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0 nouă expresie a sprijinului 
acordat mișcării sportive

Ziarele de marți au publicat textul Hotărîrii Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn și a Consiliului de 

Miniștri cu privire la reor ganizarea mișcării de cultură fizică 
și sport. Fiecare om care a mdr agit sportul privește analiza rea
listă a succeselor și deficiențelor de pînă acum și sarcinile în legă
tură cu reorganizarea mișcării de cultură fizică, drept o dovadă a 
atenției și sprijinului acordat sportului de către partid și guvern, 
pe baza adincii cunoașteri a situației și a necesităților miș
cării sportive. Cu toate realizările incontestabile obținute in cei 
opt ani care au trecut de la elaborarea Hotărîrii Biroului Politic al 

C.C. al P.M.R. din iunie 1949 — reflectate în creșterea nu
mărului de membri ai mișcării sportive, în dezvoltarea bazei 
materiale, în ridicarea la cel mai înalt nivel a performanțelor 
d intr-o serie de discipline sportive — activitatea de cultură 
fizică și sport a prezentat o serie de lipsuri care ajunseseră 
să frîneze progresul ei continuu. Hotărirea C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri cu privire la reorganizarea mișcării de cul
tură fizică scoate la iveală aceste lipsuri, 
lize critice și indică măsurile menite 

darea lor.
Hotărirea pune capăt paralelismului 

ducerea mișcării sportive, instituind ca 
îndrumare și organizare a activității sportive din țara noastră. 
Uniunea de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă (U.C.F.S.). 
Această largă organizație obștească, bazată pe principiul centralis
mului democratic, își va desfășura activitatea sub conducerea Par
tidului Muncitoresc Romîn. U.C.F.S. va întocmi planurile de dezvol
tare, de investiții și financiare ale mișcării de cultură fizică; 
U.C.F.S. rezolvă problemele legate de activitatea sportivă internă și 
internațională, de pregătirea și perfecționarea cadrelor necesare miș
cării sportive, dirijează toate fondurile alocate mișcării sportive, 
investițiile și construcțiile în domeniul sportiv, subvenționează fede
rațiile sportive. U,C.F.S„ cu ajutorul consiliilor sale regionale, oră
șenești și raionale, va conduce și îndruma co’ectivele, cluburile (in
clusiv cele militare), va depune toate eforturile pentru dezvoltarea 
activității sportive în mediul sătesc. U.C.F.S. va conduce și în
druma federațiile sportive; membrii actualelor asociații sportive vor 
putea adera la U.C.F.S.

Am enumerat succint cîteva din sarcinile principale ale U.C.F.S. 
tocmai pentru a arăta în ce măsură se înlătură paralelismul din 
conducerea mișcării sportive. O rezolvare la fel de judicioasă a 
primit problema — nu mai puțin importantă — a frînei pe care 
o reprezenta activitatea de performanță față de activitatea de masă 
în cadrul colectivului sportiv. De acum înainte colectivul sportiv 
se va putea dedica sarcinii sale esențiale: activitatea sportivă 
de masă. Angrenarea oamenilor muncii în competiții populare, 
manifestații cultural-sportive, trecerea normelor G.M.Ă., introduce
rea gimnasticii de producție precum și alte forme atractive și 
recreative ale sportului de masă constituie obiective principale ale 
colectivului sportiv, organizat Ia locul de producție. Colectivele 
vor avea secții pe ramuri de sport care vor participa în competi
țiile interne și, acolo unde există condițiile necesare, la activitate» 
de performanță.

Pentru activitatea de performanță se înființează cluburile spor
tive, organizate pe principiu teritorial sau pe lîngă mari întreprin- 
dori, e'e f'>nd încadrate cu personal tehnic și administrativ de spe
cialitate și avîr.d la dispoziție baze sportive corespunzătoare.

Forul tehnic superior pentru fiecare disciplină sportivă devine 
federația respectivă, care are ca organe în subordine comisiile locale 
pe ramură de sport.

Toate măsurile privind reorganizarea mișcării sportive se 
vor efectua treptat, fără a stinjeni activitatea sportivă în plină 
desfășurare

In afara măsurilor organizatorice, Hotărirea trasează forurilor 
competente sarcini privind întărirea bazei materiale a mișcării spor
tive prin reexaminarea prețurilor de vînzare a materialelor și echipa
mentului sportiv (în sensul micșorării acestor prețuri), prin stabilirea 
contribuției din fondul întreprinderii pentru activitatea sportivă, prin 
obligativitatea ministerelor și a organelor în subordine de a spri
jini material ți moral mișcarea de cultură fizică, etc.

Hotărirea pune un deosebit accent pe angrenarea oamenilor 
muncii în formele atractive, recreative, ale activității sportive de

le supune unei atente 
să ducă la

ana- 
Ikrhi-

con-ir.utit ți dăunător din 
organ unic de conducere,
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Festivitatea de încheiere a anului universitar
• O REUȘITA DEMONSTRAT IE DE GIMNASTICA • ȘTIINȚA BUCUREȘTI—AKADEMIK 
FIA 0—0 • ------- -------- - .ȘTIINȚA TIM1ȘOA RA—SPARTAK HRADEK KRAL OVE 2-2 

UNIVERSITARI PE

Manifestațiile 
arul Festivității 
nului universitar — 
finalele campionatelor 
re — au fost Încununate 
reușita demonstrație și 
fotbalistic internațional 
șurate ieri dupâ-amiază 
dionul Dinamo. In fața tribunelor 
arhipline, și-au început defilarea 
cei 3200 participanți ia manifes
tațiile culturale și sportive din 
cadrul Festivității. După ce s-a 
dat citire mesajului de salut adre
sat tineretului studențesc de că
tre tov. Dr. Petru Groza. Preșe
dintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, a luat cuvîntu! tov. 
Ion Iliescu, secretar al C.C. al 
U.T.M și președintele Uniunii A- 
sociațiilor Studenților din PPR, 
care, relevînd succesul manifesta
țiilor din cadrul Festivității a a- 
dresat felicitări și urări partici- 
panților.

In ritmul 
studenți și 
trei reprize 
samblu, viu 
priză încheiată prin 
cuvîntului PACE format din cor
purile sportivilor, a impresionat 
în mod deosebit miile de spec
tatori

Primul meci de fotbal, între e- 
chipele ȘTIINȚA BUCUREȘTI și 
AKADEMIK SOFIA a opus două 
echipe de valoare sensibil egală, 
fapt reflectat și de scor : 0—0.

In al doilea meci, ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA—SPARTAK HRA
DEK KRALOVE, gazdele preiau 
inițiativa încă din primul moment, 
înscriind prin Munteanu (min. 
și dominînd întreagă repriză, 
reluare, Gîrleanu ridică scorul 
2—0. Mulțumiți de rezultat, 
mișorenii slăbesc însă alura, per- 
mitind fotbaliștilor cehoslovaci să

sportive din ca
de încheiere a a- 

constînd în 
universita- 

prin 
cuplajul 

desfă- 
pe Sta-

muzicii, peste 1000 de, 
studente au efectuat 
de gimnastică de an- 
aplaudate. Ultima re- 

înscrierea
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Demonstrația de gimnastică din cadrul festivității de încheiere a 
întrecerilor cu.tural-sportioe studențești a cucerit 'spectatorii prin fru
musețea și măiestria exercițiilor ce le-a cuprins. In fotografie, un 
aspect. sugestia de la această de monstrație.

(Foto: L. Tiberiu).
I. Szekely (Cluj) 50,5; sulița 

Al. Bizim (Buc.) 66,04 m. J 
“a: ștefania Chio- 

(Buc.) 27,5 ; băieți ; Anghel 
_, 11,1; 1.500 m. demi- 

A. Palade Ursu (Cluj) 4:07,4; 
- -Ci; : L. Nețea (Buc.) 5,41 

prăjină : D. Gîrleanu (Buc.) 
înălțime băieți : V. Clncă

refacă din handicap prin Pitman 
prin^n?in 53) și să egaleze 

Sindeiar (min. 72).
CAMPIONII UNIVERSITARI 

anul îsss/sa
ATLETISM — greutate fete : 

ria Vintilă București 10,36 
băieți — C. _Crețu (Cluj) J4.65

m. ; 3.06-J m. obstacole :
(București) 10:16.0 ; 400 m.
Păacălău (Buc.) 56,6; 8M m. fete : 
Nina Psciuc (Cluj) 2:16,0 ; disc 
fete : Maria Medeș (București) 31,24 
m. ; M m-g. X Miliutin (Buc.) 13,2; 
3XS90 m. Cluj (M. Cuțul, M. Ior.es- 
cu. M. Pascluc) 7:21.4 ; 10.CM m.
Gh. Ap li (Cluj) 34:46,2 ; 4M m. bi-

PE

Ma
ni. ; 

•- -- ------- ____ ___ _ ____ m. ;
triplu salt : Tr. Ciutul (Cluj) 13,56 

' ' ’ ~ PuicăI.
g. M.

ieși: _ 
băieți: _____
203 m. plat fete 
șeaua ~__ ,
Trăilă (Buc.) 23,4 
fond : - --
lungime fete : 
ni. ; _
3,70 m. ; înălțime băieți : v.
(Buc.) 1,60 m. ; 4x400 m. băieți t 
Buc. I (Cincă, Corneșan, Păscălău, 
FăgădăU) 3:23,6. GIMNASTICA r- 
Pe echipe, campioni, reprezentanții 
I.C.F. atît la băieți cit și la fete. 
La individual compus categoria I-a, 
băieți : o. Bibire (I.C.F.) — fete : 
Silvia Tcaciuc (i.c.F.) ; cat. a
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Opi echipe participă la campionatul 
de mare fond pe Dunăre

De dpminică dimineața, 64 de 
caiacîști ți 88 eanoiști vor porni să 
străbată cei aproape 700 km. care 
separă Corabia de Sulina. Ei sînt 
reprezentanții a opt grupări — 
Locomotiva. Flamura roșie. Ener
gia, Progresul, Recolta, CSA Bu

I
Cum era firesc, publicarea Ho- 

târtrii Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Roroîn și 
a Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romine cu pri
vire la reorganizarea mișcării de 
cultură fizică și sport din Repu
blica Populară Romrnă, a trezit 
un viu interes în rîndurile spor
tivilor, tehnicienilor de speciali
tate și activiștilor sportivi. Vizi- 
tîndu-ne la redacție. întîlnindu-i 
la locurile de producție sau pe 
bazele sporrive, numeroși spor

tivi și activiști au ținut să ne îm
părtășească părerea lor asupra 

cuprinsului Hotărîrii și a pers
pectivelor culturii fizice si spor
tului în urma măsurilor de reor
ganizare.

„Recenta Hotărire, ne-a decla
rat printre altele maestrul emerit 
al sportului Ion Moina, confirmă 
din nou faptul că Partidul si Gu
vernul acordă o mare atentie ac
tivității sportive, pentru al cărei 
continuu progres asigură con

diții tet mai bune. Sini convins 
că prin crearea unei largi orga
nizații obștești pe principiul cen
tralismului democratic — U.C.r.S. 
— ca organ unic de conducere a 
treburilor sportive, se va pune ca
păt multor deficiențe organizatorice 
provocate de paralelismul de or
gane conducătoare ale activității 
sportive. O conducere unică, ba
zată pe aportul unor cadre volun
tare competente, va putea rezolva 
cu mai mult succes problemele

organizater-.ce și tehnice ale tu
turor disciplinelor sportive".

Președintele colectivului spor
tiv Progresul I.T.B.. Constantin 
Vulcu, ne a declarat următoarele: 
„Mi-a atras atenția în special 
paragraful 2 din'Hotărîre. care se 
referă la colectivele soortive. Func- 
ționînd pe lingă întreprinderea 

sau instituția respectivă, colecti
vul sportiv își va putea îndeplini 
mai operații- și mai sistematic

rolul său in atragerea maselor 
de oameni ai muncii în sport. 
E-opria n-.ea experiență mi-i ară
tat că deseo-i îndrumările primite 
din partea unor o-gane ca: aso
ciația, secția de sport a C C.S., 
etc., uveu’i un caracter formal, 
nu corespundeau necesităților și 
cosib-lităi-ior noastre de rezol
vare a unor anumite probleme".

Iată ș< părerea antrenorului de

Este pe deplin explicabil inte resul cu care fotbaliștii Seredai, 
Raab. Greavu șt Ene II îl ascultă pe Dungu citind Hotărirea 
partid’.ilui și guvernului cu privire la reorganizarea mișcării de cul
tură fizică și sport. Ei, ca și sute de mii de alți iubitori al 'Sportu
lui din întreaga țară au înțeles importanța acestei Hotăriri pen
tru progresul mișcării noastre sportive J (foto M. StrejaJ,

fotbal Sdoiu Ploeșteanu (Ener
gia Steagul Roșu din Or. StslinJ; 
..Recenta Hotărire poate fi consi
derată drept un bilanț cuprinză
tor și un prețios îndrumar al vii
toarei activități sportive din tara 
noastră. Constatarea cu privire 

la rămînerea în urmă a unor ra
muri de spart — printre cari și 
fotbalul — ne obligă, pe noi an
trenorii moi ales, la o sporire a 
eforturilor în munca de pregătire 
tehnică a spersivilor".

Cunoscuta maestră emerită a 
sportului Elena Jianu — căpitana 
reprezentativei de handbal a 
R.P.R. — ne-a spus: Jn cu
prinsul acestei Hotăriri se reflectă 
limpede grija pe care o manifestă 
Partidul șl Guvernul față de per
manenta îmbunătățire a condi

țiilor de activitate sportivă. Nouă, 
sportivilor fruntași, ne revine da
toria de a lupta cu și mai multă 
ardoare pentru ridicarea presti
giului mișcării noastre sportive".

Elena Apostică, studentă în a- 
nul III al Institutului Medico-Far- 
maceutic din Iași, este una dintre 
numeroasele participante la fina
lele campionatelor Universitare. 

Exprimîndu-și părerea asupra Ho
tărîrii, această tînără sportivă a 
subliniat î „Intensificarea activi

tății sportive în școli și facultăți 
va asigura creșterea unui tine
ret viguros, bine educat, iar spor
tul de performanță își va primi 
astfel asigurarea unei rezerve de 
wire.'maioroașe,\

curești, C. S. Marina Constanța țf 
Selecționata Giurgiu —. care pars 
ticipă anul acesta cu cîte 4 caiace 
dublu klinker și o canoe de 104-1 
la tradiționalul campionat de mare 
fond pe Dunăre. La capătul celor 
13 etape, pe cei mai buni dintre 
sportivi ti aș‘ea.ptă titlurile de 
campioni republicani la oaiac india 
vidual, pe echipe și canoe, precum 
șl „Cupa CCS‘‘ oferită pentru locul 
I în clasamentul eombirml caiac- 
canoe.

Mulțl dintre concurenți au mat 
parcurs această distanță, ctinosa 
Dunărea, curenții și... capriciile ei. 
Alții iau parte acum pentru prima 
dată, atrași de frumusețea aces'ef 
neobișnuite competiții sportive al 
cărei stări se dă la Corabia—gazdă 
entuziastă cu ocazia fiecărei ediții 
a campionatului — iar aplauzele 
pentru finiș se primesc cu... exact 
673 km. mai deparie, acolo unde 
Dunărea își dăruiește apele Mării 
Negre, la Sulina. Sînt două săptăa 
mîni de dîrză întrecere sportivă, 
pline de dificultăți dar și de satis
facții. Concurenți! s-au pregătit din 
vreme și nu ne îndoim că rezulta
tele eforturilor lor se vor concre
tiza în întreceri cît mai frumoase*  
în medii orare cît mai ridicate.

1000 concurenți la finalele 
can^ionatelor de atletism 

pentru juniori
La sfîrșitul acestei săptămîni 

(vineri, sîmbătă și duminică) 
se va desfășura pe stadionul 
Re-ublicii din Capitală a X-a 
Ediție a campionatelor republi
cane de atletism pentru juniori. 
'La această importantă compe
tiție atletică vor participa circa 
1000 concurenți din toa'ă țara.
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Kureșul s-a instalat ide multă 
vreme in preferințele sportive ale 
locuitorilor Medgidiei. Păstrat ca o 
tradiție din moși-sfrămoși, kureșul 
începuse totuși să devină oare-

lin nou joc internsț'onal de handbal feminin

LA LOC de cinste
sportivă înre- 
succese în re- 
dacă numărul

Dacă activitatea 
g:stroază frumoase 
giunea Constanța, 
sportivilor crește neîncetat, dacă 
baza materială se dezvoltă de la 

un an la altul, multe merite revin 
și acelor sinceri iubitori ai spor
tului, instructorii sportivi obștești 
care pun cu nădejde umărul atunci 
cînd e nevoie.

Ne gîndim, de pildă, la instruc
torul sportiv obștesc Ilie Zugravu 
din comuna Seimenii Mari (raio
nul Medgidia). Acesta a organi
zat în comună numeroase întreceri 
sportive, contribuind la formarea a 
două puternice echipe de oină, o e- 
chipă feminină de volei și o echipă 
de fotbal. De curînd, colectivul 
sportiv din comună s-a îmbogățit 
cu încă o secție și anume, cea de 
trîntă.

La colectivul Energia Medgidia, 
instructorul sportiv obștesc Vasile 
Vasa a ridicat numeroase 
tinere în special la fotbal, angre- 
nînd și un mare număr de munci
tori în întrecerile Spartachiadeî.

învățătorul Dumitru Ivan din 
comuna Bordușani (raionul Fete

ști) a muncit cu rîvnâ pentru a 
organiza secțiile de oină, atletism 
și volei, 
rezultate.

tru Ivan
a-și trece 
Institutul 
(cursul fără frecvență).
Dar acestea nu sînt decît doar 

cîteva exemple...

care activează cu bune 
In timpul liber, Dumi- 

studiază de zor pentru 
examenele anului II la 

de Cultură

AH,

cadre

Joi 11 iulie vom publica în

semnări din REGIUNEA ORA
DEA-

i —

Hn catâ, alta rece...
• La Tuleea, sportul și-a ciștigat 

■a ud ți prieteni. Antrenamentele de 
k)x, conduse de H. Țamuris, cele 
de lupte, supravegheate de I Giem- 
bazu, precum și cele de sporturi 
nautice, dirijate de instructorul 
■porii v M. Pescăruș, atr^g foarte 
mulți tineri. Maâ cu seamă sportu
rile nautice, disciplină sportivă tra
dițională la Tuleea. O veste^bună: 
terenul sportiv? reamenajat, nivelat, 
Împrejmuit, dotat cu vestiare și cu 
tribune, este gata pentru întreceri !
• Pe litoral, vilegiaturiștii eu la 

dispoziție terenuri bine utilate. De 
pildă, la Vasile Rotită există cîte un 
(teren de volei, baschet și tenis-, un 
portic de gimnastică și... două porți 
de fotbal (amatori vă închipuiți că 
sânt destul !). La Mamaia-, terenurile 
de voitei, baschet și tenis atrag pe 
eei veni ți V*  concediu de odihnă, ,

Raionul Ne?ru vo3a se poate 
■nindri că este primul raion țoope- 
ra ti vizat, dar nu cu activitatea sa 
sportivă, intr-adevăr, deși în comu
na Negru Vodă există un foarte bun 
.teren de fotbal (gazonat), aci nu ac
tivează decît o echipă de fotbal. 
Oare pentru cei din Negru Vodă să 
nu existe și alte sporturi?
• Pe str. Flămînda din Constanța 

ce construiește o sală de sport. ,,Se 
construiește0 este un fel de a vorbi, 
fiindcă TOCL tergiversează lucră
rile, invocînd diferite motive. Se 
pare că respectivii constructori nu-s 
grăbiți- Sportivii însă' sînt și își cer 
cu hotărî re sala !
• La Siutghiol s-a deschis un cen

tru de natație, unde zeci de copii 
din Constanța și din taberele de 
pionieri de pe litoral învață să 
înoate. Centrul va rămîne deschis 
pînă Ia 15 septembrie.

Fizică

cum anactwnic față de... secolul 
XX. Bătrinul Faic Omer, profesor 
la școala tătară din localitate, o- 
dinioară campion, iar astăzi ani
mator fervent al kureșului, și-a 
dat primul seama de acest lucru. 
Zbătîndu-se, alergînd de la un for 
la altul, bătrinul sportiv și-a vă
zut dorința împlinită; de citeva 
zile, la Medgidia s-a deschis și 
un centru de antrenament pentru 
lupte libere! Antrenorul Ion Vîr- 
dău s-a apucat vîrtos de treabă. 
Cit despre „materialul uman", ve
chile întreceri de kureș i-1 furni
zează cu prisosință! Și o noutate: 
alături de campionii. Giumacal 
Giauzar și Kairi Osman, s-a ridi
cat și talentatul Nicolae Chiriță, 
primul luptător de kureș de națio
nalitate romînă!

Spectatorii care vor veni să a- 
siste astăzi după-amiază la întîlni- 
rea internațională de fotbal dintre 
echipa C.C.A. și selecționata ora
șului Ankara, vor putea să urmă
rească în deschidere o interesantă 
partidă internațională de hand
bal feminin. Protagonistele acestei 
partide sînt: echipa campioană a 
țării noastre, Flamura roșie Steagul 
roșu și redutabila echipă germană 
Fortschrit Weisenfefs.

Fortschrit Weisenfels a cucerit 
pînă în prezent de cîteva ori tit
lul de echipă campioană a R. D. 
Germane, iar în prezent conduce 
cu autoritate în clasamentul pri
mei serii a campionatului, fără să 
fi suferit vreo înfrîngere; ba mai

mult, a ciștigat majorna.ea me
ciurilor la scoruri categorice. For
mația germană — ale cărei princi
pale calități sînt omogenitatea, 
perfectul echilibru dintre apărare 
și atac, — cuprinde în rindurile ei 
cîteva din componentele reprezen
tativei R. D. Germane, cum ar fi 
portarul Maudrich, jucătoarele 
Schanding, Quarg și Jahn.

Meciul va fi arbitrat de Mihai 
Szucik (Reșița), care a condus re
cent meciul dintre echipele mascu
line ale R. P. Polone și R. D. 
jermane, disputat la Opole în 
R. P. Polonă.

Tot astăzi la Sibiu echipa FI. 
roșie Sibiu întîlnește Ferencvaros 
Budapesta.

Pe aeroportul Băneasa, 
cu performerii de la Aue

O
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TERE NURILE!
Constanța este un 

oraș mare, cu o viață 
sportivă intensă. Acti
viști sportivi cu ex
periență, antrenori șl 
instructori își dau toa
tă silința ca această 
activitate să nu Itnce- 
zească nici o clipă. 
Dar... din păcate, eter
nul „dar" se află și 
aci prezent. Toate ar 
fi bune, dacă organi
zatorii vieții 
constănțene 
ciocni mereu.

sportive
nu
cu

s-ar 
exas-

perantă perseverență, 
de același obstacol: 
proasta îngrijire a ba
zelor sportive. Exem
ple? Cite vreji! Tere
nul Locomotiva DRNM 
trebuia să fie gazonat, 
s-au luat și unele mă
suri in acest sens, dar 
lucrările stnt tărăgă
nate de la o lună la 
alta. Terenul Energia 
SNMC a căzut in pa
ragină, iar proprietarii, 
trași la răspundere, se 
mai află încă în faza 
.angajamentelor'. La 
terenul de volei și

baschet Locomotiva 
C-F.R. (Cazino) situa
ția este și mai gravă: 
in vestiare s-au mulat 
persoane particulare, 
care și-au instalat a- 
colo locuința, iar oe 
teren se plimbă in 
voie orătăniile. Mai 
sint și alte terenuri cu 
„caracteristici" asemă
nătoare. Unde se a- 
junge astfel? Firește, 
la aglomerarea și, în 
consecință, la degra
darea marelui și fru
mosului stadion „/ 
Mai',

prelungit?

* ★

Atletismul se bu
cură de multă pre
țuire printre elevii 
din Constanța, lată 
în clișeu sosirea 
intr-o cursă de 460 
m plat. Vor intra 
oare acești tineri 
atleți constănțeni in 
rindurile fruntașilor 
de mîine ai sprin
tului

Ca 
tivii, 
tivi din regiunea Constanța tre
buie să depună uneori serioase e- 
forturi pentru a înlătura diverse 
greutăți care, cu un dram de bu
năvoință, ar putea să nici nu... 
existe. La Constanța, de exemplu, 
nu se poate face notație. Credeți 
că glumim? De locl Firește, con- 
stănțenii au marea la dispoziție, 
dar despre notație de performan- 

fiindcă

să meargă treaba bine, spor 
antrenorii și activiștii spor-

se
că-

ALEX. ACE IM

Chiriș mai re- 
să-și petreacă

DAN CHIRIȘ
Da! Este titlul unui roman pentru copii 

luteș și totuși mica noastră însemnare nu are

fă nu poate fi vorba,
tot orașul nu se află măcar 
singur bazinl

La fel stau lucrurile și cu tirul.

lipsa unui poiigon, trăgătorii 
antrenează pe locul unei foste 
rămidării de la marginea orașu
lui. Școlile medii nr. 1 și 2 din 
Constanța aveau un bun teren de 
sport pe strada Traian, exact In 
țața școlii. Sfatul popular s.a în
grijit" să-l transforme anul trecut 
în teatru în aer liber.

La Medgidia, echipa locală (ca
tegoria C) nu poate juca niciodată 
„acasă" pentru că nu are un teren 
ca lumea. Unii spun că problema 
e „în curs de rezolvare" (la fa
brica „Cimentul Păcii" construc
ția stadionului propriu durează 
de 4 ani...).

Și ur mai fi încă multe de spus...

COPII” VITREGI

al scriitoar&î Gica. 
nimic comun cu Iu-' 

celor mici. De ce ? Oameni inimoși, care muncesc cu dragoste 
și pricepere, se găsesc și... printre cei mari. Așa cum i-am găsit și 
nei într-un scurt popas pe litoral. Amîndoi sînt responsabili cui- ( 
turai-sportivi de stațiune: Alexandru Achim în stațiunile Vasile 

oaită și Eforie, iar Dan Chiriș Ia Mamaia. -Și fiindcă de mul'e orii 
inimoșii au trăsături asemănătoare, era normal să găsim și între ei 
corespondențe: aceleași programe sportive atractive, aceleași ci-1 
cluri de învățarea înotului, tenisului și șahului,*  aceleași baze sporti
ve nepretențioase, dar bine amenajate, aceleași concursuri popularei 
în numeroase discipline sportive. Pînă și aceleași necazuri: n-au. 
mingi de tenis de masă de bună calitate, nimeni nu se îngrijește de , 

prepararea vasului „Neptun“, necesar pentru excursii, nu pot cum-.
para camere de mingi de la IDMS decît dacă iau și... anvelope. V »« exlstjuyn
Recent, au organizat întîlniri sportive internaționale cu totul... ine-/ ^"sputerr1- --- 
dite : între vilegiaturiștii romîni și cei străini! Dar sezonul abia a¥ ’__
început. Nu ne îndoim că Alexandru Achim și Dan 
zervâ multe și plăcute surprize celor ce vor veni 

iul la mare-.-

marea „familie4* _ 
practicate de constănțeni se află 
unele discipline sportive privite 
către colectivele sportive locale 
„ochi**  de.. părinte vitreg:

CICLISMUL a încetat aproape 
existe. La Voința, unde sînt 14 
delete de curse, iar ca antrenor 
funcționa Cr. Tuțuianu, s-a desfiin
țat secția. La Locomotiva DRNC 
nu activează decît un singur ciiciict. 
deși în magazia colectivului se află 
6 ttU^Slete.

RUGBlUt. O singură echipă, vie
țuind de azi pe mfine, fără echipa
ment ți mingi in cantitate Îndestu
lătoare. Colectivul Energia SNMC 
dă vina pe asociație, asociația pe co
lectiv. Antrenorul Dan Ștefănescu, 
înarmat cu o bună doză de răbdare, 
așteaptă Fină cînd?

BOXUL, iarna nu pot fii organizate 
reuniuni la Constanța, din lipsă de 
săli. Vara, galele se pot organiza 
doar dimineața în parcul ..Maxim 
Gorki”, Băț C nu vin spectatori pen
tru că' preferă... plaja. In tot orațul 

in ring ca lumea, deți 
fi Baciu se zbate din

a sporturilor
“ și 

de 
cu

sâ 
bl-

Matejiale redactate
&1MARIUS GODEANU
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Luminițe roșii și verzi au punc
tat deodată cerul. Sosesc avioa- 
neie 1 Exclamația a apărut pe 

buzele tuturor. La acea oră tîr- 
zie de seară, cînd de obicei acti
vitatea încetează la aeroportul 
Băneasa, sute de persoane veni
seră marți să-i întîmpine pe at- 
leții și atletele echipelor națio
nale la întoarcerea din R. D. Ger
mană.

In centrul atenției se găseau, 
după cum era firesc, performerii 
întîlnirilor de la Aue. Aurel Raica 
a trebuit să ia un mic „acont" 
din nenumăratele strîngeri de 
mină și felicitări pe care sintem 
siguri că le primește în aceste 
zile pentru excepționala sa per
formanță. Unii l-au întrebat 
dacă... i-a venit să creadă că a 
putut arunca atât de dețparte: 
17,42. Iar Raica le-a răspuns: 

„Desigur. Acum își face efectul 
antrenamentul, lucrul meu de 
astă iarnă și din primăvară. E 
adevărat, nu mă gindeom de pe 
acum la 17,42, dar dacă a venit... 
cu ații mai bine". Apoi, Aurel 
Raica ne-a povestit despre sur
priza pe care i-au făcut-o orga
nizatori meciului de la Aue, ofe- 
rindu-i drept cadou chiar bila de 
metal cu care stabilise noul re
cord. Jn fond, o greutate ca ori
care alta, spunea el, dar numai 
gîndul că am reușit cu ea o a- 
sememea performanță merita oste
neală să port cele 7,250 kg. atîta

tp

FINALA CAJRPIONATULUI DE 
GIMNASTICA AL JUNIORILOR

Slmbătâ și duminică va avea loc 
Sn Capitală campionatul republican 
de gimnreUcă al juniorilor. Vor 
participa la întreceri sportivi și 
sportive — juniori — selecționați de 
comisiile regionale.

INTTLN1REA DE NATAȚIE ROMI- 
NIA — UNGARIA (TINERET) A 

FOST AMINATĂ

Intiinirea internațională de înot, 
polo și sărituri care trebuia să se 
dispute la sfirșitul acestei săptă- 
mîni între reprezentativele de ti
neret ale Rom-îniei și Ungr.riei, a 
lest aminată șl se va disputa în 
zilele de 13—14 iulie la bazinul 
„Dante Gherman” din Capitală.

CAMPIONATUL MILITAR DE ȘAH

După disputarea celor 19 runde, 
finala campionatului Armatei a luat 
sfîrșit eu victoria candidatului de 
maestiru H. Kandel. El a obținut 14 
pct. (din 19 posibile) ; urmează în 
o rd.ine C. Butnaru 14'/,. C. Teodo- 
rescu 13, C. Vasile 13, V. Popescu 
127s, A. Cizmaru 12, E. Papp 11, I. 
Rugină 11, F. Telorteă 1«, D. S CU- 
taru 9'/,. A. Lupescu B. Pere-
vosnlc T. Mihăescu t. T. Ră-
dulescu 7'/„ V. Munteanu S'/„ Z. 
Stern e'/,, Gh. Radu C, T. Goia «. 
€. Filotl 3, G. Sov<i 5.

Astăzi după-amiaoă la orele 17 va 
avea loc la clubul C.C.A. (Str. C. 
Miile 1) închiderea festivă a con- 
cursnlM. cu acest prilej echipa ,.fl- 
naiiștllar” va InUlni la 24 de table 
o selecționată a colectivului Pro
gresul Finanțe Bănci.

D. MUNTEANU — coreop.

SCHI TN LUNA LUI CU'PTOR !

BUȘTENI 3 (prin toi afon). Dumi
nică 7 iulie va avea loc în Bucegl, 
pe Valea Albă, un concurs de 
schi organizat de comisia centrală, 
la care vor lua parte schiori din 
întreaga țară. Programul cuprinde 
probele de slalom special, la băieți 
Si fete. In vederea acestui concurs, 
schiorii dinamoviști au șl sosit în 
localitate și s-au deplasat azi pe 
traseu, pentru a aduce unele ame
najări părtie). Pe o porțiune de 
peste 400 m. zăpada se prezintă în 
bune condițiunl, permlțînd instala
rea numărului regulamentar de 
porți.

X. SBARCEA, core®.

drum", Pe antrenorul lui Raica, 
Victor Dumitrescu l-am zărit du- 
cînd cu grijă un mic pachet. Era 
o statuetă, tot un dar al gazde
lor. Și ce putea ea să reprezinte 
decît... un aruncător de greutate ? 
Victor Dumitrescu ne-a povestit 
că după terminarea probei de 
greutate din cadrul meciului 
R.P.R. — R.D.G. organizatorii 
au programat, după o oră, o nouă 
întrecere, pentru a da prilejul at
letului australian Terry Donath, 
al 9-lea clasat la J.O. de la Mel
bourne, și care se află în turneu 
în Europa, să evolueze în fața 
publicului din Aue. Raica a arun
cat 16,60 m.. Ivanov 16,14 m. 
Iar Donath. 16,12 m.

Dacă Raioa se descurca mai 
bine în fața asadtului celor cu
rioși (deh..., e aruncător de greu
tate, nu glumă) apoi nu acelaș’ 
lucru se poate spune despre cea 
laltă „eroină" a meciurilor de la 
Aue, Florica Oțel. Văzînd-o atît 
de firavă, cu greu iți vine a crede 
că este una din cele mai bune at
lete din lume în acea clasică 
probă a rezistenței: 800 m. Și
totuși este. A dovedit-o nu mai 
departe decît duminică. Dar cu 
prețul cîtor eforturi. „La 700 m. 
Ursula Donath mai conducea încă. 
O vedeam înainte și nu intuiam 
nici un semn de slăbiciune la 
adversara mea Dar și eu mai 
aveam resurse. Am lansat sprintul 
final și cînd am ajuns în dreptul 
ei îmi dădeam seama că nu se 
mai poate (ine după mine. Pu
blicul o încuraja frenetic, dar 
pînă la urmă eu am terminat cu 
2—3 metri avantaj. Am fost atît 
de fericită..." mărturisea pe aero
port Florica.

Pe Mircea Stein, talentatul nos
tru săritor de triplu, a venit să-l 
intimpine nu numai familia: ci și 
antrenorul său, Gh. Steriade. 
Mircea este o „victimă" a mari

lor performanțe de la Aue, ne 
spunea în glumă Steriade. Noul 
său record de 14,86 m, a fost 
..strivii" de rezultatele lui Raica, 
Florica Oțet, Rășcănescu, și a 
trecut aproape neobservat". L-am 
asigurat atunci pe Steriade că 
nici unui iubitor de atletism nu 
a putut să-i scape valoarea re
zultatului pe care, la 18 ani abia 
împliniți, l-a obținut elevul său. 
Pe Aurel Raica și pe Mircea 
Stein, pe Florica Oțel, Ion Wie- 
senmayer, lolanda Balaș, Maria 
Diți, Hie Savel, Eva Mayer, Ana 
Șerban, Dumitru Constantin, 
H. Răcescu, Bîrdău, Vamoș și 
pe toți ceilalți atleți romîni care 
au realizat rezultate bune în rn- 
tilnirile cu R.D.G., i-au felicitat 
din toată inima, eei veniți fa 
aeroportul Băneasa, în acea seară 
liniștită de iulie.

In afara meciului internațional 
dintre Vojvodina Novtead—Stovan 
Bratislava și de cele ednei meciuri 
din ultima etajpă a Cupei Primă
verii, cat. B, programul concursu
lui din această săptămână mai cu
prinde patru meciuri din campio
natul R.P.B. și două din campio
natul R.D.G.

După cîte știti și dumneavoastră 
Vojvodina Novisad și Slovan Bra
tislava susțin cel de al doilea meci 
(returu-l). Primul s-a disputat săp- 
tămîna trecută la Bratislava, vic
toria revenindu-i echipei cehoslova
ce cu 1-0.

Ceea oe însă credem că vă inte
resează mai mult, este situația e- 
chipelor bulgărești care după cum 
am văzut ocupă un spațiu însem
nat în programul acestui concurs. 
Revista Programul Pronosport nr. 
168 cuprinde suficiente date refe
ritoare ta cele două campionate : 
ale R.P.B. și R.D.G.

Totuși, pentru a veni mai mult 
în sprijinul participamților vom a- 
răta mai jos care a fost situația în 
prima ețapă a turului campaonatu-

*
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Varnr—Botev Pkxvdiv 
Plovdiv—Botev Varna

Dimitrovo—Slavia 
Stance Dimitrovo—Loc.

Sofia—Sp-artac Varna

★
PARTICIP ANTI !

Nr. 27 DIN 7 IULIE
ATENȚIUNE,
CONCURSUL

A. C. SE ÎNCHIDE ÎN CAPITALA 
SÎMBATA SEARA LA ORELE 24.

★
Plata premiilor de la concursul 

nr. 2fi din 30 iunie a. c., pentru 
particlpanrții din Capitala se face 
vineri 5 si sîmbMtă 6 iulie, la a- 
genți-a centrală dâ.n Calea victoriei 
nr. », începînd de la orele lț.

Elațta x

Lewski Sofia—Spartac Pleven 
T.D.N.A.—Spartac Sofia 
Mindor 
Marek 

Sofia
Spartac
Spartac

Etapa XI
Minio-r Dimitrovo—Marek Stanka

Dimitrovo
Spartac Pleven—Spartac Plovdiv 3-1 
Botev Plovdiv—Loc. Sofia 
Botev Varna—Spartac Sofia 
T-D.N.A.—S.la via
Lewski

minat).

Astăzi pe „stadionul Republicii**

„Cupei Primăverii", 
București — Știința 

se va disputa duminică 
pe Stadionul 23 August de la ora 
17,30. In deschidere: Flamura ro
șie Abatorul — Energia „B. Bie- 
rut“, finala campionatului orașului 
București (ora 15,30).

• Bilete pentru fina'a 
Primăverii" se găsesc la : 
sport (Cal. Victoriei 9 și 
Golescu 35), C.C.A., Biroul 
iaj 2 cal. Griviței 30, Giulești și 
stadionul 23 August (Bd. Muncii).

• Pen'ru jocul de azi C.C.A. — 
Ankara, biletele s-au pus în vîn- 
zare la Pronosport (Cal. Victoriei 
9), Dinamo, Giulești, C.C.A. și 
Stadionul Republicii (sir. Hașdeu
— unde se găsesc și bilete cu preț 
redus).

• Echipa cehoslovacă Spartak 
Hradec Kralove va juca vineri la 
Constanța cu Locomotiva. Aceasta 
a jucat recent în Bulgaria: la 
Varna, cu „Marea Neagră” 1—3, 
și în orașul Tolbuhin cu Dobrogea 
3—2.

• Jocurile Progresul Suceava — 
Locomotiva Constanța, Progresul 
Dorohoi — Locomotiva Iași și E- 
nergia Fălticeni — Energia 1 mai 
Ploești au fost aminate. Meciurile 
Dinamo Baia Mare “ 
lonta și Știința Craiova 
nergîa 
marți 9 iulie, iar Știința
— Energia Arad miercuri 10 iulie. 
Partida FI. roșie F.C. București
— Energia Galați se' dispută du
minică pe terenul C.A.M. la ora 9, 
iar Locomotiva Gara de Nord — 
Știința București în Giulești ora 
9.30
• feri s-a disputat un meci res

tanță în categoria B: Dinamo 6 
Bucnrești-Locomotiva Gara de 
Nord București 2—1 țl—1). _

ă interesantă intre C. C. A
cționata orașului Ankara
a 18 
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ționatei orașului Ankara, acesta 
ne-a declarat că cunoaște destul 
de bine pe viitorii adversari al 
„băieților" lui: „Duminică, pe fru
mosul dvs. stadion „23 August”, 
am avut prilejul să văd ’la lucru 
șl pe adversarii noștri de 
(nr. C-C-A.), și pe cei de 
că (n.r. Energia Ploești). 
servat că echipa militară
deschiderile lungi pe aripi, dar 
joacă și pe centru- Sarcina lui 
liban, halful nostru centru, și a 
celor doi fundași este deci difi
cilă. Din evoluția celor două

EGAȚH ROMiNI LA ADUNAREA GENERALA U. E. F. A.
UL DE FOTBAL AL EUROPEI ȘI TURNEUL DE JUNIORI
tratative pentru organizarea unor 
nia —Franța și Rominia— Italia —
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Delegații romîni au cerut ca 
jocurile campionaln'ui Europei 
să nu fie simple și pe zone geo
grafice, ci duble (tur-returț și 
trase la sorți și au propus insti
tuirea unei comisii speciale care 
să studieze toate aceste propu
neri și să elaboreze un nou regu
lament al campionatului. Adunarea 
a aprobat propunerea, instituind 
o comisie formată din Gustav 
Sebeș (Ungaria), Rvlski (Polo
nia), Frey (Austria) și Costan- 
daras (Grecia), Această comisie 
se va întruni în august la Viena 
și pină la I noiembrie va trans
mite fiecărei federații naționale 
proiectul de regulament, spre stu
diere.

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE JUNIORI. — După expune
rea raportului asupra ediției des
fășurate în Spania, s-a luat in 
discuție locul și data disputării 
viitoarei ediții. DELEGAȚII RO
MINI AU PROPUS CA TUR
NEUL SA FIE ORGANIZAT IN 
FIECARE AN IN VACANȚA DE 
VARA. PENTRU CA PARTICI
PAREA SA FIE MAI NUME
ROASA. Ei au propus de aseme
nea ca mai înt>i să se desemneze 
țara organizatoare și apoi, fn 

baza discuțiilor dintre aceasta și 
celelalte țări, să se stabilească 
datele disputării Turneului F.I.F.A 
Delegatul iugoslav a susținut pro
punerile noastre și adunarea a 
decis să le transmită pentru stu
diu și rezolvare, comisiei sale de 
juniori

TRA TA TI VE COLA TERALE. —

dimineață, 
scăzută. 

Republicii, 
de

ch.pe mi-am dat seama că nivelul 
fotbalului romînesc este înalt. Do
rința noastră e ca în meciul cu 
C-C.A- să jucăm la nivelul 
reputatei d-voastră formații și să 
obținem un rezultat satisfăcător, 
pentru noi, și un joc frumos, pen
tru spectatori”.

Formația Ankarei a efectuat în 
ultimele zile 3 antrenamente prin
tre care cel de ieri
<cu o intensitate mai 

ch'ar pe stadionul 
unde se va desfășura meciul 
azi. Antrenorul Onuk ne-a dat și 
formația care va începe meciul de 
azi: Orhan Sozeren — Tayyar, 

Orhan Ciakmak — Nevzat. Ilhan, 
Ergun — Alls, Zekiay, Fikri, Mus
tafa, Optay-

Casa Centrală a Armatei s-a 
pregătit cu grijă pentru acest 
meci și jucătorii sînt deciși să 
realizeze pe lingă un joc de cali
tate, așa cum i-a obișnuit pe 

bucureșteni și un rezultat frumos 
în fața puternicei selecționate a 
orașului Ankara.

După toate probabilitățile, cam
pionii vor alinia următorul un
sprezece: Voinescu — Zavoda II, 
Apolzan, V. Dumitrescu — Oni- 
sie, Ivănescu — V. Moldovan, 
Constantin, Alexandrescu, Zavoda 
I, Costea. S-ar putea însă ca în 
formație să fie introduși și Bone 
•și Tătaru.

acestei adunări, dele- 
au luat contact cu

Cu prilejul
goții noștri _____  „
diferii deiegați străini, printre 
care și cei ai jederațulo- fran
ceze și italiene în vederea orga
nizării unor meciuri ROMINIA 
— FRANȚA și ROMI NI A — ITA
LIA.

De asemenea, au fost duse 
tratative de principiu pentru o' 
ganizarea unui turneu de iarnă 
(decembrie — ianuarie) in Turcia. 
Tratativele vor fi continuate prin 
corespondență * •

Știri
• Finala 

Locomo.iva 
Timișoara,

„Cupei 
Prono- 
Dinicu 
de vo-

Recolta Sa- 
— E- 

Craiova vor avea loc 
Gluj

Fostul recordman mondial
$i actualul deținător al recordului 

i lumii se intiînesc la Moscova...
Printre participanții ta Jocurile 

tineretului de la Moscova se va 
număra si cunoscutul ciclist au
stralian Robert Ploog.

La Jocurile Olimoice de la Mel
bourne el a fost unul dintre pre- 
tendenții principali la victor e în 
cursa de viteză pe 1.000 m. De la 
primul start succesul î-a zîmb t: 
el a cîștigat în preliminarii cu ex
celentul timp de 11,8 sec. pe ulti
mii 200 de metri. In sferturi de fi
nală Ploog a fost d:n nou învin
gător, fiind întrecut doar în semi
finală de fostul campion mond al 
italianul Pesenti.

Dar el nu-și spusese ultimul cu- 
vînt. Cîteva zile mai tîrziu, după 
încheierea Olimpiadei, pe același 
velodrom a avut loc o tentativă 
de record mondial pe 200 m. Ad
versarul principal al lui Ploog 
era campionul mondial ți olimpic, 
francezul Marcel Rousseau- Acesta 
Insă a reușit să egaleze recordul 
mondial al hii Vargaskân (11,4 
sec-). Marele succes a fost de par
tea Fui Ploog, care a străbătut 
distanța în 11,2 see, stabilind ast
fel un nou record al hunii-

Valorosul ciclist de viteză au
stralian va concura în probele de 
pistă ale Jocurilor tineretului. El 
așteaptă cu multă nerăbdare com
petiția. Dar, la fel de nerăbdător 
este și sportivul sovietic Rostis
lav Vargastan căruia Ploog i-a 
„răpit” recordul- In august se vor 
întîlni deci fostul și actualul re
cordman al hunii. Nu-i exclus ea 
dm întrecerea lor să se nască-, nn 
nou record.

In 23 de discipline sportive...
Puține concursuri internaționale 

pot oferi spectatorilor și sportivi
lor un program atît de vast, atit 
de variat ți interesant, ea cel al 
Jocurilor tineretului de la Mosco
va. întrecerile din capitala Uni
unii Sovietice, programează com
petiții in 23 de sporturi, dintre 
care in 14 vor avea loc și probe 
feminine. Este mai mult chiar de- 
cit la cea de-a XVI-a Olimpia
dă de la Melbourne.

Pentru spectatorii pasionați, 
pentru reprezentanții presei care 
vor avea miseunea de a relata 

desfășurarea Întrecerilor, vor exr 
sta de-a lungul acestui program 
momente toarte „grefe” cind si
multan, pe numeroase stadioane, 
vor avea loc întreceri, una mai 
interesantă decit alta- Cu excepția 
primei zile care, în afară de des
chiderea oficială, programează un 
singur meci de fotbal, în rest 
programul oferă „dileme” d<n care
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Fază din meciul Puiu Nicolae -Rene Libeer în care tinărul nos
tru pugilist a obținut o frumoasă victorie asupra renumitului boxer, 
francez. (Foto L. Tibor)

Cind un mare turneu
Turneul de box din cadrul Jocu

rilor tineretului de la Moscova 
se apropie cu pași mari. Puține 
zile au mai rămas pină în clipa 
cind, pe ringul instalat in incinta 
Palatului Sporturilor de la Luj- 
niki și la patinoarul artificial din 
parcul Sokolniki, va începe a- 

ceasiă grandioasă competiție pu- 
gilielică internațională. In felul 
acesta, la numai citeva luni dună 
campionatele europene de la Pru- 
ga, corifeii boxului amator con
tinental, la care se vor adăuga 
desigur și numeroși pugiliști de 
talent din alte colțuri ale lumii, 
vor încrucișa mănușile în cadrul 
unei pasionante dispute pentru 
tntiietate.

Spre deosebire de precedentele 
ediții ale Jocurilor Sportive In
ternaționale Prietenești, actuala 
ediție prevede posibilitatea ca 

fiecare (ară să înscrie cite doi 
boxeri la fiecare categorie. Pers
pectiva aceasta apare deosebit 
de importantă pentru pugilișt:i 
noștri, tntrucît mulfi dintre bunii 
boxeri pe care-i avem, n-au putut 
participa pină acum la întreceri

nu-i ușor să găsești ieșire- De 
pildă la 2 și 3 august, punctele 
de virf ale Jocurilor, vor avea ioc 
întreceri în 17 discipline sportive; 
ia I și 6 august in 16; la 31 iulie 
și 4 aagust in 15 sporturi. Cea 
mai „săracă" zi. penultima (9 
august), numără și ea nu mai 
puțin de 8 sporturi printre care 
finalele de fotbal, rugbi, volei, 
baschet și polo pe apă.

Organizatorii s-au gindit însă 
ia această posibilitate ți (deocam
dată pentru ziariști) au găsit o 
soluție. Mai mult de jumătate din 
•porturile prezente in program au 
fost grupate pe marele complex de 
la Lajniki, unde deplasarea de la 
■■ teren la altul nu necesită decit 
cîteva minute- In plus, tribuna 
presei va fi utilată cu citeva te
levizoare, cu ajutorul cărora cei 
prezenți vor putea urmări desfă
șurarea probelor de pe alte tere
nuri. Ingenios și unic pină acum...!

de box bate la ușă 
internaționale de mare amploare, 
fiind „barați" de alți boxeri, de 
valoare superioară.

Țara noastră va ți larg repre
zentată la întrecerile pugilistic» 
de la Moscova. După cum ne spu
nea antrenorul de stat, Eustațiu 
Mărgărit, forul nostru de specia
litate intenționează să trimită 
cite doi boxeri la unele categorii, 
unde avem mai multe elemente de 
bună valoare. Este— de pildă — 
cazul categoriilor muscă și semi- 
mijloăe. La prima, se intențio
nează selecționarea lui Mircea 
Dobrescu (refăcut de pe urma 
accidentului suferit la Praga) și 
a lui Puiu Nicolae, în timp ca 
pentru cea de a doua categorie 
se discută trimiterea la Moscova '■ 
a campionului republican Mihai- 
Stoian ți a lui llie Dragnea. Pă
rerea noastră este că mai sînt 
categorii la care avem elemente 
capabile să se afirme. De pildă, 
Dănilă Done (ușoară). Constan
tin Gherasim (semi-ușoară), sau 
Ștefan Vicaru (pană). întrecerea 
de la Moscova poate reprezenta 
pentru ei un prilej de a-și dovedi 
valoarea ți, în același timp, de a 
arăta cercurilor pugilistice inter
naționale că — în afara primei 
formații naționale — (ara noas
tră mai are ți al(i pugiliști cu 
certe posibilități.

Lotul pentru Jocurile Sportive 
Internaționale Prietenești a su
ferit, după meciul cu Franța, unei» 
modificări, fiind introduși în com
ponența sa Mircea Dobrescu 
(muscă), Nicolae Mîndreanu (co
coș), Constantin Dumitrescu (u- 
șoară) și Vasile Mariuțan (grea). 
La categoria mijlocie, apreciin- 
du-se că Dumitru Gheorghiu na 
s-a comportat la înălțimea aș
teptărilor în meciul cu francezul 
Ayssi, nu vom avea reprezentant. 
Ni se pare pozitivă inițiativa men
ținerii In lot a tînărului Iosif 
Mihalic care, deși s-a dovedit 
destul de „crud" ți fragil în în- 
tîlnirea Rominia — Franța, are 
totuși reale perspective de dez
voltare.

M. G.



Și etapa a 3-a a cursei București-Sofia 
a fost net dominată de cicliștii romîni

C. Dumitrescu a sosit primul la Giurgiu f A. Șelacru 
continuă să conducă in clasamentul general

Concursul întemațicmal de pentatlon

Echipa R. P. R. (I) a terminat 
victorioasă proba de călărie

—— La individual conduce Saev Gheorghiev (R. P. Bulgaria) •—

BUZĂU 3 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Intrucît iubitorii 
sportului cu pedale au luat cunoș
tință, desigur, din presa de astă
zi (n.r. ieri) ’ de amănuntele des
fășurării etapei a Ii-a, mă voi 
limita la cîteva aspecte. După 
cum era de așteptat, eforturile 
considerabile din prima zi și-au 
spus cwîntul Ca atare, etapa a 
Il-a (Brăila—Galați—Brăila—Bu 
zău) a fost în genere calmă, fapt 
datorat, în bună măsură, și căl
durii excesive.

Și de data aceasta o surpriză: 
M- Dknov, unul din cei mai buni 
cicliști bulgari, a renunțat la în
trecere cu cîteva minute înainte de 
darea startului.

Peste 100 km. s-a mers în grup 
compact și, numai în apropiere 
de Buzău, s-au produs cîteva ac
țiuni întreprinse de Constantines- 
cu. Cakișcă, Lalev și alții.

Clasamentul etapei: 1. H. La- 
lov (R.P. Bulgaria) a parcurs 

172 km în 4h 46.15 Media orară: 
35 km; 2. I. Ognenski, (R.P. Bul
garia), 3- C. Dum trescu (R.P.R.);

Lotul selecționatei de tineret 
la fotbal a fost alcătuit

Pregătiriie tinerilor noștri iotba- 
liști în vederea turneului care se 
va desfășura la Moscova în cadrul 
Jocurilor Sportive ale Tineretului,

Echipa de rugii Energia I.S.P.
a plecat in R. P. Polonă

Echipa de rugbi Energia I.S.P. 
a plecat în Polonia unde va par
ticipa la un turneu, care va avea 
loc la Varșovia. La acest turneu, 
în afară de formația romînă vor 
mai lua parte echipele: Dinamo 
Praga, Polonia 1 și Polonia I!

0 nouă expresie a sprijinului 
acordat mișcării soortive

■ii . (urmare din pag. I)

masă. O dovadă o constituie și punerea sub îndrumarea U.C.F.S. 
a activității Asociației Generale a Vînătorilor și Pescarilor Sportivi 
și a nou înființatei Asociații „Turismul Popular". In acest fel, 
vînătoarea și pescuitul sportiv ca și turismul — activități recrea
tive care aingrenează sute de mii de aderenți — intră în com
pletai formelor atractive, recreative, ale activității de cultură fizică 
a maselor.

Ocupindu-se cu precădere de activitatea stportivă a maselor, 
colectivele sportive vor trebui să se bucure de tot sprijinul orga
nelor sindicale, U.T.M., al ministerelor și organelor în subordine» 
lor, al sfaturilor populare.

Urmările practice ale tuturor acestor măsuri dorite și așteptate 
nu vor întîrzia să-și manifeste efectul binefăcător asupra tuturor as
pectelor mișcării de cultură fizică. Fiecare sportiv, fiecare activist 
sP®rtiv, fiecare iubitor a) sportului a citit Hotărirea. Ei trebuie 
să înțeleagă întregul sens al sarcinilor ce le stau în față pentru 
îndeplinirea măsurilor menite să ducă la întărirea mișcării spor
tive, Să pornim cu elan la mun că pentru înfăptuirea sarcinilor !
trasate de Hotărire, pentru progresul continuu al mișcării de cui- ) 
tură fizică și sport. |

DINAMO MOSCOVA — FIOREN
TINA 1-1 (1-1)

MOSCOVA (Radio). Pe stadionul 
„V. I. Lenin**  In fața a peste 90.0M 
spectatori s-a desfășurat întîlnlrea 
internațională de fotbal Intre cu
noscuta echipă Italiană Florentina 
— campioana Italiei pe anul 1855— 
56 — și Dinamo Moscova. Meciul a 
fost deosebit de disputat și a plă
cut speotatorilor moscoviți. Scorul 
a fost deschis de Dinamo prin cen
trul înaintaș Mamedov (min. 7). E- 
galarea este adusă de Montuort 
printr-un șut de la 16 m. (min. 44). 
In repriza a doua Iațin a apărat 
un II m. tras de Cervatto, trimi
țând mingea în corner. La fluerul 
final al arbitrului jucătorii celor 
două echipe s-au îmbrățișat, în ro
potele de aplauze ale publicului.

Cu toată opoziția lui Pacul-a 
(Polonia), baschetbalistul sovietic 
Ozerov aruncă la coș și va în
scrie.

Butzen în 4 h. 16’52”. In clasamen
tul general conduce suedezul Go- 
ransohn cu 20 h. 36’44” urmat de 
Despegel la 1’26” (Belgia) și Ko
walski (R.P. Polonă) la 3’29'*.
• După eum se anunță din Pra- 

gs ediția din anul 1958 a campio
natelor mondiale de canoe va avea 
loc în capitala R. Cehoslovace. în
trecerile se vor desfășura între 14 și 
17 august pe rîul Vltava. Pentru a 
permite o cît mai bună vizibilitate 
organizatorii au hotărît să constru
iască o tribună cu o capacitate de 
18.000 locuri
• Echipele selecționate de volei 

ale R.D. Germane care întreprind 
în prezent un turneu în R.P. Chi
neză au susținut la 2 iulie noi în- 
întjiniri în compania selecționatei 
orașului Sanh~.i. Voleibaliștii ger
mani au obținut victoria Ia bărbați 
cu scorul de 3-2 iar la femei cu 3-1.

Cunoscutul atlet francez Guy 
Ilusson a obținut ieri un nou re
cord al Franței în pr^ba de arun
carea ciocanului, realizînd o per
formanță de 60.85 m.
• Ieri în cadrul turneului de te

nis s-au disnutat la Wimbledon 
(Anglia) semifinalele probei mascu
line. In finală s-au calificat jucă
torii australieni, Hoad. care l-a în
vins pe suedezul Davidsson cu 6-4, 
6-4. 7-5 și Cooper care l-a depășit
pe compatriotul său Fraser cu 6-4,

8-6. 6-2.

TURUI, FRANȚEI...

A 6-a etapă a celui de al 44-lea 
Tur ciclist al Franței, disputată 
pe distanța Charlerol-Metz (248 
km.) a revenit „regionalului"* * An
dre Trochut (Franța Sud-Vest) cu 
timpul 6 h. 29:54 (medie orară 
38.163). In același timp au sosit 
Groussard. Bertolo și Lauredi. La 
9 mm. 45 au sosit Baffi fit.) și 
Mană (Fr.). Un grup compact a so
sit la 14 min. 13 de învingător. In 
clasamentul general continuă să 
conducă Jaques Anquetil (Fr.) ur
mat la 1 min. 01 de Janssens fBel.), 
Forestier fFr.) la 3 min. 17. Privat

4. 1- Constantinescu (R.P.R-) toți 
același timp, 5. Gh- Calcișca 
(R-P.R.) 4h 46,18; 6. A- Șe’aru' 
(R.P.R ), același timp.

★
GIURGIU 3, (prin telefon). — 

Cicliștii noștri au avut din nou 
inițiativa în etapa de azi, pe care 
au controlat-o, în consecință, de 
la un capăt la celălalt.

Eroul etapei a fost însuși pur
tătorul tricoului galben. Aurel 
Șe'.aru, mereu pe primul plan al 
cursei. Comportări lăudabile au 
avut și Constantin Dumitrescu, 
învingătorul de la Giurgiu, Ște
fan Poreceanu, Ion Vasile, Fol- 
bert, Filipov, Țvetanov.

Pe scurt, desfășurarea etapei 
s-ar prezenta astfel: Ulmeni. E- 
vadează Șerban și Țvetanov. 10 
km. înainte de Mizil : cei doi sînt 
prinși, iar din pluton fug: Șela- 
ru, Fo’bert, Borisov, Țvetanov. 
Ploești: fugarii au 2 min. 15 sec. 
față de plutonul din spate, care 
pe piatra cubică din orașul pe
trolului se fărîmițează. Cu 43 km. 
înainte de București: fugarii sînt 

prinși si în frunte conduce acum 

încep zilele acestea. Lotul a fost 
alcătuit și cuprinde pe următorii 
jucători : Cozma și Dungu (por
tari), Pahonțu, I. Lazăr, Soare. 
Ivănescu, Stancu (fundași), Bodo, 
Nunweiller, Mihăilescu, Al. Vasile 
(mijlocași), Copil, Ene II, Mesza- 
ros II, Biikossy, Seredai, Con
stantin, Dinulescu și V. Anghel 
(înaintași).

In drum spre Moscova, selecțio
nata de tineret va susține două 
jocuri în nocturnă în Cehoslova
cia (la 13 iulie la Praga și 16 iu
lie la Gotwaldov) și un joc în Po
lonia (la 21 iulie la Varșovia).

(Fr.) etc. La 11 min. 13 de Anquetil 
se află Gastone Nene ini, cîștigă to
rul Turului Italiei.

Et-.pa a VH-a a Turului Franței, 
disputată pe distanța Metz — Col
mar, lungă de 223 km., a fost cîș- 
tigată de francezul Hassenforder 
dintr-o echipă regională. El i-a 
întrecut la sprint pe olandezul 
Woorting și pe compatrioții săi 
Mahe și Bergmd. In urma acestei 
etape au survenit noi schimbări în 
clasamentul general, tricoul galben 
fiind îmbrăcat de un echipier al 
unei formații regionale — Nicolas 
Barone. Pe locul TI. la 38 secunde, 
se sflă fostul purtător al tricoului 
galben, Anquetil. Urmează Janssens 
fBelgiah Forestier (Fr.), Schellem- 
berg (El.). J. Bobet (Fr.), VValko- 
wiac (Fr.). etc.

...ȘI TURUL AUSTRIEI

Cea de a 4-a etapă a turului ci
clist al Austriei, desfășurată marți 
pe traseul Wattens-Saalfelden (138 
km) a fost cîștigată de belgianul

un grup de 16 alergători. La Tîn- 
căbești: au mai rămas în frunte 
10, și anume: Zanoni, Șerban, 
Șelaru, Filipov, Constantinescu, 
Ion Vasile, Dumitrescu, Poreceanu, 
Tudose, Borisov. La intrarea în 
București: din cei 10 fugari se de
tașează jumătate: Dumitrescu,
Poreceanu, Șelaru, Vasile, Fili
pov. Pe străzile Capitalei, un ma
re număr de cetățeni se precipită 
pentru a urmări trecerea carava
nei, pe care, din păcate, o și stîn- 
jenesc pe alocuri. Pe calea Șer
ban Vodă, Filipov sparge, ceilalți 
4 fruntași sezisînd momentul trag 
puternic. Pînă la Giurgiu situația 
e neschimbată. Bulgarul face o 
veritabilă cursă de unul singur 
„contra cronometru", iar băieții 
noștri conlucrînd de minune își 
asigură un serios avantaj. La 
Giurgiu. în aplauzele miilor de 
spectatori. C. Dumitrescu trece 
primul linia de sosire. Rezultatele 
etapei: 1. C. Dumitrescu 5h.22:21; 
2—4. Șt Poreceanu, Ion Vasile, 
A. Șe'aru, în același timn. 5. Fi
lipov 5h.27 27; 6. Zanoni 5h.30.46; 
7. Kaburov 5h.30.42: urmează plu
tonul, al cărui sprint e cîștigat 
de D. Munteanu, în 5h.30.45.

Clasamentul general după 3 
etape: I. A. Șelaru 15.43.11; 2. 
Șt. Poreceanu 15 44.39; 3. Ion Va
sile 15.46.07; 4. Filipov 15.51.13;
5. Calcișca 15.51.56; 6. C. Du
mitrescu 15.53.10; 7. Klein
15:54.27; 8. Folbert 15.54.54; 9. C. 
Tudose 15.54.54; 10. Constantines
cu 16.01.34.

Mîine (n.r. azi) este zi de o- 
dihnă la Giurgiu. H. NAUM

Despre

Prima probă a concursului in
ternațional de pentaHon i-a supus 
pe cei 18 concurenți unei grele 
încercări, în care alături de cali
tățile materialului cabalin un fac
tor hotărîtor I-au avut — desi
gur — și priceperea, agilitatea și 
curajul călăreților. Și în această 
grea încercare victorioși au fost 
componenții primei echipe a Ro- 
minrei: Alexandru Stoenescu, Vio
rel Manciu și Dumitru Țintea.

Traseul, în lungime de 4300 m., 
a fost de o rară dificultate. Este 
de altfel semnificativ că numai trei 
călăreți au terminat parcursul fă
ră penalizări.

încă odată s-a adeverit că în 
concursurile de pentatlon proba 
de călărie este proba surprizelor, 
în care orice pronostic este de
plasat. Surprinzătoare este dife
rența între echipa noastră și cele 
favorite, surprinzăioare este și 
performanța echipei poloneze, dar 
mai ales a concurentului bulgar 
Saev Gheorghiev, primul clasat la 
individual. Pe calul Amaiia, Saev 
a străbătut traseul în plină vite
ză. a lucrat foarte atent la toate 
obstacolele, reușind ceea ce ași ai 
pentatlonului, ca Salnicov, Tara
sov, Ferdinandy nu au reușit: să 
termine fără penalizări și în mai 
puțin de 10 minute. Foarte bine 
a concurat și polonezul Przibilski 
pe calul Emil. In echipa sovietică 
doar Tarasov s-a prezentat la va
loarea normală. Salnicov, pe Lo
tus, a mers încet și a avut nu 
mai puțin de 5 derobări (întoar
ceri ale calului în fața obstaco
lului) iar Novicov, pe Raza, a-

ECOURI DE LA

finală și
SOFIA

ca mpiaană
Sînteni convinși că cititorii no- 

ștri așteaptă amănunte în plus în 
legătură cu finala care a desem
nai! pe campioana europeană de 
baschet masculin- lată-le:

In ziua meciului, marea majori
tate a ziariștilor- străini prezenți 
indicau ca favorită a partidei e- 
chipa Uniunii Sovietice. Cu toții se 
bazau pe constanța arătată de 
baschetbaliștii sovietici in fiecare 
partidă, pe omogenitatea întregu
lui lot, pe precizia pătrunderilor 
efectuate cu curaj de fiecare ju
cător și pe promptitudinea apără
rii. Dintre toate aceste elemente 
două au fost determinante în parti
da finală: superioritatea apărării 
și precizia pătrunderilor. Deși în 
primul taim, jucătorii bulgari au 
avut un avantaj de 7 puncte la 
un moment dat, întregul aspect 
al partidei arăta oricui că repre
zentativa U.R-S.S. conduce ritmul, 
că are resurse să revină. Și în- 
tr-adevăr ch'ar din primele mo
mente ale taim-ului doi — cu un 
aport deosebit al calmului și cu
rajosului Bocikarev — echipa U- 
niunii Sovietice s-a detașat în cîș- 
tigătoare, mai ales că Mireev pă
răsise ierenul pentru 5 greșeli per
sonale, ceea ce a lipsit formația 
bulgară de unul din jucătorii de 
bază. Pină în ultimele două mi
nute partida a decurs în avantajul 
baschetbaliștilor sovietici.. In aces
te ultime 120 de secunde, echipa 
gazdă a atacat cu ultimele resur
se efectuînd un presing extrem 
de tare- Surprinși de agresivitatea 
apărării bulgare, jucătorii sovie
tici au făcut două greșeli de pase 
(care au însemnat tot atîtea co
șuri) și au ratat și 4 lovituri 
libere. Așa se face că echipa Bul
gariei a refăcut 6 din cele 9 punc
te care o despărțeau de învingă- 
toarea ei în momentul cînd a tre
cut la apărarea agresivă. Pentru 
cei care nu au fost la meci, vic
toria echipei U.R.S-S. pare obți
nută cu dificultate. Pentru mar
torii oculari ea a fost însă clară 
și pe declin meritată. Titlul de 
campioană europeană se află în 
posesia echipei care a doved't 
cea mai bună pregătire și formă 
la Sofia-

Un mare merit în ohț!nerea a- 
cestui succes îl are experimentatul 
antrenor S. Spandarian care a 
condus excelent echipa în finală. 
El are. de asemenea, meritul că a 
selecționat cu mult curai repre
zentativa. Un exemniu: d:n lotul 
care a evoluat la București, el a 
renunțat la Balabanov (jucător 

vînd 7 derobări a terminat cu un 
număr infim de puncte. Echipa 
maghiară a pierdut foarte mult 
prin dopunctarea serioasă a lui 
Nagy.
Dintre concurenții romîni cel mai 

bun rezultat l-a obținut Stoenes
cu, pe Tisnwna. El a făcut o 
cursă echilibrată, căci fără a avea 
un timp prea bun n-a fost în 
schimb de loc penalizat. Manciu 
a ratat un punctaj mai bun da
torită greșelilor, de pe a doua 
parte, iar Țsrrtea, venit la con
curs după cîteva zile de febră, a 
făcut față onorabil. Mult sui? va
loarea celor din prima formație 
s-au prezentat echipierii reprezen
tativei noastre secunde.

Iată acum rezultatele complete 
ale probei de călărie.

Pe echipe : 1. Romînia I (Stoe
nescu, Manciu, Țintea) 2350 P*  ; 2. 
Polonia 2347 p. ; 3) Bulgaria 1601
p. ; 4. Ungaria 1463 p. ; 5. U.R.S.S. 
1442 p. ; 6. Romînia n 1075 p.

Individual: 1. S?ev Gheorghiev
(Bulg) 940 p. ; 2. Przibilski (Pol.)
907 p. ; 3. A. Tarasov (U.R.S.S.) 853 
p. ; 4. A. Stoenescu (Rom. I) 835
p. ; 5. K. Mazur (Pol.) 787 p ; 6. V. 
Manciu (Rom. I) 764 p. ; 7. D. Țin
tea (Rom. I) 751 p. ; 8. Bodi (Ung.) 
748 p. ; 9. Nicolov (Bulg.) 661 p. ; 10. 
Bogdan (Pol.) 653 p. ; 11. Ferdinan
dy (Ung.) 650 p. ; 12. Roman (Rom. 
II) 580 p. ; 13. Salnicov (U.R.S.S.)
467 p. ; 14. Ion eseu (Rom. II) 350
p. ; 15. Teodorescu (Rom. II) 145 
p. ; 16. Novicov (U.R.S.S.) 122 p. ; 
17. Nagy (Ung.) 65 p. ; 18. Popov 
(Bulg.) 0 puncte.

Azi, de la ora 9 are loc proba 
de spadă la sala Flor ease a, iar mîi
ne de la 9.30 proba de pistol la po
ligonul Tunari.

I. MANOLIU

de pesite 2 m.) în favoarea lui 
Muijneksi, jucător mic, dar cu o 
viteză și putere de pătrundere ui
mitoare. De altfel, Muijneks a fost 
un factor determinant al victoriilor 
din partideie cu Ungaria și Bul
garia-

Și, se înțelege, laude se cuvin 
celor 12 jucători care au luptat
- cu toată corectitudinea și con
siderația pentru adversari — de-a 
lungul întregului campionat în 
aceiași ritm, atrăgîndu-și laudele 
tuturor tehnicienilor, ziariștilor
— fără excepție — prezenți aici, 
lată lista noilor campioni euro

peni: Miaygonis Valdtnanis (căpi
tanul echipei), iVUdimir Torban, 
Stasis Stonkus, Viktor Zubkov, 
Arkadii Bocikarev, Baldis Muij
neks, Martin Laga, Mihail Semeo- 
nov, Algedras Lauretenas, Jurii 
Ozerov, Mihail Studenețki.

EFT1MI1E IONESCU

Festivitatea de încheiere 
a anului universitar

(Urmare din pag. I)
doua : E. Pețerft (I.C.F.) ; fete : 
Anica Roșu (I.C.F.) ; cat. a treia : 
băieți — c. Velescu (Craiova) ; 
fete : Lorica Praporgescu (I.M.F, 
Buc.) ; cat. maeștri băieți : c. 
Gheorghiu (I.C.F.) ; fete : Elena 
Mărgărit (I.C.F.). OINĂ — cam
pioană echipa I.S.E.P. (în ultimul 
meci a terminat la egalitate cu e- 
chipa Institutului tehnic Craiova : 
5-5). La VOLEI, pe locul I, I.M.F. 
Cluj, la băieți și I.C.F. la fete. La 
NATAT1E — im m. Hber băieți c. 
Df-nciu (Cluj) 1:93,5 ; fete — Eda 
Yost (Buc.) 1:18,7 ; 2M m. bras 
băieți: a. Banc (Buc.) 3:91,5; fete: 
Viorica Kelemen (Buc.) 3:52,3 ; 409
m. liber băieți — C. Chirvăsruță 
(Buc.) 5:20,2 ; fete : Maria Yost 
(Buc.) 7:53,2 ; IM m. liber băieți : 
G. Karl (Cluj) 1:20,8; IM m. spa
te băieți — i. Doleanu (Cluj) 1:19,8; 
fete — P. Rădulescu — (Timișoara) 
1:41,1 ; 190 m. delfin fete — Eva 
Hirsch (Buc.) 1:54.2 ; 4xIM m. mixt 
băieți _ (Cluj) 5:06,5 ; fete : (Bucu
rești) 7:38,8 : 299 m. Hber băieți 
T. Kincs (Cluj) 2:28,9 ; l«0 m. bras 
băieți — A. Gebefugi (Cluj) 1:20,3 ; 
fete : Eda Yoet (Buc.) 1:35,7 ; 200
m. fluture băieți : G. Karl (Cluj) 
3:14,4 ; 1.50» m. băieți: C. Chirvă- 
suță (Buc.) 21:58,8 ; 4x199 m. Hber
băieți : cluj 4:25,4. TIR — Pe echi
pe, primul loc îl ocupă Institutul 
de arhitectură (București) : 2316 p.
La Individual băieți — 1. Neagu
Bratu (Craiova) iar la fete : 1. Ell- 
sabeta Dumitrescu Birău (Instit. de 
Arhitectură). La FOTBAL, campi
oană universitară este echipa In
stit. Agronomic Craiova, învingă
toare țn finală cu scorul de 2-1 (0-0) 
asupra echipei Institutului de Pe
trol și Gaze București. La VOLEI 
fete, campioană este echipa I.C.F.- 
ului, iar la băieți eonpioană este 
echipa I.M.F. Cluj.


