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• Călăreții romini Teodorescu și Mihalcea s-au impus categoric in
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• A III-a ediție a Jocurilor tineretului de la

• Numeroși internaționali turci tn selecționata
Ankara.

• După concursul iniernațional de caiac-canoe.
• Atletismul romlnesc și-a cucerit ta Aue mii de
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IIOTAKIKIA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine 
cu privire la reorganizarea mișcării de cultură fizică și sport 

din Republica Populară Romînâ
Cultura fizică, ca parte integrantă a culturii socialiste, 

constituie un important mijloc de întărire a sănătății oa
menilor muncii, de creștere a unei generații viguroase 
capabile să îndeplinească în bune condițiuni mărețele sar
cini de construire a socialismului, de apărare a cuceririlor 
regimului nostru democrat-popular și de strîngere a rela
țiilor de prietenie între poporul romîn și popoarele altor 
țări în vederea menținerii și consolidării păcii.

► Activitatea de cultură fizică s-a desfășurat în ultimii 
ni pe baza hotărîrii Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
uin iunie 1949. Aplicînd în mod creator experiența înain

tată a culturii fizice sovietice și experiența acumulată în 
decursul anilor de mișcarea de cultură fizică d'n țara 
noastră s-au obținut în această privință irrportarte suc
cese.

Astfel față de 400.000 membri în 1950, la sfîrșiul 
anului 1956 mișcarea de cultură fizică și sport num“ra 
peste 990.000 membri dintre care peste 250.000 femei. Pes
te 900.000 de insigne „Gata pentru Muncă și Apărare" 
au fost cucerite de cetățenii Patriei noastre.

Numai în anul 1955 marile acțiuni sportive de masă 
ca: Spartachiada sindicală, Spartachiada de iarnă a sa
telor, concursurile sportive de vară ale tineretului, cam
pionatele școlilor medii și universitare, au cuprins peste 
2 milioane de participanți. Numărul celor care practică 
turismul este de peste 2.000.000.

In anii regimului democrat-popular au fost pregătite nu
meroase cadre sportive și s-au amenajat pentru principa
lele ramuri de sport un important număr de baze sportive. 
Datorită acestui fapt numărul sportivilor fruntași a cres
cut simțitor. Sportivii noștri au cucerit numeroase titluri 
de campioni olimpici și mondiali și au reușit să ocupe 
multe locuri în ierarhia mișcării sportive mondiale și eu
ropene apărind cu cinste culorile patriei noastre.

Succesele obținute au fost posibile datorită îndrumării 
kși sprijinului de zi cu zi dat de partid și muncii depuse 
de Comitetul pentru Cultură Fizică și Sport, sindicate. 
U.T.M. și activul voluntar al mișcării sportive.

★

Pe lingă rezultatele pozitive obținute în activitatea de 
cultură fizică și sport din țara noastră mai există încă o 
serie de lipsuri.

Cultura fizică nu a căpătat încă un caracter larg del 
masă. S-a neglijat aspectul recreativ și atractiv al mișcării 
sportive. Nu este organizată încă educația fizică a copi
ilor de vîrstă preșcolară, educația fizică în parcuri de 
cultură și odihnă, iar la sate mișcarea sportivă este încă 
slabă și se desfășoară ruptă de activitatea culturală de 
masă.

Educația fizică a tineretului școlar și mai ales a ele
vilor din școlile elementare, cu toate., măsurile luate în 
ultimul timp, este încă nesatisfăcătoare.

Complexul sportiv G.M.A, nu a devenit incă baza siste
mului de educație fizică a poporului nostru; el nu con
stituie încă parte integrantă a procesului de instruire 
sportivă. Procentul de femei atras în mișcarea sportivă 
este încă mic.

Turismul, care trebuie să aibă o largă răspîndlre de 
masă, nu are încă un cadru organizatoric și o bază mate
rială corespunzătoare.

Numeroase ramuri de sport nu au baza de masă nece
sară pentru a menține rezultatele obținute și a progresa 
pe plan internațional. Se constată o rămânere în urmă 
la gimnastică băieți, atletism, înot, schi, fotbal, baschet 
fete, tenis etc.

Gimnastica de producție, care trebuie să contribuie în 
mod direct la ridicarea productivității muncii, încă nu 
se practică.

Deși în ultimii ani au fost pregătite numeroase cadre 
de profesori de educație fizică, antrenori, arbitri, organi
zatori sportivi, instructori voluntari, numărul lor conti
nuă să rămînă nesatisfăcător, iar pregătirea politică și pro
fesională a acestora este încă insuficientă.

Munca de ridicare a nivelului ideologic, politic și cul
tural al sportivilor, educarea lor în spiritul internaționa
lismului proletar și patriotismului socialist, este încă 
slabă.

Presa sportivă și revistele de specialitate nu critică 

destul de curajos lipsurile existente în mișcarea de cultură 
fizică și nu propun măsuri de îndreptare.

Cercetările științifice în domeniul culturii fizice se des
fășoară într-un ritm necorespunzător. Sînt slab funda
mentate științific problemele legate de rolul practicării 
educației fizice ca factor de întărire a sănătății, de ri
dicare a productivității muncii, precum și problemele 
antrenamentului sportiv.

Cu toate că în ultimii ani au fost construite multe 
baze sportive, numărul lor nu satisface nevoile mereu 
crescînde ale mișcării noastre sportive. Nu sînt folosite 
din plin resursele locale pentru construirea și amenajarea 
de noi baze sportive. In același timp o mare parte din 
bazele sportive existente nu sînt folosite cu maximum 
de randament, iar întreținerea lor lasă de dorit.

Lipsurile existente în mișcarea de cultură fizică și 
sport se datoresc în primul rînd sistemului depășit de 
organizare, în care se constată un paralelism de organe 
conducătoare de sus și pînă jos, ceea ce a dus la o 
conducere birocratică și greoaie și a lipsit mișcarea spor
tivă de o conducere unitară.

C.C.F.S., care avea sarcina conducerii și îndrumării ac
tivității sportive, a neglijat aspectul de masă al educației 
fizice, preocupîndu-se în special de activitatea sportivă 
de performanță. Aceasta s-a reflectat și în munca aso
ciațiilor și colectivelor sportive, care au pus, la fel, în 
centrul preocupărilor lor activitatea sportivă de perfor
manță.

Centralismul excesiv și metodele de muncă folosite 
de C.C.F.S. au creat de fapt o situație în care cadrele 
obștești din diferite comisii sportive au fost puse în si
tuația de a nu putea rezolva problemele tehnice ale dis
ciplinei sportive respective. Aceasta a dus la îndepărtarea 
multor cadre obștești de la preocupările mișcării sportive.

Practica din ultimii ani a dovedit că existența mai 
multor asociații sportive constituie o frînă în atragerea 
maselor largi la activitatea de cultură fizică și sport.

Sindicatele, U.T.M., sfaturile populare. Ministerul Invă- 
țămintului și Culturii, Ministerul Sănătății și Prevederi
lor Sociale, Centrocoop și celelalte organe și organizații 
interesate nu au acordat atenția cuvenită dezvoltării cul
turii fizice.

Lipsurile existente se datoresc și slabei preocupări a 
organelor și organizațiilor de partid față de problemele 
dezvoltării continue a culturii fizice. Neglijînd problema 
principală a educației fizice a oamenilor muncii, carac
terul de masă al acesteia, unele organe și organizații 
de partid s-au ocupat mai mult de soluționarea unor pro
bleme locale de mică importanță ale activității sportive 
competiționale.

In vederea creării condițiilor necesare dezvoltării cul
turii fizice și sportului în concordanță cu dezvoltarea eco
nomică și politică a Republicii Populare Romine, Comi
tetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Con
siliul de Miniștri al Republicii Populare Romine,

Hotărăsc
1. — Crearea unei largi organizații obștești pe princi

piul centralismului democratic, Uniunea de Cultură Fi
zică și Sport din R.P. Romînă (U.C.F.S.), ca organ 
unic de conducere, îndrumare și organizare a activității 
de cultură fizică și sport din R.P. Romînă.

Comitetul pentru Cultură Fizică și Sport (organul 
central și organele locale) și asociațiile sportive își în
cetează activitatea In mod treptat pe măsura organizării 
Uniunii de Cultură Fizică și Spori.

Uniunea de Cultură Fizică și Sport își va desfășura 
activitatea sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn.

Pentru asigurarea coordonării activității de cultură fi
zică cu cea economică și de sănătate Uniunea de Cultură 
Fizică și Sport va întocmi planurile de dezvoltare, de in
vestiții și financiare ale mișcării de cultură fizică in 
conformitate cu directivele Consiliului de Miniștri.

U.C.F.S. elaborează obiectivele mișcării sportive din R.P. 
Romînă, calendarul sportiv intern și internațional, se 
ocupă de propaganda sportivă internă și internaț’onală, 
organizează marile competiții de masă, se preocupă de 
pregătirea și perfecționarea cadrelor necesare mișcării 
sportive, orientează și sprijină activitatea de cercetări 
științifice în domeniul culturii fizice, dirijează toate 

fondurile alocate mișcării sportive, investițiile și con
strucțiile în domeniul sportiv; subvenționează federațiile 
sportive.

Una dintre sarcinile principale ale U.C.F.S. va fi dez
voltarea mișcării sportive în mediul sătesc.

U.C.F.S. va avea consilii regionale, orășenești și ra
ionale.

Uniunea de Cultură Fizică și Sport va conduce și în
druma colectivele, cluburile (inclusiv cele militare) și fe
derațiile sportive.

Uniunea de Cultură Fizică și Sport va îndruma acti
vitatea Asociației Generale a Vînătorîlor și Pescarilor 
Sportivi.

Membrii actualelor asociații sportive vor deveni membri 
ai Uniunii de Cultură Fizică și Sport

2. — Colectivele sportive vor fi baza organz. torică 
a activității de cultură fizică și sport a maselor. Ele vor 
fi organizate și în viitor pe principiul locului de producție, 
pe întreprinderi, instituții, cooperative meșteșugărești, 
școli, S.M.T., G.A.S. și cămine culturale.

Colectivele sportive de pe lîngă casele de ofițeri se 
vor organiza și vor funcționa ca și celelalte colective 
sportive. In ceea ce nrivește educația fizică a ost’-i'or 
din unitățile militare, M.F.A ș: M.A.I. vor ela o a pro
gramele de educație fizică cu sprijinul U.C.F.S.

Colectivele sportive vor pune în centrul activității lor 
introducerea gimnasticii de producție, atragerea oamenilor 
muncii în trecerea normelor G.M.A., participarea la spar- 
tachiade, manifestații cultural-sportive, precum și alte 
forme atractive și recreative ale sportului de masă.

In cadrul colectivelor sportive vor funcționa secții pe 
ramuri de sport, care vor putea participa în competițiile 
cu caracter intern, orășenesc, regional sau republican.

Colectivul sportiv este condus de un consiliu ales de 
adunarea generală a membrilor săi.

3. — înființarea de cluburi sportive — persoane juri
dice — avînd sarcina de a se ocupa de activitatea spor
tivă de performanță.

Vor putea fi organizate cluburi sportive, sindicale, stu
dențești, militare, cooperatiste, sătești etc.

Cluburile sportive se vor organiza pe principiul terii 
torial sau pe lîngă întreprinderi mari.

Cluburile sportive militare se vor organiza și vor func
ționa pe același principiu ca și celelalte cluburi.

Cluburile vor fi încadrate cu personal tehnic și admi
nistrativ de specialitate. Ele vor avea la dispoziție 
baze sportive corespunzătoare.

4. — Activitatea sportivă extrașcolară a elevilor se va 
desfășura în cercurile și colectivele sportive de pe 
lîngă școli și în cadrul școlilor sportive de elevi, sub con
ducerea U.T.M. și profesorilor de educație fizică. Partici
parea elevilor în cluburile sportive se va reglementa prin 
instrucțiuni speciale. Activitatea sportivă competițională a 
elevilor o vor forma campionatele școlare, campionatele 
republicane de juniori și spartachiada tineretului.

Activitatea sportivă a copiilor șl pionierilor va fi orga
nizată de organizațiile de pionieri în cadrul școlilor, pa
latelor și caselor de pionieri pe baza programelor ela
borate de Ministerul Invățămîntului și Culturii. U.T.M. 
și U.C.F.S.

5. — Transformarea actualelor comisii centrale pe ra
muri de sport în federații sportive.

Federația sportivă este persoană juridică fiind forul 
tehnic superior al ramurii de sport respective.

Federațiile își vor baza activitatea pe munca unui 
număr mare de cadre voluntare care vor activa în cadrul 
colegiilor și comisiilor lor, avînd un număr restrins de 
salariați.

Federațiile vor fi conduse de către un comitet execu
tiv ales în adunări generale sau conferințe.

Ca organe locale federațiile vor avea comisii locale 
(regionale, orășenești sau raionale) pe ramuri de sport, 
care vor funcționa pe lîngă consiliile U.C.F.S. respective.

6. Comitetul Olimpic Romîn va continua să funcționeze 
și în viitor în aceleași condiții ca și pînă în prezent.

7. — In vederea unei mai largi dezvoltări a acti
vității de turism și excursii se va înființa Asociația „Tu
rismul popular" care va activa sub îndrumarea U.C.F.S.

Asociația va funcționa pe principiul centralismului de
mocratic și va avea un consiliu central, consilii locale ș>

(Continuare în pag. a 3-a)



Numeroșii spectatori au aplaudat echipele de volei ale I.C.F. 
și Institutului de Construcții București, pentru jocul frumos pe care 
l-au prestat. In fotografie, un .as pect de la această întîlnire

(foto: M. Strejaî
bună impresie a lăsat-o însă Ana 
Calciu, anul II al Fac. de Științe 
Iuridice București, care s-a evi-

Sintem convinși că mulți dintre 
cei peste 50.000 de spectatori care 
au aplaudat, duminică, pe Stadio
nul „23 August" frumoasa defila
re a studenților și jocul dinamic 
al Științei Cluj cu echipa cehoslo
vacă Spartac Hradek-Kralove au 
fost curioși să urmărească în con
tinuare manifestațiile sportive 
din cadrul Festivității de încheie
re a anului universitar. Cei care 
au făcut-o n-au avut ce regreta, 
pentru că întrecerile finale ale 
campionatelor universitare poartă 
pecetea tinereții și dîrzeniei par- 
iicipanților, a
reprezenta ca cinste 
institutul.

Am făcut o 
teva din terenurile care găzduiesc
finalele. Am început, cum e și fi
resc, cu gimnastica (deh, gimnas
tica își cîștigase acest drept și 
prin răsplndirea pe care o are în 
sportul universitar și prin impor
tanța ei ca atare). Cele cîteva 
probe disputate în cursul dimine
ții nu ne-au putut da posibilita
tea unor concluzii definitive, to
tuși ne-au impresionat atit corec
titudinea mișcărilor, cit 
ranța cu care au 
te, semn al unor 
tiri. La paralele 
Sofia Listrat, din
nă generală de la 
fruntașă la învățătură, iar peste 
cîteva clipe a venit rînditl colegei 
sale din anul III, Elena Apostică, 
o tînără foarte talentată. Cea mai

’loturilor L’niversităfii Bolyai din 
Cluj și ICF București.

Următorul popas: nu departe de 
sala Dinamo, pe poligonul Dina
mo. Am sosit tocmai la vreme 
pentru a asista la... revelația con
cursurilor. Craioveanul Neagu 
Bratu, din anul II electrotehnică, 
un foarte proaspăt adept al spor
tului cu arma cucerește lacul' 1 In 
prima serie cu 519 puncte din 3 
poziții. Rutinatul Ion Petrovici 
— dirt anul VI Arhitectură Bucu
rești — n-a reușit să ocupe decît 
locul II cu 503 p.

Dar aceasta n-a fost singura 
surpriză pe care ne-au rezervat-o 
simpaticii tineri din 
nilor". In 
de fotbal a 
ză în fața 
care oricine

La terenurile din sir. Vasile Pîr
van am asistat ta cîteva meciuri 
de volei și baschet cu o evoluție 
de-a dreptul dramatică, mult gus
tate de numeroșii spectatori. Este 
vorba de întUnirea feminină de 
baschet Univ. Bolyai—Inst. Mine 
București precum și de meciurile 
de volei-băiefi
Timișoara—Inst. Politehnic 
și ICF—Inst. 
rești.

Și întrecerile continuă, pline de 
interes și la fel de dirze. Dacă 
doriți să le urmăriți, vă punem 
la dispoziție programul și... cele 
mai călduroase recomandări.

\Cetatea Ba- 
semifinală, echipa lor 
obținut dștig de cau- 
studenților clujeni pe 
ti cunoaște.

La Brăila

voinței lor de a-șl
facultatea.

mică „raită" pe ct-

și sigu- 
fost ele executa- 
temeinice 

evolua 
anul II

IMF

pregă- 
ioctnai 
Medici- 
lași, o

r
REZULTATE... rezultate...

TIR — Băieți: 1. N. Bratu 
(Craiova) 519 p.; 2. I. Petrovici 
(Inst. Arh. Buc.) 503 p.; 3. A.
Gust (Cluj) 470 p.; fete: 1. E. 
Dumitresou Birău (Inst. arh. Buc.) 
478 p.; 2. D. Bănileanu (Cluj) 463 
p.; 3. J. Soare (Univ. C. i Par- 
hon) 458 p.

potb at. — știința. Craiova—• 
Știința Cluj ’ 4—2 (2—0) IPG— 
I.T. Galați 1—1 (1—0).

OINĂ. — I.S.E.P — Institutul 
tehnic Galați 10—6 (2—8); I.C.F.— 
Instit. Polit. Cluj 8—2 (2—2); Inst. 
Agr. Craiova—Instit. Teh. Galați 
6—4 (0—2); I.C F.—I.S.E.P. 4—5 
(4—1).

VOLEI. — Fete: I.C.F.—I.M.F. 
Tg. Mureș 3—O; Univ. C. I. par- 
hon—Instit. Polit. Timișoara 3—0 
(neprezentare); băieți: i.c.F.—Inst. 
Constr. Buc. 3—1; Instit. Agr. 
Timișoara—Instit. Politeh. Iași 
3—2 ; Instit. Politeh Timi
șoara—Instit. Constr Buc. 3—1: 
I.M.F. Cluj—I.C.F. '3—1; fete: 
Instit. Politeh. Timișoara—I.M.F.
Tg. Mureș 3—«; I.C F—IMF. 
Cluj 3—0.

BASCHET.— Fete: I.C.F.—I.M.F. 
' Tg. Mureș 95—9 (52—7); Univ. Bo- 
1 lyai—Instit. Mine 
' (22—10) 
! ATLETISM. — 100
Ardeleanu (Buc.)
L. Neța (Buc.) 13,2;
M. Cuțui (Cluj) 60
băieți: Palade Ursu 
5.000 m. Gr. Cojocaru ____
15:58,4; 110 m g. T.
(Buc.) 15,4; 10 km marș: M. Ga
bor (Buc.) 57:02,0. înălțime fete: G. 
Klein (Buc.) 1,50 m.; suliță fete: 
M. Bile (Cluj) 36,61; ciocan: Z. 
Acațiu (Cluj) 53,75 m.; disc bă
ieți: I. Vorovenci (Buc.) 37,97 m. 
Lungime băieți: Tr. Chitul (Cluj) 
6,86 m 4x100 m. fete: Buc. I 
52,4; 4x160 m. băieți Buc. I 44,6.

Inst. Agronomic 
lași 

Construcții Bucu-

I

t

PROGRAMUL SPORTIV 
AZI

Atletism; Stadionul Republi
cii orele 8—12, 15—20. Na- 
tație; Ștrandul „Dante Gher
man" de la orele 20. Tir: Poligo
nul Dinamo orele 9—12, Gim
nastică: Sala Dinamo orele 
8,30—11 și 17—20, Fotbal: Sta
dionul Dinamo II ora 8. Volei- 
Baschet: baza sportivă Științe 
Juridice (str. Vasile Pîrvan) 
orele 8—11 și 17—20. Oină: 
Stad. central Dinamo orele 
8—11 și 16,30—19.

MIINE
Fotbal; Stadionul D'namo 

ora 8 — finala. Oină: Stadionul 
central Dinamo orele 8—11. 
După-amiază, începînd de la 
ora 16, vă invităm pe stadio
nul „23 August" pentru a a- 
sista Ia festivitatea de închide
re a marilor manifestații cul
turale și sportive studențești.

POLO PE APA

Mîine se dispută etapa a doua
Campionatului categoriei B de pol* 

•<upă următorul program: seria I-a: 
i Știința Timișoara — Energia Cluj; 
"Voințl Timișoara — FI. roșie Lugoj; 
’^oința Oradea — Locomotiva Timi
șoara. Seria a Il-a: Voința Tg. Mu- 
;Teș — Locomotiva Cluj; Locomotiva 
Arad—FI roșie Cluj și Voința Bu
curești—Energia București (ștrandul) 
Bante Gherman, ora 17.3fr).

GALA DE BOX

Joi seara se va desfășura pe sta- 
r Atonul Energia 23 August (Calea 
.Dudești) cu începere de la oaia 20 
o gală de box organizată de colec
tivul Energia „23 August'*. Vor e- 
volua Al. Călărașu, O. Mărăcinea- 
mu, Radu Bătănaș, Cristea Marin și 
IMții boxeri valoroși. De asemenea 
tie vor întîlni intr-un med amical 
Băniiă Done și Luca Romano.

SPORTUL POPULAR
2-a Nr. 3034

Buc. 34—21

m. băieți: T. 
11,2; fete: 
400 m. fete: 
sec.; 800 m. 
(Cluj) 1:57,84 

(Cluj) 
g. T. Ardeleanu

dențiat 
Lor cit 
băiefi,

atit prin precizia mișcări- 
și prin eleganța lor. La 
am remarcat omogenitatea

DE AZI ȘI MIINE
Festivitatea va începe prin de
filarea tuturor participa nților 
la manifestațiile culturale și 
sportive. 1000 de studenț' și 
studente vor efectua apoi fru
moase exerciții de gimnastică 
de ansamblu. La ora 16,30, în
cepe programul fotbalistic, 
compus din două meciuri in
ternaționale. In cel dinții veți 
urmări evoluția echipei Știin
ța București în compania echi
pei bulgare Akademic Sofia, 
care, după turul campionatului 
bulgar, conduce în clasamen
tul seriei din Sud. In al doilea 
meci veți revedea echipa ceho
slovacă Spartac Hradek Kra- 
'ove, de astă dată primind re
plica echipei Știința Tim'șoara. 
Precum vedeți, este vorba des
pre un (program sportiv la 
care merită să asistăm.

Un concurs republican de călărie cu multe surprize
Absența de J# concursul republi

can de călărie desfășurat sîmbătă 
și dpminică pe hipodromul din Bră
ila a călăfeților afla ți peste hotare, 
nu i-a privat pe nimicjoși: specta
tori brăileni de întreceri specta
culoase și, uneori, emoționante. 
Mai mult, acest concurs a abun-, 
dat in surprize, cum au fost de 
pildă cele oferite de Întrecerile 
din cadrul probelor de . obstacole 
categoria semîmijiocfe și forță 
progresivă. Cît privește emoțiile, 
acestea ne-au fost prilej uite eu 
prisosință de dramatica desfășu
rare a probei de ștafetă seria a 
Il-a și disputa dintre Fettx Ț<m 
pescu și V. Bărbuceanu pentru 
cuparea primului loc în proba 
obstacole categoria mijlocie..

REZULTATE
Proba de obstacole cat. „U“: 1. 

Bărbucenu (C.C.A.) pe Ropot • p. 
timp 27,2 sec.; 2. Gh. Langa (C.C.A.) 
pe Ropot II 0 p. 28,3 sec. 3. O. Recer 
(Din. Buc.) pe Ceahlău 4 p. 28,1 sec. 
Proba obstacole pe 2 cai* 1. Gh. Lan
ga pe Lux și Ropot II 0 p. timp 
1.4C.6; 2. Gh. Ghițuran (C.C.A.) pe 
Baron și Accident 0 p. timp 1.46,1; 3. 

I. Oprea (C.C.A.) pe Fulger și Ru
bin 4 p. 1.48,0. Proba obstacole 
semi-mijlocie: 1. Gh. Soare
(Din. Buc.) pe Adjud 0 p. timp 37 
sec.; 2. Gh. Antohl (C.C.A.) pe Rubin 
4 p. 34 sec.: 3. Gh. Langa pe Ropot 
II 3 p. 1.30.0. Proba cat-semi-ușoară : 
L C. Vlad (Din. Ploești) pe Bâdișor 
0 p. 43,4 sec.; 2. O. Recer pe Jegălia 
0 p. 47 sec.; 3. Gh. Langa pe Ropot 
n 0 p. 47,2 sec. Proba foriă progresi
vă: 1. I. Stuparu (Din. Ploești) pe 
Băneasa după al șaselea baraj 7 pct.;
2. Gh. Ghițuran pe Galon: 3. I. O- 
prea pe Bolero. Proba cat. mijlocie: 
1. Felix Topescu (Din. Buc.) pe Co
vrig 4 p. 1.16.2; 2-3. V. Bărbuceanu cu 
caii Brebenel și Ropot cu cîte 4 pct. 
timp 1.17.4 și respectiv 1.37.3. Proba 
juniori și fete: L I. GLeorghe (Din. 
PL) pe Buchet ® p. 54,1 sec.; 2. P. 
Victor (C.S.A. Buc.) pe Stafia 8 p. 54

o- 
de

v.

ARNAUTU 
T. STAMA

ti. Moldovan a tras puternic și, după cum se vede și in foto
grafie, intervenția lui Matys nu poate opri golul (fază din meciul 
Știința Cluj—Spartak Hradec Kra Iove).

(foto T. LeuJ

sec.: 3. Emana lor.escu (Din. Pi.) pe 
Feldioara 8 p. 56 sec. Proba obSL 
„Victoria": 1. Gh. Balaș pe Arab 
(C.S.A.) 0 p. 35,9 sec. 3. V.
Dobeanu (Din. PI.) pe Buchet 0 p. 40 
sec.; 3. C. Froicu (Brăila) pe Strung 
4. p. 39 sec. Proba de ștafetă: Serfa 
I-a cai comuni: 1. (C.C.A.) Nicuieseu, 
«Ghițuran, Langa) 3,17.0; 2. C.S.A.
Crv. 3.48.4; 3. C.S.A. Buc. 4.23.2. Se. 
ria H-a cai pur singe; 1 C.C.A. (Al*, 
tohl. Oprea, Langa) timp 3.00.3; t. 
C.S.A. Buc. timp 3.32.4: 3. Dinamo 
Buc.) 3.44.3. presaj cat. „I“: 1. I. Bik- 
dișan (D.B.) pe Ramona 154, 33 pc*4 
2. V. Bărbuceanu pe Brebenel 147,33 
pct. 3. I. Budișan pe Ceahlău 141,66 
pct. Dresaj caț. „A": 1. ~~ '
ceanu pe Brebenel 63,33 pct, 
prea pe Bolero 56 pot.; J. I. 
pe Ceahlău 53. p. Dresaj cat.
Ne întrunind numărul
puncte pentru locul 1 
(C.C.A.) pe Koheilan 
locul 2 cu 129,33 pct.: 
Sulina 117,66 pct.

Iată ce ni se pare 
remarcat după acest

In primul rînd, comportarea (în 
continuare) deosebit de frumoasă 
a călărețului Gheorghe Langa In 
proba de doi cai, cu ai săi Lux 
și Ropot II. Și tabelul de mai 
susț ou neizulțaitele conatvsului, 

unde întîlnim atîit de des numele 
lui Langa și a calului Ropot II, 
vorbește de la sine. Același lucru 
se poate spune și despre călăre
țul Virgil Bărbuceanu cu calul 
său Brebenel. In ceea ce privește 
performanța lui Gheorghe Soare, 
cîștiigătorul probei de obstacola 
semi-mijlocie pe calul Adjud, an 
cal abia în formare, aceasta este 
nu numai o surpriză plăcută, dar 
și o bine meritată răsplată a mun
cii depuse în ultimul timp de »- 
cest călăreț. Și o altă eviden
țiere: evoluția lui Ion Stuparu pe 
Băneasa, în proba de forță pro
gresivă care, împreună cu adver
sarul său direct Gh. Ghițuran au 
scos din anonimat această probă, £ 
înfățișîndu-ne-o în toată splen- " 
doarea ed. Intr-o luptă îndîrjită 
sau angajat apoi călăreții de la 
C.C.A. și cei de la Dinamo Bucu
rești pentru tntîietatea în probele 
de ștafetă •și obstacole categoria 
mijlocie. Cu toate șansele ce 
aveau dinamoviștii în ștaleta cu 
cai pur sînge, aceștia au fost ne- 
voiți să se recunoască învinși de 
călăreții de la C.C.A. Dar, numai 
pînă la proba următoare, (mijlocie, 
ultima din programul concursului) 
cînd dinamoviștii și-au luat re
vanșa prin F. Țopescu care l-a în
trecut pe V- Bărbuceanu la dife
rență de t:mp el cucerind astfel 
un bine meritat loc înfti. Con
cursul republican de la Brăila s-a 
situat spre deosebire de alți ani 
la un nivel superior și a const!- 
tuit un bun prilej de verificare a M 
stadiului actual de pregătire a 
călăreților noștri.

V. Bărbu» 
ț.; 2. I. O- 
I. Budișan 

,,B" : 
necesar de 
N. Marcocî 

s-a clasat 
3. I. Oprea

mai demn
concurs.

pe 
pe 

de

le

OCTAVIAN G1NGU

Concursuri... ca sa se gaseasca
Instrucțiunile Ministerului Invă- 

țămintului și Culturii privind dez
voltarea atletismului în școli n-au 
rămas fără efect asupra activi
tății sportive din ultimele săptă- 
mini înaintea încheierii cursuri
lor. Mii și mii de elevi din în
treaga (ară au participat în cursul 
lunii iunie la reușite concursuri 
de atletism, care au constituit o 
bază pentru activitatea atletică 
din viitorul an școlar. Aceasta 
s-a întîmplat, bineînțeles, îă cen
trele unde organizarea acestor 
concursuri a fost privită cu se-

B Tot joi 4 Iulie, colectivul spor
tiv Locomotiva Gri vița Roșie orga
nizează, începând de la ora 17,45, o 
reuniune de box în cadrul ceferie- 
dei pe anul 1957. Gala va avea loc 
în grădina Clubului C.F.R. din Ca
lea Griviței nr. 353 și cuprinde în 
program cîteva întîlnlri interesante: 
M. Ailenii—M. Goanță, Ion Boceanu

—Gh. Brad. Gh. Vereș—Aurel Moră- 
ruș etc.

CAMPIONATUL CAPITALEI 
IA TIR

Pe poligonul Tunari s-au desfă
șurat în zilele de 29 și 30 iunie 
ctmpionatele Capitalei la tir. Re

zultate la cat. A.: Pistol liber : 
Gh. Lykiardopol (Progr.) 532. p., 
Pistol viteză : Gh. Lykiardopol 
500/60, combinată «o focuri: v. An
tonescu (Din.) 594 p., armă liberă: 
culcat.’ N. Rotaru (Din.) 399 p„ 
genunchi: V. Antonescu (Din.) 390 
p., picioare : Val. Enea (C.C.A.) 
374 p., 3x40: N. Rotaru 1152 p„ 
talere <Mn șanț : M. Vasiliu (C.C.A.) 
90 t., skeet : Dan Noica (Rec.) 94 
t.-necorcJ R.P.R., Meci englez: A. 
Băleainu (Progr.) 598 p. — Fete : 
armă liberă calibru redus 3x20 : 
Rodica Grozea (FI. r.) 574 p.

pregătirile luptătorilor 
PENTRU JOCURILE DE LA 

MOSCOVA
Vineri șl duminică lotul republi

can de lupte a făcut două antre
namente controlate și arbitrate în 
vederea Jocurilor de la Mos
cova. Bine s-au comportat I. Cer
nea, D. Cuc, V. Bularca. Nu este 
încă restabilit Dumitru Gheorghe.

rio2itatea cucen.tă și nu ca o sar
cină formală...'

...Vă invităm acum (bineînțeles, 
în mod... retrospectiv) la un con
curs de atletism la Călărași. Nu 
e nevoie pentru aceasta să luăm 
trenul ci.. vom deschide scrisoarea 
corespondentului nostru A. Scău- 
naș care ne relatează istoria unui 
senzațional record pe 400 m: 36 
de secundei Autorii recordului 
(oricît ar părea de curios) slnt 
doi: juniorul Dumitru Drăgan, în 
calitate de concurent și prof. 
Mihaela Neagu, In... tripla cali
tate de apbitru principal, secretar 
de concurs și cronomeiror. Deci, 
lată-ne la startul acestei probe 
menite să intre în istoria atletis
mului mondial! După ce, in prea
labil se desfășurase săritura în 
înălțime cîștigată cu 1,70 m, peste 
o ștachetă de fabricație proprie și 
săritura în lungime, soldată cu o 
performanță măsurată cu... cu

reaua unui concurent, iată că se 
dă plecarea în cursa de 400 m. 
Dumitru Drăgan pornește in cursă, 
prof. Neagu pornește și ea... cro
nometru! Peste exact 36 de se
cunde (unii spun că nu de la 
pornirea in cursă ci de la por
nirea... cronometrului), Drăgan 
trece linia de sosire. Și cînd te 
gindeștl că specialiștii susțineau 
că recordul mondial de 45,4 sec. al 
lui Lou lones are șanse să dăi
nuie!...

...Și dacă tot sintem la Călă
rași, să facem o mică plimbare și

pînă la.. Buzău. Scopul? Același: 
să asistăm la un concurs școlar 
de atletism. Este drept că mu 
vom da peste performanțe de ta
lia celor din Călărași, totuși vom 
avea și aci lucruri interesante de vă
zut, prin intermediul coresponden
tului N. Stănescu. lată-ne deci pe 
terenul de la Casa pionierului, in 
plină întrecere. Tocmai se desfă
șoară aruncarea suliței. Se apro
pie de sector trei concurente, doi 
arbitri și... o singură suliță, care 
nu întîrzie să-și ia zborul și să se 
înfigă hăt departe. Peste cîteva 
clipe, prof. N. Ciobanii, arbitrul 
probei, o pornește și el, cu pași 
egali (in măsura posibilităților) 
pe urma suliței și, ajuns acolo, 
notează cu grijă în foaia de con
curs rezultatul aruncării, exprimai 
în... pași. „Nu aveți ruletă?" l-a 
întrebat un curios pe prof. Gh. 
Tudorie, directorul concursului. 
„Ba da, a răspuns acesta, imper
turbabil, dar... am uitat s-o a due 
de acasă". Și concursul continua, 
fiecare aruncătoare făcind in. pre
alabil o mică încălzire, pentru 
a-și aduce sulița aruncată de pre
decesoarea ei.

Este drept că, totuși, concursu
rile au fost organizate, probele 
s-au desfășurat și... rapoartele au 
pornit spre cei în drept. îmbogă
țind statisticile. Dar cui și în ce 
măsură folosesc astfel de con
cursuri?

V, A, J



HOTARÎREA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine 
cu privire la reorganizarea mișcării de cultură fizică și sport 

din Republica Populară Romină
(Urmare din pag. lj

cercuri de turism în întreprinderi. Cheltuielile necesare 
funcfionării acestei asociații vor fi asigurate din veni
turile proprii.

8. — Ziarele „Sportul popular", „Uj Sport", precum 
ți revistele „Cultură fizică și sport" și „Stadion" vor de
veni publicații ale IJ.C.F.S. Celelalte publicații tehnice — 
„Fotbal", „Șah" etc. — vor trece la federațiile respec
tive.

9. — Activitatea sportivă competițională care se 
practică în cadrul A.V.S.A.P., cu excepția sporturilor a- 
viatice, va trece în preocuparea colectivelor și cluburilor 
sportive și a federației respective. A.V.S.A.P. urmează să 
se ocupe numai de aspectul aplicativ al unor sporturi: 
tir, moto etc.

10. — Ministerul Finanțelor și Comitetul de Stat pen
tru Prețuri în colaborare cu U.C.F.S., ministerele producă
toare și Ministerul Comerțului vor reexamina prețul de 
vînzare a materialelor și echipamentului sportiv în sensul 
micșorării prețului acestora.

De asemenea se vor crea condiții avantajoase U.C.F.S. 
la importul materialelor sportive.

Ministerul Finanțelor va lua măsuri de reducere a im
pozitului pe spectacole ce se percepe la manifestațiile 
sportive organizate de U.C.F.S. sau organele sale.

Consiliul Central al Sindicatelor împreună cu Ministe
rul Finanțelor și cu U.C.F.S. vor elabora instrucțiuni 
în vederea stabilirii contribuției din fondul întreprin
derii pentru dezvoltarea educației fizice din întreprinderi 
și instituții.

De asemenea ministerele vor elabora instrucțiuni pentru 
organele lor în subordine privind obligația acestora 
în sprijinirea materială și morală a acestei activități.

Cheltuielile necesare pentru organizarea și funcționarea 
cluburilor vor fi asigurate din contribuția colectivelor 
sportive, încasări de la manifestații sportive etc.

Pronosportul, întreprinderea de exploatare a bazelor 
sportive și întreprinderea de difuzarea materialelor spor
tive cu întreaga rețea de desfacere vor trece la Uniunea 
de Cultură Fizică și Sport.

In vederea asigurării materialelor sportive de calitate 
și cu prețuri convenabile și pentru a reduce importul 
unor produse de acest fel, unele întreprinderi și ateliere 
care au produs și produc materiale sportive vor trece 
sub conducerea U.C.F.S.

*

Organele de partid regionale, raionale și orășenești, 
precum șl din instituții și întreprinderi vor trebui să spri
jine efectiv alegerea, constituirea și funcționarea noilor 
organe ale mișcării sportive, astfel încît U.C.F.S. să de
vină o organizație puternică, capabilă să mobilizeze masele 
largi de oameni ai muncii in practicarea educației fizice.

Organele de partid vor răspunde de activitatea desfă
șurată de U.CF.S. Ele vor veghea ca în U.C.F.S. să fie 
alese elemente cinstite, capabile să conducă cu succes 
mișcarea de cultură fizică.

Se recomandă sindicatelor să se ocupe de problema 
culturii fizice ca de o parte integrantă a activității sin
dicale, ca un mijloc important în realizarea unei munci 
de înaltă productivitate, de întărire a sănătății oamenilor 
muncii, de folosire plăcută și utilă a timpului lor liber.

Principala atenție va trebui să fie acordată atragerii 
membrilor de sindicat și a familiilor acestora în practica
rea educației fizice și asigurării mijloacelor materiale 
necesare dezvoltării acestei activități.

U.T.M. va trebui să devină principalul factor de mo

bilizare a maselor de tineri de la orașe și sate în practi
carea educației fizice. Fiecare utemist trebuie să devină 
un purtător al insignei G.M.A.

In întreprinderi utemiștii trebuie să devină membri do 
frunte ai colectivului sportiv. De asemenea U.T.M. trebuie 
să organizeze activitatea cultural-sporti vă în parcurile 
de cultură și odihnă.

U.T.M. va organiza concursuri sportive locale și va 
mobiliza tineretul în acțiunea de amenajare și întreținere 
a bazelor sportive.

O sarcină importantă revine organizațiilor de U.T.M. 
de a se ocupa de educația moral-politjcă a tinerilor 
sportivi.

Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale va lua 
măsuri pentru o mai bună organizare a controlului medi
cal al celor care practică educația fizică și sportul. De ase
menea va lua măsuri pentru a extinde practicarea cul
turii fizice medicale în unitățile sanitare și va sprijini 
introducerea ei în întreprinderi.

Sfaturile populare trebuie să asigure posibilități cît 
mai largi de dezvoltare a culturii fizice șl sportului In 
acest scop se vor construi și amenaja baze sportive folo
sind și fonduri din autoimpunere și mobilizînd cetățenii 
la muncă voluntară.

Măsurile privind reorganizarea activității de cu'tură 
fizică urmează a fi luate în mod treptat, în așa fel înc’t 
să nu dăuneze bunei desfășurări a activității sportive în 
curs.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și 
Consiliul de Miniștri își exprimă convingerea că măsuri!* 
cu privire la reorganizarea mișcării de cultură fizică și 
sport, avînd sprijinul miilor de cadre obștești vor de
termina un nou avînt in dezvoltarea culturii fizice și 
sportului in Republica Populară Romînă.

Prim Secretar 
al Comitetului Central 

al
Partidului Muncitoresc Romîn 

Gh. Gheorghiu^Dej

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al 
Republicii Populare Romine 

Chivii Stoica

Bistrița
O însemnată

și-a „mutat” albia! 
victorie a constructorilor

Ștafeta
Festivalului

hidrocentralei de la Bicaz
— Corespondență telefonică — 

Duminică spre ora primului am 
văzut o p'.ută făcîndu-și drum pe 
calea de apă a Bistriței. E un apt 
într-atîta de divers, incit n-aș fi 
avut curajul, in mod obișnuit, să-l 
înfățișez cititorilor. In mod obiș
nuit... Fiindcă, duminică, spre 
miezul zilei, pluta care-și făcea 
drum pe calea de apă a Bistriței 
a fost urmărită cu o firească e- 
moție de lungi și tăcute ș:ruri de 
oameni. Fiindcă pe locurile pe un
de trecea pluta, călcasem apăsat 
cu. piciorul înainte cu 24 de ore. 
Fiindcă în urmă cu ab a o jumă- 
tate de ceas, o uriașă albie de be- 

,ton, uscată, se înfățișa privirilor 
noastre.

Iar acum, iată: pe Bistrița își 
face loc o plută! Prin truda ne
obosită a constructorilor hidro
centralei „V. I. Lenin" de la Bi
caz. Bistrița și-a schimbat cursul 
de veacuri. Acolo, la barai, tăcu
tele șiruri de oameni, care pri
veau trecerea plutei, sărbătoreau 
o izbindă de preț...

Am fost martorul acestor mo
mente simple și Muși solemne. 
Am ascu'tat explozia prin care 
ultima împotrivire a Bistriței a 
fost zdrobită, am văzut apele, în~ 
spăimîntate, căiîndu-și calea hără-

zită de om. Se va scrie încă mult 
— și pe merit — despre omul a- 
cesta. constructor al socialismului, 
în stare să frîngă cerbicia naturii 
și s-o supună voinței sale.

...Ludovic Melniciuc: om la 
cincizeci de ani, sosit la Bicaz în 
vremea cind șantierul nu era de- 
cît un proiect îndrăzneț. Dulgher 
de meserie, comunistul Melniciuc 
a ridicat primele barăci în care 
aveau să se adăpostească viitorii 
constructori. Unii din cei veni fi 
s-au înfiorat în fața puterii reci 
a stîncilor și a apei. Dar în sufle
tul lui Melniciuc n-a pătruns nici 
o clipă îndoiala. Și l-am reînfîlnit 
în fafa coloșilor de beton, privind 
cu înfrigurare, cu lăcomie, apele 
Bistriței curgînd pe noul făgaș.

...Anton Beretca: tînăr — 
cum sînt majoritatea dintre 
2.700 de oameni calificați la 
raj. A venit pe șantier ia 19 
Azi, la cei 25 de ani pe care-i
maistrul Anton Beretca s-a i- 
dentificat cu șantierul.

Oamenii... Ei sînt cei care — la 
chemarea partidului — fac drum 
luminii, prin 
sînt acei 
1.145.000 
șl stîncă 
2.500.000

au turnat aci 148X100 m.c. betoa
ne.

Și, în ziua clnd prima plută tre
cea pe noul curs de apă al Bistri
ței, în ochii oamenilor se deslu
șea ■ simtămîntul unei victorii.

S. CONDRUȚ

Copii, 
centrele de notație 

vă așteaptă!

ziM&
&

FESTIVAL

așa 
cel 
ba- 
ani. 
are,

stîncă și apă. Ei 
care au săpat aci 

metri cubi tone diluviu 
in greutate de peste
tone. Ei sînt acei care

Etapa regională a Spartachiadei de vară
• ^eȘte 1000 de tineri și tinere au luat parte la desfășurarea 

Festiva.u.ui regional al tineretului din Cluj. Cu acest prilej, au avut 
loc și întrecerile din cadrul etapei regionale a Spartachiadei de 
vară.

Numeroșii spectatori au aplaudat cu căldură pe tînăra Maria 
Maricioc, din Turda, care a obținut o dublă victorie: ea s-a clasat 
pe primul loc în probele atletice de 80 m. plat (11,2 sec.)' și sări
tura în lungime (4,78 m). Dintre participanții la întracerile de 
natație s-a remarcat, în deosebi, tînărul clujean Horia Giurgiuman, 
câștigătorul probei de 100 tn. liber (1:16.9). Formația de handbal 
dlin comuna Baciu a devenit campioană a regiunii Cluj, iar echipele 
de volei din Bistrița (fete) și Aiud (băieți) a-u cucerit dreptul de a 

reprezenta regiunea Cluj în etapa finală a Spartachiadei. La capă
tul unor dispute sportive însuflețite, echipa de oină din Dej și-a 
adjudecat primul loc în clasamentul celo-r 12 formații prezente la 
întrecerile fazei regionale.

® Programul Festivalului tineretului din regiunea Galați a 
cuprins, de asemenea, concursurile etapei regionale a Spartachiadei 
de vară a tineretului. Vorbind despre aceste întreceri sportive se 
cuvine să relevăm, mai ales, comportarea echipei de handbal diin 
Macin — clasată pe primul loc.

Nu se po-ate ca vreunul dintre^ 
voi să nu fi auzit despre cele j 
nouă centre de inițiere în nata-C 
țle din București, și nu se poate / 
să nu fi avut vreun coleg care \ 
abia cu două săptămîni în ( 
urmă se temea de apă ca de... I 
foc, în timp ce acum, după / 
15 zile de „cursuri" înoată ca N 
o zvîrlugă. Credem că fiecare din- f 
tre voi i-a invidiat pe „noro- \ 
coșii" care au reușit să se \ 
înscrie și să ia parte la cursu- T 
rile primei serii, primind, la C 
absolvire, brevetul și INSIGNA / 
DE ÎNOTĂTOR! \

Dar ei au terminat și vă 
lasă vouă locul. De la 1 iulie, 
la ștrandurile „Dante Gher
man", Știința Tei, Energia Flo- 

i reasca, Dinamo Floreasca, Lo 
comotiva Băneasa, Obor, Li- 

. bertății, Izvor și la Palatul 
pionierilor, a început o nouă 
serie a cursului de inițiere la 
natație. Precum știți, probabil, 

I la ștrandul „Dante Gherman" 
centrul funcționează zilnic pe 

I trei grupe, între orele 8—11, 
11 — 14, și 14—17.

Ce vă rămîne de făcut? Dacă 
înscrieți, 
la seria 
care se 

înscrieri.

văvă grăbiți să 
puteți participa chiar 
1—15 iulie, pentru 
mai primesc încă 
Nu aveți decît să mergeți la
unul din aceste ștranduri (ce! 
mai apropiat de locuința voas
tră) și să vă înscrieți și... să 
începeți cursurile la capătul 
cărora veți obține frumoasa 
insignă care le va dovedi tu
turor că nu vă mal temeți de 
apă.

Mîine dimineață din fața Casei Muncitorești 
din Reșița, maistrul laminorist Matei Stub- 

nea — unul dintre cei mai vestiți fruntași 
în producție de la marele combinat metalurgic 
din „Cetatea de Foc" — va da plecarea pri
mului schimb al Ștafetei Festivalului. In ca
drul mitingului ce va avea loc, tineretul reșițean 
își va exprima din nou sentimentele de solidari
tate cu tînăra generație a tuturor popoarelor, care 
năzuiește spre o viață pașnică și fericită.

Mesajul de salut adresat Festivalului de la Moscova va fi pur* 
tat — în primul schimb — de atleți fruntași ai regiunii Timișoara.
Aceștia îl vor preda schimbului doi, alcătuit din cicliști — care, la 

rîndul lor. îl vor înmîna motocicliștilor din al treilea schimb c« 
va avea de străbătut traseul pînă la Timișoara.

In după-amiaza aceleiași zile, purtătorii Ștafetei vor sosi pe sta
dionul „23 August" din orașul de pe Bega. Mitingul organizat aci 
cu acest prilej va fi urmat de o întrecere de fotbal între selecționa
tele orașelor Timișoara și Arad.

4 iulie. Coloana motocicliștilor, pornită de la Timișoara, va par-* 
curge drumul pînă la Arad, unde va preda mesajul — pentru cîtva 
timp — tineretului din această localitate Apoi, alți purtători aî 
Ștafetei vor pleca din Arad pentru a preda Ștafeta tineretului din 
regiunea Hunedoara.

fn următoarele zile Ștafeta Festivalului va continua să parcurgă 
celelalte trasee din țara noastră, iar pentru data de 7 iulie este 
prevăzut ca tineretul patriei noastre să primească din partea tine
retului din R P. Bulgaria mesajul Ștafetei Internaționale a Festiva
lului, pe care îl va purta pînă la Ungheni.

Momente de repaus la centrul de inițiere 
Gherman".

înotului „Dante



Un „mîc campionat ewopean’

După meciul cu Franța
și înaintea Jocurilor de la Moscova

la proba de că- 
totodată semnalul de

Miine prima proba: calaria
Șirul manifestărilor sportive in

ternaționale pe care le găzduiește 
în această vară Capitala, este 
într-adevăr neîntrerupt. Este 
acum rîndul pent itloniștilor din 
cinci țărj ale Europei să-și 
înscrie întrecerea lor pe afișul 
competițiilor internaționale la or
dinea zilei. Mîine, la ora 9.30 
dimineața, comanda starterului 
care va da drumul în cursă pri
mului concurent 
lărie, va fi 
începere al primului concurs in
ternațional de pentatlon modem 
al R.P.R.

’’N „MIC CAMPIONAT 
EUROPEAN"

Expresia nu ne aparține nouă, 
ci antrenorului echipei maghiare 
Gyorgy Kissgyorgy. „Afirmînd 
aceasta, ne spunea interlocutorul 
nostru, mă refer nu atît la par
ticiparea numerică, cît mai ales 
la valoarea echipelor înscrise în 
acest concurs. Dacă este adevă
rat că lipsesc echipe bune din 
Europa, cum sînt cele ale Sue
diei sau Elveției, nu mai puțin 
adevărat este că se află aici toc
mai acelea care și-ar disputa în
tîietatea într-un asemenea cam
pionat al Europei: U.R.S.S. și 
Ungaria".

Dar ceea ce dă o notă cu totul 
specială de interes primului nos
tru concurs internațional de pen
tatlon este caracterul său de exa
men, de verificare înaintea Jocu
rilor de la Moscova și a campio
natelor mondiale ce vor avea loc 
în Mexic.

PARTICIPANT»
Din păcate nu putem oferi citi

torilor noștri echipele definitive 
ale celor 5 țări participante la 
concurs, pentru simplul motiv că 
eăe -vor fi cunoscute abia

seară, la ședința tehnică. Vă pu
tem însă informa despre loturile 
participante.

Lotul sovietic cuprinde pe cei 
trei componenți ai echipei cam
pioane olimpice: Alexandr Tara
sov, Igor Novikov și Ivan Deriu- 
ghin, pe campionul mondial Con
stantin Salnikov și pe tinerii pen- 
tatloniști Leonid Ciuparski, Boris 
Pahomov, Vladimir Halian și E- 
duard Zdopnicov.

Lotul maghiar numără pe Geza 
Ferdinandy, participant la J.O. 

de la Melbourne, și pe internațio
nalii Szabo, Nagy și Bodi

Lotul bulgar: Nicola Nicolov, 
Ivan Popov, Gheorghi Saev, Pe
ter Petrov.

Lotul polonez: Mazur, Sulaj- 
nis, Przibilski și Bogdan.

In sfîrșit, lotul R.P.R. este cel 
anunțat, și anume: Țintea, Teo- 
dorescu, Ionescu, Stoenescu, Ro-

man, Iorgulescu și Manciu.
Fiecare țară va participa cu cite 

o echipă de 3 oameni, țara noas
tră cu 2 echipe, iar ceilalți con- 
curenți vor participa probabil nu
mai la cvadriatlon (fără călărie).

MIINE, PRIMA PROBA: 
CALARIA

Pe un traseu situat în vecină
tatea G.A.S. Roșia Tunari va a- 
vea loc mîine de la ora 9,30 
proba de călărie. Ea va fi pre
cedată cu o oră de solemnitatea 
de deschidere. La G.A.S. Roșia 
Tunari se poate ajunge: cu au
tobuzul 31 pină la Pipera, iar 
apoi pînă la al 2-lea canton c.f.r. 
sau cu tramvaiul 5 pînă la Flo- 
reasca, apoi cu mașina 45 pînă 
la același canton, de care, la 
250 m. dăstanță se află locul 
startului.

Pe apa lacului

Canotajul academic ne poat

Cunoșteam imensul succes de 
care se bucură boxul amator in 
Romlina și, chiar la prima mea de
plasare la București, am putut 
constata aceasta cu propriii mei 
ochi, văzînd mulțimea celor 
20.000 de spectatori, venifi pe 
Stadionul Republicii pentru 3 a- 
sista la meciul Rorrânia-Franța. 
Succesul acesta este, pentru toți 
cei ce iubesc boxul, de la antre
nori la conducători, o prețioasă 
încurajare de a persevera In mi
siunea pe care o au de indeplmii. 
Dintre toate sporturile, boxul este 
fără îndoială cel în care clasa se 
obține cel mai greu, lată de cț 
fiecare intîlnire trebuie să com
porte, pentru învingători ca și 
pentru învinși, învățăminte preți
oase.

După București, unde Romlnia 
a repurtat victoria pe care o me
rita în fața Franței, și înaintea 
Jocurilor de la Moscova care, 
peste cîteva săptămlni vor per
mite o nouă și largă confruntare 
internațională, criticile îmi 
mai utile decîț elogiile.

Intr-adevăr, a fost curios 
constat că tocmai valorile 
mai sigure au fost decepțiile
mai crunte. De partea franceză, 
voi cita in primul rînd pe Rene 
Li beer care s-a lăsat purtat de 
confuzie și de o incoherentă

par

să 
cete 
cele

Sonia lnovan, cea hună
dintre reprezentantele noastre in 
tnttlnirea cu echipa R.D.G., 
crează la 
locul 1.

lu- 
bîrnă unde a ocupat

fioto I. Mthăică)

îniiinirii de gimnasticăBilanțul
cu reprezentativele R.D.G. ne este 
favorabil. A<tit pe echipe cît și in
dividual, gimnaștii romini au cîș- 
tigat, înscriind astfel în palma
resul lor o nouă și, (în cazul 
băieților) remarcabilă victorie. De 
ce este aiit de valoroasă victoria 
echipei noastre masculine pe care 
o subliniem din nou ? Pentru că 
ei au învins pe aceiași giinnaști 
care, cu numai un an în urmă, la 
Erfurt a inl'ecuseră și încă la 
o di'erență de zece puncte. Teo
retic, ți und seama de experiența 
gimnaștilor germani și de palma
resul lor internațional, aceștia ple
cau ca favoriți în concurs. Ceea 
r» își P'OPusese echipa noastră era 
o comoortare cit mai bună meri
torie, în fața unui adversar pe 
care .car:ea de vizită" îl reco
manda superior. Cu atît mai mare 
este dec meritul băieților noștri, 
care nelăsindu-se intimidați și lup- 
Und cu o ‘xtraordinară ambiție 
fisa adjudecat — pe merit — 
victoria. Este bine să precizăm 
Insă că prin succesul recent re
purtat nu s-a rezolvat problema 
gbnnastici noas're masculine de 
par ormantă unde mai sint încă 

țucut. .4 fost repurtai 
care — în mod nor-

a-.x’.e

schimbare de gardă. Cit despre 
Claude Saluden, el a ciștigat în 
fața lui Demeter, dar a fost mult 
mal puțin convingător decît la 
Praga.

De partea romînilor,. campionul 
olimpic al welterilor. Linca, m-a 
deziluzionat în egală măsură. El 
are totuși circumstanțe atenuan
te: mai intîi, un adversar care, 
„bgățîndu-se" de el, l-a împiedi
cat să-și desfășoare obișnuitul său 
stil combativ, apoi lunga sa inac 
tivit at e. Cei mai buni romini au 
fost, după părerea mea, semimi- 
jlociul Dragnea și mijloc'Ut 
Gheorghiu. La francezi, Henny și 
Retail au reușit performanțe mo
deste. Cred însă că cel care 
fi trebuit să primească toate su
fragiile este tînărul Negrea, 
care, învingător fără adversar, 
n-a putut face o nouă probă a 
talentului să:t. L-am văzut totuși 
cîteva clipe pe ring, atunci cînd 
d. Ion Vaida i-a remis medaha 
de maestru emerit al sportului, 
omagiu la care am fost feric't să 
mă pot asocia, desigur mult mai 
modest, remițîndu-i lui Negrea o 
statuetă decernată de către re
vista „Ring".

ar

dar

GEORGES PEETERS 
directorul revistei „Ring 

Paris.

Dubla victorie a gimnaștilor romini:
o obligație pentru viitor

Florica Ghiuzelea (Dinamo București) se pregătește in proba 
de schif simplu.

iarul „Soviețki Sport“ de a- 
cum cîteva zile se ocupa in
tr-un larg comentariu de în

trecerile de canoiaj academic din 
cadrul Jocurilor de la Moscova. 
După ce amintea lista țărilor în
scrise pină acum (Bulgaria, Romi- 
nia, R.D. Germană, Egipt. Polo
nia, Finlanda, Cehoslovacia, 

U.R.S.S.), specialistul in canotaj 
academic al marelui cotidian spor
tiv sovietic făcea o scurtă prezen
tare a participanților, a perspec
tivelor lor. Ei bine, ajungînd la

(foto Gh. EpuranJ
țara noastră, ziarul scrie: „O e- 
chipă foarte numeroasă deplasea
ză Romînia. După cum se știe, ro- 
mînce'ie se numără în rîndul celor 
mai bune vîslașe din Europa iar 
la Campionatele de anul trecut au 
ocupat locuri fruntașe în mai multe 
probe". Un comentariu scurt, dar 
precis și... cuprinzător, pe care 
(nu e deloc o simplă coincidență!) 
rezultatele recente ale Regatei 
Grilnau au venit să-l confirme și 
să-| întregească.

Așa incit pentru cei ce urmă-

Moscova se îmbogățește cu noi baze sportive

tehnice 
tinere- 
numă- 
sporti-

pe cei ce l-atl 
îi și obligă in 

gimnaștilor

îi bucură 
obținut, dar care 
același timp. Deci, _ 
romini li se cere acum, mai mult 
ca oricînd, mai multă muncă, per
severență și conștiinciozitate în 
pregătire.

Individual, 
oc u pat locul T. El 
performanță în 
gimna-ști germani 
Wemer, Giinter 
Wolfgang Gipser, 
sat, în grup, după el. Frederic O- 
rendi s-a comportat foarte bine 
la toate aparatele. Obținînd de 3 
ori locul I (la cal, inele și bară) 
și de 2 ori locui III (la sol și pa
ralele) Frederic Orendi a dovedit 
o serioasă constanță în evoluție. 
Dintre ceilalți componenți ai e- 
chipei noastre s-a.u făcut remar
cați Mihai Botez, Ștefan Hărgii- 
laș și Andrei .K.erekes care ne-azi 
adus puncte prețioase. Slab au 
concurai Nico'ae Covaci, Ștefan 
Harko și Iosif Focht, care au pă
rut depășiți de concurs.

întrecerea echipelor feminine 
ne-a revenit insă mai greu derit 
era de așteptat. Față de gimnas
tele noastre sîntem — și este fi
resc să fim așa — mai exigeați, 
deoarece e-le au o valoare inbii- 
dială. Performanțele înregistrate 
de formația iioasitră feminină — 
și care au situat-o în rîndul ce
lor mai puternice echipe din lume 
— o recomanda drept cîșiigătoa
re sigură și la diferență aprecia
bilă. Victoria la 
puncte obțiriuiă în 
R.D.G. (tînără și lipsită de expe
riența Concursurilor) nu ne mul
țumește. Din partea fetelor noa
stre ne așteptam la mai mult. Di
ferența mică de punctaj dintre e- 
chipele R.P.R.—RJJ.G, se explică

Frederic Orendi a 
a reușit această 
fața valoroșilor 

Otto Heintz- 
Nachtigail și 

care s-au cla-

și prin slaba comportare la birnă 
a două dintre concurentele de 
bază ale echipei Elena Teodorescu 
și Emilia Vătășoiu. De altfel, a- 
ceastă greșeală a și „costat-o" pe 
Elena Teodorescu, locul 1. Pier- 
zînd un punct pentru căderea 
după aparat, Elena Teodorescu a 
ocupat numai locul IV ceea ce nu 
reflectă adevărata sa valoare. 
Sonia lnovan ne-a dat din nou 
prilejul să vorbim despre ea în 
cuvinte elogioase. Modestă, perse- 
verentă și foarte atentă de-a lun
gul întregului concurs, Sonia Ino- 
van a ciștigat, intrecînd cu 10 su
timi 
mai
de talia primelor noastre echipie
re). Bine au lucrat și Georgeta 
Hurmuzache of cărei exercițiu la 
paratele a entuziasmat din nou. 
Anastasia Ionescu și Elena Pe
troșanii.

Cîteva . cuvinte despre oaspeți. 
Băieții sînt foarte buni, la unele 
aparate (sărituri, cal, paralele) și 
ne sînt superiori prin ținuta și 
corectitudinea cu care lucrează. Ei 
au o excelentă condiție fizică, 
practică o gimtidslKă în care ele
mentele acrobatice predomină și 
sM toți cam de aceeași odoare, 
ceea ce asigură omogenitatea e- 
chipei. Am remarcat pe Otto 
Heintz Werner, Gunter Nachtigall 
și Wolfgang Gipser -— ultimul un 
gimnast cu multă forță șl o bună 
detentă. Dintre gimnaste Roselo- 
re Sonntag, Vera Ewald, Ursu'a 
Landgraf. lise Schultzer s-au re-

pe Roselore Sonntag (cea 
bună gimnastă a R.D.G. șl

aproximatio 2
fața echipei marcat în special dar și celeMle 

reprezentante ale . R.. D.G. Anei iese 
Jordan, Grefei Scherer, Renale 
Schneider și Cristei Burkhardt 
sînt gimnaste bune despre care 
vom avea în curînd prilej să mai 
vorbim. ELENA MATEESCU

I Fiecare ediție a Jocurilor tinere- 
J tuhii a îmbogățit nu numai tabele- 
t le recordurilor- și performanțelor, 
[ prieteniile sau cunoștințele 
) ale participanților. Jocurile 
I tului au făcut să sporească 
r rul bazelor și amenajărilor
ț ve din orașele care au găzduit 
, această importantă competiție. Ast- 
I iei, Bucureștiul s-a îmbogățit ou 
1 mărețul stadion „23 August" și cu 
* o seamă de alte baze sportive. La 

Varșovia, s-a ridicat impunătorul 
stadion 
sări", 
war",

Și 
IlI-a 
rească și numărul bazelor sportive 
de care dispune capitala Uniunii 
Sovietice. întrecerile și competițiile 
vor avea loc pe 40 de baze spor
tive. Numeroase alte terenuri vor 

1 folosi ca loc de antrenament. O 
statistică sumară a arătat că aproa
pe o jumătate de milion de specta
tori vor putea fi simultan 
întrecerilor.

’ Special pentru cea de 
ediție a Jocurilor au fost

' jate noi construcții sportive. Una 
dintre ele se ridică pe strada Mi- 
ronovskaia. Aici va fi dat în scurt

1 timp în folosință cel mai mare 
combinat de natație din Uniunea 

’ Sovietică. El va dispune de cinci 
i bazine, dintre care trei de antrena

ment, linul pentru sărituri în apă
1 și unul pentru copii. Combinatul 

are, de asemenea, numroase clă- 
. diri suplimentare cuprinzînd ves

tiare, săli de odihnă, săli de antre
nament; cinematograf și altele. In' 
scurt timp, capitala Uniunii Sovie
tice se va mai îmbogăți cu două

. bazine descoperitei. Unul dintre 
ele a fost amenajat pe șoseauna 
Leningrad în apropirea stadionu
lui Dinamo, cel de al doilea pe 
apa fluviului .Moscova.

Pentru participant la întrece
rile de tenis de masă a fost construit 
un paviilion special în incinta sta
dionului Sahtior. In sălile pavilio
nului încap opt mese de joc și 12. 
pentru antrenamente.

Trebuie să mai amintim recon- 
I strucția generală care s-a făcut 

velodromului „Tinerilor pionieri".
’ Aici a lost amenajată o pistă olim

pică de belon și tribune pentru

„Al celei de a X-a anivet- 
patinoarul artificial „Tor- 
săli și terenuri sportive.

iată că acum, la cea de a 
ediție. Jocurile vin să mă-

12.000 locuri. Velodromul dispune 
de asemenea de o serie de clădiri 
suplimentare care creează maximum 
de comoditate participanților, an
trenorilor, corpului de arbitri.

Adăugind la aceasta construc
țiile care s-au făcut pe stadioanele 
Metrostroi și Burevestnik, amena
jările aduse pistei nautice de la 
Himki, investițiile în inventar spor
tiv, vom putea avea o imagine 
clară a faptului că competiții de 
amploarea Jocurilor tineretului a- 
duc o reală contribuție și la dez
voltarea bazei sportive din orașele 
organizatoare.

f
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Deși tinere ca vîrstă, Jocurile 
sportive internaționale prietenești 
ale tineretului, cunosc de acum 
tradiții bogate. Nenumărate amin
tiri sînt legate de primele două 
ediții ale acestor grandioase com
petiții. Să răsfoim împreună car
netele de însemnări pe care am 
înserat momente și impresii de 
La trecutele desfășurări ale între
cerilor mondiale ale tineretului.

...La prima ediție a Jocurilor, 
desfășurată la București in 
attului 1953, au luat parte 
sportivi din 35 țări. Bărbații 
disputat întîietatea în 18 
pline, femeile în 10. Bilanțul 
petițiilor a fost rodnic: în ....... 
tala Rom'miei au fost stabilite 5 
recorduri mondiale, 5 europene și 
83 recorduri naționale.

...Neuitată va rămîne cursa de 
5.000 m. desfășurată pe pista sta
dionului Republicii. Spectatorii 
prezenți atunci in tribune ‘au pro
babil și acum proaspăt in me
morie finișul extraordinar al nu
mai puțin extraordinarului Emil 
Zatopek care pe ultimii 400 metri 
a refăcut handicapul de aproape 
70 m. care îl despărțea de lider, 
un oarecare necunoscut... Vladimir 
Kuț. Cursa s-a încheiat cu victo
ria campionului cehoslovac dar l-a 
consacrat deopotrivă și pe tînărul 
atlet sovietic care după acel ,,bo
tez al focului" a mers din victorie 
în victorie, ajungînd (știți bine) 
recordman mondial și dublu cam
pion olimpic în probele de fond.
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Bilanțul recentelor întîlniri internaționale 

de volei ne este favorabil...
...cu atit mai mult, cu cit echipele Cehoslovaciei au atins nivelul 

maxim al posibilităților lor
Noutăți...
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la un loc pe podiumul ce va fi 
instalat pe malul lacului Himki 
din apropierea Moscovei...

Rezultatele excelente obținute în 
ultimele 3 campionate europene de 
echipajul nostru feminin de 8-ț-l 
(totdeauna locul II) sînt cunoscute 
cititorilor noștri. In acest an, me
todele de antrenament precum și 
alcătuirea formației pe baza con
cursului de selecție în ambarca
țiuni mici de 24-1, se pare că au 
contribuit la o creștere valorică a 
formației, care a realizat timpuri 
din cele mai bune. Cu timpuri sub 
3.20, „optul" nostru de fete se a- 
nunță un protagonist al probei care 
va încheia întrecerile feminine de 
canotaj academic de la Jocurile 
Tineretului.

In acest an, nici băieții noștri 
nu stau mai prejos — ca pregătire 
și performanță — decît fetele. 
„Deabia așteptăm să luăm startul 
la Moscova — spunea zilele tre
cute Tudor Bompa, din echipajul 
C.C.A., reprezentant al țării noastre 
Ia 4-j-l. Știm că proba va fi 
foarte grea, dar vom face totul 
pentru a scoate un rezulta1. bun“. 
Și cum să nu fie grea proba de 
4-j-l, cînd aici vor lua startul fin
landezii (actuali campioni ai Eu
ropei), vîslașii sovietici (locul II la 
Bled), echipa germană 
care la 
în proba 
maghiar 
Snagov) 
valoare ?!... Canotorii așteaptă cu un 
mare interes și „bătălia opturilor" 
în care țara noastră are posibili
tatea de a prezenta echipajul dina- 
movist cîștigător detașat al Rega
tei Snagov. Multe speranțe sînt 
legate și de echipajele de perechi 
de rame (Pongraț — Radu, res
pectiv Kurecska, Vereș + Ghiță) 
care s-au impus autoritar în Re
gata Snagov.

Vor reuși canotorii noștri 
îndeplinească speranțele legate 
cursele de pe lacul Himki ?

Răspunsul este legat numai 
ei. De munca lor de pregătire, 
putere de luptă.

• Din îndepărtatul Trinidad a 
sosit scrisoarea lui Mike Agostini 
prin care faimosul sprinter își ma
nifestă dorinfa de a participa la 
Jocurile tineretului de la Moscova. 
Mulțumind pentru invitația ce i-a 
fost trimisă de Comitetul Olimpic 
al U.R.S.S., Agostini arată că 
speră să primească aprobarea A- 
sociației amatoare de atletism din 
Trinidad, pentru a participa la 
marea competiție tinerească 
capitala Uniunii Sovietice.

• După cum se anunță din 
ney, Uniunea de atletism a 
traliei a dat permisiune lui Allan 
Lawrence, deținătorul medaliei o- 
timpice de bronz în cursa de 
10.000 m. să ia parte la Jocurile 
tineretului. Peste 
lorosul fondist va 
cava.

‘ _ T Vorwărts
Griinau a învins detașat 
respectivă, apoi echipajul 
(care a cîștigat Regata 
și atîtea alte „bărci" de
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l’-iția excepțională a sportivei din 
R.D.G. Ursula Donath care a par
curs 400 m. în 54,4 sec. stabilind 
de asemenea un nou record 
lumii.
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Trei victorii și o singură în- 
frîngere. Cifrele rezumă — în a- 
cest bilanț pozitiv favorabil nouă 
— vizita pe care ne-au făcut-o 
echipele de volei ale Cehoslova
ciei, marcînd un frumos și pres
tigios succes pentru reprezenta
tivele Romîniei.

Voleiul nostru, situat pe locul 
al doilea din lume cu prilejul 
campionatelor de la Paris, și-a 
confirmat și de astă dată valoa
rea, justețea ierarhiei stabilite în 
1956 și faima mondială de care 

In sprijinul afirmației 
nu se poate mai

cienii cehoslovaci urmăresc neapă
rat o nouă orientare în această 
privință ne a arătat-o cu precizie 
îndeosebi meciul de duminică 
seară dintre echipele masculine.

Echipa campionilor mondiali a 
început fără Tesar, care înceti
nește de regulă jocul, dar cu Laz- 
nicka, a cărui prezență în forma
ția de bază dă totdeauna un plus 
de vigoare și ritm superior acti
vității reprezentativei Cehoslo
vaciei. In rest, echipa cehoslova
că i-a folosit — în afară de ru- 
tinații Golian și Paldus — doar 
pe tinerii Veselko, Kedles și Sin- 
ski. Și astfel, ca niciodată in tre
cut, voleibaliștii cehoslovaci s-au 
pus repede pe picioare, pornind 
ei de la primul schimb de mingi 
iureșul pe care de obicei îl în
cepeau adversarii lor.

Cum a fost cu 
atît de repede și 
schimbarea aceasta ? 
za ? 
chema 
sinka, 
căror 
— în . 
R. Cehoslovace ne-a 
tăm 
senți Mușii, Schwartzkopf și 
Broz .. Și se mai numește, atunci 
cînd ne referim la formația fe
minină, Spelinova, Holubova, 
Krizova și Ulmanova apariții noi 
și ele în prima garnitură a Ce-

hos'ovaciei, dar umbrind complot 
amintirea titularelor de la Pa
ris, Vataskova, Staudova, Kuce- 
rova, Moravkova...

Este vorba de o remaniere care 
a dat rezultate strălucite, căci, 
iată, echipele Cehoslovaciei s-au 
comportat aproape ca niciodată 
în trecut, la un nivel valoric su
perior poate chiar și celui de la 
„mondialele" din 1956. Ceea ce — 
ca o primă concluzie — crește 
cu siguranță importanța victorii
lor cucerite săptămîna trecută de 
echipele noastre reprezentative.

Remanierile acestea însă și — 
datorită lor — saltul calitativ și 
sporul de vitalitate pe care l-au 
realizat formațiile Cehoslovaciei 

ne oferă și o altă concluzie, ce 
poate da de gindrt oricărei repre
zentative 
la titlul de campioană masculină 
a lumji și la acela de campioană 
feminină a Europei, titluri ce 
bineînțeles că nu le sînt de loc 
indiferente echipelor noastre, dar 
pe care echipele cehoslovace se 
pare că sînt decise să le apere 
din răsputeri. Va trebui deci' ca 
jucătoarele și jucătorii ce compun 
reprezentativele R.P. Romîne să 
analizeze cu toată seriozitatea 
avertismentul servit prin jocul 

lor de echipele cehoslovace Și să 
se pregătească așa dar... în con
secință.

CONSTANTIN FAUR

se bucură, 
pledează cum nu se poate mai 
bine cele două noi victorii cuce
rite de echipa feminină în dauna 
campioanei Europei și succesul 
obținut de formația masculină a 
R.P. Romîne în primul meci sus
ținut cu campionii lumii. Cu atît 
mai mult, cu cît comportarea 

cîteva zile va- ) oaspeților s-a ridicat din toate 
pleca spre Mos- \ punctele de vedere la un nivel 

superior de exprimare, lăsîndu-ne 
să deslușim în mod clar elemen
tele unui însemnat progres. E- 
chipele Cehoslovaciei se află în- 
tradevăr într-un deosebit de* in
teresant moment al evoluției lor, 
la un punct de evidentă răscruce, 
dar nu în faza de debut, ci la 
apogeul unei experiențe de res
tructurare, care vizează chiar 
concepția de joc.

Este limpede că reprezentativele 
cehoslovace acordă acum în pre
gătirea lor atenție sporită desă- 
vîrșirii calităților fizice, căci au 
realizat o creștere considerabilă 
a rezistenței sportivilor, a forței 
atacului și în general imprimă 
jocului un extraordinar ritm, cu 
care nu ne deprinseseră echipele 
conduse de 
sef Kozak. 
jocul plin 
vreți — de 
orice, lent, 
l.iștii cehoslovaci... 
m%i puțin decît pe vremea cînd 
în prima echipă funcționa ca per
sonaj principal Schwartzkopf, 
pentru că la subtilitățile acțiuni
lor de pînă mai acum cîtăva vre
me s-au adăugat aplombul și vi
goarea unor posibilități ofensive 
de o excepțională tărie, cărora în 
trecut echipele cehoslovace le-au 
dus deseori lipsa. Și că tehni-

dirt

Sid- 
Aus-

luat sfirșit în-• In Egipt au 
trecerile sportive pentru desemna
rea echipei care va pleca la com
petițiile de la Moscova. Din re
prezentativa țării fac parte 150 
sportivi, în mare majoritate cam
pioni ai țării în diferite discipli
ne, precum și 120 tineri și tinere 
din institutele de cultură fizică, 
care vor prezenta un program 
complex de gimnastică de masă.

• Vicepreședintele Federației 
de volei a S.U.A. G, Wilson a a- 
nunțat comitetul de organizare că 
acceptă inivitațta de a veni la 
Moscova în zilele Jocurilor tine
retului. D-sa a făcut de asemenea 
cunoscut că e foarte posibil ca 
voleibaliștii americani să ia par
te la turneul din cadrul Jocurilor.

• Printre alți oaspeți străini 
care șl-au confirmat participarea 
în diverse jurii de apel se află 
B. Niberg (Finlanda), președinte
le Federației internaționale de hal
tere, M. Pfeti, vicepreședintele Fe
derației amatoare de baschet a 
Elveției, L. Ekegren (Suedia) se
cretarul general al Federației in
ternaționale de tir cu arcul, M. 
Alan (Egipt) director tehnic al 
consiliului superior pentru educația 
fizică a tineretului și mulți alții.

• Scrimerul italian Mangearotti 
și ciclistul Baldini au anunțat că 
vor face tot posibilul să fie pre
zenți la Moscova în zilele Jocu
rilor tineretului. Din delegația i- 
taliană vor mai face parte cicliș
tii clubului sportiv din Milano, 
oentatloniști, trăgători cu arcul și 
aileți.

• Luxemburgul a confirmat 
participarea la probele de canoe, 
lupte, haltere și scrimă. De ase
menea va sosi la Moscova un 
grup de turiști care va lua parte 
la reuniunea turistică din capita
la U.R.S.S.

• Boxerii belgieni care și-au 
anunțat participarea la Jocuri vor 
fi însoțiți de vicepreședintele Fe
derației internaționale de box a- 
mator dl. Grandgagnage.
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Metody Macha și lo- 
Caracteristica lor era 
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humor, dar, înainte de
Astăzi însă, voleiba- 

glumesc mult

Fază critică la poarta C.'C.A.; Bendu se pregătește să pyreze 
lovitura ce amenință poarta sa.

(fotp T. Livlu)

Tot despre succesul repurtat la Arnstadt (R. D. G.)
de reprezentativa de polo a țării noastre

Vladimir Kuț s-a impus ca un mare atlet la prima ediție a 
Jocurilor Tineretului de la București.

i

Una din numeroasele știri spor
tive transmise, la începutul săp- 
tămînii trecute, de către agențiile 
de presă făcea cunoscut cititorilor 
noștri un succes al sportului ro
mînesc : în localitatea Arnstadt 
din R. D. Germană, reprezenta
tiva țării de polo pe apă trium
fase în prima confruntare mai im
portantă a anului, învingînd, rînd 
pe rînd, selecționatele Cehoslova
ciei, Poloniei și R.D. Germane.

Un sentiment de admirație pen
tru cei care apăraseră culorile 
țării. însoțit, bineînțeles, de obli
gațiuni profesionale ne-au defer- i 
minat, cîteva zile după aceea, să 
fim prezenți în Gara de Nord, 
dornici de a afla ceea ce știrea, în 
laconismul ei, transmisă de apa
ratul de telegraîlat n-a reușit să 
ne spună...

Modești, ca întoneauna, jucă
torii noștri odată descinși din 
tren au preferat ca despre succe
sul lor să vorbeaisaă... ziarele- | 
străine. Le-am răsfoit în grabă. 
Cronicarul de specialitate de la < 
„Sport Echo" sublinia „Tînăra | 

echipă romînească în progres a 
dat dovadă de multă-., maturitate 1 
în joc. Diferența dintre ea și res* 
tul formațiilor participante la tur
neu nu trebuie s-o măsurăm în ! 
goluri deoarece este vorba de o 
clasă aparte, de stil de joc." Și 
mai departe; „Cît de frumos s-au i 
descurcat ei (n.n. jucătorii romîn ) i 
în fața echipei poloneze. In trei 
rînduri, deși în inferioritate nume
rică, ei s-au priceput de minune 1 
să contrjaataoe și să înscrie tot 1 
atîfea goluri. Aici, a apărut mai I 
clar ceea ce spuneam mai sus re- 1 
feritor la clasa lor ridicată. 
Marea lor mobilitate și fantezia în 
joc sînt „atuurile" lor majore".

Initr-adevăr rezultatele reușite 
de reprezentativa țării la Arnstadt 
o arată în plin progres. Cîteva 
date statistice vin în ajutorul a- 
firmiației noastre. Astfel) în ultU 
mii 2—3 ani meciurile susținute

recent Ia 
soldat cu următoa- 

Romînia—Polonia 
etc.
5—0 pentru Ro

cu adversarii Sntîlnîți 
Arnstadt s-au 
rele rezultate • 
6—2: 6—1: 5—3

La Arnstadt : 
mînia I

Romînla—R-D 
8—3; 7—5; 3—3:

La Arnstadt: 7—3 pentru Ro- 
mînia I

Ceea ce trebuie să ne bucure 
mai mult sînt perspectivele de 
viitor ale echipei. 90 la sută din 
echipă este dominată de... tine
rețe. Atît Zahan, Szabo, Blajek 
cît și Marinescu, Bădiță, Marchi- 
țiu, Kelemen sînt elemente 
s-au ridicat 
sn facă față 
reprezentative 
menea multe 
ționatei de tineret, ca Marinescu. 
Grințescu, Kroner, Danciu etc. 
au atins o valoare foarte apropia
tă de aceea a colegilor lor d n 
prima echipă.

Așa cum spuneam intr-un arti
col anterior, la Arnstadt, jocul de 
polo romînesc și-a scris cartea de 
viz’tă pentru „Trofeul Italiei", cea 
mai Importantă competiție de polo 
a anului, o repetiție generală îna
intea campionatelor europene 
Dar pînă atunci (13—18 august) 
a rămas timp suficient pentru ca 
pregătirile jucătorilor din lot să 
se dc fășoare în condițiuni nor
male. Se impune un program, în 
asemenea fel gradat incit ziloe 
cjomipelițJei să-i găsească la ni
velul tehnic, tactic și fizic ne care 
îl reclamă valoarea echipelor par
ticipante (Ungaria, Iugoslavia, 
U.R.SS., Itai a, Olanda).

ACTIVITATEA INTERNĂ
Jumătate din echipele partici

pante la campionatul categoriei 
A de polo și-au disputat vineri și 
duminică ultimele întîlniri din 
prima parte a acestei competiții, 
Echipele Știința Cluj și Dina,mo 
București au rămas mai departe 
stinguMie echipe neînvinse, (pri-

Germană 5—3,

ca re 
de curîud, capabile 

ou succes oricSrei 
din lume. De ase- 
elemente ale selec-

mul meci dintre ele fiind egal). 
In prima etapă a returului (9 iulie)

— _——„1 ,, D a n—
decis

Ceh 
diri-

se vor reîntilni la ștrandul 
te Gherman" oînd ’ va fi 
poate titlul de campioană, 
puțin pînă atunci studenții 
Cluj vor deține mai departe șe
fia clasamentului mulțimi tă go
laverajului superior. Dintr-un 

simplu, „capriciu" at programului, 
echipele care mai au partide de 
susținut ocupă ultimele locuri în 
clasament. Energia Oradea și mai 
recent Știința București au salvat 
în parte onoarea oolectvetor pe 
care Ie reprezintă acumulînd 3 și 
2 puncte în clasament.

★
S-a consumat și ultimul concurs 

de verificare în vederea primei 
întîlniri internaționale de natatie 
a anului: Romînia (tineret) — 
LIngaria (tineret) programată la 
sfîrșitu! acestei săptămîni în Ca
pitală. C®le două zile de concurs 
au prilejuit înotătorilor fruntași să 
îmbunătățească o serie dc recor-, 
duri ale țării și personale. Așa 
cum arătam și în ziarul nostru 
de ieri majoritatea recordurilor au 
fost realizate în proba de 200 m. 
fiber. Două dintre ele, reușite de 
Șt. Ionescu (2:15,6 — record de 
seniori) și D. Caminsehi (2:15,7 
— record juniori categ. 1.) rezolva 
numai pe jumătate problema... 
ștafetei de 4x200 m liber, probă 
cu care vom fi prezenți aproape 
sigur la Jocurile de la Moscova. 

'Ceilalți doi componenți trebuie sâ 
realizeze timpuri foarte 
de 2:15 pentru ca cele 
buri ăle -ștafetei să nu 
cu mult peste 9 minute, 
dată dinamoviștii, Gh. 
și N. Rujinschi ău parcurs dis
tanța în 2:17,1 și respectiv 2:18,4. 
Privirile selecționerilor se intreap- 
tă și spre tînărut Emil Vo cu care 
a corectat în două rînduri recor-' 
dpi juniorilor de categoria a II-a, 
pînă la timpul de 2:20,5.

GH. NICOLAESCU ,

apropiate
4 sch'rn- 
însumeze
Deocam- 

Coc’uban



Biziașu la „presă" cu Torok și Știrbei (dreapta) reușe-te to
tuși să prindă balonul, sub prî virile lui Ad. Szasz (stingă) și 
loniță (nr. 2). Fază din jocul Progresul-Energia Tg. Mureș 3—0.

(foto M. Strejz)

ULTIMUL „TABLOU": FINALA PE STADIONUL REPUBLICII...
• Cite „ceva44 despre jocurile de la Timișoara 

si Petroșani • De ce nu s-a prezentat Recolta 
Reghin 7

Fotbaliștii
au nevoie de odihnă!

Din această „Cupă a Primăve
rii", care n-a durat prea mult și 
nu s-a bucurat decît rareori de sti
ma și interesul echipelor și jucă
torilor noștri de primă categorie 
n-au mai rămas multe jocuri de 
disputat. O restanță (o cunoașteți : 
C.C.A.—Progresul București, pro
gramată duminică dimineață) și 
finala Știința Timișoara—Locomo
tiva București (duminică pe Sta
dionul Republicii) în categoria A; 
încă o etapă și apoi semifinalele 
și finala la categoria B, precum 
și o etapă în cat^oria C — iată 
programul viitoarelor două dumi
nici. După care, cortina se va lă
sa peste sezonul fotbalistic de pri- 
mavară-vară.

• Etapa de duminică, atît la A 
și B, cit și la C, a prezentat mul
te aspecte interesante. Printre ele, 
din păcate, am reținut citeva ne
gative. Vom trece peste lipsa de 
interes manifestată in unele jocuri 
(cele de la București, mai ales) 
de care ne-a,n ocupat în cronici, 
pentru a ne opri asupra citorva 
neregularități petrecute la Petro
șani și la Timișoara (la jocul de 
categorie B, Locomotiva—Energia 
Mediaș). Eliminarea celor doi ju
cători — Ene (Dinamo Bucu
rești) și Șarlea (Energia Mediaș) 
— constituie rezultatul unei ner
vozități, a unei prea mari si ne- 
justiticate pashmi cu care s-a ju
cat și datorită cărora s-a ajuns 
la atitudini i sportive. Mai ales 
la Timișoara, unde — după cum 
ne-a comunicat corespondentul 

Al .Gross — medieșenii au recurs 
la manifestări neîngăduite (brus

carea arbitrului de către căpitanul 
echipei Șarlea, atitudine injurioa
să față de arbitru din partea por
tarului Dumitran și refuz de con
tinuarea jocului și participarea 
la salutul adresat publicului foar
te obiectiv și discip.inat din Timi
șoara) care nu au nici un fel de 
justificare în arbitrajul slab al Ini 
I. Gluck-Oradea. Aceste atitudini 
nesportive trebuie să determine 
măsuri serioase în colectivele res
pective, înainte ca să intervină 
sancțiunile, care — în mod nor
mal — trebuie să urmeze din par
tea forului de specialitate.

ne-• Un alt aspect neplăcut; 
prezentările. Dacă absența Ener
giei Fălticeni de la jocul cu Ener
gia Moreni a fost anunțată din 
timp și aprobată de Direcția Fot
bal ........ ......................
ră), 
are 
tru 
Colectivul știa că echipa 
Ia C. Turzii, 
comunicat 
disputare (la ora 
echipa nu s-a j 
Corespondentul 
ne-a relatat că pe la 
echipa Recolta a 
Turzii cu trenul, venind 
Cluj. Fotbaliștii din Reghin și-au 
continuat netulburați, drumul spre 
casă... Forul de specialitate tre
buie să analizeze în mod serios 
acest caz și în cazul cînd va con
stata vinovăția echipei din Reghin, 
să ia măsuri exemplare, pe lingă 
pierderea meciului.

(fiind un caz de forță majo- 
în schimb Recolta Reghin nu 
nici cea mai mică scuză pen- 
neprezentarea la *C. Turzii. 

are meci 
Dirrcția Fotbal i-a 

modificarea orei de 
i 14) și totuși 
prezentat la ioc. 
nostru P. Țone 

ora 16.30, 
trecut prin C. 

de la

. Apropiații adversari ai C.C.A.
Numeroși internaționali turci 

în selecționata orașului Ankara
„Sînt fericit că mă aflu împreu

nă cu echipa de fotbal a orașului 
Ankara, în frumoasa capitală a ța
pii Dvs. — și-a început declarațiile 
dl. Ziya Ozan, conducătorul lotu
lui de fotbaliști turci care ne vizi
tează țara. Marele interes și afa
bilitatea ce ni s-a arătat în țara 
Dvs., ne-au mișcat profund. Noi. 
cînd am avut ocazia, am cercetat 
îndeaproape mișcarea sportivă din 
țara Dvs. Am simțit o mare plă
cere constatind marele progres 
realizat aci în toate ramurile edu
cației fizice și sportului. Meciurile 
pe care le vom susține în țara 
Dvs. vor fi pentru noi un bun pri
lej de a cunoaște și mai bine po
porul romîn și pe excelenții săi 
sportivi".

Se știe că fotbaliștii din Ankara 
au sosit duminică dimineața în 
Capitală și au fost întîmpinați de 
conducători ai mișcării noastre 
sportive. Jucătorii oaspeți fac par
te din echipele Demi-Spor, Ankara 
Gugii, Schenchler-Birlighi, Haget- 
Tepe și Mohafîs-Giigii, care acti
vează în campionatul regiunii An
kara. Pentru cele două întîlniri 
care le va susține în țara noastră, 
selecționata Ankarei s-a pregătit 
cu seriozitate de multă vreme, sub 
supravegherea unei comisii spe
ciale.

In ultimii aniț selecționata de 
fotbal a orașului Ankara a susți
nut mai multe întîlniri peste ho
tare: a pierdut cu 2-1 meciul cu 
selecționata orașului Tel Aviv șt a 
c:știgat cu același scor în țața

TIMUC1N (Ankara)

SPORTUL POPULAR
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selecționatei Teheran. In 1956 a 
fost întrecută cu 4-2 de selecțio
nata orașului Budapesta și în 1957 
a terminat la egalitate (0-0) cu 
C.C.A. București.

Dintre jucători trebuie remar
cați: fundașii Tayyar, care a jucat 
cinci meciuri în echipa de tineret 
a Turciei, și Orhan Ciakmak, se
lecționat în lotul reprezentativ și 
de șase ori internațional în echipa 
militară a Turciei; mijlocașii, 
Mustafa, de 24 ori internațional, 
cel mai popular fotbalist din tur
cia și Necdet. care a jucat în re
prezentativa Turciei la Olimpiada 
de ta Helsinki; înaintașii Ergun, 
Zekai Fikri, Ertan și Timucin. care 
au jucat de multe ori în echipa de 
juniori a Turciei și recent la tur
neul F.I F.A. din Spania.

Pe toți aceștia îi vom vedea la 
lucru joi după amiază începînd de 
la orele 18 pe stadionul Republicii, 
cînd selecționata Ankara întîlnește 
pe C.C.A. Va arbitra H. Kranjc 
(Iugoslavia).

Peste puțin timp, la 7 iulie, odată cu ultimele jocuri din „Cupa Pri- l 
măverii", va lua sfîrșit activitatea competițională. O sumară privire asu- f 
pra activității de pînă acuma fotbaliștilor noștri ne arată că aceștia au ’ 
fost mult solicitați în acest sezon. Echipele de colectiv și în primul ( 
rînd cele din categoria A, și-au început antrenamentele de Ia mijlocul j 
lunii ianuarie, în vederea sezonului de primăvară-vară care a pro-, 
gramat numeroase întîlniri oficiale, amicale și internaționale. *

Deci, o activitate pregătitoare, competițională și amicală neîntre- j 
ruptă, de aproape cinci luni și jumătate. Aceasta pe de o parte. Pe de . 
alta, un număr aproximativ de 70 de jucători, membri ai loturilor re- ' 
prezentative, au fost folosiți în mod special și dintre ei, 17—18 și-au < 
început activitatea internațională de la sfîrșitu! lui decembrie, prin 
turneul în Grecia, urmat de un a! doilea in Turcia, în timp ce lotul de’ 
tineret a întreprins un lung turneu în Egipt, Liban și Siria. Adău- | 
gînd activitatea pregătitoare și internațională intensă de la 13 mai la 
19 iunie, la calendarul intern și internațional amintit, ajungem la con
cluzia că jucătorii noștri fruntași — printre care multi tineri — au avut ( 
un sezon obositor, care i a supus la multe eforturi fizice și nervoase.

In august va începe campionatul, în care echipele de categorie A 
trebuie să se prezinte cu forțe proaspete și intacte, bine pregătite, peri- < 
tru a reda importanța cuvenită competiției de bază a fotbalului nostru 
și pentru a asigura cele mai bune condițiuni activității echipelor 
naționale. Să nu uităm că de felul cum se vor pregăti și cum se 
vor prezenta echipele de colectiv în campionat va depinde în cea 
mai mare măsură nu numai alcătuirea reprezentativelor, ci și șan
sele selecționatei A în preliminariile campionatului mondial.

Ne așteaptă jocuri grele cu Iugoslavia și Grecia și pregătirea lor 
trebuie să înceapă'de fapt, la colective, pentru campionat. Pentru reu
șita acestei importante activități sînt necesare măsuri urgente, dintre 
care prima trebuie să fie IMPUNEREA UNEI VACANȚE FOTBALIS
TICE, JUCĂTORII ȘI MAI A LEȘ CEI DIN CATEGORIA A AU NE
VOIE DE ODIHNA, de o perioadă de cel puțin două săptămîni de 
refacere din toate punctele de vedere, în așa fel îneît să reînceapă 
cu plăcere pregătirile în vederea campionatului. Și problema odihnei 

1 fotbaliștilor trebuie privită și rezolvată de colective cu cea mai mare 
atenție și seriozitate.

NOTE, ȘTIRI
• In „Cupa Primăverii" — ca

tegoria B mai sînt de disputat 
doar jocurile ult'mei etape, pro
gramată dumin că, și apoi semi
finalele și finala, ceea ce ar în
semna — în cazul unei progra
mări obișnuite — mec uri pînă la 
data de 21 iulie, deci o prelungire 
a sezonului. In această privință 
găsim interesant șj realizabil pro- 
ectul Direcției Fotbal de a pro
grama semifinalele la II iulie și 
f nala la 14 iulie, pentru ca 
pele să-și încheie activ tatea 
săptămîna mai devreme.

• Miercuri se dispută 
jocuri oficiale: Dinamo 6 
rești—Locomotiva Gara de 
(în categoria B) pe terenul 
mo—Obor ora 18, și Energia O- 
radea—Recolta Sighet (în cate
goria C).
• Intrucît meciul Energia Mo

reni—Energia Fălticeni fusese a- 
mînat la cererea echipei d’n Făl
ticeni, clasamentul acestor două 
echipe este următorul;

1- Energia Moreni 10—6—3—1— 
18:12 15

6. Energ:a Fălticeni 10—2—2— 
6—7:16 6

• Instalațiilor electrice ;
„nocturne" de pe stadionul 
Baia Mare li s-au adus 
îmbunătățiri, grație cărora 
bilitatea a devenit foarte 
Pe acest stadion J *
în curînd numeroase jocuri inter
naționale ale echipei Energia 
Trust Miner.

echi- 
cu o

două 
Bucu"
Nord

D>na-

pentru 
din 

multe 
i vlz:- 
bună. 

se vor disputa

In urma trierii și omologării celor 
899.124 variante depuse la concursul 
Pronosport nr. 26 (etapa din 30 iunie 
a.c.) au fost stabilite următoarele 
premii:

Premiul I : 133,10 variante cu 12 re
zultate exacte, fiecărei variante reve- 
nindu-i cîte 3048 lei.

Premiul II : 3994,44 variante cu 11 
rezultate exacte, fiecărei variante 
revenindu-1 cîte 112 lei.

Deoarece valoarea premiului III 
este sub 15 lei, conform regulamen
tului, suma respectivă a fost alocată 
premiilor I și II.

® „Capul de afiș" al programului 
concursului Pronosport nr. 27 (etapa 
din 7 iulie) il constituie o întîlnire 
din cadrul „Cupei Europei Centrale":

Vojvodina Novisad — Slovan Bra
tislava. După cum se știe, în întilni- 
rșa de duminică Slovan a dispus la 
limită de Vojvodina (1—0). Fără a 
considera că formația cehoslovacă 
pornește învinsă dinainte (!) credem 
totuși că Vojvodina are prima șansă 
de a obține victoria.

Meciul internațional de mai sus este 
urmat în program de 5 întîlnirl din 
cadrul ultimei etape a „Cupei primă
verii" categoria B. Energia Reșița, 
va întîlni Locomotiva Timișoara. 
Cum nici una dintre formații nu mai 
poate aspira la primul loc în seria 
respectivă, problema indicării unui 
pronostic pare destul de simplă, fero
viarii ne mai avînd nici un interes să 
forțeze victoria. Energia Baia Mare 
— care și-a realizat toate punctele pe 
teren propriu — va întîlni prima cla
sată, Progresul Sibiu. Deșt o înfrîn- 
gere nu periclitează oaspeților primul 
loc, totuși echipa sibiană va depune 
cu siguranță toate eforturile pentru 
a încheia meciurile din seria respec
tivă cu o nouă victorie. Cum meciul

„maratonul 
campionatul 

de mare
Duminică 

tul inir-o 
nautică,

începe 
nautic”, 

republican
fond

se o a da star- 
competiție 

tradițională: 
REPUBLICAN

7 Mie 
originală 

devenită
CAMPIONATUL __ _
DE MARE FOND PE DUNĂRE, 
la caiac-canoe, organizat de sec
ția sport a C.C.S. Originalitatea 
acestei mari întreceri constă pe 
de-o parte in caracterul de ade
vărat tur nautic al țării — tra
seul între Corabia, punctul de ple
care și Salina, punctul de sosire, 
măsurînd aproape 800 km. — iar 
pe de altă parte in lungimea fie
cărei etape (intre 40 și... 90 km.) 
care i-au conferit supranumele de 
„maraton nautic". Comparabil, din 
punct de vedere al efortului par- 
ticipanților, al popularității pe în
tregul traseu și al schemelor tac
tice folosite, cu o mare cursă 
clistă, campionatul republican 
mare fond pe Dunăre trezește 
de an un tot mai viu interes 
atrage sportivi tot mai multi și 
mai buni. El constituie un ne
prețuit mijloc de popularizare a 
sporturilor nautice pe malurile Du
nării și in special In Deltă, acest 
nesecat izvor de 
nota ful nostru.

Ca și în anii 
participante vor 
prin echipaje de 
ker și cîte o canoe 10-f-l. In ul
tima ediție, victoria la caiac a re
venit echipajului locomo'.ivist C. 
Petrescu—1. Barbu, la canoe tot 
Locomotivei, în timp ce Flamura 
roșie a cucerit titlul la 
echipe și .Cupa C.C.S." 
primul loc in clasamentul 
binat 
vinge anul acesta ? O vom ști la 
22 iulie, la SuFna!

ti
de 
an 
si

cadre pentru ca-

trecuți, asociațiile 
fi reprezentate 

caiac dublu klin-

caiac-f-canoe. Cine

caiac- 
pentru 

com- 
va. în-

an canoele au fur nlz.at întreceri de o rară spectaIn fiecare i
Fotografia noastră esie. de altiel, concludentă.culozitate.

Trei
n-e

echipe feminine de handbal 
vizitează în același timp țara

Pentru 
țara noastră săptămîna 
va fi cea mai bogată în eveni
mente internaționale. Niciodată e- 
chipele noastre feminine nu au 
avut, în același timp, atîția oas
peți de peste hotare. Astfel, între 
1 și 7 iulie nu mai puțin decît 
trei echipe străine vor susține 
jocuri în diferite orașe ale țării: 
Ferencvaros-Budapesta, Fortschrit 
Weisenfelf și puternica selecțio
nată a Budapestei, care poate îi

handbalul feminin din 
aceasta

considerată o veritabilă reprezen
tativă a R.P. Ungare.

Această adevărată avalanșe de 
jocuri internaționale începe joi 4 
iulie, cînd — Ia București — 
Flamura roșie Steagul roșu întîl
nește pe Fortschrit Weisen’els, iar 
la Sibiu echipa 
roșie primește 
Ferencvaros. La sfirșitul săptăm: 
oii, duminică 7 ' ~ _
Stalin se dispută jocul Bucureșii- 
Bltdapesta, iar la Medias Flamura 
roșie . Mediaș—Ferencoaros.

locală 
replica

Flamura 
formației

iulie, la Orașul

C^onosport
se dispută la Baia Mare, nu credem 
totuși că este indicat să neglijați 
nici șansele echipei gazde, spre de
osebire de meciul următor, unde ele 
pot fi trecute cu vederea Este vor
ba de întîlnirea dintre Locomotiva 

Arad — ultima clasată în seria a Il-a 
și liderul seriei Energia Cîmpia Tur- 
zii. Dacă echipa gazdă n-are șanse de 
a părăsi ultimul loc. Energia Cîmpia 
Turzii poaie pierde în schimb în caz 
de înfringere primul loc. Și, cum nu 
putem crede că o astfel de situație... 
îl convine, vom indica ,,2“ ca pro
nostic de bază. Un solist în perspec
tivă se pare că ni-1 oferă meciul V: 
Progresul Focșani — Energia Cîmpia. 
Un meci disputat va fi desigur cel 
dintre Știința Iași și Energia Moreni. 
In mod normal victoria trebuie să re
vină studenților.

Urmează „vechi" cunoștințe ale 
pronosport iștilor. Este vorba de me
ciurile din cadrul campionatelor R.P. 
Bulgaria și R. D. Germană. Să le 
luăm pe rînd:

Botev Plovdiv — care a terminat 
duminică Ia egalitate (1—1) cu Spar
tak Sofia — va întîlni Lewski Sofia 
(Dinamo). Echipa gazdă pornește fa
vorită. Tot „1" și „X" par cele mai 
indicate pronosticuri și în întîlnirea 
Lokomotiv Sofia — Spartak Plovdiv. 
(Duminică, Lokomotiv a dispus în 
deplasare de Botev Plovdiv — 2—1 — 
iar Spartak a cedat cu 1—3 în fața 
colegei de asociație din Pleven). 
Ț.D.N.A. Sofia, după ce va înfrunta 
azi pe teren propriu Slavia (Udar-

nik), va juca duminică în deplasare 
cu Marek Stanka Dimitrovo. In mod 
normal — rezultatele anterioare sînt 
dovezi concludente—Ț.D.N.A. trebuie 
să obțină o nouă victorie, deși Marek 
a reușit duminică la Dimitrovo. ju- 
cînd cu Minior. un valoros rezultat 
de egalitate (1—1). Tot echipa oaspe 
pare a avea cele mai multe șanse și-n 
întîlnirea următoare- Bot^v Varna — 
Minior Dimitrovo.

Ultimele două întîlnirl sînt din ca
drul campionatului R. D Germane. 
Motor Zwickau, care r. cedat în de
plasare cu 1—3 Lokomotivei Stendal, 
va întîlni Rotation Babelsberg, care 
a dispus duminică pe teren propriu 
de Turbine Erfurt: 4—2. Și-n ultimul 
meci al programului: S. C. Turbine 
Erfurt — S. C. Lokomotive Leipzig, 
(echipa din Erfurt a obținut pînă 
acum mai multe puncte în deplasare 
decît acasă)

★
Se aduce Ia cunoștința partictoanți- 

lor că începînd cu concursul Nr. 27 
din săptămîna aceasta se reia partici
parea ia „•** rezultate.

Premiile ce vor fi atribuite sînt 
următoarele:

1 MOTOCICLETA dș 35C cmc.
1 MOTOCICLETA de 175 cmc
1 MOTOCICLETA de 125 cmc. 

primilor trei participant! cu cel mai 
mare număr de variante cu re
zultate.

In afară de premiile de mal sus. 
celorlalte variante cu ,J>“ rezultate Li 
se vor atribui PRIN TRAGERE DIN 
URNA următoarele premii:

1 MOTOCICLETA de 125 cmc.
2 ARAGAZURI cu 3 ochiuri
5 APARATE DE RADIO
De remorcat că în locul obiectelor 

participant ii vor putea primi contra
valoarea în bani.



Concursul internațional de 
a prilejuit un net succes al fruntașilor noștri 

și o puternică afirmare a „speranțelor ’
ece victorii în 15 probe și locul 
țiuni, iată excelentul bilanț cu care s-a încheiat, pentru ca
notorii noștri, marele concurs internațional pe care l-a găz

duit lacul Snagov.

Este un rezultat care vorbește 
de Ia sine despre ridicata valoa
re a sportivilor romîni in acea
stă disciplină, despre sorții de 
izbîrdă ai ofensivei noastre că
tre cucerirea unei poziții de vârf 
In piramida ierarhiei valorice 
europene. Și spunem acest lu
cru pentru că — dacă la canoe 
supremația noastră mendiată esăe 
ferm confirmată — iată că și la 
caiac facem pași siguri spre clasa 
marilor valori europene. Rezulta
tele de sîmbătă și duminică ne in
dică limpede un nou salt valoric. 
Și poate nu atît rezultatele între
cerii propriu zise cu caiaciștii ma
ghiari, germani și austrieci, cit — 
mai ales — timpurile realizate de 
reprezentanții noștri, omogenitatea 
lotului nostru fruntaș, comportarea 
lor tehnică, sint elementele pe 
care ne sprijinim afirmația. Deo
sebit de îmbucurător este faptul 
că alături de consacrații Anasta
sescu, Todorov, Oprea, Baiint și 
ceilalți componenți ai echipei 
R.P.R 1 și-au făcut apariția în 
ultimul timp o serie de elemente 
noi, deosebit de bine dotate, cu 
largi perspective de progres. Ne 
referim în primul rînd la Aurel 
Vernescu, o adevărată revelație a 
concursului. Acest tînăr (n-are 
nici 20 de ani) a reușit o perfor

FLORI CA OȚEL

AUE 1 (prin telefon de la tri
misul nostru special). —

Au trectff mai bine de 12 cea
suri de la acea enjuzsașmanța șta
fetă de 4 x 400 m. care marca sfîr
șitul dublei întîlniri de atletism 
R.D.G. — R.P.R-, și totuși ne a- 

fiăm cu toții încă sub impresia 
puternică a importantelor eveni
mente sportive pe care le-am 

aici, în frumosul oră- 
minier din Erzgebirge, 

știu în ce măsură rrîa- 
sumare de ieri v-au putut 

de

întîlniri 
existat o 

romîni 
cu adver- 
Spuneam

trăit 
șei 
Nu 
țările 
sugera atmosfera întrecerilor 
atletism de la Aue, lupta pasio
nantă care s-a desfășurat probă 
cu probă între atleții romîni și 
atleții R.D.G. Da, intr-adevăr, cred 
că aces’a este aspectul cel mai in
teresant al celor două 
privite în ansamblu: a 
luptă echilibrată, atleții 
s-au întrecut de la egal 
sari de mare valoare.
ieri că echipa noastră de băieți a 
trecut pe lingă o mare victorie. 
Așa este. Cu Stănel pe locul 2, 
așa cum normal trebuia să fie ; cu 
echipa de ștafetă pe primul loc — 
așa cum întreaga desfășurare a 
cursei, exceptînd ultima etapă, ii 
dădea dreptul să pretindă-, cu a- 
runcătorii de suliță în plenitudinea 
forțelor; așadar cu citeva rezul

tate care în mod firesc trebuiau să

întîi în clasamentul pe na-

manță excelentă, care-l situează 
azi printre cei mai buni viteziști 
din Europa ; victoria in două pro
be (500 m. și 1000 m.) asupra
unor caiaciști de valoarea lui 
Vereb, Anastasescu, Krause, Wie
demann Victoria lui Vernescu 
reprezintă prima infdngcre a lui 
Anastasesou suferită Ăn partea.’ 
unui romîn, în ultimii șase ani și
— în același timp — confirmă 
intrarea lui Vernescu printre pro* 
tagoniștii caiacului european- De
sigur, Vernescu nu reprezintă încă 
pentru caiacul nostru ceea ce re
prezintă — ca finețe tehnică și 
maturitate — Mircea Anastasescu; 
iar victoria lui de duminică tre
buie apreciată și în funcție de 
faptul că Mircea Anastasescu 
mai trăsese înainte într-o probă 
grea, la dublu. Oricum insă, apro
pierea sensibilă a lui Vernescu de 
valoarea admirabilului nostru 
sportiv Mircea Anastasescu este 

un succes care-i bucură pe toți iu
bitorii caiacului și care ne deschi
de perspective și mai largi pentru 
viitoarele întreceri de la Moscova 
și Gând.

Vorbind în continuare despre 
Eaiaciștf trebuie să arătăm pre
gătirea excelentă pentru finiș pe 
care au avut-o cu toții. Finalul de 
cursă al lui Vernescu ta 500 m., al 
lui Todorov la ștafetă, al caiacu
lui de 4 la 1000 ni. au fost eloc
vente. Ne bucură de asemenea 
faptul că și la caiacul feminin este 
de observat un progres. Clasa noa
stră pînă acum scăzută în acest 
domeniu e pe cale de a se îmbu
nătăți, La simplu. Ana Budu a 
venit destul de aproape de învin
gătoarele sale, printre care se a- 
fla campioana mondială Banfalvi; 
Ia dublu, Morsa Navasart și Cor
nelia Prisăcaru au condus mult 
timp pe campioanele mondiale 

maghiare, pierzînd spre sfîrșitul 
cursei, «iar nu fără a se revanșa 
față de echipajul RDG care le în
vinsese anul trecut. Timpul de 2 
min. 11 sec. este și el o confirmare a 
revirimentului valoric al celor câ
teva fruntașe ale caiacului nostru.

Nu putem încheia însă conside
rațiile asupra probelor de caiac, 
fără a arăta Că, in comparație cu 
vitezșa, la fond stăm inadmisibil 
de slab. Atît la 4, cîf și la simplu 
și. dublu, în probele pe 10.000 me
tri. reprezentanții noștri au 
cheiat plutoanele. Antrenorii 
cuvintul-.

La canoe, L. Rotman. A. Dumi
tru și S. Ismailoiuc au ciștigat 
comod, sigur. Campionii noștri 
olimpici nu sînt încă în maximum 
de formă, dar — cu toate acestea
— și-au impus net superiori
tatea și la fond și Ia viteză. Salu
tăm cu satisfacție refacerea cuplu- 

in- 
au

ne fie favorabile, astăzi în palma
resul echipei noastre masculine ar 
fi figurat o frum'oasă victorie. Și 
așa înșă, diferența d< numai 11 
puncte vorbește elocvent despre 
comportarea bună a echipei noa
stre, la fel de elocvent ca și cele 
10 victorii individuale din 21. Dar 
la fete? Ei bine, în ciuda dife
renței de 14 puncte se poate afir
ma că și în acest meci a existat 
un echilibru de forțe, r Exceptînd 
sprintul unde ne-am prezentat 
slab și unde, de altfel, oricît de 

bine ar fi concurat, alergătoarele 
noastre nu puteau emi’.e nici o 
pretenție în fața excepționalelor 
atlete germane (deci exceptînd 
probele de viteză) la toate celelalte 
probe am avut fie locul I 'fie locui!
II.

ROPOTE DE APLAUZE PENTRU 
ATLEȚII ROMÎNI

Pare lucru paradoxal, și totuși, 
deși echipele noastre au părăsit 
învinse stadionul, cele mai multe 
aplauze, cele mai călduroase și 
spontane manifestații de simpatie 
s-au adresat în cele două zile de 

concurs unor afleți romîni. Sînt 
sigur că ați ghicit la cine mă re
fer.

Es‘e vorba în primul rînd de 
Aurel Raica. Proba de aruncarea

La Smagov
caiac -

lui Dumitru Alexe—Simian Ismail- 
ciuc, cuplu care — in prima parte 
a anului — fusese desfăcut- La 
simplu viteză am asistat la reedi
tarea finalei olimpice, lupta între 
Rotman și maghiarul Parti. Rot
man a învins clar, lămurind riva
litatea. Și ceea ce este deosebit 
de îmbucurător, tînărul nostru spor
tiv Pavel Tarara, care face canoe 
numai din acest an, a reușit — gra
ție calităților sale excepționale și 
bunei pregătiri pe care a primit-o 
— să-l întreacă și el pe Parti! 
Dacă ne gîndim și la excelenta 
comportare a echipajelor de dublu 
Sidorov, Calinov (fond) și Lipalit, 
Burlacu (viteză), ne dăm seama 
că — la fel ca la caiac — frun
tașii noștri de azi sînt pe punctul 
de a fi dublați de elemente tot mai 
apropiate ca valoare. Acțiunea de 
ridicare a cadrelor in canoe înce
pe să-și arate roadele.

In încheierea acestor conside
rații cu caracter general, vom con
semna aici meritele deosebite ale 
celor doi antrenori ai lotului. Radu 
Huțan și N. Navăsart, al căror a* 
port în realizarea acestor succese 
se conturează clar. De asemenea, 
o notă foarte bună se poate acor
da organizării.

RADU URZICEANU

începe să se cla rifice situația 
în campionatul motociclist de viteză

Una dintre cele mai 
importante competiții 
din calendarul intern, 
campionatul republi
can de viteză pe cir
cuit, se află în plină 
desfășurare. După pri
mele două etape (Plo- 
ești și Tr. Severin), 
situația a început să 
se clarifice pe alocuri. 

Cercetind clasamen
tul general, după pri
mele două etape, iată 
ce se poate desprinde. 
La 125 cmc., conduce 
autoritar M. Pop (Di
namo). cu două vic
torii (16 puncte), ur
mat de I. Popa (Di
namo) cu 9 p. încă 
o victorie și, apoi, ori
care ar fi rezultatele 
din următoarele eta
pe, M. Pop nu mai 
poate pierde titlul. In 
rest, A. Munteanu 
(CCA) cu 6 p., T. 
Popa și T. Balamat, 
de la Dinamo, cu cîte 
4 p-, își pot 
tați situația, 
pretenția de 
în primejdie 
actualului lider.

La 150 cmc.. Vene
ra Vasilescu (Ener

gia) s-a detașat cate
goric (16 |p.) față de 

Ilona Ujlaky (Dina
mo) cu 8 p., și Nor
ma Roman (Voința) 
cu 7 p. Fără surprize 
(este vorba de even
tualele defecțiuni me
canice) Venera Vasi
lescu merge sigur spre 
titlu.

L. Szabo (Dinamo) 
s-a instalat în frunte 
la 250 cmc. (16 p.), 
iar Florin Costache 
(CCA), cu toate că 
luptă cu îndârjire nu 
are șanse clare să-i 
poată amenința pozi
ția. ' 
ny

cmc. 
(16 
cerea 
Colegii lui de la 
nergia 23 August”, 
Șt. Iancovicf. în plin 
progres, și C. Rado
vici vor continua, de
sigur, să-i sprijine 
drumul spre titlu. In 
ceea ce privește expe
rimentatul Gh. Voicu
lescu (CCA), cu 6 p. 
este greu de presupus 

că mai poate reuși 
să-l „detroneze” pe 
Bereny.

La 500 cmc. situa
ția este încă neclară. 
E Dlant (Dinamo), și

La fel. Gr. Bere- 
(Energia) la 350 
cu două victorii 

p.) a luat condu
că autoritate.

,E-

îmbună- 
dar fără 
a pune 
poziția

greutății a avut loc duminica la 
ora 14, pe o căldură caniculară. 
Totuși, 15.000 de spectatori se și 
aflau în tribune și, cum era sin
gura probă în desfășurare la acel 
moment, privirile tuturor era ir a- 
țintite spre cercul aruncă.orilor. 
Spectatorii din Aue aveau încă 
proaspătă în amintire ziua con
cursului desfășurat cu un an în 
urmă cînd, din același cerc, Jiri 
Skobla stabilea în orășelul lor un 
nou record european. Vă închipuiți 
adevărata explozie de bucurie, de 
entuziasm, care a spart liniștea 
stadionului în momentul rînd bila 
de metal azvîrlită de Raica s-a 
oprit tocmai pe pista de alergări. 
Cit de aproximative ar fi 'e’.e a- 
precierile din tribună ale aruncă
rilor, dar era 
martorii unui 
valoare. Cînd
m., a 
ropeană a anului," publicul 
ționat 
Raica.

Este 
F lorica 
meci era cît se poate de dificilă. 
Trebuia să confirme recordul ob
ținut cu o săptămînă în urmă, dar 
nu în orice condiții, ci în luptă 
directă cu una din cele mai bune 
atlete din lume, Ursula Donath. 
Și succesul Floricăi a fost deplin:

clar că fusesem 
rezultat de mare 
s a anunțat: 17,42 

performanță eu- 
I-a ova- 

Auref

doua

minute în șir pe

rînd devorba în al doilea
Otel. Misiunea ei în acest

fFoto L. Tiberiu)

I

L’n nou cuplu de canoe se afirma; Sidorov, Galinov, 
din elemente ridicate din Deltă.

Halterofilii noștri iau cu asalt recordurile
vede- 
Jocu- 
de Ia 

au 
Tg- 
a- 

din 
ex-

In cadrul pr^gaurdor in 
rea celei de a IlI-a ediții a 
rilor sportive internaționale 
Moscova, halterofilii fruntași 
susținut citeva întreceri la 
Mureș și Lupeni. Cu prilejul 
cestor întreceri o mare parte 
concurenți au arătat o formă

Gh. Voiculescu (CCA) 
au cite 8 puncte. A- 
mîndoî au câte o victo
rie. li tatonează M. 
Antonescu (CCA) și 
N. Buescu (Locomo
tiva) cu 7 și 6 puncte, 
lupta rămînînd foarte 
deschisă. In schimb, 
la ataș, echipajul Dă- 
nescu -f- Huhn (CCA) 
se pare că va câștiga 
fără emoții. Este însă 
de urmărit evoluția e- 

chipajului St. Sandi 
+ Mihăescu (Dina
mo).

Desfășurarea celei de 
alll-a etape a campio
natului, care va avea 
loc duminică 7 iulie 
la Arad, în organiza
rea asociației Voința 
va confirma sau va 
... contrazice comen
tariile sau pronosticu
rile noastre, dacă 
vreți. Mai ales că, în 
motociclism, defecțiu- 
miie mecanice pot adu* 
ce surprize neplăcute.

In încheiere, amin
tim că, pe asociații, 
conduce Dinamo cu 
98 puncte, urmată de 
Energia cu 70, CCA 
cu 65, Voința cu 41 și 
Locomotiva cu 8 punc
te.

și admiratori
victorie și un nou record. Iar ma
niera în care a fost «Aținut acest 
succes a fost atît de impresionantă 
încât publicul german a uitat par
că amărăciunea fnfrîngerii favori
tei sale (una din „zeițele” atletis
mului german, cum o numesc zia
rele de aici pe Ulla Donath) răs
plătind-o cu aplauze și flori pe re
cordmana noastră.

Este vorba în al treilea rînd de
Ion Wiesenmayer. Acest inepuiza
bil atlet, model de conștiinciozitate 
și dârzenie. s-a întrecut pe sine în 
întîlnirea de la Aue. Bravtri doctor 
Wiesenmayer a monopolizat vie. 
toriile în probele de sprint (100 m., 
200 m., 400 m.) și a fost factor 
decisiv în obținerea victoriei la 
ștafeta de 4 x400 m. Sînt sigur 
că dacă ar fi făcut parte și din 
ștafeta de 4 xlOO m., am fi eîști- 
gat-o! Publicul nu putea rămîne 
indiferent la această risipă de ta
lent și energie a atletului care a 

rupt de 4 ori cu pieptul său firuf 
alb de lînă al sosirii. Și Wiesen
mayer a fost în cele două după- 
amieze favoritul publicului din Aue.

Astăzi, luni, sportivii 
plecat cu autobusele 
Marx Stadt. Mîine vom 
zig de unde vom pleca 
spre țară, iar la București 
ajunge mîine (n.r. azi) seara.

ROMEO VILARA

romîni au 
spre Karl- 
fi la Leip- 
cu avionul 

vom

celentă, dînd tin uRim asa'f pen
tru doborirea recordurilor înaintea 
marilor competiții de la Moscova.

Astfel, recent la Tg. Mureș, Ti
beriu Roman (C.C.A.) a îmbună
tățit vechiul record al categoriei 
ușoare, la proba împins, obținînd 

Un rezultat bun a ob- 
V. Andronovici (C.C.A.), 
limitele categoriei semi- 
totalizai 285 kg.

la

167.5 kg. 
ținut și 
care în 
ușoare a

Duminică, la Lupeni a avut 
loc o altă reuniune care s-a în
cheiat cu un bilanț excelent: 4 
noi recorduri republicane. La 
oategoria. grea Silviu Cazan. 
(C.C.A.) a îmbunătățit trei recor
duri- 430 kg. la totai (v. r. 425): 
la aruncat 162,5 kg. (v.r. 160 kg.) 
și la împins 145 kg. (v.r. 142,5 
kg.). La categoria mijlocie, La- 
zăr Bar o ga (Recolta) a reușit
122.5 kg. întrecînd cu 2.5 kg. ve
chiul record ai țării, care ii a- 
parținea.

Rezultate meritorii au obținut 
și Ererrua Delcă (C.C.A.) la ca
tegoria semi-gr ea (370 kg.), Oc
tavian Gheorghiu (Dinamo) la a- 
ceeași categorie, (355 kg.) și N._ 
Bălcăceanu (Știința) 3625 kg. 
(cat. grea).

Echipa de rugiii Știința Inst Mine, 
o formație cu reale posibilități

Duminică s-au disputat in cam
pionatul categoriei A de rugbi 
două partide restante, soldate cu 
rezultate scontate: ȘTHNTA 1NS1. 
MINE BUCUREȘTI — ENERGIA 
PETROȘANI 19-8 (11-5) și
C.S.A. OR. STALIN—PROGRE
SUL F. B. 6-3 (3-0).

Studenții au luat meciul in se
rios numai după ce oaspeții con
duceau cu 5-3. Aceasta s-a in
tim plat după primele 15 minute 
(cînd pe teren apăruse o echipă 
— Știința — îmbrăcată pestriț, cu 
tricouri de culori diferite, așa cum 
de mult nu aim mai văzut pe un 
teren de rugbi). Abia după ce pe- 
troșănenii au înscris la centru o 
frumoasă încercare, Știința s-a 
„trezit" din amorțeala în care se 
afla de la începutul meciului. Ea 
începe să practice un joc deschis, 
plăcut, oare nu a întîrziat să-și 
arate roadele, ‘înscriind in serie. 
Cel mai bun eompartknent al e- 
chi.pei: linia de treisferturi, exce
lent condusă de Ureche. Echipa 
din Petroșani continuă să-și des
fășoare activitatea în indiferența 
forurilor locale (la jocul de du
minică ea nu a putut prezenta de- 
cit 13 jucători I). In ciuda aces
tor împrejurări neprielnice. Ener
gia a jucat mulțumitor, dînd do
vada unei mari voințe și a unei 
bune concepții, (tn special în 
ceea ce privește repliajul).

Cei mai buni: Ureche, "1 ' 
Graur, Dedlapupa, Takacs, Teodo- 
rescu (Știința) șl Ticuș, 
Beta, Burac (Energia).

Valentin Hossu 
corespondent

N is tor,-

Ghiță,

URMĂRIȚI IN REVISTA I- 
LUSTRATA DE SPORT

SPORTIVI

desfășurarea celor mai impor
tante competiții sportive din 
țară și de peste hotare.
ABON1NDU-VA LA „STADION" 
vă asigurați vizionarea la do
miciliu, prin fotoreportaje, a 

sportului preferat



Conform tradiției.»

Mai înainte de toate, dec'arații asupra nivelului 
campionatului european de baschet 

și despre echipa noastră
Iată-ne strîngind acum primele 

declarații... Ele ne-au fost date pe 
loc. O calitate, prin promptitudi
nea 'or. Dar totodată, ele pot cu
prinde și afirmații nu total vala
bile, tocmai fiindcă au fost fă
cute imediat după terminarea 
campionatului și impresiile de mo
ment le pot domina. Pentru a oferi 
cititorilor noștri ceea ce-i nt?re- 
sează în mod special, am rugat 
pe interlocutorii noștri să ne vor
bească despre :

— campionatul european în ge
neral

— echipa țării noastre.
LADISLAV KRNAC — trimisul 

ziarului „CESKOSLOVENSKl 
SPORT"—BRATISLAVA : „Cred că 
nivelul campionatului a fost mai 
scăzut decîl cel de la Budapesta. 
Mi s-a părut că echipele au jucat 
puțin variat, mai ales tactic, că 
s-a pus prea mult accent pe lupta 
exclusivă pentru victorie. Sint 
pentru viitoarea organizare a cam- 
pîonato'or în sală. Arbitrajele, 
slaba Excepție fac doar Kostin 
(U.R.S.S.) și Simry (Israel). E- 
chipa Romîniei a jucat excelent în 
partida din preliminarii, cu Unga
ria. Mi-a confirmat atunci rezul
tatele excelente realizate anul a- 
ces‘a. Aooi scăzut Cred că jucă
torii au fost obosiți. Novacek este 
un mare talent".

TURGUT ATAKOL, arbitru 
(TURCIA) : „După părerea mea, 
patru echipe și anume: U.R.S.S., 
Bulgaria. Cehoslovacia și Unga
ria au a^ins maximumul posibilită
ților lor în anii aceștia Personal, 
mi-a piăcut cel mai mult echipa 
Romîniei. Mi-am dat seama de 
posibilitățile ei în momentele cind 
a jucat relaxat, adică în spec’al în 
finalul meciului cu Franța. Jucă
torii romîni au o tehnică — aș zice 
specifică — total deosebită ca ma
nieră de a celorlalte echipe. Sint 
capabili să înregistreze intr-un 
viitor apropiat un progres simți
tor. așteptăm cu plăcere în 
Turcia

AN ATOL 11 BOCIKAREV, 
echipa
„Am jucat 
Budapesta, 
samblu. la 
neral însă, 
sară unui 
lungimea și dificultatea celui 
aici. Am observat că spre sfîrșit, 
în aceste ultime zile, au 
Reprezentativa Romîniei, care 
făcut o partidă remarcabilă 
București împotriva noastră, 
avut nici ea suflu pentru 
competiția. Realizează mult 
mult în partidele directe - 
pauze. Dacă va avea rezistența 
necesară, o văd printre favoritele 
viitoarelor mari competiții, poate 
chiar în aceea dotată cu Cupa Mei- 
rano. care va avea loc anul viitor 

din 
UNIUNII SOVIETICE : 

mult mai bine ca Ia 
Celelalte echipe, în an- 
nivelul obișnuit. In ge
nu au rezistența nece- 
turneu de pretențiile, .... ...... de

căzut, 
a 

la 
n-a 

toată 
mai 

cu

A luat sfîrșit concursul de tir de la Kiev
MOSCOVA (prin telefon de la 

redacția ziarului Soviețki Sport). 
— Concursul internațional de tir 
de la Kiev a luat sfîrșit. O serie 
de rezultate excepționale au fost 
obținute în proba de armă mili
tară. Trăgătorul sovietic M. Itkis 
•a realizat la poziția „în genunchi" 
o nerformanță de 392 pct., re
zultat superior recordului mon
dial oficial, Itkis a avut serii 
foarte constante: 98+ 96+100+ 
98 Pe următoarele două locuri 
s-au clasat sportivii sovietici Bo
risov și , Bogdanov cu 383 și res
pectiv 381 p. La poziția ..culcat" 
a învins tînărul Valentin Cerkasov 
(fratele mai mic al cunoscutului 
trăgător de pistol viteză Evgheni 
Cerkasov) care a realizat 392 p. 
Pe locul 2 s-a clasat maghiarii’ 
Krebs cu 390 p. La poziția ..în 
picioare" cel mai bun rezultat La 
avut sovieticul Pereberin (365 p.) 
urmat de Borisov. Itkis și Krebs 
Pe trei poziții Itkis a acumula» 
li45 p., performanță superioară 

cu 7 puncte recordului mondial 
oi:c:ai și recordului olimDic Al 
do:’.ea clasat Krebs, a stabilit cu 
1124 p un nou record al R.P.
Ungare.

O luptă foarte strînsă s-a dat 
în proba de oistol precizie, unde

în Italia, cu participarea primelor 
cinci reprezentative de la campio- 
«a‘ele europene plus echipa Ita
liei".

ROGER ANTOINE, căpitanul e- 
chipei FRANȚEI: „Indiscutabil că 
Bulgaria și U.R.S.S. au fost ce'e 
mai cons ante echipe. Me perso
nal. mi-a plăcut îndeosebi repre
zentativa Cehoslovaciei care a 
practicai un baschet — să-i zic — 
artistic, foarte apropiat de ceea ce 
va pretinde noul regulament. Ro- 
mînii ? Sînt excelenți tehnicieni și 
adepfi evidențl ai baschetului mo
dern. Văd în ei o echipă a Ceho
slovaciei în devenire".

KRASEN IVANOV, 
ziarului „NARODEN

redactor al 
SPORT“-So-

VALDMANIS (UJi.S.S.)

fia : „Consider campionatul de aici 
mai bun ca cel de la Budapesta. 
Și totuși, nu s-a realizat totul. 
Mă gîndesc, în special, la aruncă
rile de la semi-distanță — imprecise 
— și la cele de la distanță — ine
xistente. Combinațiile din atac — 
variate și bine concepute — nu au 
fost fructificate de multe ori din 
cauza impreciziei. Reprezentativa 
Romîniei este clar in clasa echipe
lor practicante ale baschetului mo
dem, tehnic. A jucat superior evo
luției ei la marele premiu al orașu
lui Sofia. A avut însă momente de 
cădere în joc. care au fost deci
sive penfru rezultatul final. Mi-a 
plăcut mult Novacek"

Acestea sînt cîteva din declara
țiile pe care le-am cules. După 
cum se vede, am ales reprezen
tanți pentru toate categoriile de 
participant: antrenori, jucători, 
arbitri, participant. Așa'-, cum 
v-am prevenit, fiecare are — mai 
ales în primele momente după 
terminarea campionatului — pă
reri mai mult sau mai puțin ase
mănătoare cu ale celorlalți. In 
numerele viitoare vom avea prile
jul să expunem și observațiile 
noastre. Pînă atunci, la revedere, 
'a București.

EFTIMIE 1ONESCU

L, Weinsteincampionul sovietic
a întîlnit pe finlandezul Pentti 
Linnosvuo, campionul olimpic al 
probei. A învins Weinstein cu un 

rezultat foarte bun: 558 p. Lin
nosvuo, clasat pe locul 2 cu 556 
p. a repetat rezultatul cu care a 
obținut primul loc la J. O. Pe 
locul 3 s-a clasat tînărul trăgător 
sovietic Zapoiski cu 554 p.

In proba de pistol militar a în
vins de asemenea Weinstein, cu 
578 p., iar în cea de cerb mișcă
tor campionul sovietic Romanen
ko, care a realizat în 50 focuri 
simple și 25 duble un total de 
432 p.

Atleții polonezi învingători in intilnirea cu reprezentativele
VARȘOVIA 1 (Agerpres). —
Dubla întîlnlne atletică desfășu

rată la Crakovia între eehipele R.P. 
Polone șl R. Cehoslovace a luat sfîr
șit cu victoria gazdelor: la bărbați 
121—91 puncte, iar la femei 58—52. 
De remarcat reintrarea victorioasă a 
lui Emil zatopek și forma excelentă 
a atleților polonezi. In general re
zultatele obținute sînt excelente. Iată 
principalele rezultate tehnice: Băr
bați: 100 m: FOIK (R. P. Polonă) 
10”4/10, nou record polonez; 400 m: 
SFATOWSKI (R.P. Polonă) 47"2/lfl; 
ciocan: CIOPLY (R.P. Polonă) 60,80

Cursa București - Sofia
iAUREL ȘELARU (R.P.R,) a ajuns primul la Brăila 
după o cursă dominată categoric de cicliștii romini

o cursă excepțio- 
au

,evadat" Șelaru, 
:ă, A, Fo'.bert, 
an, C. Tudose

BRaIlA 1 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Nu știu ce va 
fi mîine, însă acum nu-mi pot 
stăvili bucuria de a vă relata că 
am asistat la 
nală, in care cicliștii romîni 
fost de departe cei mai buni. 
Alergătorii noștri au controlat 
cursa de la primul la ultimul ki
lometru, iar faptul că în primii 
21 clasați se află 18 alergători 
romini este pe deplin edificator 
in acest sens.

Deși pe piat, etapa nu a fost 
deloc ușoară. La început căldura 

torida, apoi ploaia, uneori toren
țială, alteori rece și deasă ca de 
toamnă, ca și lungimea traseului 
(208 km.) au supus pe concurent) 
unui examen sever, terminat cu 
valoroasa medie orară: 37,194 km

Neobișnuit pentru o etapă lun
gă, e faptul că faza decisivă s-a 
produs la cîțiva kilometri de la 
plecare, cind au 
Poreceanu, Calc 
I. Vasile, R. 1 
cărora li se alătură cicliștii bul
gari N.
Grupul fugarilor organizează o 
morișcă reușită, condusă în spe
cial de romini. și avansul crește 
mereu. Astfel, la Urziceni, fugarii 
au 4 min. față de un mic grup, 
fugit la rindu-i din pluton (Mun
teanu, Constantinescu, Zanoni, V. 
Ionescu și Dimo Kolev) și 6 min. 
față de pluton.

La cîțiva kilometri de Buzău, 
surpriză în caravană. Nencio Hris- 
tov se oprește, se urcă în mașină 
și abandonează acuzînd dureri de 
cap.

Prin Buzău, grupul din față 
trece în cadență susținută avînd

Filipov și A. Asenov.

Rominia I a ciștigat turneul 
echipelor masculine de tineret 

la tenis

5-7.
6-2,
7—5,
4—6,

4—6;
6—1;
6—4;
6—4,

A luat sfîrșit și turneul echipe
lor masculine de tineret la tenis. 
In ultima partidă, desfășurată ieri, 
echipa Ungariei a întrecut, con
form previziunilor, echipa secun
dă a Romîniei. Rezultatele par
țiale ale acestei întilniri sînt ur
mătoarele:

Kiirner—D. Viziru 
Maday—Georgescu 
Ma-day—D. Viziru
Khmer—Georgescu 
7—5; Maday, Toth—D. Viziru, Ti
riac 5—7, 6—3, 6—2, 1—0 între
rupt din cauza ploii.

După consumarea tuturor întîl- 
nirilor, clasamentul final 
neului echipelor masculine 
neret se prezintă astfel:

1. Rominia / 2 victorii. 
lonia 2 v. 3. Ungaria 1 v. 
mînia II 1 v. (în caz de 
tate a contat victoria directă).

al tur
tle ti-

2. Po-
4. Ro~ 
egali-

Fotbal peste hotare
• MONTEVIDEO 1 (Agerpres).
In preliminariile campionatului 

mondial de fotbal (grupa a treia 
sud - americană) reprezentativa 
Urugtiayului a învins echipa Co
lumbiei cu 1—0 (0—0). Primul
meci desfășurat la Bogota s-a ter
minat la egalitate: 1—1.

• MEXICO 1 (Agerpres). — 
In prima întilnire eliminatorie 

pentru campionatul mondial 
fotbal 
chipa 
vins 
3-0

de 
e- 

în- 
cu

(grupa nord-americană) 
națională a Mexicului a 
reprezentativa 
(1—0).

Canadei

MOSCOVA 1
Echipa de fotbal

(Agerpres). 
Gaia ta Saray

m.; prăjină: KRZESINSKI (R.P. po
lonă) 4,30 m; 1500 m: JUNGWIRTH 
(R. Cehoslovacă) 3’40”9/10; greutate: 
SKOBLA (R. Cehoslovacă) 17,56 m.; 
200 m: SFATOWSKI (R.P. polonă) 
21”5/10; înălțime: SKUPNI (R.P.
Polonă) 1,98 m; KOVAR (R. Ceho
slovacă) 1,98 m; 10.000 m: ZATOPEK 
(R. Cehoslovacă) 30’09”; disc: MERTA 
(R. Cehoslovacă) 52,18; femei: 100 
m: LERCZAK (R.P. Polonă) 12”; 
80 m garduri: TRKALOVA (R. Ceho
slovacă) ll”3/10; greutate: KLIMA- 
KOVA (R.P. Polonă) 14,47 m.; suliță: 
FTGWER (R.P. Polonă) 53,28 m., nou 
record polonez; ZATOPKOVA (R. 

in -frunte pe Șelaru. La ieșirea, 
din oraș, cronometrăm. Plutonul 
lui Șelaru are 6'30 față de Za
noni, Munteanu și Constantinescu 
(V. Ionescu și D. Kolev se pier
duseră), și 10 min. față de grosul 
plutonului. De aci în colo, în plu
tonul mare încep o serie de hăr-

AUREL ȘELARU

țuieli întreprinse cu hotărîre de C. 
Dumitrescu, G. Moiceanu, C. Is- 
trate, N. Stepanian, Gh. Șerban 
și ceilalți. Rezultatul: plutonul se 
fragmentează și, intr-un grup de 
12 alergători, nu se află decît un 
singur bulgar, Ognenski, restul 
rămînind în urmă.

Plutonul lui O. Dumitrescu ac
ționează energic și la Ianca (40 
km. de Brăila), micul pluton al 
lui Zanoni este ajuns. Aci, avan
sul celor fugiți la începutul cursei

Călăreții romîni de dresaj Gh. Teodorescu 
și N. Mihalcea s-au impus categoric in concursul 

de la Leipzig
în-
cu 

a

LEIPZIG (prin telefon). 
Concursul internațional s-a 

cheiat duminică în localitate 
o nouă și strălucită victorie 
călăreților romîni. Reprezentantul 
țării noastre GHEORGHE TEO- 
DORESCU ne-a adus în acest 
concurs cea mai mare victorie pe 
care a cunoscut-o sportul nostru 
călare în ultimii ani. El a reușit 
să-i întreacă la o diferență apre
ciabilă de puncte pe redutabilii 
călăreți de dresaj sovietici Fila
tov și' Vtorov clasați în primele 
10 locuri la Jocurile Olimpice de 
fa Stockholm. Lucrînd intr-un mod 
excepțional și după toate regu
lile echitației moderne Gh. Teo- 
darescu a cucerit un prețios loc 
întîi cu 842 pct. Pe locul 2 s-a 
clasat Filatov (U.R.S.S.) pe ln- 
gar cu 809 pct. iar pe locul 3 
Vtorov pe Scacek cu 807 pct. Că
lărețul romîn N. Mihalcea a ocu
pat în această probă locurile 5 
și 6 pe caii Mihnea și Corvin cu 
cîte 758 și respectiv 735 pct. In-

din Istanbul și-a început turneul 
în U.R.S.S. jucînd la 30 iunie cu 
Lokomotiv. Meciul a luat sfîrșit 
cu scorul de 3—1 în favoarea fot
baliștilor sovietici.

Turul ciclist al Franței
PARIS 1 (Agerpres). —
Etapa a patra a turului ciclist al 

Franței, Rouen—Roubaix (232 km) * 
fost ciștigată de belgianul Janssens 
tn 6h 23’34”. Grosul plutonului a so
sit cu o întirziere de 5 minute. In cla
samentul general individual continuă 
să conducă francezul Rene Privat cu 
Zlh 22’41”, urmat de Christian (Aus
tria) la 6’2»”, Barone (Franța) la 
6’28”, Bahamontes (Spania) la 6’42”, 
Astrua (Italia) la 6’43”.

800 m: MUL- 
9’09”3/10; 

Cehoslovacă) 
KRZESINSKA

Cehoslovacă) 48,05 m; 
LEROVA (R Cehoslovacă) 
disc: MERTOVA (R.
49,14 m.; lungime:
(R.P. Polonă) 6,12 m.

Duminică, în cadrul unud concurs 
care a avut loc în Franța, cunoscu
tul atlet francez Michel Macquet a 
obținut o excelentă performanță la 
proba de aruncare a suliței. El a reu
șit o aruncare de 80,14 m., realizînd 
un nou record al Franței. Vechiul 
record îi aparținea tot lui din 1956 
cu performanța de 79,01 m. Macquet 
este al nouălea atlet al lumii care 
trece granița celor 80 m. 

scade la 6 minute. Plutonul peda
lează apoi într-un ritm care fa
vorizează pe oei de pe primul 
plan al întrecerii, al căror avans 
crește astfel din nou.

Aproape de intrarea în Brăila, 
Șelaru sprintează sec și se des
prinde de colegii lui de evadare. 
Cu toată cursa de urmărire între
prinsă de aceștia pe străzile Brăi
lei, unde o mare mulțime de oa
meni a întîmpinat cu urale și 
flori pe concurenți — Șelaru re
zistă contraatacurilor și termină 
etapa detașat.

Clasamentul etapei: 1. A. Șe- 
taru (R.P.R.) a parcurs 208 km. 
în 5h 35.32. Media orară: 37,194 
km.; 2. St Poreceanu (R.P.R.) 
5h 35.53; 3. Gh. Calcișcă (R.P.R.);
4. N. Filipov (R. P. Bulgaria);
5. A. Folbert (R.P.R.); 6. I. Va- 
sile (R.P.R.); 7. R. Klein (R.P.R.); 
8 C. Tudose (R.P.R.); 9. A. Ase- 
nov (R.P. Bulgaria), toți același 
timp cu Poreceanu. Cu timpul de 
5h 45,54 a sosit un pluton de 12 
alergători al cărui sprint îl cîști- 
gă I. Ognenski (R. P. Bulgaria)' 
urmat de I. Constantinescu, G. 
Moiceanu, I. Minulascu, L. Za
noni, C. Istrate, D. Munteanu, C. 
Dumitrescu, N. Stepanian și alții, 
toți din lotul romîn.

Astăzi se aleargă etapa a Il-a, 
pe ruta Brăila-Galați-Brăila-Buzău 
iar mîine, etapa a IlI-a, ultima 
pe teritoriul romîn, Buzău-Ploești- 
Giurgiu.

H. NAUM

trecerea intre călăreții romîni și 
sovietici a continuat și în proba 
de dresaj „SȚ Gheorghe" (pre- 
olimpică). Doar 3 puncte l-au 
despărțit de această dată pe Teo- 
dorescu de Filatov primul clasat 
în această probă cu 736 pct. In 
schimb, Mihalcea pe calul Mihnea 
a reușit să-l întreacă pe rutinatul 
Vtorov el clasîndu-se pe locul 3 
cu 727 pct. față de 723 pct. Tot 
călărețului romîn Mihalcea pe 
calul Corvin i-a revenit și locul 
7 cu 643 pct.

La acest concurs călăreții ro
mîni au mai cucerit un loc 4 și 5 
în proba nenumerotată (Vasele 
Pinciu cu caii Odor și Odobești 
11)1 un loc 7 în proba de șase 
bare (I Molnar pe Odobești) și 
locul 8 ex-equo în aceeași probă 
(Pinciu și Longo cu caii Odobești 
II și Sucitu). In proba pe 2 cai 
Vasile Pinciu a trecut pe lingă 
o frumoasă victorie, el fiind sin
gurul călăreț cu numai 4 puncte 
penalizare. Pînă la urmă a fost 
însă descalificat pentru ajutorul 
de complezență primit la încăle
carea celui de al doilea cal.
Molnar a 
Pîrlog și

Aseară 
îndreptat 
lua parte 
curs internațional de călărie al 
anului.

. f. 
caiiocupat locul 8 pe 

Odobești.
călăreții romîni 

spre Aachen unde 
la cel mai mare

s-au
vor

con-

Cea de a cincea etapă ROU
BAIX-CHARLEROI, care aduce 
Turul Franței pe teritoriul Bel
giei, ~ disputată pe o distanță 
de 170 km., a revenit ciclistului 
francez Gilbert Bauvin, care a în
trecut un pluton alcătuit din De 
Groot (Ol.), Anquetil (Fr.), Schel- 
lemberg (El.), Voorting (Ol.)', etc. 
In această etapă foarte dură, 
purtătorul tricoului galben Rene 
Privat a sosit pe locul 60, la 13,04 
min. de învingător.

In fruntea clasamentului general 
a trecut francezul Jacques Anquetil 
cu 25 ore 57.42. II urmează la 1,58 
min. Janssens (Bel.), apoi în or
dine Christian (Austr.), Privat 
(Fr.), Walkovia (Fr), Schellem- 
berg (EL), Thomin, Bauvin, J. 
Bobet, Barone (toți francezi)'. Pe 
echipe conduce echipa Franței, ur
mată de Olanda, Belgia, Elveția, 
Italia, etc.

Azi se dispută una din cele 
mai lungi etape din tur 'Charleroi- 
Metz (248 km.).


