fes
tivalul de la Mos
cova. Ea va 
vorbi cu firească 
mîndrie despre numeroșii t neri 
muncitori ai întreprinderii, prin
tre care gimnasta Maria Sofronia, 
handbalista Constanța Popa, at
leta Victoria Dochioiu, fotbalistul 
Alexandru Stoican care și-au de
pășit cu mult sarcinile de plan în 
întrecerea desfășurată în cinstea 
Festivalului. Ea va povesti des
pre numeroasele reuniuni organi
zate la „Colțul Festivalului", și, 
îndeosebi, de aceea cu prilejul 
căreia ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București. A. A. Epișev.a 
vorbit despre pregătirile pent™ 
Festivalul de la Moscova.

★
Miercuri după-amiază sala de 

festivități a uzinelor „Mao-Tz» 
dun" din Capitală, devenise neîn
căpătoare. Sutele de tineri salariaț! 
ai întreprinderii se adunaseră pen
tru a și alege delegatul care să-4 
reprezinte Iar Festivalul de la Mos
cova. Cînd a fost rostită propune- 

1 
(Continuare In pag, a 8-a).

Oancea, un nou an
samblu artistic tn- 
ființat In comuna 
Poieni...

Ștafeta a trecut, 
zilele acestea din Re
giunea Autonomă Ma
ghiară pe teritoriul 

regiunii Cluj. (Rada. 
Popa—corespondent).

— fruntași în sport
ceștia, fotbalistul L. Gavrilă —»'» 
din secția I locomotive — volei
balistul N. Trifu, alpinistul I. Ru- 
su și alții se află în fruntea ce
lor ce-și depășesc sa-rcinile de 
plan lunar. (V. Cacoveanu — co-i 
respondent)



MATM/ALMM

De curmd a apărut in cotoane- 
le ziarului nostru la rubrica 
, Spartachiada de vară a tine
retului" un material intitulat: 
,,ln București, după două luni de 
desfășurare a întrecerilor", care 
critica lipsa de preocupare a co
lectivelor sportive din unele ra

ioane ale. Capitalei față de orga
nizarea acestei mari competiții. Și 
critica a tost folositoare. Astfel, 
în raionul Gh. Gheorghiu-Dej, 
unde numărul participanților era 
cu două săptămini in urmă doar 
de 5000. cifra globală pe raion 
depășește astăzi 22.000, ceea ce 
constituie, in termeni sportivi o 
adevărată „performanță". Dintre
colect «vele sportive care au ob
ținut rezultate bune in mobiliza
rea tineretului la Sparțachtodă, 
putem cița; Locomotiva M.T.RN.A,
520 participant!

I.S.P.I.M.C. 265 și 
nr 25 — 720 Și 
sportive din raionul 
rul participanților a 
de peste două ori. __. —„„
apariția materialului amintit, co
mis a raională de organizare a 
Spartachiadei a trecut la o amă
nunțită analiză a activității sale, 
îndepărtindu-se cauzele stagnării

Iată , răspunsuri la critică" 
cum am dori să primim rit mai 
des

, Energia 
Școala medie 
în colectivele 
Stalin munâ- 

creacut astăzi 
Imediat după

Studenții sportivi se pregătesc...
In afara manifestațiilor cultu

rale și a demonstrațiilor sportive 
din cadrul deschiderii și închideri^ 
programul festivității de încheiere 
a anului universitar închide o bo
gată activitate sportivă competițio- 
nală, conbtînd în finalele campio
natelor universitare.

Aceste finale vor reuni tot ce 
are mai reprezentativ sportul stu
dențesc din țara noastră și vor 
constitui un spectacol sportiv 
demn de urmărit. Întrecerile de 
atletism se vor desfășura in după 
amiaza zHei de 1 iulie și în di
mineața și după amiaza zilei de 
2 iulie" pe stadionul Republicii. 
„Gazda" întrecerilor de natalie va 
fi ștrandul „Danie Gherman": 
probele se vor disputa in noctur
nă, în zilele de 30 iunie și 2 iu
lie de la ora 20. In parcul sport w 
Dinamo se vor desfășura : pe po

Vacanța școlară,
ZIUA SPORTULUI
...se va desfășura _

țară snnbăta viitoare, la 29 iu
nie. constituind pentru zecile de 
mii de sportivi din școli un pri
lej de bucurie și de manifestarea

a
T*

ȘCOLAR., 
in întreaga

bine; tor pregătiri in cadrul 
numeroase serbări, demonstrații 
e„ir«petiț>i

ELEVII ȘCOLILOP 
PROFESIONALE...

...care feși desfășoară activitatea 
sportivă in cadrul asociației E- 
uergia sint pe cale să-și încheie 
câmp iernatele. In prima decadă a 
lunii tun e, la Roman 176 dintre ei 
au participat la finalele campio

Echipa de gimnastică a școlii medii 11 Mutei Basarab" (prof, de 
educație fizică Dan Popescu) este campioană pe Capitală, iar 

școala s-a clasai pe locul II in „Cupa PoHsportivif la băieți.
(Foto L. TÎBOR)

Sportul, izvor de
Nu intenționez să trag o conclu

zie asupra celor discutate la «- 
ceastă rubrică, dar vreau să-mi 
exprim convingerea că sportul in- 
flueuțează pozitiv asupra tuturor 
ramurilor de producție, că cel 
care practică o disciplină sau alta 
capătă mai multe forțe de muncă 
fi, firește, rezultatele pe care le 
obține vor fi superioare.

Acest adevăr se confirmă și In 
cazul salariaților întreprinderii 
noastre. Și duci colectivul Locomo
tiva P.T.T. se perle mindri în pre
zent cu multe realizări importante 
o contribuție însemnată au adus-o 
și salariații întreprinderii noastre, 
tn rîndul cărora sportul își face 
pe zi ce trece tot mai mulți a- 
depți. Cu toate greutățile speci
ficului nostru de muncă (depla
sări continue ale instalatorilor, 
serviciu în tură a operatoarelor 
etc.) atît salariații de ța Palatul 
Telefoanelor cit și cei de la uni
tățile anexe desfășoară în ultimul 
timp o intensă activitate soortivă 
în special la fotbal, volei feminin 
și masculin, handbal feminin și 
masculin, șah, tenis de masă, ci
clism, popice. Foarte malt îndră
git este tn ultima vreme turismul. 
Avem printre salariații noștri 
sportivi care ne reprezintă în di
ferite concursuri oficiale si nu 
de puține ori ne-au bucurat prin 
victoriile obținute pe terenul de 
sport. De asemenea, cele două 
mari competiții de masă. Spar- 
tacluada de iarnă și. acum. Spar- 
tachiada de vară a tineretului, 
ne-au confirmat că în întreprinde- 

'rea noastră sportul se bucură de 
o tot mai largă popularitate, la 
aceste întreceri luind parte aproa-

SPORTUL POPULAR
£âg. 2-^ Mr. 3028

ligon întrecerile de tir (1—2 iu
lie)', în sală cele de gimnastică 
(1—3 iulie) iar pe stadion meciu
rile de fotbal și cele de oină.

Finalele la volei și baschet bă
ieți și fete vor avea loc pe baza 
sportivă a Institutului de științe 
juridice (sfr. Vasile Pîrvan).

Finalele la care veți participa 
cu ocazia festivității de încheiere 
a anului universitar constituie 
încununarea rodnicei activități
sportive depuse de studenți în tot 
cursul anului 1956—1957, iar re
zultatele înregistrate în fazele an
terioare ale campionatului constituie 
promisiunea unor întreceri finale 
de înalt nivel. De altfel, chiar în 
plină perioadă de examene, pregă
tirea sportivilor participants la fi
nale și la demonstrația de gim
nastică din ziua includerii festi
vității, continuă.

Sub conducerea asistentei Victoria Moldovan, studentele anului I,
filologie pregătesc repriza de

dar nu și vacanța... sportivă
natelor de atiertsai ale școlilor pro
fesionale aăe ministeretor Indus
triei grefe, Petrol și chimie, Mine, 
Construcții.

Sâptămina trecută s-a disputat 
la Brăila finala la volei, la care 
au participat 226 elevi și eleve 
con st Cu: ti in 24 echipe. La băieți, 
pe primul loc s-a clasat Șc. proi. 
construcții Constanța, iar to fete 
întrecerea a fost cîștigată de Șc. 
prof. Făgăraș.

Ultimul „examen”: finala cam
pionatului de handbal, care se va 
desfășura între 30 iunie și 3 iulie 
Ia Cimpulung-Muscel.

„CUPA POLISPORTIVA'_
. .oferită de comitetul orășe

nesc CFS școlilor din Capitală 
care au obținut cele mai bune re
zultate în competițiile sportive, a 
revenit La băieții școlii medii 
„I. L. Caragiale”, iar la fețe școlii 
medii nr. 22.

Dar care sînt meritele pentru 
care școlile citate au primit in
teresantul trofeu? Regulamentul 
cupei prevedea că ea va reveni 
școbi care va totaliza cel mai 
«nare număr de puncte în între- 
ee-jie masculine de gimnastică, 
atletism, baschet, volei, handbal, 
ragbi. tir, tenis de masă și schi, 
precum și școlii care va totaliza 
cui mai mare punctaj în întrece
rile feminine de gimnastică, atle
tism, volei, baschet, handbal și 
schi (in calcul intrînd numai pri
mele trei locuri), fn urma acestor 
întreceri s-a întocmit clasamentul 
in care — pentru întrecerile mas
culine — conduce Școala medie 
nr. 7 „I. L. Caragiale" urmată în 
ordine de (școlile medii nr. 17

„Maiei Basarab”, nr. 1 „Nico- 
iae Bălcescu", nr. 20 „Gh. Șimcai", 
ar. 4 „Aurel Vtoîcu" etc., iar pen
tru întrecerile feminine — Șc. me
die nr. 22 „Gh. Lazăr", urmată în 
»f<dine de școlile medii nr. 20 „Gh. 
Șincai", nr. 7 „I. L. Caragiale", 
șc. medie germană, șc. medie nr. 
15 etc.

IUBITORILOR NATAȚIEU
...Ie reamintim cîteva lucruri 

care-i ver interesa. Centrele de 
înot funcționează (pînă la 15 sep
tembrie) în serii de cîte 15 zile, 
după care „absolvenții” primesc 
brevetul și „INSIGNA DE ÎNO
TĂTOR". La ștrandul „Dante 
Gherman" din Capitală, în afara 
cursului de inițiere în înot va 
funcționa și un centru de perfec
ționare pentru elevii dotați pen
tru natație, precum și ri ccntTu 
școlar de polo pe apă rezervat e- 
levilor care nu fac parte din sec 
ții le asociațiilor și vor să joace în 
echipele școlilor.

---------------------------- :--------------------

forțe i» toate domeniile de activitate
DUMITRU FODOR

Directorul Poștelor. Telegra
felor, Telefoanelor și Radioftcă- 

rii Capitale și regiunii 
București

pe 600 de concurenfi. La îndeml- 
na tuturor celor care doresc să 
practice sportul stau astăzi cile- 
va terenuri simple de antrena
ment, numeroase mese de șah și 
tenis la cluburile din unități și, 
bineînțeles, frumosul nostru sta
dion Locomotiva P.T.T. din șos. 
Mihai Bravu, precum și însemna
te cantități de material și echi
pament sportiv, pentru procurarea 
cărora, numai in acest an s-a a- 
locat de către direcțiune suma de 
25.000 lei.

Dar nu numai despre aceasta 
’.mi propusesem să amintesc în 
articolul de față. Ceea ce mi se 
pare mai semnificativ este faptul 
că toți acei care practică un anu
mit sport și îndeosebi unul cu 
caracter aplicativ pentru ramura 
de producție respectivă, reușesc 
să se situeze în munca de fiecare 
a înaintea celor care nu au făcut 
fi continuă să nu facă sport. Și 
astfel de exemple pot fi citate șl 
din întreprinderea noastră: Ion 
Bibirigea. atlet instalator, deco
rat cu „Ordinul Muncii" 
pentru meritele 
Dumitru Filote - 
balist. 
batist. Ioana Munieanu, Marcela 
Daba — proiectante și operatoarea 
Maria Teodoresou, voleibaliste și 
altă care s-au impus prin conști
inciozitate și hărnicie in munca 
Încredințată.
unui număr 
larrați In 
trebuie sd constituie o preocupa

el. III 
sale în muncă, 
instalator hand- 

Gh. Rush telegrafist, fot-

Așadar, angrenarea 
tai mai mare de sa- 
actiuitaiea sportivă.

re și pentru colectivul de condu- 
cere al fiecărei unități, indiferent a 
cit de multe cdte sarcini ar aveai 
de rezolvat. Bineînțeles, ralul ceZM 
mai de seamă în această direcției 
il au organizațiile de masă. con-»j 
ducerii revenindu-i sarcina să® 
spijine și să găsească împreunăiA 
cu acestea cele mai bune posibi-jn 
iiiăți pentru organizarea .timpului^ 
liber al salariaților. Desigur călii 
și In întreprinderea noastră sum 
pot iniția unele acțiuni care să® 
asigure o angrenare în masă atu 
salariaților în activitatea sportivă.ții 
Mai mult, vor trebui studiate (șițt 
ne propunem să facem un asetne-fL 
nea lucru) posibilitățile de angre-ju 
nare a salariaților în acele ra-M 
muri de sport cu caracter aplica- M 
tiv, cum ar fi de pildă mar șui)« 
pentru instalatorii care sînt ne-Ni 
voiți să meargă pe jos, ciclismulțt 
pentru telegrajiști și gimnastica))) 
de producție pentru operatoarele'™ 
de la centralele telefonice. Un ex-i 
periment in această direcție ar fia 
ctt & poate de interesant și iot-j 
odată necesar, cunoscînd că a-l 
ceasta s-ar putea realiza foarte) 
bine în timpul de pauze acordai} 
fiecărei operatoare la anumitei 
ore. Nu vă fie teamă, legăturile i 
telefonice vă vor fi date la timp») 
și poate chiar mal prompt, opera- 
toarea fiind astfel mai puf in obo-lțl 
sită și mult mai atentă. S)

La toate acestea va trebui asi- ® 
garată o și mai largă dezvoltare'^, 
a bazei materiale, care să asigureVI 
condiții din cele mai bune pentru')) 
practicarea a cit mai multor ra-'N) 
muri de sport. Baza nautică ceW. 
se construiește în prezent la 5d-/// 
neasa și care va fi dată completa 
în folosință la anul viitor, este'll 
un început promițător. Munca cuffl 
oamenii insă cămine sarcina noas- “ 
tră de căpetenie.

gimnastică la care vor participa.

(Foto M. STREJAJ

La 1 iulie, „start” 
iu campionatele de casă

Activitatea sportivă de mase 
nu va stagna după încheierea 
primei etape a Spartachiadei. 
La 1 iulie se va da ,.startul" 
în CAMPIONATELE DE 
CASA ALE COLECTIVELOR 
SPORTIVE.

După cuim se știe, aceste 
campionate — care în anii 
trecuți s-au bucurat de un fru
mos succes mobilizatoric — se 
organizează ta aciele discipli
ne sportive care sînt mai în
drăgite și mai mult practicate 
in respectivul colecție sportiv. 
In acest fel se asigură cam
pionatelor de casă o largă 
participare. Colectivele spor
tive care au terminat organi
zarea concursurilor din cadrul 
Spartachiadei pot începe pre
gătirile pentru campionatele de 
ea să.

A

Unde duce lipsa de înțelegere
Sportul se bucură azi, in țara 

noastră, de o unanimă apreciere 
și de un sprijin permanent din 
partea organizațiilor de masă și 
a organelor de stat. Cu atât mai 
inexplicabilă este atitudinea unor 
comitete executive ale 
populare comunale din 
biu care, departe de 
mișcarea sportivă prin 
condițiilor necesare amenjării de 
terenuri, găsesc cu cale să le des
ființeze și pe cele existente.

Exemple ? lată : în comunele 
Cristian și Șura Mare terenurile 
sportive au fost parcelate și re
partizate pentru construcții de lo
cuințe, la Săliște terenul a tO6t 
transformat în tîrg de vite, iar la 
Porcești, comună mare cu veche 
tradiție sportivă, nici nu există te
ren de sport din cauza neglijenței 
sfaturi popular comunal. Aceeași 
situație o întîlnim la Gura Rîului 
unde 
oană 
alte 
col ta 
desfășoare jocurile 
deoarece terenul lor a 
format în arie.

Despre dragostea 
din raionul Sibiu față de sport 
vorbesc realizările sportivilor din 
comuna Rășinari. Aci, unde în tre-

sfaturilor 
raionul Si- 
a sprijini 
asigurarea

echipa de handbal, cainpi- 
sătească pe anuil 1954 și 

echipe ale colectivului Re
din localitate sînt silite să-și 

cum pot, 
fost trans-

tineretului

cut nici nu se vorbea măcar des
pre spart, 983 de tineri au luat 
startul în întrecerile Spartachiadei 
de vară, iar colectivul, condus de 
gospodari buni, are o magazie 
foarte bine asortată. Dar, tieavînd 
teren propriu jucătorii de handbal 
— participant la campionatul ra
ional — sint obligați să joace în 
orașul Sibiu. Este drep>t că sfatul 
popular le-a repartizat un teren 
toarte frumos însă cu un singur 
defect : chiar prin mijlocul său se 
ridică stîlpii rețelei electrice. Un 
caz asemănător poate fi întâlnit 
la Oralt, unde terenul de sport, 
neîmprejmi’it, servește ca loc de 
trecere cu carele.'

Este drept că pe alocuri — ca 
în comuna Roșia, de pildă, — co
lectivul sportiv Recolta activează 
foarte slab. In majoritatea cazu
rilor însă activitatea sportivă este 
frînată de atitudinea sfaturilor 
populare comunale. Urmînd sarci
nile trasate prin hotărârea comite
tului regional P.M.R. al regiunii 
Stailin, trebuie să se inițieze o vie 
acțiune, de reamenajare a bazelor 
sportive, 
tă baze 
nale au 
terenuri

iar acolo unde nu exis- 
sfaturile populare comu- 
obligația de a repartiza 
corespunzătoare.

AL. D1NCA

Din lipsa unei tărgi
ta mod 

jucător de 
sportiv — 
mult sau mai puțin serios, lucru
rile se petrec cam așa: sporirăm 
e scos de pe teren, medicul inter
vine prompt și... De aci înainte, 
există două posibilități: sau trau
matismul este lipsit de importanță 
și. după clteva clipe, sportivul re
intră pe teren, sau, în cazul tinel 
lovituri mai grave, sportivul este 
luat cu o largă, și dus la postul 
de prim-ajirtor al stadionului.

In mod normal, așa se petrec 
lucrurile. Dar corespondentul nos
tru voluntar din Constanța — V. 
Lupu — împreună cu numeroșii 
spectatori psezenți la meciul din 
cat. B. Locomotiva PiC.A.—Pro
gresul Sucmua și-au putut da

normal, alunei tind un 
fotbal — sau orice alt 
suferă un accident mai

seama ae se întimplă cînd... lu^ 
erorile nu se petrec normal. Și a- 
nume, un jucător al echipei oaspe, 
traumatizat, a trebuit să aștepte 
mai bine de 20 minute, întins pe 
iarba, umedă din spatele porții, so
sirea mașinii „Salvării". Motivul'/’ 
Noul stadion din Constanța nu are, : 
un post de prim ajutor și nici mă
car o targa cu care să fie trans
portat un eventual accidentat.

Chiar in ipoteza că fotbaliștii j 
din Constanța ar juca mai elegant 
detit... domnișoarele de pension ' 
(fapt care constituie o simplă... . 
ipoteză) tot nu este admisibil ea 
„Stadionul Nou" să fie lipsit df \ 
eele mai elementare mijloace de 
transport și îngrijire a accidenla- 
)H»t.



LA HR. 1000 ĂL ZIARULUI „STEAGUL ROȘU” IN PLINA VARA MD AVEM CONCURSURI DE NATAȚIET
Ziarul „Steagul roșu“, organ at Comitetului regional București al 

P.M.R. și al Sfatului popular al regiunii București, a publicat ieri 
cel de al 1000-lea număr de la apariție, tnarcînd astfel o etapă im
portantă a existenței sale.

Luptind necontenit pentru realizarea sarcinilor trasate de partid 
și guvern, ziarul „Steagul roșu* s-a străduit — și a reușit — să o- 
glindească în coloanele sale aspecte din cele mai variate ale vieții 
noastre noi, socialiste.

Pe lingă tratarea, zi de zi. a multiplelor proHeme industriale, de 
agricultură, comerț, cultură etc., ziarul „Steagul roșu“ a oferit și o- 
feră cititorilor săi o interesantă rubrică de sport, făcîndu-se apre
ciat de masele de iubitori ai acestei activități. Prin reportaje, mate
riale de îndrumare note, informații ziarul „Steagul roșu" contribuie 
într-o însemnată măsură la popularizarea și dezvoltarea activității 
sportive în regiunea București.

La sărbătorirea apariției celui de al 1000-lea număr, colectivul re
dacțional al ziarului „Sportul popular*, adresează ziarului „Steagul 
roșu* un călduros salut și sincere urări pentru îndeplinirea cu suc
ces a importantelor sarcini ce-i revin.

ror progres poate fi asigurat nu 
numai prin antrenamente ci 
mai ales, prin concursuri.
mult chiar, după cîte sîntem in
formați nici chiar antrenamentele 
mi decurg cum ar trebui din cauza 
lipsei de organizare a orelor de 
pregătire ațît la' complexul Dante

A doua ediție a triunghiul anihii atletic feminin
R. P. R. Cehoslo vacia — Italia

(Urmare din pag. 1)

compune din: 100 m.: Vena Svaj- 
grova, Mirka Trkolova; 200 m.: 
Marta Pospisilova, Vera Vodicke- 
va; 800 m.: Bedriska Mullerova, 
Dagmar Kosilkova; 80 m. g.: Mir
ka Trkalova, Alena Stolzova, 
Anna Zabisova; lungime: Vlasta 
Svozilova, Zlata Rozkosna; înăl
țime: Olga Modrachova-Davidova, 
Jarmila Slezakova; greutate: Ade
la Tischlerova, Jaroslava Liskova, 
Vera Zapodlova; disc: Stepanka 
Mertova. Marie Simankova; suli
ță: Dana Zatopkova, Anna Janos- 
cka. La acele probe unde sînt cite 
trei atlete, antrenorii echipei nu 
s-au decis încă pe care 
dintre ele să le înscrie in concurs.

Echipa Italiei a fost alcătuită a- 
bia în cursul zilei de joi, cînd a 
avut loc la Roma ultimul concurs 
de selecție. Ieri, atletele italiene 
au părăsit Roma pe calea aerului 
și vor sosi astăzi la prînz în 
București. Echipa Italiei este com
pusă din:

100 m.: Giuseppina Leone, Ma
ria Musso; 200 m.: G useppina 
Leone, Danila Costa; 80 m. gar
duri: Milena Greppf, Maria Mus
so; lungime: Elisabeta Mattana, 
Piera Fassio; înălțime: Osvalda 
Giardi, Marinella Bortoluzzi; 
greutate: Paola Paternoster. Iride 
Coletto; disc: Paola Paternoster, 
Elivia Ricci; suliță: Paola Pater
noster. Ada Turci; 4X100 m.:
Giuseppina Leone, Milena Greppi. 
Maria Musso, Letizia Bertoni.

Intîlnirea începe miine pe Sta
dionul Republicii, la ora 
^festivitatea de deschidere) 
desfășoară după următorul 
gram: ORA 1800: 100 m. 
greutate, suliță, înălțime;

18 15: 80 m. garduri; ORA 18 35: 
200 m. plat, lungime; ORA 18 45: 
disc; ORA 1900: 800 m. (se des
fășoară numai cu participarea at
letelor romîne și cehoslovace); 
ORA 19,20: 4X100. Punctajul se 
face: 5—3—2—1; la ștafete:
5—2 p.

17,30 
și se 

pro- 
ptat, 
ORA

Dacă în timpul 
concursurilor în cele 

centre ale țării (Tiimi- 
Mureș, Oradea, Craio- 
Arad, etc.) este moti- 
lipsa bazinelor acope- 
în plină vară absența 
are o singură explica-

• Am trecut de jumătatea lunii 
iunie caracterizată de un timp 
splendid, și nu am asistat decît 
la cîteva concursuri ale lotului, 
iar din provincie aim aflat doar de 
două întreceri organizate la Cluj 
și la Timișoara. Trebuie să recu
noaștem că această activitate, mat 
bine zis lipsă de activitate, este 
total nerecomandabilă pentru sta
diu! actual de dezvoltare al trata
ției romînești. 
iernii lipsa 
mai multe 
șoara, Tg. 
va, Galați, 
vată prin 
rite, acum 
întrecerilor
ție și anume comoditatea și dezin
teresul comisiilor regionale sau o- 
rășenești și a colectivelor sporti
ve. Exemplul cel mai concludent 
este oferit chiar de București, 
unde de la ultimul concurs des
fășurat la bazinul Floreasca (27— 
28 aprilie) înotătorii din afara lo
tului național NU AU CONCU
RAT. Fără îndoială, o situație 
inadmisibilă care nu poate decît să 
dăuneze progresului natațiiei noa
stre. Să nu uităm că este vorba 
de o seiriie întreagă de elemente 
tinere, de valoare medie, al că-

WITTGENSTEIN

Gherman cit și la celelalte ștran
duri ale Bucureștiului.

Adresăm un apel comisiilor re
gionale, orășenești, colectivelor 
sportive și antrenorilor pentru a 
iniția cît mai multe concursuri (pe

plan local), care să asigure con-» 
tinuitatea pregătirilor și care să 
stimuleze ținerile elemente De 
numărul și calitatea acestor între
ceri depind în mare măsură per
formanțele pe care le vor obține 
înotătorii la fazele campionatului 
republican, iar rezultatele obținute 
aci vor oglindi străduința, dragos
tea și priceperea antrenorilor.

★
Ieri după-amiază la ștrandul 

„Dante Gherman" din Capitală au 
început întrecerile de natație din 
cadrul campionatului republican de 
juniori (faza regională). Cel mai 
bun rezultat al 
zat de ștafeta 
liber junioare) 
4:59,5 a reușit
senioare și junioare categoria l-a. 
Vechiul record aparținea aceleiași 
echipe cu timpul de 5:02,4. Perfor
manța este superioară și recordului 
stabilit de selecționata R. P. Ro
mâne (5:01,8). Iată componența 
ștafetei care a stabilit 
Margareta Wittgenstein, 
Rothe, Maria Kassovitz, 
Dodan. In primul schimb
tei, Margareta Wittgenstein a par
curs 100 m. liber în 1:13,3.

zilei a 
Științei 
care cu 
un nou

fost reali* 
(4x100 m. 
timpul de 
record de

recordul:
Ingrid 

Veronica 
al ștafe-

O propunere pentru Uniunea Internațională de tir
5 = 95,73 (±’o,5) mm. 4 =
112,40 (± 0,5) înm ; 3 = 129,07 
(± 0,5) mm.; 2=145,73 (± 0,5) 
mm. 1 = 162,40 (± 0,5) mm. (ci
frele din paranteze indică toleran
țele admise). Punctul negru de 
112,40 mm. cuprinde zonele 
4 —10.

S-a ajuns la acestfe dimensiuni 
pleci nd de la ideea de a obține o 
țintă care să dea rezultate echi
valente probei de armă liberă la 
300 m. distanță, reducînd ținta res
pectiva ae i.uuu mm. aiaimetru 
cu 50/300, ceea ce este egal cu 
1/6, și introducind un coeficient 
de corecție provenit din diferen
ța de impacte datorită dife
renței de calibre folosite la dis
tanțele respective. Astfel, la 300 
m. avem raza de impact 8/2 =■' 
4 mm., pentru 50 m. rezultă o ra
ză

ezultatele înregistrai în ul
timii ani, la probele de ar
mă liberă calibru redus, au 

arătat că țintele ce se folosesc as
tăzi nu mai corespund stadiului 
actual al tehnicii trăgătorilor și 
al calității materialului inîrebuin- 
țat. Astfel, la campionatele euro
pene de la București, la poziția 
culcat, am avut un număr exa
gerat de mare de trăgători care 
au realizat același număr de puncte: 
patru trăgători cu 400 p. din 400 
posibile, 14 trăgători cu 399 p. 
iar 20 concurenți au realizat 397 
p. Criteriile prevăzute de regu
lament pentru cazurile de baraj 
nu stabilesc cea mai justă cla
sificare a trăgător lor cu același 
număr de puncte, care să oglin
dească valoarea acestora pe baza 
grupajelor realizate.

Această situație a determinat 
Uniunea Internațională de Tir să 
studieze reducerea țintei. La Con
gresul de la Melbourne s-au fă
cut propuneri concrete tn acest 
sens. Pentru probele de la 50 m. 
s-a propus ținta cu diametrul de 
162,4 mm., iar „musca” cu un 
diametru de 1 mm. In felul aces
ta, diametrele cercurilor srnt ur
mătoarele: 10 = 12,40 (± 0,1)
mm.; 9 = 29,07 (± 0,1) mm.; 8 = 
45,73 (±0,2) mm. ; 7 — 62,40 
(±0,3) mm.; 6 = 79,7 (±0,4) mm.;

de impact proporțională de 4/6 
0,67 mm. Pe cînd în realitate 
calibrul 5.6 mm. avem o rază 
impact de 5,6/2 = 2,80 mm.; 

deci n diferență de impacts de 
2,80 — 0,67 = 2,13 mm. ceea ce 
reprezintă corecția ce trebuie a- 
plicată. Prin impact se înțelege 
amprenta proiectilelor pe țintă. In 
acest caz ținta de 1.000 mm. de
vine = 1.000/6 — 2 X 2,13 = 
162,40, cercul 10 de 100/6 — 2 
X 2,13 = 12,40 mm. ș.a.m.d.

In felul acesta s-a ajuns la noua

cu 
de

r
La
al

aruncarea ciocanului avem
optulea record din lume

H otărît
izvor de constatări unele mai interesante ca altele, un prilej de 
interesante și juste aprecieri asupra valorii rezultate’or înre

gistrate, indiferent pe care meridi an al globului pămîntesc.
Revista săptămînală 

R.D.G. a publicat recent 
de aruncarea ciocanului 
rece această statistică ni
că pune în adevărata lumină valioarea recordului stabilit în acest 
an de

lucru în atletism statistica este întotdeauna un nesecat

de specialitate „Der Leichtathlet” din 
statistica recordurilor înregistrate în proba 
în cele mai multe din țările lumii. Deoa- 
se pare deosebit de interesantă, mai ales

josNicolae Rășcănescu, o publicăm în rîndurile de mai
AZ. RĂȘCĂNESCU

S.U.A. 68,54 Harold Connoly 2.11.56 Danemarca 56,42 Poul Cederquist 28.6.56
U.R.S.S. 67,32 Mihail Krivonosov 22 10.56 Australia 56,38 Tom Mullins 31.3.56
Iugoslavia 64,73 Zvonko Bezjac 12.6.57 Africa de Sard 56,18 Jakobus Dreyer 20.2.54
Polonia 63,57 Tadeus Rut 31.8.56 Brazilia 55,87 Bruno Strohmeyer 3.4.57
Norvegia 62,96 Sverre Strand Li 9.10.56 Olanda 55,51 Hans Houttzager 15.7.39
Ungaria 62,59 Jozsef Cseirmak 30.9.56 Belgia 54,57 Henri Haest 21.9.54
Cehoslovacia 61,66 Oldrich. Engel 2.9.56 Canada 54,11 Conn Walsh 17.11
Rormnia 61,64 Nicolae Rășcănescu 1.6.57 Chile 53,77 Alejandro-Diaz 14 11.56
R.F.G. 60,77 Karl Storch 28A52 Argentina 53,51 Frederico Kleger 7.8.56
Franța 60,22 Guy Husson 21 10.56 Turcia 52,47 Sideropulois 56
AngLia 59,61 Peter Allday 2.9.56 Grecia 52,46 John M’arangudakis 17.3.57
Irlanda 59,56 Patrick O’Callaghan 22.3.37 Islanda 52,16 Thordur Sigurdsson 55
Finlanda 59,46 Veikko Hoffren 4.10.56 Uruguai 51,61 Ruben Carrerou 7.10.46
Bulgaria 59,26 Vasil Krumov 25.5.57 Austria 51,33 Oswald Amstler 56
Italia 59,17 Teseo Taddia 8.10.50 Elveția 51,<22 Roger Vesiser 5.6.56
Suedia 59,02 Birger Asplund 13.1066 N ZeelandăJ 51,10 John Maxwell Carr 19.3.55
Pakistan 58J90 Mohamed Iqbal 14.6.54 Porto Rico 50,78 Jaime Annexy 3.5.62
R.D.G. 
Japonia

58,25 Horst Niebisch
57,58 Kiiichi Suzuki

29 5:57
19.5.56

India 50,47 Devi D&yal 6 1.56

Tn continuare 
tor 18 țări.

După cum se vede, ultimul record realizat de 
Nicolae Rășcănescu are o foarte bună valoare pe

tabloul mal cuprinde recordul al Sîntem convinși însă că eiplan mondial.
va opri la acest rezultat și poate că în ctrrînd lis
ta aceasta va suferi noi modificări...

nn se

țintă care a fost propusă să in
tre în vigoare de la 1 ianuarie 
1958, urmind ca actuala țintă să 
rămînă pentru competițiile rezer
vate probelor pentru juniori și 
femei. Pentru distanța de 100 m. 
din cadrul probei combinate (me
ci englez) s-a ajuns la ținta de 
350 mm. diametru, cu distanța 
între cercuri de 17,5 mm, cercul 
10 de 35 mm., punctul negru de 
210 mm. corespunzind zonelor de 
5—10, iar musca de 10 mm. Pro
punerea pentru ținta de 50 m. a 
fost primită cu rezervă de majo
ritatea
— pe 
lui că 
pentru 
diată, iar pe de altă parte din ca
uza dimensiunilor care nu strut 
pract'c redate.

Consider că noua țintă propusă 
pentru 50 m. nu rezolvă definitiv 
problemele ridicate, ci numai pen
tru cîțiva ani și aceasta numai 
în ceea ce privește atingerea va
lorii maxime posibile. Cred că 
cu noua țintă o să avem în scurt 
timp în clasamentele poziției cuf- 
cat din nou cazuri frecvente de 
serii de trăgători cu același re
zultat, bineînțeles la o valoare 
mai redusă față de cele actuale.

O altă dificultate constă în fap
tul că dimensiunile cercurilor sint 
redate în zecimi și sutimi de mili
metri. ceea ce practic va crea mari 
dificultăți la imprimarea țintelor 
cît și la verificarea lor de către 
comisiile de clasamente. Găsesc că 
este un non-sens să se aproxi
meze dimensiunile cercurilor fn 
sutimi de milimetri cînd toleran
ța admisă ajunge Ia jumătate de 
milimetru. Zona centrală de 1 mm. 
(musca) va dispare la primul im
pact central și cu aceasta și cri
teriul de aprecierea celorlalte fo
curi centrale. In stabilirea dimen
siunilor pentru noua țintă consider 
că autorul a greșit bazîndu-se pe 
considerente pur teoretice și 
metrice, fără a 
ține seama de con
siderentele practice 
și balistice ca: 
frecvența lovituri
lor pe suprafața 
țintei ca repartiție, 
influențele nega
tive ale reculului 
și mirajului pen
tru distanta de 
300 m.

Bazat 
rie de 
practice 
Uniunii 
propunere de țin
tă pentru distanța 
de 50 m., care, 
cred că elimină 

definitiv dificultă
țile semnalate mai 
sus. Noua țintă 
propusă are dia
metrul de 200 mm, 
cercul 10 de

participanților Ia Congres 
de o parte datorită faptu- 
nu s-a cunoscut din timp 
a fi experimentată și stu-

11 mm., punctul negru de 119 mm., 
iar musca dispare. Distanța intre 
cercuri este de 14,5 mm. pentru 
zona 1 și scade progresiv cu 1 urm, 
ajungind la 5,5 mm. pentru zona 10. 
In felul acesta cercurile au urmă
toarele 
(±o.>)
mm.; 8 = xnzv»1/ «uu.; <— 
(±0,2) mm. ; 6 = 75 (±0,2) mm.; 

5 = 06 (±0,2) mm.; 4 = 119 
(±0,3) mm.; 3 = 144 (±0,^ mm.; 
2 = 171 (±0,4) mm.: 1 = 200 
(±0,5) mm. Cifrele din paranteze 
indică toleranța. La stabilirea di
mensiunilor pentru noua ținră m-am 
bazat pe următoarele : repartiț'a lo
viturilor pe țintă la proba clasică 
de 120 focuri, în mod curent poate 
fi aproximată ca avînd o distribu
ție liniară cu un număr maxim de 
lovituri in cercul 10 și scăzind trep
tat spre extremitatea țintei; nea
junsurile actualei ținte constă in 
faptul că zona centrală eprezen- 
tînd valorile 10, 9, 8 și 7 este prea 
mare. Aceste neajunsuri ar putea fi 
însă eliminate dacă distanța intre 
cercuri n-ar fi constantă și ar scă
dea treptat spre centrul țintei; 
cercul 10 trebuie să reprezinte po
sibilitățile maxime ale materialului 
de cea mai bună calitate (40 focuri 
trase cu arma blocată se înscriu in 
11 mm. diametru); dimenshinile 
țintei să fie cît mai practice pen
tru execuție și pen‘ru realizarea lor.

Cu noua propunere realizăm ur
mătoarele: vom avea o clasificare 
justă a trăgătorilor după grupajele 
realizate; vor dispare desele cazuri 
de baraje; performanțele vor fi de 
valoare apropiată probei de calibru 
mare; valoarea absolută va fi greu 
de realizat; întrecerile vor prezent* 
un interes tnși mare deoarece cla
samentul concurenților va fi deter
minat de numărul de puncte reali
zat și nu va fi nevoie ca pentru 
departajarea concurenților să se 
apeleze la diferite artficii (crite
riile actuale pentru baraje).

Ing. P. CIȘMIGIU j 
maestru al sportului j

dimensiuni : 10 = 11
mm.; 9 = 24 (±0,1) 

= 39 (±0,1) mm.; 7 = 56

etc.
pe o se- 
ebservații 
am făcut 
o nouă

I — Ținta veche.
IJ — Propunerea Uniunii Internationale de tîrt 
III. —■ Propunerea noastră. . —



Pregătiri... statistice pentru meciurile de volei
dintre echipele Romîniei și Cehoslovaciei

uost/ Mușii, unul din cei mai 
buni jucători ai naționalei ceho
slovace.

Ca să 
de ceea 
hoslovac 
să amintim o serie de performanțe 
realizate de echipele reprezenta
tive în decursul anilor, perfor-

ne 
ce 
Pe

dăm mai bine seama 
reprezintă voleiul ce- 
plan mondial trebuie

Stinca „Piatra Scrisă” din ma
sivul Piatra Mare, a fost teatrul 
de desfășurare al întrecerilor de 
alpinism pentru „CUPA DINA
MO”. întrecerea, desfășurată du
minică 16 iunie, a constat dintr-o 
probă de cățărare pe un traseu 
cunoscut și cu un cap de coardă. 
Au participat cinci echipe (dintre 
care două ale 
Ria), 
nea 
Welkens, N. 
Cu) 26 24”; uuiaiiKiți.niuu
1. Enache, I. Jltaru) 29’12”; 
Energia I “

Cei mai 
au fost: 1.
2. T. Hurbean 13’52” 9/10.

Traseul a avut trei lungimi de 
coardă dublă, iar sosirea s-a 
efectuat în vîrful „Pietrii Scrise”. 
Concursul a lăsat să se întrevadă 
o bună pregătire a alpiniștilor 
participanți, cu excepția celor de 
la Energia,

asociațîei Ener- 
care s-au clasat în ordi- 
următoare: 1. Voința (R.

Hiemesch, 1. lones- 
2. Dinamo (T. Hurbean, . ... . _ 3 

32’08”; 4. Locomotiva; 
rapizi capi de coardă 
R. Welkens 11’52’1/10;

manțe care ilustrează în modul cel 
mai convingător înalta clasă a 
echipelor pe care Ie vom vedea 
ta 28 și 30 iunie, in nocturnă, pe 
stadionul Giulești.

Echipa masculină a 
«iei a intrat în 
nală odată cu 
campionatelor 
tată în 1948 la 
șî cîștigat-o. Tot 
cehoslovace au 
important turneu internațional la 
Sofia, unde de asemenea au 
ieș't învingătoare. Aci a avut loc 
prima dispută între voleibaliștii 
Cehoslovaciei și Romîniei. cișfiga- 
*ă Ia băieți cu 3—0 și la fete cu 
2—0 de echipele cehoslovace. 
Djn anul 1949 încep să se 'tnpună 
în întâlnirile internaționale echi
pele Uniunii Sovietice care cuce
resc cîțiva ani >n sir toate marile 
competiții (campionate mondiale, 
europene, turnee internaționale), 
iar selecționatele Cehoslovaciei, 
continuînd să dețină o clasă ri
dicată, se clasează in permanență 
pe locurile secunde. Voleiul ceho
slovac revine în frunte în ultimii 
ani, mai precis din 1955 cînd e- 
chipele masculină și feminină 
cîșfică la București titlurile de 
'amploane ale Europei. Apoi, în 
1956 voleibaliștii devin campioni 
mondiali Ia Paris (Rominia locul 
doi), pe cînd fetele se mulțumesc 
doar cu lecui 4. Trebuie să sub
liniem că din 1948 pînă acum e- 
chipa masculină a Romin’ei a rea
lizat -» singură victorie (Buda
pesta 1Î54) în cele 15 intîli-ri cu 
Cehoslovacia, iar fetele au cucerit 
victoria în 3 (Budapesta 1954, 
Fraga lfr6. Paris 1956) din ce.
13 jocuri.

ACEASTA NU INSEAMNA 
INSA—

„că echipele Cehoslovaciei sînt 
mari favorite în întîlnirile cu e- 
chipele Rominiei. Aceasta o afirmă 
unul din cei mai buni jucători ce
hoslovaci, Bohumil Golian, care — 
venind de la Istanbul — a decla
rat că de acum atenția treiuic în
dreptată în special asupra echi
pelor romine, alcătuite din elemen
te foarte valoroase și de mari per* 
speciive. Locurile ocupate la ul
timele mari întreceri internaționale 
șl chiar rezultatele 
Istanbul .. _ _
la mare luptă cu 2—3) arată o 
continuă 
chipelor romînești, 
dă dreptul să aspirăm la cuceri
rea celei mai inalte trepte în ierar
hia voleiului mondial. De altfel, 
remanierile ivite in formațiile care 
ne vor fi oaspe de miercuri, in
dică dorința forurilor conducătoa
re ale voleiului cehoslovac de a 
primeni și întări formațiile repre-

Cehoslova- 
internațio- 
ediție a

arena 
prima 
(europene, dispu- 
Roma, pe care a 
în 1948, echipele 
participat la un

zentative, desigur și ca o necesi
tate pentru partidele de la Bucu
rești. In loturi au fost introduse 
elemente cu o tehnică avansată, 
care vor urma fără îndoială exem
plul dat de Mușii, Schwartzkopf, 
losif și Karel Broz, etc., re- 
numiți prin tehnica lor desă- 
vîrșită, prin inteligența și spon- 

,Jucrau“ 
întrece- 
viitoare 

. . . următoarele
loturi: BĂIEȚI (antrenor losef 
Kozak); Tesar, Pumoch, Humhal, 
Veselka, Laznicka, Kedles, Paulus, 
Golian, Lipa, Synovec, Mușii, Pal- 
dus, Sinsky, Sasinka, Kriz; FETE 
(antrenor Metedej Macha); Nada 
Spelinova, Svatova Staudova, Bo- 
zena Halaskova, Jaroslava S'ndela- 
rova, Marie Mikulkova, Sena Ho- 
kibova, Tatana Ulmonova, Hed- 
vjka Steflova, Regina Ma'talikova, 
Libuse Kyselkova, Lbuse Sormo- 
va. Ha na Moravkova, Dragoslava 
Krizova, Hota Jind na, Bela Stulco- 
va Pavla Langova.

D. STANCL'LESCU

taneitatea cu care 
fiecare minge. Pentru 
rile de săptămina 
oaspeții au anunțat 
loturi: BĂIEȚI

l

0 ETAPA CARE NU
DINAMO BUC. - LOCOMOTIVA 

P.T.T. 13—3 (5—3)
Echipa campioană s-a impus 

mai greu decît era de așteptat. 
Locomotiva PTT, care a jucat 

bine, a opus o vie rezistență și 
a deschis chiar scorul printr-o lo
vitură de pedeapsă reușită de 

Marinescu, conducind cu 3—0 pînă 
în min. 26 de joc. Apoi Dînamo, 
care a beneficiat de mai multe 
baloane, a atacat mai des și mai 
periculos mareînd în ordine prin: 
Carol Floarea (min. 26), Ghiiizelea 
(min. 50) și Ilie (min. 67). lo- 
nescu a transformat două din a- 
ceste încercări. S-au remarcat: 
Ghiiizelea Aldea, Doruțiu. lones- 
cu (Dinamo) și Marinescu. Cio- 
banu, Manole, Grigoriev (Loco
motiva). Corect și sobru arbitrajul 
lui Al. Carnabel.

ENERGIA JSP — ȘTIINȚA 
I INST. MINE 13—0 (3-0)

In cruda scorului, jocul a fosf 
frumos. Studenții au dominat mult 
în prima parte a reprizei secun
de. Ei n>u au reușit însă să fruc
tifice nici una din acțiunile lor 
«tensive... din cauza pripelii. Cei 
mai buni oameni ai învingători
lor au fost Mehedinți, Manolache, 
Bărăscu, Rotaru și Teodorescu. 
De la învinși s-a relevat Ureche. 
LOCOMOTIVA GRIVIȚA ROȘIE— 

ENERGIA REPUBLICA 
17—3 (8—0)

Locomotiva a perseverat în ten
dința ei pozitivă de a juca pe 
fr-ei sferturi, Toate baloanele scoa-

Primele întreceri din finala 
campionatului republican de canotaj academic 
— Azi după amiază vom cunoaște campioanele,

iar mîine campionii —pe 1957
Cea mai importantă competiție 

cu caracter intern a canotajului 
nostru academic, finala campiona
tului republican, a început ieri 
după amiază pe Iacul Snagov. La 
aceste întreceri, care vor desemna 
echipajele campioane în cinci pro
be feminine și șapte masculine, 
participă peste 150 de concurenți 
din București, Timișoara, Arad, 
Tg. Mureș și Constanța.

Primii care au intrat în focul 
întrecerilor au fost concurenții la . 
4-ț-l, simplu și 2 vîsle (băieți) 
care și-au disputat prima probă 
de calificare. La aceste probe nu
mărul de participanți depășind 
cifra de 4 (cîte culoare sînt în fi
nală) a fost necesară organizarea 
recalificării. La 4-ț-l echipajul Ca
sei Centrale a Armatei a dștigat

începe urcușul de la Perșani. Zanoni, bun cățărător, 
frunte urmat de Gane, Nuță și Dumitrescu. 

'':i\
frunte urmei de Cane,

Ludovic Zanoni
in clasamentele

(Dinamo) 
generale

se află in
■ 1

Și
ale

‘> directe (la 
băiefii noștri au pierdut

ascendentă a valorii e-
ceea ce ne

Orașul Stalin 21 (Prin telefon 
de la trimisul nostru). Și în etapa 
a IV-<a, desfășurată pe ruta Si- 
biu-Or. Stalin (140 km), s-a aler
gat toarte repede, s-au produs 
schimbări în clasamente, ceea ce 
face ca disputa să rămînă deschisă 
In continuare. Evenimentul zilei 
l-a constituit pierderea tricoului 
galben de către C. Moiceanu. A- 
ceasta a spart la km. 60 și pluto
nul s-a depărtat srmțitor.

putut

A ADUS
In cairpionatul cate» oriei A de rugbi

MODIFICĂRI CLASAMENTULUI
se de grămada 
mise cu succes 
care de cefe mai mid te ori s-au 
descurcat cu succes. In prima 
parte a jocului Energia a putut 
să stăvilească atacurile feroviari
lor. dar pînă la urmă condiția 
fizică, ca și superioritatea tehnică 
a adversarilor, și-a spus cuvîntul. 
Trebuie menționată totuși hotărî- 
rea cu care au jucat învinșii, chiar 
atunci cînd erau conduși la scor.

Au marcat: Moraru (de trei orij, 
Georgescu (odată) și Roșoagă (o 
transformare și o lovitură de pe
deapsă) pentru Locomotiva și 
Craioveanu o lovitură de pedeap-

ei, au fost trans- 
tinerflor atacanți,

M. MANOLACHE 
(Energia l.S.P.) 

(văzut de STOENESCU)

să pentru Energia. S-au remarcat: 
Moraru, Stănescu, Stoenescu, Oble- 
menco și Pircălăbeșcu (Locomo
tiva), Georgescu Victor și Iliescu 
(Energia).

Valentin Hossu — corespondent 
ENERGIA PETROȘANI — 

G.CA. 0—12 (0—9)
In ciuda timpului ploios, un 

mare număr de spectatori a asis
tat la cel mai frumos joc desfă
șurat în acest sezon la Petroșani. 
Ambele echipe au jucat deschis 
în ciuda terenului alunecos. Gră
mezile deschise și cele ordonate, 
diînd însă cîștig de cauză echipei 
militare, aceasta a reușit mai 
multe atacuri, dintre care trei 
s-au soldat cu realizarea unor în
cercări: Marinache (min. 31), Do- 
bre (min. 39)-și Veluda (min. 61). 
A mai marcat Dobre (min. 15) o 
lovitură de picior căzută. S-a re
marcat, în general, întreaga eche- 
pă învingătoare. De la Energia, 
care a făcut o partidă bună, au 
ieșit în evidență Beca, Rotărescu 
și Burac Dragoș.

I. Zamora — corespondent
clasamentul dnpaTată cum arată 

această etapă :

1. Energia I.S.P.
2. C. C. A.

3. Locotn. Gr. Roșie
4. Dinamo Buc.
5. Locom. P.T.T.
6. Șt. Inst. Mine
7. Energia Repub.
8. C-S.A. Or. Stalin
9. Progresul F.B. 

1». Energ. Petroșani

26: S3 M 
14: 48 li 
12: 94 ÎS 
26:116 11 
17:123 11 
12:140 8

prima serie (7:52,3) urmat de echi
pajele Voința București și Ener
gia București. Seria a Il-a a re
venit Voinței Timișoara (7:44,5) 
care a întrecut un alt echipaj ti
mișorean, cel al 
ința Tg. Mureș 
ia start.

Prima serie a 
a însemnat o simplă formalitate 
pentru Alexandru Ferenczi, care 
s-a clasat pe locul I (8:32,8), ur
mat la distanță de timișoreanul 
Simon și de 
ai asociației 
și Negulici. 
s-a calificat
Marina), care a întrecut pe Filip-s 
ski (Energia), Carol Szasz (Vo
ința Tg. Mureș) și Dan Țăranii 
(Știința Timișoara).

La 2 vîsle, seria I a fost cîș- 
tigată de C.C.A. (8:06,8) înaintea 
Energiei și Locomotivei Timișoara. 
Din seria a II-a s-a calificat " 
gia București (8:00,8) care 
trecut pe FI. roșie Arad.

Câștigătorii de serii s-au 
cat pentru finalele de duminică 
dimineața, în timp ce învinșii vor 
mai trebui să tragă astăzi 
amiază (ora 16,30) 
de recalificare.

Tot astăzi după 
mul start la ora 17)

Locomotivei. Vo- 
nu s-a prezentat

probei de simplu

cei doi reprezentanți 
Progresul, Fleșeriu 
Din seria secundă 

Scarlat Dinu (C.S.A,

cîte o

Ener- 
a în-

calif i-

după 
pistă

(priamiază
încep finalele 

probelor campionatului' feminin. 
Cea mai interesantă probă se a- 
nunță cea de 4-ț-l rame, în care 
titlul de campion și-l vor disputa 
— în principal — Dinamo și Lo
comotiva București.

Mîine dimineață, începînd de îa 
ora 9, se desfășoară finalele pro
belor de băieți.

C. C. A
,, Cursei

Moiceanu nu a mai 
în pluton. Dinamo a luat 
cerea în clasamentul general in
dividual prin Zanoni, iar Torok. 
Dumitrescu, Gane, Șelaru, Ion Va- 
sile, Kaminsky și Șerban se află 
acum destul de aproape de lider, 
fapt care ne face să prevedem pen
tru ultimele două etape o 
aprigă.

Și de da/a aceasta a fost 
teristic pentru desfășurarea 
duelul dintre cicliștii formațiilor 
Dinamo și C.C.A.

Printre cei care 
la realizarea mediej 
sînt Torok, Maxim, 
Molnar, Șt. Sebe, A. Folbert, N. 
Pelcaru, Kiss Dalo, Kaminsky, 
Petre Nuță, Ion Vasile, Munteanu, 
Gane, C. Dumitrescu și E. Mihăilă.

Clasamentul individual al eta
pei: 1. Torok (Dozsa Budapesta) 
a parcurs 140 km. în 3hl9:17 
(medie orară 42,151 km!); 2. Kir- 
choff (Dinaimo Berlin) 3hl9:52; 
3. Matei Kammer (FI. roșie) ace
lași timp; 4. Șt. Ștefu (Dinamo) 
3h20:04; 5. C. Tudose (C.C.A.);
6. Petre Gane (Energia), același
timp; 7. C. Dumitrescu (C.C.A.)
3h20:06; 8. L. Zanoni (Dinamo)
același timp; 9. Loftier (Dinamo

reveni 
condu-

luptă

oarac-
cursei

au contribuit 
orare ridicate 
Kammer, N.

dedupă amiază terenurile 
de la centrul de antrenament 
au găzduit ultima zi a între- 
internaționale triunghiulare 

reprezentativele

Joi 
tenis 
nr. 2 
cerii 
de tenis dintre 
Bulgariei, Turciei și echipa bucu- 
reșteană Știința Politehnica. După 
oum se știe, echipele au fost alcă
tuite din patru jucători (cu excep
ția formației studenților, care au 
folosit un jucător în plus la dublu), 
după sistemul competiției „Cupa 
Roma". Rezultatele finale au fost 
favorabile Științei, care a întrecut 
Bulgaria cu 7-1 și Turcia cu 5-3, în 
timp ce Bulgaria a întrecut Turcia 
tot cu 5-3. Clasament: 1. Știința Po
litehnica Buc.; 2. Bulgaria ; 3.
Turcia. Clasamentul individual:

I conduc
Munților”

Berlin) 
(Dozsa 
celași timp cu el a sosit un plu
ton cu 28 alergători. C Moiceanu 
a ocupat locul 43 cu timpul de 
3h31:40. Pe echipe etapa a revenit 
formației Dinamo Berlin urmată de 
C.C.A. I, Dinamo II, Energia, 
Dinamo I.

Clasamentul general individual 
după 4 etape: 1. LUDOVIC ZA
NONI (Dinamo) 16h07:21; 2. Torok 
(Dozsa Budapesta) 16hl0.57: 3.
Constantin Dumitrescu . (C.C.A.) 
16hll:40; 4. Petre Gane (Energia)l 
16hl 1:42; 5. Aurel Șelaru (Dinamo) 
16hll:44; 6. Ion Vasile (C.C.A.)! 
16hll:44; 7. Kaminsky (Gwardia 
Varșovia) 161111:59; 8. Gh. Șer
ban (C.C.A.) 16hl2:08; 9. C. Moi
ceanu (Voința) 16hl4:24; 10. Călin 
Tudose (C.C.A.) 16hl5:20. Clasa
mentul 
C.C.A. I 
48h39:49; 
urmează 
nergia, Dinamo Berlin.

Astăzi se desfășoară etapa a 
V-a iar mîine'cicliștii vor parcurge 
ultima etapă pe ruta Or. Statin- 
București. Sosirea se va face în 
jurul orei 18 pe stadionul Dinamo.

EMIL 1ENCEC

3h20:ll; 10. Kiss Daio 
Budapesta) 3h20:17. In a-

general pe echipe: 1. 
48h35:17; 2. Dinamo I 
3. C.C.A. II. 48h47:19, 

Voința, Dinamo II, E-

din

A

București
l-2. Șt. Anghelescu și Danceai 
(Știința), ambii cu cite 4 victorii; 
3. Ciuparov (Bulgaria) 3 v.; 4. 
Balas (Turcia) 2 v.

Iată cîteva dintre rezultatele mai 
interesante înregistrate joi: Silber- 
man (Ș) — Kalcev (B) 6-0, 6-1 ; 
Sevindic (T)' — Lazarov (B) 7—5, 
7-5; Mita (Ș) — Gursu (T) 6-1, 
6-1 ; Anghelescu (Ș) — Ciuparov 
(B) 1-6, 6-2, 6-2; Dancea (Ș) — 
Gursu (T) 6-0,6-0; Ozgenel (T)
— Kalcev (B) 6-2, 6-2; Slapdiu 
(Ș) — Lazarov (B) 6-1, 6-4; Sil- 
berman (Ș) — Kalcev (B) 6-2, 
6-0; Ciuparov (B) — Balas (T) 
6-3, 9-7; Dancea (Ș) — Roman- 
ski (B) 6-3 6 1 ; Anghelescu (Ș)
— Sevindic (T) 6-3, 7-5



S£ VA REVANȘA OLYMPIQUE MARSEILLE IN FATA PUBLICULUI BUCUREȘTEAN ?...
Oaspeții au ocazia azi, pe Stadionul Republicii, in compania Progresului București

Fotbaliștii de la Olympique Marseille n-au nici un motiv să fie 
mulțumiți de debutul lor la București Și de aceea credem că — 
rămași datori spectatorilor bucureșteni, care i-au așteptat cu legi
timă nerăbdare — vor căuta să se reabiliteze astăzi, în compania 
și, poate, în dauna Progresului. Intîlnirea de azi de pe STA
DIONUL REPUBLICII (ora 18) prezintă acest, să-i spunem, punct 
de atracție care va încerca să răspundă întrebării bucureștenilor: 
cum vor reacționa jucătorii francezi față de prima lor comportare ? 
Mai ales că de data aceasta întîlnesc un adversar care știe să-și 
concretizeze superioritatea teritorială și care nu pare dispus, în orice 
caz, să repete figura Locomotivei. Or, pentru a rezista unei astfel 
de echipe, Olympique Marseille va trebui să joace așa cum joacă 
un meci în campionatul profesionist al Franței și cum a lăsat să se 
întrevadă în scurtele perioade din partida cu Locomotiva. Progre
sul și-a încheiat pregătirile cu antrenamentul de ieri dimineață, 
fixîndu-se asupra unei formații din care nu vor lipsi Ozon și P, 
IMoldoveanu, reîntorși ieri de la Atena : Biirtașu-Toma, Caricaș, Do- 
brescu-Știrbei, Mihăilescu-Oaidă, Smărăndescu, '
P, Moldoveanu. Meciul va îi condus

Ozon, Dinulescu, 
de Karl Keiner (Austria).

T"

Buletinul „Cupei Primăverii”
1*
I

UN MECI NUL,
DAR NU NUMAI CA SCOR • ••

Locomotiva București — Olympique Marseille 1-1 (0-0)

Nu-mi amintesc să mai fi asis
tat vreodată la un med internațio
nal, între două echipe de reputa
ția celor ce s-au întâlnit joi pe 
stadionul Republicii, și care să se 
fi desfășurat la nivelul penibil al 
jocului Locomotiva București— O- 
lympique Marseille. Pe bună drep
tate cei aproape 30.000 de specta
tori, atrași în special de renumele 
formației franceze, au plecat de la 
stadion nu numai decepționați, cu 
așteptările înșelate, dar chiar de-a 
dreptul revoltați. La aceasta au 
contribuit :

— calitatea generală sub medio
cră a jocului;

—ratările enorm de numeroase, 
și din poziții clare, ale atacului 
gazdă ;

— nemulțumirea provocată de 
rezultatul de 1-1 care dezavantajea
ză net pe feroviari, mai buni — 
în general — cu cel puțin două 
goluri;

— comportarea de neînțeles a

ȘTIRI • • •

• Un meci între surdo-muți joi 
la Timișoara : Praga—Timișoara 
3-0 (2-0). Au asistat 3000 de spec
tatori.

• In joc amical, Energia Plo
ești a dispus de Energia Raf. 4 
Cîmpina cu 2-1 (2-0), joi la Plo
ești.

© întâlniri în cadrul „Cupei 
Festivalului” : Energia Trust Mi
ner B. Mare—Recolta Sighet 4-0 
(1-0) ; Progresul S. Mare—Dinamo 
B. Mare 2-0, întrerupt în min. 46 
din cauza ploii; Recolta Cărei— 
Energia Unio S. Mare 0-1, între
rupt în min. 37 din cauza ploii.

• Biletele pentru jocul Locomo
tiva—Dinamo București se găsesc 
la Pronosport (cal. Victoriei 9 și 
Bd. Dinicu Golescu), la C.C.A., 
Stadioanele Giulești, Dinamo și Re
publicii (str. Hașdeu), la chioșcul 
din str. I. Vidu și la Biroul de 
voiaj C.F.R. din cal. Griviței 130.

0 Recolta Reghin își va disputa 
meciurile oficiale de la 23 iunie 
și 7 iulie la Tg. Mureș, deoarece 
terenul său este suspendat. De a- 
semenea, și Dinamo Pitești își va 
juca meciurile din 23 și 30 iunie 
în alt oraș (la Slatina), terenul 
său infritid în reparații.

• Campionatul rezervelor se reia
în București luni 24 iunie cit jocu
rile: Știința — C.C.A. 
namo). Fi. roșie F. C. 
Ploești (teren CAM), 
23 August — Dinamo 
dești) și Progresul — 
(teren Progresul F. _
meciunle vot începe la ora 18.

• Meciul Progresul Suceava — 
Progresul C.P.C.S., programat 
pentru mîine, a fost amînat.
• Cu victoria cu 5—0 în jocul 

restanță cu Locomotiva Arad, Ști
ința Cluj a totalizat 10 puncte 
și ocupă locul trei în seria a II-a 
a Cupei Primăverii — catego
ria B.
• Joi la Cluj, în cinstea Festi

valului: FI. roșie 1. H. — Știința 
|-1 (1—Oi.

formației franceze care a jucat de 
o manieră inadmisibilă față de 
cartea de vizită cu care a sosit și 
fată................ ..
față

In 
miți 
pentru rezultat, și apoi pentru jo
cul foarte slab al liniei lor de înain
tare. Și reducem reproșurile la 
linia de înaintare pentru că celor
lalte compartimente nu li se poate 
imputa nimic, poate și pentru că 
au fost mai puțin solicitate. Jocul 
a avut mai mult aspectul unui an
trenament în care „sparing-parte- 
ner“-ul (Olympique Marseille) nu 
a urmărit decît să respingă min
gile, pentru a permite echipei ad
verse să exerseze un nou atac. 
Și Locomotiva București a încercat 
joi zeci de atacuri (jocul s-a des
fășurat cel puțin 70 de minute în 
jumătatea de teren franceză!) dar— 
exasperant! — Olaru,Ene II, Mun- 
teanu, Raab, Copil și ceilalți care 
s-au mai perindat prin înaintarea 
feroviară, au ratat copilărește o- 
cazii clare. Atacul Locomotivei a 
pasat excesiv în apropierea porții', 
a încetinit ritmul jocului" tocmai 
în careu unde era nevoie de „țâș
niri", de eforturi personale decisi
ve, a tras la poartă fără precizie, 
fără vlagă. Șuturile la poarta lui 
Domingo au fost multe la număr; 
dar pe lîngă bare sau — când 
au nimerit cadrul porții — fără 
forță. N-ar prezenta nici un interes 
aici o înșirare a ocaziilor de gol 
ratate de feroviari. Ne vom mul
țumi însă să arătăm că scorul a 
fost deschis de-abia în min. 75, de 
Seredai, la o bîlbîială a apără
rii oaspe urmată de o ezitare a lui 
Domingo, 
zit parcă 
care pînă 
țumiți de 
oferea ineficacitatea bucureștenî- 
lor. Jocul s-a mai animat și la 
unul din puținele contraatacuri 
ale lui O.M. internaționalul Marcel 
a egalat (min. 88) cu o lovitură 
de maestru.

Concluzii ? Locomotiva a mun
cit pentru a obține victoria, a do
minat net, s-a arătat mai bună.

Dar atacul a dat victoria din mină. 
Remarcați: Macri, Suru, Bodo.

Olympique Marseille ne-a dat o 
imagine inexactă a valorii fotba
lului francez. Posibilitățile reale 
ale acestei echipe le-am ghicit — 
totuși — după unele momente de 
la începutul șî din finalul parti
dei, în care oaspeții au forțat 
puțin jocul, precum și după cali
tățile individuale pe care le-au re
levat atacanții Marcel, Scotti și Cu- 
ryl, mijlocașul Mesas, stoperul 
Johansson. De reținut din jocul Iui 
O.M.: apărarea în zonă și jocul re
tras al centrului atacant, ca șî cal
mul și unele execuții tehnice va
loroase.

LOCOMOTIVA : Dungu — Grea- 
vu (Ivănescu), Stancu, Macri — 
Bodo, Neamțu (Langa, Vărzan), 
Copil (Ene II), Raab (D. Muntea- 
nu), Ene II (Olaru), Olaru (Se- 
redai, Langa), Suru (Seredai).

O.M.: Domingo — Gransart, 
Johansson, Palluch — Molia, Me
sas — Jenssen, Leonetti (Ducasse), 
Scatii (Chichia), Marcel, Curyl.

Bun arbitrajul lui Dumitru Schul- 
der.

de obligațiile pe care le avea 
de publicul bucureștean. 
afara spectatorilor, nemulțu- 

pot fi și feroviarii. Mai întîi

Acest gol i-a mai tre- 
pe cei de Ia Olympique, 
atunci se arătau mul- 
scorul egal pe care li-1

(teren Di- 
— Energia

Energia 
(teren Du- 
Locomotiva 
B.). Toate

Duminica trecută s-a disputat ul
tima etapă a campionatului de fot
bal italian. La numai o săptămînă 
după acest eveniment se anunță' re
luarea întîlnirilor echipelor noas
tre de categ. A din cadrul Cupei 
Primăverii. Programele concursu
rilor Pronosport își schimbă deci, 
într-o oarecare măsură, conținutul. 
„Tntroducerea" o face chiar progra
mul concursului Nr. 25 de dumi
nică 23 iunie, în care găsim 
meciuri internaționale, patru 
ciuri de categ. A și cinci de 
teg. B.

Așadar, de acum încolo, în 
să acordăm pronosticuri unor 
ciuri care pun față în față! 
Triestina cu Atalanta sau pe Nancy 
cu St Etfenne, va trebui să calcu
lăm ce șanse are Energia St. roșu la ~ _ .. _

trei 
me- 
ca-

Ioc 
me- 

pe

Atît la categoria A, cît și la 
categoria B și C au mai rămas 
de disputat cîte trei etasțe, din
tre care una se desfășoară mîi- 
ne. Dar în timp ce categoria B 
și C își vor încheia socotelile la 
7 iulie, categoria A își va „con
suma” ultimele trei etape în 
decurs de opt zile. Intr-adevăr, 
etapele următoare vor avea loc 
la 27 și 30 iunie, urmînd ca fi
nala între cele două cîștigătoa- 
re de serii să se desfășoare Ia 
7 iulie. Deci, o săptămînă — 
de vară — bogată în jocuri în 
„Cupa Primăverii”...

Cum se prezintă situația în 
cele două serii ale categoriei A 
la reluarea Cupei? Ea reiese 
clar din simpla citire a clasa- 

cum 
cînd

mentelor respective, așa 
s-au fixat ele la 12 mai, 
s-a întrerupt competiția:

SERIA I

1. Știința Timișoara
2. Energia Ploești
3. C.C A. București
4. Progr. București
5. Bin. Or. Stalin
6. Energ. Tg. Mureș

SERIA a II-a

1. Dinamo Buc.
2 Locom. Buc

3. Energia St Roșu
4. Progr. Oradea
5. Energia Petroșani
6. FI. roșie Arad

7 3 2 2 15: 8 I
7 3 2 2 13: 9 8

7 4 0 3 11: 8 8
7 1 5 1 9: 9 7

7 2 3 2 9:14 7
7 1 2 4 7:10 4

situația pare

URZICEANU

...sau 
posibilitate 
intașilor 
de-a 

mult.

RADU

In prima serie, 
mai limpede. Știința mai are 
două jocuri acasă (Energia Tg. 
Mureș și Dinamo Or. Stalin) și 
unul în deplasare (Energia 
Ploești), iar ploeștenii v :ul aca' 
să (Știința) și două în depla
sare (Dinamo Or. Stalin șî 
C.C.AJ. Deci, mai puține șanse 
de surpriză. In schimb, în seria 
a doua, lucrurile sînt foarte în
curcate: trei echipe sînt la ega
litate de puncte și fiecare mai 
are jocuri grele. Un început de 
clarificare va fi cu putință cu 

‘etapa de mîine cînd se întîlnesc 
două din protagoniste: Locomo
tiva și Dinamo.

Meciul are loc mîine dimi
neață, Ia ora 9.30 pe stadionul 
Republicii.

In încheierea acestui 
buletin, să notăm și 
jocuri amicale: FI. roșie Arad- 
Energia Reșița 2—1 (0 — 0J, 
Comb. Dinamo-Energia Ploești 
1—1 (1—0), Știința Timișoara- 
Progresul Oradea 4—4 (4—2J.

scurt 
cîteva

Poarta cu etaj... 
singura 
a ina- 
noșlri

marca mai

(desen de NEAGU 
RADULESCU)

INTRE 7—22 IULIE:

Campionatul republican 
i de mare fond pe Dunăre

Ca în fiecare din ultimii ani, 
Consiliul Central al Sindica
telor, prin Secția sport, orga-: 
nizează campionatul republi
can de mare fond pe Dunăre 
la caiac—canoe. In vederea 
acestor tradiționale întreceri, 
care în acest an se vor des
fășura în perioada 7—22 iulie, 
canotorii se pregătesc intens 
în orașele Galați, Brăila, Giur
giu și Călărași.

NOUTĂȚI DIN HANDBAL
ECHIPA DE HANDBAL A ORA
ȘULUI BUCUREȘTI A CIȘTIGAT 

------- ORAȘELOR"„CUPA

săptămînii trecute 
Vîlcea

loan Schuschning); 3. 
(antrenor Alex. ~ 
Ploești (antrenor

La sfirșitui 
s-a disputat la Rîmnicu 

final al Cupei Orașelor 
echipeJe de juniori. După 
de meciuri echilibrate, în- 
cu rezultate strînse, victo- 
această primă competiție 

a re- 
București 

Tinerii 
termi- 

Ploesti
13— 12
14— 14 
rezul- 
urmă- 
16—9 
15—9

14—13 
în

turneul 
pentru 
o serie 
cheiate 
ria în 
republicană pentru juniori 
venit echipei orașului ~ 
(antrenor Eugen Trofin). 
handbalist: bucureșteni au 
nat turneul neînvinși: cu 
13—10 (6—4); cu Sibiu 
(6—9); cu Timișoara 
(5—6). In celeilalte partide 
țațele înregistrate au fost 
toarele: "" ’
(9-7).
(7-3): 
(9-5).
Clasament sîrut ocupate în ordine 
de; 2. Sibiu (antrenori lcha-n

Krauss și 
Timișoara 
dreanu); 4. 
tavian Velicu).

In cadrul acestei competiții 
făcut remarcate o serie de 
mente tinere și talentate cum ar 
fi: Costache, Dobrescu, Geor
gescu, Comănescu (București), 
lacob, Strebel, Tasch, Dianu (Ti
mișoara), Zicheli, Pantazopol, Ni- 
mes (Sibiu), Proorocii și Ionescu 
(Ploești).

Co- 
Oc-

s-au 
ele-

DUPĂ TERMINAREA CAMPIO
NATULUI DE HANDBAL 

CAT B.

Sibiu—Ploești
Sibit^—T imișoara

T imișoara—Ploești
Locurile următoare

umbra ce- 
categoria 
de lîand-

onosport

„Pierdut" oarecum în 
lor două campionate de 
A, campionatul masculin 
bal cat. B și-a continuat cu re
gularitate desfășurarea scoțînd în 
evidență calitatea unora dintre 
meciuri, îndîrjirea cu care s-a ju
cat de multe ori și preocuparea

pe care o arată unele colectivă 
față de echipele lor de handbal. 
Rînduirile de față au roluil de a’ 
„repara” oarecum nedreapta tre
cere sub tăcere a acestei compe
tiții și de a evidenția cîteva as
pecte din desfășurarea ei.

In prima serie, formațiiile bucu- 
reștene Dinamo și Locomotiva 
G. N. au ocupat primele două 
locuri. Performanța echipei Dina
mo (antrenor Vlase Oprea) este 
demnă de laudă: nici 
pierdut și un golaveraj 
primă combativitatea și 
apărare și în 
Locomotiva, cu i 
se arată totuși 
ascensiune ca i 
antrenorului O. 
samentiiil primei
1. Dinamo Buc.
2. Locom. g.N.
3. Dinamo Tg. M.
4. Prog. Bacău
5. Știința Galați
6. C.S. Marina C-ța

Seria a doua a

un meci 
care ex- 
forța înț 

echipei.;atac a
un lot mai modesty 
o echipă în plină 

rezultat al muncii
Qprișan.

i serii:
Iată cla-

0
3
5

4 15
2 17
10 9

10 10 0
10
10
10
10
10

7 0
5 0

Se aduce la cunoștința partici- 
panților din Capitală că plata pre
miilor de la concursul Nr. 24 din 
16 iunie a. c.» continuă astăzi la 
agențiile proprii din raioanele unde 
participanții și-au depus buletinele, 
dupâi cum urmează:

Raionul T. Vladimlrescu — în Ca
lea Victoriei 9, Raionul Stalin — în 
str. Aristide Briand 4, Raionul Le
nin — în str. Schitu Măgvreanu 3, 
Raionul 1 ATai — în Sos. Ștefan cel 
Mare 127, Raionul Gheorghiu Dej- 
Bd. 6 Martie 73, Raionul Nic. Băl- 
cescu — Bd. 1848 nr. 39, Raionul 
Grîvita Roșie — Calea Griviței 208. 

Radonul 23 August — în șos. Mihai 
Bravu 84.

★
Programul concursului Pronosport 

nr. 26 (etaoa din 30 iunie 1967):
I. Șt. Tim.—Din. Or. Stalin

H. C.C.A—Energ. Ploești
IU Progr. Buc.—Energ. (Rec.) Tg. M. 

Energ. Petroș.—Dia. Buc. 
Energ. Or. Stalin—Locom. Buc. 
Progr. Oradea—Fi. r. Arad 
Locom. Tim.—Energ. Mediaș 
Locom. Cluj—Energ. B. Mare 
Energ. Cîmpina—Dinamo Bacău 
Energ. 1 Mai Pi.—Progr. Focș.

G. N.
Turzii—Rec. Reghin

MECIURI DE REZERVA

A Energ, Uz țr. Or. St.—Loc. Arad 
*, Energ. Lupenl-—Șt. Cluj

14 
10 
9 
5 
2 
fi

marcat suiperio-’ 
ritatea echipei Voința Sighișoara*' 
care a pierdut un singur meci 
de-a iungul întregului campionat* 
iar Progresul Arad a răsplătit a-î 
tenția acordată handbailului de 
colectiv printr-un meritat loc IL 
Mult mai echilibrată ca în primaț 
serie a fost lupta pentru locu*I| 
III, la care au participat Energia 
Sibiu, 
col ta 
mâții 
unor 
cauza
trecut, așa că... iată clasamentul a
1. Voința Sighiș.
3. Progresul Arad
3. Energia Sibiu
4. Progr. Odorhei
5. Recolta Variaș
6. Energia Reșița

scoată un
Mureș la Timișoara.

Iată
25 a produs o ________
mațle în Tindul partlcîpanțiJcr.

Dar, pentru că a trecut destul de 
mult timp de Ia ultimul meci de 
categ. A, pentru a vă reîmprospăta 
cunoștințele despre echipele cuprin
se în programul de duminică, 
mai Jos clasamentele 
serii ale Cupei

PRIMĂVERII”
a

iunie 1957)
Acasă
3 3 0 0 9: 3 6
4 2 20 12: 6 6
3 2 0 1
4 2 0 2
3 111

meci nul Energia Tg. 

așa dar dece concursul nr. 
atît de mare anl-

dăjn 
două 
a:

Progresul Odor hei și Re-i 
V uriaș. Ultimele două for
au suferit însă handicapai! 
„forfeuri" obligatorii, dirt 
suspendărilor .suferite anul

celor 
Primi verii, cat.Oradea, dacă este posibil să

CLASAMENTUL „CUPEI 
CATEGORIA A 

(valabil la 17
General

7 4 2 1 18:13 18
7 3 2 2 16:15 8 
7313 31:13 7 
7 2 2 3 18:18 
7 2 2 3 13:19

7 13 3 12:19
General

7 3 2 2 16: 8 8
7 3 2 2 13: 9 8
7 4 0 3 11: 8 8
7 15 1 9: 9 7
7 2 3 2 9:14 7
7 1 2 4 7:15 4

SERIA I
1. Știința Timiș 
2 Energia ~ 
3. C.C A.
4 ProgT.

5. Dinamo 
Energia6.

1.
3.
3.
4.
6
8.

Ploești

Buc.
Or. Stalin
(Recolta)

Tg. M’ureș

SERIA A II-a 
Dinamo Buc. 
Locom. Buc. 
Energia Or Stalin 
Progresul Oradea 
Energia Petroșani 
FI roșie Arad

13: 6 4 
11:10 4
8: 9 3

Deplasare
4 12 1 9:10 4
3 1 0 2 3: 9 2 
»1
3 0
4 1

128:73
2 1 7: 8 2
1 2 5:10 3

5 3 1

7:4 4
9:2 8
4:4 3
5:1 5
5:7 4

TV.
V.

VI
VTT.
vm.

ix.
X.

XT. Dinamo Bîrlad—Locom. 
Xn. Energ. C.

130: 80 1«
103: 91
5 99:8' 
96:104

13
10 
s 

91:182 •>
52:104 ț



Jon'orii asociației Recolta învingători in prima întîlnire 
cu tinerii călăreți maghiari

Pe baza hipică din Calea Plev- 
tneî, juniorii asociației Recolta au 
reușit să-i întreacă în prima 
confruntare pe tinerii călăreți de 
la M.D.O.S.Z. din R.P. Ungară.

Prima probă intemațiomală a 
prilejuit de la început o luptă 
dîrză între cele două echipe de 
(tineret. Cel care reușește să ter
mine 

nici o penalizare este R. Gogheș 
de la Recolta pe calul Bolero în 
itimpul de 1:09,3. Dar iată că și 
itînărul călăreț maghiar F. Fai- 
kusz intrat imediat pe parcurs, 
trece toate obstacolele fără gre
șeală, însă cu un timp mai slab : 
1:12,0. In continuare cinci călă
reți romini și 2 maghiari par
curg traseul cu cîte patru puncte 
penalizare. Cea de a doua evo
luție pe parcurs a juniorului ro- 
mîn Robert Schuster rc calul Al- 
bița aduce și cel mai bun rezul
tat al acestei probe; 0 puncte 
penalizare, timp 1:07,5. Tot călă
rețul maghiar Faikusz pe calul 
Garam Kiirtoș este cel care în
cearcă să egaleze situația. Par- 
curgînd traseul fără greșeală șt 
cu un timp mai bun decît prima 
oară, dar nu suficient pentru a-1 
întrece pe Schuster: (1:09,0) el 
ocupă locul doi. Locul 3 a reve
nit tot unui călăreț maghiar. 
Toth Bela pe calul Bekes, tot cu 
0 puncte, timp 1:09,1. 4. R. Go
gheș pe Bolero cu 0 p. timp 
1:09,3; 5. Geza Szabo (MDOSZt 
pe calul Menyaszony cu 0 p. timp 
£1:09,4.

Tot ieri s-au desfășurat șl pri
mele probe din cadrul concursu
lui republican de călărie organi
zat de asociația Recolta. La dre
saj categoria „1“ neîntrunind 
numărul necesar de puncte pentru 
primul loc /. Budișan (Din. Buc.) 
pe calul Ceahlău s-a clasat pe

cel dintîii parcursul fără

£

O spectaculoasă trecere peste un
asociația

obstacol a unui
Recolta.

.1

■ x:<.

■

i
■ •

Ij

junior de la

Cum se vor aplica modificările regulamentului de joc

De la Comisia centrală de baschet
Biroul comisiei centrale de bas chel a aprobat măsurile mențio

nate în prezentul comunicat, propu se de colegiul central al antrenori
lor în urma celor două consfătuiri fa care au participat și antre
norii echipelor de categoria A.:

locul II cu 139,66 puncte. Locul 
HI a revenit tot unui dinamovist. 
C. Gulbeehian pe Suzana cu 139 
puncte. Nici la proba de dresaj 
categoria „B“ nu s-a obținut nu
mărul de puncte necesar pentru 
ocuparea primului loc. Locurile 2 
și 3 la această probă au revenit 
în ordine, călăreților N. Marcoci 
(C.C.A.) pe Koheilan cu 130 
puncte și /. Oprea (C.C.A) pe 
Salina cu 129 pct.

Primul loc în proba de juniori 
și fete a revenit surprinzător con
curentului A. Helsek (Rec. Tg. 
Mureș) — un copil în virstâ de 
13 ani — pe catul Stafia cu 0 p. 
timp 1 -.05,2.

Zece călăreți au reușit să ter
mine proba de obstacole categoria 
semi-ușoară fără nici o greșeală, 
timpul cel mai bun fiind realizat 
însă de Gh. Langa de la C.C.A.

pe calul Ropot II
2. C. Vreme (Din. 
cu 0 p. 56.4 sec.;
(Călărași) 0
4. Gh. Iuja (Din. PL) pe Shntaic 
0 p. 57,2 sec.

r

Intensă activitate la gimnastică » 
f

cu 55.1 sec.;
Buc.) pe Sidef
3. /. Dobrescu 

puncte 56.9 sec.;

O. GINGU

ATLETISM

• Loturile de gimnastică ale 
țării noastre, în oare au fost in
troduse multe elemente tinere, 
ca : Georgeta Popescu, Cornelia 
Anghel, Ion Zamfir, Mircea Radu
lescu — se antrenează în Capita
lă în vederea înțîlnirii cu repre
zentativele R.D.G. După cam s-a 
mai anunțat, întîînirea cu echipele 
R.D.G. se va desfășura la finele 
lunii iunie la București și contea
ză ca revanșă !a meciul de acum 
lin an de la Erfurt. Atunci, vic
toria a revenit formației noastre 
feminine. în timp ce din întrece
rea băieților, victorioși au ieșit 
gimnaștii germani. Dubla întîlnire 
cu sportivii d’-n R.D.G. vaavea loc 
în sala Floreasca. în ziua de 29 
Țdm>ă-am:ază) și 30 (dimineața). 
Echinele vor fi alcătuite din cîte 
8 sportivi și sportive.

* In 9 orașe, echipele de gim
nastică studențești, selecționate în 
vederea campionatelor universitare 
ce se vor desfășura la 1 și 2 iulie, 
la București, se pregătesc intens.

La campionatele universitare vom 
putea urmări 24 echipe — 12 fe
minine, 12 masculine.

• După noua lormulă de orga
nizare a campionatului RP.R. pe 
echipe, asociațiile sportive sînt 
obligate să prezinte cite trei e- 
chipe. Din grupa ,.A“ vor face 
parte maeștri ai sportului; din 
grupa ,.B“ maeștri și sportivi 
de categoria I: iar din grupa 
„C“ gimnaști clasificați în cate
goriile II Și HI. In aceste zile 
au loc in cadrul asociațiilor con
cursuri pentru selecția și alcătui
rea echipelor în vederea campio
natelor R.P.R. La 22 și 23 iu- 
n e, asociația FI. roșie va orga
niza concursul de selecție la Cluj; 
în aceleași zile, dar la Oradea, 
ișt va organiza ’ concursul asocia
ția Voința, iar cu o săptămînă mai 
tîrziu. la București, vor fi selec
ționate reprezentativele asociației 
Locomotiva.

1. Odată cu începerea campiona
tului pe anul 1958, inclusiv turul 
campionatului de categoria A 
1957—1958, vor intra în vi
goare modificările regulamentului 
de joc aprobate de FIBA cu oca
zia congresului de la Melbourne și 
a conferințelor tehnice de la Gau
ting și Duisburg.

2. Etapele intermediare și finale 
ale campionatului de calificare și 
campionatul republican de juniori, 
barajul pentru promovarea în ca
tegoria A. precum și alte compe
tiții care urmează să se încheie in 
acest an se vor desfășura în con
tinuare după vechiul regulament.

3. Odată cu intrarea în vigoare
a noilor reguli, se ridică NUMAI 
PENTRU ECHIPELE DE CATE
GORIA A restricția privitoare la 
folosirea apărării în zonă. Pentru 
celelalte echipe rămîne în vigoare 
obligativitatea apărării la
wn“ Antrenorii acestor echipe sînț 
obligați totuși să pregătească și 
elementele de apărare în zonă și 
ale atacului împotriva acestei a- 
părări.

4. Ridicarea restricției privind

în
azi, pe Stadionul Republicii, sînt va
labile biletele tip Stadionul „23 Au
gust” 
I.E.B.S.
Mteului
anunțat

seria 8-a cu stampila 
data zilei Accesul pu- 
avea loc așa cum am 
ziarul nostru de joi. 

BOX
dimineață începi nd de la 

se va desfășura la Teatrul 
în organîza- 

“ F. S. 
o întîlnire de box pe

cu 
$i 
va
In

Mîine 
ora 10 
«le Vară 23 August 
rea Comitetului orășenesc C. 
București 
echipe de regiuni, pentru campio
natul R.P.R. de Juniori. Cu acest 
prilej vom putea urmări evoluția

Campionatele republicane școlare de atletism
încep astăzi la Timișoara

șco- 
1957.

Timișoara 21 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Orașul de pe 
malurile Begăi trăiește în aceste 
zile emoțiile și entuziasmul unei 
mari competiții sportive: finalele 
campionatelor republicane 
lare de atletism pe anuil
La întreceri participă 400 dintre 
cei mai buni atleți și atlete din 
rînduriie școlarilor.

Acest eveniment este așteptat 
eu viu interes de participant, dar 
și de localnici. Numeroase afișe 
răspîndite prin tot orașul anunță 
întrecerile care au loc pe Sta
dionul 23 August.

Stadionul care nu se afla în 
cele mai bune condițiuni. a fost 
bine amenajat și utilat. Prin grija

Comitetului regional 
fost confecționate 70 
noi, două scări pentru cronome- 
trori, panouri de afișaj, cuburi de 
marcaj etc. In ceea ce privește 
pista, trebuie să spun că i s-au 
adus unele îmbunătățiri, care o 
fac capabilă să găzduiască — 
în bune condițiuni — un concurs 
de amploarea acestuia.

Arbitrii sînt și ei 
teaptă numai primul 
a-și face datoria...

In general toată 
convinsă că aceste 
fi la înălțimea așteptărilor 
vor evidenția noi talente pentru
atletismul nostru.

R. CALARAȘANU

C.F.S. au 
de garduri

gata și aș- 
start pentru

lumea este 
titrate vor

Și

obligativitatea apărării „om Ia 
om“ se extinde și asupra, turneu
lui final de calificare și eventua
lelor baraje care se vor desfășura 
în anul 1958.

5. Antrenorii echipelor de cate
goria A sînt obligați să pregătea
scă în continuare apărarea „om 
la om“ ;-i atacul ei, această apă
rare rămînind sistemul de bază 
pentru pregătirea tactică a echi
pelor noastre.

6 Se recomandă de îndată antre
norilor și colectivelor să organi
zeze competiții ocazionale în care 
împreună cu arbitrii să experiment 
teze jocul în condițiile regulamen
tului modificat.

7. Colegiile de arbitri din țară 
vor primi în timp util instrucțiuni 
privind aplicarea modificărilor re
gulamentului.

8. Măsurile prevăzute la punc
tele 1—5 sînt obligatorii pentru 
antrenori

Neaplicarea lor va atrage sanc
țiunile regulamentare.

BIROUL COMISIEI CENTRALE 
DE BASCHET

e

tinerilor boxeri din București șl 
Constanța, din rândul cărora se des
prind fără îndoială campionii re
publicani Ameth Nuri, Oscar Sil- 
bermar, și Freca Cezar, precum și 
alți pugiliști valoroși.

CAMPIONATUL DE ȘAH AL 
MILITARILOR

Finala campionatului Armatei a 
trecut de jumătatea desfășurării 
Scde. După nouă runde, în fruntea 
clasamentului se situează tînărul 
A. Cizmaru, cu 8 puncte și 1 par
tidă întreruptă, în poziție cîștigată. 
El l-a învins și pe candidatul de 
maestru H. “ 
anul trecut, 
jumătate de 
tre ceilalți 
are 7 —
cu și

Kandel campionul de 
care îl seconcienză la 
punct diferență. Din- 

participanți, c. Vardîe 
Scutaru 6'/2, D. Pepes-P-, D.

I. Rugină 51/2.
TENTS DE MASA

Cluj s-a disputat întîînireaLa . .
restanță dintre form -.țiiie masculine 
Progresul Cluj și Dinamo Tg. Mu
reș, care a luat sfîrșit cu victoria 
echipei gazde : 7-2. Cîteva rezultate 
mai interesanta : Majteni — Rethi 
1-2 (14-21, 21-16, 16-21), Cofoîrzan —
Rethi 2-6 (12-11).

ASTA SEARA PE TERENUL 
ȘTIINȚA

Reprezentativa de lapte clasice 
TUL-f intern evffimzn

în fața publicului toreșteM

Comitetul pentru Cultură Fizică 
șî Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri, și Comisiile Centrale de 
Box și Lupte au aprobat următoa

rele sancțiuni:
Se ridică trilul «ie maestru al 

sportului următorilor sportivi: La- 
zăr Bujor și Dumitru Pîrvuiescu 
(lupte), Constantin Dumitrescu 
(box) pentru grave abateri de la 
morala sportivă

Sportivii citați își pot recîștiga 
titlul de maestru al sportului, con
form regulamentului de clasificare 
■sportivă.

Se suspendă pe timpul specificat 
în dreptul fiecăruia, următorii spor
tivi (lupte) pentru 
morala sportivă:

Covaci Silvestru 
goj) pe timp de 3 
cher și Ion Popescu (Progresul 
Lugoj) pe cîte două luni.

Sancțiunile de mai sus se aplică 
eu data de 1 iunie 1957.

Se retrogradează antrenorii de 
lupte specificați mai jos pentru 
abateri de la morala sportivă: La- 
zăr Bujor — de la categoria II la 
categoria stagiar, Valentin Bați 

’(Timișoara) de la categoria I la 
categoria. Il-a ambii pe timp de 
Cîte un an și Kovacs Ludovic (Hu
nedoara) de la categoria I-a la ca
tegoria 11-a pe timp de 3 luni.

Retrogradările intră în vigoare 
de la data de 1 iulie 1957.

De la C.C.F.S. / €. M

In Capitală
Azi

abateri de la

(Progresul Lu- 
luni, Iosif Fis-

FOTBAL. — Stadionul RepubbcU, 
'ora 18 : Progresul București — 
Olympique Marseille.

NATAȚIE. — Bazinul „ Dante 
Gherman”, ora 17 : faza regtonatfă 
a camp, republican.

TENIS. — Teren Progresai F.B., 
ora 15.30 : Progresul I.T.B. — C.C.A. 

)(camp. cat. A).
HANDBAL. — Stadioreul Republi

cii (în deschidere la meciul inter
național de fotbsfl) ora 17 : Selec
ționata feminină a Capitalei — Se
lecționata feminină a regiunii Voj- 
vocina (R.P.F. Iugoslavia).

> POPICE. — Sala Recolta, ora 16.30: 
Recolta Buc. — Dinamo Iași (meci 
.amical).

CABOTAJ
Snagov, ora 

itului republican feminin.

Miine
— Cupa Primăverii, 

A., Stadionul Republicii, 
Locomotiva Buc. — Di- 

Cat. -B., stadionul Di-

Iui de fotbal Știința Buc. — Dina
mo Bîrlad).

ATLETISM. — Stadionul Republi
cii, ora 17-30: meciul triunghiular 
de atletism feminin dintre R.P. Ro- 
mînă — Italia — R. Cehoslovacă

CANOTAJ ACADEMIC. — Lacul 
Sni^ev, era 9 : finalele campionatu
lui republican masculin.

Progresul Cluj se va disputa la 
o dată ce va fi anunțată ulterior.

Mîine

ACADEMIC. — Lacul
17 : finalele camp tona-

In ț3Tă
Azi

TENIS. — Oradea : FI. roșie Ora
dea — Energia București (caanp. 
cat. A.). Partidele Energia Orașul 
Stalin — FI. roșie Arad, și FI. ro
șie Cluj — Dinamo București se 
vor desfășura în zilele de 6 șt 7 
iulie, iar meciul Energia Timișoara

FOTBAL- — Cupa Primăverii, cat. 
A, : Știința Timișoara — Energia 
Tg. Mureș, Dinamo Orașul Stalin 
— Energia Ploești, Energia Petro
șani — FI. roșie Arad, Progresul 
Oradea — Energia St. roșu.

TENIS. — Oradea : FI. roșie Ora
dea — Energia București (câmp, 
cat. A.).

TENIS DE MASA. — Satu Mare : 
Progresul Satu Mare — Voința 
Lemn Mobilă București (masculin), 
restewiță din camp. cat. A.

MOTOC ICLTSM. — Tr. Severin, 
ora 9 : faiza *a doua a campionatu
lui republican de viteză pe circuit.

Astă seară începând de La o>ra 
20, pe terenul Știința din str, 
Vasile Privau, se va desfășura 
întîînirea internaționala priete

nească dintre reprezentativa de 
lupte clasice a asociației sportive 
muncitorești TUL-Finlanda și e- 
chipa Trustul 3 Construcții Bucu
rești.

In vederea întîlnirilor pe care 
le susține în țara noastră (în a- 
fară de acest meci echipa oaspe 
va evolua la Sinaia marți 25 iu
nie cu o formație care urmează 
să fie stabitetă) reprezentativa 

TUL a deplasat o formație puter
nică din care ies in evidență Pe- 
tarri 
pion

Nordlund de două ori carn
al Finland»: (1056. 1957) și
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r FOTBAL.
I categoria 
ora 9.30 : 
namo Buc- uai. .xs., »*»-
Inamo, ora 17.30 : Știința Buc. — Di
namo Bîrlad. Cat. C., teren C.A.M. 
(Belvedere), ora 10.30 : FI. roșie

‘ F.C. —♦ Energia Medgidia. Teren Di
namo Obor, ora 9: Dinamo 6 —

I-Progresul C P.C.S. (Cat. B)
NATAȚIE. — Bazinul ,.Dante 

I Gherman”, ora 10 : faza regională 
a camp, republican, de la ora 1.1,30» 

Imeciurile de polo, categoria B: Voin- 
"ța București — Locomotiva Cluj și 
l Energia București — Locomotivei A- 
krad.
” TENIS — Teren progresul F.B. 
k de la orele 8.30 și T5.30 : Progresul 
I I.T.B. — C.C-A. (camp. cat. A.).
k CICLISM. — Stadionul Dinamo. 
Jîn jurul orei 18, sosirea în ultima 
. etapă a competiției internaționale 
L„Cunsa Munțirtor“ (în pauza mectu-

Recomandări din program
Și sfirșitul acestei săptămîni 

cenUnuă să fie suficient de bo
gat în campionate și concursuri. 
Desigur, că mulți dintre specta
torii bucureștenu se vor bucura, 
datorită și unei nimerite progra
mări, că pot asista la cîteva ma
nifestații sportive internaționale. 
Astfel, sîmbăta ei vor vedea din 
nou la lucru pe fotbaliștii fran
cezi ai clubului Olympique Mar
seille, de data aceasta în com
pania Progresului București. Dar 
iubitorii de sport din Capitală 
vor trebui să-și ocupe locuirile 
în tribunele Stadionului Repu
blicai puțin mai devreme pentru 
a asista la meciul de handbal 
feminin dintre reprezentativele 
Capitalei si a regiunii Vojvodi- 
na (Iugoslavia). in fine dumi
nică după amiază tot pe sta
dionul Republicii, se inau
gurează sezonul internațional de

atletism ddn țara noastră prin- 
tr-o confruntare triunghiulară, 
deosebit de disputată, între atle
tele Romîniei, Italiei și Ceho
slovaci e«i.

Mai sînt și alte competiții care 
oferă spectacole interesante. In 
fruntea lor situăm — totodată 
cu o recomandare specială pen
tru cei ce vor să „evadea?“ din 
canicula Capitalei — finalele 
campionatelor republicane de ca
notaj academic, ce vor avea Joc 
pe lacul Snagov. In rest, relie
făm. sosirea din importanta com
petiție cicllstă „Cursa Munți- 
lor“ la care participă sportivi 
din patru țări, meciul de tends 
dintre C.C.A. Și Progresul I.T.B. 
și bineînțeles pentru cel care 
nu pot fără... fotbal, numeroa
sele partide din cadrul „Cupei 
Primăverii”.

PETARRl NORLUND
de cinci ori al asociației TUL, 
Jaakko Virta de asemenea cam-. 
pion al Finlandei (1956, 1957j și 
Yrjd Koskela. Cel mai vîrstnic 
este Virta (35 ani), iar cei mai 
tineri sînt Koskela și Tauno Mâki 
(22 ani). Formațiile pe categorii 
vor fi cunoscute astăzi după e- 
fectuarea cîntarului,



Peste 4.000 sportivi și-au anunțat 
participarea la Jocurile tineretului 

de la Moscova

De vorba cu generalul colonel Vladimir Stoicev, 
președintele Comitetului Olimpic al R. P. Bulgaria

Subiectul: apropiata sesiune a Congresului olimpic international
IN PROGRAMUL J.C. DE LA

n In ședința comitetului de or; 
ganizare a celei de a IlI-a ediții 
a Jocurilor tineretului, s-a făcut 
cunoscut că la 19 iunie 52 de țări 
își confirmaseră participarea la 
marea competiție. Pînă acum sînt 
înscriși la diversele prohe peste 
4000 de sportivi.

b Față de cererea uriașă de bi
lete, comitetul de organizare a ho- 
tărît să înceapă distribuirea bile
telor și abonamentelor pentru 
Jocuri la 25 iunie.

a Intrucît tragerile la sorți a 
seriilor se va face înaintea sosirii 
delegațiilor, comitetul de organi
zare a luat hotărîrea ca această o- 
perație să fie efectuată în fața 
reprezentanților legațiilor țărilor 
participante. La ședințele tehnice 
vor participa de asemenea repre
zentanții presei sovietice și străine.

b întreprinderile de inventar 
sportiv din Moscova produc cu 
intensitate toate cele necesare a- 
menajării locurilor de concurs. Fa
brica nr. 1 de inventar sportiv a 
confecționat arcurile și săgețile 
necesare întrecerilor de tir cu ar
cul. Pentru probele de atletism au 
fost pregătite sulițe, discifri și 
greutăți noi. De asemenea, au fost 
confecționate halterele cu care se 
vor întrece specialiștii atleticii 
grele. întreprinderea de prelucrarea 
artistică a metalului confecționea
ză insignele de participanți Ia 
Jocuri, medaliile și plachetele cu 
care vor fi distinși învingătorii.

■ Intre 5 și 7 iulie se va des
fășura la Moscova un mare con
curs atletic de calificare, la care 
vor lua parte tineri între 17 și 22 
de ani, precum și lotul de atle
tism al U.R.S.S. Acest concurs va 
desemna candidații pentru echipa 
Uniunii Sovietice la cea de a 111-a 
ediție a Jocurilor tineretului.

■ Sportivii japonezi se pregă
tesc intens în vederea întrecerilor 
de la Moscova. In prezent au loc 
competiții de calificare în rîndul 
luptătorilor, gimnaștilor, voleiba
liștilor și jucătorilor de hochei pe 
iarbă. Un corespondent al agen
ției Tass i-a vizitat pe gimnaștii 
japonezi care se antrenează în ve
derea Jocurilor tineretului. După 
cum a declarat Nosaka, antrenorul 
echipei, a fost stabilit lotul de 
gimnaști japonezi pentru competi
țiile din capitala U.R.S.S. și bine
înțeles că nu lipsesc cunoscuții 
Ono, Takemoto și Kubota, membrii 
echipei olimpice a Japoniei. Apro
piatele întreceri, a spus Nosaka, 
vor constitui primul nostru contact 
cu spectatorii sovietici, motiv pen
tru care vom depune maximum de 
efort oa să obținem rezultate cit 
mai bune. Membrii echipei au 
declarat că doresc să cunoască 
viața și metodele de antrenament 
ale gimnaștilor sovietici, rugind.'-l 
pe corespondentul agenției Tass să 

In intimpinarea Festivalului de la Moscova, la Chișinău s-a desfășurat primul Festival al Ti
neretului și Studenților din R.S.S. Moldovenească, lată un aspect de la deschiderea întrecerilor 
sportive din cadrul acestui Festi val.

transmită un prietenesc salut spor
tivilor din U.R.S.S. '

b Rregătindu-se pentru Jocurile 
tineretului, atleții chinezi au pri
mit vizita atleților sovietici din 
asociația Dinamo, cu care au sus
ținut o serie de întreceri. Concur
surile au fost rodnice în recorduri 
și rezultate de valoare. Astfel, să
ritorul cu prăjina Tsai I-su a tre
cut ștacheta înălțată la 4,22 m. sta
bilind un nou record al R.P. Chi
neze. El l-a învins pe dinainovis- 
tul Alibov, care a reușit aceeași 
performanță, daa cu o încercare mai 
mult. Ma Sian-lun a cîștigat pro
ba de săritură în înălțime cu o 
performanță de 1,96 m., care re
prezintă de asemenea un nou re
cord. In întrecerea feminină, pe 
primul loc în această probă s-a 
clasat Cen Fen-jun cu 1,65 m. 
(record). Un rezultat valoros a ob
ținut aruncătoarea de disc Si Bao- 
dju: 46,13 m. In celelalte probe 
victoria a revenit sportivilor sovie
tici, care au cîștigat cu 53,5—33,5

■ Antrenorul echipei cehoslova
ce de volei loszef Kozak a re
latat în paginile ziarului „Soviețki 
Sport" stadiul de pregătire al vo
leibaliștilor cehoslovaci în vederea 
Jocurilor de la Moscova. „Faptul 
că am cîștigat turneul din cadrul 
locurilor de la Varșovia, iar apoi 
am obținut titlurile de campioni 
ai lumii ne obligă la o pregătire 
minuțioasă pentru a confirma a- 
ceste două succese. Nu trebuie să 
omitem că în ultima vreme clasa 
voleiului internațional a crescut 
simțitor și că la Moscova vor fi 
prezente cele mai bune echipe ale 
lumii. Astfel stînd lucrurile, este 
evident că turneul de volei din co
drul celei de a 111-a ediții a Jocu
rilor tineretului reprezintă cel mai 
important eveniment din acest an 
in disciplina noastră'.

Patru zile în
Frumoasa capitală a R.S.S.

Moldovenești, complet distru
să de război și reconstruită 

din temelie, mai mindrâ și mai im
punătoare, te cucerește astăzi prin 
clădirile sale masive, prin bulevar
dele largi, lumimte cu neon, prin 
parcul și imensul lac artificiali 
toate construite și amenajate în 
primii ani de după război. Vizitam 
așadar un oraș nou care crește și 
se înfrumusețează eu fiecare zi, jă- 
ând parte din cel mai mare 

șantier din lume — imensul pă- 
mint al Uniunii Sovietice. De 
aceea, mi-a părut firească dorin
ța exprimată de multi dintre com
ponența delegației noastre (lotul 
de gimnastică al orașului Cluj)

Intr-o convorbire cu un corespondent al Agenției Romîne de 
Presă AGERPRES, generalul colonel Vladimir Stoicev, președintele 
Comitetului Olimpic al R. P. Bulgaria, membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Olimpic Internaționala făcut interesante decla
rații în legătură cu apropiata sesiune a Congresului olimpic interna
țional care va avea loc — după cum s-a anunțat — între 20—30 
septembrie la Sofia.
Generalul Stoicev a ținut să 

sublinieze satisfacția opiniei publi
ce bulgare față de hotărîrea luată 
ca Sofia să găzduiască acest im
portant congres internațional și a 
adăugat că această încredere se 
datorează progresului pe care l-a 
făcut în ultimii ani mișcarea spor
tivă din Bulgaria. „Ne vom stră
dui, a spus el. să asigurăm lucră
rilor Congresului condiții optime 
de desfășurare".

Interlocutorul s-a referit apoi la 
ordinea de zi a lucrărilor Congre
sului și a precizat că CEL MAI 
IMPORTANT PUNCT AL DIS
CUȚIILOR IL VA CONSTITUI 
PROBLEMA AMATORISMULUI 
care de multă, vreme frămîntă fo- 
Turile olimpice, dar cărei fncă nu 
i s-a găsit o soluție echilibrată. 
Este drept, a spus generalul Stoi
cev, că în această problemă s-au 
purtat discuții animate și la Ate
na, și Ia Paris, și la 'Mexico City, 
și chiar la Melbourne, dar se nare 
că la Sofia această problemă își 
va găsi rezolvarea. In continuare, 
generalul Stoicev a spus: „In li
nii generale se cere ca la Jocurile 
Olimpice să participe cel mai buni 
sporttvi din lume. Dar în condi
țiile în care selecționarea unora 
din Ioturi se mai face încă din 
rindurile sportivilor angrenați zi 
de zi intr-o muncă profesională de 
opt ore, exigența aceasta este 
foarte greu de satisfăcut pentru că 
pregătirii olimpice nu i se poate 
oferi timpul minim necesar. In a- 
ceastă problemă va trebui de aci 
inainte ca în toate țările să se 

mijlocul sportivilor din R. S. S.
Chișinău a stirnit un viu interesde a jolosi, in scurtul nostru 

popas la Chișinău — și orele tir- 
zii ale nopții pentru a ne plimba 
pe bulevardele orașului, pentru a 
admira toate noile frumuseți ale 
capitalei R.S.S. Moldovenești. In- 
tr-una din aceste plimbări pe 
bulevardul Lenin, impresionant 
prin lărgimea sa și prin clădirile 
sale masive din piatră albă ce 
par niște maluri de marmură ale 
unui uriaș fluviu, am aflat de la 
însoțitorii noștri — scriitorul Bu
suioc și ziaristul Kravțov —că du
pă război, prin aceste locuri, mai 
rămăsese doar o singură clădi
re în picioare...

Intilnirea de gimnastică dintre 
reprezentativele orașelor Cluj și 

facă simțită influența organelor 
de stat și a organelor olimpice na
ționale în reglementarea oficială 
a timpului pe care-1 necesită 
o bună pregătire a sporti
vilor participanți la Olimpiadă". 
In continuare, generalul Stoi
cev s-a referit la ideea suge
rată de anumite foruri cu răspun
dere în mișcarea sportivă mondială 
care cer ca în viitor programul 
Jocurilor Olimpice să nu mai cu
prindă sporturi colective ca 
FOTBALUL, BASCHETUL HO
CHEIUL PE IARBA și POLO PE 
APA, pe considerentul că rezulta
tele înregistrate la aceste sporturi 
nu corespund întotdeauna în mod 
just forțelor pe care le aruncă în 
luptă combatanții. In aceeași ordi
ne de idei, el a amintit că unele 
foruri emit chiar ideea să se re
nunțe la includerea în programul 
Jocurilor a probelor: SĂRITURI 
DE LA TRAMBULINA, PATI
NAJ ARTISTIC, HIPISM DE 
ÎNALTA ȘCOALA (dresaj) și 
chiar la BOX și GIMNASTICA. A- 
depții acestor modificări structura
le ale programului olimpic sînt de 
părere că trebuiesc menținute nu
mai sporturile ale căror performan
țe pot fi măsurate în mod precis 
cu metrul sau cronometrul.

Pe de altă parte însă, generalul 
Stoicev a spus că la Sofia se va 
lua in discuție o problemă care se 
află la antipodul acestor cereri de 
restringere a programului Jocuri
lor Olimpice și anume cererea ca 
VOLEIUL SA FIE INTRODUS 

in rîndul amatorilor de sport din 
R.S.S. Moldovenească. Despre dra
gostea de sport a acestor primi
toare gazde mi-am dat seama însă 
cu o zi rflai devreme, cu prilejul 
meciului de fotbal dintre echipele 
Burevestnik Chișinău și Bahia din 
San Salvador (Brazilia), anunțat 
pentru, simbătă 15 iunie pe Sta
dionul Republican. Inutil să mai 
spunem că de joi au fost epuiza
te toate cele 35.000 de bilete și 
că în ziua meciului sute și suie 
de cetățeni care nu mai găsiseră 
loc pe stadion se adunaseră în ju
rul fiecărui megafon pentru a a- 
fla cum joacă „echipa lui Korot
kov" (centrul înaintaș de la Bure
vestnik). In timpul partidei ne-am 
putut da seama cît de bun cu
noscător în fotbal este publicul 
spectator și cît de mari exigențe 
are față de .echipa de fotbal loca
lă. Dar pentru că fotbalițl este 
sportul care are milioane de prie
teni pe toate, meridianele pama
tului, nu ne-a mirat cîtuși de pu
țin avalanșa de spectatori de la 
meciul Bahia—Burevestnik. Trebuie 
să . arăt însă că șt a doua zi la 
intilnirea de gimnastică dintre 
cete două orașe (Chișinău și Cluj) 
tribunele din potcoava Stadionului 
Republican au fost pline pînă la 
refuz, ceea ce a constituit, dacă 
vreți, o dovadă mai edificatoare 
asupra dragostei de sport a Cetă
țenilor din capitala R.S.S. Mol
dovenească. Mtiiți spectatori au ți
nut să asiste la această întrecere 
și din repetatele lor aplauze ca 
Și din liniștea deplină ce, se fă
cea în timpul execuției elemente
lor mai dificile m-am convins că 
suit- tot atît de buni cunoscători 
ai gimnasticii ca și ai fotbalului. 
Concursul s-a bucurat de o orga
nizare exemplară, totul desfășu- 
rîndu-se cu o punctualitate mate
matică și într-o ordine desăvir- 
șită. întrecerea dintre echipele fe
minine a fost foarte echilibrată. 
După exercițiile la primul aparat 
(bună) gimnastele clujene au a

ROMA. „Acest sport, a adăugat 
el, care se practică astăzi în apro
ximativ 60 de țări, are toate calită
țile pentru a i se oieri cinstea de 
a fi inclus în programul olimpic. 
De altfel, în timpul Congresului 
va avea loc un turneu internațional 
de volei la care vor participa echi
pele reprezentative ale U.R.S.S., 
CEHOSLOVACIEI, BULGARIEI, 
ROMÎNIEI, IUGOSLAVIEI, ITA
LIEI și. FRANȚEI și probabil că 
jocurile de atunci vor consti-1 
tui un argument în plus în 
susținerea punctului lor de ve
dere. Din cîte știu, reprezentanții 
Bulgariei și Romîniei vor fi prin
tre primii care vor cere includerea 
voleiului în programul olimpic. La 
Congres însă se va pune, de ase
menea, în discuție și propunerea 
Angliei și Franței CA RUGBIUL 
SA FIE INCLUS IN PROGRA
MUL JOCURILOR OLIMPICE.

Așadar, ultimul punct al ordinei 
de zi va fi fixarea propriu-zisă a 
programului jocurilor celei de a 
17-a olimpiade (Roma 1960). Fap
tul că la lucrările Congresului vor 
fi prezenți atît Giulio Onești, pre
ședintele Comitetului Olimpic ita
lian, cît și Avery Brundage preșe
dintele Comitetului Olimpic inter
național, îmi dă certitudinea că 
dezbaterile vor avea un caracter 
operativ și concret. Sînt convins, 
a încheiat generalul Sto cev. că 
reprezentanții Romîniei vor aduce 
o contribuție valoroasă la rezol
varea problemelor ce se vor pune 
în discuție, cu atît mai mult ctr 
cit noi apreciem că sportivii ro- 
mîni au constituit fără nici o exa
gerare marea revelație a Jocurilo- 
Olimpice de la Melbourne.

Moldovenească
cumulul un mfon avantaj. Cel 
mai bine a lucrat Elena Rablei, 
care dovedind multă siguranță în 
mișcări, a reușit să se claseze pe 
locul 11 cu 9,13 p. Gimnastele clu
jene și-au mării apreciabil avan
tajul cu prilejul exercițiilor la 
sol, unde s-au impus Palatzkos 
Viorica prin elemente mw difi
cile și armonios legate cît și Ele
na Teadorescu prin grația și pre
cizia execuției. La paralele, gim
nastele din Chișinău au fost evi
dent superioare reușind ca după 
acest aparat să treacă pe primul 
loc în clasamentul pe echipe. Vict 
toria echipei noastre a fost de
cisă la sărituri, datorită bunei 
comportări a tuturor concurente
lor: din Cluj.

Gimnastele sovietice șl dintre ele 
in special Zoia Bulkina, Margarita 
Mar dario va și Paulina Lebel au 
dovedit frumoase calități dar fiind 
foarte tinere nu au rutina necesa
ră întrecerilor mai importante.. 
In schimb la băieți, reprezentativa 
CMșinăului a dominat net con
cursul, fiecare component distin- 
gîndu-se prin elasticitate, forță și 
indemînare. Dintre reprezentanții 
noștri au plăcut mult losif Focht, 
Gheorghe Stanciu și Ni colac Var
ga. Dar deasupra rezultatelor teh
nice a stat atmosfera de caldă șl 
sinceră prietenie care a caracteri
zat această întrecere. Dar nu nu
mai la concurs a domnit această 
atmosferă, ci în iot timpul șederii 
noastre în R.S.S. Moldovenească. 
Noi am sosit la Chișinău la ora 
2 noaptea și ne-a surprins foarte 
mult și tot pe atît de plăcut că la 
această oră tîrzie am fost întîm- 
pinafi de o masivă delegație a 
sportivilor din Chișinău. Astfel 
de fapte ne-au însoțit de altfel 
pînă la graniță în momeniul re
întoarcerii în (ară. Și ele nu vot, 
fi nicicind uitate.

FLORIN ȘERBAN
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Echipa R. P. Romine a obținut 
în campionatul european de

SOFIA 21 (prin telefon de Ia 
trimisul nostru special). Ediția de 
anul acesta a campionatului eu
ropean masculin de baschet a în
ceput joi, cînd a avut loc festi
vitatea de deschidere a acestor 
importante întreceri internaționale.

Reprezentativa ț?rii noastre a 
susținut primul joc împotriva cam
pioanei Europei, echipa Ungariei, 
împreună cu care a furnizat cel 
mai frumos și mai pasionant meci 
din programul de joi. Echipa 
R. P. Romine a început partida 
foarte slab, fiind < -ndusă cu 
11—4 și 26—10 (minutul 13). 
Pînă aci echipierii noștri au ju
cat mult sub posibilitățile lor, nu 
le-a reușit nimic în timp ce 
baschetbaliștilor maghiari le-a 
„mers" totul și nu au ratat nici 
o acțiune de atac. Din minutul 
13 însă, formația Costescu, Nagy. 
Răducanu, Nicutescu, Nedeff joacă 
cu mai multă atenție, atacă cu 
multă agresivitate și reface punct 
după punct, astfel că în minutul 
24 reușește să egaleze: 33—33.

Noi întilniri internaționale 
ah fotbaliștilor noștri

Pen.ru lunile iul.e și august sînt 
în proieot cîteva noi jocuri interna
ționale pentru echipele noastre de 
fotbal. Astfel, selecționata orașului 
Ankara s-a oferit să susțină la noi 
doua jocuri pentru care forul nos
tru de specialitate a fixat datele 
de 3 iulie și 7 iulie și ca adversari 
pe C.C.A. și Energia Ploești. Se 
așteaptă confirmarea din partea fe
derației turce. De asemenea, între 15 
și 31 iulie. Energia ploești urmează 
să joace în R.P. Ungară. Numărul 
jocurilor și localitățile vor fi comu
nica ie de forul maghiar de speciali
tate. In sfîrșit, între 1 și 10 august 
va evolua în București selecționa
ta orașului Atena. Turneul acesta 
este perfectat.

Călăreții romlni au avut 
o comportare meritorie 

in cea de a doua zi a concursului 
de călărie de la Varșovia

Joi a inceput la Varșovia con
cursul internațional de călărie la 
care iau parte 40 de călăreți din 
Italia, R.D. Germană, R.P. Ro- 
jnînă și R.P. Polonă.

In cea de a doua probă inter
națională desfășurată ieri și do
tată cu premiul „Ministerului A- 
Rriculturii", călărețul romîn Va
cile Pinciu pe calul Odobești a 
reușit să se claseze pe locul 3 cu 
timpul de 32,8 sec., la numai 
șapte zecimi de secundă de că
lărețul polonez Babiliki cîștigă- 
torul probei și două zecimi față 
de polonezul Kubiak care a ocu
pat locul 2. Călărețul romîn Ale
xandru Longo pe calul Mindir a 
ocupat locul 8 cu timpul de 34,9 
sec.

Concursul de la Varșovia con
tinuă astăzi și mîine după care 
călăreții romîni Gh. Teodor eseu, 
N. Mihalcea, Iosif Molnar, Vasile 
Pinciu și Alexandru Longo vor 
pleca la Leipzig unde vor parti
cipa la un concurs internațional.

CEI MAI BUNI JUCĂTOSI DE TENIS DE MASĂ 
POLONEZI EVOLUEAZĂ IN CAPITALĂ

Publicul bucureștean va avea din nou prilejul — după aproape 
opt ani de zile — să urmărească evoluția celor mai buni jucători 
de tenis de trasă polonezi și, pentru prima oară, să le vadă pe 
reprezentantele tenisului de masă din R. P. Polonă. Intr-adevăr, 
marți, miercuri și joi, sala Floreasca din Capitală va găzdui între
cerile dintre jucătoarele și jucătorii polonezi și romîni. Se preconi
zează ca în cele treS zile de concurs să se desfășoare patru întîl- 
niri inter-echipe (două masculine și două feminine); și o competiție 
individuală eliminatorie, cuprinzînd cele cinci probe Clasice (simplu 
băieți, simplu fete, dublu băieți, dublu fete și dublu mixt). Meciurile 
echipelor masculine se vor disputa după sistemul Cupei Swaythling, 
iar cele feminine sistem Cupa Corbillon. Probabil că meciurile inter- 
echipe masculine și feminine să se desfășoare toate pipă la sfîrșit 
(nouă la băieți și cinci la fete) indiferent de evoluția scorului. în 
vederea acestor întilniri, selecționatele romîne vor avea probabil 
următoarea alcătuire: prima echipă masculină: Gantner, Harasztosi, 
Reiter; a doua formație: Popescu, Bottner, Andronache; prima echipă 
feminină: Ella Zeller, Geta Pitică; cea de a doua: Marta Tompa și 
Inma Magyar! sau Catrinel Folea. Dublul pentru această reprezenta
tivă va fi format de ultimele două jucătoare.

Oaspeții care sînt așteptați să sosească luni în București, au 
anunțat următoarele formații; echipe femei: Schmidt, Scorotavicz, 
Gujic, echipe bărbați: Cusinsky, Colinsky și Roslan.

Cu Novacek în formație, echipa 
romînă joacă excelent, dar nu iz
butește să ia conducerea decît cu 
un punct sau două. Cînd mai 
erau 18 secunde, Nagy marchează 
un coș și două faulturi și condu
cem cu 65—63, dar Czinkan îns
crie de la semi-distanță, egalînd.
In ultimele 8 secunde, Borbely
(Romînia) ratează două aruncări 
libere, iar cînd mai erau două 
secunde de joc Beretzki faul
tează și Czinkan fructifică una 
din cele două încercări, aducînd
astfel victoria echipei sale.

A fost un meci extraordinar de 
spectaculos și de palpitant. Cei 
10.000 de spectatori ne-au încu
rajat în permanență, aplaudînd 
frumoasele acțiuni ale romînilor, 
care au fost la un pas de victo
rie.

Tot în prima zi s-a disputat me
ciul Italia — Franța, în care i- 
talienii au condus timp de 33 de 
minute, dar au pierdut în cele din 
urmă din cauza eliminării jucăto
rilor Alesini și Posar pentru cinci 
greșeli personale.

★
Ieri seară echipa romînă a în- 

tîlnit formația Belgiei, de care a 
dispus cu 57—45 (32—28). Meciul 
n-a fost însă ușor de loc, mai 
ales că băieții noștri se resim- 
țeau după înfrîngerea suferită în 
ajun din partea Ungariei. Din 

această cauză, diferența de scor
— care trebuia să fie mai mare
— nu reflectă diferența reală din
tre cele două echipe. Cele 102 
puncte au fost realizate de: No
vacek 11. Nagy 11, Fodor 8.

La Atena, jucătorii noștri au avut o surpriză 
...plăcută: fotbaliștii greci au jucat ofensiv!...

(Urmare din pag. I)

Spre sfîrșit ne am surclasat ad
versarii și tactic și chiar fizic".

Ozon a mai jucat contra grecilor 
și părerea lui este interesantă: 
„A fost un meci mai greu decît mă 
așteptam. pe care echipa 
noastră I-a cîștigat la mare luptă. 
Puteam cîștiga însă și cu o di- 

ență mai mare. Dar sintem 
mulțumiți și cu 2—1. Ne dă im
puls pentru viitoarele întilniri de 
campionat mondial. Pină atunci
însă, abia aștept să ioc contra
lui... Olympique Marseille..."

Iată acum și opinia unuia care 
a urmărit jocul de pe tușe, Onisie: 
„E mai greu să stai pe tușe 
decît să joci! Am avut atitea e- 
moții că, fără exagerare, am

Activitatea internațională a boxerilor noștri
MECIUL DE BOX FRANȚA— 
R. P. ROMINA SE VA DISPUTA 

LA 29 IUNIE

Comisia centrală de box îm
preună cu federația franceză de 
specialitate au căzut de acord ca 
întilnirea internai onală de box 
dintre echipele reprezentative ale 
R. P. Romîne și Franței să aibă 
loc la 29 iunie la București și 
nu la 30 iunie cum se anunțase 
ulterior. Meciul va avea loc pe 
stadionul Republicii. Jn cursul

prima victorie 
baschet

Folbert 5, Cucoș 5, Em. Rădu
canu 5, Em. Niculescu 4, Eordogh 
4, Nedeff 3, Costescu 1 — pentru 
Rominia și de: Martin 13. Tera 
11, De Verte 10, Van Mahlen 6, 
Demayer 3, Van Kerstravre 2 — 
pentru Belgia.

Dintre meciurile disputate ieri 
face senzație scorul cu care a 
dispus Bulgaria de Italia (72— 
45)', dac italienii au prezentat o 
formație din care au lipsit cu- 
noscuții Lucev, Canna, Sardania, 
Riminuci, Calebota.

EFTIMIE IONESCU

Rezultate tehnice...
...JOI:

SERIA I-a: Uniunea Sovietică— 
Austria 107—38 (56—21); Polonia 
—Turcia 55—50 (27—22); SERIA
II- a; Finlanda — Belgia 76—74
(35—30); Ungaria — Romînia 
66—65 (30—28); SERIA III-a;
Cehoslovacia — Scoția 123—44 
(59—24); Iugoslavia — Albania 
89—57 (38—30); SERIA IV-a: 
Bulgara — Germania Occidentală 
100—58 (56—29): Franța—Italia
61—59 (29-31; 54-54);

-.VINpRI:
SERIA I-a: Turcia — Austria 
80—57 (50—29); Uniunea Sovie
tică — Polonia 83—71 
SERIA Il-a: Rominia — Belgia 
57—45 (32—28); Ungaria —
Finlanda 53—39 (20—21); SERIA
III- a; Cehoslovacia — Albania 71— 
37 (34—17) Iugoslavia — Scoția 
94—39 (42—14); SERIA IV-a 
Franța — Germania Occidentală 
83—39 (44—24); Bulgaria — 
Italia 72—45 (39—17) 

fumat întruna. în tot timpul Jo
cului. De mult n-am văzut un joc 
atit de greu. E un merit al e- 
chipei că l-a cîștigat. dar a tre
buit să lupte și a luptat pină la 
epuizare."

La părerea lui Onisie s-a a- 
sociat și Ene, autorul primului 
gol: „Greu joc și numai eu știu 
prin cite emoții am trecut la 
poarta grecilor. Am avut un 
stoper care m a jucat tare însă 
corect. Dar tot am scăpat de 
cîteva ori de el și o dată am și 
marcat".

Comentariile, cărora noi le pu
nem punct aici, vor mai continua 
poate chiar azi în tribunele Stadio
nului Republicii sau mîine, pe te
renurile unde vor apărea fotba
liștii care au jucat la Atena.

zilei de ieri antrenorii echipei au 
alcătuit lotul definitiv al pugUiș- 
tilor noștri care cuprinde pe Puiu 
Nicolae (muscă), Constantin 
Gheorghiu (cocoș). Iosif Mihalik 
(pană), Mihail Trancă (semiu

șoară), Iosif Demeter (ușoară)', 
Dărulă Done (ușoară), Ilie Drag- 
nea (semimijlocie), Nicolae Linca 
(mijlocieniică). Dumitru Gheorghiu 
(mijlocie), Gheorghe Negrea (se
migrea), Dumitru Giobotaru și 
V. Mariuțan (grea).

(AgerpresJ
TURNEUL ECHIPEI DE BOX 
ENERGIA I.M.B. TIMIȘOARA IN 

IUGOSLAVIA
Zilele trecute, echipa de box 

Energia IMB Timișoara a susți
nut două întilniri în Iugoslavia, 
reușind o victorie (12—8 la No- 
visad și un rezultat egal 10—10 
la Kraloveț). Iată rezultatele:

.NOVISAD: muscă: V. Pleș (EJ 
b.p. Madjaraev (N); cocoș: Dinu 
Eugen (E) b. p. Arpași (NJ; 
pană: Benedek (NJ b. p. V, Sto- 
ianovici (E); semiușoară: Dă- 
nilă Done (E) b. K. O. t. Kadi 
(NJ; ușoară: Fr. Pazmani (EJ b. 
p. D. Stoinov (N); semimijlocie: 
N. Brînzeanu (E) b. ab. Diko 
(NJ; mijlocie-ușoară: Tkalcic (NJ 
b. p. D. Rizea (EJ; mijlocie: Si- 
mîon Gh. (E) b.p. P. Stoinov (NJ; 
semj-grea: Miloevic (NJ b. p. P. 
Zaharia (E); grea: Davidovic (NJ 
b. p. St. Marcoviceanu (EJ.

KRALOVEȚ: muscă: Liubomi- 
rovic (KJ b. p. V. Pleș (E); co
coș: Dinu Eugen (EJ b. K. O. 
Stoianovic I (K); pană: Stoîano- 
vic II (KJ b.p. Andrei Farkaș 
(EJ; semiușoară: Lazarovic (KJ 
b.p. Dănilă Done (E); ușoară:

La 1 iulie, un nou «tart internațional pentru cicliști

A lU-a EDIȚIE A „CURSEI PRIETENIEI 
R0MÎN0-BULGARE”

Intre 1 și 7 iulie se va desfășura o nouă competiție inter națională 
de ciclism: a Hl-a ediție a „Cursei prieteniei romlno-bulgare" orga
nizată de ziarele „Informația Bucureștiului* și „V ecerni Novini“ (So
fia). Biroul de presă al întrecerii ne-a pus la dispoziție o serie de 
date pe care vi le relatăm în rindurile care urmează.

• Ediția din acest an se desfășoară pe un nou traseu. Cicliștii 
vor parcurge ruta: București—Buzău—Brăila (1 iulie), Brăila—Ga
lați—Buzău (2 iulie), Buzău—Urziceni—București—Giurgiu (3 iulie), 
la 4 iulie va fi zi de odihnă la Russe, apoi Russe—Gabrovo (5 iulie). 
Gabrovo—Plovdiv (6 iulie), Plovdiv—Sofia (7 iulie).

• La competiție vor lua parte cite 20 alergători din fiecare 
țară, selecționați din lotul celor mai buni.

• In orașele capăt de etapă de pe teritoriul romînesc (Brăila, Bu
zău, Giurgiu) s-au format comitete de organizare care se vor îngriji 
de toate amănuntele tehnice ale sosirilor și plecărilor, precum și de 
aranjarea unor programe culturale dedicate sportivilor.

• 1. S. Pronosport a inițiat un concurs de pronosticuri sportive re
zervat în exclusivitate acestei întreceri. Concursul se va încheia la 
27 iunie.

• Loturile de cicliști, care vor participa la această competiție, in
ternațională, vor fi cunoscute la începutul săptămlnii viitoare. Aler
gătorii rcmîni vor fi selecționați în baza rezultatelor realizate în 
„Cursa Munților", iar rutierii bulgari în urma performanțelor obți
nute în „Turul ciclist al Bulgariei.

CU GINDUL LA FESTIVAL
(Urmare din pag. 1)

rea ca cinstea aceasta să revină 
lui Constantin Popescu, aplauzele 
n-au contenit minute în șir. O do
vadă cî-t se poate de limpede că 
întreaga asistență a fost de acord 
cu propunerea făcută. Meritele lui 
Constantin Popescu ? Sînt multe 
și bine cunoscute în întreaga U- 
zină 1 Ca sportiv, el este cel mai 
inimos și disciplinat jucător al 
echipei de rugbi din cadrul colec
tivului uzinei ; ca meseriaș el se 
numără printre muncitorii fruntași 
în producție ai secției de matri- 
țerie.

★

Muncitorii sportivi de la Ate
lierele Centrale I.T.B. întîmpină 
Festivalul prin fapte deosebite. Să 
dăm cîteva exemple: Brigada din

FOTBAL PESTE HOTARE
INTILNIRILE INTERNAȚIONALE 

DE MIINE

• Mîine, în cadrul preliminarii
lor campionatului mondial se vor 
disputa următoarele întilniri:

MOSCOVA: U.R.S.S.—Polonia
(grupa a Vl-a)

BUDAPESTA: Ungaria — Bul
garia (grupa a III-a)

RANGOON: R. P. Chineză — 
Indonezia (grupa Asia)

Fr. Pazmani (E) b.p. Hranisla- 
vievic (K); semi-mîjlocie: N.
Brînzeanu (EJ b. p. Jiwkovic (K); 
mijlocie-ușoară: Sordic (K) b. p. 
D. Rizea (E); mijlocie: Jakovlevic 
(K) b. dese. Simion Gh. (E); se
migrea: I. Ferenczi (EJ b. ab. 
Stoinov (K); grea: St. 'Marcovi
ceanu (EJ b. p. Damianovic (KJ.
SELECȚIONATA DE BOX A 

ASOCIAȚIEI VOINȚA IN
R. D. GERMANA

In cursul dimineții de azi, se
lecționata de box a asociației Voin
ța va părăsi Capitala, îndreptîn- 
du-se spre R.D. Germană, unde a 
fost invitată să susțină două în
tilniri. Prima dintre acestea va 
avea Ioc la 26 iunie, în localita
tea industrială Schwering, în com
pania reprezentativei asociației 
Traktor. Cîteva zile mai tîrziu, pro
babil la Berlin, boxerii de la Voința 
vor înfrunta din nou reprezentati
va asociației Traktor. Printre pugi- 
liștii care fac această deplasare se 
numără Toma Ilie, Dumitru Adam, 
Constantin Gherasim, Dumitru 
Boiangiu, Gheorghe Lache, Vasile 
Bogoi, Stan Bogoi și alții.

Olympique
Fotbaliștii francezi și-au prelun

git șederea la noi, perfectînd un 
al treilea meci care se va disputa 
mîine, duminică, la Constanța în 
compania formației locale Locomo
tiva. Meciul va constitui un eveni
ment sportiv important pentru a- 
matorii de fotbal din Constanța. 

secția strungărie-întreținere, con
dusă de handbalistul Marius Stoi- 
covici, a depășit planul de pro
ducție pe luna mai cu 145%; pînă 
Ia data de 15 iunie brigada și-a 
îndeplinit planul pe întreaga lună 
în curs. Voleibalistul Alexandru 
Cîrstea, un strungar fruntaș, a 
realizat de curînd o prețioasă ino
vație, prin folosirea căreia cen
trarea bucșelor se execută înltr-un 
timp mult mai scurt ca înainte. 
In discuțiile purtate de ei în ju
rul Festivalului, tinerii de la A- 
telierele Centrale I.T.B. sublinia; 
ză deseori una dintre cele mai 
mari dorinți; colegii lor de co
lectiv, membri al lotului republi
can de volei, să ne reprezinte cu 
cinste la cea de a III-a ediție a 
Jocurilor Sportive ale tineretului 
de la Moscova.

De asemenea, se vor mai juca 
cîteva partide amicale: U.R.S.S. 
(tineret) — Polonia (tineret) la 
Moscova și Polonia B — U.R.S.S. 
B la Chorzow, Ungaria (tineret) 
— Bulgaria (tineret) la Budapesta 
și Bulgaria B — Ungaria B la 
Sofia

DE PRETUTINDENI

■ Joi s-au desfășurat primele 
jocuri din cadrul clasicei compe
tiții internaționale de fotbal „Cupa 
latină", la care participă echipele 
campioane din cîteva țări euro
pene. Iată rezultatele: BENFICA 
(Portugalia) — ST. ETIENNE 
(Franța) 1—0 (1—0) și REAL 
MADRID (Spania) — F. C. MI
LAN (Italia) 5—1 (1—1).

■ Recent s-a disputat la Reims 
(Franța) o partidă amicală de 
fotbal între echipa Stade de Reims 
și Real Madrid. Fotbaliștii fran
cezi au cîștigat cu 3—0,

■ Intr-un meci internațional de 
fotbal, contînd pentru prelimi

nariile campionatului mondial, joi 
la Bogota echipa Paraguayului 
a învins cu 3—2 echipa Colum
biei.

TURNEUL INTERNATIONAL
DE POLO DE LA ARMSTAOT

Armstadt (prin telefon). Astăzi 
(n.n. ieri) a început în localitate 
turneul de polo pe apă la care 
participă și reprezentativele de 
seniori și tineret ale R. P. Ro
mîne. In prima zi: R. P Ro
mînă (seniori) — R. Cehoslovacă 
8—5 (6—5), R. P. Romînă (ti
neret) — R. D. Germană (ti
neret) 6—4 (4—1),

Marseille joacă și ia Constanța
Din cauza acestui joc, partida 

de Cupa Primăverii dintre Loco
motiva și' Dinamo 6 București a 
fost amînată pentru joi 20 iunie. 
In schimb, Dinamo 6 va juca 
mîine la București (teren Dinamo 
Obor ora 9), meciul său oficial 
cu Progresul C.P.C.S.

Pen.ru

