
înfăptuind cuvîntul Partidului
Mîine se împlinesc opt ani de 

la apariția istoricei Hotăriri 
a Biroului Politic ai C.C. al 

P.M.R. asupra problemei stimulă
rii și dezvoltării continue a cul
turii fizice și sportului, Hotărire 
ale cărei prețioase îndrumări au 
călăuzit, an de an, mișcarea de 
cultură fizică și sport pe drumul 
realizării importantelor sarcini de 
educare a tineretului, de pregă
tire a acestuia pentru o muncă 
de înaltă productivitate, de întă
rire a sănătății oamenilor muncii, 

îndreptar prețios în toată acea
stă perioadă, Hotărîrea din 26 iu
nie 1949, care a trasat cu clari
tate căile de dezvoltare a tinerei 
noastre mișcări sportive, a fost 
primită cu entuziasm de către 
masele de sportivi și activiști 

sportivi care, de-a lungul celor opt 
ani care au trecut de-atunci. au 
muncit cu dragoste și hărnicie 
pentru traducerea în fapte a în
drumărilor cuprinse în fiecare din 
tre paragrafele Hotărîrii. Sînt în
deajuns de bine cunoscute faptele 
cu care activiștii și sportivii au 
cinstit această Hotărîre. In țara 
noastră a crescut și s-a dezvoltat 
pu’ern’c sportul de mase, peste 
1.000.000 de oameni ai muncii 
fiind cuprinși într-o activitate or
ganizată în cadrul colectivelor și 
cercurilor sportive. Mii de tineri 
și vîrstnici din regiuni în care altă 
dată sportul era aproape necunos
cut .pășesc acum pe porțile larg 
deschise ale stadioanelor, se în

trec în nenumăratele competiții or
ganizate la tot mai multe disci
pline. O largă dezvoltare o 
sporturile 
doar unui 
oamenii : 
sul, sporturile 
căi ari a etc
cum sînt voleiul, handbalul, gim
nastica etc. — practicate odinioa
ră numai în cîteva orașe ale țării, 
se bucură astăzi de o popularitate 
mereu crescîndă. Urmînd îndem
nurile cuprinse în Hotărîre, acti
viștii sportivi au muncit cu rezul
tate bune la organizarea unei lar
gi activități sportive la sate, pen
tru dezvoltarea sportului școlar, 
pentru întărirea bazei materiale a 
mișcării sportive.

au 
accesibile în trecut 

număr restrins de 
motociclismul. teni- 

nautice. scrima, 
iar altele —
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pentru meciurile
Oaspeții sint așteptați

Beta Stuicova și Sonia Colceriu, două dintre cele mal valoroase șl 
simpatizate jucătoare din reprezen tativele de volei ale Cehoslovaciei 

și Ro mîniei.

Au fost alcătuite echipele Romîniei 
de volei cu Cehoslovacia

InRțnirile de volei dintre repre
zentativele masculine și feminine 

' ale Romîniei șt Cehoslovaciei sini 
Intimpinate de către ambele .ta
bere" cu intense pregătiri, care re
flectă importanța acordată acestor 
meciuri. Băieții noștri au susți
nut în ultima vreme o serie de în
treceri de verificare, iar duminică 

La sfirșitul săptăminii

Snagovul va găzdui 
Campionatele internaționale de caiac-canoe

Au trecut doar cîteva zile de Ia desfășurarea primei ediții a 
„Regatei Snagov" rezervată canotajului academic și iată că la 
slirșiiul acestei săptămîni pe lacul Snagov va avea loc un alt 
concurs de amploare la care participă oaspeți din trei țări. Este 
vorba de primul Campionat internațional de caiac-canoe al R.PR, 
care va reuni la startul probelor pe reprezentanții Romîniei, Unga
riei, Austriei și R. D. Germane, cu un efectiv de peste 100 de 
concurenți.

Pe lîngă campionii noștri olimpici Leon Rotman, Dumitru Alexe 
și Simion Isinailciuc și ceilalți maeștri romîni ai canoei și caiacului, 
își vor disputa întîietatea și alte nume consacrate pe plan mondial. 
Este suficient să subliniem puternicul lot al canoiștilor maghiari 
dintre care nu vor lipsi Party (medalia de argint la Melbourne, 
după. Rotman)', Farkas și Hunics. De asemenea, vor fi prezenți și 
austriaci, care tot la Meî-bourne. la ca’acul dublu, au întrecut pe 
Anastasescu-Teodorov, obținînd medalia de bronz.

Campionatele internaționale de sîmbătă și duminică după a- 
miază programează 15 probe: 13 masculine (9 de caiac și 4 
de canoe, printre care și ștafeta de caiac simplu 4x500 m.J și două 
feminine, la caiac viteză..

. Trebuie spus însă că pentru 
dezvoltarea sportului de masă nu 
s-a făcut totul. Succesele obținute 
nu trebuie să ne facă să trecem 
cu vederea că încă este necesară 
adincirea caracterului de masă la 
multe sporturi, că există un de
calaj încă evident între întărirea 
sportului de performanță și dez
voltarea sportului de masă. O ac
tivitate sporită în domeniul spor
tului de masă este neapărat ne
cesară și se face resimțită nevoia 
unor forme și mai corespunzătoa
re de cuprindere a maselor de 
oameni ai muncii în practicarea 
organizată a sportului, pentru a 
crește o generație puternică, plină 
de sănătate, călită în întrecerile 
sportive. Tot atît de importantă 
este și .găsirea — și folos’rea — a- 
celor forme organizatorice care duc 
la consolidarea succeselor mobiliza- 
torice. la asigurarea unei continui
tăți în practicarea sportului tutu
ror participanților la marile com
petiții de masă.

Făurit sub atenta îndrumare a 
Partidului, sportul de mase din 
țara noastră a devenit un nesecat 
izvor de performanțe care au si

tuat pe multi din soortivii pa
triei noastre printre cei mai buni 
din lume. Succesele răsunătoare 
obținute de canotori, boxeri, rug- 
biști, jucători de tenis de masă, 
voleibaliști sau fotbaliști, trăgă
tori, g’mnaste sau atleți. au confir
mat din pFn va’oarea sportivilor ro
mîni. Ca o încoronare bine meri
tată la Melbourne. Leon Rotman, 
S. Ismailciuc, D. Alexe, N. Linca 
și St. Petrescu au urcat podiumul 
învingătorilor, au adus țării me
dalii olimpice de aur. Și, nu peste 
multă vreme, tînărul boxer Gh. 
Negrea cucerea la Praga titlul de 

campion european, fotbaFșt’i ro
mîni aveau să realizeze o compor
tare deosebit de frumoasă în fața 
reprezentativelor Uniunii Sovieti
ce. Greciei etc., atleții își continuau 
seria succeselor. Bilanțul din acest 
an al mișcării sportive este însă 
de-abla la început. Masele de spor
tivi știu că Hotărîrea din 26 iu
nie 1949 a deschis drumul către 
obținerea acestor succese. Sporti-

— în cadrul unei excursii la Tuș- 
nad — au realizat o reușită de
monstrație în fața localnicilor. Ul
timul joc de verificare va avea loc 
miercuri seara la stadionul (Hu
lești, în compania selecționatei se
cunde. După antrenamentele de 
pînă acum rezultă că formația va 
fi alcătuită din: ROMAN, COR-
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Duminică, atletele routine au fost la înălțime^.
Reprezentantele noastre au alcătuit o adevărată echipă

Leone și Musso (Italia) la sprint și Dana Zatopkova (R. Ceh.) la suliță au adus puncte prețioase pentru*  
echipele lor în întrecerea cu atletele romine.

încă sub puternica im-Sîntem
presie a desfășurării meciului tri
unghiular care a reunit pe Stadio
nul Republicii din Capitală echi
pele reprezentative feminine ale 
Cehoslovaciei, Italiei și Romîniei.

A fost o întâlnire frumoasă sub

sosească azi
BEA'NU (trăgători principali), PO- 
NOVA, CHEREBEȚ/U (ridică
tori), N1COL.AU, RUSESCU (tră
gători secunzi), prime rezerve fiind 
Păunoiu, Crivăț (trăgători) și Mu- 
șat (ridicător). Caius Miculescu nu 
va juca în meciul cu Cehoslovacia 
deoarece se pregătește pentru exa
menul de stat. Antrenorii Gh. Pe
trescu și N. Sotir sînt mulțumiți de 
stadiul pregătirilor de pină acum și 
sini convinși că echipa va reuși o 
comportare meritorie.

Echipa feminină poate fi văzută 
chiar azi, de la ora 18, la stadionul 
Giulești unde susține ultimul meci 
de verificare in compania echipei 
de juniori a Progresului. Intr-o 
convorbire cu antrenorii Gh. Con- 
staniinescu și D. Medianii am aflat 
că antrenamentele de pînă acum

(Continuare în pag. 5-a)
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COMPETIȚII

IN CINSTEA FESTIVALULUI
........................    I ■■■■—■ ■ I

Tinertul sportiv din țara noa
stră continuă să participe la nu
meroase competiții organizate în 
cinstea Festivalului de la Mos
cova._ Iată relatări asupra desfă
șurării unora dintre aceste compe
tiții. care au avut Ioc de cu- 
rînd.

■ Sala Casei Muncitorești din 
Bocșa^ Romînă a găzduit o fru
moasă reuniune de box în ca
drul căreia s-au întrecut repre
zentativele orașelor Reșița și 
Ploești. Victoria a revenit boxe
rilor ploeșteni, care au cîștigat 
9 din cele 14 meciuri susținute.

■ Peste 15.000 spectatori cra- 
ioveni au urmărit cu viu interes 
concursul motociclist — pe circuit 
închis — disputat în organizarea 
clubului A.V.S.A.P. — Craiova. 
Fele patru probe cuprinse în pro- 

toate aspectele, încheiată cu re
zultate dintre cele mai bune pen
tru tinerele noastre atlete.

Am avut plăcerea să urmărim 
desfășurarea primei ediții a aces
tei întîlniri, care a avut loc exact 
cu un an în urmă pe stadionul 
Vomero din Napoli. După aum se 
știe, atunci atletele noastre aiu 
pierdut ambele meciuri, deși com
portarea cîtorva dintre ele (Ialan- 
da Balaș, Ana Coman, Lia Mano- 
liu, Inge Knobloch) a făcut să se 
vorbească în termeni elogioși des
pre atletismul romînesc. —

Echipei noastre i-a lipsit atunci 
omogenitatea și într-o măsură 
destul de mare și puterea de 
luptă, elemente care sînt de cele 
mai multe ori determinante în ob
ținerea unei victorii, a unui succes 
de proporții. Aceste elemente au 
caracterizat însă comportarea din 
duminica aceasta a atletelor noas
tre, care prezentînd u-se ca o 
adevărată echipă și într-o formă 
cu mult superioară celei de anul 
trecut de îa Napoli, au putut în
registra succese de presrigiu pen
tru atletismul din țara noastră. 
Intr-adevăr, duminică echipa noas
tră a mers cu siguranță și matu
ritate. A fost omogenă (n-au mat 
existat diferențele evidente de va
loare între cele două atlete de 
la fiecare probă) și dctnonstrind 
o mare putere de luptă, s-au 
„bătut" pentru fiecare punct.

Și pentru că se obișnuiește, în 

gramul concursului s-au încheiat 
cu victorii ale motocieliștilor Va- 
sife Roșu (cat. 125 cmc.), Ion Mo- 
raru (cat. 250 cmc.) Victor Voi- 
cescu (cat. 350 cmc.) și cuplul 
Gh. Pauliuc — Ion Constantinescu 
(cat. ataș).

■ Un mare număr de sportivi 
din diferite colective din Hune
doara au participat la întreceri de 
atletism, volei, ciclism și fotbal. 
Cu acest prilej s-au remarcat o 
serie de tineri atleți de la școala 
medie mixtă, voleibaliști și ci
cliști ai colectivului Energia 
C.S.H., precum și formațiile de 
fotbal Energia S.M. și Trustul 4 
Construcții.

■ Echipe din diferite localități 
ale raionului Călărași și-au dis
putat întîietatea într-un concurs 
de tir și în meciuri de volei și

★

astfel de cazuri, să se facă ovF-- 
dențieri individuale, trebuie săi 
arătăm greutatea pe care o avemt 
în aceste momente, în a alege p®i 
cele ‘mai bune, a întocmi „clasa
mentul" cel mai just. Poate că pe» 
primul loc, la egalitate, ar trebui’ 
situate cele trei noi recordmane, 
ale țării: Maria Diți, Ana Șerbarv 
și Florica Oțel (în ordinea stabi-n 
lirii recordurilor), care au real.iz.at: 
rezultate de certă valoare mondt+ 
ală. Măriei Diți i-a lipsit un sin
gur centimetru pentru a-și fi putut 
înscrie și ea numele printre des
tul de puținele aruncătoare ate lua 
mii care au depășit granița cetoț 
50 de metri la aruncarea sulițeL 
Ea a dovedit multă pulere de lup
tă în concurs și dîrzenie, a fost 
constantă în cele șase aruncări 
(mai constantă chiar decît Dan^ 
Zatopkova, care, dacă nu ar fi ota 
ținut de la prima aruncare reztd*  
tatul de 53,00 m. poate... ar fl 
părăsit terenul învinsă). Multipla 
campioană cehoslovacă ne-a decla
rat după concurs că a fost plăcut 
impresionată de forța și vitalita
tea tinerii noastre recordman^.' 
căreia îi prevede un viitor străli»- 
cit, dar cu condiția să fie la tai 
de modestă oa și acum și mai 
ales să-și îmbunătățească tehnica’ 
aruncării. •

Ana Șerban a făcut o curs*  
splendidă, o adevărată încîntars

ROMEO VILARA
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școlii medii 
(băieți), 
competiție 
Pitești au

desfășurată 
luat parte 
formații de 
fotbal, re-

de oină. Formația Recolta 
Dragoș Vodă a ocupat primul loc 
la probele de tir; turneul de oină 
s-a încheiat cu victoria echipei 
G.A.C. Ștefan Vodă, iar la volei 
victoriile au revenit 
școlii medii mixte nr.
(fete) și
1 -Călărași

■ La o 
în raionul
198 atleți și atlete, 29 
volei și 18 echipe de 
prezentînd 28 de comune. între
cerile de atletism au relevat o se
rie de elemente cu reale aptitudini, 
printre care cităm pe tînărul Ion 
Trandafirescu din comuna Albata. 
Acesta a sărit peste ștacheta înăl
țată la 1,60 m. și a aruncat greu
tatea la distanța de 11,92 m.

formațiilor 
2-Călărași 
mixte nr.

N1COL.AU


DESPRE MUNCĂ ȘI
*■ 'Am urmărit ca in'.e es discuția 
Inițiată de redacția ziarului „Spor
tul popular” pe tema raportului 
dintre muncă și sport. Mi s-a pă
rut interesantă, deoarece tema a- 
ceasta constituie actualmente o 
importantă preocupare a Institu
tului de Cultură Fizică.

Aprecierile făcute asupra con
ținutului acestei probleme de că
tre tovarășii: Constantin Ardelea- 
nu — directorul general al uzi
nelor „30 Decembrie" Arad, dr. 
'Jean Militeanu — director adjunct 

• medical al spitalului unificat de 
șantier Bicaz, Gheorghe Po- 
povici — director de studii al școlii 
profesionale T.C.C. București și 
Dumitru Fodor directorul Poște
lor, Telegrafelor și Telefoanelor 
din Capitală sînt valoroase și a- 
ceasta cu atît mai mult cu cît 
vin din domenii de activitate di
ferite.

In rînduriile de mai jos, pe mar
ginea conținutului articolelor pu
blicate si a unei experiențe mo- 

în- 
să

blicate și a unei experiențe 
dește, experiență acumulată 
tr-un trecut apropiat, aș dori 
aduc unele completări teoretice și 
experimentale.

Ce raport există între 
și sport?

In opera lui Karl 
pitalul”, voi. I pag. 440, 
du se problema „Legislația 
trială” (Dispozițiuni 
de educație) găsim 
precizare — cum se 
în mod amănunțit 
Owen. — „sistemul 
dat naștere germenului unei edu
cații a viitorului, care va combi
na. nentru copiii trecuți de o 
anumită vîrstă, munca produc
tivă cu învățămîntul și cu gim
nastica. nu numai ca metodă pen
tru mărirea producției sociale, ci 
ca singură metodă pentru forma
rea unor oameni dezvoltați în toa
te direcțiile”.

In acest citat. găsim 
raportului ce trebuie să 
între muncă și sp<vrt.

Tot Marx arată că sfera 
nii educației cuprinde: 
intelectuală, educația fizică și 
strucția politehn'că.

Deci, ca o primă precizare, 
tem arăta că între muncă 
sport există un raport strîns. 
prezentînd laturi ale educației 
mun'ste.

Statul socialist, lichidînd ex
ploatarea omului de către om, 
luptînd pentru înflorirea multila
terală a personalității oamenilor 
muncii asigură acestora condiții 
de muncă tot mai bune. Conce
diile plătite, casele de 
controlul medical gratuit, 
rile pentru protecția muncii, etc. 

' nu ■ asigură oare și condiții supe
rioare de dezvoltare fizică a oa
menilor muncii? Ba da!

-■ Ca o a doua precizare deci pu
tem spune că munca socialistă are 
r> inrIucnță favorabilă asupra 
dezvoltării fizice a oamenilor 

‘muncii, condițiile de muncă fiind 
superioare.
.. Indicii ridicați ai 
zice, asigură chiar 
meni cu capacități 

’ cu reale perspective 
sportivă.

Dacamtinca socialistă ajută pe 
această cale sportul, atunci acesta 
din urmă caută să o ajute în im
portanta" sarcină a producTivitâții 
muncit^ pe. jeeastă cale, la ridi- 

■ carca nTi?elmui de trai al oameni
lor tmirurfj.

TÂBEI, COMPARATIV
TR1VIHD VALIW££M££W ALE INDICILOR FIZIOLOGICI SI DE RANDAMENT 
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Conf I. ȘICLOVAN
Directorul Institutului

Cultură Fizică
de

la

curajului 
reciproc, 

conține 
influența 

muncii.

Poate sportul să contribuie 
ridicarea productivității muncii?

Sportul mărește capacitatea de 
activitate a marilor funcțiuni ale 
organismului, influențează favo
rabil calitățile fizice (rezistență, 
forță, îndemânare, viteză) mișcă
rile devin mai economice, rațio
nale. Aceste însușiri sînt deosebit 
de necesare, măririi productivității 
muncii.

Productivitatea muncii însă nu 
este condiționată numai de un 
ridicat potențial biologic, ci și de 
înalte calități morale și de voință. 
Din acest punct de vedere, mij
loacele educației fizice (gimnas
tica, jocul, turismul și sportul) 
pot aduce — bineînțeles printr-un 
corect proces pedagogic — impor
tante contribuții. Sportul bine or
ganizat trebuie să fie un sinonim 
al cinstei, corectitudinii, 
perseverenței, ajutorului 
Intr-un cuvînt, sportul 
multe elemente care pot 
favorabil productivitatea 
aduci nd o contribuție pozitivă atît 
potențării fizice cît șt celei mo
rale și de voință.

Aceste funcțiuni ale sportului 
sînt reale și sînt consecințele unui 
proces pedagogic condus de ca
dre de tehnicieni care pun același 
accent și reușeșsc să armonizeze 
într-un tot unitar atît ridicarea 
capacităților fizice cît și educa
rea tineretului și oamenilor mun
cii în spiritul moralei comuniste. 
Perseverența, curajul, corectitudi
nea nu sînt subordonate îngust 
obținerii performanțelor sportive, 
ci se urmărește dezvoltarea acestor 
calități la nivelul unor trăsături 
morale, continue, prezente în ori
ce acțiune sportivă sau de muncă.

Mijloacele prin care educația 
fizică poate să influențeze asu
pra productivității muncii sînt 
multiple. Prîntre ele se enumără 
și sportul. Sportul însă nici astăzi 
și nici în viitorul apropiat — nu 
poate să cuprindă încă totalitatea 
salariaților unei 
instituții. Acest I 
nat de terenuri, 
etc. fn stadiul 
afara sportului, 

■putem influența 
muncii prin alte mijloace — maî 
puțin cunoscute — dar capabile 
să dea roade bune, angrenînd toți 
salariații unei întreprinderi fără 
cheltueliie ȘI măsurile organizato
rice complexe cerute de activita
tea sportivă. Acest mîijîoc — gim
nastica în producț'e — l-am ex
perimentat împreună cu tov. asis
tent Efrem Cherteș și Iov. ins
tructoare Elena Gherziim la o 
unitate de confecții din București.

Care au fost rezultatele obți
nute? Să urmărim graficul de 
mai jos:

Ce putem desprinde de aici ?
1. Gimnastica în producție in

fluențează favorabil marile func
țiuni ale organismului.

2. Gimnastica în producție 
fluențea'ză favorabil asupra pro
ductivității muncii.

3. Gimnastica în producție pre- 
întîrhpină sau corectează ’ unele 
deficiențe fizice și funcționale de
terminate de specificul muncii.

In concluzie, consideram, și

întreprinderi sau 
lucru e condițio- 
sâli. echipament,, 
actual, tnsâ, in 
turismului, etc., 

i productivitatea

in-

nu

SPORT
fără a aduce și fapte elocvente, 
că diferitele mijloace ale educa
ției fizice folosite rațional, au o 
influență pozitivă atît asupra pro
ductivității muncii, cît și asupra 
bunei funcționări a organismului, 
a sănătății.

In U.R.S.S., Republica Populară 
Chineză, R.P. Bulgaria, gimnastica 
în producție este larg răspîndită 
ș: practicată zilnic.

In țara noastră se experimen
tează cu succes introducerea aces
teia la Fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej", Atelierele Centra
le I.T.B. și după unele informații 
și în alte părți.

Avînd rezultate pozitive, cred 
că trebuie să pășim cu mai mult 
curaj Ia dezvoltarea sportului, la 
introducerea hotărîtă a gimnasti
cii în producție, în tot mai multe 
întreprinderi. Și acest lucru nu 
pentru că sportul vrea neapărat 
să se dezvolte, ci pentru că în 
mod real ridică productivitatea, 
Întărește sănătatea muncitorilor, 
le formează calități morale și de 
voință. Sportul bine organizat nu 
trebuie să fie înțeles ca o patimă 
oarbă, deși reclamă dragoste, ata
șament din partea aceluia care-4 
practică, el trebuie să devină ceea 

ce este prin conținutul lui: mijloc 
de întărire a sănătății, de educare 
comunistă, de pregătire pentru 
munca de înaltă productivitate și 
apărarea patriei.

SRARTACHIADA DE VARĂ A TINERET»!VI
• Au început concursurile etapei regionale 

$ Ultimele știri din raioane...
Primele etape ale Spartachiadei 

de vară a tineretului, sînt pe 
cale de... expirare. In majorita
tea regiunilor s au și desfășurat 
etapele raionale și orășenești și 
au început pregătirile pentru 
etapa regională care urmează să 
aibă loc Ia 6 și 7 iirfîe. Cum a- 
ceastă etapă este organizată odată, 
cu festivalurile regionale, " 
de 6 și 7 nu va fi respectată (și 
nu este o greșală) decît în acele 
regiuni în care festivalurile reg'o- 
nale nu vor avea loc in aceste zile.

Dar să dăm cuvîntul citorva co
respondenți...

Etapa a III-a a Spartachiadei de 
vară s-a încheiat cu succes, își 
întitulează scrisoarea coresponden
tul /. Cordoș din Turda, 
ne informează că la etapa 
ională au fo6t prezenți peste 
concurenți., Buna organizare 
gunată de comisia raională, 
comisiile pe ramură de sport, com
portarea participanților și, în ge
neral, atmosfera în care s-au des- 
iășunat concursurile, au imprimat 
etapei a III-a.ia Spartachiadei un 
cadru sărbătoresc. Printre cei ce 
au lăsat o bună Impresie, ealifi- 
cîndu-se și pentru etapa regiona
lă, sînt tinerii Maria Mancioc, cîș- 
tițțătoarea probei ■ de -80 m. juni-.

care 
ra-
300 
asi- 

prin

ÎNFĂPTUIND
CUV1NTUL PARTIDULUI

jf L'rinare din. pag.-.l)

vii patriei noastre sînt convinși că 
numai înțeleaptă îndrumare s Par
tidului, grija pe care statul demo
crat-popular o poartă mișcării 
sportiv^, condițiile superioare crea
te celor dornici să practice spor
tul au făcut posibilă obținerea 
unui atît de bogat bilanț de acti
vitate; ei știu că toate acestea vor 
constitui, în continuare, chezășia 
obținerii unor noi importanta vic
torii sportive.

Iată de ce, în pragul acestei ani
versări, gîndurile maselor de spor
tivi de pe întreg cuprinsul patriei 
se îndreaptă pline de recunoștință 
către Partidul nostru drag, iată 
de ce sportivii și activiștii spor
tivi din orașele și satele patriei își 
manifestă cu hotărîre dorința de a 
urma cu aceeași încredere îndru
marea Partidului, de a răspunde 
prin fapte cit mai valoroase grijii 
părintești cu care este astăzi în
conjurat sportul de către Partid 
și Guvern.

Festivitatea de încheiere a anului universitar
Ncă 4 zile! A- 

zest termen este 
așteptat cu nerăb
dare și... dublă e- 
moție de studenții 
din întreaga țară. 
Faptul e firesc: o- 
dată cu terminarea 
examenelor, peste 
3000 de studenti 
șl studente sînt în 
pragul unu: nou 
„examen" : festi
vitatea de încheie
re a anului uni
versitar. Poate vi 
se pare curios a- 
cest calificativ dat 
unei festivități, 
dar... să nu uităm 
că nu e vorba de o 
simplă serbare, ci 
de un șir de mari 
manifestații cultu
rale și sportive, 
cu caracter com
pel îțional. După 
cum am mai anun
țat, echipele artisti
ce ale institutelor 
de invățămint vor participa 
între 30 iunie și 3 iulie la 
tradiționala „trecere în revistă", 
care, an de an, constituie un 
prilej de selecție și evidențiere a 
celor mai talentați studenți. In 
aceeași perioadă, sportivii își vor 
disputa finalele campionatelor u- 
niversitare, la fotbal, volei, bas
chet, oină, gimnastică, tir, natație 

oare, Maria Moldovan, prima cla
sată la 500 m, Sabău Orlov, care 
a sărit 1,40 m. la înălțime. Radu 
Defeit — 5,46 m la lungime Ș-«- 

Despre etapa orășenească orga
nizată la Tr. Severin ne a scris 
corespondentul nostru Gh. Mana- 
fu, este, asistînd Ia întrecerile ce
lor peste 250 concurenți calificați în 

data. întrecerile pe centre de comune, 
a remawat buna pregătire și com
portare a handbalistelor din Ada- 
Kaleh, a luptătorilor din Hinova 
(printre care se află și ^campionul 
Spartachiadei de iarnă la trîntă 
categ. 62 kg. Gh.-Bîtă), a^tleb.lor 
din comuna Izvorul Brinze1 și a 
altor tineri. De asemenea trebuie 
remarcată^ buna organizare la 
care au contribuit profesorii de e- 
ducație fizică Gh. Mischie, Petru 
Ramonescu, Alexandrina Chiriac

normal ca „ inventa rul spot tiv să nu fie „lăsat de izbeliște, 
magdzia creativuluiVoința Galați semnând cu un ma-

Nu este prea îndepărtată epoca în care aproape fiecare rină scris 
despre spiritul gospodăresc al colectivelor sportive — referitor la păs-, 
irarea inventarului sportiv — era în mod aproape obligatoriu critic, 
iar o magazie bine întreținută era un fel.de... cioară albă. A urmat o 
altă perioadă in care, echipamentul ne mai picind zle sus" de la a» 
sociație, se cam... terminase și colectivele sportive se infreceau în 
lamentări fără rost. Dar, nevoia învață și, spre satisfacția noastră, 
am constatat vizitind colective din diferite localități că... „criza" a 
trecut și simptome din cele mai îmbucurătoare arată că boala lipsei 
de spirit gospodăresc dă înapoi.

Astfel de semne am găsit <fb pildă la Galați, unde colectivul Vo
ința și-a procurat în ultima vreme cantități, suficiente de materiale și 
echipament sportiv. Or, 'cînd oamenii și-au bătut aida capul pută să-l 
procure, era normal ca. inventa rul sportiv să nu fie.dăsat de izbeliște. 
Intr-adevăr, magazia cdettivului Voința Galați seqțnănă cu un ma
gazin ca abundență și cu. o... farmacie ca ordine și curățenie. Iar 
acest exerilplu nu este nici unic, nici izolat. Tot în portul dunaredh 
am simțit mulțumirea pe care ți-o dă cunoștința cit bunii gospo
dari, vizitind magazia colectivului sportiv Locomotiva. La Bicaz, pe 
șantierul hidrocentralei ,y. I. Lenin“, nu numai fotbaliștii dar și cei
lalți sportivi se mindresc cu echipament nou, pe care, spre deose
bire de trecut, îl păstrează și-l îngrijesc. Deh, direcția generală șl 
comitetul sindical, care au procu rai acum echipamentul, se și inte
resează de felul în care este el folosit...

Colectivele bucureștene se purtau și înainte așa cum se cuvine 
față de .zestrea" lor. Nu cumva acum, tocmai ele... ? Nu, o vizită la 
colectivele Progresul I.T.B. și Voința Prestări-servicii ne-a ■ liniștii: 
și aci, magazia sportivă se află în miini bune, de gospodari.

Procurarea de echipament și material sportiv șl buna lor îngri
jire se arată o preocupare de frunte și pentru sportivii de la sate. 
In numeroase comune din raionul Tg. Mureș a existat chiar o între
cere în acest domeniu. Din comuna Urși (raionul Vedea), ni se scrie 
că recent s-a procurat echipament în valoare de 5000 lei și că el este 
păstrat cum trebuie.

Întocmirea .zestrei" prin... danii și lipsa <Ie spirit gospodăresc 
devenit, precum vedem, boli pe cale ds lichidare. Să sperăm că 
curlnd vom putea semnala — fără nici un regret — definitiva 
dispariție I

au 
în 
lor

Peste 4 zile

și atletism iar peste 1000 de gim- 
naști și gimnaste vor efectua o 
grandioasă demonstrație de an
samblu cu prilejul închiderii fes
tivităților. Nu mai vorbim de 
meciurile internaționale de fotbal 
care vor completa manifestațiile 
organizate cu prilejul încheierii 
anului universitar și pe care toți 
studenții le doresc cîștigate de 
noi.

și instructorii D. Nicxiescu (coL 
Prog.) și Gh, Șeitan (Voința). I 

300 din cei peste 12.000 parH- 
cipanți Ia Spartachiadă în raionul 
Bistrița s-au întrecut acum cîteva' 
zile în cadrul etapei pe raion — 
ne scrie corespondentul Octavian 
Berbecariu. Și aici organizarea ă 

..corespuns, iar nivelul la care s-au 
desfășurat concursurile și perfor
manțele înregistrate au fost su
perioare celor din a nuli trecut. La 

sfînșitul concursurilor,, comisia ra
ională de .organizare a Spartachia
dei a decernat colectivului sportiv 
Recolta .din comuna Budacul de 
Jos o cupă pentru rezultatele deo-: 
sebite obținute în mobilizarea ti
nerilor țărani muncitori, iar pri
milor clasați ÎL s-au acordat pre
mii în valoare de peste 2.500 lei,

O „boală” pe cale de dispariție: | 

: Lipsa de spirit gospodăresc
4 J

A. M.
—

fel.de


Cu boxerii din Iotul reprezentativ
la un antrenament... nocturn Participare

-O problema care rev.D®

redusă și performere slabe iu naiația bucureșteana.
t.' Cînd am coborît din tramvaiul 
î 5, grăbind pașii spre sala Floreas

ca, soarele era aproape de „punc
tul terminus" al cotidienei sale 
călătorii către asfințit. Umbrele 
înserării începuseră să coboare lin 
peste oraș, aducind nădejdea unei 
„porții" consistente de răcoare, 
deși în atmosferă mai persista 
(tetra din căldura toridă de peste 
Zi. Trecînd prin fața ușilor fere
cate ale bazinului acoperit, lăsat 
la binemeritată odihnă pînă ce 
vor reveni zilele reci de toamnă, 
am pătruns în curtea spațioasă 
care desparte sala Floreasca de 
sora sa mai mică ^Floreasca II". 
Ajunsesem în sfîrșit la „cartierul 
general" al boxerilor din lotul re
prezentativ. Lingă sacul de nisip, 
antrenorul Axioli ij lega banda
jele lui Mihai Trancă pentru re
priza „la mănuși" pe care acesta 
urma să o susțină în compania 
campionului olimpic Nicolae 
Linca.

— Ce s-a întîruplat maestre? 
Cum ați ajuns la aceste antrena
mente.,. nocturne?

Marele campion de odinioară 
mi-a răspuns prompt:

— Ne-a făcut „groggy" căldura! 
Ieri, băieții au terminat antrena
mentul extenua{i. Așa nu mai pu
tea continua...

Mulțumit de explicație, l-am 
„interpelat" pe Linca:

— Te-ai decis să „cobori" la 
67 kg. sau rămii la „mijlocie- 
mică"?

— Pentru meciul cu Franța, ră- 
■ mîn la 71 kg. Iu pauza pe care

Comentarii pe marginea

CONSTANTIN GHEORGHIU

K

Pe block-notes ne-au mai rămas 
multe însemnări culese cil ocazia 
desfășurării fazei a Il-a a campio
natului republican motociclist de 
viteză pe circuit. Ele n-au putut 
vedea lumina tiparului (din lipsă 
de spațiu) odată cu cronica trans
misă de la Turnu Severin. Vom re
veni însă astăzi, transcriind o par
te dintre ele.

■ Sîmbătă seara în portul fluvial 
Turnu Severin a acostat vaporul 
„Cernavoda". Din el au coborît cei 
peste 50 pariicipanți la concursul 
motociclist. Și să nu credeți cum
va că aceasta a fost ruta pe care 
ei au călătorit die la București la 
Turnu Severin 1 Nu. Organizatorii 
le-au oferit concurenților o plăcută 
și instructivă excursie pe Dunăre. 
Au putut vizita astfel insula Ada- 
Kaleh, Porțile, de Fier și Caza- 
nele.

■ Vcrbind despre organizare și 
organizatori sîntem obligați să ne 
exprimăm numai în termeni elo- 
gioși. Traseul dificil (dar bine a- 
les), popularizarea întrecerii, caza
rea și masa concurenților, amă
nuntele tehnice, toate acestea au 
însemnat tot atîtea preocupări

pentru organizatori de care s-au 
achitat mai mult decît onorabil.

■ întrecerile motocicliste de la 
. Turnu Severin (deși nu reprezen

tau decît faza a Il-a ,a unei compe
tiții care se desfășoară în cinci eta
pe) au adus o serie dP clarificări 
și astfel pot fi întrezăriți, încă de 
pe acum, o parte dintre viitorii 
campioni.

— La clasa 125 cmc dinamovis- 
tul Mihai Pop are toate șansele si 
îmbrace tricoul de campion. El po 
seda o tehnică bună și este mult a- 
jutat de mașina pe care o pilotea- 

; za (I.F.A.). De altfel primele două 
I faze au fost dominate net de către 
i «jcest talentat alergător.
i U -— Venera Vasilescu se dovedeș

am făcut-o fără voia mea, m-am 
îngrășat cu 5 kg. Sper însă ca 
pîna la „TURNEUL CELOR 3“ 
să revin la semimijlocie. Mă a- 
comodez mai bine...

Iată-l și pe „mezinul' lotului: 
boxerul de categorie pani losif 
Mihalic. Are 19 ani. face parte 
din secția de box Flamura roșie 
lanoș Herbak și este antrenat de 
Gustav Ripka. De meserie strun
gar, a fost campion național de 
juniori în 1956 și și-a făcut de
butul internațional cu prilejul me
ciului de tineret R. P. Romînă— 
R.P. Polonă, cîșiigînd de o ma
nieră concludentă.

— Intîtnirea cu Franța îți dă 
emoții?

— De loc. Deși n-am boxat ni
ciodată la București nu mi-e teamă 
de acest examen„ Doresc să scot 
un rezultat bun și pentru asta am 
să lupt cu toată ardoarea, vă rog 
să mă credeți...

Am stat de vorbă și cu ceilalți 
membri ai lotului. Dumiiru Ciobo- 
taru ne-a comunicai că s-a resta
bilit complet de pe urma acciden
tului la mină fi că (lucri foarte 
îmbucurător!) a slăbit 7 kg. ceea 
ce îi permite să se miște cu multă 
ușurință. Mihai Trancă și C. 
Gheorghiu se simt in excelentă 
dispoziție, datorită, după spusele 
lor, gimnasticii intense. C. Dumi
trescu, reintrodus în lot, nu va 
boxa cu francezii, dar vrea să a- 
rate ce poate la „Turneul celor J ■ 

Nicolae ne-a mărturisit că 
ta 29 iunie va în
cerca să-și tempe
reze nervozitatea 
și să boxeze mai 
tehnic. „Voi fi o 
surpriză pentru 
spectatori” — ne-a 
spus el. Firește, 
am discutat și ca 
ion Popa. Acesta 
a avat, ca deobi- 
cei, o noutate de 
comunicat: „După 
întilnirea cu Fran
ța, plecăm să ne 
antrenăm 7 zile 
la mare. Pînă a- 
tună, muncă, mul
tă și... speranțe". 

...Și cu aceasta, 
scurta noastră vi
zită la Floreasca 
s-a terminat.

M. GODEANU

Puia

campionatului motociclist
te a f‘ cea mai pregătită dintre a- 
lergătoare. Victoria sa — detașa
tă — de la Turnu Severin este 
concludentă și numai un accident 
o poate priva de titlul de campioa
nă. Citind lista concurentelor poți 
descoperi cu ușurință că majorita
tea au practicat mai întîi ciclis
mul: Venera Vasilescu, Ilona Uj- 
laki, Maria Iliescu, Norma Roman, 
ș.a. Atenție, deci, antrenori de ci
clism: motociclismul reprezintă o, 
atracție „periculoasă” pentru ci
cliste !

— Și la clasa 250 cmc situația 
esțe clară: Ludovic Szabo cu 
N.S.U.-uI său nu poate rata victo
ria în compania unor adversari 
care-i sînt inferiori. La această 
clasă o surpriză plăcută ne-a fo6t 
oferită de către comportarea tînă- 
riîlui Costache Florin. El i-a în
vins pe restul alergătorilor cam cu 
aceeași distanță — apreciabilă —

Mihai Pop (Dinamo) a dovedii, in concursul de la Turnu Seve rin, 
multă îndeminare la trecerea virajelor, (Foto H. Nanut), ,

Regretăm ca previziunile noas
tre făcute săptămâna trecută în le
gătură cu insuficienta activitate 
competițională a înotătorilor s-au 
îndeplinit întocmai la concursul 
desfășurat zilele trecute în Capi
tală. Spuneam atunci că deși a- 
flați în plin sezon, nu am avut 
prilejul să asistăm decît Ia cîte- 
va concursuri și acelea organizate 
pentru verificarea înotătorilor din 
lotul național. Mai spuneam că 
urinarea lipsei de activitate se va 
face, probabil, simțită la primele 
concursuri inițiate pentru înotă
tori de valoare medie.

Din păcate, așteptările noastre 
au fost confirmate întocmai, măr
turie fiind numărul restrîns al 
participanților la faza regională a 
campionatului național de juniori, 
precum și slaba calitate a perfor
manțelor înregistrate în cele trei 
zile de concurs. .Astfel, au existat 
multe probe care nu au reunit Ia 
start decît unul, doi sau trei con- 
curenfi (109 și 200 m. fluture bă
ieți și fete, 200 m. bras băieți, 
4x100 m. liber fete etc.), ceea ce 
e desigur un fapt total inadmisi
bil și condamnabil, deoarece în
săși competiția constituie un mij
loc de selecție. Așa stînd faptele, 
devine firească întrebarea dacă-și 
mai are rost disputarea unei pro
be cu unul sau doi concurenți, cînd 
aceștia sînt, de drept, calificați 
pentru finale?
MAI POATE FI VORBA DE 

CALITATE-
...în asemenea situație? Desigur 
că nu, iar „performantele" vorbesc 
de la sine. Mai mult au fost ob
ținute rezultate submediocre chiar 
și în cele citeva probe „bogat*  
populate (100 m. liber băieți și 
fete, 400 m. liber fete cat. II-a 
etc.). Primul exemplu mai con
cludent ni-I oferă proba de 100 
m. liber juniori categoria Il-a în 
care I. Cuiiniac, primul clasat, a 
realizat 1:05,7 iar următorul P. 
Antonescu. 1:11.3. AI cincilea, M. 
Nearrrtu 1:15.0 iar ultimul clasat, 
T. Micioiu 1:31.3! Explicația parti
cipării unor concurenți atît de 
slab pregătiți este dată tot de 
inexistența concursurilor, fapt care 
a împiedicat selecționarea înotă
torilor pentru o fază atît de im
portantă a campionatului republi
can. Anul trecut, de pildă, înotăto
rii bucureșteni au participat la 
faza raională care, bineînțeles, a 
triat serios elementele nepregătite.

CAUZA...
...acestei situații am arătat-o și 
săptămîna trecută, referindu-ne la 
dezinteresul asociațiilor și colecti
velor față de secțiile de natație. 
Acum venim cu încă un argument

de viteză pe circuit
cu care a fost întrecut de L. Szabo.
— La clasa 350 cmc. Gr. Bereny, 

care duminică a fost bine ajutat 
de către colegii săi de asociație, 
are mari șanse la titlu, la fel cu 
echipajul Dănescu + Huhn (cat, 
ataș, clasa 750 cmc).

— Rămîne doar să se rezolve 
„problema" clasei 500 cmc unde 
Olaru și Voiculescu au cite o vic
torie, dar un al treilea, N. Buescu, 
speră să obțină victoria finală (la 
Turnu Severin el a fost obligat să 
abandoneze din cauza unor defec
țiuni mecanice).

■ Aceasta este situația în cam
pionatul de viteză. Deplasarea 
noastră Ia Turnu Severin ne-a pri
lejuit constatări îmbucurătoare și 
îa ceea ce privește spiritul prie- 
tenesc care domnește în tabăra 
motocicliștilor.

H. NAUM

Toate bloc-starturile ocupate! Un fapt normal pentru un concurs dd- 
tnct, este un adevărat eveniment pentru o competiție organizați', 

anul acesta în București.

și anume acela al intereselor în
guste urmărite de antrenori. Aceș
tia, în loc să fie preocupați de 
perspectivele secției și înotătorilor, 
se mărginesc la pregătirea cîtor- 
va elemente pentru ca acestea să 
ocupe un loc fruntaș în concursuri 
și astfel antrenorii respectivi să 
fie considerați „pricepuți în ma
terie" și să se bucure de anumite 
avantaje (de pildă Leon Ungur 
de la Progresul ș.a.). Nu este 
mai puțin adevărat că , nici 
colectivele notate mai sus nu se 
interesează și nu sprijină sec
țiile lor de natație. Mai trebuie 
să amintim de unele secții frun
tașe, ca Știința (băieți) și Pro
gresul, care în anii trecuți au ri
dicat elemente multe și valoroase, 
dar care actualmente se mărginesc 
la ce au făcut și nu mai prime
nesc secțiile.

Toate aceste fapte duc la o 
dezvoltare nearmonioasă a nata- 
ției bucureștene iar rezultatele se 
văd la concursuri. ,

ovilurn de pedeapsa
FOTBAL... REDUS

Zilele trecute au început să 
sosească la Comitetul orășe
nesc C.F.S. Turda, primele 
rapoarte asupra desfășurării 
Spartachiadei de Vară a Tine
retului în școli și în colective 
sportive. Vă puteți închipui 
„capul" pe care l-a făcut too. 
Iosif Pataky, membru în co
misia de organizare a Sparta
chiadei pe oraș, cînd aruneîn- 
du-și ochii pe raportul trimis 
de întreprinderea „Proletarul", 
raport semnai de loan M’ron. 
secretarul org. U.T.M. și Alex. 
Mureșan, din partea comitetu
lui de întreprindere, a con

NUNTĂ FĂRĂ... MIREASĂ
Să vedem dacă știți să- 

ghiciți: cîți tineri au luat parte 
la faza pe regiune a campio
natului de atletism al R.P.R. 
pentru juniori, care s-a ținut 
la Orașul Stalin în zilele de 
15 șl 16 iunie?

E greu de ghicit, nu e așa? 
Pe căldurile acestea, nici n-are 
rost să vă dăm de lacra ca 
astfel de probleme. La urme: 
urmei, nici organizatorii. cit 
sînt ei de versați. n-au 
să aprecieze prea bine. Dar, 
ce și-au zis, oamenii? Vor veni 
juniorii ciștigători ai jazelrr 
pe oraș din Sibiu. Mediaș, Fă
găraș, etc. etc., așa ci, la un 
loc cu cei din Orașul Stalin, 
vor fi cel puțin 2—300 tineri. 
Și, cum ia Orașul StaUn, ce 
e drept, na se glumește ca or
ganizarea, s-a asigurai corpul 
de arbitri, au fost procura:: 
cronometrele necesare, s-a în
tocmit cu migală programul pe 
distanța a 3 reuniuni — simbă- 
tă după amiază, duminică di
mineața șl duminică după- 
amiază — intr-un cuvînl au 
fost luate din vreme toate mă

SOLUȚIA—

...trebuie găsită în primul rîndt 
în sprijinul colectivelor și aso
ciațiilor sportive, Ca și într-o mun
că mai entuziastă din partea an- 
trenorilor. Cel mai bun prilej pen— 
tru „regenerarea*  secțiilor de na
tație este oferit de numeroasele!: 
centre de copii din care, fără în
doială, pot fi selecționate multe- 
elemente talentate. Iar de aici revine- 
colegiului central de antrenori ro
lul de a repartiza judicios tuturori 
colectivelor cu secții de natație co
pii și de a urmări metodele de 
pregătire ale antrenorilor. Numai 
în felul acesta vom putea depăși: 
impasul evident prin care trece- 
natația bucureșteană, numai ast
fel vom putea vedea din nou la 
start zeci și sute de tineri, așa 
cum se petrecea cu un an în urmă.. 
Iar performanțele nu vor întîrzil 
să apară.

G. NiCOLAESCU 
D. STANCULESCU

statat că la rubrica „fotbal" 
ara menționat: „2 (doi) parti
cipant" !? Cum too. Pataky n-a 
auzit despre această impor
tantă modificare a regulamen
tului, pusă în practică de cei 
de la „Proletarul" — 2 jucători 
în loc de 11 —• el așteaptă 
răspunsul nostru.

Iată-l:

Doi inși la fotbal? Nu se 
poate!

Greșeala lesne se observă.
Din cei doi pomeniți în listă 
Eu cred că unu-a fost... re

zervă!...

surile. Toate... afară de una: 
mobilizarea concurenților!

Urmarea? Oficiali cit frunza 
șl iarba, frumos echipați șl 
gata să dea tot ajutor ui, dar 
pariicipanți, nici 50! Așa stind 
lucrurile, nu numai că n-a mai 
fost nevoie de ,șerli“, cum se 
Ofiliseră organizatorii, dar la 
unele probe — 110 m. și 400 
m. garduri, 3.000 rn. plat, 5.000 
m. marș (băieți), 100 și 200 
m. plai (fete) lucrurile s-au 
petrecut cum rut se poate mai 
simplu: a fost cite un singur 
participant, care, bineînțeles, a 
clștigat fără emoții. In plus, 
n-a avut dificultăți nici cor
pul de arbitri cu starturile, cu 
înregistrarea sosirilor etc.

Tot e bine că au venit șl a- 
ceștia. Altfel, așa cum au pri
vit problema mobilizării tovară
șii din conducerea Comitetului 
C.F.S. al regiunii Stalin, puteau 
să se roage mult și bine — 
„poftiți, fraților. cine vrea 
să fie campion?" — că ar 
fi rămas cu titlurile în... ser
tare!

JACK BERAR1U 
C. GRUIA — corespondent



Peste 6 zile din nou la start

A III A EDIȚIE A „CURSEI PRIETENIEI
ROMINO-BULGARE’’

Părerea noastră

Se impune rediscutarea regulamentului
campionatului republican de canotaj academic

Marile evenimente sportive 
din actualul sezon se succed 
cu o repeziciune care nu-ți dă 
nici măcar posibilitatea să „res
piri’’. După competiția cidistă 
internațională „Cursa Munți
lor”, se pregătește startul altei 
întreceri de amploare: a 111-a 
ediție a „Cursei prieteniei ro
mino-bulgare” care va începe 
la 1 iulie.

In tabăra cicliștilor romîni 
au și început pregătirile. An
trenorii D. Pantazescu și C. 
Cîrjan conduc antrenamentele 
unui lot de 24 cicliști din care 
vor fi selecționați 20. Se efec
tuează mai mult rulaj care să 
mențină forma arătată de ru
tieri în „Cursa Munților”. Din 
acest lot nu lipsesc G Dumi
trescu, Ion Constantinescu, Ion 
Vasile, Gh. Șerban, Șt Porecea- 
nu, L. Zanoni, Matei Kammer, 
A. Folbert, I. Sima, G. Moicea
nu și alții.

Antrenorul D. Pantazescu 
ne-a declarat: „Echipa din a-

cest an este mult mai bună 
decît cea de la ediția prece
dentă. Fără îndoială și șansele 
sînt mai mari și dacă nu vor 
exista erori tactice avem toate 
posibilitățile ca la ediția a 111-a 
să cucerim victoria. Zilele aces
tea ne vom antrena pe șoselele 
Ploești și Giurgiu, urmind ca 
spre sfîrșttul săptăminii să dăm 
formă definitivă echipei”.

De la Sofia ni se comunică 
de asemenea că pregătirile, se 
efectuează intr-un ritm viu. E- 
chipa cicliștilor bulgari (for
mată tot din 20 alergători) va 
cuprinde pe cei mai în formă 
dintre rutieri. Delegația sporti
vilor din R.P. Bulgaria va sosi 
în Capitală în cursul zilei de 
vineri.

Ziarele .INFORMAȚIA 
BUCUREȘTIULUr și „VE- 
CERNI NOVINI” (Sofia), or
ganizatoarele acestei întreceri 
au depus eforturi intense pen
tru ca a Ill-a ediție a „Cursei 
prieteniei romino-bulgare” să se 
situeze, din toate punctele de 
vedere, la un înalt niveL

Vom abandona, de astă dată, 
tiparul obișnuitelor reveniri asu
pra finalelor unui campionat re
publican și — vorbind despre în
trecerile de canotaj academic — 
nu ne vom ocupa. deocamdată, 
de comportarea echipajelor ci vom 
discuta, pe scurt, despre... regu
lamentul competiției. Și nu des
pre regulament în ansamblul său. 
ci numai despre acel paragraf 
care privește calificarea pentru 
finale.

Pentru ca un echipaj din Bucu
rești. Arad. Timișoara. Tg. Mu
reș sau d'n orice alt oraș să poa
tă participa la finale, trebuie ca 
la startul probei respective, in 
faza orășenească, (de califica-e) 
să se prezinte m'nimnm 4 ambar
cațiuni.. Cu 
Tg. Mureș, 
echipaje de 
ele nu va 
nale, indiferent de valoarea

participare de-a dreptul dezolantă. 
La fete de exemplu, la srmplu. 
4+1 vîsle și 8+1 au concurat 
numai cile două echipaje, în timp 
ce la dublu vîsle cifra s-a ridicat 
la... 3. deoarece două sportive din 
lotul R.P R. (care au drept de 
participare direct în finale) au 
improvizat 
trăgătoare 
probele au 
participare.

deși sînt 
La băieți,

o echipă, 
de rame, 
fost la fel de slabe ca 

majoritatea finalelor 
dîsputîndu-se cu 3 echipaje.

Socotim că această cerință

probei — în calificai*  
numai 3 echipaje, și nu

aUe cuvinte, dacă la 
spre exemplu, sînt 3 
4+1. nici unul din 

putea participa la H- 
pe 

care o are. pentru motivul că la 
startul fazei de caBfîcare nu pot 
fi cele 4 ambarcații cerute de re
gulament Din cauza acestei exi
gențe a regulamentului (care — 
in loc să încurajeze — îngrăde
ște participarea unor echipaje care 
pot fi valoroase) și finalele din 
acest an au fost de o sărăcie de

a 
regulamentului este prea severă. Și 
oea mai bună dovadă a acestui 
lucru o constituie înseși foile de 
concurs.

Aradul, de exemplu, un centru 
unde nu se poate spune că nu e- 
xistă activitate nautică, n-a pu-

la startul 
— au fost

4. (De fapt, cel de al patrulea a 
întirziat de la start...). Ba, mai 
mult, rivalitatea între 
dus la situația ca unii 
echipaje în concurs 
nu se îndeplini cifra 
bara astfel calificarea 
tițv rival! Ce să facă în acest 
caz un antrenor care vrea să-și 
califice echipa? Să recurgă la 
^respectarea" (citiți eludare») 
regulamentului, fabricînd niște 
echipaje ,.ad-hoc“, numai pentru 
a da două-trei lovituri de vislă și 
a se retrage apoi ?

Defecțiunile sistemului sînt mai 
numeroase dar un singur articol 
nu ne permite a le dezbate pe 
larg. Ele s«nt cunoscute în lumea

antrenori a 
să nu bage 
pentru a 

cerută și * 
unui colec»

Activitatea oficială la rugbi se încheie miine prin două „derbiuri
Energia I. S. P. — Locomotiva Grivița Roșie și C. C. A.-—Dinamo

Echipajul C.C.A., campion la 4+1: Tudor Bompa, Ion Bulugioiu, 
Emil Mezaroș, Ion Boicu + Ștefan Lupu.

(foto M. Bănuș)

J

Miine are loc în campionatul ca
tegoriei A de rugbi ultima etapă a 
turului, care are menirea să lase 
cortina peste un sezon pe cît de 
bogat pe atît de greu. Și apoi, 
pînă la toamnă, cînd se reia cam
pionatul, în așteptarea revanșei cu 
reprezentativa Franței (15 decem
brie), lumea rugbiului va intra în- 
tr-o binemeritată vacanță.

Etapa de miine (a lX-a) are o 
importanță deosebită, nu atit pen
tru că este ultima, și deci în mă
sură să dea formă definitivă cla
samentului turului, ci mai ales 
pentru faptul că programează 
jocuri extrem de importante, meni
te. poate, să decidă chiar pe cam
pioana acestui an. Intr-adevăr, se 
înfruntă patru din cele mai redu
tabile formații, care aspiră — și 
pe bună dreptate — la titlul de 
campioană republicană. Prin pris
ma clasamentului, mai importantă 
-■pare întîlnirea dintre actualul li-

Se apropie întrecerile
Antrenamentele alpiniștilor ro- 

snîni se desfășoară în ultimul timp 
cu o intensitate crescîndă. O ve
rificare a forțelor lor a fost fă
cută săptămina trecută în cadrul 
competiției „Cupa Dinamo" orga
nizată în masivul Piatra Mare. 
Pregătirile lor au ca țel „Cupa 
Peretelui Văii Albe", care se va 
desfășura între 1—10 iulie și, bine
înțeles, cea mai importantă com
petiție anuală a alpinismului nos
tru, campionatele republicane de 
cățărare pe stînci. care vor avea 
loc intre 15 și 21 iulie in ma
sivul Piatra Mare.

Interesant de remarcat că oda*ă  
-eu discutarea „Cupei Peretelui Văii 
Albe" se încearcă o nouă formulă 
de disputare a concursurilor de 
alpinism, care se apropie foarte 
mult de esența alpinismului. Mai 
precis. întrecerea nu se va mai 
disputa contra cronometru, dar 
pentru fiecare traseu ce va fi es
caladat se va stabili un timp stan
dard. Pentru timpul efectuat peste 
tîmnul standard se vor aplica pe- 
«al'zări.

Tn „Cupa Peretelui Văii Albe" 
fiecare echipă va avea de efec
tuat trei trasee și anume: „Fisura 
Albastră" de gradul VI A. „Fisura 
SoMat erou Eftimie Croitoru" de 
gr. V B, și „Fisura Roșie" de gr. 
V 8, cele mai dificile trasee al
pine din țara noastră. Amintim 
că Peretele Văii Albe a-e o di
ferența de nivel de 800 m. Fie
care asociație sportivă va putea 
participa Ia această competiție cu 
o echipă formată din trei con- 
curenți care vor trebui să efec
tueze cel puțin un traseu (purtă- 

der — Energia I.S.P. — (singura 
formație neînvinsă) și Locomotiva 
Grivița Roșie, fostă campioană a 
anului 1955. Locomotiviștii, care 
au doar o singură înfringere, păs
trează șansele intacte în lupta 
pentru titlu în cazul că vor înre
gistra o victorie. Cît despre Ener
gia, un meci egal îi va fi suficient 
pentru a rămîne în fruntea cla
samentului. Partida de miine va 
avea loc pe stadionul din „Parcul 
Copilului", la ora 18,15.

In ceea ce privește jocul C.CA. 
— Dinamo București (stadionul 
Republicii, ora 18,15) el are.o impor
tanță la fel de mare pentru viitoa
rea configurație a clasamentului. 
C.CA., avînd o singură înfrîngere 
și un „esaveraj" excelent, rămîne 
principala rivală a liderului. Un 
nou eșec însă, în fața echipei Di
namo (care recent a cîștigat întîl
nirea cu C.CA. din Cupa R.P.R. 
cu 17—12), va duce, cel puțin mo
mentan, la înlăturarea formației

celor mai buni alpiniști
tori ai insignei Alpinist R.P.R. gr.
I.)  In afara celor trei trasee, e- 
chipele vor efectua un traseu spe
cial amenajat, pitonat la limita 
de securitate și al cărui punctaj 
va fi egal cu punctajul turei celei 
mai grele din Peretele Văii Albe. 
Echipa care va totaliza cel mai 
mare număr de puncte va fi de
clarată cîștigătoarea Cupei.

In ceea ce privește campionatul 
republican de cățărare pe stînci 
(ce se va disputa contra crono
metru). trebuie să arătăm că nu 
se admite participarea în campio
nat a asociațiilor care nu au pre
zentat echipe în „Cupa Peretelui 
Văii Albe". De asemenea, parțL 
cipanților la „Cupa Peretelui Văii 
Albe" li se consideră ca efectuate 
turele standard de vară cerute de 
regulamentul campionatului. 

Mare bucurie in familie: interna ționalul Gabriel Moiceanu il sarutd 
pe fratele său Constuniin, după ce acesta a îmbrăcat tricoul 

galben,

C.C.A. din lupta pentru titlu. Di
namo, care pare echipa cea mai 
în formă la ora actuală, are ne
voie neapărat de o victorie pentru 
a se păstra în imediata apropiere 
a liderului.

Celelalte partide ale etapei: Lo
comotiva P.T.T. — C.S.A. Orașul 
Stalin (teren Locomotiva P.T.T., 
wa 18,15) Progresul F.B. — Ener
gia Republica (teren Progresul 
F.B., ora 18.15) Știința institutul 
Mine—Energia Petroșani (se dis
pută la 30.VI).

★
După terminarea turului cam

pionatului republican de rugbi la 
juniori, opt din cele mai bune e- 
chipe din Capitală s-au întîlnit 
dumin:că dimineața în cadrul „Cu
pei P.T.T.". Echipele au fost îm
părțite în două serii, meciurile ju- 
cîndu-se sistem eliminatoriu. Pen
tru finala competiției s-a calificat 
pînă în prezent Tînăruil dinamo- 
vist. Cealaltă finaLstă va fi deci
să între Locomotiva Grivița 
Roșie și Energia M.T.D.

V. Hossu 
corespondent

„CURSA MUNȚILOR”,
Nu sînt decît cîțiva ani, de cînd 

„speranțele" pedalei noastre, 
(mare parte dintre ele cicliștii frun
tași de astăzi), nici nu îndrăzneau 
să iasă din „plasa" protagoniștilor, 
fiind foarte fericiți să termine eta
pa în pluton, după o cursă în care 
nu se „văzuseră".

Iată însă că a IlI-a ediție a 
„Cursei Munților" . ne-a adus sa
tisfacția unor lucruri pe care de 
mult le așteptam: dinamism, com
bativitate, tineri curajoși, me
dii orare excelente. Fără să 
le pese de numele consacra- 
ților. de lungimea etapelor sau 

tut califica decît nu singur echi
paj la toate cele 12 probe! (A 

mai participat și Maria Laub de la 
UTA. dar calificată ca maestră a 
sportului). Ch’ar și Bucureștiul, 
cu atitea colective, n-a putut cali
fica, la fete, decît o echipă (Pro
gresul, 4+1)1

l*i  afara faptului că această 
clauză de „minimum 4 echipaje 
la start" nu corespunde posibilită
ților reale, ea mai este ineficace 
și injustă și din alte puncte de 
vedere:

1. Permite participări fo-male, 
cum a fost cazul la Timișoara 
unde, pentru a asigura calificarea 
echipajelor lor, antrenorii au pre
zentat la start — pur formal și 
numai pentru a „respecta” regu
lamentul — echipaje cu totul im
provizate/ care sau au abando

nat imediat după start sau au fă
cut adevărate plimbări pe apă.

2. bmpte+că’ echipaje valoroase 
de a se califica în finală, r'dlcîn- 
du-le obstacole a căror trecere nu 
depinde numai de ele. De exem
plu, Ia București echipajul de du
blu fete Dinamo (care scosese un 
timp de valoare europeană!) n-a 
putut participa la finală pentru că 

PRILEJ DE ÎNSEMNĂRI ÎMBUCURĂTOARE
de profilul traseelor, o serie de e- 
lemente — tinere sau în plină 
dezvoltare — s-au „bătut" de la 
primul la ultimul kilometru, re- 
nunțînd definitiv la învechita men
talitate a cursei de așteptare, în 
care să „ciupească", la sprintul 
final, un loc cît mai bun, în totul 
nesemnificativ.

Pe primul plan se situează Con
stantin Moiceanu (Voința), incon
testabil marea revelație a cursei. 
El a pus în umbră o seamă de ci
cliști experimentați, care au trecut 
prin grele emoții din pricina aces
tui tînăr bătăios. Fără defecțiunea 
mecanică din etapa a IV-a, el ar 
fi avut toate șansele — ținînd sea
ma de comportarea din următoa
rele etape — să ajungă la Bucu
rești cu tricoul galben.

Ne-ar trebui mult spațiu să vor
bim despre fiecare din cei care 
s-au remarcat prin acțiuni cura
joase în această mult disputată și 
ultrarapidă cursă a munților. Ne 
vom limita să le cităm numele. Ion 
Braharu (Voința), tînăr ca și C. 
Moiceanu (20 ani);' a fost una din 
figurile combative ale cursei; N. 
Pelcaru (Voința), cu o dîrzenie 
remarcabilă, C. Baciu (C.C.A.), 
excelent om de primul pluton, dar 
l-am vrea mai curajos, Ion Stoica 
(C.C.A.), o autentică speranță, C. 
Dumitru (Progresul), E, Mihăilă 
(Progresul), în sfîrșit convinși de 
posibilitățile lor reale, Aii Aiham 
(Locomotiva), un alt constănțean 
care se ridică, M. Kammer (FI. 
roșie)', pornit și el pe calea afirmă
rii, I. Sima (Energia), rezistent 
dar cu unele deficiențe de orien

canotajului și aproape toată lu
mea e de acord că regulamentul 
trebuie ameliorat.

Noi credem că posibilitățile care 
trebuie discutate de comisia cen
trală și de inspecția de speciali
tate sînt, printre altele, acestea :

— calificarea pentru finale a 
campionilor pe oraș, fără res
tricții în privința numărului' de 
participant! în campionatul oră
șenesc ;

— dreptul comisiei centrale de 
a invita echipe care n-au ciștigat 
dar care s-au remarcat în faza de 
califitarte ;

— reducerea minimului de la 4 
la 3 echipaje.

Prezența a 5—6 echipaje la fle
care probă, venite din toate cen
trele asigură nu numai latura 
spectaculară a finalelor, dar ser
vește și sub aspectul schimbului 
de experiență, mai ales în condi
țiile penuriei de concursuri din 
calendarul canotajului academic.

In orice caz trebuie făcut ceva 
pentru a nu mat avea afîtea probe 
finale de camptoiMM republican tn 

care să-și dispute titlul două- 
trei echipaje.

RADU URZICEANU 

tare, și alții despre care, desțgur, 
cursele viitoare ne vor da prilejul 
să vorbim mai mult.

Aceștia, ca și alții care se ridică 
și se vor ridica, dacă vor continua 
să muncească cu sîrg, și mai ales, 
vor rămîne modești, au posibilita
tea să urce categoric treptele mă
iestriei sportive.

Protagoniștii cursei, cicliștii de 
la Dinamo și C.C.A. ne-au 
oferit un duel extraordinar, de o 
spectaculozitate rar întîlnită, din 
care ciclismul nu a avut decît de 
cîștigat. In disputa dintre aceste 
formații s-au „amestecat" cu e- 
ficacitate uneori, echipele Voința 
și Energia, care au înregistrat un 
progres evident.

Este indiscutabil că prezența la 
start a cîtorva echipe străine a 
contribuit la nivelul ridicat al dis
putei. Germanul Kirchof (păcat 
că a fost accidentat', ;,n excelent 
coborîtor, maghiarul Tbrdk bun 
tactician, polonezul Kaminski, om 
cu experiența curselor mari, au 
fost orotagoniștii loturilor străine 
participante. In ceea ce privește pe 
C. Dumitrescu (C.C.A.) — cîștigă- 
torul cursei — și L. Zanoni (Di
namo) — clasat al Il-lea la numai 
6 secunde. au merite egale, ul
timul outîndu-se considera un în
vins glorios.

In încheiere, menționăm reușita 
organizării, subliniind eforturile a- 
sociației Dinamo care a pus De pi
cioare o competiție ciclistă interna
țională, care a adus o certă con
tribuție la dezvolt ar''a ctet’oroului.

EMIL IENCEC



După victoria de la Atena Turneul international rezervat tinerilor temsmeni
linele observații
A trecut ma> b ne de o sâp la

mina de la meciul dintre reprezen
tativele de fotbal ale R.P. Romine 
fi Greciei. In acest răstimp, com- 
ponenții lotului A al țării noastre 
au vizitat o parte a Greciei, au 
delectat pasionații de fotbal din 
portul Voios printr-o adevărată de
monstrație de fotbal de clasă și, 
de cîteva zile, au revenit la echi
pele din care fac parte. Prinși de 
viitoarea întilnirilor din „Cupa 
Primăverii" este posibil ca unii 
dintre ei să uite anumite impresii, 
amănunte, întimplări din voiajul în 
ospitaliera „Eladă“. Pentru semna
tarul acestor rinduri, care a trăit 
cele cîteva zile in Grecia împreună 
cu sportivii noștri este dar un lucru 
și anume: nici unul dintre noi nu 
va putea uita primirea frumoasă și 
sentimentele de caldă prietenie do
vedite față de poporul nostru, de 
poporul grec. Pretutindeni, în multi
milenara Atena sau in împrejurimile 
ei, în drum spre Voios sau in acest 
oraș atît de năpăstuit de calamită
țile naturii, oriunde stăteam de vor
bă cu vre-un locuitor al Greciei, 
am fost impresionați de interesul 
dovedit față de țara noastră. Cu 
toții își exprimau dorința de a avea 
relații cit mai strînse cu poporul 
nostru. Dar acest aspect vom mai 
avea prilejul de a-i releva ulterior.

In cele ce urmează am vrea să 
ridicăm cîteva probleme legate de 
felul cum au jucat cei 11 
purtători ai tricoului cu stema 
R.P. Romîne. O facem nu cu inten
ția de a epuiza acest subiect (de 
altfel cei trei antrenori care au în
soțit echipa noastră la Bruxelles, 
Moscova și Atena vor face în co
loanele ziarului nostru o analiză 
calificată și documentată a com
portării reprezentativei în toate 
cele 3 meciuri) ci în dorința de a 
contribui la cunoașterea de către ci
titori a unor amănunte în plus față 
de cele aflate pînă acum.

Așa cum am mai subliniat și in 
reportajul meciului, echipa R.P. Ro
mine a obținut o victorie deosebit 
de prețioasă. Cele două puncte cu
cerite pe dificilul stadion Panathe- 
naikos, reprezintă un pas important 
pe drumul care poate duce repre
zentativa țării noastre la Stock
holm la turneul final al Cupei 
Mondiale. Și aceasta este o reali
zare valoroasă. Trebuie să subli
niez d’h nou că echipa — ca a- 
lare — a luptat cu risipă de ener
gie și dirzenie pentru rezultat, fapt 
pentru care merită felicitări.

Dar (după cum vedeți exisită 
întotdeauna un „dar"), bucuria 
victoriei nu ne poate determina să 
uităm că 11-le nostru a jucat 
sub valoarea sa. Unii dintre jucă
tori nu au corespuns de fel (Tă
tare), alții (Ozon, Călinoiu) doar 
tn mică măsură, iar echipa ca în-

Au fost alcătuite echipele 
Rominiei pentru meciurile 
de volei cu Cehoslovacia

(Urmare din pag. 1) 

au decurs în condiții mulțumitoare 
și că /oale jucătoarele au crescut 
ca valoare și au corespuns in toa
te temele tactice încercate la an
trenamente. In general nici forma
ția și nici sistemul de joc nu vor ți 
deosebite de formulele utilizate la 
campionatul mondial de la Paris.

Trăgătoare principale vor fi RO- 
DICA SADEANU și NATALIA 
CERNAT, secunde DOINA IVA- 
9JESCU și TINELA PLEȘOIANU. 
iar ca ridicătoare vor fi folosite 
FLORINA TEODORESCU și SO
NIA COLCERIU. Prime rezerve: 
Ana Păunoiu, Ana Susan, Corne
lia Moraru (trăgătoare), Adriana 
Honet șl Elena Florea (ridicătoare).

Echipele Cehoslovaciei și-au în
cheiat și ele pregătirile și sint aș
teptate să sosească în capitala țării 
noastre azi la prînz.

Amintim că dubla întîlnire inter
națională dintre reprezentativele de 
volei ale Rominiei și Cehoslovaciei 
te vor desfășura după următorul 
'program.

Vineri 28 iunie, stadionul Giu- 
lești: ora 17,30: deschiderea fes
tivă, ora 18: Romînia—Cehoslovacia 
(feminin), ora 20: Romînia — Ce
hoslovacia ( masculin).

Duminică, jocurile se dispută 
după același program. Arbitri vor fi 
Lajos lozsef și Szelle Denes, am
bii din Ungaria.

asupra comportării
treg, nu a dovedit suficientă omo- 
gen'tate și maturitate pentru ca, 
chiar în condițiile grele de la A- 
tena (starea terenului, căldură etc.), 
să obțină un rezultat mai bun, 
care să reflecte reala diferență de 
valoare dintre cele două echipe.

In primul rînd ținem să ne o- 
cupăm de un aspect constatat mai 
de mult. Ne referim la tracul, emo
tivitatea, nervozitatea multora din
tre jucătorii noștri în intilnirile 
internaționale. Acestea sînt stări 
care frineazi împiedică un randa
ment normal (fără a mai vorbi de 
un randament maxim). In primele 
10 minute ale jocului mulți dintre 
jucătorii noștri au fost de nerecu
noscut. Zavoda, Tătare, Ozon și 
chiar Neacșu au jucat timid, nesi
gur. parcă fără vlagă. O astfel de 
stare psihică poate duce și la ca
tastrofă dacă ai în față un adver
sar eficace și hotărît. Deci se cere 
o mare atenție pentru a se evita 
în viitor repetarea situației de la 
Atena.

Mai departe. Legătura dintre a- 
tac și apărare nu a funcționat nor
mal. Căl'noiu a stat cea mai mare 
parte a timpului aproape de careul 
lui Toma obligîndu-1 pe Constan
tin să vină și el mult înapoi. A- 
dăugați Ia aceasta și faptul că 
Ozon nu era la post, de cele mai 
multe ori fug nd de Dermatis, 
(„umbra" sa in acest meci) și veți 
înțelege de ce multe mingi scoase 
de apărarea noastră ajungeau la 
adversari în loc să ajungă Ia îna
intarea noastră. (Aceasta s-a cons
tatat mai ales în perioada de do
minare a grecilor în prima jumă
tate a celei de a 2-a reprize). 
Ozon a alergat mult pe teren 
(pentru a scăpa și de... „umbra" 
lui), a venit uneori și înapoi (a 
Și respins un șut periculos din a- 
propierea porții noastre) dar nu a 

putut contribui Ja legarea atacului 
de apărare și a tras de foarte rare A 
ori la poarta lui Țanakțis. De alt- I 
fel, presa și oficialii ateniem au ‘ 
remarcat că așteptau mai mult de 
la Ozon, care în meciurile anteri
oare a făcut o impresie excepțio
nală.

Dacă apărarea, inclusiv mijlo
cașii, au corespuns, în general, com
partimentul atacului necesită mo
dificări. Din atac au dat satisfac
ție deplină doar Anghel și Cons
tant n. Ene a luptat foarie mult, 
pînă la epuizare, dar a vădit ace
leași vechi lipsuri tehnice. Dacă 
stoperul adversar este masiv și bun 
tehnician, Ene nu mai poate face 
mare lucru. Despre Ozon am mai 
vorbit: a alergat, s-a străduit, a 
venit în apărare, a marcat golul 
victoriei, dar a jucat totuși sub 
valoarea sa. îndeosebi a dovedit 
vechea sa deficiență: în luptă di
rectă cu un adversar masiv pierde 
prea multe baloane. Cît despre Tă
tare, el a fost cel mai slab repre
zentant al nostru, atît ]a Atena cît 
și la Voios, unde au fost folosiți 
toți jucătorii de rezervă. Tătaru se 
pierde în momentele decisive (a ra
tat două ocazii extraordinare), are 
mijloace tehnice foarte reduse.

In rezumat: apărarea nu prezintă 
probleme dificile. Atacul însă ne dă

Tată cum arata un buletin cu toate 
rezultatele exacte la concursul Pro
nosport nr. 25 (etapa din 23 iunie 
1957):

I. R.P.U. A — R.P.B. A (Câmp, 
mondial) 1

II. R.P.B. B — R P.U. B X
III. R.P.U. (tin.) — R.P.B. (tin.) 1 
TV. șt. Tlm. — Energia (Rec.)

Tg. Mureș î
V. Din. Or. Stalin — Energia

Ploești ANULAT
VI. Energia Petroșani — Fi. r.

Arad 1
VII. Progr. Oradea — Energia

St. r. Or. Stalin X
VIII. Progr. sibiu — Energia Hu

nedoara 1
IX. Dinamo Bacău — Energia

1 Mai Ploești 1
X. Locom. Arad — Energia

Lupenl 1
XT. Locom. Constanța — Din. 6 

Buc. ANULAT
XII. Energia Cîmpina — știința

Iași X
Deoarece meciurile V (Dinamo O- 

rașul Stalin — Energia Ploe.sti) și 
XI (Locomotiva Constanța — Dina
mo 6 București) au fost anulate după 
închiderea concursului (fiind amina
te) conform regulamentului au fost 
acordate în mod gratuit pronosticuri 
la meciurile respective tuturor va
riantelor depuse.
• In urma trierii și omologării ce

lor 1.032.295 variante depuse ia 
concursul Pronosport nr. 25 (etapa 
din 23 iunie 1957) au fost stabilite 
următoarele premii :

Premiul I : 23,62 variante cu 12
rezultate exacte revenindu-i fiecă-
reia cîte 10.379 lei.

Premiul II : 617,7 variante CAI 11
rezultate exacte revendrjdu-i fjecS-
reia cîte 476 lei.

jucătorilor noștri
de gîndit. Iugoslavii sînt auversari 
mai dificili. Trebuie neapărat să-i 
învingem la București, dacă vrem 
să jucăm în august 1958 la Stock
holm între primele 16 echipe din 
lume. Dar pentru a reuși aceasta 
trebuie rezolvată problema atacului, 
de la... Constantin spre stînga.

Ca încheiere fie-ne permis să a- 
cordăm note celor 11 jucători (fă
când rezervele cuvenite asupra su 
biectivității acestui mod de aprecia 
aportul unor sportivi). Aplicînd 
note de la 1 la 10, tabelul ar fi 
următorul: Toma 9, Anghel, Cons
tantin, Ene, Apolzan, Bone, Za
voda, Neacșu — 8; Călinoiu, Ozon, 
— 7, Tătaru — 5.

Să sperăm că în celelalte 3 me
ciuri din preliminariile campiona
tului mondial să putem acorda tu
turor note de la 8 în sus.

Linoxilakis salvează în exlramis un gol gata făcut, în. prima repriză. 
Tătaru a centrat, portarul grec Țanakțis a plonjat defectuos, dar 
V. Anghel a întîrziat cu o fracțiune de secundă, suficient însă 

pentru ca stoperul echipei Greciei să degajeze balonul.

BULETINUL
• CU FOARTE puține excepții, 

duminică a fost o etapă normală, 
care a contribuit la consolidarea 
pozițiilor în clasamente, mai ales 
în categoria B și C. Singurele sur
prize înregistrate sînt: victoria 
Energiei Tg. Mureș la Timișdara 
(cat. A), scorurile nete cu care au 
cîștigat Dinamo 6 (9-1 cu Progre
sul C.P.C.S.) și Progresul Sibiu 
(3-0 cu Energia Hunedoara) la 
categoria B și victoriile „mari” 
realizate de Energia 7 (5-0 cu 
Progresul Bistrița) și Energia 
Oțelul Roșu (5—0 cu FI. roșie 7 
Nov. Arad la Arad) în categoria 
C.

• IN CATEGORIA A, situația
s-a complicat acum, în ambele se
rii. „Balonul rotund” a făcut o fes
tă multor pronosticuri: Știința
Timișoara a pierdut pe teren pro
priu, în fața unei echipe (Energia 
Tg. Mureș) care cu trei zile îna
inte terminase la egalitate, acasă, 
cu o echipă incompletă a Progre
sului. Cele două puncte pierdute 
de Știința au redeschis lupta pen
tru primul loc în seria întîia. A-

C^onoscort
Premiul m ; 6525,38 variante cu 

10 rezultate exacte revenindu-i fie
căreia cîte 67 lei.

★
• Programul concursului ‘ Prono

sport nr. 26 de duminică 30 iuni« 
cuprinde 6 întîlniri din cadrul .ulti
mei etape a categoriei A și 6 me
ciuri de categoria B (penultimă 
etapă). Să le analizăm pe scurt, fără 
însâ ca dvs. — în timp ce citiți 
aceste rînduri — să uitați că joi 
echipele din prima categorie, își vor 
disputa penultima etapă și ca atare 
multe dintre cele scrise de noi ar 
putea fi eventual infirmate...

Știința Timișoara va întîlni Dina
mo Orașul Stalin. După surprinză
toarea înfrîngere suferită duminică 
în fața Energiei Tg. Mureș, mulți 
participant! au... renunțat la încre
derea acordată pînă acum studenți
lor. .Dar. fiind, vorba de calificarea 
în finala „Cupei Primăverii” credem 
că studenții nu ne vor da ocazia de 
a le.admira încă o surpriză ! Nici 
despre întîlnirea dintre C.C.A. și 
Energia Ploești nu e prea ușor de 
vorbit, deoarece o victorie a ploeș- 
tenilor în meciul de joi cu Știința' 
Timișoara le-ar da acestora șanse 
de a deveni finaliști ai întrecerii. 
Un meci ceva mai „uișor” ni se pare 
cel dintre Progresul București și E- 
ne-rgla Tg. Mureș, datorită formei 
bune arătate de echipierii formației 
gazde în întîlnirea cu ’ Olympique 
Marseille. Dintre Energia Petroșani

îhcepe azi
Amatorilor de tenis din Capi

tală li s-a rezervat anul acesta o 
bogată activitate. După meciurile 
din Cupa Davis, concursul inter
național și turneul triunghiular re
cent încheiat, terenurile Centrului 
de antrenament Nr. 2 găzduiesc, 
începînd de azi noi întîlniri inter
naționale. De dala asta, protago
niste sînt formațiile masculine și 
feminine de tineret ale R P. Polo
ne, R.P. Ungare și R.P. Romîne.

Intilnirile contează ca o verifi
care a potențialului tinerilor noștri 
jucători în vederea competiției 
„Cupa Galea", la care vor parti
cipa pentru prima dată. Reamin
tim că între 23 și 28 iulie vom 
întîlni la Praga — în cadrul a- 
cestei competiții — echipa învin
gătoare dintre Cehoslovacia șl 
R. F. Germană.

„CUPEI PRIMĂVERII

in Capitală
La turneul care începe azi, tara 

noastră va fi reprezentată de do-iă 
formații : Bardan, Bosch și Se- 
reszter vor alcătui prima echipă, 
iar ' Georgescu, D. Viziru, Țiriac 
și Albert pe oea de a doua. In tur
neul feminin, prima echipă va H 
alcătuită din Irina Ponova și Ju- 
lieta Namian, iar a doua din Her
mina Brenner, Ecaterina Roșia na 
și Livia Avram. De remarcat că 
attt intilnirile masciline, cît și cele 
feminine se vor disputa sistem 
„Cupa Galea", adică patru simpluri 
și un dublu.

R.P. Ungară va ii reprezentată 
de Clara Bardoczi, Sofia Brausman 
și E. Solyom (în local Paulei Vaj- 
da), Zoltan Madai, Ferencz Toth 
și D. Ambrus. Jucătorii ungurî 

- s-au antrenat ieri pe terenurile de 
la centirul de antrenament Nr. 2. 
Programul de azi (ora 17) cuprin
de îmtîlnirea dintre formațiile fe
minine R.P.R. II și R.P.U.

ȘTIRI DIN FOTBAL
JOCURI RESTANTE LA B
Joi are loc la Constanța me

ciul amînat de duminică; Locomo
tiva—Dinamo 6 București.

Miercuri, adică mîine, se dispu
tă în București partida Locomo
tiva Gara de Nord—Dinamo Bir- 
laid. Jocul are loc în Glumești Ia 
ora 18.

LOCAȚIUNE DE BILETE
Pentru jocul Locomotiva—Ener

gia Petroșani: la Dinamo, Pro
nosport din Cal. Victoriei 9 șl 
Bd. Dinicu Golescu, str. I. Vidu șl 
în Giulești. Pentru Dinamo—Pro
gresul Oradea: Ia Dinamo, str. I. 
Vidu și Pronosport din Cal. Vic
toriei 9.
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ren (desbrăcîndu-și tricoul...) tără 
să anunțe pe arbitru. Văzînd însă, 
că nu-i eliminat, V. Anghel a reii* *-,  
trat în joc, de asemenea fără s»a 
anunțe pe arbitru; care din nou 
n-a observat. Regulamentul nu 
permite asemenea „ieșiri-intrări” 
după bunul plac al jucătorilor, ci 
numai cu asentimentul arbitrului 
(afară de cazul vreunui accident). 
Sancțiunea: avertisment jucătoru
lui vinovat (la recidivă și nepri- 
mirea lui în joc). Arbitru] Kroner 
n-a putut lua nici o măsură pentru 
că n-a văzut nimic, și nici arbi
trii de tușă pare-se că n-au obser
vat plimbările Iui Anghel...

cum pot avea veleități și Energia 
Ploești și C C.A.
• IN SERIA A 11-a", lucrurile 

continuă să fie complicate. Cursa 
este deschisă și la ea participă nu 
mai puțin de patru echipe: Loco
motiva, Energia St. Roșu, Ener
gia Petroșani și Dinamo. Deocam
dată, ceferiștii au avantajul unui 
punct.

• LA TIMIȘOARA meciul a 
avut o desfășurare cu peripeții din 
cauza timpului defavorabil. In 
ceput mai tîrziu, meciul s-a dispu
tat din min. 60 în mijlocul unor... 
nori de praf stîrniți de furtună, 
care au îngreunat vizibilitatea, iar 
în min. 75 a trebuit să fie între
rupt chiar. Jocul a fost reluat după 
20 de minute și s-a terminat la 
ora 8,20 seara, în fața tribunelor 
goale...

• IATA o scenă care a scăpat 
arbitrului P. Kroner, în jocul Lo- 
comotiva-Dinamo. La un moment 
dat, V. Anghel — „plătind o po
liță” lui Macri și fiind sigur că 
pentru un asemenea gest el va fi 
eliminat, a ieșit singur de pe te-

fera prima echipă. Proaspăta pro
movată în prima categorie și în ace
lași timp o adevărată revelație a 
,,Cupei Primăverii” Energia Stea
gul roșu Orașul Stalin va întîlni 
„acasă” actualul lider al seriei se
cunde Locomotiva București. Un 
meci foarte deschis care — în urma 
unor rezultate ce pot fi ușor înre
gistrate joi — poate hotărî cea de a 
doua finalistă a „Cupei Primăverii”. 
Ultimul meci din prima categorie 
programează pe Progresul Oradea 
și FI.- roșie Arad. Gazdele par a fi 
într-o formă mai bună decît echipa 
oașpe. încheind comentarea meciuri
lor din cadrul primei categorii vă 
reamintim că joi. se va disputa o 
nouă etapă. Atenție deci ia rezul
tate !

Acum, sa trecem la comentarea 
meciurilor din categoria secundă. 
Primul dintre ele se va disputa, la 
Timișoara unde feroviarii din locali
tate vor înfrunta Energia Mediaș. 
Tn mod , normal victoria . nu poate 
scăpa gazdelor. Dintre locomotiva 
Cluj și Energia Baia Mare, clujenii 
dețin „lanterna roșie” a primei serii 
în timp ce oaspeții pare că sînt 
într-o formă destul de bună. O si 
tuație; asemănătoare întîlnim și Ta 
meciul următor: Energia Cîmpina — 
Dinamo Bacău. în care dinamoviștii 
pornesc favorlti.

Meciuri echilibrate sînt: Energia 
1 Mai Ploești — Progresul Focsani 
si Dinamo RîrLad — Locomotiva 

CJăra de Nord Formațiile gazdă, 
însă’, dat , fiind avantajul terenului 
propriu; oornesc cu sa-nse în plus. 
Concursul pare a se încheia cu un 
..solist”. Este vorba de Energia 
Cîmpia Turzii care credem că e 
greu să poată ceda vreunul din cele 
două puncte Recoltei Reghin, mai

Cam multă lipsă de atenție, în 
orice caz.

• DINAMO i RAȘUL STAL1N- 
ENERGIA PLOEȘTI 1—3 (0—3). 
— Meciul s-a disputat ieri la Ora
șul Stalin, în fața a 6000 de spec
tatori. Victoria a revenit ploește- 
nilor la scorul de 3—1 (3—0). 
Oaspeții au meritat să cîștige dar 
numai prin calitatea jocului des
fășurat în prima a-eprză, cînd au 
și marcat cele trei goluri. Primul
gol l-a înscris Bădulescu, în m>n. 
11, după o combinație Zaharia — 
Dridea. Tot Bădulescu a urcat 
scorul la 2—0 în min. 26 transfor- 
mînd un penalti acordat la un fault 
comis asupra lui Hulea. Ultimul 
gol l-a înscris Dumitrescu (min. 
37) d’ntr-o pasă primită de la 
Zaharia. Dinamoviști și-au reve
nit după pauză, cînd au dominsft 
în majoritatea timpului, dar — 
din cauza nervozității și a inefica
cității atacului — au marcat un 
singur gol prin Csegezi (min. 60). 
A arbitrat D. Rusu d'n Arad.

DINAMO : Bucur — Moarcăș,’ 
Hulea, Cincu — Hîdișan, Floresea 
— Rădulescu, Csegezi, Szakacs 1, 
Campo, Mihai.

ENERGIA: Sfetcu — Pahonțu, 
Marinescu, Neacșu — Tabarcea, 
Topșa — Zaharia, D. Muntean». 
Dridea, Dumitrescu, Bădulescu.

(Gh. Măzgăreanu și Tr. Brener, 
corespondenți)



MAI MULTE COMPETIȚII DE ATLETISM PENTRU SCOLARI
Timișoara a găzduit (emu nu se 

putea mai bine) timp de două 
Zile finalele campionatului repu
blican școlar de atletism. Cei care 
au asistat la această competiție au 
putut aprecia eforturile organizatori
lor, grija lor pentru ca totul să 
§e desfășoare în cele mai bune 
condiții. La drept vorbind, aceasta 
nu a constituit o surpriză deoare
ce este cunoscută pasiunea și com
petența în atletism a timișorenilor. 
Dar, să revenim la finale.

Fără îndoială că, acum, după 
consumarea ultimului „act" al a- 
eestei competiții atletice școlare, se 
pot trage o seamă de concluzii. Des
pre atleți și atlete, despre ardoa
rea cu care s au „bătut" pentru 
Secunde și centimetri avem <•_ pă- 
yere deosebit .de bună. Entuzias
mul lor tineresc a suplinit într-o 
măsură pregătirea lor tehnică iar 
ținii dintre ei — Gh. Ciobanu, M. 
Winkler, Andrei Buză, Zili Ilea
na. Hollerbach etc., — ne-au do
vedit reale calități. In specia 
<5h Ciobanii, Ileana Zili și 
Kramer Astrid (are 14 ani și a 
sărit la înălțime 1,41 m.), au de
monstrat calități incontestabile, 
care impun o atenție specială din 
partea antrenorilor.

In genera) însă, pe plan tehnic, 
comportarea atleților și atletelor a 
fost deficitară. Părerea antrenori
lor și a tehnicienilor este că, față 
de anii trecuți, sportivii școlari au 
progresat prea puțin. Exceptînd 
cele două recorduri — la ciocan 
și suliță — toate celelalte rezul
tate realizate în cele două zile de 
concurs, la Timișoara, sînt infe
rioare anilor trecuți și în special 
anilor 1953 și 1956, cînd s-au sta
bilit majoritatea recordurilor re
publicane școlare la atletism. Aci 
este partea deficitară a competi
ției de la Timișoara despre care 
vorbeam mai sus. Diferența destul 
de mare între rezultatele realizate 
sîmbătă și duminică de atleti și 
recordurile școlare (diferență evi
dentă în special la prăjină — 2,90 
m., suliță — 29,09 m. și 800 m. 
plat băieți — 2:07,8) ne-au dove
dit că în atletismul școlar — o foar
te importantă pepinieră a atletis
mului de performanță — există în
că deficiențe serioase. De .altfel 
accaștă realitate nu trebuie să ne 
mire, din moment ce atleții — elevi 
Și eleve — nu sînt angrenați con
tinuu în competiții de durată. 
Campionatul republican școlar, în 
forma lui actuală de disputare, nu 
poate asigura o dezvoltare uni
formă, temeinică a pregătirii tine
rilor atleți. In primele concursuri,

ÎN LEGĂTURĂ CU MODiFiCAREA UNOR REGULI ALE JOCULUI DE BASCHET
Perfecționarea continua a tehni

cii și tacticii Jocului de baschet a 
dus în ultima instanță și la unele 
aspecte negative, care au denatu
rat destășurarea întrecerilor. Din
tre aceste aspecte negative (unele 
fiind constatate și la echipele 
noastre) reținem: jocul static carac
terizat prin atac pasiv prelungit, 
uneori pînă la 7—8 minute (fără 
aruncare la coș); concentrarea a- 
tacul' i pe un singur jucător (pivo
tul). ceilalți devenind doar niște 
„mașini de pasat"; desele întreru
peri pentru executarea aruncărilor 
libere etc. Aceste „tactici" au de
naturat spiritul baschetului carac
terizat prin dinamism, succesiune 
rapidă între fazele de atac și apă
rare. multe aruncări la coș ele. și 
i-au scăzut spectaculozitatea. Desi
gur că nu s-ar fi ajuns la această 
situație dacă regulamentul nu ar 
fi permis modul actual de desfășu
rare a jocului care, în general, a- 
vanfa'ea ă pe atacanți în dauna a- 
părători'or. Pentru remedierea a- 
cestor neajunsuri și pentru a echi
libra atacul eu apărarea, F.I.B.A., 
— cil ocazia congresului de Ia Mel
bourne și anoi în conferințele teh
nice de 'a Gauting și Duisburg — 
ă hotărît modificarea unor reguli 
de joc. Cele mai importante sînt 
Următoarele:
,1. Mărirea culoarului de arun

cări libere în care — după cum 
se știe — atacanții nu pot staționa 
'mai mult de trei secunde. După 
noul regulament, culoarul este iin 
trapez cu latura de sub panou 
(baza mare) de 6. m. (cel vechi 
era dreptunghiular cu latura de 
sub. panou de 3,60 m.). In schița 
Alăturată porțiunile hașurate repre- 
'zintă suprafața adăugată.

Delimitarea locului primilor ju
cători în așezare la executarea a- 
Sncărilor libere se face ducînd 
Wfe o perpendiculară de la centrul 
liniei de fund la laturile trapeza- 

fazele pe orașe sau regiuni de 
pildă, 95 la sută din concurenți 
sînt eliminați. Ce fac aceștia pînă 
la noua ediție a unui campionat 
școlar? iar în celelalte competiții 
de masă se pune prea puțin pro
blema performanțelor.

Discutînd cu profesorul C. Io- 
vănescu, acesta a scos în evidență 
următoarele lipsuri: nu sînt progra
mate competiții școlare pe plan 
local, lipsesc bazele sportive, șco
lile n-au material sportiv propriu 
etc., etc. Acestea sînt numai cîte- 
va aspecte ale atletismului școlar, 
care merită mai multă atenție din 
partea celor în drept. Avem un ma
terial uman excepțional care abia 
așteaptă să fie valorificat. Or, a- 
ceasta se poate face mai ales an- 
grenîndu-i pe elevii sportivi în 
cît mai multe competiții.

R. CĂLARAȘANU

Duminică atletele romine 
au fost la înălțime

(Urmare <Un pag. l-a) 

de ritm șî viteză șl a reușit un 
rezultat care face cinste atlet*-  
mului nostru. La ora actuală nu 
sînt prea multe atlete în lume, 
capabile să realizeze 11,1 sec. în 
această probă. Imbunătățindu-și 
viteza. Ana Serban ar putea fi 
capabilă oricînd de rezultate și 
mai bune, chiar în jurul a 10,8 
sec. Dar pentru aceasta trebuie... 
viteză, viteză și iarăși viteză.

Florica Oțel a terminat cei 
800 m. printr-un finiș impresio
nant. Rezultatul de 2:08.8 este 
unul dintre cele mai bune din 
lume și se apropie cert de clasa 
înaltă atinsă pînă acum doar de 
excelentele alergătoare sovietice, 
de Diana Leather (Anglia) și Ur
sula Donath (R.D. Germană). Nu 
mai departe decît la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni Florica Oțel își 
va măsura forțele cu atleta ger
mană, în cadrul întîlnirii interna
ționale de la Aue, dintre ech pele 
R. D. 'Germane ț! R.P. Romine, 
și poate ă un nou record este 
pe... drum. La recordul și victoria 
sa o contribuție de seamă a adus-o 
și Elisabeta Buda, cu oare Florie a 
Oțel a colaborat tactic pe par
cursul cursei. Și Buda a înregis
trat un rezultat de mari proporții, 
(2:10,2).

Iui. Pentru ceilalți jucători delimi
tarea se face ca și în trecut.

2. Durata unui atac nu poate de
păși 30 de secunde.

3. Un jucător aflat în posesia 
mingii nu o poate reține mai mult 
de 5 secunde, după care este obli
gat s-o joace. A juca mingea în
seamnă: a arunca la coș, a pasa 
sau a dribla. Deci, fentele, efec
tuarea pivotului sau a altor miș
cări de protejare a mingii pot fi 
executate numai în limitele celor 5 
secunde.

4. Jucătorul aflat în posesia 
mingii nu are permisiunea să ridi
ce piciorul de pivot (fix) decît 
după ce a dat drumul la minge. 
In caz contrar, este sancționat 
pentru pași. Această modificare 
este, poate, cea mai importantă de
oarece va influența deprinderile 
tehnice, mai ales ale jucătorilor pi
voți. De asemenea, trebuie reținut 
că la plecarea în dribling, întîi se 
aruncă mingea către sol și apoi se 
ridică piciorul fix.

5. In cazul repunerii mingii în 
joc din afara liniilor de fund sau 
laterale, se aplică regula celor 3

Concursul internațional din Capitală 
a scos in evidență valoarea tinerilor noștri călăreți

De această dată ne vom ocupa 
de cei care reprezintă viitorul spor
tului călare în țara noastră. Re
centul concurs internațional, în ca
drul căruia s-au întrecut tinerii 
călăreți rotnini și maghiari, ne-a 
confirmat incăodată că aces*.  sport 
își creează pe zi ce trece o bază 
trainică de dezvoltare, in acest 
concurs, am avut prilejul să admi
răm nu numai voința de luptă a 
unor călăreți ca Andrei Radar, Dan 
Mihăilescu. Robert Schhster sau 
Ion Gheorghe. dar și măiestria con
ducerii calului peste obstacole in 
timpul luptei aprige. Cei p-ezenți 
la concurs au recunoscut unanim 
că în întrecerea cu echipa M.E.D. 
O.S.Z. din R.P.U., tinerii călăreți 
romîni și-au dovedit superiorratea 
nu numaț prin titlurile ciștigate ci

In clasament urmează, desigur. 
Ana Coman, constantă în aruncă
rile de peste 14.00 m. căre a puțin 
i-a lipsit pentru a termina între
cerea cu un nou record ' Dar re
cordul, pe care 3 așteptăm cu to
ții, nu va întîrzia însă prea mult 
Poate la Aue !

Liana lung. I!ona Miklos și 
Claudia Ruse și-au înregistrat în 
acest concurs cele mai bune per- 
lormanțe ale lor: 113 sec la 80 
m. g., 44.49 m. la aruncarea suli
ței, J2.3 sec. pe 100 m.

lolanda Balaș a învins de o 
manieră categorica, și cu multă 
siguranță. Păcat că nu a putut 
termina concursul cu un rezultat 
de 1,70 m Bine s-a comportat la 
această probă și Eva Mayer.

Față de anul trecut, o compor
tare cu mult mai bună a avut 
Alexandra Sicoe care a luat star
tul în trei din cele zece probe ale 
concursului. La valoarea normală 
din 1957 au concurat Lia Manoliu, 
Paraschiva Lucaci, Melania Sila- 
ghi și Ioana Luță.’.Nu au obținut 
rezultatele așteptate săritoarele în 
lungime, Gabriela Belu și Maria 
Pândele, ca și echipa de ștafetă 
(Sicoe, Bendiu, Luțâ, Ruse).

Dar despre acest triunghiular 
mai avem încă ceva de spus...

ROMEO VILARA

secunde pentru atacanții care sta
ționează in culoarul de aruncări 
libere. Numărarea celor 3 secunde 
începe din momentul în care ata
cantul care repune mingea în joc 
a primit-o de la arbitru. Deci, în 
acest caz, aplicarea regulii celor 3 
secunde precede pe aceea a celor 
5 secunde. Repunerea mingii în 
joc de către atacant este limitată 
tot la 5 secunde.

6. Greșelile personale comise de 
atacanți se înregistrează, dar nu 
se mai acordă aruncări libere.

7. Mingile aruncate spre coș nu 
pot fi interceptate decît pe porțiu
nea ascendentă a traiectoriei, în 
cazul cînd aceasta a depășit înălți
mea inelului. Această regulă se a- 
plică atît atacanților, cît și apără
torilor. Nu se aplică pentru min
gile ricoșate din panou sau din 
inel.

8. întreruperile de 1 minut nu pot 
fi solicitate decît de dotiă ori în 
fiecare repriză. In prelungiri se a- 
cordă o singură întrerupere de 1 
minut pentru fiecare prelungire, 
chiar dacă celelalte întreruperi nu 
au fost solicitate.

9. Se desființează regulile spe
ciale privind arbitrajul în ultimele 
3 minute de joc aplicîndu-se ace
leași prevederi ca și în celelalte 37 
minute.

Modificările menționate în pre
zentul articol sînt făcute în scopul 
de a furniza antrenorilor un mate
rial de bază pentru pregătirea e- 
chipelot în vederea începerii viito
rului campionat. Lipsesc unele mo

dificări și interpretări de detaliu 
— privind mai ales pe arbitri — 
care vor fi comunicate ulterior pe 
linie organizatorică. Interpretarea 
dată regulilor modificate a fost fă
cută în baza materialului pus Ia 
dispoziție de către antrenorul so

vietic N. T. Nikitin, care a parti
cipat la Congresul și conferințele 
tehnice ale F.I.B.A.

Prof. LEON TEODORESCU 
șoful catedrei de jocuri 

sportive a I.C.F, 

și prin corectitudinea cu care au 
executat dJerite parcursuri, ținuta 
și conducerea calului, ceea ce în a- 
cest sport înseamnă foar.e mult. 
Este un incontestabil merit — care 
se cere subliniat — atît al tinerilor 
noștri călăreți cît și al unor antre
nori ca P. Roșea (Recoita PJo- 
ești), Purche.ea (Recolta Sibiu), 
Măinescu (Rec. Buc.) și al antre
norului coordonator al asociației 
Recolta, C. Apostol. Cit privește în
ceputul făcu în această ramură

ȘUTI ISTVAN, unul din cei mai 
talentați tineri călăreți maghiari. 
de sport de asociația Recolta, tre
buie să recunoaștem că a fost de 
bun augur și că rezultatele n-au 
întîrziat să se arate.

Desigur că tinerii reprezentanți 
ai căiăriei din țara noastră au 
avut multe kicruri de învățat din 
recentul concurs desfășurat în Ca
pitală. Și, în primul rînd, la ca
pitolul tactică. Dacă în celelalte 
privințe am reușit sa-i întrecem, 
așa după cum au recunoscut și că
lăreții maghiari, în schimb la a- 
cest capitol am fost deficitari. 
Doar cîteva exemple: atunci cînd

Mîine, primele jocuri de handbal 
din cadrul Cupei Festivalului 
Astăzi la Orașul Stalin, Progresul intilnește

Vojvodina
După excelentele 

rezultate obținute în 
turneul pe care l-au 
întreprins în Iugo
slavia. handbaliștii 
noștri fruntași și-au 
continuat pregătiri'e 
în vederea viitoarelor 
întîlniri. Ritmul pre
gătirilor lor crește pe 
măsură ce se apropie 
meciul cu echipa, 
campioană mondială 
R. F. Germană (21 
iulie) și Jocurile Tine
retului de la Moscova.

In dorința de a a- 
sigura handbaiiștilor 
un bun mijloc de 
verificare a antrena
mentelor făcute pînă 
în prevent, comisia 
centrală de handbaj 
organizează începind 
de mîine la Bucu
rești, „Cupa Festiva
lului", la care parti

cipă selecționatele o- 
rașeior: București
(două echipe), Si
biu, Timișoara și Re
șița. Competiția se 
va disputa sistem 
turneu, fără retur, și 
va dura pînă la 30 
iunie. Programul jocu
rilor este următorul: 
'MIERCURI 26 iunie: 
București II — Ti
mișoara: București I 
— Reșița; JOI 27: 
București II — Reșița; 
București I — Sibiu; 
VINERI 28 : Reșița — 
Sibiu; București I — 
Timișoara; SIMBATA 
29: Timișoara — Si
biu; București I — 
București II; DUMI
NICA 30: Reșița — 
Timișoara; București 
II — Sibiu.

Meciurile se vor 
juca pe Stadionul

DIN TOATE
——-----—————
PROGRAM SPORTIV CU OCA
ZIA „ZILEI GRĂNICERILOR 

DIN R.P.R. ,
Cu prilejul sărbătoririi „Zilei 

grănicerilor din R.P.R.”, parcul 
sportiv Dinamo găzduiește as
tăzi, începind de la ora 8,30, un 
bogat program sportiv, constînd 
în demonstrație de dresaj câini, 
un meci de fotbal și probe atle
tice (ștafete) Intrarea este gra
tuită.

Pe hipodromul ă’in cal. Plev- 
nei, demonstrație hipică înce
pând de la ora 18.

BOX
9 Duminică dimineață a avut loc 

la teatral de vară ,,23 August”, pe o 
căldură caniculară, întâlnirea- de box 
în cadrul campionatului R.P.R. de 
juniori pe echipe de regiuni, între 
selecționatele Bucuresti-Constanța. 
M'ai omogeni șl mai bine pregătiți 
tehnic, juniorii bucur este ni au ter
minat victorioși. Scor: ?fi-li6. O t-ină 
impresie au lăsat Ion Lepădata. D- 
Duimitrescu, Ml Goantă, O. Silbe1'- 
man (București) și Ameth Nuri, V. 
Ncagu și Neagu Cosma (Constanța). 

N. Tokacek — coressoonHent
ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ 

DE FOTBAL. LA CLUJ
CLUJ 24 (prin telefon). — întâi-

ar fi trebuit să se acc<.n.ueze mal 
mult pe viteză (și avem astfel de 
cai) s-a mers la precizie, sau in
vers, cum a fost cazul în ultima 
probă. Recomandările făcute 
de antrenori concureriților, înainte 
de intrarea pe parcurs, au fost bine 
orientate. Numai că, odată început 
parcursul, mulți dintre tinerii noș
tri călăreți au lăsat aceste sfaturi 
la... start. Explicația: lipsa de ru
tină și necunoașterea calului care, 
în cazul nostru a fost pus la dis
poziția multor concurenți abia cu 
cîteva zile înainte de concurs. Iată 
deci, două aspecte cărora cei în
sărcinați cu promovarea și dezvol
tarea sportului călare trebuie să 
le acorde în viitor toată atenția. 
Se cer mai multe concursuri inter
naționale pentru tinerii noștri călă
reți și înzestrarea lor la timp (cu 
toată încrederea) cu cai corespun
zători pentru as'fel de concursuri.

Și acum ceva despre pregătirea 
juniorilor noștri. De foarte multă 
vreme concursurile republicane de 
călărie cuprind în programul lor 
probe speciale pentru juniori, dar 
nu la nivelul celor înt’lnite în 
concursurile internaționale. Cum 
multi dintre tinerii noștri călăreți 
au depășit vîrsta de juniorat, cre
dem că a sosit momentul ca aceștia 
să execute parcursuri ceva mai 
pretențioase, așa cum sigur vor 
întîlni și în concursurile interna
ționale de peste hotare la care vor 
lua parte. De asemenea, este ab
solut necesar ca forurile condu
cătoare ale sportului călare să 
aibă în perspectivă lormarea unul 
Iot de tineri călăreți care să ne 
reprezinte peste hotare cu cai lu
crați din timp și în condițiuni 
optime.

Pentru organizatorii acestui con
curs avem numai cuvinte de laudă 
și un astfel de exemplu merită să 
fie urmat și de alte asociații.

OCTAVIAN GINGU

Tineretului în zilele 
de 26, 29 și 30 iunie 
și pe stadionul Repu
blicii în zilele de 27 
și 28 iunie, prima par
tidă fiind programată 
la ora 17, iar cea de 
a doua la ora 18.

*
Handbalistele iu

goslave, care ne vi
zitează țara, dispută 
astăzi la Orașul Sta
lin cel de al doilea 
joc din cadrul turneu

lui lor. Ele vor întîlni 
echipa Progresul O- 
rașul Stalin, una din 
cele mai bune forma
ții din campionatul 
feminin al categoriei 
A. Meciul Progresul 

Oraș-ul Stalin — Voj
vodina va fi arbi
trat de P. Cîrligeanu 
(București).

SPORTURILE
nirea internațională de fotbal din
tre selecționatele Oe surdo-muți ale 
orașelor Praga și Cluj s-a încheiat 
cu victoria gazdelor la scorul de 
1-0 (0-0). (T. iancu, corespondent). 
BUNE REZULTATE ALE ATLEȚI- 

LOR CLUJENI
Zilele trecute a avut loc la Cluj 

un concurs de verificare a atleți- 
lor clujeni. Cu acest prilej s-au în
registrat cîteva rezultate bune : 
103 m. plat băieți: Mircea Pop 10,7 
sec., I. Măgdaș 10,8; 200 in. plat
băieți: Traian Sudrigean 22.6 sec. ; 
prăjină : M. Dumitrescu 4,03 m.

Bob Nicolae, corespondent

De la I. C. F
Institutul de 

face cunoscut 
studenților de 
frecvență 
mene de 
cepe la 
neața. in 
anunțase

Cultură Fizică 
pe această cale 
la secția fără 

că sesiunea de exă- 
sfîrșit dr an va în- 

4 iulie orele 7 dimi- 
loc de 1 iulie cum se 
anterior.



al ciclismului

Se apropie marea sărbătoare sportivă

de la Moscova
Gimnasta Zoia Bulchina va participa la Jocurile tineretului

Tînărul ciclist 
bulgar Nencio
Hristov, marele în
vingător al celei 
de a X-a ediții, 
jubiliare, a „Cursei 
Păcii” este acum 
favoritul nr. 1 al 
tuturor iubitorilor 
de sport din R.P. 
Bulgaria. In aju
nul marilor între
ceri, comentariile 
celor ce urmăresc 
cursele cicliste gra
vitează în jurul 
comportării lui 
Nencio Hristov și 
puțini sînt cei ca
re nu mizează pe 
șansa sa. Așa s-a 
întîmplat și acum 
două săptămîni. 
cînd, înaintea star
tului „Turului Bul
gariei”, întrebat 
cine va fi după 
părerea sa învin
gătorul, un pionier 

. a răspuns: „Cine 
altul dacă nu Nen
cio ? Fără îndoială 

Și

Nencio ?
ani pe malul

I

că numai el!’’ 
așa a fost.

Dar cine este 
Acum 23 de

Mării Negre, în pitoreasca sta
țiune Varna, s-a născut un nou 
membru al familiei Hristov. 
Pronumele său: Nencio. După 
ce și-a terminat școala, tînă- 
rul Nencio a devenit muncitor 
al fabricii „Eîprom". Aici a 
făcut cunoștință cu ciclismul. 
In anul 1952, antrenorul Sta- 
vrev, care întrezărise la el mari 
posibilități de fondist, ba hotă- 
rît să se dedice ciclismului 
Primele succese l-au apropiat 
și mai mult de sportul cu pe
dale. Perseverența, conștiincio
zitatea și talentul său necon- 

i testat l-au impus repede pe 
; primul plan al ciclismului bul- 
i gar. Selecționat în anul 1955, 
' în echipa națională pentru 
i „Cursa Păcii” ei se comportă 
1 bine și ocupă locul 17. In 1956 
i participă la „Turul Egiptului” 
' (locul I pe echipe, individual 
' locul 7) și la „Cursa Păcii” ; 
unde este nevoit să abapdo- 

' neze din cauza uniți aeciden* *.  ' 
In 1957 faoe din nou parte din ' 
echipa care a cîștigat „Turul 
Egiptului” și apoi se numără 
printre alergătorii prezenți la 
startul „Cursei Păcii”. - -.

La sfîrșitul .acestei lupă va înce
pe tradiționala competiție fotbal 
listică inter-cluburi „Oupa Europei 
Centrale" la- care participă în a- 
cest ?tn echipele Rapid și VteniMt 
din Austria, Slovan Bratislava ți 
Dukla din Cehoslovacia, Steaiut 
Roșie Belgrad și Vojvodina Novi- 
sad (Iugoslavia), Vasas, M.T.K. cin 
.Ungaria. Programul primelor în- 
tîlniri este următorul: la Viena 
Rapid — M.T.K. iar la Budapesta 
Vașas—Vienna (SO iunie). Revanșa 
meciurilor va avea loc la 6 iulie. 
La 7 iulie la Bratislava Slovan în- 
tîlnește 
Stea.u>a

• in 
susține 
de fotbal Athos din Gdteborg a ju
cat la 21 iunie la Riga cu echipa 
locală Daugava. Meciul a luat sfîr
șit cu un rezultat egal : 1—1.
• Cea de a 18-a echipă franceză 

de fotbal care va parrtiicipa în cam
pionatul prim?’ divizii a fost cu
noscută abia in urma celui de al 
treclea baraj care a opus forma
țiile Rennes și Lille* Invingind cu
1— fi formația Lille a cîștigat drep
tul de a ju-CT în prima diîvizle. (In 
meciurile anterioare de baraj, cele 
două echipe și-au împărțit victoria; 
îsi primul joc a cîștigat Rennes cu
2— 0, iar în ai doilea Lflfie cu 3—-1).

Ce s-a înWmplat în „Cursa 
Păcii”, cunoașteți. Vă vom reda 
însă declarația pe. care ne-a 
Jăcut-o Nencio Hristov după 
terminarea acestei întreceri, 
„îmi pare bine că am reușit 
să termin pe primul Ioc aceas 
tă mare întrecere ciclistă inter
națională și să aduc patriei 
mele un succes răsunător. N-am 
fost liniștit decît atunci cidd 
am intrat la o diferență neîn
semnată de englezul Brittain, 
principalul meu adversar, 4 pe 
stadlonlll „A X-a aniversare" 
din Varșovia. Caricatura care 
a apărut în ziarul polonez de 
sport, în ziua ultimei etape, 
conținea foarte mult adevăr. 
Ea mă înfățișa visînd că alerg 
pe o șosea presărată: cu pio
neze, cuie și ace. Intr-adevăr, 
așa a fost. Nopțile au fost pen
tru mine un... coșmar și sînt 
fericit că Brittain nu a avut — 
așa cum l-a văzut caricatu
ristul... — aripi de rîndunică ca 
să poată „zbura” de lingă 
mine”. Nencio Hristov, ofițer 
și membru al clubului sportiv 
T.D.N.A., este acum din nou fe
ricit. A cîștigat o nouă mare 
și dificilă cursă ciclistă: „Tu
rul Bulgariei”.

Pentru el nu s-a sfîrșit însă 
sezonul internațional. Acum va 
începe pregătirea pentru marile 
întreceri sportive ce se vor des
fășura la Moscova. Căci așa

Sportivi ieșeni la Chișinău
CHIȘIKAIJ (Agerpres). — Timp 

de două zile, la Chișinău a avut 
loc întllnirea prietenească dintre 
sportivii orașelor Iași și Chișinău 

cum spune chiar Nencio, „prie
tenii mei, ca și ceilalți spor
tivi așteaptă de la mine să-mi 
apăr onoarea sportivă la ma
rile întreceri de Ia Moscova și 
nu le pot înșela așteptările”.

Ce ne mai rezervă pentru 
Moscova mezinul echipei de 
ciclism a R.P. Bulgariei, talen
tatul Nencio Hristov î 1

Probele de canotaj vor fi foarte interesante...
lingă

nu

artifi-
va.ră

Lacul artificial H;mki de 
Moscova „furnizează*  apă 
numai turbinelor unei importante 
hidrocentrale din capitala U.R.S.S. 
ci și... iubitorilor de sporturi nau
tice ai marelui oraș care găsesc 
aici. într-o ambianță foarte pito
rească, un loc ideal de practicare 
a canotajului. Lacul se întinde 
pe o lungime de aproape 3 km. 
avind lățimea medie de 300 m. 
care însă, pe alocuri, atinge chiar 
și o jumătate de kilometru. O 
lizieră de nisip fin înconjoară 
malurile iar. mai departe, de jur 
împrejur, cit vezi cu ochii, ‘ numai 
verdeață. Atît de multă, îneît de 
la înălțimea zborului avioanelor 
Himki pare o pată argintie, stră
lucitoare, aruncată în mijlocul li
nei întinse păduri.

Loc tradițional de desfășurare 
a întrecerii vîslașilor, lacul 
cial va găzdui în această 
cele mai mari regate din istoria 
sp. Este vorba de probele de ca
notaj academic, caiac și canoe din 
cadrul Jocurilor Tineretului de Ia 
Moscova. Amploarea rompetiției se 
poate întrevedea de pe acum din 
simpla consultare a listelor pre
liminare de înscriere. Astfel, pro
bele de canotaj academic se a- 
nunță la valoarea celor mai mari 
concursuri internaționale. In în
trecerea masculină de schif sim
plu vor lua startul campionul o- f viotorip m ara a 
limpic și european Viaceslav Iva-X ° VICTORIE v^r.s.s* 
nov, fostul campion al Europei și C 
clștigătorul trecutei ediții a rega-< 
telor de la Henley, polonezul Theo
dor Kocebka, puternicul vîslaș iu- * 

. gosl^Aj vl^siqi și: țpulți alții. Și-au^ 
” exprtmâf’ dbrfrrță de a participa.

Ta întrecerile de la Moscova neo
zeelandezul Mc Kenzie și ameri-i 
canul Kelly, a căror prezență ar 
transforma această probă într-o1 
veritabilă finală olimpică. Cui 
mult interes se așteaptă evoluția, 
puternicului 
cîrmaci ai 
juhii de 8-ț-l 
precum și al valoroșilor vîslași 
polonezi, 
ele. 
vor 
canoe 
dețin 
ceste disciplină: Romînia, U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Finlanda ș.a.

Canotorii sovietici au început de 
mult pregătirile; încă de cînd a-

’ Reprezentativa Uniunii 
a susținut duminică primul 
din cadrul preliminariilor

k natului mondial.ț-Jlezultatul se cu- 
* npițpțe :r echipâ- "d.R S.S. a învins 

Polonia eu 3-0 (1-6). Sîntem în mă-
' sură acum să furnizăm cititorilor 

noștri unele amănunte în legltură 
cu acest joc. După cum ne trans-

' mite V. OTKALENKO din redzcția 
ziarului Soviețki Sport fotbaliștii

' sovietici au repurtat o victorie cla
ră și pe deplin meritată. Ef au

' prestat un joc mult mai bun de
cît în întîlmrea cu formația R.P Jl.

' Echipa folosită a fost cproape a- 
ceeași cu două modificări în linia 
de atne: iașiii—Ogonikov, Krijevski, 

maghiari, finlandezi X Kuznețov—Voinov, Netto — Tatușin, 
mai ntitin anricre / Ivanov, Simonian, Strelțov, Uita,
mai puțin Q Dispunmc! de doi centri atacanți

întrecerile de caiac- f (Simonian și Strelțov) echipa a ini
țiat acțiuni ofensive foarte pericu
loase. Pentru a le contracara polo
nezii s-au apărat cu doi stoperi 
jucînd în formula 1+4 + 2+4. Abia 
după ce scorul ej unsese 2-0 în fa
voarea echipei U.R.S.S. oaspeții au 
schimbat formula atacînd cu 5 și 
chiar cu 6 oameni. Dar apărarea 
echipei sovietice a fost de nepă
truns. Primul/ gol a fost marcat în 
min. 9 cînd la un atac foarte bine 
organizat al echipei sovietice Ta
tușin a șutat puternic, mingea s-a 
lovit de piciorul unui apărător po
lonez și a intrat în plasă. Pînă la 
sfîrșitul reprizei gazdele au mai 
multe ocazii de a urca scorul dsr 

A , , , r • i X IvaT,ov, Strelțov și Tatțușin trag pecare s-au întrecut la volei, bas- lingă poartă. In repriza secundă
chei și tenis de masă. In toate \ dominarea, echipei U.R.S.S deviney A si mai insistentă. In mm. 56 Simo-
cele trei sporturi echipele din v nia*i  ia pe cont propriu o acțiune

.......... j ,-„v • S’ tie 11 20 m. înscrie un gol splen- Chișmau au obținut victoria. di,d, prir,tr-o bombă la „păianjen",

echipaj de 2 fără 
Romîniei, a echipa- 

a.1 Cehoslovaciei,

Nu 
fi 
care vor reuni țările care 
supremația mondială în a-

Cu prilejul întîlnirii de gimnas
tică d ntre reprezentativele orașe
lor Chișinău și OIi»j am cunoscut-o 
pe maestra sportului Zoia Bulchi
na, cea mai bună gimnastă din 
R. S. S. Moldovenească. Q fată 
înaltă, blondă, cu ochi albaștri, 
Zoia a răspuns cil multă plăcere 
la întrebările pe care i le-am pus 
după concursul în care a ocu
pat primul loc în c'asamentu' in
dividual compus. Subiectul discu
țiilor: Jocurile Sportive de la Mos
cova, la care va participa și Btd- 
ehina, în cadrul întrecerilor de 
gimnastică.

Cum se pregătesc sportivii 
din R.S.S. Moldovenească 
pentru Jocurile de la .Mos
cova?

La gimnastică vom participa ca 
întreaga echipă la demonstrațiile 
de masă 
concura 
Sportive 
sportivă < 
va mai

noi vom 
Jocurilor

! și trei dintre 
și in cadrul
Internaționale. Delegația 

a R. S. S. Moldovenești 
cupnnde concurent i pen

tru scrimă, tenis de masă, lupte 
și box. Toți acești sportivi se 
pregătesc de zor sub conducerea 
celor mai buni antrenori iniraât 
componenților loturilor republica
ne li se cer performanțe de va- 

s-au 
de sloiurile de gheață. Re- 
avut loc la Himki o mare 
cu participarea membrilor 
U.R.S.S. Intr-o formă ex- 

se anunță Viaceslav 1-

pele lacurilor și fluviilor 
curățat 
cent a 
regată 
lotului 
celentă 
vanov care a cîștigat detașat pro
ba de schif simplu (7:32,6) între- 
cînd cu 10 sec pe Tiukalov și cu 
peste 20 sec. pe Berkutov. Aceștia au 
cîștigat proba de dublu in dauna 
bitie cuhoscuților Jilin și Emciuk. 
Un experiment foarte interesant 
s-a făcut pentru alcătuirea ecm- 
pajuluj. de 4 țâră ci.-maci. Au fost 
„contopite*  cele mai bune echipe 
de 2 ale U.R.S.S., Buldakov — 
Ivanov (campioni europeni) șl 
Jilin — Emciuk. Rezultatul a fost 
peste așteptări. Cei „pa'ru*  s-au 
înțeles excelent și au cîștigat de
tașat. Probabil că 4 fără 
al U.R.S.S. va participa în 
formație ia tradiționalele 
de la Henley care încep 
me'e zile ale lunii iulie 
la Jocurile Tineretului de la Mos
cova.

Proba de schif 8-ț-1 a reunit 
un mare număr de echipaje. Lup
ta pentru primul loc s-a dat intre 
formațiile asociațiilor „Steagul 
roșu" și „Aripile Sovietelor". Cu

cîrmaci 
această 
regate 

în pri- 
și apoi

ECHIPEI

Sovietice 
său meci 
camp io- 

loare internațională pentru a că
păta drept de 'participare la 
Jocuri. Ca să vă dau un exemplu 
vă amintesc că pentru sprinteri 
se cere ca în anul acesta să fl 
obținut 10J5 pe 100 m. La fete 
standardul 
noi sirttem 
sportivi în 
care au
standard. Dintre aceștia amintesc 
de Erohin, Kirienco, Kuznețov, 
Maslovșcaia și Olga Macovei la 
atletism, Dobrovolschl și Polunin 
la lupte clasice, Kotov și An
dreeo la trintă ca și Titov, Kol- 
dn, Toporov, Lebel șl Mardanova 
la

este de 11,9 sec. și 
mindre că avem destui 
R. S. S. Moldovenească 

realizat performanțele

gimnastică.

Ce ne puteți spune despre 
concursul de gimnastică din 
cadrul Jocurilor Sportive de 

la Moscova?
Fără îndoiaJă că el se anunță 

drept unul dintre cele mai mari 
concursuri din lume și de 'aceea 
cred că se va ridica la nivelul 
celui din cadrul Jocurilor Olimpice 
de la Melbourne. Și-au dat tntil- 
nire la Moscova cele mai bune 
gimnaste ale Europei, alături de 
care se vor întrece multe sportive 
din Asia și, după die știu, chiar 

echipa 
învin- 
6:13,4.

Și 
caiac;canoe.

un finiș mai puternic 
.Steagul roșu*  a terminat 
gătoare marcind timpul de 

Totodată, s-au desfășurat 
cîteva concursuri de 
In general, membrii echipei olim
pice (Buharin, Botev ș.a.) s-au a- 
rătat într-o formă foarte bună.

sfîrșit o combinație 
Încheie 

punct Înscris de cel din

PROGRAMATE MECIU- 
„CUPA EUROPEI CEN

TRAL®»

Ați no ape _
Strelțov—Eimonian—Iii In se 
cu un nou
urmă.

Intîlnirea 
de tineret 
terminat cu scorul de 4-2 (2-0) 
favoarea formației

/ZACESLAV IV MOV

baiiștil maghiari vor susține mal 
multe partide la Melibourne și Syd
ney.

AU FOST
RILE DINdintre reprezentativele 

ale celor două țări

sovietice.

Katowice s-au întîlnit echipele se
cunde. Victoria a fost de 
nea de partea formației 
care a învins cu 1-0.

aseme- 
u.R.s.s.

de fot-• In cadrul competiției __ __
bal pentru „Cupa Marumbi" dumi
nică la Rio de Janeiro Dinamo Za
greb a terminat la 
Vasoo de G:ma.

egalitate (1-1) cu

părăsit Florența 
echipa de fot-

• Duminică a 
pleeînd spre Sofia 
bal Fiorentina. Fotbaliștii italieni 
vor susține cîteva jocuri în R. P. 
Bulgaria după care vor întreprindă 
un turneu în U.R.S.S.

• Sîmbătă a părăsit Budapesta 
plecînd în Australia echipa de fot
bal Ferenczvaros Budapesta. Foț-

fac pronosticării 
toată inima oic- 

meu din Kiev —

aveți despre 
din Republica

■ din 
vor 
Tamarei. Manina, 
rescu, F.vei Eosakova, a campioar 
nelor Franței șl Italiei ca și a 
multor din cunoscutele gimnaste 
din țările nordului. Alături de 
ele vor concura multe elemente 
tinere și să nu vă mire dacă 
întrecerile se vor încheia cu multe 
rezultate surpriză chiar în defa
voarea unora dintre cele mai cne 
noscute gimnaste din lume. Iei 
întrecerea rezervată băieților lupta 
va fi foarte dirză și ar fi riscant 
pentru mine să 
deși doresc din 
toria prietenului 
Viktor Ciucarin

Ce părere 
gimnastele 

Populară Rornînă?
Și eu ca și toate colegele meld 

de echipă așteptăm cu nalt drag 
și cu multă nerăbdare să ne in- 
ttlnim la Moscooa cu reprezen
tantele R. P. Romine. Din 
concursul de la Kiev, ca șl din 
rezultatele pe care am aflai că 
le-au înregistrai sportivele din Ro- 
mînia mi-am dat seama de clasa 
mondială a gimnasticii feminine 
romlne. Aveți o echipă care are 
dreptul la rezultate și mai bune 
decît cele de la Melbourne, 
ceasta este de altfel și 
Larisel Latlnina cu care 
întîlnit la reîntoarcerea 
București. Sînt convinsă 
Moscova Elena Teodorescu, Sonia 
lovan, Georgeta Ilurmuzache ți 
celelalte reprezentante ale RJ’.R. 
o t>or confirma din plin.

America. Pe foile de conctini 
figura numele Larisel Latini nă, 

Elenei TeodcP

A- 
părerea 

m-a*ț  
ei did 
că *

FLORIN ȘERBAN

Vojvodina, iar la Belgrad 
Roșie echipa Dukla.

cadrul turneului pe care-1 
în U.R.S.S. echipa suedeză



Carrp;onatul eurr pean de baschet

R. P. Ro mină — Franța 65 -45!
Trei zile de tenis 

de masă internațional in Capitală
SOFIA 24 (prin telefon de la 

trimisul nostru special). — Opt 
echipe s-au angajat de duminică 
într-o luptă acerbă pentru cuceri
rea titlului de campioană a Euro
pei. Se poate spune că aceste opt 
reprezentative sînt și cele mai 
bune de pe continent, ceea ce în
seamnă că întrecerile dintre ele 
constituie cu adevărat o dispută Ia 
cel mai înalt nivel.

După două zile de meciuri con
siderăm că previziunile nu sîr.t 
încă certe. Nu s-a făcut încă lu
mină în privința principalelor pre
tendente la titlu. Poate că un avan
taj există de partea reprezentativei 
Bulgariei. Ea joacă în forță, rapid, 
într-un ritm drăcesc, din primul 
pînă la ultimul minut, și dispune 
în plus, de o armă foarte prețioa
să: încurajarea publicului. Și spec
tatorii bulgari știu să-și îmbărbă
teze echipa, să aducă la ordine pe 
arbitrii care au greșit cumva în 
defavoarea echipei lor.

Echipa Uniunii Sovietice se a- 
nunță ca un principal adversar al 
gazdelor. Baschetbaliștii- sovietici 
joacă de o manieră total superioa
ră celei de la București și cine 
îi vede acum le acordă mari șan
se în obținerea titlului. Mai a'es 
că „vulpoii" echipei (Stoakus, 
Bocikarev, Ozerov, Lauritenas) 
sînt într-o vervă care pune pe 
gînduri pe oricine. Ca ’ la~ o ade
vărată demonstrație de institut su
perior baschetbalistic, joacă, repre
zentativa Cehoslovaciei, care dis
pune de asemenea de cîțiva „ve
terani", veritabili calculatori de 
acțiuni și „speculanți" ai orică
rei situații favorabile. Skerik, Sip. 
Bobrouski, Tetica și Baumruch, 
iată altă echipă care ..merge*  Ia 
titlu.
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Atenți și ascultători ca niște 
școlari, baschetbaliștii maghiari, 
dirijați de experimentatul Gre- 
minger, se arată deciși să-și a- 
pere pînă în ultima clipă titlu! 
și — de ce nu? — să repete fi
gura de la Budapesta. Franța (e- 
chipă foarte bine pregătită tactic). 
Iugoslavia (cu jucători înalți, va
loroși și cil trăgători de la semi- 
distanță care au băgat in soe- 
rieți pe adversari) și Polonia (cu 
un joc derutant, incomod, decis) 
pot răsturna calculele oricui.

A mai rămas echipa noastră. 
Spuneam deunăzi că periorman- 
țele de anul acesta au ridicat-o 
în ochii tuturor. In consecință, de 
fiecare dată, se joacă împotriva 
ei cu toată atenția, cu toată for
ța. Jocurile cu Ungaria din pre
liminarii și cu Polonia din turneul 
final, au pus nervii reprezentan
ților noștri Ia o asemenea încer
care inert î-a obosit evident. Bă-

Activitstea internațtflaaiâ
1 alpiwștitor room

Legăturile internaționale ale »l- 
piniștilor noștri se dezvoltă cu 
pași repezi După cum am mai 
anunțat, șase alpiniști romini vor 
face o ascensiune pe Mont Blanc. 
Ei vor fi urmați de cei de la 
Voința și Casa Centrală a Arma
tei, care vor pleca în munții Pl- 
rîn din Bulgaria. în timp ce alpi- 
niștii de Ia Dinamo și Știința sînt 

în tratative pentru a pleca ta 
Cehoslovacia (munții Tatra).

In țara noastră, între 5—15 sep
tembrie a.c., se va disputa „Cupa 
prieteniei” la care și-au confirmat 
pînă acum participarea alpiniștii 
de la F.S.G.T. Franța și obser
vatori din partea alpiniștilor iu
goslavi. Se așteaptă răspunsurile 
din Bulgaria și Uniunea Sovietică.

La Reykjavik

Pregătiri pentru campionatul 
mondial universitar de șah

In Islanda se :ac .n.ense pre
gătiri în vederea campionatului 
mondial studențesc de șah care se 
va desfășura între 11 și 26 iulie 
la Reykjavik.

Președintele comitetului de or
ganizare a declarat unui corespon
dent al Agenției TASS că la cam
pionat vor participa cite 4 șahiști 
din 16 țări, și anume • Uniunea 
Sovietică, Irlanda, S.U.A.. Islanda, 
Anglia. Danemarca, Suedia, Fin
landa, R.D. Germană, Cehoslovacia, 
Polonia. Romînia, Ungaria, Bul
garia, Israel. R.P. Mongolă.

NOVACEK (R.PJt.).

iețir își dau seama că trebuia ne
apărat să-și revină. Seara îi vezi 
discutind între ei despre adver
sarii de a doua zi, cum trebuie să 
joace, ce oameni sînt mai pericu
loși, care sînt împerecherile cele 
mai potrivite etc. Și discuțiile se 
prelungesc într-aiît încît chiar an
trenorul Vasîle Popescu trebuie să 
intervină (de multe ori peste ora 
miezului nopții) pentru a pune 
capăt acestor adevărate colocvii 
de baschet Toți așteptăm aci. re
venirea echipei noastre la nivelul 
partidelor realizate anul acesta la 
București și la Varșovia. Să spe
răm că se va produce în timp 
util, adkâ în zilele turneului fi
nal.

♦
In a doua zi a turneului final 

echipa Romîniei a întrecut repre
zentativa Franței de o manieră 
categorică. In prima repriză bas
chetbaliștii romini au jucat foarte 
economic, fiind folosiți mai mult 
pivoții. și uneori aruncări de la 
semi-distanță. In partea a doua a 
meciului a fost fotbal contraatacul 
care a reușit pe deplin. De aseme
nea au fost excelent transformate 
aruncările libere, înregistrindu-se 
un procentaj de peste 75 la sută. 
Situația s-a menținut egală pină

Trăgătorii romini participă la concursurile 
de la Moscova și Kiev

Rezultatele concursului
Simbătă dimineață a început pe 

poligonul Lokomotiv, de lingă 
Moscova, concursul internațional 
de talere la care participă sportiv: 
din Rominia, Polonia, Cehoslova
cii și U.R.S.S.

In primul concurs pe echipe, 
s-au înregistrat următoarele re
zultate: 1. U R.S.S. 731 t. 2 
R.P. Polonă 711 L, 3. R.P. Ro- 
mină 682 t. 4. R. Cehoslovacă 
631 t

Au urmat apoi întrecerile in
dividuale. Pe locul I s-a clasat 
sportivul polonez A. Smelcinski cu 
281 L Reamintim faptul că A. 
Smeicinski a ocupat locul II la 
Jocurile Olimpice de la Melbourne 
la proba de talere aruncate din 
șanț. Pe locul II sportivul sovie
tic S. Kalinin cu 280 t„ urmat 
de colegul său de echipă Z. Ma- 
cihandi cu 278 t Taleriștii ro
mini au obținut următoarele re
zultate : I. Dumitrescu 264 t.,

Marcel Vasiliu 258 t. și Gh. E- 
nache 256.

in timpul liber șahiștii vor vi
zita monumentele istorice din ca
pitala Islandei. In prezent, a spus 
președintele comitetului de pregă
tire, avem mult de lucru deoarece 
este necesar să se facă multe 
lucruri pentru a întîmpina în con
diții bune pe șahiștii oaspeți.

Din echipa Islandei face parte 
și F. Olafsson. student al Univer
sității din Reykjavik, care a fost 
de mai multe ori campion al Is
landei. El a spus că amatorii de 
șah islandezi așteaptă cu nerăb
dare deschiderea campionatului. 

în minutul 7, cînd echipa Ro- 
tniniei s-a distanțat, cîștigînd fără 
emoții. Reprezentativa Franței a 
jucat bine tactic, dar a ratat multe 
aruncări din acțiune și, în plus, 
nu a putut trece de apărarea exce
lent organizată de echipa noastră.

Punctele au lost înscrise de: 
Costescu 8, Nedeff 2, Folbert 20, 
Răducanu 12, Niculescu 5, Fodor 
5. Eordogh 3, Novacek 2, Cucoș 8. 
penlru Rominia, Bertorelle 2, Bait 
zer 4, Moncla 11, Stouria 2, Guil- 
lome 6, Antoine 2, Granche 3, 
Mayer 4, Veyron 8, Desaux 1, 
Lefeuvre 2, pentru Franța. Ceijnai 
buni jucători: Foltert, Răducanu, 
Costescu, Monda, Bertorelle, Guil- 
iome. Au arbitrat foarte ,bine ■ 
Kostin (U.R.S.S.) și Velkey (Un
garia).

Derbiul zilei de ieri s-a des
fășurat între reprezentativele Bul
gariei și Cehoslovaciei. După ce 
au condus majoritatea timpului, 
avind in minutul 40 un avantaj de 
7 puncte (79—72), baschetbaliștii 
cehoslovaci au făcut cîteva greșeli 
permițînd echipei Bulgariei să in
tercepteze, să înscrie și să trans
forme aruncărj libere. Reprezenta
tiva Bulgariei, frenetic încurajată 
de spectatori a cîștigat un meci în 
care învingătoarea morale este e- 
chipa Cehoslovaciei.

EFTIMIE IONESGU 
REZULTATE...

...în turneul pentru locurile 1—8: 
ROMINIA—FRANȚA 45-45 (24-14),
Bulgaria—Cehoslovacia 82-8» (38-39),
Uniunea Sovietică—Iugoslavia 97-61 
(53-29), Ungaria—Polonia 77-63 (39-35).

...In turneul pentru locurile 9—16: 
Turcia—Belgia 83-7» (40-48), Germa
nia Occidentală—Albania 72-43 (34-21). 
Finlanda—Austria 53-51 (27-27), Ita
lia—Scoția 91-47 (45-24).

...jocurilor de azi și milne : 
AZI : ROMINIA—UNGARIA. Ceho
slovacia—Uniunea Sovietică. Frân
ta—Iugoslavia. Polonia — Bulgaria ; 
MÎTNE : ROMÎNIA — BULGARIA, 
Franța—Ungaria, Iugoslavia—Ceho
slovacia. Uniunea Sovietică—Polo
nia.

CLASAMENT :
1. Uniunea So vi etică 220 lSe:114 2
2. Romînia 220 135:111 2
3. Bulgaria 220 131-156 2

4. Ungaria 211 139:128 1
5. Cehoslovacia 211 145:144 1
6. Pokmia 202 129:147 0
7. Iugoslavia 202 137:196 0
•- Franța 202 96:143 0

PROGRAMUL...

de talere de la Moscova
Astăzi și mîine se desfășoară, 

pe același poligon, concursul de 
skeet la care participă și trăgă
torii romîni.

*
Un alt lot de trăgători romîni 

s-a deplasat duminică la Kiev 
pentru a lua parte la concursul 
internațional la care participă și 
sportivi din Suedia, Finlanda, Da
nemarca, Uniunea Sovietică. Lotul 
de trăgători romîni este format 
din Peter Șandor, Laurian Cris- 
tescu (pentru probele de armă). 
Marin Dochiliță, Zoltan Deak 
(pistol viteză)', Iulius Pieptea și 
Alexandru Klaus (pistol pr&izie). 
Concursul începe astăzi.

Pe pistele de atletism ale lumii
• Atleții sovietici se pregătesc 

în vederea celei de a IlI-a edi
ții a Jocurilor Internaționale Prie
tenești de la Moscova. Un rezul
tat excelent l-a obținut săritorul 
în înălțime Iurii Stepanov. Tre- 
cînd ștacheta înălțată la 2,09 m 
el a reușit cea mai bună perfor
manță sovietică a sezonului. In
tr-o formă bună se arată sprin
terii. Sirinski și Plaskeev au ob
ținut 10,4 sec. iar Mariin și Iliîn 
10,5. Tamara Buianova și Galina 
Popova au alergat suta de metri 
în 11,6 sec. Intr-un concurs la 
Moscova și-a făcut reintrarea 
maestra emerită a sportului A- 
lexandra Ciudina. Ea a cîștigat 
săritura în înălțime cu un rezul
tat de 1,60 m. Restabilit după 
boală, fostul recordman mondial 
al probei de 3000 m obstacole 
Semen Rjîșcin a obținut 8:57,8.
• Duminică s-a desfășurat la Pa

ris întîlnirea Ce atletism dintre e- 
chipele Franței și Olandei. Majori

întrecerile dintre jucătorii de 
tenis de masă romîni și cei po
lonezi, care sînt inaugurate astăzi 
după-amiază în sada Floreasca, 
constituie o excepție de la obișnu
ita odihnă estivală a acestui sport. 
Dar iată că vara acestui an oferă 
jucătorilor de tenis de masă o con
fruntare de importanță mondială 
datorită jocurilor de la Moscova. 
Și astfel, majoritatea sportivilor 
care obișnuiau sa și pună paleta... 
in cui din primăvară pînă în toam
nă, sînt în plină pregătire pentru 
a face cinste acestui eveniment și 
de aceea orice competiție premer
gătoare ei. este binevenită.

Prin prisma considerațiilor de 
mai sus, cele trei zile de tenis de 
masă internațional din Capitală, 
capătă o semnificație și importanță 
deosebită. In afară de faptul că 
nu i-am mai întîlnît de opt ani pe 
jucătorii polonezi, și deci ne inte
resează actualul raport de forțe 
dintre reprezentativele noastre, vom 
avea ocazia să apreciem stadiul în 
care se află ping-pong-iștij romîni 
cu o lună de zile înaintea întîlni- 
rilor de la Moscova.

Selecționata poloneză a sosit ie
ri după-amiază în București. Oas
peții nu prezintă personalități pe 
plan internaționali, dar jucătorii 
polonezi a» înregistrat în ultimul 
timp, rezultate meritorii, ei alcătu
ind totodată o echipă omogenă. La 
ultimele campionate mondiale, cele 
de la Stockholm, J. Kusinski a de
butat printr-o victorie de răsunet 
(3—0, la 13, 15, 13!) asupra repu
tatului Dollînar, a învins apoi pe 
spaniolul Albiol tot cu 3—0 și pe 
germanul Seiz cu 3—1, fiind elimi
nat abia în turul IV. Din dele-

Echîțja feminină
de canotaj academic a R.P.R. 

pleacă azi la Berlin
In cursa, dimineții de astăzi 

părăsește Capitala, pe calea aeru
lui, îndreptîndu-se spre Berlin, e- 
chipa reprezentativă feminină de 
canotaj academic a R.P.R. Vîsla- 
șele noastre vor participa, la sfîr- 
șitul săptămînii, la tradiționalele 
regate internaționale de la Gru- 
nau. Din lot fac parte: Stela Stan- 
ciu, Titina Sălceanu, Florica Ghiu- 
zelea, Felicia Urziceanu, Marta 
Cardoș, Lia Togănel, Sonia Bălan, 
Elsa Ochsenfeld, Stela Georgescu 
etc.

Sportivele din R.P-R. vor , lua 
startul la probele de simplu, dublu, 
4+1 rame, 4-ț—1 vîsle și 8-j-i.

La regatele de la Grunan și-au 
anunțat participarea sportivi din 
cinoi țări.

Adunare generală II. E F. A. 
ia Copenhaga

Vineri 28 și simbătă 29 iunie 
va avea loc la Copenhaga, capi
tala Danemarcii, adunarea gene
rală a U.E.F.A. (Uniuhea euro
peană de fotbal asociație). La a- 
ceastă adunare generală, forul 

nostru de specialitate va fi re
prezentat de Tudor Vasîle și Ion 
Șfolovan, care părăsesc țara în 
cursul zilei de astăzi.

tatea probelor au luat sfîrșit eu 
victoria atlețllor francezi, dac per
formanțele înregistrate au fost în 
general slabe. Iată clteva rezultate 
mai interesante :

1SW m. — Bernard (Fr.) 3.50.5:
prăjină — Gras (Fr.) 4.1» m.;
greutate — Thomas (Fr.) 15.77 m.; 
suliță — L. Sirovatsky (Fr.) 67,43 
m ; ciocan — Husson (Fr.) 59,14 m.

• La concursul internațional de 
atletism de la Reykjavik s-au în
registrat următoarele rezultate: 

suliță : Tîbulenko (U.R.S.S.) 75,22 
m.; triplu salt: Einarsson (Is
landa) 15,92 m.; Kreer (U.R.S.S.)! 
15,88 m.; prăjină: Preussger
(R.D. Germană) 4,86 m.; 1. milă: 
Richtenzeim (R. D. Germană): 
4’04”2/10; Pipin (U.R.S.S j 
4’04”6/10.
• lată clteva rezultate ale aiăe- 

ților maghiari obținute duminică la 

gația poloneză mai lac parte 
Z. Kalinski și C. Iwachow (la 
băieți), D.'Szmidt, M. Guzik și M. 
Skuratowicz (la fete).

Romînii vor evolua în următoa
rele formații: MASCULIN : RJ°. 
Romină I: Gantner, Harasztosi, 
Reiter; R.P. Romînă II: Popescu, 
Bottner. Andronache. FEMININ: 
R.P. Romînă I: Ella Zeller, Geta 
Pitică; R.P. Romînă II: Marta 
Tompa, Irma Magyari, Catrinel 
Folea.

Deci, marți, miercuri și joi sala 
Floreasca va găzdui patru întîlniri 
interechipe (două masculine și do 
uă feminine) și o competiție indi
viduală eliminatorie în care sînt 
programate cele cinci probe clasi
ce : simplu băieți, simplu fete, du
blu băieți, dublu fete, dublu mixt. 
Meciurile echipelor masculine se vor 
desfășura sistem „Cupa Swayth- 
ling“, iar cele feminine sistem „Cu
pa Corbillon" (pentru echipele A și 
sistem „trei jucătoare" pentru gar
niturile secunde).

Programul concursului este ur
mătorul : marți, ora 17 : masculin- 
R.P. Romînă I — R.P. Polonă; fe
minin: R.P. Romînă II — R.P. Po
lonă. Miercuri ora 17 : masculin; 
R.P. Romînă II — R.P. Polonă; 
feminin: R.P. Romînă I — R.P. 
Polonă.

Concomitent, marți, miercuri și 
joi va avea loc și concursul elimi
natoriu, ce se va disputa sistem „cel 
mai bun din cinci seturi".

La sosire, C. Rybaltowski, con
ducătorul delegației poloneze, ne-a 
declarat: „Sîntem fericiți că ne 
aflăm în Capitala Romîniei și că 
ne putem întrece cu valoroșii 

făcători romini de tenis de masă. 
Sportivii noștri sînt foarte tineri. 
Kalinski are 24 ani și este cel 
mai „oătrtn". Kusinski — 22, 

iar Iwachow numai 19, dar toți 
doresc să aibă o comportare olt 
mai frumoasă.

• Intre 29 Iunie și 20 Iulie va avea 
loc la Varna In vt.p. Bulgaria un 
interesant turneu internațional de 
șah. La acest concurs va particip* 
și maestrul internațional Ar. O. 
Troianeseu.

(Agerpres)

• SYDNEY 24 (Agerpres). — E- 
chipa Australiei a cîștigat Cupa 
Mondială la rugbi XIII învingând, 
simbătă cu 21-9 (13-4) echipa Fran-

• MINSK 24 (Agerpres). — Etapa 
a patra a Cursei cicliste unionale 
de mare fond, desfășurată intre o- 
rașete Orșa și Minsk a fost eîști- 
gată de Evghenii Somitov care a 
parcurs 226 km. in 7 h. 1»’35". Pe 
locul doi s-a clasat Bobarenko la 
31“. După patru etape, în clasa
mentul individual conduce Iuri Ko- 
ledov, iar pe echipe TSK MO. La 
24 Iunie a fost zi de repaus.
• Duminică s-a desfășurat la 
Budt pesta întîlnirea de volei dintre 
echipele masculine ale R.P. Ungare 
și Iugoslaviei. Victoria a revenit 
echipei Ungariei cu scorul Ce l-t.
• In continuarea turneului pe 

care-1 întreprinde în R.P, Ungară e- 
chipa sovietică de polo pe apă 
Toipedo a întâlnit la 31 Iunie t*  
localitatea Szolnok formația Doaca. 
Sportivii maghiari au obținut vtc- 
tori*  cu scorul de 4-1.

Budapesta; ciocan: Drenyl 57,71 m.; 
sutiță : Lukacs 69,26 m.; N*  m.
femei: Razi 2:15,«.
• Iată clteva rezultate obținute

In cadrul campionatelor naționale 
de atletism ale S.U.A. oare m 
avut loc la Dayton : IM yarzi : 
King 9,7; 44*  yarzi : Bearman 45,4; 
1 milă: Lincoln (Australia) 4:M,4; 
444 yarzi garduri : Dawis 503: înăl
țime: Dumas 2,08 m.; Ciocan:
Connolly 6S,90 m.; Triplu salt :
Sharpe 15,35 m. Greutate : Nieder 
18.75 m. Lungime: Shelby 7,58 m.

• Duminică a avut loc la Osdo 
un mare concurs internațional de 
atletism. Cu mare interes a fost 
așteptat duelul in proba de arun
care a suliței dintre recordmanul
mondial, norvegianul Danielsen 

și fostul recordman lanusz Sidlo 
(R.P. Polonă). Dovedind o formă 
remarcabilă Sidlo s-a clasat pe 
primul loc cu 82,88 m. Danielsem 
a aruncat 72,75 m.
• Duminică la Bruxelles, Roger 

Moens a alergat 1500 m. în 3:44,1 
performanță care constituie un nou 
record belgian.


