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Ștafeta Internațională 
a Festivalului

FESir/AL 1

Acum, tind citiți aceste rînduri, purtătorii Ștafetei In
ternaționale străbat ultima parte a traseului de pe terito
riul Republicii Populare Bulgaria. Entuziasmul cu care 
Ștafeta Internațională a fost intimpinată in toate localită
țile țării vecine a culminat cu sărbătoreasca primire ce i 
s-a făcut marți după amiază pe stadionul „Vasil Lew

ski" din Sofia. Cei peste 30VOO 
de spectatori aflăți în tribune au 

. salutat cu căldură apariția grupu
lui de motocioliști și atleji — pur
tători ai Ștafetei.

Sportivul fruntaș L. Panov a ci
tit mesajul tineretului bulgar a- 
dresat Festivalului de la Moscova. 
După această însuflețită solemni
tate, Ștafeta și-a continuat dru
mul pe teritoriul bulgar îndreptln- 
du-se spre orașul de pe malul 
drept al Dunării, Russe.

Ne mai despart doar 24 de ore 
de desfășurarea festivității în ca
drul căreia Ștafeta Internațională 
— în drum spre Moscova — va fi 
predată de tineretul bulgar tinere
tului romîn. Această festivitate va 
avea loc pe Podul Prieteniei ce 
leagă cele două maluri ale Dună
rii. Primele schimburi ale Ștafetei 
care vor parcurge traseul Giur- 
giu-București vor fi alcătuite din 
atleți, cicliști și motocioliști. Mîine 
după-amiază, în jurul orei 18, pur
tătorii Ștafetei Internaționale vor 
sosi pe Stadionul Tineretului, unde 
se va desfășura etapa regională a 
Spartachiadei de vară.

Luni, Ștafeta Internațională va 
părăsi Capitala și, continuindu-și 
traseul piuă ta Ungheni, va străba
te orașele Ploești, Buzău, Focșani, 
Bacău, Roman și Iași.

Bărci cu motor 
de concurs 

pe Herăstrău
Imaginea de față fixează un 

mic eveniment sportiv: debutul 
pe apele noastre al bărcilor cu 
motor pentru concurs. Dar bar
ca din fotografie nu va fi sin
gura ambarcație de acest gen, 
așa după cum nici timonierul ei, 
tînărul mecanic Andrei Dandescu 
oare execută un înspumat și spec
taculos rondou, nu va rămine 
singurul practicant al matonau- 
ticei. Alți 35 de absolvenți ai 
școlii organizată de A.V.S.A.P. 
sub conducerea ing. Alexe De- 
vassal și a căpitanului Viorel 
Păunescu, își așteaptă rindul 
pentru a deveni temerari piloți 
nautici. Le stau la dispoziție, 
deocamdată, șase bărci cu mo
tor confecționate în țară la Re
ghin Și înzestrate cu motoare 
suprapuse Konig de 350 cc. lai 
spectatorii Herăstrăului, Snago- 
vu'ui sau poate ai Mamaiei vor 
putea aplauda la 21 iulie, prima 
demonstrație la care își vor da 
concursul echipaje
poloneze.

în finala „Cupei Primăverii

DUNCU
Mîine după-amiază amatorii de 

fotbal din Capitală se vor ta- 
tMni pentru ultima dată în acest 
sezon pe stadionul „23 August", 
unde vor asista la ultimul act 
al „Cupai Primăverii"; finala, 

disputată de echipele Locomotiva 
București și Știința Timișoara.

O COMPORTARE SIMETRICA...

. au avut în această compe
tiție cele două echipe finaliste. 
E suficient să privim clasamen
tele celor două serii pentru a ve
dea că atît Locomotiva cit și 
Știința au cîștigat cite șa»e 
jocuri, au terminat de două ori la 
egalitate și au pierdut tot de cîfe 
două ori. In mod normal, fiecare 
are același număr de puncte : 14. 
Simetria... rezistă și în clasamen
tele alcătuite pe baza meciurilor 
jucate acasă și în deplasare. Fie
care a cîștigat pe teren propriu 
4 meciuri și a pierdut unul, iar 
în deplasare au cîștigat cite două, 
au pierdut odată și de două ori 
au terminat la egalitate.

SBIRCEA

timp, astfel că pregătirea noastră 
a suferit intrutitva. In finală insă, 
vom lupta cu toții pentru a recu
ceri simpatiile publicului bucureș- 
tean, mai ales că duminică vom 
juca cu echipa completă, adică: 
Fuchs — Sbircea, Brinzei, Fio- 
rescu — Cojereanu. Tănase — 
Gîrleanu, Lereter, Ciosescu, Ma
zăre. Boraș".

Vineri dimineața Locomotiva 
București a avut pe stadionul 
Giulești ultimul antrenament în 
vederea finalei de mîine. Antre
norii s-au fixat asupra următoa
rei echipe: Dunga — Greavu,
Stanca. Macri — Bod o. Langa — 
Copil HI, Raab, Ene II, Otaru, 
Seredai.

Partida va începe la ora 17,30 
și va fi condusă de arbitrul Mir
cea Cruțescu.

In caz de egalitate la sfîrșitul 
celor 90 minute, partida se va 
prelungi cu două reprize a 15 mi
nute.

PAREREA LUI GIRLEANU 
t

Știința Timișoara a evoluat săp- 
tămîna aceasta în Capitală. După 
cum se știe ea a întîlnit echipa 
cehoslovacă Spartak Hradec Kra- 
love cu ocazia închiderii fina
lelor campionatelor universitare. 
Rezultatul (2—2) și mal ates 

jocul slab practicat de timișoreni 
a nemulțumit pe numeroșii ad
miratori din Capitală ai acestei 
echipe. „Evoluția noastră, ne-a 
spus atunci Gîrleanu, trebuie s-o 
puneți in legătură și cu exame
nele pe care le-am avut de dat 
aproape fiecare dintre noi și cate 

normal răpit mult

O

•O puternică manifestarea 
a unității partidului

— Comitetele regionale și orășenești de partid! 
atCdezbătut Hot urî rile Plenarei C.C. al P.M.R. —

In toată țara au avut loc la 4 iulie, ședințe comune ale comitetelorr 
regionale și ale comitetelor orășenești de partid din reședințele de re
giune, cu participarea primilor secretari ai comitetelor raionale și oră— 
șenești din cuprinsul regiunii, ședințe la care au fost dezbătute docu-r 
mentele Plenarei din 28—29 iunie și 1—3 iulie a Comitetului Centrali 
al P. M. R.

In cadrul acestor ședințe s-a dat citire Dării de seamă a Biroului! 
Politic, prezentate de tov. Gh. Gheorghiu-Dej la Plenara C.C., cu pri— 
vire la activitatea Partidului Muncitoresc Romîn în legătură cu sarcinile s 
trasate de Congresul al II-lea al P.M.R. și concluziile care se desprindț 
din evenimentele internaționale și din activitatea partidelor comuniste șif! 
muncitorești în lumina învățămintelor celui de al XX-lea Congres alt 
P.C.U.S. La discuțiile care au urmat au luat cuvîntul un mare număr* 
de tovarăși. Discuțiile au prilejuit o puternică afirmare a unanimității! 
cu care întregul partid aprobă hotăririle plenarei C.C., a voinței ferme» 
a partidului nostru de a întări unitatea și disciplina de partid, de at 
aplica cu consecvență principiile marxist-leniniste, normele leniniste ales 
vieții de partid, de a munci cu avînt pentru înfăptuirea liniei generale» 
a partidului nostru.

Participanții la ședințele comitetelor regionale și orășenești de par-, 
tid au adoptat în unanimitate hotărîri prin care și-au luat angajamentul! 
de a lupta pentru continua îmbunătățire a activității partidului, pentru; 
înfăptuirea sarcinilor ce le stau în față în opera de construire a socialis
mului și apărare a păcii.

La un număr de regiuni au luat parte la ședințe membri și mem— 
bri supleanți ai Biroului Politic al C.C. al P.M.R.’ și membri ai Se
cretariatului C.C. al P.M.R.; la Comitetul orășenesc și regional Bucu
rești — tov. Emil Bodnăraș; la adunarea activului C.C. — tov. Nicolae» 
Ceaușescu; la Comitetul regional Stalin — tov. Constantin Pîrvulescurț 
la Comitetul regional Ploești — tov. Dumitru Coliu; la Comitetul re-* 
gional Cluj tov. Fazekas lanos; la Comitetul regional Craiova —— 
tov. Vladimir Gheorghiu.

ÎNDRUMĂRI PREȚIOASeJ
Recenta Ho ărire a Partidului și Guvernului cu privire la reor- Ji 

ganizarea mișcării de cultura fizică și sport continuă să se afle în \ 
centrul atenției maselor de sportivi din țara noastră, precum și a /’ 
activiștilor din acest domeniu. Jj

Publicăm mai jos părerea unor activiști sportivi în ceea ce pri-C 
vește perspectivele mișcării noastre sportive întrevăzute prin prisma Y 
aplicării îndrumărilor trasate de Hotărire. C

.După ce conducerea colectivului nostru a citit cu toată atenția li 
Hotărirea Partidului și Guvernului — ne-a comunicat tov. Ion Che-y 
haia, președintele colectivului sportiv al uzinelor „Steagul Roșu“ Or.Â‘ 
Stalin —a fost întocmit un plan de activitate axat pe sarcinile indicate y

lde Hotărire. Noi ne am propus printre obiectivele centrale ale activității 
de viitor să introducem — la început într-o secție — gimnastica de 11 
producție, folosind în acest scop pe cei mai pricepuți tehnicieni <le/i 
specialitate. încredințați că această acțiune va da rezultatele dorite, 
noi vom depune toate străduințele pentru extinderea gimnasticii deCj, 
producție în toate secțiile uzinei.

Maestra sportului Irina Tacorian, antrenoare de atletism la Hune-y 
doara, ne rda.ează următoarele ; „La Combinatul Siderurgic din Hu- >1 
nedoara există toate posibilitățile pentru înființarea unui club sportiv y 
care să asigure condițiile unei activități sportive de performanță în/ 
cîteva discipline. Colectivul dispune de un stadion modern, de mate-y. 
riale și echipamente necesare, iar — ceea ce este esențial și în același/ 
timp îmbucurător — în rindurile membrilor colectivului se află nu- J. 
meroase elemen e or reale aptitudini și perspective de a realiza per-y 
formanțe de valoare. Este drept că și pînă acum conducerea colecti-x 
vului sportiv s-a străduit să îndrume activitatea sportivă de perior-Y- 
manță, dar multiplele sale preocupări administrative și organizatorice,/ 
ca și obligațiile materiale i-au redus posibilitățile; antrenorii eraul 
uneori folosiți în alte munci decît aceea de pregătire a sportivilor, / 
magazia de echipamente trebuia să deservească sute de tineri în același 1 
timp (astfel se uzau repede și se pierdeau unele echipamente), iary 
bazele sportive, aglomerate permanent, nu făceau față cerințelor, ne-S 
puțind fi întreținute în bune condițiuni. Iată de ce consider că în!iin-Cl 
țarea unui club sportiv pe lingă Combinatul Siderurgic din Hunedoara J! 
va avea o influență pozitivă în dezvoltarea sportului de performanță".y

frumoasă demonstrație 
a tineretului școlar 

din Tr. Severin
De curind, severinenii au fost martorii unei 

reușite serbări sportive dată de tineretul școlar 
in cinstea Festivalului de la Moscova. In ritmul 
unui marș sportiv executat de fanfara școlii Me
talurgice a șantierelor Navale, elevii școlilor ele
mentare și medii din Tumti Severin au defilat 
prin fața tribunelor noului stadion. Au urmat apoi 
întreceri la atletism și un frumos program de . 
gimnastică. Festivitatea tinerilor școlari s-a s~ 
cheiat cu un program de dansuri executat 
elevele școlii medii mixte nr. 3.

La reușita acestei serbări care marchează 
ceputul activității sportive a tineretului școlar 
timpul vacanței de vară, un aport deosebit 
adus profesorii de educație fizică și secțiunea 
învățămint a orașului Turnu Severin.
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Un reușit concurs de poliatlon nautic
Recent s-a desfășu

rat la Aiud, regiunea 
Cluj, un interesant 
concurs de poliatlon 
nautic, la care au par
ticipat concurenți din 
toate raioanele. Intre-

cerile au arătat buna 
pregătire a reprezen
tanților raionului Tur
da, care, de altfel, au 
ooupal primul loc in 
clasamentul general cu 
3.300 puncte. Pe locu-

rite următoare s-au 
clasat: Aiud cu 3.100 
puncte și Dej cu 2.7Q0 
puncte.

Iancu V. Tiberiu 
corespondent

Noi purtători 
ai insignei G. M. A. 

in cinstea Festivalului
Colectivele sportive Dinamo, dirt 

cuprinsul regiunii Baia Mare, se 
află în fruntea muncii de pregă-. 
tire a sportivilor în vederea cuce* 
ririi insignei G.M.A. potrivit nou* 
lui regulament. Astfel, instructorii 
Pavel ROȘCA și Alexandru MA* 
NEA (Baia Mare), Gheorghe SO- 
ROCEANU (Satu Mare), Marin , 
FURNICA (Sighet) și alții au 
închinat mtmoa lor de pregătirei 

în cinstea Festival ului, reușind să. 
pregătească 325 de noi purtă tari 
de insignă de gradul I și 157 de 
gradul II. Aceste cifre, marchează 
un evident progres față de anul 
trecut. V. Sasaranu, corespon
dent- . > "



Campioni universitari 1957
Printre componența lotului spor

tiv al centrului universitar Craiova, 
la cîteva ore de la consumarea 
ultimelor probe... Bucurie firească 
atit pentru victoria finală obținută 
la fotbal, dar mai ales, pentru 
faptul că un reprezentant al tiru
lui — aproape necunoscut — 
Neagu Bratu, a îmbrăcat tricoul 
de campion. Poate constitui un 
element paradoxal afirmația că 
Neagu Bratu, student în anul II 
al Facultății de electrotehnică a 
început să practice tirul doar cu 
două luni în urmă... A vrut să 
răspundă, mai mult unei stăruințe 
a colegului său Paul Dincuiescu, 
care nu vroia să... meargă singur 
la poligon. De la tin antrenament 
la altul, această disciplină l-a a- 
tras și astăzi a ajuns s-o îndră-

NEAGU BRATU 
gească... Acum, după succesul său, 
la primul concurs oficial la care 
iu parte Neagu Bratu e decis să 
păstreze cu cinste titlul de cam
pion.

★
— Festivitatea de premiere! 

Pe locul I și campioană univer
sitară pe anuil 1957 în proba de 
înălțime fete, Gertrude Klein 
1,50 m. nou record universitar 1

La stadionul Republicii, unde, 
am înregistrat scena, ultimele 
cuvinte ale spikerului sînt acope
rite de un ropot de aplauze. E- 
xemplu rar de modestie, Gertru
de Klein — proaspăt promovată 
in anul IV al I.CF. numai cu 
calificative „foarte bine" — mul
țumește cu sfiiciune felicitărilor

Despre patru prieteni și... mulți alții
S-au apropiat cu pași siguri de 

poarta ștrandului. Poate că nu e- 
rau ei chiar așa de hotărîți cit păr 
reau dar... deh. Erau patru și în
sumau împreună nici mai mult 
nici mai puțin de... 44 de ani. Bă
ieți mari! Și apoi mai era și vi
sul lor, născut din propunerea u- 
nuia. a lui Alexandru Miron mi 
se pare: .„Măi băieți, buni prie
teni sîntem, pe aceeași stradă 
stăm, ce-ar fi să facem împreună 
o echipă de înotători, o ștafetă?" 
Și visul, bun prieten al copilăriei, 
a continuat. Se și vedeau toți pa
tru, ion Grigore, Ștefan Tănase, 
Mircea Popescu și Alexandru Miron 
înotători vestiți, cunascuți de țoa
lă lumea, își și vedeau echipa de 
ștafetă recoramenă. Doar nu se 
poate juca nimeni cu vestita echi
pă de pe strada Lainici!

Numai că primii pași făcuți pe 
aleile ștrandului au cam avut da
rul să-i intimideze. Departe de a 
fi singurii aspiranți la gloria de 
mare înotător, au nimerit aci in
tr-un adevărat furnicar tn care U 
se părea că niciodată n-au să se 
mai descurce. l-am. reîntîlnit însă 
zilele trecute, antrenîndu-se con
știincioși în grupa a IlI-a, condusă 
de prof. Traian Fratei. I-am pri
vit, pe ei ca și pe alții din grupă: 
Mihai Suili, care a venit îndemnat 
de ambiție și de... mămica, pentru 
ca să învețe și el să înoate la fel 
de bine ca sora sa mai mare, 
Andrei Sorin, care învață să 
înoate în aceeași serie cu sora sa 
și alții. Nu știu dacă vreunul din
tre ei va deveni vreodată mare 
înotător. Pentru asta sînt necesa
re, în afară de calități și ambi
ție. multă muncă, multă perseve
rență. Ceeace știu însă precis este 
că. veste două săptămîni, ei vor 
ști să înoate, șl se vor putea 
lăuda colegilor cu frumoasa IN
SIGNA DE I NOT AT OR.

Centrul de inițiere In natație 
de la ștrandul ,,Dante Gherman" 
roiește de micuții Iubitori ai apei, 
ai înotului. Unii dintre ei se ara
tă atît de... serioși, încît au primit 
și... munci de răspundere. De e- 
xemp'.u, Alexandru Anghelide 
este secretarul grupei a aricea 
și își îndeplinește sarcnite eu 
foarte multă conștiinciozitate. Tot 
in această grupă am întîlnit o... 
ennoștnttâ veche: mezinul grupei,

Chercea. rămas din seria 
i-a. Si nu vă închipuți insă că a 

ce-i sînt adresate. In schimb, an
trenorul ei, D. Alexandrescu, își

GERTRUDE KLEIN 
manifestă deschis satisfacția 
pentru succesul elevei lui.

★
Forță, îndemînare, suplețe, ■— 

iată calitățile cu care tînăra stu
dentă din anul 11 al Institutului 
Medico-Farmaceutic din Bucu
rești, Lorica Praporgescu, a ob
ținut titlul de campioană univer
sitară ta gimnastică, categoria a 
IlI-a individual compus. In a- 
ceeași măsură cu Lorica Prapor
gescu se bucură de acest frumos 
succes sportiv și prof. Valentina 
Saica, antrenoarea proaspetei 
campioane. Ea e convinsă că 
Lorica Praporgescu va putea

LORICA PRAPORGESCU 
concura la viitoarea ediție a 
campionatelor universitare, cu a- 

celași succes, La o categorie su
perioară.

rămas... repetent! Dimpotrivă, el 
urmează și seria a doua la insis
tențele antrenorului care afirmă 
că a descoperit un talent.

Ne-a fost foarte greu să ieșim 
pe poarta ștrandului. De ce? Ea 
era pur și simplu blocată de sute 
de copii, ven<ți cu părinții împreu
nă, pentru a intra la curs, la 
ora ÎL

T. A.Înalta prețuire acordată educatorilor tinerei generații

Prof. ANGELA FILIP, 
decorată cu Ordinul Muncii Clasa 

a IlI-a
Satisfacția datoriei împlinite nu este singura bu

curie pe care o au, în țara noastră, cei oe muncesc 
cinstit, perseverent. Intr-o orînduire socială ca a 
noastră. în care munca a devenit o chestiune de 
onoare, cei vrednici se bucură de prețuirea cea mai 
înaltă. Acest sentiment l-au trăit mulți educatori ai 
tinerei generații, care au primit, cu prilejul „Zilei 
învățătorului" titlul de profesori și învățăteri frun
tași, ordine și medalii.

înalta prețuire față de munca lor au primit-o și 
o serie de profesori de educație fizică. Prof. Angela 
Filio de la școala medie nr. 22 din București, prof. 
Emil Tamaș de la școala medie nr. 1 din Alba Iu- 
lia, prof. Cornel Iovănescu de la școala sportivă de 
elevi din Timișoara au fost decorați cu Ordinul 
Muncii ci. IlI-a. Profesorii Niculina Grand, Stilian 
Gheorghiu. Valentin Orășanu, și Georgeia Sîr'ou- 
lescu din București. Ion Ciocan din Constanța, 
Francisc Matei din Beiuș și Alexe Pop d:n Arad au 
primit Medalia Muncii, iar profesoara de educație 
fizică Silvia Ne-mcanu din București a fost distin
să cu titlul de „Profesor fruntaș".

În cinstea
Pe întreg cuprinsul patriei, mu 

de sportivi și sportive aparținînd 
colectivelor Voința se întrec în a- 
ceste zile în numeroase și intere
sante competiții sportive închinate 
lui 7 iulie, cea de a 35-a aniver
sare a Zilei Internaționale a Co
operației. La sărbătoarea acestor 
harnici sportivi iau parte cu drag 
în fiecare an și sportivii din alte 
sectoare de activitate.

De cîteva zile, In Capitală se 
desfășoară în organizarea colecti
velor sportive de pe lingă coope
rativele meșteșugărești întreceri de 
tenis de masă, baschet, lupte și 
tir. Acestea se bucură de o largă 
participare a tinerilor sportivi 
meșteșugari și fiecare întîlnire con
stituie o adevărată sărbătoare 
sportivă. Despre nivelul acestor în
treceri am avut prilejul să ne con
vingem joi după amiază cînd am 
asistat la jocurile de tenis de masă 
organizate de colectivul Voința 
Prestări servicii. Echipele partici
pante au luptat tot timpul cu deo
sebită dîrzenie, oferind un specta
col de calitate De asemenea colec
tivul sportiv Voința Metalo-chimic

Fază din meciul de baschet 
Flamura Roșie Bere Rahova.

a organizat un concurs de baschet 
rezervat echipelor masculine la care 
au participat 4 formații bucureș- 
tene și un turneu de lupte la care

Etapa regională a Spartachiadei
IAȘI (prin telefon). 

— Zilele trecute s-a 
desfășurat în orașul 
lași, etapa regională 
a Spartachiadei de 
vară a tineretului. în
trecerile au fost bine 
organizate și aceasta 
datorită sprijinului e- 
fectiv al comisiilor 
regionale pe ramură 
de sport. Iată cîteva 
din rezultatele înre
gistrate și numele 
campionilor regionali 
ai Spartachiadei : ci
clism — Ion! Dima 
(lași): biciclete semi- 

curse ; Ecaterina Gîr- 
lea (Bîrlad), biciclete 
de oraș — Nicolae 
Knade (Iași) biciclete 
oraș. Trîntă — Teo
dor Popa (Vâsliri) 
cat. 73 kg.; Grigore 
Burduza (lași) cat. 

•67 kg.; Mitru Feres- 
trăuanu (Iași) cat 57 
kg.; Dumitru Hriscu 
(lași) cat. 79 kg. Vo
lei: FI. roșie alimen
tar (Iași)' — fete; 
FI. roșie „Țesătura" 
(Iași) — băieți. Hand
bal; Progresul Bîrlad. 
Oină: Recolta Oțoi
(raionul Iași). înot: 
Marilena Kirica (Iași)

— junioare; Faur Uo- ștrandul 
robet (Vaslui) — ju
niori. Atletism: Stoian
Luchian (Bîrlad) 100 
m.; Dumitru Diaconu 
(Bîrlad) — lungime 
și Elena Grăuțeanu 
(Negrești) înădțime.

★
Pe stadionul „23 

August" și la com
plexul sportiv al în
treprinderii „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" din 
Baia Mare, 185 con- 
curenți din cei peste 
140.000 cîți au luat 
startul în prima eta
pă a Spartachiadei, 
s-au întrecut în ca
drul fazei pe regiune 
la volei și handbal, 
lată care sînt echipele 
campioane ale Spar
tachiadei în acest an: 
handbal fete: Voința 
Sighet; volei fete — 
Voința Baia Mare; 
volei băieți: Grupul 
școlar miner Baia 
Mare. Astăzi și mîine 
vor avea loc întrece
rile etapei regionale 
la ciclism (pe șoseaua 
Baia Mare — Baia 
Sprie), oină și atle
tism pe stadionul „23 
August" și natație la

Prof. CORNEL IOVĂNESCU 
decorat cu Ordinul Muncii cLasa 

111-a

Praf. SILVIA N EG RE AN U, 
distinsă cu titlul de „Profesor 

fruntaș-
Despre acești oameni vorbesc faptele lor, munca 

lor de zeci de ani închinată educării fizice și tinere
tului școlar. Angela Filip, fosta deținăicare a mai 
multor recorduri atletice, și-a consacrat mai bine 
de 20 de ani din viață pentru educarea și instrui
rea sportivă a elevilor, obținînd rezultate excepțio
nale în ridicarea de noi elemente pentru aletism. 
Rezultate la fel de remarcabile le-a obținut prof. 
Emil Tamaș în domeniul gimnasticii și al tre
zirii interesului elevilor săi pentru sport. Ce în
seamnă prof. Cornel Iovănescu pentru mișcarea 
noas ră atletică știu cei mai mulți dintre cititorii 
ziari-'ui nostru. Profesoara Silvia Negreanu, deco
rată cu Ordinul Muncii cl. 111-a încă acum patru 
ani, primește azi o nouă dovadă a aprecierii meri
telor sale deosebite în activitatea profesională și 
obștească.

S.nt oameni pasionați de munca lor, care merită 
dragos ea elevilor, merită felicitările și întreaga 
noastră prețuite. Munca și realizările lor să ne fie 
tuturora exemplu și stimulent ! -

„Zilei Cooperației”

dintre echipele Energia IPROMIW șl

Foto: M. STREJA
s-au înscris 25 de luptători. La 
baschet cele mai bune rezultate 
le-au obținut echipele Energia 
IPROMIN și Flamura roșie Bere 
Grivița. La lupte, întrecerile con
tinuă cu un mare număr de par
ticipant. Pentru ziua de 7 iulie or
ganizatorii colectivului Voința tex-, 
til-confecții, au programat pe 
poligonul Tunari un mare concurs 
de tir pentru băieți și fete la care 
vor participa echipele Recolta MA, 
Flamura roșie comerț, Școala spor-, 
tivă de tineret. Energia IPG, E- 
nergia MTP,, Locomotiva Gr. Ro
șie, Știința Arhitectura, Voința 
Prestări servicii și Voința textil-, 
confecții.

popular de 
pe rîul Lăpuș.

Vasile Săsăranu 
coresp.

★
HUNEDOARA (prin 

telefon). — Acum cî
teva zile s-an încheiat 
pregătirile pentru or
ganizarea etapei re- 
gionaile a Spartachia
dei de vară care se 
va desfășura odată cu 
Festivalul regional al 
tineretului. întrecerile 
vor avea loc pe ur
mătoarele baze sporti
ve: atlelismul și trîn- 
ta pe stadionul Ener
gia (complet reno
vat); orna și handba
lul pe baza sportivă 
Energia-Constructorul; 
ciclismul pe șoseaua 
Hunedoara-Deva, cu 
plecarea d:n fața sta
dionului Energia, iar 
voleiul la baza spor
tivă a grupului șco
lar Energia. Vor par
ticipa 600 de sportivi 
din opt raioane și 
două orașe ale' regiu
nii Hunedoara. Comi
tetul regional C.F.S. 
va premia pe partici- 
panți cu materiale și 
echipament sportiv în 
valoare de 12.000 lei.

Unde duce...
„bețâa vifezii66

Există posesori de motociclete 
care doresc cu orice preț să de
vină.......recordmeni". In loc să
participe la concursurile oficiale 
în acest scop, ei găsesc preferabil 
să pună viața lor și a altera în 
pericol, efectuindu-și „tentativele 
de record" pe șoselele publice în 
pofida regulilor de circulație și a 
măsurilor luate de Direcția Mili
ției Capitalei pentru a le tempera 
zelul. Iată originea unor grave ac
cidente de circulație, dintre care 
cităm cîteva, în speranța de a-i 
face pe motocicliști ma: prudenți.

Intr-o frumoasă seară de iunie, 
motociclistul LALEIAN ANTANI- 
UC, domiciliat în str. Dragoș Vo
dă nr. 55 se Întorcea, împreună 
cu o prietenă, de la restaurantul 
„Parcul privighetorilor". Cu toate 
că ploua și șoseaua era lunecoasă, 
susnumitul a dorit să-și epateze 
„pasagera", demonstrîndu-i în
treaga viteză a mașinii sale. Re
zultatul: ciocnirea cu o căruță, 
soldată cu accident mortal.

„Beției vitezei" i-a plătit un 
greu tribut și motociclistul PE
TRE PASEREA Conducted cu vi
teză excesivă motocicleta nr. 
77.040 B, el și-a pierdut echilibrul 
și, intrînd într-un stîlp de beton, 
s-a accidentat mortal. Tot excesul 
de viteză stă la originea gravului 
accident suferit de motociclistul 
TUDOR GUCIU care, neputînd 
frîna la vreme, s-a tamponat cu 
un autoturism și a suferit fracturi 
la ambele picioare.

Alte accidente se datoresc con
ducătorilor de vehicule în stare de 
ebrietate. Deși motociclistul DU
MITRU VIOREANU știa că nu 
are voie să conducă sub influen
ța alcoolului, el a pornit spre ca
să pe motocicletă după ce consu
mase o cantitate apreciabilă de 
băutură și a rănit grav un trecă
tor.

lată rezultatele deplorabile ale 
încălcării regulilor de circulație 
de către conducătorii de motoci
clete care, prea siguri pe ei, își 
închipuie că au dreptul să pună 
în pericol viața proprie și a al
tora. Este un adevăr elementar, 
pe care însă unii motocicliști re
fuză să-l înțeleagă : împotriva a- 
cestora, organele de miliție vor 
lua măsuri pentru a-i readuce la 
realitate.



ACTUALITATI DIN NA^AȚIE
' Deslăștiâren jocurlloi

• BOGAT PROGRAW INTERNAȚIONAL LA SFIRSITUL SAPTA- 
MINII VIITOARE. • DINAMO 
MARTI IN CAMPIONATUL

BUCUREȘTI—ȘTIINȚA CLUJ, 
DE POLO.

Cîteva zile de așteptare și la 
sfîrșitul săptăminii viitoare spec
tatorii bucureșteni vor putea ur
mări pe fruntașii natației noas
tre angrenați într-o dublă întîl- 
nire internațională: cu reprezen
tativa de tineret a R.P. Ungare 
și cu o selecționată a F.S.G.T, 
(Franța).

O situație cu totul neprevăzută 
dar bine venită, întrucit — prin 
problemele nou create în fața 
selecționerilor — se oferă nata
ției noastre posibilitatea de a ară
ta adevăratul potențial de care 
dispune. Pînă atunci, conducerea 
tehnică a prevăzut, 
tăzi după amiază 
Dante Gherman, un 
de verificare.

★
echipe mai au de 
în prima parte a 
categoriei A de 
lor, programate

bilit inițial.., dar care va satis
face, într-o oarecare măsură, cu
riozitatea acelora care urmăresc, 
anul acesta, pasionanta luptă 
pentru locul I. Echipele Știința 
Cluj și Dinamo București la ega
litate de puncte, pînă în pre
zent, vor aduce o primă dezle
gare acestei situații. Pentru locul 
III se 
mafiile 
Mureș, 
atunci

întikiesc, tot marți, for-
C.C.A. și Progresul Tg. 

Iată cum se 
clasamentul

prezintă pînă 
categoriei A:

pentru as
ia ștrandul 
nou concurs

1. Știința Cluj
2. Dinamo București
3. Prog. Tg. Mureș
4. C.C-A.
5. Enengia Oradea
S. știința București 

7. FI. roșie T-șoara 
«. Progresul Btc.

7 S 1 » 47:11 13
7 4 11 S»14
7 4 12
7
5
S
S
s

4 9 3 
113 
19 4
9 9 5
9 9 5

39:17 
55:21 
9:23

14:43
9:33
T:4î

13
9
9
3
2
0
•

ea jocurilor In cate
goria B de polo a începui să 
„șchâoapete" odafă cu programa
rea etapei a Il-a. Miercuri, în 
cete două serii, s-a înregistrat 
cite o neprezentare din partea 
echipelor... organizatoare, Știința 
Timișoara și Locomotiva Arad. 

In rest, exceptind partida des
fășurată la Tg. Mureș între Vo
ința din localitate și Locomotiva 
Cluj, s-au înregistrat numeroase 
victorii la scor din cauza dez

echilibrului de valoare dintre for
mații. Iată rezultatele etapei; 
seria a t-a: Voința Oradea — 
Locomotiva Timișoara 11—1; 
Voința Timișoara — FI. roșie 

Lugoj 7—4. Seria a Il-a: Voința 
București — Energia București 
10—0 (5—0) ; Voința Tg. Mureș 
— Locomotiva Cluj 5—5 (1—4Ț.

SECRET!
Ssstt! Vă spunem un mar® 

secret. VH spunem, dar cu o 
condiție: să nu-I divulgați ni
mănui. Nimeni nu trebuie să 
știe nimic, că e bucluc!
Și acum, iată despre oe e vor

ba: am aflat unde se joacă me
ciurile de handbal din București. 
Cum am reușit să aflăm acest 
lucru? Ne privește. Avem noi 
sursele noastre de informație. 
Nu insistați, că tot nu vi le 
spunem. Asta e un secret și 
nai mare!

Ce vreți, trebuie să ai rela
ții serioase pe la C-C.F.S., sau 
prin comisia centrală de hand-Numai patru 

susținut partide 
campionatului 

polo. Meciurile
luni și marți la ștrandul Danie 
Gherman sînt așteptate cu viu 
interes deoarece vor aduce cla
rificări clasamentului, în zona 
isa inferioară (locurile 5—8). 
Iată programul acestor jocuri : 

luni 8 iulie: Știința București — 
Energia Oradea; Progresul Bucu
rești — FI. roșie Timișoara; 
marți 9 iulie: Progresul Bucu
rești — Energia Oradea; Știința 
București — FI. roșie Timișoara.

Și în ziua de 9 iulie in care 
aceste formații vor 
vacanță 
(pînă 
echipe 
nano 
Mureș 
cadrul 
0 „ciudățenie1

intra într-o 
destul de îndelungată 

in septembrie) primele 4 
ale tării, Știința Cluj. Di- 
Bu cur ești, Progresul Tg. 

și C.C.A. se vor intilni in 
primei etape a returului, 

i" a programului sta-

REPREZENTATIVA DE POPICE A R. PR.
PARTICIPA LA CAMPIONATELE MONDIALE DE LA VIENA

asfalt 
de 

Viena 
timo 

în-

Amănunte in legătură cu important-a
Pistele de 

ale sălii 
Sport din 
vor găzdui
de trei zile, 
cepînd de astăzi, * 
antrenamentele concurenților Cam
pionatelor Mondiale de popice pe 
anul 1957, la care participă și țara 
noastră- Apoi, între 9 și 14 august 
cei mai buni popicari din lume tși 
vor disputa cele 4 titluri puse în 
joc-

Campionatele mondiale organi
zate din doi în doi ani se află la 
a treia ediție; prima întrecere în
tre fruntașii sportului popicelor a 
avut loc la Belgrad în 1953 și s-a 
soldat cu victoria echipei mascu-

competiție din capitala Austriei

care nu 
policarii 

Republica

line a Iugoslaviei (4997 p.d.) și a 
celei feminine a Austriei (2206 
p-d.). La individual au cîștigat 
austriacul Alfred Ba ieri (862 p.d.) 
și sportiva iugoslavă Elei» S7n- 
cek (417 p-d.). A doua ediție s-a 
ținut la Essen (R.F.G.) în 1955, 
încheinduse cu următoarele re
zultate: echipe MASCULINE:
1. R. D- Germană 4984, 2. Iugo
slavia 4941. 3- Cehoslovacia 4801; 
FEMININ: I. R.D.G. 2199; 2. Iu
goslavia 2143, 3- R.F. Germană
2134. Individual; (m) 
(R-D.G.) 886 p.d. 2.
(Austria) 866; 3- Rumpf (R D.G.) 
865; (f) Erjawec, (lug.) 432 2.
Kuttner (R D.G.) 399; 3- Handschke 
(R.D.G.) 387.

întrecerile din capitala 
încep cu probele lem-nine 
vidual și apoi pe echipe, 
trage ca de obicei 100 
mixte (50 la plin și 50 
late). Ultimele patru zile ale con
cursului sînt dedicate probei mas
culine de 200 lovituri mixte (100 
la plin, 100 la izolate, alternînd 
din 25 în 25 de lovituri) atît la 
individual cit și pe echipe. Star
tul probelor din capitala Austriei 
va fi luat la această a 3-a ediție 
a compiona'telor, de reprezentative

extrem de puter
nice din 
vor lipsi
din
Democrată Germa
nă, care după 

constata cu ușurin-

Austriei 
Ia indi-
Se vor 
lovituri 
La ’zo-

1. Luther 
Haidvogel

cum s-a putut
ță. au dominat ediția precedentă. 
Competitori valoroși alături de ei 
se anunță a fi și popicarii din 
R.F. Germană, Austria, Cehoslova
cia, Ungaria, Iugoslavia etc.

Țara noastră participă pentru 
prima dată La campionatele mon
diale și ea va fî reprezentată nu
mai la probele masculine, care în
cep la 11 iulie. Cei 7 sportivi ro- 
mîn: din care va fi formată echipa 
de 6, au plecat ieri cu trenul spre 
Viena. Din lot fac parte maeștrii 
sportului Țiberiu Szeimani. Ion Mi- 
coroiu, Sandu Andrei, precum șl 
Teodor .Mihăilescu, Nicola Fran- 
cisc, A. Gomoiu și V- Felsegy. 
Conducătorul delegației este pre
ședintele comisiei centrale de po
pice, Gh. Smcleanu, care va lua 
parte cu acest prilej Ia lucrările 
Congresului Federației Internațio
nale de specia!4ate 
VII ax).

Campionatele mondiale 
Viena 
parate 
noștri, 
vreme 
unor puternice formații din străi
nătate să se afirme și cu acest 
prilej.

(10—11.

se anunță 
și sperăm 
care au 
rezultate

de la 
de dis-deosebit

că reprezentanții 
reușit în ultima 
meritorii în fata

Din mulțimea de impresii care 
se adună intr-o călătorie, 
fie ea cit de scurtă, nu este 

lesne să desprinzi pe cele mai 
semnificative. Zilele, săptăminile ce 
se scurg după revenirea intre cei 
dragi, de acasă, te ajută, intr-un 
fel. Amănuntele neimportante se 
șterg cu vremea lăsind loc in a- 
mintire numai faptelor, lucrurilor 
și intimplărilor de seamă.

...Gîndul zboară înapoi, spre me
leagurile însoritei Ellade. Parcă 
revăd Akropolis cu comorile ei 
arhitectonice ca: neprețuitul Par
thenon cu zecile sale coloane zvel
te în cel mai perfect stil dpric și 
Erechteionul cu minunatele sale 
cariatide. Ajungi la ele treând 

prin vestitele Propilee (după 
care urci scara de marmură in 
terase ce duce spre culmea coli
nei). Ești îndemnat să arunci o 
privire în stingă: vezi o stincă 
pleșuvă de granit cenușiu tocit de 
pași și aflăm că este stînca .areo
pagului"; parcă vezi aevea bătrînii 
înțelepți ai Atenei, din urmă cu 
2500 de ani, urcînd pe scara să
pată în stincă pentru a dezbate 
problemele cetății. Jos, la picioa
rele areopagului, se vede vechea 
Agora (săpături continue scot la 
iveală străvechi clădiri, instituții 
etc). In dreapta Agorei, aproape

întreg, templul închinat zeului 
Vuloan. după care s-a construit 

— copie aproape fidelă — bazilica 
Catedrală La Madeleine, din Paris.

In lumina strălucitoare a soare
lui, cuprinzi, de sus de pe Akro- 
polis, întregul oraș, aproape casă 
cu casă. Este o priveliște mărea
ță. Iată între Akropolis și cealal
tă colină în virful căreia se află 
capela cu hramul Sf. Gheorghe se 
întinde centrul orașului. Pe 4 
străzi paralele se află Universita
tea. muzeul, băncile, marile socie
tăți și magazine. Mai departe o 
îngrămădire de căsuțe, mici și cu 
terase, fără nici un stil — cartie
rele sărăcimii. Chiar in jurul sta
dionului Panathenaikos, ca și la 
picioarele celor două coline amin
tite se văd căsuțe vechi proptite 
cu tot felul de bîrne, gata să se 
dărîme. Altele sînt niște mizera
bile barăci. Și totuși, după cum 
ne spuneau localnicii, chiriile sînt 
exorbitante — de la 1/3—1/2 din 
venitul unul muncitor...

...Deși Atena nu este port la 
mare (Pireul ale cărui case se îm
preună cu cele ale Capitalei, este 
portul Atenei), totuși marea o- 
cupă aci un loc important. La 
nord, spre aeroport, se întinde pe 
lungime de cîțiva kilometri o pla
jă agreabilă, dar aproape cu totul

lipsită de verdeață. Fapt care nu 
împiedică pe localnici să-și petrea
că aci orele de odihnă. Foarte 
numeroase mi s-au părut restau
rantele de pe plajă, care se țin 
lanț. Specialitatea 7 Firește fa
una mării, de la creuete, la 
homar și... sepia (destul de gus
toasă. de altfel).

In drum spre Voios
Am părăsit Alena într-un elegant 

autobus Pullman, foarte conforta. 
bit, care ne-a transportat la a- 
proape 400 km. la nord, tot pe 
malul mării Egee, în portul Voios. 
Șoseaua, foarte îngustă, dar în 
general bine asfaltată, trece suc
cesiv peste 3 șiruri de munți 
înalți, dintre care am aflat că u- 
nul dintre ei este Parnas-ul. Am 
lăsat in urmă ruinile străvechii 
cetăți Teba, am trecut prin apro
piere de Thermopyle, prin Lamia, 
Farsala șl Larissa, ajungtnd 
după zece ore de drum la Voios.

Pe toti ne-a impresionat faptul 
că am văzut strădania omului de 
a face roditoare terenurile cele 
mai puțin propice. Pietre, oie- 

tre, aproape peste tot. Si totuși 
urme de olug. Și arar de tot se 
vede vreun tractor sau combaină. 
In rest — răbdătorul măgăruș. 
Bietul animal este uneori atît de 
încărcat cu snopi, de pildă, că i 
se văd doar... urechile...

Dacă în orașele pe unde am tre
cut ne-a impresionai numărul ma
re de cetățeni ce stau la extrem 
de numeroasele cafenele, în sate

bal, ca să poți afla ultima mo
dificare din programul jocu
rilor de handbal. Ultima în
seamnă, deobicei, că modifica
rea se face sîmbătă Ia amiază, 
sau chiar duminică dimineața, 
cînd vechea programare „cade" 
și jocul este mutat pe cel mai 
depărtat teren posibil (ce e 
drept, în limitele regiunii Bucu
rești) — și Ia ore., speciale; 
ori în timpul prînzului, ori di
mineața la 71 Explicația? Co
lectivele proprietare de tere
nuri nu agreează hand
balul și găsesc de fiecare dată 
motive ca să... paseze meciu
rile de pe un teren pe altul. 
Așa s-au petrecut lucruirilie și 
la „Cupa Festivalului", cînd 
handbalul a... nimerit pe tere
nul nr. 2 al Stadionului Tine
retului, unde portarii au trebuit 
să plonjeze pe... ciment. Da, pe 
linia porții se aflau bucăți 
mari de ciment’, îngropate și a- 
șeizate acolo pentru a susține 
banele de rugbi.

Cînd ajungi să jocî handbal 
pe ciment, e clar că inimile co
lectivelor proprietare de tere
nuri sînt... de piatră. Dar foru
rile de resort și în primul rtnd 
Comitetul orășenesc C.F.S. 
București nu se pricep să... 
moaie unele inimi mai tari?

CALIN ANTONESCU

Dlatog pe marginea 
comportării echipei re- " 

prezentative de fotbal a ! 
Ankarei și a fundașului ’ 
ei stînga Ceakmak Or- ! 
han. (

— Despre turci, eu pol susține ) 
C-au jucat destul de bine. \
— Dar fundașul lor, Ceakmak.', 
Spune-mi, cum a „mers" ? j

— Ceac-pac! ‘

La întrecerea de gim- ' 
nastică dintre R.D. Ger- ! 
mană și R.P.R., Elena 1 
Teodorescu căzînd de pe ! 
aparat a pierdut locul I. > 

Două căzături deodat'
Ce se leagă reciproc: i
Una de pe aparat
Și-alta de pe... primul loc.

JACK BERARIU 
V. D. POPA

U

cte eâ&ăto&le (II)!
nu vezi nici țipenie. Toată lumea e 
pe cimp... și uneori „ctmpul~ este 
o „sfoară' de pămlni cocoțată, 
sus pe virf de munte, de te miri 
cum se cațără omul pînă acolo. 
Smulgind pietroaielor cite un loc
șor, harnicii fărâm cultivă, acolo 
în nori, orz sau grlu. Ce recoltă 
or scoate?... In schimb caprele-s 
in largul lor. Sînt cu miile.

In orașul distrus
de cutremure

DeVoios. Port la marea Egee. 
fapt la un golf — și anume Tre
ked — care mușcă din pămlnt 
un intrînd de 18 mile. In spatele 
orașului muntele Pilion unde ve
chii greci credeau 
ciclopii.

Portul — jără 
seamă, afară de ambarcațiunile 
numeroase ale pescarilor care in 
fiece dimineață își desfac T>e loc 
recolta bogată de peste noapte. 
Aici peștele este intr-adevăr hra
na săracului. Orașul a suferit in 
ianuarie un puternic cutremur. In 
martie altul. Și de atunci altele. 
Citeodată zilnic și chiar mai mul
te pe zi. Peste 80 la sută din 
clădiri au avut de suferit grav 
și dacă nu s-au dărimat încă, 
sînt în curs de dări mare sau vor 
fi dări mate. Jalea domnește pretu
tindeni. Mii, zeci de mH de oa
meni locuiesc afară, la marginea 
orașului, sub cerul liber sau în

că sălășluiesc

nimic mai de

.porturi" improvizate din toate țo- 
iurile...

Pentru a ajuta pe sinistrați. au 
venit membrii ansamblului munci
toresc Giulești care au produs a 
impresie extraordinară ■ aci, ca și 1 
In toată Grecia. Pentru a ajuta 
pe cei loviți de groaznicele seisme 
au venit aci fotbaliștii romini.

Recunoștința populației este de- 
nedescris. Ne-au primit ca pe ade
vărat i prieteni care se cunosc la. 
nevoie. In acete zile Romînia era. 
pe buzele tuturor. Pe stadion, pe- 
străzi, la hotel, restaurant, pretu
tindeni ne-au primit cu aplauze, 
ovații.

Seara, la un restaurant la ma
lul mării, la masa dată în cinstea 
fotbaliștilor romini s-au spus 
multe cuvinte din adîncul inimii. 
A fost blestemată perioada cînd 
relațiile dintre țările noastre au 
fost rupte; a fost binecuvîntată 
pacea, care rodește buna înțele
gere între popoare. Am aflat că 
fondurile strînse la spectacolele 
date de ansamblul Giulești și la 
meciul echipei Bucureștiiilui vor. 
fi folosite la ridicarea unei școli. 
Copiii greci vor ști că învață slo
va înțelepciunii datorită ajutorului 
sportivilor, al artiștilor romini.„

Da, a fost greu, obositor dru
mul la Voios și înapoi. Da- ne 
fețele tuturor se citea satisfacția 
pe care ți-o dă îndeplinirea unei 
nobile misiuni...

ȚICU SIMION
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, y Flamura roșie, Re- 
Progresul, CSA Bucu- 

CS. Marina Constanța

EINTIE A

și R-

Cernavoda 
de odihnă.

caiac-in- 
caiac-e-

ȘÎ 
C.C.S.* 

cel mai

despre dificultatea îi»- 
începe mîine. In luptă 
Dunării, cu intempe- 
oboseala unor etape

Ia Corabia

mare fond pe Dunăre
Mîine dimineață, din Corabia, 

32 caiace dublu klinker și 8 canoe 
ilO+1 vor porni să brăzdeze apele 
Dunării spre vărsarea ei în mare. 
Începe campionatul de mare fond 
pe Dunăre, organizat de - secția 
CFS a CCS, care anul acesta an
grenează opt echipe: Locomotiva, 
Energia, 
coita, 
rești. J 
și Selecționata Giurgiu. Traseul, 
in lungime totală de 673 km, este 
împărțit în 13 etape, iar progra
mul prevede trei zile de odihnă, 
lată și etapele: 7 iulie; Corabia— 
Ir. Măgurele (33 km-). 8 iulie, Tr. 
Măgurele—Zimnicca (43 km). 9 

iulie : Zimnicea—Giurgiu (65 km.). 
10 iulie: zi de odihnă. 11 iulie: 
Giurgiu—Oltenița (63 km). 12 iu
lie; Oltenița—Călărași (64 km.) 

ărași—Oltina (42

km.). 14 iulie: O|t'na— 
(35 km.). 15 iulie; zi 
16 iulie: Cernavoda—Hîrșova (47 
km.). 17 iulie; Hîrșova—Brăila 
(83 km. cu semi etapă la Stăn- 
cuția), 18 iulie Brăila—Miăctn— 

Galați (49 km.). 19 iulie; zi de o- 
dihnă. 20 iulie; Galați—Isaccea 
(46 km.). 21 iulie; Isaccea—Tulcea 
(32 km.). 22 iulie; Tulcea—Sulina 
(71 km. cu seini etapă la Gor- 
gova)...

Privind acest program ne putem 
face o idee 
trecerii care 
cu curenții 
riile și cu 
între 32 șl 83 km., canotorii celor 
opt. echipe vor avea nenumărate 
ocazii să-și arate calitățile, să-șî 
demonstreze pregătirea fizică, mo-: 
rală și de voință. Interesanta lor 

întrecere, la capă
tul căreia vor fi 
decernate titlurile 
de campioni re
publicani de mare 
fond la 
dividual, 
chipe, canoe 
„Cupa 
pentru 
bun timp în cla
samentul combinat 
caiac + canoe, 
merită să fie ur
mărită cu atenție. 
Este doar 
despre o 
ție unică 
gimea 
care, an 
avut un rol impor
tant în ‘ 
rea de 
lente în 
nautice, 
Di din 
pescarilor și mari
narilor din

In ajunul 
cării urăm 
cipanților 
deplin în frumoa
sa lor întrecere.

<„Aurel Raica va avea de spus un cuvint greul 
la Jocurile internaționale de la Moscova

vorba 
competi- 

prin lun- 
traseului, 
de an, a

descoperi- 
noi ta- 
sporturile 
în deose- 

rind urile

Deltă, 
ple- 

parti- 
succes

V. A.

Au început campionatele republicane de atletism 
și junioarepentru juniori

Un mare număr de atleți și 
atlete, reprezentînd toate regiu
nile țării, ia parte la desfășurarea 
finalelor campionatelor republi
cane de atletism pentru juniori 
ți junioare pe anul 1957. Este o 
adevărată îneîntare să asiști l-a 
această trecere în revistă a tot 
ceea ce are mai bun atletismul 
nostru în materie de juniori. Mulți 
dintre participanții de ieri, de pe 
stadionul Republicii, sînt de acum 
atleți „consacrați“ care au mai 
luat startul și în alte concursuri 
ți campionate republicane

lată acum rezultatele primei zile 
a întrecerilor: 100 m.f. cat. 1: 1. 
Gabriela Luță (Loc. Buc.) 12,8;
2. Lucia Luca (FI. r. Timiș.) 13,1;
3. Herta Gtindisch (V. Or. Stalin)) 
113,2; 4. El. Taciu (R. Suceava) 
13,5; 110 m.g. cat. I: I. V. Juircă 
(V. Ploești) 15,7; 2. St. Stoices- 
cu (Pr. Giurgiu) 15,8;; 3. Al. De- 
laport (E. Or. Stalin) 16,9; 100 
m. cai. I: 1. M. Stein (D. Buc.) 
11.1 (in semi-finală 11,0); 2. Al. 
Brasat (V. Roman) 11,2; 3. At. 
Molnar (R. Tg. M.) 11,4; 4. V.

finala campionatului republican 
da gimnastică al juniorilor

84 de tineri gimnaști și gim
naste — din cei peste 700 cîți au 

■participat la etapa I — pornesc 
? de azi dimineață în întrecerea 
-pentru cucerirea titlului de cam- 
pion republican de juniori.

Programul campionatului înce- 
f, J>e cu desfășurarea probelor! atle
tice care vor avea loc pe Stadio
nul Tineretului de la ora 9. A- 
poi, după amiază — începînd de 
la ora 16 și mîine dimineață de 

lila ora 8 — vom putea urmări în 
s sa!a Floreasca concursul pe apa- 
:rate.

In afara sportivilor clasificați 
;în categoriile a Ii-a; ți a.;III-a la 
startul campionatului republican 

• de gimnastică al juniorilor vor fi 
prezenț; și sportivi de categoria 
I și chiar concurențj Ia catego
ria maeștri, care vor asigura con
cursului un n vd tehnic superior.
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Schimpf (E. Reșița) 11,4; 5. A. 
Razmany (St. Cluj) 11,5; 400 m.f. 
cai. I: 1. Ana Czuli (FI. r Oluj) 
61,2; 2. El. Matei (E. Galați)) 
62,9; 3. Stela Chinole (L. Buc.) 
63,9; înălțime b. cat. 1: 1. C. Po
rumb (FI. r. Sibiu) 1,79; 2. N, 
Popovski (E. Ploești) 1,76; 3. M. 
Sucu (FL r. Arad) 1,76; 4. FI. 
Andone (D. Tg. M.) 1,76; înăl
țime f. cai. I: 1. Tatiana Roșea 
(D. Oradea) 1,43; 2. Rozalia Ciun- 
gan (Loc. Cluj) 1,41; 3. Adela 
Einsidler (L. Timiș.) 1,38; lun
gime b. cai, 11; 1. M. Axente (D. 
Buc.) 6,29; 2. R. Valiș (P. Plo
ești) 5,85; 1.500 m, obst.: Flo- 
rea Vasile (V. Sibiu) 4:26,0; greu
tate b. cat. 1: 1. St. Perneki (FI. 
r. Arad) 13,53; 2. I. Gyori
(L. Turda) 11,64; 3. Gh. Voro- 
neanu (E. Roman) 11,12; suliță f. 
cat. II: Anemarie Maser (E. Ti
miș) 29,78; 2. Gertrud Lindacher 
(P. Timiș.) 29,64; lungime f. cat. 
II: 1. Victoria Pazmany (St. Ora
dea) 5,25; 2. Georgeta B ardea (E. 
Ploești) 4,99; 3. Uthe Onerth (Pr. 
Stalin) 4,93; 800 m. cat. I: 1. A. 
Romfeld (Pr. Tg. Mureș) 1:59,3;
2. M. Stadeker (R. Buc.) 2:00,1;
3. M. Pegza (C.C.A.) 2:01,2; 4. 1.
Popescu (D. Buc.) 2:01,6; 5. 
Jaroszievici (L. Cluj) 2:01,7; 
St. Nichăta (E. Stalin) 2:02,3; 
liță b. cat. I: 1. H. Wenczel 
Or. Victoria) 54,94; 2. P. Mîrț 
Bacău) 48,05; 3. C. Liciu (Pr. 
Buc.) 46,49; 4. Ar. Po-pa (D. Buc.) 
45,98; 5 km. marș cat. 1: 1. 1. 
Popa (D. Buc.) 25:15,2; 2. D. Roa- 
teș (Fii. r. Buc.) 26:25,6; 3. Al. 
Lungu (FL r. Buc.) 26:44,2; 4. E. 
Răducănescu (-D. Buc.) 26:44,2; 
«fee b. cat. II: 1. K. Sokol (D. 
Tg. M.) 40,14; 2. Dan Serafim
(Pr. Buc.) 36,21; 3. L. Cotller (D. 
Buc.) 35,79; greutate f. cat. II:
1. Anca Gurău (Pr. Buc.) 10,70;
2. Ant. Marinescu (Pr. Buc.) 9,41. 
In afară de concurs s-au desfă
șurat două curse pentru seniori. 
;La 100 m. Tib. Ardeleanu a ob
ținut 10,9 (cel mai bun rezultat al 
său); Al. Stoenescu 11,0; D. Tă- 
năsescu 11,2; la 110 m.g. același 
Ardeleanu a marcat 15,2 sec.

întrecerile campionatelor repu
blicane de juniori continuă astăzi 
și mîine, dimineață și dună a- 
miază, pe stadionul Republicii.

Z.
6.

SU
IE. 
(E.

Steagurile R.D. Germane .
P. Ro-mîne au fost coborîte din în
altul catargelor stadionului din 
Aue, apoi atleții ambelor echipe 
au părăsit braț la braț stadionul, 
în aplauzele entuziaste ale miilor 
de spectatori, care timp de două 
zile fuseseră martorii unor între
ceri atletice de toată frumusețea. 
După o scurtă pauză, pe teren a- 
vea loc unul din derbiurile cam
pionatului de fotbal al R.D.G. în
tre Wismut Aue și Vorwărts Ber
lin. Atleții au trecut atunci să-și 
găsească locuri in tribune- Tre
buie să spun acum, că spectatorii 
germani își respectă cu sfințenie 
locurile indicate pe bilete și că în 
tribuna acoperită nu mai rămăse
seră prea multe locuri libere. A 
fost deosebit de emoționant să fi 
văzut spectatori, de toate vîrstele, 
care se grăbeau să se înghesuie 
pentru a putea invita între ei pe 
atleții noștri. In special marii per
formeri ai concursului erau solici
tați pretutindeni, li se cereau au
tografe (atîtea iscălituri cite a 
pus în cîteva ore la Aue Aurel 
Raica, cred că n-a pus în toată ca
riera sa atletică!) șl erau felicita
ți cu căldură și prietenie de cei 
care cu puțin timp înainte le ur
măriseră cu emoție și bucurie evo
luțiile. Intre două faze palpitante 
ale meciului, spectatorii discutau 
tot despre atletism, comparau re
zultatele cu cele mai bur.e pe care

le știau și își exprimau bucuria 
pentru lupta la care asistaseră 
și pentru recordurile care fusese
ră înregistrate.

Am vorbit în acest timp cu Ernst 
Schmidt, antrenorul de stat al 
R.D-G. (fost campion internațio
nal al R.P.R. Ia aruncarea greută
ții).

— „Aure'. Raica mi-a fost de mai 
multe ori adversar, dar asta cu 
cîțiva ani in urmă. Pe atunci n-aș 
fi putut bănui că va ajunge 
să se numere și el printre puținii 
europeni care au trecut de 17 me
tri. Dar iată că lucrul acesta s-a 
întîmplat azi, aici la Aue, sub o- 
chii mei. A avut o aiuneare ex
cepțională din toate punctele de 
vedere: viteză, ritm, tehnică, etc. 
îmi pare foarte rău că nu am a- 
vut inspirația să-i filmez tocmai 
această aruncare. Mi-ar fi slujit 
ca un foarte bun exemplu de teh
nică pentru aruncătorii noștri. 
Dar, oricum, am filmat cealaltă a- 
runcare a lui de peste 17 metri. 
Am vorbit și cu el, și cu antre
norul său Victor Dumitrescu. Este 
interesant accentul pe care-1 pun 
la antrenamente pentru dezvolta
rea forței. In ziua în care va do- 
bindi și mai multă forță și mai a- 
les atunci cind va reuși să o îm
bine perfect cu celeîalte elemente, 
sînt convins că va putea arunca 
mult mai mult, chiar peste 18 me
trii! Oricum, el va avea de spus un 
cuvînt greu la Jocurile Internaționa
le de la Moscova. Alături de Sko- 
bla, Ovsepian. Grigalka, Feodo- 
rov, Artarski, Sosgornik... O'Bri
en, Raica va putea fi in măsură 
să-și confirme forma excelentă în 
care se află și marile sale calită
ți... Ca vechi adversar al său, îi 
doresc să obțină Ia Moscova suc
cesul pe care-1 merită !..."

Dar nu numai Aurej Raica s-a 
arătat gata pregătit pentru cele mai 
mari întreceri internaționale de 
atletism ale acestui an de la Mos- 

'cova, ci și Florica Oțel care se a- 
f|ă in această perioadă în cea mai 
bună formă a sa- La interval de 
numai o săptămînă ea a corectat 
de două ori recordul țării pe 800 
m. realizind de fiecare dată per
formanțe excepționale, de mare ră
sunet internațional: 2:08,8 și acum 
la Aue 2:07,9- Cu aceste rezultate 
Florica Oțel își înscrie numele 
printre cele mai bune performere

CE AȘ DORI S

LAOa-

bijuterie a mareiui complex sportiv de ia Lujniki

vor

despart trei săptănini 
mare fi mai important

spectatori. Și, fără în- 
în timpul desfășurării 
111-a ediții a Jocurilor 
asemenea ocazii nu vor

de m 
puten 
la M

de gim- 
de înot.
sportiv 

sobră și 
care în-

cursa 
in ccmc

Ion Wiesenmatjer termină învingător 
cea de a treia victorie a sa

pe un teren redus ca 
stadionul de jocuri

fie multilaterale. Totuși, 
celei de a HI-a ediții a 
tineretului aici se

„Mica arenă”—o

Ursula Donath conduce in pri
mul tur al cursei de 800 m., in 
pare Florica Oțel w obținut o 

splendidă victorie.
(Foto; R. V1LARA)

• o:*
• *$#<•*****

c oni portmondiale ale probei. Vorbind însă 
de rezultatele Floricăi Oțel, nu pu- 
lem trece cu vederea ajutorul pre
țios pe care i l-a dat de fiecare 
dată Elisabeța Buda, care la rin- 
dul ei a realizat un rezultat ex
celent: 2:09,8.

In general, rezultatele celor mai 
mulți dintre atleții noștri s-au ri
dicat la un insemnat nivel valoric, 
(în aprecierea lor trebuie să ținem 
seamă de căldura excesivă pe care 
s-a desfășurat concursul, ca ți 
de pista de o calitate modestă), 
fapt care ne dă speranțe pentru

Ne mai 
de cel mai 
eveniment sportiv al anului 1957, 
a Ill-a ediție a Jocurilor interna
ționale prietenești de la Moscova. 
Pentru sportivii fruntași din țara 
noastră, această perioadă se ca
racterizează prin muncă febrilă, 
prin antrenamente și pregătiri de 
mare intensitate. Fiecare este 
dornic să atingă o formă cît mai 
bună, să obțină un rezultat cît 
mai valoros, care să-i facă loc în 
reprezentativa țării noastre. Și, 
nu încape îndoială, că .neza'

o 
întrecerile 
pentru ei 
noare — 
continuare 
înalt ți s 
caz că re 
prezintă i 
Dimpotriv 
trenî 
serio 
vor veni 
rile spre 
sportivă a

tît 
un 
re 
nantă nu
de a urm 
program 
lor ci și 
bit de 
(sau rev 
nata cc 
multele
torice, c 
atît de

„Mica arenă" i se spune stadio
nului de jocuri sportive din cadrul 
complexului de la Lujniki. Privind 
fotografia impunătoarei construcții 
veți fi fără îndoială de acord cu 
noi că numele acesta este cu to
tul impropriu- și a fost ales doar 
pentru a o deosebi de „gigantul" 
parcului, marele Stadion central cu 
o capacitate de 103.000 locuri.

Dar și „Mica arenă” are tribu
ne cu 17.000 locuri pe bănci care 
— la nevoie — pot primi pînă la 
20.000 de • ■ - -...............
doială, că 

celei de a 
tineretului 
fi rare.

Ridicat 
dimensiuni, 
sportive se înalță mai mult în sus, 
oferind spectatorului condiții ideale 
de vizibilitate. Din orice punct al 
tribunei, chiar și din colțul cel mai 
îndepărtat, se poate urmări optim 
întrecerile ce se deslășoară în 
arenă. Puternica instalație electri
că permite disputarea în nocturnă 
a întrecerilor. Mai mult chiar, lu
mina ce o revarsă 300 de reflec
toare instalate aci, le iac de pri
sos pe cele ale cinematograiiei, în 
caz că întrecerile se filmează, sau 
ale televiziunii, cînd competițiile 
sînt transmise pe calea undelor 
spectatorilor de departe.

Terenul arenei poate suferi tran
sformări „miraculoase”. Abia s-a 
terminat un meci de baschet și 
peste cîteva minute voleibaliștii își 
pot face apariția pe teren. O in

stalație mecanică permite, de ase
menea într-un timp record, instala-

rea unui ring, a unei arene de 
lupte sau a unui podium de par
chet pentru haltere sau gimnas
tică. Dar, nu vor trece decît cîteva 
minute și parchetul dispare iar pe 
zgura roșie șî bătătorită își pot 
face apariția jucătorii de tenis. IJ 
instalație specială este capabilă să 
acopere în scurt timp întreaga su
prafață cu gheață lucie pe care se 
pot întrece în cele mai bune con
diții, hocheiștii sau patinatorii. 
Toate acestea fac desigur ca în
trebuințările ce se dau „Micii are
ne” să 

în timpul 
Jocurilor

desfășura doar întrecerile de bas
chet și tenis. Pentru simplul motiv 
că, la baschet mai ales, numărul 
participanților este foarte mare (a- 
proape 20 de țări) și competiția 
va necesita numeroase meciuri în 
preliminarii și turneu final.

Instructivă este și o scurtă vizită 
sub tribunele stadionului. Aici veți 
găsi vestiare spațioase, camere de 
dușuri, băi de aburi, săli 
nastică și chiar... un bazin 
Un veritabil... combinat 
realizat într-o construcție 
elegantă cu linii frumoase 
cîntă vederea.

Lean 
ne grea 
va. Se ș 
apărat f 
limpic ș 
lui mai
mum de 
știent de 
campion 
mist, a
se Intiln 
noiști ai 
tivii so 
Botev, 
cehoslov 
leagă p
rilor Ol

Ca p 
pionul 
tă la m



au fost și trei atleți austra- 
care, în drum spre Mosco- 

întreprind un lung turneu 
Europa. Terry Donath, al 

aruncarea

Trei atle(i 
australieni

ÎNCOTRO merge baschetul?

își fac în Europa 
pregătirile 

pentru Kfoscova

at. A fost 
Aue.
! ILARA}

rumoasă în 
va. Rămîne 
Jrie de 
ițească 
tot atît 
in nici

actuale re- 
ăților lor.

o- 
în 
de 
un

Printre spectatorii cei maj en
tuziaști ai meciului atletic de la 

Aue 
lieni
va, 

prin
nouălea clasat la
greutății la Jocurile Olimpice de 
la Melbourne și săritorul de tri
plu Fort Ruther au și participat 
la maj multe concursuri în Eu
ropa: în Cehoslovacia și R.D. 
Germană. Primul a obținut con
stant rezultate peste 16,00 m., 
iar al doilea a sărit aproape de 
15 metri. Al treilea atlet austra

lian,
nu a 
te la 
ton.

Toți trei se arătau nerăbdă
tori să treacă mai repede zilele, 
să poată ajunge odată la Mos- 

'cova și să se numere printre 
miile de participanți la Jocuri
le Sportive internaționale din 
capitala Uniunii Sovietice.

insL că an-
și 

mm bune 
scă efortu- 
și gloria

maratonistul J. Russel 
avut încă ocazia să ia paz
nici un concurs de mara-

ARA

MOSCOVA...
re prezintă 
) deplasa
ră pasio- 
bsibilitatea 

la vastul 
w Jocuri- 
wc deose- 

a vedea 
ui) minu- 
\cu nease- 
jale și is- 

arti slice 
Iva.'or oase.

RIE-

o misiu- 
la Mosco- 

avea de 
tmpion o- 
otriva ce- 
cu maxi- 
kre. Con
ții nostru 
\rte opti- 
lător să 

buni ca
lare spor- 
I Silaev. 
1/ Parti, 
I care îl 
tie Jocu-

fw, cam- 
p o vizi- 
L galerii-

le Tret Iakov, vizionarea citorva 
concerte și a spectacolului de arc 
din Moscova. „Cu care ocazie — 
ne-a spus campionul olimpic — 
voi fi foarte aierd pentru a dez
lega misterul numerelor iluzio
niste atît de spectaculoase ale 
maestrului Kio“.
„DUELUL" CU NINA OTKA- 
LENKO ȘI... MUZICA UȘOARA.

In orele de muncă sau de antre
nament, la masă sau la cinema, 
de nenumărate ori pe zi Florica 
Oțel „se trezește" din gindul care 
o urmărește de multă vreme. 
Parcă stă la startul cursei de 800 
m., alături de recordmana mondi
ală Nina Otkalenko, așteptînd 
semnalul plecării.

Acum tind performanța atletei 
noastre nu-i departe de recordul 
mondial, cirul ea poate lupta de 
la egal la egal cu cele mai bune 
„optsutiste" ale lumii, nu-i de mi
rare ca și emoțiile să fie foarte 
miri.

„Sper să-mi pol stăpîni aceas
tă emoție — spune Florica — și 
în întrecerea de mare însemnătate 
din cadrul Jocurilor să concurez 
la cea mai bună valoare. Nu fac 
nici un pronostic și nici o promi
siune. Am să lupt. La Moscova 
m-ar interesa de asemenea muze
ele, marile clădiri și... concertele 
de muzică ușoară, genul muzical 
care îmi place cel mai mult."

0 speranță a caiacului rominesc: Aurel Vernescu
Una dintre revelațiile primei e- 

diții a campionatelor internaționa
le de caiac-canoe ale R.P.R., des
fășurate recent pe lacul Snagov, a 
constituit-o tînărul caiacist Aurel 
Vernescu. El a reușit să obțină 
două victorii individuale (500 și 
1000 m.) realizînd timpuri din cele 
mai bune: 2’00”6 10 și respectiv 
4’22”3/10. Cu acaste cifre, Ver
nescu se situează azi printre frun
tașii caiacului european.

Vernescu este unul din cele 
mai bune elemente ale secției de 
sporturi nautice a asociației 
Dinamo. El a început să practice 
acest sport în cadrul cercului Tî
nărul dinamovist. Ascuitînd atent 
sfaturile antrenorului Radu Hu- 
țan, Vernescu a urcat continuu 
treptele măiestriei sportive, dato
rită modestiei și perseverenței sa]e. 
împreună cu Mircea Anastasescu, 
Todorov și ceilalți calaciști, Ver

Klaus Richtzenhain va participa 
la întrecerile sportive de la Moscova

La cea de a treia ediție a Jocu
rilor Sportive Internaționale ale 
Tineretului de la Moscova, R.D. 
Germană va fi reprezentată prin 
cej mai buni atleți. Este suficient 
să amintim de Manfred Preuss- 
ger, Gisela Kohler, Christa Stub
nick, Ursula Danath etc. care 
prin participarea lor vor ridica

Eternele adversare:
Lorraine Crapp și Dawn Frasser...

19are acum 
practică din co-

Lorraine Crapp 
ani. Înotul însă îl _ 

pilărie și chiar de la o virstă frage
dă a fost obișnuită cu recorduri, 
victorii șt performanțe. Totuși cel 
mai bogat an a fost pentru ea cel 
olimpic—1956. înotătoare a austra
liană a fost prima în lume care a 
străbătut distanța de 400 m. liber 
în mai puțin de 5 minute. A fost 
o cursă rămasă în amintirea iubi" 
torilor notației. Neobosita craulis- 
iă a realizat atunci „din mers" nu 
mai puțin de patru recorduri ale 
lumii: 200 m. — 2:18,5; 220 y —
2:19,1; 400 m. — 4:47,2; și 440 y 
— 4:48,6. Continuînd ofensiva
contra marilor performanțe Lor
raine Crapp a ajuns la un moment 
dat în unica situație de a 
toate recordurile mondiale 
ne de la 100 pină la 880 y, 
ber.

Concurenta principală a

deține 
femini- 
înot tir

Lorrai-

nescu se va strădui ca în cadrul 
Jocurilor de la Moscova să obțină 
pentru caiacul nostru succese dt 
mai mari, demne de prestigiul de 
care se bucură la noi ambarcațiu
nea soră, canoea.

nivelul acestor mari întreceri at
letice.

In fruntea atleților germani care 
vor participa la Moscova se află 
și Klaus Richtzenhain, cunoscut 
amatorilor de sport din țara 
noastră de la campionatele in
ternaționale ale R.P.R. din 1955 
cînd tînărul . atlet german (pe 
atunci în virstă de 21 ani) a 
cîștigat proba de 1500 m.

Dotat cu excelente calități, 
Richtzenhain a urcat într-un timp 
relativ scurt pe treptele cele mai 
înalte ale măiestriei sportive. La 
Jocurile Olimpice de la Melbour
ne el s-a clasat pe locul al doilea 
în proba de 1500 m. obținînd un 
rezultat remarcabil: 3:42,0.

Anul acesta, Richtzenhain a do- 
borît recordul țării pe 1000 m. cu 
timpul de 2:20,8.

In urma rezultatelor sale, tînă
rul atlet, tehnician al Șantierelot 
Navate din Rostock, este unul 
din favoriții probei de 1500 m.

muiat 
a de- 
a re- 
echipa 
parti-

LORRAJNE CRAPP 
nei Crapp a fost (și rămîne) com
patrioata și prietena sa. Dawn 
Frasser. Ascensiunea acestei tine
re înotătoare a fost nu mai puțin 
impresionantă, lncepînd din anul 
1955, tind părinții ei s-au 
în orașul Adelaida, Frasser 
venit principala adversară 
cordmanei lumii. Inclusă în 
Australiei de Sud, pentru a 
tipa la campionatele țării, Frasser 
furnizează în proba de 110 y. pri
ma surpriză învingînd-o pe cele
bra Crapp. Privind cronometrele 
arbitrii au avut o a doua surpriză. 
Ele arătau 1:04,5 — nou record 
al lumii.

La cea de a XVI-a ediție a Jocu
rilor olimpice cele două înotătoare 
sau înfruntat din nou. In proba 
de 100 m. Frasser a realizat o 
nouă victorie în dauna Lorrainei 
Crapp, obținînd odată cu' medalia 
de aur și un nou record mondial' 
cu excepționalul timp de 1:02.0.

Ambele înotătoare vor fi prezente 
la cea de a 111-a ediție a Jocurilor 
tineretului. Ele au anunțat că pen
tru această competiție s-au pregă
tit în mod special, în așa fel ca 
în iulie-ongust să atingă maxi

mum de formă.

Un campionat 
mondial sau eu
ropean nu-și jus
tifică existența nu
mai prin desemna
rea deținătoarei 
titlului! In egală 
măsură asemenea 
competiții trebuie 
să constituie un 
aport la progresul 
sportului respectiv. 
Din acest din urmă 
punct de vedere, 

campionatul mascu
lin european de 
baschet de ta 
Sofia nu și-a În
deplinit menirea. 
El a fost un sem
nal de alarmă 
care a făcut pe 
mulți dintre teh
nicienii prezenți la 
mesele comisiilor 
tehnice, pe băncile 
echipelor naționale 
sau în tribune — 
veni ți ca simpli 
turiști — să se în
trebe îngrijorați: 
încotro merge 
baschetul?

Și asta pentru 
că se constată o 
tendință retrogra
dă spre un joc 
simplist, rudimentar, redus une
ori la s.mple mijloace fizice și — 
mai ales — fiindcă se constată o 
predilecție către întrebuințarea u- 
nei „arme tactice" direct dăună
toare continuității și spiritului jo
cului: tactica faulturilor voluntare, 
menită să refacă un handicap. A- 
ceasta din urmă a transformat 
multe partide într-o plimbare a 
echipelor șî arbitrilor de la un coș 
la altul pentru executarea lovitu
rilor libere, a redus efectiv dm 
timpuț de joc și a lacut ca ade
sea ultimele trei minute să dure
ze 15—20 de minute. Iar într-o serie 
de cazuri a oprit pur și simplu 
tendința unor reprezentative spre 
un joc constructiv.

Se spune — cu multă convinge
re — că aplicarea noilor modifi
cări ale regulamentului va pune ca
păt acestor tendințe dăunătoare 
bunei dezvoltări a baschetului. 
Personal nu sîntem convinși că 
previziunile acestea optimiste se 
vor realiza numai prin aplicarea 
noilor dispoziții regulamentare, și 
asta pentru binecuvîntatul motiv 
că nici una dintre noile reguli nu 
se opune expres practicii sus a- 
mintite- Trebuie să existe convin
gerea tuturor antrenorilor și jucă
torilor asupra dăunătorului efect 
pe care îl are asupra jocului tac
tica faulturilor. Speranța noastră 
este că toți cei care au asistat la 
partida dintre echipele R.P. Bul
garia și R. Cehoslovace (influen
țată, din păcate, în fina), de ati
tudinea nedisciplinată a spectato
rilor) au fost cîștigați de adevăra
ta pledoarie pentru un baschet mo
dem, rapid, variat, efectuată de 
baschetbaliștii cehoslovaci care au 
și făcut cu acest prilej cel mai 
bun joc al lor din cadrul campio
natului. Dacă fruntașii antrenori
lor din Europa și cei mai buni ju
cători ai continentului au înțeles 
ce trebuiau să înțeleagă însemnea
ză că vom putea vorbi de un pro-
greș al baschetului european, în 
ansamblu- Să așteptăm ca — în 
torși la casele lor —cei caTe au 
urmărit campionatul de la Sofia 
să treacă la extirparea cangrenelor 
care și-au făcut loc în spiritul jo
cului. Și ocazii pentru ca marile 
echipe ale continentului să-și do
vedească tendința spre un joc 
constructiv vor fi destule...

CAMPIONATUL IN CIFRE, 
SUPERLATIVE Șl MICI 

INTIMPLAR1

• Clasamentul coșgeterilor;
Turneul pentru locurile 1—9: 

1—2 Skerjik și B-aumruk (Ceh.) 
124 p. 3. Mircev (Bulg) 119 p., 
4—5 Zsiros (Ung.), Zubkov 
(U.R.S.S.) 103 p. 6. Novacek (Rom) 
98 p. Turneul pentru locurile9-16: 
1. Terrace (Belg.) 204 p- 2- Gra
nit (Turcia) 173 p. 3- Meka (Al
bania) 104 p. 4. Kusela (Fin*.) 
102 o. 5, Dincer (Turcia) 95 

puncte.

Luptă sub coș în partida din preliminarii f-ranța- 
Italia, Iși dispută balonul francezii Veyron (nr. 
12) și Guillaume (nr. 8), în maieuri albe și 
italienii Gamba (nr. 8), Costanzo. Macoratti 

(nr. 13).
• CEA MAI BUNA PARTIDA: 

BULGARIA—CEHOSLOVACIA

• CEI MAI BUNI ARBITRI: 
SIMRY(ISRAEL) Ști KOSTIN 
(U.R.S.S.).

• CEI MAI BUNI JUCĂTORI: 
pivoți—SKERJIK (Ceh) ZUB
KOV (U.R.S.S.)

Jucători de cimp: STONKUS 
(U.R.S.S.) GRANIT (Turcia),

• Cu ocazia campionatului, șase 
jucători au ajuns la al 100-lea 
meci în echipa națională; Barciov" 
ski și Mircev (Bulg), Eordogh și 
Fodor (Rom.), Monclar (Franța), 
Loți Vilmos (lug.). Pentru fiecare 
a fost organizată cîte o mică dar 
emoționantă serbare.

• La meciul din preliminarii 
Franța—Italia, după verificarea 
foii de arbitraj s-a constatat că 
Itația conducea — la sfîrșitul ce
lor 40 de minute de joc — cu 
54—53 și că prelungirea dictată 
datorită erorii comise de oficiali 
care anunțaseră scorul 54—54 n ar 
mai fi fost necesară. Echipa italia
nă a făcut contestația cuvenită 
dar juriul de apel — care ar fi 
trebuit conform regulamentelor și 
uzanțelor să reprogrameze par
tida — a respins-o astfel că echipa 
Italiei, deși învingătoare după 
documentul oficial singurul va
labil, a fost eliminată din turneul 
final-

• In ciursuț ședințelor Federa
ției Internaționale de Baschet A- 
mator ținute Ia Sofia s-au discu
tat două probleme: organizarea 
vuitorului campionat ș’I a Cupei 
Campionilor Europeni. Hotărîrile 
definitive asupra ambelor chestiuni 
vor fi luate cu ocazia sesiunii de 
la Gauting (R.F. Germană) care 
va avea loc în decembrie anul a-> 
cesta. Deocamdată pentru organi
zarea ediției 1959 a campionatului 
european și-au pus candidatura, 
două orașe: Istanbul și Tel Aviv^

?
EFTIMIE IONESCU ț

On let de iuptătnri romiiu 
a plecat la Ouatija 

(R.P.F. Iugoslavia)
Aseară a părăsit Capitala cu 

destinația Opatija (R.F.F. Iugoslav 
via) un lot de luptători romîni care 
vor participa la întrecerile celei der 
a IlI-a ediții a „Cupei Jadran". 
La turneul de lupte clasice care 
se desfășoară între 9—11 iulie par
ticipă echipa completă a țării 
noastre astfel alcătuită: Gh. Sza- 
bad, I. Cernea, M. Solcz, Gh. Du
mitru, V. Bularcă, N. Baciu, Gh. 
Popovici, A. Suit. La 12 și 13 lull® 
a fost programat turneul de lupte 
libere la care vom 11 reprezentați 
de I. Mureșan (cat. 79 kg.), Fr. 
Ballo (cat. 87 kgr.) și Gh. Marlon 
(cat. greal
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' ’Turneul pe care l-au întreprins 
Băptămîna trecută în Romînia echi
pele de volei ale Cehoslovaciei s-a 
soldat, precum se știe, cu un fru
mos succes pentru reprezentativele 
țării noastre. Ele și au înscris în 
palmares trei noi și valoroase vic
torii, nepierzînd de cît una din 
cele patru întîlniri susținute cu 
deținătoarele titlurilor de campioa
nă masculină a lumii si campioa
nă feminină europeană. Acest 
fant bucură pe toți iubitorii vole
iului

Din păcate însă, prilejul de sa
tisfacție se reduce aproape exclu
siv la acest bilanț cifric al per
formanțelor, căci la fel de real ca 
și victoriile e faptul că echipele 
noastre n-au corespuns. Iar asta 
de bună seamă că nu ne mai poa
te bucura. Credem că aceasta trebuie 
spusă răsnicat înaintea încheierii 
comentariilor pe marginea vizitei 
voleibalistelor și voleibaliștilor ce
hoslovaci. Afirmația vizează în 
mai mică măsură comportarea 
echipei termnine și mult mai mult 
jocul băieților, referjndu-se cam 
la aceleași capitole deficitare ale 
pregătirii

Astfel, este vorba din nou — șl 
pînă cînd va mai fi oare ?
— tot despre jocul din apărare.cu 
toate părțile componente (plasa
ment. plonjon, blocaj și îndeosebi 
dublai), aflat în grav dezacord cu 
potențialul ofensiv al echipei noa
stre. A.ît de grav, îneît uneori 
aproape că anulează posibilitățile 
ofensive ale echipei, mai cu seamă 
dacă se mai întîmplă — cum s-a 
întîmplat de pildă în ambele me
ciuri jucate de voleibaliștii romîni 
cu reprezentativa R, Cehoslovace
— ca nici atacul să nu meargă.

Dar. la drept vorbind, atacul bun 
sau rău — nu e oare o consecință 
a jocului practicat — bine sau 
prost — în apărare? Poate rezista 
și birui o echipă, oricit de puter
nic și eficace i-ar fi atacul, fără 
ca acesta să fie susținut șl ser
vit de o apărare promptă? Cu si
guranță că nu.

Și nu numai exemplul oferit de 
redutabilele echipe masculine 
Cehoslovaciei și Uniunii Sovietice 
apără afirmația de 
primul rînd cele... 
zentativa noastră, 
puține excepții, nu 
tisfacția victoriei 
cînd jocul său defensiv s-a ridicat 
la nivelul remarcabil al ofensivei.

Și, în sfîrșit, deoarece în volei nu 
știm să poată exista altfel de cit 
întîmpilător o apărare sigură fără o 
bună mișcare în teren, chiar cu o 
pregătire fizică satisfăcătoare, lată 
însăși concluzia rîndurilor de față. 
Este, ca să spunem așa, un semnal 
de alarmă. Pentru amîndouă 
echipele noastre reprezentative, dar 
în special pentru cea masculină, a 
cărei penibilă comportare din par
tida de duminica trecută trebuie 
să prilejuiască neapărat reîlecțiile 
cele mai serioase cu putință.

Vom crede și de acum încolo că 
acel rapid 3—0 reușit de voleiba
liștii cehoslovaci n-a tost decît un 
accident. Ceea ce însă nu exclude 
de fel convingerea că o pregătire 
atentă și stăruitoare (în cazul echi
pelor noastre aceasta tradueîndu- 
se printr-un accent pus in mod ca-

tegoric pe îmbunătățirea mișcării 
în teren, a plasamentului,’a du
blajelor și în general a apărării) 
rămîne mijlocul cei mai sănătos și 
mai sigur de a evita chiar și ac
cidentele!

E o convingere pe care volei
baliștii noștri ar face tare bine să 
și-o însușească odată pentru tot
deauna. Și chiar pînă la proxima 
lor confruntare internațională fi9 
și 21 iulie, la Orașul Stalin cu 
reprezentativa Ungariei). Maj ales 
că apoi urmează dificilul examen 
de ia Moscova, unde turneul de vo
lei din cadrul Jocurilor se pare 
că va rivaliza serios ca participare 
și deci și „tărie” cu un campio
nat european, dacă nu și mai mult...

CONSTANTIN FAUR

ale

mai sus, dar în 
trăite de repre- 
care cu foarte 
a cunoscut sa
de cit atunci

1

de
au

„Porfă-
„Ura, knock-out“; 

.Fotbal*; M. Bănuț; 
L. Schinderman:

Rezultatele concursului 
de fotografii artistice sportive 

organizat de Comitetul 
Olimpic Romin

In vederea participării la expo
ziția internațională de fotografii 

sportive ce se va deschide la Mosr 
cova cu prilejul celei de a treia 
ediții a Jocurilor Sportive Interna
ționale Prietenești, Comitetul O- 
limpic Romîn a organizat un con
curs de fotografii- La acest con
curs au participat 68 de fotografi 
cu peste 300 de lucrări, ceea ce 
constituie un succes. Fotografiile 
trimise au fost în mare parte reu
șite, fără însă a conține lucrări 
deosebite- Din această cauză, ju
riul concursului a hotărît reparti
zarea premiului I și TI pentru mai 
multe lucrări clasate la prem-ul 
SIL S-a hotărît de asemenea 
Ha spre publicare fotografiile 
mai reușite-

Iată lista premianților: 
’ Premiul III cîte 1.000 lei a 
atribuit lui Gh. Epuran; 
rița"; L Tibor: 
A. Rosenthal; „1 
„Cicliști" 
„Plonjon".

Mențiuni 
lei fiecare 
N- Cristovcanu; 
tof; Ștefan Pavel (Re-jița): 
dioc.il din Reșița"; L. Tibor; „Lai 
co>“; Gh. Enuran: „Școală de ti-/ 
neret"; L. Schinderman: „Polo pe i 
apă* și Gh. Epuran: „In aștepta-^ 
Tea zăperii*. ;

Mențiuni a cîte lei 250 fiecărei 
au fost atribuite lui I. Mihăică:/ 
„i - călărie*. I. Peteu: „Școală del 
schi* A. Rosenthal; „Tineri îno. 
lato-F- Hausleitner „Soulotor". , 
I. Peteu: „Bază nautică", Mtarin ( 
Ixanciu: „Joc bă-bățesc", F. Bran-. 
d’-i-’: „Cros pri" oraș", L. Tibor:1) 
„Buchet*. I M:hăică; „Volei la' 
F r.asca*. Gheorghe Stinea; „O* 
«ningiiere air:~ală“. j

onoare a cite 500 
fost atribuite lui 
„Trăgător de pis-ț

„Sta-

SPORTl1» mnI1IAp /
Tag- 6-a Nr. 3036^

Nu sîntem satisfăcut! de comportarea jucătorilor noștri
in turneul echipelor

• '• ' _ ■ .
Nu de mult s-au încheiat în Ca

pitală întrecerile urnii interesant 
turneu de tenis rezervat echipelor 
de tineret.

Rostul acestui turneu la care 
au fost invitate și speranțele teni
sului din Ungaria și Polonia era 
absolut limpede. Echipa de tineret 
la băieți are de făcut față, în ul
tima decadă a lunii iulie, unui 
extrem de dificil examen; intîlni- 
rea din „Cupa Galea" cu învingă- 
toaTea dintre Cehoslovacia și R.F. 
Germană. Alți reprezentanți ai 
generației tinere vor Ti chemați să 
apere culorile patriei în viitoarele 
concursuri internaționale. Turneul 
Romînia-Polonia-Ungaria a avut 
deci, și era inevitabil să fie așa, 
caracterul unui ultim și serios 
mijloc de verificare a forțelor ti
nere din tenisul nostru înaintea 
confruntărilor de peste hotare ca-

de tineref la tenW
re bat la ușă. Și, 
noastră dezamăgire, 
ratăm că rezultatele 
ficări nu ne mulțumesc, 
pildă, prima echipă

La jumătatea campionatului de rugbi

Pînă cînd jocul liniilor de trei sferturi
va rămîne leit-motivul comentariilor noastre?

JfljNÎ^ȘSăJȘs.-:wx-

■I■

bună măsură, în urma contactelor 
internaționale, și-au însușit jocul 
modern, ele executind reușite gră
mezi spontane; iar repliajul și jo
cul grupat constituie o forjă aproa
pe de neînvins. Dintre echipele noa
stre, excelentă in jocul înaintării 
s-a dovedit Locomotiva, despre a 
cărei comportare am scris la timp 
util. Totuși, unele echipe ar tre
bui să-și înlocuiască treptat o 
parte din cadrele care nu mai co
respund (și ne referim în special 
la C.C.A. care a vădit lipsuri 

ultimul timp). Poziti- 
form-ațiilor Locomoti- 
Energia I.S.P., Știin- 
Republica, ete - de 

echipele.
nevralgic aii echipelor

Rusu, unul din cei mai buni înaintași feroviari. întro acțiune per
sonală în partida cu Dinamo, ciștigată de Locomotiva cu 9—3.

campionatului 
_ s-a încheiat 

de curînd prin disputarea a două 
jocuri restante, în urma cărora 
clasamentul a luat unmătoarea 
formă definitivă:

Prima parte a 
republican de rugbi

1. Loc. Gr. Roșie
2. Energia I.S.P.
3. Dinamo
4. C.C.A.
5. Locom.
«. C.S-A <
7. Progresul F.B.
8. Șt. Instil. Mine
9. Energ. Republica
1». Energ. Petroșani

Buc.

P.T.T.
Or. Stalln

clasament din-
în evi-

Cereetînd acest 
tru tun început va ieși 
dență diferența de valoare (prea 
mare după părerea noastră) din
tre echipele competitoare, diferen
ță care creează un dezechilibru în 
desfășurarea competiției. Astfel se 
disting net două plutoane, care 
împart clasamentul în două părți 
distincte. Pe de o parte, Locomo
tiva, Energia I.S.P., Dinamo și 
C.C.A., care alcătuiesc grupul 
formațiilor fruntașe angajate în 
luptă pentru titlu, iar pe de ailta 
un al doilea pluton al echipelor 
cu posibilități mai modeste (înce- 
pînd cu Locomotiva P.T.T.) care 
și ele sînt toate angajate într-o 
luptă dîrză dar nu pentru titlu, ci 
pentru... evitarea retrogradării. 
Către lichidarea acestui dezechili
bru valoric, către întărirea forma

(Foto: I. MIHAICA) 
fiilor azi mai slabe trebuie să-și 
îndrepte eforturile forurile com
petente pentru crearea unui cam
pionat cu adevărat echilibrat care 
să programeze meciuri mereu mai 
valoroase.

O altă caracteristică desprinsă 
din această primă parte a cam
pionatului, este slaba comportare 
a echipelor provinciale. Lucrul a- 
cesta, semnalat de noi și anul 
trecut, denotă lipsa de grijă și 
interes din partea colectivelor din 
provincie față de dezvoltarea a- 
cestui sport, care nu va putea 
progresa cu adevărat dacă nu va 
cuprinde temeinic teritoriul între
gii țări. Dacă evoluția formației 
din Orașul Statin e mulțumitoare 
față de greutățile pe care le-a 

întîmpinat această echipă, 
portarea ~ '
de-a <' 
pa regresind an de an.

Șr acum încă cîteva date care 
se desprind din clasament: atacul 
cel mai eficace — Dinamo; cea 
mai bună apărare — C.C.A.; cel 
mai bun echilibru intre compar
timente — Energia I.S.P. Și încă 
ceva : nu s-a realizat în cele nouă 
etape nici un meci nul, lucru ne- 
maiîntîlnit de multi ani.

Și pentru că spațiul nu ne per
mite să facem o anaiiză amă
nunțită asupra jocului fiecărei e- 
cliipe în parte, ne vom mărgini 
a releva unele caracteristici ge
nerate. Astfel se cuvine să spu
nem cuvinte de laudă despre jo
cul înaintărilor noastre care,

la C.C.A. < 
serioase în 
vă tendința 
va, Dinamo, 
ța. Energia 
a-și întineri

Punctul _
noastre rămîne însă jocul liniilor 
de treisferturi (chiar și linia de 
treisferturi a Energiei I.S.P. pe 
care o relevam la începutul sezo
nului a regresat îngrijorător). 
Despre jocul tor simplist, șablon, 
despre faptul că nu reușesc să 
realizeze încrucișări și schimbări 
de picior, recentrări de batoane în 
oursut unui atac s-a mai scris de 
multe ori. Și totuși, niciodată nu 
va fi îndeajuns amintită această 
carență, atîta timp cit rezultatele 
nu se vor vedea. Credem că o 
bună măsură ar fi consultarea 
mai largă a foștilor jucători in
ternaționali, care au excelat în 
trecut în jocul liniilor de trei
sferturi. Noi am avut jucători ca 
Nehi Popa, Ascanio Damian. Neiu 
Andrieș etc., care au strălucit. 
Să-i consultăm dec:, și să ne în
sușim din vasta lor experiență; 
este o datorie a noastră, a celor 
din generația mai tinără. Rugbiul 
nu va ave3 decît de cîștigat...

, com
i Energiei Petroșani «- 

dreptul îngrijorătoare, j-rhi-

D. CAL1MACHI

spre marea 
trebuie să a- 

acestei veri- 
Iată, de 

masculină. 
Bardan și Bosch au avut în acest 
an comportări care ne îndreptă- 
țeau să privim cu încredere evo
luția lor în acest turneu. Și, cînd 
colo, fiecare din ei a suportat de 
data laceasita înfiîngeri neaștep

tate, la adversari pe care în mod 
normal trebuiau să-i întreacă. In 
cazul lui Bosch ni se pare că a- 
vem de a face cu un supra-antre- 
nament. Jocul său de regularitate 
proverbială a fost acum nesigur. 
In momentele grele ale întîlniri- 
Ior el a manifestat o inadmisibilă 
lipsă de concentrare, de calm. 
Bardan aste unul din jucătorii ti
neri cu jocul cel maj complet și 
m.ai eficace. Dar el nu-și pune în 
valoare atributele. In meciul cu 
Gosiorek (Polonia), de exemplu, 
după un început frumos, în care 
practicase un joc variat, s-a an
grenat în „țăcăneala" adversaru
lui. Bardan se pierde prea repede 
atunci cînd adversarul remontea
ză. Lipsurile arătate de Bosch și 
Bardan în acest turneu se referă 
mai mult Ia concepția tactică, la 
pregătirea morală a celor doi ju
cători și ele pot fi remediate. Deiși 
înfrântă de Romînia II, prima 
noastră echipă trebuie să rămînă, 
credem, în centrul atenției pregă
tirilor pentru „Cupa Galea”. For
mula Bardan și Bosch la simplu, 
Bardan-Serester Ia dublu este to
tuși cea mai fericită. Dumitru Vi- 
ziru și Șt. Georgescu care au alcă
tuit o echipă secundă capabilă de 
surprize, nu au nici nivelul de 
pregătire, nici constanța în joc și 
în rezultate, care să le justifice o 
promovare superioară.

Constatări și mai puțin îmbucu
rătoare sînt de făcut după turneul 
feminin. Una din echipele oaspe, 
cea a 
loare 
doua 
toare 
afirmării a fost ratat de jucătoa
rele noastre. Inconstanța 
pe care 
mian și 
dreptul 
plificăm: 
cu Bardoczi, Irina a remontat de 
la I—4 la 5—4, ca să piardă cu 
5—7. In setul decisiv al partidei 
cu Brosman, Julieta reface de la 
0—5 la ‘ "" 
care să 
ratează, 
Namian 
în acest 
nesiguranță alarmantă. Singurele 
mingi care îi reușesc sînt „stopu
rile". Nu putem admite ca o jucă
toare cu tinerețea și talentul ei 
să regreseze! Ce părere au 
norii lotului?

Tinerii jucători
zintă un capital prețios 
nisului nostru. El trebuie 
cu cea mai mare grijă. Recentul 
turneu ne-a dovedit că mai avem 
încă muite de făcut în această 

privință. I. M.

Ungariei, era de certă va- 
internațională, ouprirrzînd 
dintre cele mai bune jucă- 
maghiare. Și acest prilej al

în joc 
o manifestă Julieta Na
irina Ponova este de-a 

îngrijorătoare. Să exenr 
în setul II al meciului

mingea cu
40—15, dar o 
setul cu 6—8. 

regăsește de loc

6—5(1), are
realizeze 
și pierde 
nu se „ .
sezon. Jocul ei este de o

antre-

repre- 
al te- 
păstrat

Energiei

din toate
CONCURSUL DE SCHI „VALEA

ALBA" 6
din schiorii noștri 

mîine dimineață de a 
'... __ __i

vorba de compe- 
comisia centrală 
Albă”. Probele 

special băieți și

O parte 
au prilejul , , .
se întrece din nou în cadrul unui 
concurs oficial. Este 
tlțfa organizată de 
și denumită „Valea 
programate (slalom 
fete. în cîte două manșe) se vor dis
puta pe Valea Albă din Bucegi. unde 
și actualmente, în plină vară, 
se menține bună de schiat 
țață în tot cursul zilei).

BOX
La Deva s-a desfășurat de 

o gală de box — în cadrul campio
natului de juniori al R.P.R. pe echi
pe reprezentative de regiuni — în
tre reprezentativele regiunilor Hu-

ziDada 
(înghe-

curînd

In Capitală
Astăzi

ATLETISM: Stadionul Republicii, 
de 1?. orele 9 și 16 : Campionatul 
ir publican de juniori.

NATAȚIE : Ștrandul ,,Dante Gher
man0 ora 18: Concursul de verificare 
a lotului republican.

Miine

Locomotiva Gara de Nord-Știința Bu
curești: Stadion Dinamo central, ora 
8,30: C.C.A. — Progresul București 
(ambele meciuri din „Cupa Primă
verii") ; „Stadion 23 August", ora 
15,30: FI. roșie Abatorul-Energia Bo- 
leslaw Bierut (finala campionatului 
orășenesc); ora 17,30: Locomotiva Bu
curești — Știința Timișoara (finala 
„Cupei Primăverii" cat. A.).

POLO PE APĂ : Ștrandul Ener
gia, ora H : Energia — Loc. Cluj 
(cat. B.).

ATLETISM: Stadionul Republicii, 
de la orele 9 și 16: Campionatul re
publican de juniori.

FOTBAL: Stadion Giulești, ora 9:

In- tară
Mîine

FOTBAL. Cluj: meciul Internațional 
Știința Cluj—Akademik Sofia.

Intr-o serie de orașe se va des
fășura ultima etapă a „Cupei Primă
verii" pentru categoriile B. și C.

HANDBAL: Or. Stalin: București— 
Budapesta (feminin): Mediaș: FI. ro
șie Mediaș — Ferencvaros (feminin).

POLO PE APA. Lugoj: FI. roșie — 
Energia Cluj; Oradea: Voința — 
știința Timișoara; Timișoara: Loco
motiva — Voința Timișoara (camp, 
cat. B seria I); Cluj: FI. roșie—Voința 
București; Tg. Mureș: Voința-Loco- 
motiva Arad (camp. cat. B. seria II).

SCHI: Bușteni: (pe Valea Albă) de 
la ora 9: concursul de slalom special 
„Valea Albă” la care participă toți 
schiorii noștri fruntași.

nedoara și Timișoara. Hunedorenli nu 
•u prezentat 6 boxeri, astfel că re
prezentativa Timișoarei a cîștigat de
tașat. Scor final: 9—1.

Gh. Cloranu-corespondent 
LOCAȚIUNE DE BILETE LA FOTBAL 

Pentru meciul Locomotiva Bucu- 
rești-știința Timișoara, finala „Cu
pei Primăverii” care se va desfă
șura pe stadionul „23 August” dumi
nică după amiază, biletele se găsesc 
la următoarele agenții: Pronosport 
(cal Victoriei 9), Dinicu Goleseu 35, 
C-.C.A., Stadion Giiulești, Dinamo Bi- 
roui oficial voiaj nr. 2 (cal. Griviței), 
„-3 August* (Bd. Muncii) și ghișeul 
special Ion Vi du.

Pentru meciul C.C.A.-Progresul, 
care va avea loc duminică dimineața 
pe stadionul Dinamo, biletele s-au 
pus în vînzare la agențiile: Dinamo, 
C.C.A și Pronosport (cal. victoriei 9). 
MECIUL. DE ȘAH C.C.A. — PRO

GRESUL F. B-
Intîlnirea de șah dintre echipa fi- 

naliștilor campionatului Armatei și 
selecționata colectivului Progresul 
Finanțe Bănci s-a încheiat cu un 
scor categoric, favorabil primilor: 
15’/2 — 2*/2. Iată rezultatele la pri
mele mese: Kandel—M. Rădulescu 
V2 — V2I Butnaru-Israilovici 1—0. 
Vasile — Olteanu 1—0; Cismaru — 
Codrescu 1—0. Papp—Pavel 1—0; Ru
gină — Sîrbu 1—0; Tolocică — Siga- 
las ’/< — Scutari 1 — Hirsch 1—0.

D. Munteanu-coresp. 
CONCURS DE CANOTAJ IN 

CAPITALA
Astăzi după amiază începînd de la 

ora 17 se desfășoară pe lacul Herăs
trău probele de calac-canoe din ca
drul concursului organizat de asocia
ția Voința. Mîine dimineață de ia ora 
9 se desfășoară probele de canotaj 
academic, iar la ecluză amatorii de 
slalom nautic vor putea urmări o pro
bă în cadrul acestei spectaculoase 
ramuri nautice. Vor participa la în
treceri canotori din toate colectivele 

bucur eștene.

dioc.il


La o minge la 
care mai săriseră 

și Voinescu și a- 
tacantul turc Ah
met, Apolzan a in
tervenit mai de
vreme și a dega
jat cu capul.

(Foto: L. Tibor)

C.C. A.—Selecționata

O victorie mult mai comodă 
decît o arată scorul

Ankara 4-2

CAMPIONATUL MONDIAL
DE HANDBAL

• PARTICIPA 9 
CAMPIONATULUI

IN
FEMSNIN

SALĂ

Poate că exagerăm 
mîndu-ne părerea că 
făcut mai mult efort 
decît pe terenul de joc, dar — in 
orice caz — aceasta este impre
sia cu care au rămas mulți din
tre cei peste 35-000 de spectatori 
care — după ce i-au văzut pe 
militari intrînd pe teren cu tri
courile leoarcă de transpirase — 
au asistat în continuare la jocul 
lor ușor, comod, cu eforturi par
cimonios cintărite.

De altfel, echipei bucureștene 
nici nu prea i-au fost solicitate e- 
forturile în întîlnirea cu Selecțio
nata Ankara (cîștigată cu 4—2). 
decît în primul sfert de oră al 
meciului, cînd oaspeții au prestat 
un fotbal foarte plăcut (rapid, 
decis, cu execuții tehnice remarca
bile, ofensiv), aplaudat „la scenă 
deschisă". Acestui sfert de oră — 
care ne anunța o luptă sfrînsă 
pentru obținerea victorie* și... 

șanse mai multe de partea echi
pei oaspe — i-a pus însă capăt, 
în min. 16, o deschidere în adîn- 
cime, 
calm.
tin,, 
parcă 
borat 
după 
18, la 
pe aripa stingă, mingea trimisă în 
centru îl depășește pe Constantin

puțin expri- 
joi CCA a 
la încălzire

o cursă scurtă și un șut 
bine plasat, al lui Constan-

Echipa turcă și-a pierdut 
aripile, pe care și le-a ar
in schimb CCA. Pentru că, 
cîteva noi atacuri, in min. 
o acțiune purtată de Tătaru

ajunge la Zavoda I care trage 
sete, sub bară: 2—0.

Din acest moment, bucureștenii 
insistă și mai puțin. Fotbaliștii 
turci (care au luptat tot timpul 
pentru o comportare , și un rezul
tat cit mai bun) se apropie des 
de careul advers, dar de fiecare 
dată se arată deficitari la capitolul 
precizie in șut. La un corner 
(min. 27), Fikri trimite cu capul 
jos la colț șl Zavoda 1! scoate 
aproape de pe linia porții- După 
puțin, o acțiune Alexandnescai— 

Constantin—Tătaru se termină -cu 
un gol spectaculos al celui din 
urmă, din unghiul lui favorit, 
înainte de terminarea reprizei, o 
mare ocazie a oaspeților se ter
mină doar cu un cornet...

După pauză jocul este animat, 
interesant prin numeroasele o- 
cazii de gol, pe care le perml'e 
jocul deschis al apărării turce, 
sau cel Dipsi-t de convingere lai 
apărării romîne. Alexandrescu (de 
două ori) și Constantin greșesc 
ținta, în vreme ce Selecționata 
Ankarei are ocazii pe care le ra- 
ter|ră Zekai- Parcă pentru a-șl 

răscumpăra o serie de greșeli co
mise pină atunci, in min. 66, Con
stantin întreprinde o frumoasă 
acțiune pe dreapta și centrează pe 
jos la Tătaru. care înscrie: 4—0.

Și 
cu

NOTE, ȘTIRI, REZULTATE...
• Meciul Energia Craiova — 

Locomotiva Craiova a fost omo
logat cu rezultatul de 3—0 în iu- 
voarea primei echipe.
• Joi s-a jucat la Lupem par

tida din cadrul Cupei Primăverii 
cat. B dintre Energia Lupeni și 
Știința Cluj. Energia a cîștigat 
eu 11—0 (6—0). Știința a folosii 
o echipă alcătuită numai din re 
zerve. In categoria C: Energia 
Oradea — Recolta Sighet 4—1 
(4-1).
• Meciul restanță din Cupa 

Primăverii cat. A. dintre C.C.A. 
și Progresul București se va dis
puta mîine dimineață la ora 8,30 
pe stadionul Dinamo.

• Astăzi au loc in țară două 
meciuri internaționale: la Cluj, 
Știința întîlnește pe Akademik So
fia, iar la Ploești, Energia Fla
căra va juca cu Selecționata ora
șului Ankara.

@k>nosport

• Pentru că nu mai este timpul 
necesar, meciurile de lotbal din „Cu
pa Primăverii" categoria B (serii
le 111 și IV) și C (seria 1), ca
re din motive de forță majoră nu 
s-au putut disputa la datele pro
gramate, vor fi considerate ca ne
jucate și nu var conta m clasa
ment
• Semifinalele „Cupei Primă

verii" categoria B se vor disputa 
la 10 iulie în Capitală. Finala va 
avea loc tot la București, la 14 
iulie.

o In clasamentul golgeterilor Cio- 
sescu (Știința Timișoara); se află 
pe primul loc cu nouă goluri 
marcate, urmat de Ene II (Lo
comotiva), Filip (Știința Timi
șoara), Ene I (Dinamo București), 
Dinulescu (Progresul Buc.), Ă- 
lexandrescu (C.C.A.), Meszarosll 
(Energia Tg. Mureș) — cu 
șapte go’.uri înscris"

Intîlnirea internațională de fot
bal desfășurată la Constanța în
tre echipa locală Locomotiva și 
formația cehoslovacă Spartak Hra- 
dec Kralove a luat sfîrșit cu vic
toria la limită a oaspeților cu 
scorul de 3—2 (2—2). .

ATENȚIUNE, PARTICIPANȚI I
CONCURSUL Nr. 27 DIN 7 IU

LIE A.C. SE ÎNCHIDE IN CAPI
TALA ASTĂ SEARĂ LA ORELE 24.

Incepînd cu concursul Nr. 27 din 
această săptămînă se reia parti
ciparea la „0 REZULTATE'*.

Se atribuie ca premii TREI MO
TOCICLETE participanților cu cel 
mai mare număr de variante cu 
„0" rezultate iar prin tragere din 
urnă : O MOTOCICLETĂ, DOUĂ 
ARAGAZURI cu 3 ochiuri șl CINCI 
APARATE RADIO.

Plata premiilor de la concursul 
Nr. 26 din 30 iunie pentru parti- 
cipanții din Capitală, continuă as
tăzi la agenția centrală din Calea 
Victoriei 9, începînd de la orele 17.

Programul concursului Pronosport 
nr. 23 (etapa din 14 iulie 1957) :

I. Energia Cîmpia Turzil—D.V.S.C. 
Debreczin.

Spartak Plovdiv — Ț.D.N.A. 
(Camp. R.P.B.).
Mihior Dimitrovo — Spartak 

(Camp. R.P.B.).
Spartak Pleven—Botev Plov-

Zdiv (Camp. R.P.B.).
J V. Slavia Sofia—Marek Stanka
S Dimitrovo (Camp. R.P.B.).
/ VI. Lokomotive Leipzig — Vor- 
1 warts Berlin (Camp. R.D.G.).
/ VII. Motor Jena—Motor Zwickau 
L (Camp. R.D.G.).
J VIII. — - ■ - — . .
L Erfurt (Camp. R.D.G.).
I IX. ‘
/Hatle Leuna (Camp. R.D.G.).i x _ . .. - - ■
I K. M. Stadt (Camp. R.D.G ). 
£ XI. Wismut
1 wist Brieske Sftbg. (C imp. R.D.G.).
* XII. Fortschritt Weisenfeis—Ro- 

tation Leipzig (Camp. R.D.G.).
r A. Csepeli Auto—Szallitok (Cupa 
}de Vară R.P.U.).
f B. Gazgyar—Budafoki &.M.T.E.
* (Cupa de Vară R.P.U.),

Desigur, meciul este de-acum Ju
cat. Dar oaspeții atacă cu perse
verență. In min 69 Zekaî ratează 
de aproape; după puțin, Fikri tri
mite cu capul în bară.

In min. 73, înregistrăm cu multă 
părere de rău gestul nesportiv al 
lui Ivănescu, care — în mod cu 
totul nesportiv — lovește intențio
nat un adversar- Gestul Iul, cu 
totul Izolat in acest meci desfă
șurat într-o atmosferă cu adevă
rat amicală, este sancționat atît 
de arbitru (prin eliminarea din 
joc) cîf și de publicul spectator 
care l-a dezaprobat zgomotos. 
Este semnificativ să arătăm aici 
că însuși Apolzan — căpitanul 
echipei — și Zavoda I i-au arătat 
colegului lor de echipă marginea 
terenului...

Jocul devine mai puțin intere
sant. In min 76, Oktay înscrie cu 
un șut frumos, din marginea ca
reului- Oaspeții domină, mai ales 
că schimbările numeroase din for
mația CCA nu ajută cu nimic, și 
după o ratare a lui Timocin, în 
min. 88 Halis înscrie de aproaoe: 
4—2.

CCA a clștîgat ușor, fără a a- 
vea vreun moment emoții.

Echipa ne-a părut totuși obo
sită, fără chef de joc. Oaspeții, au 
jucat mai bine la începutul și la 
sfirșitul partidei. Ei au arătat, 
în general, o bună pregătire fizidi 
și chiar tehnică- Jocul lor în apă
rare este însă foarte vulnerabil; 
nu știu să marcheze oamenii, de
plasările atacanților ii derutează.

CCA: Voinescu—Zavoda II, A- 
polzan. Dumitrescu—Onisie (Stal- 
cu, min. 67], Ivănescu—Moldovan 
(Tătaru, m. 66), Constantin, A- 
lexandrescu (Bukossi, min. 70), Za
voda I (Bone, m. 76), Tătaru 
(Costea, m. 66).

SEL. ANKARA: Orhan I-Tayyar 
(Ahraman), Orhan II—Nevzat, 
Ilhan, Ergun (Necdet) — Halis 
(Zekai, Halis), Zekai (Mustala;, 

Fikri, Mustafa (Oktay,) Oktay 
(Timocin).

Arbitrul iugoslav Kajanc a con
dus in general bine. El a fluierat 
însă de mai multe ori ofsaide-uri 
imaginare, semnalate de arbitrul 
de linie turc.

Intre 13-20 iulie se 
va desfășura în R.P.F 
Iugoslavia primul 
campionat mondial
feminin de handbal de 
sală. |a care participă 
9 reprezentative prin
tre care și echipa țării 
noastre. Din cauza 
importantelor compe
tiții internaționale la 
care vor lua parte 
cele mai bune jucă
toare de handbal ale 
noastre, lotul care va 
efectua deplasarea la 
campionatele mondia
le de handbal de sală 
va fj format în majo
ritate din jucătoare 
tinere, mai puțin ex
perimentate, partici
parea lor avînd ca 
scop in special acu
mularea de experiență 
într-o disciplină spor
tivă încă nouă pentru 
no).

Intîlniriie din ca
drul campionatului 
mondial vor consta în 
meciuri preliminare, 
un turneu principal și 
turneul linal pentru 
locurile l-VI. Pentru

Handbalistele de

cite

n.
Sofia

III.
Sofia

IV.

Einheit Dresden—Turbine

Lokomotive Stendal—Chemie

Rotation Babelsberg — Motor

K. M. ktadt—Aktl-

REPREZENTATIVE •
• PRIMELE JOCURI 

NOASTRE
preliminarii, echipele 
part cipante sînt îm
părțite în trei grupe, 
după cum urmează: 
A. Danemarca, ROMI- 
NIA, Austria. B. Ce
hoslovacia, Ungaria, 
Suedia. C. Germania, 
Polonia. Iugoslavia. 
In turneul principal, 
cele trei grupe vor ti 
formate în funcție de 
locurile ocupate de e- 
chipe în preliminarii, 
după cum urmează: I. 
Prima 
grupa 
grupa 
grupa 
din 
din 
din 
te
pe locul III în preli
minarii, 
final, 
grupele I și II se vor
întîlni între ele, în 
funcție de locui ocu
pat în turneul princl-

PROGRAMUL 
ALE ECHIPFI

clasată din 
A, a doua din 

prima din 
II. Prima 
B, a doua 
A, a doua 

C. III. Toa-

B, 
G 

grupa 
grupa 
grupa
formațiile clasate

In turneul 
echipele din

pal, pentru locurile 
l-VI. Preliminariile se 
vor desfășura între 
13-15 iulie Ia Belgrad 
șl Virovitica. 16 iulie 
este zi de odihnă, tur
neul principal va avea 
loc între 17 și 19 iu
lie, în aceleași orașe. 
Meciurile finale se vor 
desfășura la 20 iulie 
ia Belgrad pentru 
locurile l-IV și la 
Novi Sad pentru locu
rile V-VI.

După cum se poate 
vedea, reprezentativa 
noastră va susține prU 
inele întîlniri cu Aus
tria și Danemarca. 
Jocul cu Austria se va 
disputa la 13 iulie lat 
Virovitica (arbitru: 
Dolezal, R. Cehoslovac 
că), iar cel cu Danes 
marca |a 14 iulie, !• 
același oraș (arbitru:. 
Gojnic, R.P.F. lugoc 

slavia).

la Flamura roșie
au întrecut Fortschrit Weisenfeis

Steagul roșu

Întreaga apărare a echipei Fortsc krii Weisenfeis a fost surprinsă 
de viteza și decizia cu care a pătruns Maria Scheip (FI. roșie), 
pe care o putefi vedea în fotografie trăglnd spectaculos la poarte 

(Foto: L. TiberiuJ
Ca aspect general meciul a plă

cut .In primul rînd pentru că s-ay 
marcat multe goluri și apoi pen
tru că după o scurtă perioadă de 
netă dominare a echipei bucureș
tene, la începutul partidei, hand
balistele germane și-au revenit și 
au echilibrat jocul, in continuare 
Intîlnirea a fost disputată, purtind 
uneori — prin Înverșunarea cu 
care jucătoare'e au luptat pentru 
victorie —amprenta unui meci 
de campionat.

Goluțile au fos* nurca’.e N or
dine de: A. Vasile, Dumitrescu, 
A. V file, Schanding, Mu'.ler, 
Jahn, Scheip, Schanding. Scheip, 
Muller, A. Vasile. Dumitrescu, 
Scheip, Schanding.

Arbitrului P. Cîrligearia care a 
condus corect, j s-au aliniat ur
mătoarele formați':

FLAMURA ROȘIE: GUNTHER 
(NAGHI) — Nițoiu, Teodor, PO
PESCU, Roșu, Roșu'.escu — A. 
VASILE, Țicu, Jipa. ARON, DU
MITRESCU. Au mai jucat Cîrli- 
geanti și SCHEIP.

FORTSCHRIT: MAUDICH — 
Herden, Noth, Kuhn, Baummert, 
Krober — SCHANDING. Lernm- 
nitzer. QUARG, MULLER, Jahn.

* A.
• Al doilea joc din cadrul 

turneului pe care îl întreprinde 
în țara noastră echipa feminină 
Ferencvaros, s-a disputat joi după
amiază la Sibiu. Handbalistele 

maghiare au întilnit echipa Fla
mura roșie Sibiu care — jucîtld 
foarte organizat în atac și apă
rare — a cîștigat cu scorul de 
9—7 (3—1). Au marcat Schenker 
(2), Dobre (2). Pădureanu (2), 
Windt, Cazacu și Starck pentru 
Flamura 
Marcsisz, 
varos. A 
mișoara).
• Ieri 

Orașul Stalin selecționata femi
nină a orașului Budapesta care 
mîine va întîțni în localitate e- 
chipa orașului BucureștL

Echipa feminină de handbal Fla
mura roșie Steagul roșu Bucu
rești a obținut o nouă și frumoa
să victorie internațională, învin- 
gînd joi după-amiază formația ger
mană Fortschrit Weisenfeis: 8—6 
(4—3). Bucureștencele an avut 
de înfruntat o echipă categoric 
mai bună decît Ferencvaros Bu
dapesta, o echipă care a practicat 
un handbal modern, în viteză, e- 
xecutînd în atac blocaje de toată 
frumusețea, care au surpi ins de 
multe ori apărarea Flamurei ro
șii.

lată de ce considerăm victoria 
de joi mult mai prețioasă pen
tru echipa Flamura roșie Steagul 
roșu. Ea se datcrește In special 
forței și preciziei în loviturile la 
poartă ale handbalistelor bucureș- 
tene. De nenumărate ori puterni
cele lor șuturi au întîlnit bara și 
de 8 ori Maudich portarul echipei 
Fortschrit și al reprezentativei 
R.D. Germane a fost nevoită să 
scoată mingea din plasă.RADU URZICEANU

C.

roșie și Varadiy (5), 
Sarkozi pentru Ferenc-, 
arbitrat C. Gaudi (Ti-



Concursul internațional de pentatlon modern

Echipa R.P.R. I pe primul loc după trei probe
La individual conduce Ianoș Bodi (R. P. Ungară)

Se apropie de sfîrșiit primul con
curs internațional de pentatlon 
modern al țării noastre. Azi înotă
tori, iar mîine cros iști, cei 18 spor
tivi își vor măsura pentru ultima 
oară forțele! în această frumoasă 
șl Interesantă întrecere. Mai sînî 
două zile, dar configurația finală 
a dlasamentelor se conturează cu 
destulă precizie. Trei echipe, 
R.P.R. I, U.R.S.S. și R.P. Ungară 
sînt în frunte după cele trei probe 
de pînă acum, despărțite doar de 
cîteva puncte. Este absolut lim
pede că cele mai multe șanse pen
tru a sui pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului ce va fi amenajat 
Ia Călugăreni aparțin campionilor 
olimpici, pentaitloniștii sovietici. 
Lupta se anunță egală Ia înot, în 
schimb la cros superioritatea sovie
ticilor este incontestabilă. Și la in
dividual, poziția de fruntaș pe 
care o deține acum Ianoș Bodi 
este destul de șubredă. El are nu
mai 5 puncte în plus față de Ta
rasov și e bine de știut, că “ 
este maestru al sportului 
Deci..

urmărit-o culegind victorie după 
victorie. Ce bine-ar fi fost dacă ea 
ar fi putut... împrumuta punctele 
primei echipe. Da, învingătoarea 
de la călărie a fost o mare deziluzie 
la spadă, cu fiecare nou asalt pier
dut de echipierii primei noastre 
reprezentative (și au fost destu'e...) 
vedeam parcă pulverizîndu-se punc
tate cu greu cucerite în ajun. Care 
a fost urmarea ? Echipa Poloniei a 
trecut pe primul loc, distanțindu-se 
la peste 300 de puncte de echipa 
R.P.R. I. Iar echipele U.R.S.S. și 
R.P. Ungare s-au apropiat de echi
pa noastră la mai puțin de 200 de 
puncte.

nescu 184 — 7S0 p„ Țintea 177 
640 p.). 4. R.P.R. II 2120 p .(Teodo- 
rescu 185—800 p., Ionescu lai—720 
p., Roman 175 — 600 p.). 5. Bul
garia 2000 p. 6. Polonia 1900 p.

Clasamentul general după 3 pro
be. Pe echipe : 1. R.P.R. i 6228 p. 
2. U.R.S.S. 6218 p. 3. Ungaria 6203 
p. 4. Polonia, 6107 p. 5. R.P.R. II 
5397 p. 6 Bulgaria 5309 p. Individual: 
1. Ianoș Bodi (Ung.) 2394 p. 2. A. 
Tarasov (U.R.S.S.) 2339 p. 3. Fer-
dinandy (Ung.) 2298 p. 4. Przibilskl 

----- _ sainikov (U.R.S.S.) 
— - - ■ 2160 p. 7.

8. Manciu 
p. 10. Ho- 
2011 p. 13. 
Teodorescu

UN MARATON LA 40 DE

AH. PISTOLUL LUI ȚINTEA...

(Pol.) 2263 p. 5.
2237 p. 6. Saev (Bulg.) 
Bogdan (Pol.) 2151 p.
2134 p. 9. StJOenescu 2063 
man 2028 p. 11. Țintea 
Ionescu 1728 p. 15. 
1641 p.

Azi, la ora 18 la ștrandul „Dante 
Gherman", proba de îr>ot, iar mîi
ne, tot la ora 18, pe traseul de la 
Călugăreni : crosul urmat de închi
derea festivă.

Pe planșă Constantin Salnikov (U.R.S.S.) și Alexandru Stoe- 
nescu (R.P.R. 1). Aspect din ziua a doua a concursului internațio
nal de pentatlon modern.

Tarasov 
Ta cros.

GRADE

concursSala Floreasca, locul de 
ta spadă, era încinsă ca un cup
tor. Toate ușile erau deschise, doa-r- 
doar s-o face ceva curent, venti
latoarele trudeau și ele din greu, 
dar degeaba : înăuntru domnea o 
căldură sufocantă. Porniți parcă 
într-un diabolic maraton, pentatio- 
nișiii, cu măștile pe față, cu costu
mele grele care le acopereau tru
pul au sfidat cele 40 de grade, 
dlsoutîndu-și timp de mal bine de 
8 (!) ore, cu o dîrzenie rar întîl- 
nită, cele peste 300 de asalturi. Se 
știe că la pentatlon victoria este 
decisă, în proba de spadă, de pri
ma tușe. O tușe, ce simplu pare I 
Și totuși, pentru această tușe s-au 
purtat de cele mai multe ori 
dispute de minute întregi. Aceste 
dispute au arătat chiar din primele 
ceasuri a’e întrecerii că cele mal 
puternice echipe sînt cele ale Uni
unii Sovietice și Ungariei demne 
de faima lor. Alături de ele marea 
surpriză a zilei : echipa noastră se
cundă pe care, cu uimire la început, 

cu mare satisfacție <nai apoi, am

In aerul ozonat al pădurii Bă- 
neasa, proba de tir s-a desfășurat 
totuși în condițiuni ceva mai... o- 
menești. A fost ziua unul asalt ho- 
tărîtor asupra locului întîi deținut 
de polonezi. Prima noastră echipă, 
decisă să-i ajungă pe polonezi, a 
avut încă din primele serii un „atu" 
puternic prin rezultatul bun de 192 
p. (din 200) a lui Viorel Manciu. 
Dar cu cîteva minute înainte să-i 
vină rîndul la stand, Iui 
s-a defectat pistolul. Cu 
cu care nu era obișnuit 
scos doar 177 p, el, om 
190 puncte I (noroc însă
ceeași serie cu el, polonezul Bazur 
a ratat un foc, obținînd doar lbă 
p. Eram chit I) Stoenescu a obți
nut un 184 care ne-a nemulțumit, 
și astfel echipa noastră deși trece 
pe primul loc în clasamentul gene
ral are un avantaj cu totul incon
sistent. Performerul zilei a fost 
campionul mondial Salnicov, auto
rul unui 193 de toată frumuseșețea.

I. MANOLIU

Țintea i 
un pistol 
lintea a 
de peste 
că în a-

REZULTATE, CIFRE

La spadă, pe echipe : 1. 1 
2316 p. 2. Ungaria 2240 p. 3. 
II 2202 p. 4. Polonia I960 p. 
garia 1708 p. 6. R.P.R. 
individual: 1. Bodi (I 
2. Roman (R.P.R. II) 
Ferdinandy (Ung.) 948 
kov (U.R.S.S.) 816 p.
(U.R.S.S.) 840 p.

La tir, pe echipe: 
2509 (Nagy 192 — 940 
dinandy 185 — 800 P-, 
760 p.), 2. U.R.S.S. 2460

848 p., 3.
4. Novi-

5. Salnikov
p.

1. Ungaria 
puncte, Fer- 
Bodt 183 — 
p. (Salnikov 

193 — 969 p., Tarasov 197 — 949 p., 
Novikov 178 — 660 p.). 3. R.P.R. I 
2369 p. (Manciu 192 — 949 p., Stoe-

Mîine la Cluj un bogat program internațional 
lot de 41 de persoane, printre care 
cunoscuții jucători de tenis de 
masă Tokar și Mikes, baschetbalis
tele Vrankova și Meszaros din e- 
chipa reprezentativă.

Emil Bocoș — coresp.

fotbal știința 
Sofia, care po- 
iubitorilor de 

disputa în loca
la

' CLUJ — 5 (prin telefon). —
Mîine vor avea loc la Cluj nu

meroase întîlniri internaționale. In 
afara partidei de 
Cluj — Akademik 
larizează interesul 
fotbal, se vor mai
litate întîlniri internaționale 
tenis de masă, baschet și scrimă, 
la care sportivii clujeni vor întîlnl 
se'ecționatele respective ale orașu
lui Bratislava. Delegația sportivi
lor din R. Cehoslovacă a sosit 
vineri în localitate. Ea cuprinde un

SPARTAK MOSCOVA
TINA 4-1

FIOREN-

K»rl Marx Stadt
Boxerii

Cursa ciclistă „București - Sofia”
A doua victorie consecutivă a lui C. Dumitrescu

GABROVO 5 (prin telefon de 
la trimisul nostru special). In 
caravana celei de a II l-a ediții 
a cursei cicliste București-Sofia, 
animația a inceput astăzi. împo
triva obiceiului, încă din pri
mele ore ale dimineții. La ora 
9 trebuia să pășim pe teritoriu! 
Bulgariei, la Russe, locul de 
plecare în cea de a IV-a e- 
tapă. însoțiți de emoțiile ine
rente ale debutanților în cursele 
internaționale din echipa noa
stră, de admirația generală pen
tru impunătoarea construcfi ■ <
„Podului Prieteniei**, trece ea s * 
făcut într-un cadru sărbătoresc, 
iar pe malul bulgar mii de locui
tori din Russe i-au întimpinat pe 
cicliști cu urale și flori.

clipele de răgaz pentru a sta și 
eu de vorbă cu Petrov, redacto
rul sportiv de la „Robotmicesko 
Delo“. „Numai după ce veți trece 
cu bine Stoletovul, vă veți pu
tea considera victorioși1* mi-a spus 
ziaristul bulgar. Dar Stoletovul 
este mîine și pînă una alta să 
relatez ce s-a 
de la Russe la 
157 km.

întîmplat astăzi 
Gabrovo, cate de

LA RUSSE, ÎNAINTEA 
TULUI

STAR-

Cele cîteva ore care ne 
țeau de start ne-au dat 
să cunoaștem orașul, edificiile 
și pe 
mari 
rește, 
jurul

locuitorii săi prietenoși 
amatori de ciclism, 
discufiile au gravitat 
cursei cicliste. Profit

despăr- 
prilejul 

sale
Ș< 

Fi
la 
de

Echipa de hochei pe iarbă
a orașului București

a plecat in R. P. Polonă
Ieri seară a părăsit Capitala 

plecînd ki R.P. Polonă echipa re
prezentativă de hochei pe iarbă a 
orașului București, care va dispu
ta cu acest prilej 4 jocuri_ întîl- 
nind la Poznan formația C W.K S-, 
la Gniezno pe Spartak, la Szorda 
selecționata orașului și la Varșo
via tot selecționata orașului.

DUMITRESCU 
TORIOS, DAR

DIN NOU VIC- 
ȘELARU 

TINE BINE
SE

de-Constantin Dumitrescu și-a 
monstrat din nou calitățile în e- 
tapa de azi pe care a încheiat-o 
cu o victorie (a doua consecu
tivă). Aurel Șelarii, care 
își apără de minune poziția de li
der continuă însă să conducă 
cu autoritate în clasamentul ge
neral avînd acum, la 2/3 
cursă încheiate, un avantaj 
rîtor.

O SINGURA 
BINE

ACȚIUNE, 
INSPIRATA!

din 
hotă)-

DAR

Startul s-a 
ora 13,45, pe 
Iară. Ritmul 
noton ia început, dar se învio
rează repede după at-cu ile ru
tierilor bulgari. F.lipov, Kabiirrv 
și ceilalți trag puternic, dar, cul
mea!, cei care nu rezistă s nt 
tot doi reprezentanți ai țri 
gazdă, Borisov (care mai tîrziu 
va abandona) și Tagaov. In schimb, 
rominii răspund cu promptitudine 
la orice atac astfel că protago
niștii bulgari 
ving repede că 
au șanse să le 
acțiune. Traseul
un șir neîntrerupt de v_i și dea
luri. După 1C0 km. de la plecar-.

dat dn Russe la 
o căldură canicu- 

alergării este mo

ai cursei se 
deocamdată 

reuțeasră 
cursei

con- 
nu 

vreo
străbate

învingători 
Germană

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
I Pe stadionul central „V. I. 
nin“, în fața unei asistențe 
jcord, s-a disputat vineri întîlnirea 
’internațională amicală de fotbal 
dintre echipa italiană Fiorentina 

'Și S partale Moscova. Fosta cam
pioană a Italiei nu a putut să re- 

iZiste ritmului rapid impus de e- 
‘chipa sovietică, care a obținut o 
victorie categorică cu scorul de 4-1.

ACTIVITATEA CICLISTA 
INTERNAȚIONALĂ

Le- 
re

• Mr rea cursă cicliști unională 
Moscova — Minsk — Kiev — Har
kov — Moscova (2657 km) se apro
pie de sfîrșit. Caravana ciclistă a 
ajuns în orașul Harkov și este aș
teptată să sosească la Moscova în 
ziua de 7 iulie. După 11 etape, 
în fruntea clasamentului general 
se află Iuri Koledov (T.S.K. M.O.), 
Iar în clasamentul pe echipe con
duc —T------------ *” — ' " 2 _ .
tiv centred al Ministerului Apără
rii ---------------

reprezentanții Clubului spor-

Bains lungă de 188 km, france
zul Jacques Anquetil s-a clasat pe 

' ’ ‘ acestea
galben 
a sosit 
class.t. 

individual

(prin telefon), 
asociației Voința din 

R.P. Romînă au evoluat miercuri 
seara în fața publicului din Karl 
Marx Stadt, obținînd o meritată 
victorie în compania pugiliștilor 

formației „Motor** din localitate : 
11—9- Succesul sportivilor romîni 
este deplin meritat. Victorii 
clare au obținut D. Adam (care 
și-a trimis adversarul de 2 ori la 
podea), Simion Gheorgbe, Ludovic 
Ambruș și V- Bogoi — de altfel 
cei mai buni din echipa romînă.

lată acum rezultatele: L- Ambruș 
b.p. Richter; Sloviniki (M) b.p. 
Gh. Stoian; Rohl (M) bp. N. 
Stoian; Tetzner (M) b.p. Stan 
Bogoi (decizie nejustă); Kociorov- 
ski (M) b.p. C. Gherasim (romînul 
a condus detașat în primele două 
reprize); D Adam b.p. Raiman; 
Vasile Bogoi b.p. Sultz (M); Si
mon Gheorghe b. KO-I Norn- 
bert; A. Cristea face meci nul cu 
Boiler Ion Petro# b.p. Smith.

l • După o zi de odihnă, partici- 
țpanțli ia turul ciclist al Austriei 
au luat startul joi în cea de-a 

țcmcea etapă Salfender — Spittal 
(144 km.). Victoria a revenit ci

clistului austriac Mascha cu timpul 
,de 4 h 54’35’*, urmat la 3 
de englezul Bradlley.

I In clasamentul general 
dual continuă să conducă ______
[son (Suedia) cu 25 h. 36’21”, urmat 
de Mascha (Austria) cu 25 h. 37’15’’.

al U.R.S.S.

sc ii hW

primul ioc. Cu 
Anquetil a pierdut 
deoarece în etapa a 
cu 20 minute după 
In clasamentul 
conduce Jem ]
• Intr-un meci internațional de 

fotbal, desfășurat joi la Tbftisâ, e- 
chipa turcă Galata Saray Istanbul 
a întrecut cu scorul de 3-2 echipa 
Dinamo Tbilisi.
• La 4 iulie s-a dispute.! la 

Atena întîlnirea internațională de 
baschet dintre echipele reprezen
tative masculine ale Greciei și R.P. 
Polone. Baschetbaliștii greci au ob
ținut victoria cu scorul de 51-47.

toate 
tricoul 

opta ei 
primul 

general 
Forestier.

secunde

irvdivi- 
Gtirans-

z RECORDURI MONDIALE FEMINI- 
CNE DE CICLISM OBȚINUTE DE 

SPORTIVELE SOVIETICE
\ Cu prilejul unui concurs desfă- 
yșurat zilele trecute pe velodromul 
Qdin Irkuțk sportivele sovietice au 
Cstabilit mat multe recorduri man- 
Zdiale feminine de ciclism. Astfel, 
Yîn proba de 20 km alergătoarea 
^Puronen a întrecut recordul mon

dial, obținînd timpul de 30’17’’6/10. 
jO altă ciclistă, Novikova, a sta- 
Zbilit un nou record mondial în 
\proba de o oră ou rezultatul exce
llent de 39,131 km, iar Kolesnicen- 
iko a îmbunătățit cu o zecime de 
J secundă recordul lumii în proba 
Lde 5 km cu start de pe loc, reali- 

A, . Record-
unională Tara 
în proba de 
rezultatul de

<zînd timpul de 7’30”2/10.

Î
mana mondială și 
nova luînd startul

10 km a obținut 
de 14’30’’2/10, performanță supe
rioară cu 14’’9/io recordului mon
dial ce-1 aparținea.

a IX-a Kiev — Lubnî 
a fost cîștigată de Niko-

Etapa
(201 km) ___ ____ __ ______
Ui Bobarenko cu timpul de 4 h. 
33’. in etapa următoare, 
rată pe traseul Lubnî - 
(142 km),
Klevțov, care a realizat o medie 
orară excelentă 42,2 km, iar în cea 
de a Xl-a etapă terminată după 
164 km la Harkov la finiș au so
sit în același timp — 4 h.38’10" — 
trei alergători : Nikolai Ecikenko, 
Evgheni Nemîtov și Evgheni Klev- 
țov.

• Ieri s-a desfășurat Ia Wim
bledon (Anglia) finala probei de 
simplu bărbați in cadrul turneului 
internațional <le tenis. Victoria a 
revenit in mod categoric australia
nului Hoad, care l-a învins în trei 
seturi pe compatriotul său Cooper.

desfășu- 
Portsiva 

primul a sosit Evgheni

STOCKHOLM 5 (Agerpres). —
In primul meci al turneului pe 

care-l întreprinde în Suedia, echi
pa sovietica de fotbal Lokomotiv 
Moscova a întîlnlt cunoscuta 
mație din prima 
Conduși în prima 
fotbaliștii sovietici 
lent în- cea 
o remarcabilă 
de 3-1.

for-
Ligă, Norkdping. 
repriză cu 1-0, 
au jucat exce- 
doua, repurtînd 

scorul
de-a
victorie cu

• Pe un traseu în circuit închis 
măsurând 100 km. din apropierea 
Moscovei s-a desfășurat La 4 iulie 
o cursă ciclistă internațională con
tra cronometrului 
ticipat echipele 
Germane și R.P. 
a revenit echipei 
timpul de 2 h. 30'06’*2/16. Pe -locu
rile următoare s-au clasat echipele __ _ 2 -----------------------

î 2 h.
— 2 h.
TURUL
etapa a 
Besanțon

la care au par- 
U.R.S.S., R.D. 

Polone. Victoria 
U.R.S.S. I cu

5. (Agerpres). P.A.P.

U.R.S.S. II 
Germană 
Polonă -

• m 
distanta

h. 33’46”5/10 : R D. 
34’19” 6/10 și R.P.

45’0«*’8/10.
FRANȚEI
IX-« disputată

Thonon
pe

Les

VARȘOVIA 
transmite :

Intre 7 și 14 _ .       .
de pe coasta Mării Baltice va avea 
loc un mare turneu internațional 
de tenis. La această competiție 
și-au anunțat participarea peste 30 
de tenismani fruntași din R. Ce
hoslovacă, R.P. Ungară, Franța, 
Chile, R.P. Romînă, R.P.F. Iugo
slavia, R.D. Germană și R.F. Ger
mană. Printre cei care vor lua 
parte la întreceri se află Krajcik 
(Cehoslovacia), Hailiet, Seghers
(Franța), Aslioth, Adam (Ungaria), 
Viîiru (Romînia), Hammersley 
(Chile) și alții.

Iulie In orașul Sopot

in pluton nu s-a semn dat ncă 
nici o acțiune fruct uoasi ir ș - 
șeaua merge paralel cu f uviul 
lantra printr-un defil u care re 
duce pe noi rominii cu g ndul 
la Valea Jiului. Plin ve h a ca
pitală a Bulgaria, frumo ul oraș 
în trepte Tîrnovo, se trece 
în pluton compact cu Lalev, 
noni, Serban și Dumitrescu 
frunte. După Tîrnovo părăsim 
șeaua 
drum de pămînt, cu mult praf, 
începe 
ficilă a masivului Stara Pianina. 
Aici, cu 35 km. înainte de sosire 
se desprinde un grup alcătuit 
din Șelaru, Dumitrescu. Lalev, 
Șerban, Țvetanov și Filipov. A- 
cesta din urmă sparge, în timp 
ce Dumitrescu, în plin urcuș, lan
sează o admirabilă lovitură. El 
se desprinde și urcă de unul 
singur, ajungînd primul pe sta
dionul din Gabrovo cu toate e- 
forturile bulgarului Țvetanov de 
a-| ajunge pe ultimele sute de 
metri. Clasamentul etapei: 1. C. 
Dumitrescu 4 h. 51:30. Urmează 
Țvetanov la 12 sec., Lalev la 
2:46, Filipov la 3:10, Șelaru la 
3:12. In clasamentul general după 
patru etape situația se prezintă 
astfel: I. A. Șelaru 20 h. 37:53; 
2. Șt. Poreceanu 20 h. 43:10; 3. 
I. Vasile 20 h. 44:05; 4. C. Du
mitrescu 20 h. 44:40; 5. N. Fili
pov 20 h. 45:53. Astăzi se aleargă 
etapa Gabrovo—Plovdiv în care, 
după numai 8 km de la plecare, 
se află urcușul Stoletov lung de 
peste 20 km. Duminică, ultima 
etapă: Plovdiv—Sofia.

H NAUM

pietruită și intrăm pe

tot 
Za- 

în 
șo- 
un

și escaladarea foarte di-

Pe pistele de atletism 
ale lumii

• Atletul francez 
cquet 
lentă.
ce a 
suliță (80,14 m), miercuri el 
obținut un nou record al Franței 
cu o aruncare de 80,60 tn. în ca
drul unui concurs desfășurat la 
Bordeaux la care au participat și 
cîțiva atleți americani care au ob
ținut rezultatele: la disc Oerter 
57,70 m.; 110 m. g. Stevens 14,2; 

100 m. King 10.4 sec.
• La Helsinki s-a desfășurat

un concurs cu participarea unuf 
alt grup de atleți americani aflați 
în Europa. Iată cîteva 
mai bune: 100 m. femei: 
(FinȚ 11,8; 400 m.:
(S.U.AJ 47,7; 5000 m.: 
(Fin.) 14:07,4; Mimoun 
clasat al patrulea cu 14:10.7; pră-: 
jină: Landstrom (Fin.)' 4,50 tn.; 
suliță: Ihtionen (Fin.Ț 74,85 m.
• La Oslo. întîlnirea atletica 

dintre reprezentativele Norvegiei 
și Elveției s-a încheiat cu victoria 
norvegienilor cu scorul de 126:86.

• La Koln, sprinterul vest-ger- 
man Germar a alergat 200 m. în 
20.8 sec. (performanță ce const!-: 
tuie cel mai bun rezultat european 
a| anului pe această distanță)'.
• In localitatea Enscheden (Ct- 

Ianda) a avut loc o întîlnire triun
ghiulară la care au participat re
prezentativele feminine ale Ger
maniei Occidentale, Olandei și Sue
diei. Victoria a revenit atletelor 
germane cu 92 p. urmate de olan
deze cu 74 p. și suedeze cu 44 p.
• După o întrerupere de cîteva 

luni, Sandor Iharos va lua startul 
azi la Budapesta pentru prima 
oară în acest an, într una din pro
bele de fond.

Ma- 
exce- 
după

Michel
se află într-o formă 
La numai cîteva zile 

doborît recordul țării sale la 
a

rezultate 
l'umonen 

Bowens 
Uttunen 

(Fr.Ț s-a
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