
ReghMwlâ

O strălucită victorie romînească în campionatele mondiale de popice
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Ion Mîcoroâu
a cucerit titlul suprem

Ultimul popas 
al Ștafetei 

Internaționale 
in țara noastră

Pe marginea Hoiirlrii partidului si guvernului 
cu privire la reorganizarea mișcării 

de cultură lizică si spori ION MICOROIU

Prima participare a reprezen
tanților noștri la un campionat 
mondial de popice ne-a adus 
satisfacția maximă a obținerii 
titlului suprem, în cadrul între
cerilor individuale. Marea vic
torie a fost realizată de maes
trul sportului Ion Micoroiu 
care, înscriindu-și numele pe 
tabloul de onoare al celor mai 
buni popicari din lume a con

. firmat creșterea acestei ramuri 
sportive in țara noastră și 
marile ei perspective. Pentru 
excepționalul succes, care a 
constituit totodată o mare sur
priză, adresăm felicitările noas
tre călduroase lui Ion Micoroiu 
ți sperăm că victoria de ieri 
este doar un începutl

VIENA I2 (prin telefon) Inau
gurate joi dimineața întrecerile 
individuale masculine pentru ti
tlul mondial ne-au furnizat chiar 
din primele ore o plăcută surpriză: 
reprezentantul țării noastre Ion 
Micoroiu s-a instalat în fruntea 
candidaților Ia titlu cu o perfor
manță remarcabilă: 877 popice do- 
borite. O serie întreagă de nume 
consacrate pe arenele europene și 
mondiale au încercat apoi timp de 
două zile (pînă vineri seara, ttr- 
ziu) să întreacă valoroasa cifră 
înregistrată de popicarul romin. 
Dar încercările au lost de prisos! 
Cu toate eforturile marilor fa- 
voriți ai probei, fostul campion 
mondial Luther (R. D. Germană), 
Kucera (Cehoslovacia), Smolea- 
novk (Iugoslavia), Szabo (Unga
ria) etc., rezultatul Iui Micoroiu s 
rămas în picioare. Și, ceeace este 
demn de subliniat, reprezentantul 
nostru a obținut titlul la o apre-

dabilă 
avînd 
altfel ... ..
preciat stilirt lui Mice^•eiUl mențio—

(Continuare in pag. a 8-a)

diferență, următorul class’ 
cu 9 puncte mai puțin. Doi 
specialiștii prezenți au a—

Ștafeta Interna
țională a Festiva
lului va face as
tăzi ultimul popas 
in (ara 
sosind 
după-amiezii 

Iași. Cu
prilej, în 
Republicii 
vea loc un miting. 
Tot în piața Re- 

publlcii vor sosi astăzi după-a- 
miază și purtătorii ștafetelor por
nite din diferite localități ale re
giunii lași, aduclnd mesajele 
dresate Festivalului de ' ‘
cona de către masele 
din această regiune.

După scurtul popas , 
Iași, Ștafeta Internațională iși 

va continua drumul. Schimburi de 
atleți, cicliști, călăreți și moto- 
cictiști vor continua să parcurgă 
traseul pînă la Ungheni, unde 
urmează să sosească duminică di
mineața in jurul orei 11. 
Jntr-un cadru sărbătoresc, la punc
tul de frontieră Ungheni, repre
zentanți ai tineretului din patria 
noastră vor preda reprezentanți
lor tineretului sovietic Ștafeta In
ternațională a Festivalului, care 
va fi nurtată plnă la Moscova.

IMAI SifilT

noastră, 
în cursul 

la 
acest 
piața 

va a-

a
la Mos- 

de tineri

făcut la

In ultimele 24 ore
4 atleți au alergat pe 1.500 m. 
sub vechiul record al lumii.

JUNGWIRTH: 3.38.1
Joi după amiază în cadrul u

nui concurs care a avut loc in o
rașul Aabo trei atleți finlandezi 
iau parcurs I500 m. sub 3.40,6 per
formanță care constituia vechiul 
record mondial al atletului ma
ghiar Rozsavolgyi. In cadrul con
cursului de la Aaibo, Salsola a ob
ținut excepționala performanță de 
3:40,2 întrecîndu-1 în sprintul fi
nal pe Salomen, cronometrat în a
celași timp. Pe locul 3 s-a cla
sat Vuorisalo cu 3:40,3! La ora 
cînd scriem aceste rînduri nu sin- 
tem informați asupra împrejurări
lor în care s-a desfășurat concur
sul și dacă rezultatul lui Salsola 
va putea fi 
mondial.•

omologat ca record

★

că excepționalele re- 
atieților 'finlandezi nu

Dar iată 
zultate ale _ 
au trăit decit 24 ore, fiindcă ieri 
marele campion cehoslovac Jung
wirth 3 alergat I.500 m. în 3:38,I 
stabilind un fenomenal record 
mondial. Să vedem care va fi re
acția sportivilor finlandezi I

Prof. E. Banciu, București: 
In ce condiții se poate în
ființa un club sportiv și cine 
anume hoL'i^.e înființarea 
sa?

Hotărirea menți onează că vor 
înființate ciu- ____________

sportive — 
juridice 
sarcina

lor sportive vor activa 
cadre obștești recrutate 
colectivele sportive?

Clubul va fi condus de un con
siliu ales. El 
na| tehnic și

Șl 
din

fi 
buri 
persoane 
— avînd 
de a se ocupa de 
activitatea spor

tivă de performanță. Ele se vor 
organiza pe principiul teritorial 
sau pe lingă marile întreprinderi. 
Vor putea fi organizate cluburi 
sportive sindicale, studențești, mi
litare, cooperatiste, sătești etc.

După cum se vede, vor exista 
mai multe genuri de cluburi spor
tive și, desigur, înființarea lor se 
va hotărî în funcție de specificul 
lor. Cluburile pe principiu terito
rial, vor fi înființate la propunerea 
colectivelor sportive din raza res
pectivă, cu aprobarea consiliului 
raional sau orășenesc U.C.F.S. Clu
burile sportive sindicale, studențești, 
cooperatiste etc. vor fi înființate, 
la rindul lor, la propunerea co
lectivelor sportive respective.

înființarea cluburilor sportive se 
va face deci în funcție de condi
țiile existente (bază materială, 
activitate sportivă de performanță, 
un nive! ridicat al sportivilor sau 
echipelor colectivelor care propun 
înființarea clubului etc) și cu apro
barea consiliilor raionale sau oră
șenești U.C.F.S.

Tot în legătură cu func
ționarea cluburilor spor
tive. tov. Pavel Darie, ac
tivist sportiv din București, 
întreabă: Cine va conduce 
clubul? In cadrul chiburi-

va avea un perso- 
administrativ de
specîalitate, sala
r at. Activitatea 
clubului sportiv 
se va desfășura 
sub îndrumarea și 
controlul 

liuiui orășenesc sau 
U.C.F.S., iar sec|iile 
sportive vor fi îndrumate 
de vedere tehnic de Federațiile pe 
ramură de sport In amănunt aces-

consi- 
raional 

cluburilor 
din punct

AZI LA VIROVITICA (R.P.F. IUGOSLAVIA)

ROMÎNIA—AUSTRIA IN PRELIMINARIILE 
CAMPIONATULUI MONDIAL DE HANDBAL REDUS

(Continuare in pag. a 2-a)

un aspect din campionatul 
de anul trecut. Echipa feminină 
a asociației Știința se pregă
tește pentru intrarea tn tra
seu

VIROVITICA I2 (prin teleton). 
După o călătorie obositoare, e
chipa romînă a sosit la Virovitica, 
un orășel de I4.000 locuitori, ase
mănător cu Sighișoara, situat a
proape de rîul Drava. Există aci 
o mișcare handbalistică foarte dez
voltată și un stadion de 5000 
locuri pe care îl sperăm... plin 
la meciul Rominia — Austria de 
tnitne (n. r. azi).

Fetele se simt îw vervă de joc 
(au dovedit-o la antrenamentele 
făcute la Belgrad și Virovitica)l 
și așteaptă cu încredere ^reciul 
de mîine (n. r. azi) care se va

disputa în nocturnă, începind de 
la ora 2I,30 (22,30 ora noastră). 
Arbitru: Dolezal (R. Cehoslova- 
ă). Adversarele, austr ecele, pre
zintă prima lor formație, din care 
nu lipsesc Tiler, Bauma, Hofer, 
Ockwirk, Erica Feldman, precum 
șt două jucătoare sub 20 de ani 
despre care se spune că sint extra
ordinare : Pigner și Pelc.

A doua adversară a reprezen
tativei R.P.R. dan preliminariile 
campionatului mondial feminin de 
handbal redus — reprezentativa 
Danemarcei — urmează să soseas
că astă seară '(n. r. ieri). Inttl- 
nirea va avea loc duminică.

(Foto: A. Canarache)

CafflDMul reuubiican 
Be alpinism loceae mor

Luna iulie ocazionează celor mai 
buni alpiniști și alpiniste din țara 
noastră o intensă activitate.

După cum se știe, la I iulie s-a- 
dat startul într-o importantă com— 
petiție, premergătoare campionatu
lui pe echipe, și anume Cupa Pere
telui Văii Albe, la care au parti
cipat nouă echipe: Casa Centrală", 
a Armatei, Dinamo, Voința, Loco
motiva, Progresul, FI- roșie (otri 
două echipe) și Energia (tot cu 
două echipe). Toate au efeccuafc- 
traseele stabilite, adică fisura „SoJ— 
dat Eftimie Croitoru" (Gr. V B),. 
fisura „Lespezilor" (gr. V A) șE 
fisura „Suspendată" (gr. V A), cu’ 
mult sub timpul standard fixat d«a* 
comisia de organizare. De aceea, 
conform regulamentului, pentru de
partajarea echipelor a mai fost: 
escaladat traseul „Dinamo" din BU+ 
dul Uriașilor, depanat pînă la li
mita de securitate. La acest trascur 
decide numărul cel mai mic de pi— 
toane, bătute în plus de alpiniștLJ 
Din nefericire, deși campionat!” 
bate Ia ușă, Cupa Peretelui VăiF 
Albe nu s-a putut termina.

întrecerile care încep luni, îtt- 
masivul Piatra Mare (campionatul 
republican de alpinism — că ță rara-, 
pe stînci) aduc la start șapte echi-I 
pe mascullne: C.C.A., Voința. Di
namo, Progresul, FI. roșie, Loco— 
motiva, Energia și, deocamdată,, 
numai trei echipe feminine: Voința,. 
Energia, FI. roșie. Se așteaptă însă* 
ultima hotărîre a asociației Recol
ta, cu privire la participarea echi
pei sale feminine. Atît alpm;știi' 
cît și alpinistele vor efectua citat 
două trasee.

Reamintim cititorilor că anul tre+-

(Continuare in pag. a 6-a)

Excelenta comportare a molocicliștilor rominii. 
la concursul internațional de la LIBEREC:

Un frumos succes al luptătorilor romîni la OP AT!JA

I. Cernea, B. solcz. DU.

OPATIJA II (prin telefon de 
fa trimisul nostru). Joi au luat 
sfîrșit 
neului 
„Cupa

Din
liniată

Dumitrii si Eh. Popouici s-au clasai pe primul loc
întrecerile din cadrul tur- 
de lupte clasice, dotat cu 
Jadran".

capul locului trebuie sub
comportarea excelentă 

luptătorilor noștri. 
Cernea, M. Solcz, 
și Gh. Popovici au obținut pri
mul Ioc în categoriile Ia care 
au participat- Pe 
diferență minimă, 
Ioc s-a clasat
33 puncte, urmată

a
care prin I. 
Gh. Dumitru

națiuni, Ia o 
pe primul 

Iugoslavia cu 
de R. P. Ro

mînă cu 29 p., Turcia 28,5 p., Sue
dia 22,5 p-, Ungaria I9 p., Ceho
slovacia I8 p.. Polonia 
Austria 2 și Grecia I p.

lată '
52 kg.:
Vukov (lug.), 3. Sindstet (Sue
dia); 4 Szabad (R^.R.); 5. Me- 
hed (Ungaria); 6. Arkudas (Gre
cia).

Reprezentantul țării noastre Ia 
cat- 57 kg.; I. Cernea, a fost de 
departe cel mai bun luptător al 
turneului. După ce l-a învins prin 
tuș în min. 2 pe iugoslavul Vi-

13,5 p.,

clasamentul la categoria 
I. Erkibas (Turcia); 2. 

7. Lindsțet (Sue-

sovski și pe cehoslovacul Toth în 
min. 7, a clștigat la puncte în 
fața lui Oser (Turcia). I. Cernea a 
cucerit astfel primul loc, fiind 
urmat de Oser (Turcia). Toth 
(Ceh.), Visovski (lug.), Baranyai 
(Ung.), T^ianovs^ (Pol.) și Jo- 
hanesen (Suedia).

O comportare meritorie a avut 
și M. Solcz, care s-a clasat pe 
primul loc la cat. 62 kg. în urma

ION SEINESCU

(Continuare in pag. a 6-a)

Recent, mereciclis- 
mu[ nostru a avut un 
nou prilej să se afirme 
în întrecerile de peste 
hotare, prin participa
rea sportivilor noștri 
la marele concurs de 
regularitate și rezis
tență desfășurat la 
Liberec (Cehoslova
cia) în zilele de 6 și 
7 iulie.

Concursul — la care 
au participat 34 echi
pe reprezentînd 5 na
țiuni — a măsurat 
880 km. și s-a desfă
șurat pe un traseu ca
re a pus la grea încer
care atît pe metecl- 
cliști cit și mașinile 
lor, operînd o severă 
triere a conourenților. 
In acest sens, iată cî- 
teva cifre elocvente.

Cehoslovacia a par-

ticipat cu 25 echipe, 
din care s-au clasat nu
mai I0 ; R.D. Germa
nă cu 6 echipe, din 
care s-a clasat mm; 
Polonia și Elveția au 
prezentat cîte o echipă
— care nu s-au clasat
— iar R.P. Romînă a 
luat startul cu o sin
gură echipă, care s-a 
comportat strălucit.

La startul competi
ției s-au aliniat I49 
de concureoți, dintre 
care s-au clasificat 
95. Pe locul I, în cla
samentul general, s-au 
situat metociclișrl din 
Cehoslovacia, iar pe 
locul II — la egalita
te de puncte — repre
zentanții noștri, care 

avînd o bună pre
gătire și îndrumare, 
au obținut rezultate

de frunte de-a lungul: 
unei probe deosebit de» 
dure, desfășurată pe» 
un traseu extrem des 
dificil.

Reprezentanții noșt-ii 
Ludovic SZABO, Mi
hai POP și Alexandrin 
LAZARESCU au cu
cerit medalia de aur,, 
la diferite cilind.rate,, 
iar Mircea CERNESv 
CU (penalizat cu li 
punct din cauza unui! 
start defectuos) a pri
mit medalia de argint*

Fără această pena’i— 
zare, desigur, echipai 
romînă ar fi ocupat 
primul loc, ținînd sea* 
ma că a terminat 
cursa la egalitate cu 
metecicliștii cehoslo
vaci, câștigătorii con* 
cursului.



?e marginea Hom iWlui și ouuornulul 
cu priuire io reorganizarea Wihii 

ne culiură fizică și spori
(Urmare din pag. 1)

probleme vor fi precizate în sta
tutul U.C.F S. și regulamentul de 
organizare și funcționare al clu
bului sportiv.

Clubul sportiv fiind o unitate 
de bază a U.C.F.S. — ca și co
lectivul sportiv de altfel — deci 
o unitate a unei organizații de 
;masă. este de la sine înțeles că 
fși va baza activitatea pe aportul 
cadrelor obștești Rolul și atri
buțiile activului obștesc vor fi pre- 

icizate prin regulamentul de or
ganizare și funcționare al clubu
lui sportiv.

Vasiie Ionescii, cartograf. 
București: Ca turist pasionat 
mă interesează să știu cum 
vor funcționa cercurile de 
turism din instituții și în
treprinderi și care vor fi 
legăturile lor cu colectivul 
sportiv?

Ca turist pasionat, aveți toate 
motivele să vă bucurați. In 
scopul dezvoltării largi a activi
tății de turism și excursii, Ho- 
tărirea prevede înființarea Aso
ciației „Turismul Popular", care 
va activa sub îndrumarea U.C.F.S. 
Legătura directă organizatorică 
dintre asociație și U.C.F.S. va exis
ta numai la nivel central. Asocia
ția va avea consilii locale care vor

EXTINDEREA GIMNASTICII IN PRODUCȚIE NU TREBUIE SĂ MAI INTIRZIE
Am prezentat in cadrul unul 

articol recent apărut rezultatele 
experimentului efectuat de către 
ca’edra de Teorie și metodică a 
Culturii fizice din 1CF in legătu
ră cu introducerea gimnasticii in 
producție, la Fab'iCa de Confecții 
Gh. Gheorghiu-Dej. Actualitatea 
aces'ui experiment este cu atit 
mai mare cu cit Hoțărirea parti
dului și guvernului cu privire la 
reorganizarea mișcării de cultură 
fizică și sport trasează Ca imnar- 
lan‘ă sarcină organelor sorrtiva 
introducerea gimnasticii în produc
ție. Pentru a veni in ajutorul a
cestor foruri, ne vom referi in cele 
te urmează la cîteva probleme 
ale extinderii gimnasticii in pro
ducție.

UTILITATEA gimnasticii în 
producție a fost pe deplin demons
trată prin experimentele desare 
care am vorbit la timpul potrivit. 
S-a dovedit că gimnastica în pro
ducție este foarte utilă în special 
In întreprinderile producătoare de 
bunuri de larg consum (în sec
toarele de producție care impun 
muncitorului poziții statice sau 
forț ste în timpul orelor de mun
că}. O mare atenție trebuie dată 
extinderii gimnasticii în produc
ție tn industria chimică, electra- 

iiehnică, precum și în sectoarele 
■ de producție cu specificul de mim
ică amintit, din alte ramuri indus
triale

PRACTIC, la baza extinderii 
gimnasticii în producție trebuie 

dea strîhsa colaborare dintre 
conducerea întreprinderii, comite
tul de întreprindere si colectivul 
sportiv. Aceste foruri vor numi un 
tehnician sportiv calificat, care 
pn coordona gimnastica de pro
ducție în întreprindere. Acesta își 
aa începe munca printr-un experi
ment de două săptămâni, în cursul 
'cărora el va studia specificul de 
muncă din sectoarele propuse pen
tru extinderea gimnasticii și va 
forma în fiecare sector cîte un 
ins‘ructor voluntar căruia ti va 
preda un program cu complexele 
de exerciții adecvate secției, ate
lierului sau sectorului de produc
te în cauză. Instructorii volunta
ri trebuie pregătiți cel puțin o
dată pe săptămînă

GIMNASTICA în producție va 
consta în două complexe de exer
ciții zilnic. Primul se va efectua 
timp de 10 minute, înaintea în
ceperii lucrului. El va consta în 
.6—7 exerciții cu influență gene- 
Vală asuora marilor funcțiuni 
■respirație, circulație) a aparatu- 
ilui locomotor și a sistemului ner- 
■■vos central, urmărindu-se crearea 
.unei stări de înviorare și bună
■ dispoziție. Al doilea complex de
■ exerciții se va desfășura după 
5 ore — 5 ore și jumătate de 
lucru, (tn funcție de condițiile 
locale). El va consta din 5—6 exer
ciții. care se vor efectua tn 6—7 
minute, tn timpul unei pauze spe-

SPORTUL POPULAR 
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funcționa pe baza unui regulament 
propriu. Cercurile de turism din 
întreprinderi și instituții vor activa. 
Ia rîndul lor, în aceleași condiții, 
fără a fi subordonate colectivului 
sportiv cu care vor trebui să aibă 
strinse relații de colaborare.

V. Ka-dar maestru al 
sportului, Tg. Mi^rre: 
Hotărîrea prevede că 
U.C.F.S. va fi o largă or
ganizație obștească func- 
ționînd pe principiul centra
lismului democratic. Acea
sta înseamnă că organele 
U.C.F.S. vor fi alese?

Da, ca în cazul oricărei organiza
ții de masă, funcționînd pe prin
cipiul centralismului democratic, 
organele de conducere ale U.C.F.S. 
vor fi alese. La fiecare doi ani, 
adunarea generală a colectivului 
sportiv și a clubului sportiv va a
lege consiliile de conducere și de
legații la conferința raională a 
U.C.F.S. Conferința raională va a
lege consiliul raional U.C.F.S. (în 
cazul orașelor, conferința orășe
nească va alege consiliul orășe
nesc) și delegații la conferința 
regională. Conferințele regionale 
vor alege organele regionale 
U.C.F.S., iar odată la 4 ani ele 
vor alege și delegații la Congre
sul U.C.F.S., în cadrul căruia vor 
fi aleși membrii Consiliului Gene
ral al U.C.F.S.

dale (care In nici un caz rui va 
coincide cu oauza pentru masă). 
Exercițiile din cadrul pauzei vor 
fi astfel alcătuite incit să răspundă 
armatoarelor scopuri: a. Activita
tea ventilației pulmonare și a cir
culației sîngelui. b. Compensarea 
pozițiilor forțate sau vicioase din 
timpul orelor de muncă, prin an
grenarea segmentelor mai puțin 
solicitate în acest răstimp.

Este foarte indicat ca introdu
cerea și mai ales extinderea gim
nasticii de producție să fie pre
cedată de determinări privind sta
rea subiectivă a muncitorilor, ran
damentul, cîștigul mediu lunar, tim
pul folosit pentru efectuarea unei 
operații și anumiți indici fiziolo
gici (spirometrie, tensiune arte
rială, dinamometrie dreaptă ți 
stingă). Aceste determinări vor fi 
repetate apoi, iar rezultatele lor 
vor convinge și alți muncitori să

Foto critica noastră

Așa arată clubul sportiv din Zimnicea, transformat prin „grația" 
comitetului raional al sindicatului Finanțe-Sfaturi în sală de dans 

și bodegă. Clădirea clubului se ruinează văzînd cu ochii 
(Foto: S. BUDURU)

Unde
AZI

NATAȚIE: ștrandul „Dante Gher
man": ora 17,30: Reprezentantiva aso
ciației Progresul — Selecționata 
F.S.G.T.—Franța. ora 18.30: R.P. Ro- 
mînă (tineret) — R. P. Ungară (tine
ret) — la înot, sărituri și polo.

GIMNASTICA. Sale Floreasca, ora 
8,30—14 exerciții impuse grupa B 
(băieți și fete), ora 14—22 exerciții 
impuse grupa A (băieți și fete).

SCRIMA: Sala Dinamo, dimineață 
și după-amteză întreceri în cadrul 
campionatelor republicane de scrimă 
pentru maeștri și trăgători de cate
goria I. te floretă femei.

Concluzii îmbucurătoare înaintea consumării utimuiui „act” 
al SpartachiaShi de vară a tineretului

Conferința de presă tinută joi la prinz, la sediul comisiei centrale 
de organizare a Spartachiadei de vară a tineretului

lată-ne ajunși la capătul uneia 
din cele mai mari competiții de 
masă a anului, Spartachiada de 
vară a tineretului. Închinată mă
reței sărbători a tineretului lumii, 
al Vl-lea Festival Mondial al Ti
neretului ce se va (ine la Moscova, 
edi(ia din acest an a Spartachia
dei de vară a cunoscut față de 
ediția precedentă un succes remar
cabil atit sub aspect propagandistic- 
organizaloric cit și din punct de 
vedere tehnic. Aceste caracteristici 
ale Spartachiadei de vară au fost 
reliefate de către tov. ION VA1DA, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Cultură Fizică și Sport de pe 
lingă Consiliul de Miniștri, cu 
prilejul conferinței de presă care 
a avut loc joi la prinz in Ca
pitală.

FESTIVALURILE REGIONALE, 
CONTRIBUȚIE DE SEAMA 

LA SUCCESUL SPARTACHIADEI

In scurta informare făcută re
prezentanților presei centrale, tov. 
Ion Vaida a arătat că conexarea 
celor două mari acțiuni între

prinse de majoritatea organelor 
regionale — Festivalurile regio
nale și etapa pe regiuni a Sparta
chiadei de vară — a asigurat o 
largă participare a tineretului la a-

ia parte la gimnastica în produc
ție. In scopul asigurării caracte
rului științific al gimnasticii in 
producție, este indicat să se ceară 
sprijinul S.M.S.-urilor, al medicilor 
de întreprindere sau al cabinete
lor metodico-științifice regionale.

DOCUMENTAREA necesară in
troducerii gimnasticii in producție 
poate fi găsită și în revista Cul
tură fizică și sport Nr. 6j1957. 
Pentru lămuriri suplimentare, teh
nicienii se pot adresa catedrei de 
Teorie și metodică a culturii fi
zice din ICF.

Este necesar să se treacă în 
cel mai scurt timp la introduce
rea și extinderea gimnasticii în 
producție, in cit mai multe între
prinderi, pentru a pune la dispozi
ția unor mase cît mai largi de 
muncitori acest important mijloc 
de întărire și refacere a forțelor.

Dr. V. ARNAUTU

mergem:
M1INE

FOTBAL: Stadionul Dinamo ora
8,30: finala „Cupei Primăverii" la 
cat. B: Locomotiva Gara de Nord 
București — Progresul Sibiu.

NATAȚIE: Ștrandul „Dante Gher
man" ora 17,30, ziua a n-a a întâl
nirilor: Reprezentativa asociației 
Progresul — Selecționata F.S.G.T.— 
Franța și (ora 18,30) R. P. Romînă 
(tineret) — R. P. Ungară (tineret), 
la înot, sărituri și polo.

GIMNASTICA. Sala Floreasca, ora 
8,30—14 exerciții liber alese grupa 
B (B și F): ora 14—22 exerciții liber 
alese grupa A (B și F).

SCRIMA: Sala Dinamo, dimineața 
șl după-amiază, Întreceri în cadrul 
campionatelor republicane pentru 
maeștri și trăgători de cat. l-a.

Spectaculoase prin dîrzenia lor, întrecerile de natație din cadrul 
finalelor Spartachiadei de vară vor fi urmărite cu un viu interes. 
in fotografie, un aspect de la întrecerile finale ale ediției precedente

ceasta competiție, o mai bună 
organizare și popularizare a în
trecerilor, precum și un nivel teh
nic superior față de ediția pre
cedentă. intr-adevăr, etapele re
gionale ale Spartachiadei și Festi
valurile regionale au însemnat 

pentru reședințele de regiuni o 
veritabilă sărbătoare a tineretului 
sportiv. La Timișoara, de pildă, 
un număr de 8000 de tineri și ti
nere au luat parte la numeroa
sele manifestații cultural-sportive. 
Pe diferite scene ale orașului, cele 
mai bune echipe culturale și-au 
dovedit măiestria artistică, in timp 
ce pe stadioane sute de sportivi 
se întreceau cu multă dirzenie. 
Seara, un frumos spectacol de car
naval a încheiat această impre
sionantă manifestare a tineretu
lui din orașul de pe Berra.

★
Un aport prețios la succesul în

registrat în etapele regionale ale 
Spartachiadei de vară, a arătat 
in continuare tov. Ion Vaida, l-au 
adus comisiile regionale pe ra
muri de sport, prin tehnicienii lor 
cei mai destoinici. Datorită acestui 
fapt, multe performanțe au fost 
deosebit de valoroase. Grăitoare 
sini în această privință, exemplele 
oferite de tinerii Kellemen (reg. 
Timișoara) care a realizai timpul 
de 1:140 pe distanța de 100 m. 
liber la înot, Beer (Or. Reșița) 
care a parcurs aceeași distanță 
(la seniori) în timpul de 1:10,8,

LUNI ÎNCEPE O NOUA SERIE 
A CURSURILOR DE ÎNOT PEN

TRU COPII

Seria a Ill-a a cursurilor de în
vățare a înotului pentru copil via 
începe la 15 iulie și se va ter
mina la 31 iulie. înscrierile se 
vor putea face la ștrandurile: 
Dante Gherman, știința Tei, E- 
nergia—Floreasca, Dinamo — Flo
reasca, Locomotiva Băneasa, O
bor, Libertății, Izvor și palatul 
Pionierilor.

Lecțiile teoretice și practice șe 
desfășoară zilnic în trei serii : 
8—11. 11—14. 14—17.

TRĂGĂTORII CONTINUA Să OB
ȚINĂ REZULTATE VALOROASE

La ultima competiție de tir dotată 
cu „Cupa Festivalului" trăgătorii au 
obținut o serie de rezultate valoroa
se. Printre acestea subliniem în pri
mul rînd rezultatul maestrului eme
rit al sportului Gh. Lykiardopol la 
pistol viteză (60/532 p.), precum șl
pe acela realizat de maestrul spor
tului H Herșcovici la armă liberă 
calibru redus 3 x 40 (proba s-a 
desfășurat în afara concursului) — 
1174 p.

Iată' cîteva dintre rezultatele rea
lizate la „Cupa Festivalului": pistol 
viteză: 1. Gh. Lykiardopol (Progre
sul) 60/582 p.; 2. Stefan Petrescu (E- 
nergla) 60/580 p; 3. Petre Mocuță 
(Dinamo) 60/580 p.; pistol precizie: 1. 
lulius Pieptea (Progresul) 542 p.; 
talere aruncate din șanț: 1. Marcel 
Vasii™ (C.C.A.) 173 p.; 2. G. Bumb 
(Dinamo) 170 p.; 3. Gh. Florescu (E
nergia) 170 p.

Pe echipe victoria a revenit aso
ciației Dinamo cu 7 p. urmată de 
asociația Progresul care a totalizat 
tot 7 p.

CONCURSUL DE MARATON ȘI 
MARȘ A FOST AM1NAT

Concursul de marș și maraton re
dus programat să se desfășoare 
mâine în Capitală a fost amînat 
pentru o dată pe oare o vom anunța

(Foto: I. MIHAICA)
Franc isc Cizak, tn vîrstă de nu
mai 16 ani, din Satu-Mare, oare 
a sărit 1,60 m. la înălțime, loan 
Hărdălău din Beiuș, cu o săritură 
de 6,11 m. la lungime, ca și fru
moasa comportare a echipelor de 
handbal feminin Voința Sighet și 
Voința Odorhei și a echipei de 
volei băieți Progresul Tg. Mureș.

Pentru interesul manifestat în 
organizarea și desfășurarea între
cerilor, vorbitorul a evidențiat 
unele regiuni ca Oradea, Constan
ța, Regiunea Autonomă Maghiară, 
în care nivelul tehnic al perfor
manțelor a fost peste așteptări. In 
același timp a fost subliniat fap
tul că regiunile Baia Mare, Cons
tanța, Timișoara și Oradea au do
vedit o deosebită capacitate orga
nizatorică.

★
Pînă la finalele ediției din acest 

an a Spartachiadei de vară, pro
gramate in Capitală între 18 și 
21 iulie, participanții care au ob
ținui cele mai bune pe^fformanțe 
în etapa regională mai au de tre
cut un ultim examen: etapa inter- 
regiuni, care se va desfășura du
minică la Cluj, Oradea, Brăila, 
Hîrșova, Alba Iulia, Iași, Bacău 
etc.

Și, fără îndoială, că „semifina- 
Uștii" competiției ne vor oferi și 
de această dată întreceri dintre 
cele mai frumoase, de un ridicat 
nivel tehnic, așa cum au lăsat să 
se întrevadă întrecerile de pînă 
acum.

CONCURSURI POPULARE 
DE MOTOCICIJSM

In cursul săptămînll viitoare se va 
organiza în incinta uzinelor Mao 
Tze-dun un concurs de motoclclism 
cu caracter popular la care vor lua 
parte salariații uzinelor. Concursul 
constă din probe de îndemînare șl su- 
pleță și este organizat de către 
cercul A.V.S.A.P. al uzinei, cu spri
jinul Cubului Automoto A.V.S.A.P. 
din București.

CAMPIONATUL CATEGORIEI B 
LA POLO

In etapa din 10 iulie a campionatu
lui republican de polo categoria B 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate: Energia București—FI. roșie
Cluj 2—2 (0—2); Voința București—
Voința Tg. Mureș 5—1 (2—0), Voința 
Timișoara—Știința Timișoara 12—0. 
Locomotiva Timișoara—FI. roșie
Lugoj 1—6; Locomotiva Cluj—Loco
motiva Arad 8—1 (4—0); Energia 
Cluj—Voința Oradea 5—1 (3—O).

CAMPIONATUL DE BASCHET 
AL ASOCIAȚIEI VOINȚA

Joi s-au încheiat la Tg. Mureș 
finalele campionatului de baschet al 
asociației Voința. La fete, pe primul 
loc s-a clasat echipa orașului Bucu
rești, urmată de Tg. Mureș, Salonta, 
Orașul Stalin, iar la băieți: Tg. Mu
reș, București. Satu Mare și Ora
dea.

O REUNIUNE PUGTLISTICA DE 
ATRACȚIE

Marți 16 Iulie începînd de la ora 
20 se va desfășura pe stadionul Re
publicii din Cajpltală o interesant! 
gală de box în cadrul căreia vor e
volua o seamă de boxeri valoroși. 
Din program se desprind întîlnirlle 
M. Stoten—Kiss; C Dumitrescu—I. 
Demeter; I. Mihallk—St. văcaru.

Biletele pentru această reuniune 
se vor vinde începînd de luni U 
iulie la Agenția Pronosport din Ca
lea Victoriei nr. 9, stadionul Dinamo 
(1 chioșcul din »tr. lan Wdte



Prima zi a campionatelor republicane de gimnastică, 
primii campioni (grupa C) TĂNASE MUREȘANU

Juniorii au depășit pe seniori
PRIMUL FLORE TIST AL ȚĂRII

Un veritabil șantier de gimnas
tică a fost sala Floreasca în 
după-amiaza zilei de ieri cînd 
primii competitori (grupa C)) au 
deschis campionatul republican de 
gimnastică pe anul în curs. Multi, 
foarte mulți concurenți și con
curente, arbitri, oficiali, spectatori, 
toți au făcut parte din ambianța 
plăcută a unui campionat de 
gimnastică. In sfîrșit, spectatorii 
•îndrăgostiți de gimnastică se pol 
declara mulțumiți. După o serie 
de întîlniri frumoase de gimnas
tică, trei zile dintre care două 
„pline") de concurs in cadrul cain- 

pionatului.., nu au fost înscrise încă 
în istoria gimnasticei noastre.

La băieți, echipa campioană a 
grupei respective a început să se 
„contureze" încă de la primele 
aparate. Dinamoviștii, căci despre 
ei este vorba, și-au cîștigat sim- 
patizanți în sală de cum au în
ceput concursul. Bine pregătiți din 
punct de vedere tehnic, cu o ți
nută frumoasă, echipa Dinamo a 
cîștigat mereu „teren" ajungînd 
ca la ultimul aparat să fie de
clarată campioană. O bună im
presie au făcut de asemenea parti- 
cipanții de ila Energia și Știința. 
La fete Iu.pta a fost mai încordată. 
O echipă era mai bine pregătită 
ia capitolul „artistică", alta la cel 
al „elementelor" așa încît a trebuit

Motocicliștii romini participă 
la un concurs de motocros 

la Riga
Anul acesta activitatea mo- 

tocicliștilor noștri pe plan in
ternațional este, fără îndoială, 
foarte bogată. Astfel, după 
concursul de la Erfurt și cel 
de la Liberec, iată că se ivește 
un nou prilej pentru o serie 
dintre cei mai valoroși moto- 
cicliști de a evolua peste hota
re. Este vorba de importantul 
concurs internațional de moto
cros care se va desfășura la 
Riga, în ziua de 21 iulie, în 
organizarea asociației D. O. S. 
A. A. F.

Traseul măsoară 50 km. și, 
prin configurația sa, va consti
tui un examen extrem de difi
cil pentru numeroșii concurenți 
care și-au anunțat participa
rea.

Formația romînă este alcă
tuită din următorii sportivi: 
Gh. Ioniță, Al. Lăzărescu, Mi
hai Pop, Venera Vasilescu, 
Grigore Bereny și echipajul M. 
Dănescu + Al. Huhn, care com
pun reprezentativa A.V.S.A.P. 
(antrenor V. Mavrodin).

Delegația va părăsi Capitala 
în cursul zilei de azi.

Lupte... 

să așteptăm terminarea concursului 
pentnu a putea cunoaște campioana 
acestei grupe. Merită a fi men
ționate echipele asociațiilor Di
namo, Energia și de asemenea 
Casa Centrală a Armatei care a- 
pare pentru prima oară cu o echipă 
feminină într-un concurs de ase
menea amploare. Un început bun. 
Să fie el datorat oare organizato
rilor care au cerut un număr fix 
de echipe pentru a putea parti
cipa la campionat sau inițiativei 
C.C.A.-ului? In ultimul caz, ideea 
este salutară. Și acum iată cam
pionii:

Băieți: 1. Dinamo 408,324 p.; 
2. Energia 390,546 p.; 3. Știința 
386,168 p.; 4. Voința 384,058 p.;
5. Progresul 381,650 p.: 6. Loco
motiva 374,395 p.; 7. FI. roșie 
372, 603 p. Fete. 1. Dinamo 388,235 
p.: 2. Voința 375,278 p.: 3. Ener
gia 373,680 p.: 4. Progresul 
373,279 p.: 5. Știința 373.029 p.;
6. FI. roșie 366,575 p.: 7. Locomo
tiva 260,083 p.: 8. C.C.A. 252,380 
p. Campionatul continuă astăzi 
începînd de la ora 8,30 cu exer
ciții impuse și mîine de la aceeași 
oră cu exerciții liber alese.

Azi și miine la ștrandul Dante Gherman 
înotătorii romini, maghiari și francezi vor ofeii 

un bogat și interesant program
Franța șî 
de tineret 

întilnit ieri

înotătorii componenți ai selec
ționatei , F.S.G.T. 
ai reprezentativei 
a Ungariei s-au 
dimineață la ștrandul Dante Gher
man, locul de desfășurare a în
trecerilor pe care le vom urmări 
azi și mîine. Bineînțeles, atenția 
tuturor este polarizată asupra în- 
tîlninii dintre tinerii sportivi ro
mini și cei maghiari. Este sufi
cient să ne amintim de ediția de 
anul trecut care a prilejuit între
ceri pasionante, multe din ele sol
date cu rezultate remarcabile și 
care, în general, a oferit multor 
tineri ocazia afirmării pe plan in
ternațional. Și în lista participan- 
țSloa- de azi și mîine găsim o se
rie de elemente care, prin perfor
manțele realizate, sînt de pe acum 
„senatori de drept" în garniturile 
de seniori ale țărilor lor, iar al
tele se află în pragul 
Remarcăm de pildă în 
gariei pe Iosif Katona 
creditat cu 19:40,0 pe 
liber; Csohany Ester (15 ani) cu 
1:18,9 pe 100 m. spate; Kiss
Laszlo cu 1:08,0 pe 100 m. flu
ture. Din reprezentativa de tine
ret a țării noastre nu vor lipsi 
Adrian Oanță, proaspătul record
man național pe 200 m. bras, Ma
ria Both, Eva Banffi, Dumitru 
Caminschi, Ingrid Rothe, etc. ~~

afirmării. 
Iotul Un- 
(15 ani)) 
1.500 m.

De ieri au început în saila Di
namo din Capitală campionatele 
republicane individuale de scrimă 
afle maeștrilor și trăgătorilor de 
categoria I-a. Sînt pre’zenți tăbă
cește întreceri cei care cu o săp- 
tămînă în urmă au realizat la 
Porchach splendidul succes romî- 
ricsc în întîlnirea cu selecționata 
Austriei (egală nouă în 1955 în 
meciul de la București)', cei care 
alcătuiesc loturile noastre pentru 
întrecerile de Ia Moscova și, bine
înțeles, toți ceilalți scrimeri frun
tași (cca. 80 la număr)'! care au 
calificarea de maeștrii ai sportului 
sau de categoria l-a.

Ediția din acest an a campiona
telor republicane are o jmportanță 
deosebită. Ea urmează să marcheze 
stadiul de pregătire al reprezen
tanților noștri pentru întrecerile 
de scrimă din cadrul Jocurilor 
sportive internaționale găzduite de 
capitala Uniunii Sovietice. După 
primele încercări putem fi opti
miști.

Calitatea întrecerilor de ieri, s-a 
ridicat net peste aceea a asalturi
lor din campionatul trecut și mai 
ales peste valoarea disputelor din

In întrecerile de sărituri, tinerii 
Gh. Banu și Aurel Braja își fac 
debutul internaționali concurând 
alături de maghiarii Janos Szauer 
și leno Marton.

Foarte disputate se anunță în- 
tîlnirile de polo, dat fiind faptul 
că în componența celor două for
mații se află o serie de jucători 
de certă valoare: Kunas, Dancsa, 
Csillag, Kiss, Karolyi (Ungaria), 
Ștefănescu, Kroner, Chirvăsuță 
(Romîniaț.

Deschiderea va fi asigurată de 
întrecerea dintre selecționata 
F.S.G.T. Franța și reprezentativa 
asociației Progresul.

PROGRAMUL...
„.întrecerilor de înot, sărituri 

și polo dintre reprezentativele de 
tineret ale Romîniei și Ungariei, 
și întrecerile dintre selecționata 
F.S.G.T. Franța și reprezentativa 
asociației Progresul:

SIMBATA :

Ora 17.50: concurs de înot între 
selecționata F.S.G.T. Franța—repre
zentativa asociației progresul:

de la ora 18.30: Romînia (tineret) 
— Ungaria (tineret): sărituri de la 
trambulină; 19.30, festivitatea de des
chidere a concursului.

ora 20: Romînia—Ungaria (tineret) 
întrecerile de înot în următoarea 
ordine: 100 m. liber (f), 400 m. liber 
(b), 100 m. fluture (f), 100 m. spate 
(b). 100 m. fluture (b). 100 m. bras 
(b), 200 m. bras (f), 4X100 m. liber 
CD. 4x100 m. mixt tb).

ora 21: demonstrație do înot ar
tistic. 

prima parte a campionatului pe 
echipe dim acest an. Și în pregăti
rea selecționabililor pentru Jo
curile internaționale prietenești și 
în meciul cu Austria șt în cam
pionatului de ieri s-au impus trăgă
torii tineri. Același Tănase Mure
șanu oare de aproape un an păs
trează supremația fforetiștilor, a- 
celași Atilla Csipîer care „urmă
rește" îndeaproape progresul prie
tenului său Mureșanu (și poate 
l-ar egala în valoare dacă nu ar 
exagera în execuții fanteziste care 
în Austria l-au costat destul de 
mult)', același Iosif Zilahi care 
excelează prin eficacitate în asal
turile decisive, alături de marea 
revelație a ultimelor concursuri de 
verificare, tînărul ploeștean Sorin 
Poenaru, formează scheletul unei 
formații tinere capabile să cu
noască și ea ascensiunea din ul
tima vreme a echipei feminine.

R£KA BODOKY
ora 21,ÎS: întîlnirea de poto Roma

nia (tineret)—Ungaria (tineret).
FORMAȚIILE: Romînia: Ștefaneo- 

cu, Oanță, Kroner, Chirvăsuță, 
Danclu, Grințescu, C. Marinescu:; 
Ungaria: Kunas, Dancsa, Konlg, Ka- 
rolyl, CsUlag, Nemethj, Kiss. Ar
bitru : Francesco Rogioni (Italia).

duminica

ora 17,30: concurs de înot între 
selecționata F.S.G.T. Franța șl re
prezenta tiva asociației Progresul.

ora 18.30: Romînia—Ungaria (tine
ret): sărituri de la platformă.

ora 19,30: Sărituri comica
ora 19,45: demonstrație de înot ar

tistic.
ora 20: concurs de înot între re

prezentativele de tineret ale Roml- 
niei și Ungariei.

Ordinea probelor: 100 m. liber (b). 
100 m. spate (f), 200 m. bras (b), 
100 m. bras (f), 200 m. fluture fb), 
400 m. liber (©, 1.500 m. liber (b) 

4x200 m. liber (b), 4x100 m. mixt 
fete.

ora 21,50: al doilea meci de polo 
dintre echipele de tineret ale Ro
mîniei și Ungariei.

Pare poate curios că din a- 
ceastă înșiruire de nume lipsesc 
cîteva cu care ne obișnuisem în ulti
mii aini. Este vorba de Tuidor Ilie, 
Ștefan Tapalagă, Zoltan Uray, toți 
binecunoscuți maeștri ai sportu
lui. sau de Barbu Ollănescu șf 
Gheorghe Matei. Absența lor este 
parțial justificată de progresul ne
încetat al tinerilor enumerați mat 
sus, dar la fiecare în parte mai 
intervin unele cauze speciale, 
Tudor Ilie este în continuare un 
tehnician foarte bun, are o pre-1 
gătire Jizică satisfăcătoare, dar 
continuă să se acomodeze anevoie 
cu floreta electrică. Acțiunile said 
din distanțe prea mici față de 
al.onja sa și mai ales obișnuința de 
a „împunge" în forță, nu permite 
vîrfului floretei electrice să par-1 
curgă întreaga cursă pmă la sta
bilirea contactului. De aici, de 
toarte multe ori acțiunile bine con
cepute tactic și executate corect' 
tehnic, nu determină aprinderea 
aparatului electric. Și astfel, Tudor! 
Ijie careja începutul anului a cîș
tigat strălucit im mare concurs la 
Leipzig — desfășurat însă cu flo
reta „uscată" —, a fost ieri elimi
nat suprinzător într-un baraj în 
semifinale cu Ladislau Orban șl 
cu Eugen Mihăilescu. Campionul 
de anul trecut. Ștefan Tapalagă, 
absentează motivat în acest an, în
trunit tehnicienii și medicii i-aa 
pretins o perioadă de repaus totală' 
fiind în stare de supra-antrenar 
ment. Zoltan Uray, deși ieri s-a 
calificat în finală, este încă departe 
de adevărata sa valoare, Barbu 
Ollănescu nu și-a putut apăra 
șansele fiind bolnav, iar Gheorghe 
Matei a rămas același bun tehni
cian, dar lipsit de vlagă și efica
citate în asalturile decisive.

Remarcăm succesul repurtat de 
Vasile Chelaru, Oscar Coman și 
Constantin Marinescu prezenți ta 
finala acestui valoros concurs.

Iată clasamentul finaTr
I. TANASE MUREȘANU (Prou 

greșul București) 7 v. după baraj 
(baraj Mureșanu — Csipfea 5—2)1 
— campion R.P.R. de seniori la 
floretă; 2. Atilla Csipler (Știința 
Tg. Mureș)’ 7 v.; 3. Iosif Zilatry 
(C C A.) 6 4. V. Chelan*
(C.C.A.) 5 v.; 5. O. Coman 
(Progr. B-ue.) 4 ▼.; 6. S. Poenaru 
(Energia Ploești) 3 v.; 7. Z. Uray 
(Dinamo Cluj) 2. v.; 8. C, Mari
nescu (Progr. Btic.) 2 T. 9. E. 
Mihăilescu (Progf. Buc.) 0 v„ Da 
remarcat că în finala campionatu
lui republican de juniori din acest 
an, lupta pentru titlu s-a dat tot 
între Mureșanu și Csipler, îînche
ind u-se cu același rezultat: vic
toria lui Tănase Mureșanu după 
baraj.

Astăzi are loc în sala Dinamo 
campionatul de floretă femei, iaf 
mîine cel de sabie. î

cu canicula...

(Desen de MATTY\

€ A
Nu sîntem nici primii și, cu si

guranță, nici ultimii care abordăm 
subiectul acesta. Și oare numai 
pentru că numărul căpitanilor de 
echipă e foarte mare? Probabil și 
de aceea; dar, cu certitudine, mai 
eu seamă din cauza importanței 
problemei, egală în însemnătate 
cu însuși rolul căpitanului de 
echipă, bine cunoscut îndeobște.

Care sînt, la urma urmei, cali
tățile pe care trebuie să le însu
meze căpitanul unei echipe și care 
e, în esență, rolul său? Bine în
țeles, el trebuie să fie neapărat 
unul dintre cei mai valoroși, dacă 
nu chiar sportivul cu cea mai mare 
valoare tehnică și cel mai bine 
pregătit din colectivul în fruntea 
căruia se găsește. De aceasta ține 
în largă măsură prestigiul și au
toritatea lui- Dar nu numai de 
aceste atribuite.

Căpitanului unei echipe e absolut 
necesar să i se recunoască—poate 
chiar înaintea celor fizice și teh
nice — o seamă de însușiri de 
ordin moral, de voință și pedago
gice. ce prețuiesc mult mai mult 
decît primele și-l pot face înainte 
de toate iubit, stimat și respectat 
de sportivii pe care el îi conduce. 
Căci căpitanul de echipă e intr- 
adevăr un conducător. Și, ca orice 
bun conducător, el trebuie să aibă 
o ținută morală corespunzătoare, 
pe terenul de sport ca și în muncă 
și în viața de toate zilele.

Pe terenul de sport însă, el tre
buie să se impună mai presus de

PITĂ X I I ECHIPEI
orice prin calitățile caracteristice 
comandanților de oști pe cimpul 
de bătaie, cu a căror misiune 
rostul lor se aseamănă în defini
tiv foarte bine- Aceste calități, a 
căror sumă constituie însuși ta
lentul de a conduce și care pot 
face să crească înzecit valoarea 
și tăria unui colectiv sînt: curajul, 
spiritul de luptă, de inițiativă și 
de sacrificiu (din care derivă 
exemplul personal), simțul de ori
entare tactică operativă, buna cu

noaștere psihologică a oamenilor 
cărora e chemat să le anime forța 
de luptă și, în sfîrșit, calmul. Mai 
ales, calmul, fără de care adese
ori nici una dintre celelalte însu
șiri nu mai poate avea greutate 
întreagă, năruind stima și dra
gostea pentru căpitanul de echipă. 
Acesta. în loc să se bucure de 
plinătatea adevăratei autorități, 
începe să fie—din pricina impulsi
vității sale — numai temut. Ca 
un fel de-., vătaf și ca orice om 
nedrept. Căci atunci cînd îți pierzi 
firea e imposibil să mai fii drept 
și-n nici un caz nu mai poți fi în 
stare să stăpînești cum se cuvine 
un colectiv, să-l îlmbărbătezi și 
să-i însutii — în locul încrederii 
în sine — altceva decît propria-ți 
nervozitate, exteriorizată prin ine
galitate de tratament, printr-o 

condamnabilă îmbufnare pornită 
din capriciozitate. Și, de bună 
seamă, contează mai puțin în a- 
semenea cazuri consecințele pe 
care va să le suporte—moralmente 
—orgoliul individului, în speță că
pitanul de echipă, cit colectivul, a 
cărui destrămare și cădere—cîte- 
odată mai gravă decît o simplă 
înfrângere—reprezintă principala 
primejdie.

...Sînt reflecțiile pe care ni le-a 
prilejuit—din păcate — o recentă 

întîlnire internațională, și anume, 
aceea a echipei noastre masculine 
de volei cu reprezentativa Ceho
slovaciei.

N-a fost prima oară, dar sperăm 
să fi fost ultima dată cînd maes
trul emerit al spartului Ștefan 
Roman—căci, așa cum desigur ați 
înțeles, despre el e vorba—ne-a 
mai servit ocazia să constatăm că 
la bagajul utilelor sale însușiri 
tehnice nu a reușit încă să le 
adauge și pe acelea pe care i le 
solicită în mod imperios misiunea 
sa de căpitan al echipei naționale- 
Simțul pedagogic, ponderea,, cal
mul și în special renunțarea la 
prostul obicei de a înlocui încura
jările atît de folositoare uneori 
coechipierilor —■ și mai cu seamă 
rjelor care greșesc—cu reproșuri, 
cu răsteli și eu bruftuluieli ce nu 

r
■

pot da și nici nu dau decît rezul* 
tate negative. Și e păcat. Și pen
tru căpitanul echipei, dar mai ales 
pentru echipă. De aceea am și în-1 
credințat tiparului observațiile a- 
cestea.

Cît privește pe Ștefan Roman— 
pe care îl sfătuim să primească 
și să urmeze exemplul unor capi" 
tani de echipă cum sînt: maestra 
emerită Elena Jianu (căpitana e- 
chipei feminine de handbal). An
drei Folbert (căpitanul reprezen
tativei masculine de baschet) sau 
ceva mai aproape de el, pe al că
pitanului celeilalte reprezentative ’
de volei a țării noastre, maestra : 
emerită a sportului Rodica Să- • .
deanu—sîntem convinși că-i vor fi j* 
de folos sublinierile puțin îngă
duitoare ale acestui articol* Mai 
cu seamă dacă și jucătorii — de 
obicei prea— supuși — vor cuteza 
de astă dată să recurgă nițeluș 
la instrumentul criticii deschise; 
ajutîndu-1 și ei.

Și poate la viitoarele meciuri, 
cele de la 19 Ș' 21 iulie cu națio
nala R. P. Ungare, vom putea con
semna cu satisfacție că l-am auzit 
pe Roman certîndu-și mai puțin 
sau chiar de loc coechipierii, pe’ 
care în schimb i-a îmbărbătat 
continuu, organizîndu-ie acțiunile

,1»

£ y~....— ------ . . k
și conducîndu-i cu calm și sigu- ji 
ranță la victorie!
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Importante modificări și precizări în regulamentul 
international de schi

De curînd s-au încheiat în loca
litatea Dubrovnik din Iugoslavia 
lucrările celui de al XXI-lea con
gres al Federației internaționale 
de schi, fa cadrul căruia au fost 
luate o serie de importante măsuri 
lco-ate de regulamentul concursu
rilor. lată cele mai importante pre
cizări și modificări care vor fi puse 
în aplicare în viitorul sezon:

— a fost limitat numărul porți
lor la slalom special : 75 pentru 
băieți și 45 pentru fete. Excepție 
fac întrecerile feminine din cadrul 
campionatelor mondiale 
piade'.or Unde numărul 
poate fi majorat pînă la

— au fost suprimate

și olim- 
porților 

50.
penaliză

rile în secunde la proba de sla
lom special, urmînd ca încălecarea 
unui fanion să fie sancționată la 
fel ca la celelalte probe alpine. Ca 
o compensație s-a admis lărgirea 
po-ților la slalom special, care de 
acum înainte trebuie să aibă cel 
puțin 3,20 m.

— timpurile în probele de fond 
Vor fi calculate la zecimi de se
cundă Aceasta pentru a se efec
tua o mai bună departajare a so- 
sl-ilor, care pînă acum (cînd se 
făcea la secundă) creau multe di
ficultăți și nemulțumiri.

— în caz că o pistă într-o pro
bă de fond are două trasee, concu
rentul ajuns din urmă nu este o- 
bligat să cedeze pîrtia celui ve- 

.nit din spate; acesta trebuie să-și 
-idepășească adversarul trecând pe 
pista alăturată.

— căpitanii de echipă și antre
norii nu 
marcarea 
«pine.

au voie să participe la 
traseelor, la probele al

— în probele de fond plecările 
țl sosirile nu pot fi amenajate la 
o altitudine mai mare de 1.200 m. 
Aceasta este o măsură provizorie, 
iar altitudinea definitivă va fi ho- 
fărită anul viitor, după ce-și va 
spune cuvîntul comisia de specia
liști alcătuită pentru studierea a- 
cestei probleme.

— la Jocurile Olimpice și la 
campionatele taondiale schiurile 
vor fi însemnate" cu numărul de 
start al concurentului.

— pista de fond peiitru combi
nata nordică va avea o lungime de 
15 km.

— la probele alpine comanda de 
plecare în cursă va fi dată astfel > 
5... 4... 3... 2... 1... start 1

— pentru a se da posibilitatea 
alcătuirii clasamentelor pe echipe 
5 a decis ca punctajul să fie acor
dat și la probele alpine și la cela 
nordice de la 240 puncte (primul 
clasat).

— localitățile de desfășurare a 
iarn# nu pot 
fără avizul

Jocurilor Olimpice de 
11 stabilite de C.l.O.
F.I.S

— la întrecerile de 
drul campionatelor mondiale o țară 
poate prezenta cite șase concu- 
renți de cursă, iar la probele alpine 
cîte șase concwențr pentru toate 
probele. Pentru aplicarea acestei 
modificări la Jocurile Olimpice sa 
va cere avizul C.l.O.

— s-a recomandat ca la orice 
întrecere să existe panouri în care 
să fie consemnate temperatura, 
starea zăpezii, traseul, profilul 
traseului, date'e trebuind să fie 
modificate din timp în timp, în 
funcție de modificările survenite.

fond din ca-

Arad)

c EM. I

la Arad, motccicliștii au realizat un spectacol pasionant
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-Gr. Bereny (Energia 23 August) a „evadat" din pluton și gonește 
sigur spre victorie

(Foto: L. Goldstein

I Cu fiecare nouă etapă a campio
natului de viteză pe circuit, iubi
torii sportului cu motor din dife
rite orașe au prilejul să asiste' la 
o serie de dispute de un ridicat 
nivel. Așa a fost și duminică, la 
■Arad, unde s-a desfășurat etapa a 
l'Il-a, reușit organizată de către 
asociația Voința.

In ceea ce privește 6Îtua.țiia în 
•clasamentul campionatului, ea s-a 
lămurit definitiv la' trei categorii 
■de cilindrate: la 150 cmc- Venera 
jțVasiliescu (Energia 23 August), 
3a 350 cmc. Grilgore Bereny (E- 
mergta 23 August) și echipajul M. 
XDănesau + Huhn (CCA) la ataș, au 
-devenit campioni: titlu care încu
nunează pe merit munca și valoa
rea categorică a acestor sportivi.

Și la Arad disputele au fost in
teresante, In lipsa lui M. Pop — 
•aflat în străinătate — Tudor Popa' 
((Dinamo), pilotând o mașină net 
superioară a ciștigat clar la 125 

«cmc Aici, este de subliniat cursa 
’■valoroasă făcută de A. Munteanu 
’(CCA) care, pe o mașină mai sla- 
T>ă, a „presat“ totuși serios pe losif 
Popa (Dinamo) clasat pe locul II, 
pe I.F-A.

La 150 omc, Ilona Uilaky (Di
namo) a fost fa zi mare, condu- 
cfad 'dpuă treimi din cursă. Venera 
iVasifeaui, timorată la început, și-a 
revenit, a făcut apoi o cursă inte- ■ 
ligentă, a atacat energic spre final 
■și a cîștigat la limită.' De notat 
«comportarea Măriei Iliescu (Enef-

gia 23 August). Michaela Mun- 
teanu (CCA), Marfa Antonescu 
(Voința) și Nonma Roman (Voin
ța) au contribuit la reușita spec
tacolului.

C. Nedelou (Dinamo), pe tin 
N-S.U. puternic; a condus autori
tar la începiut. Apoi, slăbind (se 
resimte evident în urma acciden
tului suferit recent), a cedat locul 
lui Fl. Costache (CCA), în real 
progres- Și aici a lipsit protago
nistul clasei: L. Szabo (Dinămo), 
aflat și el peste hotare. Deosebit 
de palpitantă a fost întreoeroa la 
350 cmc- Gh. Voiculesou (CCA), 
V. Szabo (Dinamo), Gr. Bereny 
(En. 23 August), Ghearghe Ion 
(CCA), St. Iancovici și C. Rado
vici (En- 23 Auiguist), luptând cu 
îndîrjire au oferit un spectacol 
pasionant, prin schimbările în or
dinea trecerii la fiecare tur. Apoi, 
Gr. Bereny s-a detașat treptat, 
obțintad o victorie categorică-

La 500 cmc. s-a alergat fa grtup 
compact și vijelios primele tunuri. 
Apoi, N. Buesciu (Locomotiva) a 
„evadat" din pluton, și a condus 
tot timpul, fiind tatonat insistent 
de către Gh- Voiculesou (CCA), 
care se comportă mat bine ta 500 
cmc. decât1 la 350 cmc. Echipajul 
M. Dănescui+Al- Huhn (CCA) a 
țișnit chiar din plecare și a ter- 
minait cursa detașat. O comportare 
frumoasă atu avut șt echipajele 
Jean Ioniescu+I. Gavrilă (Dina
mo) și I- Tudorancea +il. Mățăua- 
nu (Voinția). ultimul fiind debu
tant fa campionat.

TINERII NOȘTRI FOTBALIȘTI IN DRUM
SPRE MOSCOVA, VIA KARLOVY VÂRY- 

GOTTWALDOV - VARȘOVIA

COPIL III a revenit în edupa 
de tineret a tării după o lungă 
absență datorată unui accident. 
Să sperăm că el va fi la înălți
mea misiunii care îl așteaptă.

Tinerii noștri fotbaliști au ple
cat — pentru trei jocuri — în Ce
hoslovacia și Polonia. Joi diminea
ță, printre nerăbdătorii membri 
ai delegației noastre domnea mul
tă voie bună. Fotbaliștii se gîn- 
deaiu cu plăcere și bucurie la în
tâlnirile lor cu jucătorii cehoslo
vaci și polonezi, printre care mul
te vechi cunoștințe, dar mai ales 
la ținta finală a acestei călătorii: 
U.R.S.S. și Moscova, orașul Fes
tivalului și Jocurilor Sportive ale 
Tineretului.

In febra plecării ne-a fost 
greu să legăm discuții cu mem
brii lotului Selecționatei de tine
ret a R.P.R., mai ales eu antre
norul de stat Braun Coloman. Și 
nu pentru că lui „Cibi-baci" i-ar 
displace „șueta". Dimpotrivă. Dar 
Braun este foarte ocupat. Pînă la 
urmă, însă, știind despre ce este 
vorba, n-a mai rezistat tentației 
unei discuții despre fotbal și ia
tă! gata să ne răspundă:

— „Ce scop au jocurile din Ce
hoslovacia și Polonia?" a fost 
prima noastră întrebare.

— „Turneul urmărește obișnui- 
rea jucătorilor noștri cu jocurile 
internaționale în deplasare, pe de 
o parte, iar pe de alta omogeniza
rea Și definitivarea formației pen
tru turneul din cadrul Jocurilor 
Sportive ale Tineretului de la 
Moscova. Asemenea jocuri au fost 
necesare pentru că, deși în pre- 
gătirea lotului nu am avut difi
cultăți, totuși nu am putut realiza 
omogenizarea dorită datorită fap
tului că în linia de atac, în spe
cial, nu am avut la dispoziție me
reu aceiași jucători. De altfel, 
greutăți am întîmpinat la alcă
tuirea lotului din cauza progra
mului competițîonal și internațio
nal încărcat, oare nu ne-a dat po
sibilitatea să formăm un lot defi
nitiv, neschimbat. In plus, în ul
timul moment au intervenit două 
indisponibilități (Constantin și V. 
Anghel); una din ele ne determină 
să recurgem în turneu la improvi
zarea lui Seredai ca extremă 
stingă, post în care, însă, cefe
ristul a maj jucat în echina sa, 
cu rezultate destul de bune".

— „Unul din meciuri am auzit 
că se va disputa în nocturnă. Nu 
vă va deranja?"

— „Dimpotrivă, ne va fi de fo
los, pentru că — după cum sîntem 
Informați — la turneul de fotbal 
de la Moscova, o parte din jocuri 
se vor disputa la lumina reflec
toarelor. Deci jocul de 
maldoo din 16 iulie va 
într-o anumită măsură pe 
noștri cu „nocturnele".

— „Cînd veți alcătui 
definitivă?"

— „Abia după al doșlea joc 
din Cehoslovacia. In aceste două 
partide vom folosi două - formule 
de formație, pentru că avem mul
te posturi cu <âte doi candidați: 
Cozma—Dungu, Soare—Ivănescu, 
Lazăr—Stancu, Bodo—Al. Vasile 
etc. In primul meci, la 13 iulie la 
Karlovy Vary, intenționăm să 
aliniem echipa: Cozma—Pahonțu, 
l. Lazăr, Soare—Efodo, Nunweil- 
ler—Ene II, Meszaros, ~ 
Dinuleseu, Seredai. In al doilea

joc vom folosi toat^ „dublurile", 
astfel incit după aceste două me
ciuri să putem trage concluzii 
valabile asupra formației defini
tive care va fi încercată la Var
șovia, în partida cu echipa de ti
neret a Poloniei".

— „Sînteți mulțumiți de sta
diul de pregătire a jucătorilor?11

— „Jn general, da. Din punct 
de vedere tehnic și tactic, gradul 
de 
te bun din punct de vedere moral. 
In 
tea fizică și 
prea marei solicitări a jucătorilor 
în acest sezon încărcat desfășurat 
pe călduri foarte mari. Sper însă, 
tntr-o reconfor'are fizică 
turneu în Cehoslovacia 
nla".

—< „Ce perspective are 
nata de tineret în apropiatele în
tâlniri la care se va prezenta?"

— „Nu știu încă precis cine va 
participa la turneul de fotbal de 
la Moscova. Se pare că. vor lua 
parte două echipe sovietice, for
mații de tineret ale Ungariei, 
Poloniei și Bulgariei, selecționate 
libaneză, siriană, egipteană. 
Nu-mi pot da seama de valoarea 
acestor echipe. Dar, în ce priveș
te echipa noastră, fiți siguri că 
se va prezenta la înălțimea aș
teptărilor ridicate de o formație 
de speranțe, de perspectivă, care 
urmează să formeze și să asigure, 
apoi, cadrele necesare primei e 
chine naționale.

Echipa noastră va lupta pen
tru succesul culorilor pe care le 
reprezintă și nu vom refuza o 
eventuală victorie. Dar nu vom 
face un scop în sine din rezulta
tele acestui turneu al prieteniei. 
In principal urmărim verificarea 
și pregătirea fotbaliștilor noștri 
tineri in atmosfera jocurilor in
ternaționale, mărirea experienței 
lor. Și dacă vom realiza toate a- 
cestea, 
echipă 
joc și 
rite în 
ine".

Alici s-a încheiat discuția noas
tră cu 
mai fi avut muilte de spus; ne-a 
și spus-o, ceea ce — de altfel — 
citeam și >pe fața TuT; dar n-ar fi 
putut continua fără riscul de 
pierde avionul.

pregătire este acceptabil, foar-

schimb, lasă de dorit pregăti- 
aceasta din cauza

in acest 
și Polo-

selecțio-

vom crea cu siguranță o 
capabilă să procure prin 
satisfacția rezultatelor do- 
compania formațiilor stră

■antrenorul Braun, care ar

<p- g)

a

■

Florica Oțel—speranța .
Marea competiție de masă 

C.U.T., care a scos la iveală, su
medenie de talente pentru spor
tul nostru, a consacrat atletis
mului și pe tflnăra itimișoreancă 
Florica Oțel, 
atunci proba 
finind nu 
victorie dar 
«nițător.

Din acel 
Oțel a început să se ocupe mai 
mult de atletism, înregistrind 
prțogrese evidente, în cursele de 

semi-fond. In anul 1953 ea a de
venit pentru prima oară campioană 
a țării (400 m.—59 6 sec.), repe
tând performanța în 
m. —60,0) și în 
—2:12,5). In 1954 
și-a înscris numele și pe tabela 
recordmanelor țării (400 m. —58,7 
sec-; pînă la sfîrșitul anului a dus 
recordul la 58,3 sec-), iar anul tre
cut a devenit recordmană pe 800 
m. (2:12,5 —2:11,3 —2:09,9). Cu 
ultimul din aceste recorduri Flo
rina Oțel și-a asigurat un loc 
fruntaș in ierarhia celor mai bune 
specialiste mondiale ale cursei de 
800 m- (locul 17).

In 1957, muncind mai bine ca 
aricind, antrenîndu-se cu o perse
verență pe care antrenorul ei La- 
szlo Hires o dă tuturor ca exem
plu, și colaborînd minunat cu prie
tena sa Elisabeta Buda, Florica 
Oțel a avut comportări demne de 
laudă. In primul concurs internațio

nal din acest sezon (memorialul Ku- 
socinski de la Varșovia) Florica a 
terminat învingătoare 
înaintea unor 
bile: poloneza
(2:09,1 în 1956) și ■ 
Norah Smalley (2:12,2 
Puțin timp mai apoi, la 
ea a întrecut-o și pe 
alergătoare cehoslovacă 
Miillerova, stabilind totodată 
excelent record de 2:08,8. La nu
mai o săptămînă, în meciul dintre 
echipele R. D. Germane și R.P-R. 
de la Aue, Florica Oțel a întîlnit-o 
pe recordmana Germaniei, Ursula 
Donath, una dintre primele aler
gătoare a'e lumii. Comportîndu-se 
strălucit, cu o tactică chibzuită 
și perfect realizată, reprezentanta 

noastră a înregistrat două impor
tante succese : a învins-o pe Ulla
Donath și a stabilit un record de 
valoare mondială 2:07,9.

'După recordul sovietic, care este 
în același timp și record al lumii 
(2:05,0 Nina Otkalenko — 1955), 
după performanța Dianei Leather

Aceasta a ciștigat 
de 500 m. plat ob- 

numai o frumoasă 
ți un rezuBtat pro-

an (1948) Florica

1954 (400 
1956 (800 m.
Florica Oțel

(2:11,3)
adversare red ut a- 

H alina Gabor 
englezoaica 

I în 1956).
București 
valoroasa 
Bedriska

un

2:06,9, net 
pentru că i 
Marii Brita 
recorduri 
manțele rea 
sulelor, și 
niei (2:07,5 
urmează în 
cordul țării 

Peste puț 
se va alinia 
m. din cadru] 
cova. Cu ace: 
o serie dintre 
toare ale Iun 
tele sovietice

Floriaa C

v©
•<

real foi

Bukiissy,

fa Gott- 
obișnui 

jucătorii

echipa

Ați făcut cunoștință în numerele 
trecute ale ziarului nostru cu ma
joritatea bazelor sportive care vor 
găzdui întrecerile Jocurilor tinere
tului de la Moscova. Ați admirat 
siilueta cochetă a „Micii airene", 
liniile pline de frumusețe sobră ale 
bazinului descoperit, dimensiunile 
„Palatului sporturilor'1. Acum, vă 
prezentăm construcția cea mai im
punătoare a complexului de la 
Lujniki, marea „Arenă centrală'1.

Iat-o văzută (parțial) dinspre in
trarea 
beton 
103.000 ____
perfectă. Gazonul terenului de joc 
este excelent iar pista de atletism, 
rodul muncii celor mai pricepuți 
tehnicieni și specialiști, satisface 
și gusturile cele mai pretențioase. 
Tare, dair elastică, cu un drenaj 
perfect, ea este utilizabilă chiar și 
după o ploaie torențială. Nu încape 
îndoială că și pista „Arenei cen-: 
trade" va contribui -la succesul în
trecerilor atletice, via ajuta pe spor
tivi să-și realizeze cele mai bune 
performanțe.

O vizită sub imensele tribune de 
beton air însemna de Fapt o călăto
rie printr-<un veritabil... labirint. 
Aproape 2.000 de încăperi se află 
amenajate aici. 19 săli de sport, 
peste 100 de vestiare și camere de 
odihnă, un hotel cu 600 locuri, două

restaurante, trei braserii, un muzeu 
a'l sporturilor, sală de teatru și de 
cinematograf, etc, etc, stau la dis
poziția sportivilor și vizitatorilor.

Intr-una din 2 
stat de vorbă cr 
ponentele echipei 
niine de baschet, 
ne spună cite cev 
rile pe care le f< 

„Am început i 
Jocurile tineretul) 
de mai multă vi 
susținute în com| 
taliei și lugosl. 
de un
ELENA ȚINTOI 
antrenori, prof. L 
prof. Sigismund 
alcătuit •• pr, 
gătire u „iul c 
deloc obositor 
stimulativ. Am e 
aruncările la coț 
ziții și distanțe 
mea, cred că sini 
greș din acest : 
tlntr-adevăr, — 
lela Zăvădescu, 
fost acordate mi 
na merit aruncări

py

principală. Tribunele din 
armat au o capacitate de 

locuri. Vizibilitatea este

F.



Punct la retrospectivele asupra campionatului 
european de baschet de la Soția

sfă-

dubla

fruntași.

roinînesc
atîtea

ATLEȚII SOVIETICI

din 
fi de

aspecte 
ar mal

le trecute am 
două din com- 
laționăle femi- 
,e-am rugat să 
despre pregăti-

întiln.re 
reprezen-

întîmplător. 
— care este 
de aducerea 
spontaneitate

compor- 
compania

ne-au 
pre- 
dar 

ales.

(n.r. R. 
șansă în

Fază de la ultimul meci masculin 
d ntre R.P.R. și R, Cehoslovacă

pre- 
Eii-. 
im-.

Moscova, Franța va alinia cea 
război. Deci, atenție rugbiști

conduce
Kusocinski din acest an

să pătrundem cît mai

Refor
mă e- 

de va- 
Mosco-

o performanță

Cunoscuta 
soare deschisă

„Salut din

în cursa de 800 metri...

Rominiei și

D. Germane caae cu cîșșigat cc 
scorul de 16—13 (11—7).

Cu toate ’ *

Dispută între doi dintre cei mai buni jucători ai campionatului: 
Baumriik (Cehoslovacia) și Novacek (Romînia). învingător, baschet
balistul cehoslovac, care a reușit să înscrie. Urmăresc duelul Sip și 

Skerjik (Cehoslovaca), Nimicesc, Fodor, Rădiucanu (Romînia)
(Foto : Eftimie lonescu)

ca record 
atletism a 

aghează ca 
:cît perfor- 
iprinsul in- 
lul Germa
nath — 1956) 
iondială re

orica Oțel 
:ursei de 800 
de la Mos- 

i va intilni 
bune alergă- 
nte cu atle-

Otkalenko,

Ludmila Lisenko, Aida Lapșina, 
pe Ursula Donath (R.D. Germană), 
Halina Gabor (Polonia), Bedriska 
Miillerova (Cehoslovacia), Tveta- 
na Isaieva (Bulgaria), Aranka 
Kazi (Ungaria), etc.

„Aștept cu neeșbdaee întilnirea 
cu cele mai puternice specialiste 
mondiale ale cursei de 800 m. 
ne-a declarat Florica Oțel, 
dul stabilit recent la Aue 
bligă pentru noi rezultate 
loare. Voi fi fericită ca la 
ca 6ă pot obține 
cît mai bună!"

ROMEO VILARA

In cursa de 800 m. la memorialul.

„Voleibaliștii romîni se numără 
printre cei mai buni din lume"
Ne mai despart 

puține zile pină la 
începerea Jocurilor 
prietenești de la 
Moscova. Sportivii 
noștri își desfășoa
ră acum ultimele 
antrenamente; in 
toate disciplinele 
au loc „repetițiile 
generale" înaintea 
intrării în... scenă.

Voleiballș' i ro
mîni își intensifi
că și ei pregătirile 
și acum, în ajunul 
plecării, după me
rituoasa 
tare în 
excelenților volei
baliști cehoslovaci, 

reprezentativele 
masculine și femi
nine vor susține 
un nou examen: 
de la Orașul Stalin cu 
tativele R.P. Ungare.

Prieten i unguri acordă o im
portantă deosebită meciurilor de 
la sfîrșitul săptămînii viitoare. E
chipa masculină a arătat în ulti
ma vreme o formă bună dispu
tând de două valoroase formații; 
Franța și lugoslovia.

Intr-unui din ultimele numere 
ale ziarului „Nepsport" a apărut 
declarația arbitrulut maghiar Sze- 
le Denes care a condus întîlnirea 
cu Cehoslovacia.j Din cuvintele lui Szele, reiese

a „evada” din mediocritate... 
ne pro mit baschetbalistele

epătirile pentru
de ’

me 
inia 
/iei 
s - 
ESCU.
on Teodorescu și

Ferenc z,
gram 
e „t- -',
și, mai

tersat foarte mult 
, din diferite po- 
și, după părerea 
om în mate pro- 
rnnet de vedere".
intervine Vio

— faptul că au 
ilte ore de antre- 
wot la coș a dus

la Moscova 
și meciurile 
echipelor 1- 
ne-au fost

- ne-a spus 
Actualii

la simțitoarea îmbunătățire a pro
centajelor. Dudu Predescu, Viorica 
Antonescu, Lili Dinescu, Eva Fe- 
renez, Octavia Cucuruz, Anca Pop, 
Hanelore Kraus și Elena Tintores- 
cu stăpînesc acum bine „coșul" 
și au o eficacitate sporită față de 
aceea de la joourile cu Italia și Iu
goslavia. In plus, accentul pus la 
antrenamente pe dezvoltarea jocu
lui colectiv a contribuit în mare 
măsur~ la închegarea formației 
astfel că eu, ca și toate colegele, 
sper să avem o comportare bună. 
Avem datoria să dovedim că am 
progresat și fiecare dintre noi sîn- 
tem animate de dorința de a depăși, 
în sfîrșit, stadiul de mediocritate 
în care ne zbatem. Și sînt convinsă 
că la Moscova, alături de cele 
mai bune formații din Europa, vom 
face acest pas".

„Desigur — completează Elena 
Tintorescu, — toți așteaptă să 
avem și rezultate, nu numai com
portări frumoase. Și sper că de 
astă dată vom ști să ne înfrîngem

emoția care ne-a adus de 
ori insuccese, și ne vom valorifica 
posibilitățile. In plus, vreau să 
spun că sînt dornică să văd din 
nou duelul dintre echipele Uniunii 
Sovietice, Cehosovaciei și Bulgariei, 
între care s-a dat în ultimii ani 
lupta pentru supremație".

clar valoarea ridicată a echipelor 
noastre reprezentative, progresul 
pe care l-au înregistrat în ultima 
vreme jucătorii noștri j , 
In echipa romînă — declară De
nes — n-au mai rămas din cei 
„vechi" decît Roman și Ponova, 
restul sînt tineri. Toți jucătorii 
sînt excelenți trăgători, mînusesc 
eu multă abilita*e balonul atît în 
atac cît și în apărare.

Echipa feminină este de asemenea 
bine pregătită. Jucătoarele au o 
avansată tehnică individuală și pe 
teren le reușesc cele mai variate 
scheme. Echipa noastră 
P. Ungară) n-are nici o 
meciul cu romîncele.

In concluzie, voleiul 
ocupă un loc de cinste în ierarhia 
valorilor mondiale. Voleibaliștii 
romini sînt azi printre cei mai 
buni din lume. Misiunea noastră, 
a declarai în încheiere Szele Denes, 
va fi foarte dificilă, dar ea va 
constitui un prilej de a ne verifica 
forțele înaintea marilor întreceri 
de la Moscova".

Analizînd și alte 
jocul echipei noastre 
spus următoarele :

• Reprezentativa 
antrenorii ei au greșit neîncercînd 
mai mult acțiuni bazate pe pă
trunzători. mai ales că primii care 
...au dat în primire au fost pivoții, 
lipsiți uneori de combativitate 
(Cucoș, Nagy). Adeseori „săge
țile” (cum ie spuneam jucătorilor 
de viteză — Costescu, Niculescu, 
Folbert) au remontat handicapuri 
create de insuficiența fizică a pi- 
voților. Asemenea schimbări de 
ritm — de la acțiunile calculate, 
„au ralenti”, cu colaborarea pivo- 
ților — la cele rapide, surprinză
toare, axate re pătrunderile jucă
torilor de cîmp, ar fi avut efectul 
ruperilor din cursele de fond care 
pun in derută pe adversar. Nu este 
mai puțin adevărat însă că...

e Naționala noastră trebuie 
să-și pună la punct bagajul cunoș
tințelor tactice. La pretențiile și 
valoarea tehnică ale jucătorilor 
romîni este absolut necesar ca ei 
să învețe mai multe combinații tac
tice, să le privească cu toată în
crederea și să le aplice cu convin
gere. Ele nu sînt, firește, „literă 
strictă”, dar fără această bază, 
imaginația creatoare — al cărui 
rol este de necontestat — nu va 
avea pe ce să se brodeze și jocul 
va fi dezorganizat, 
Mihai Nedef însuși 
preocupat (lăudabil) 
unei înviorări prin 
și imaginație, în acțiunile echipei 
noastre — a fost, sîntem siguri, 
primul care a remarcat că fiecare 
echipă vine cu multe lucruri pre
gătite de acasă la care recurge 
în situațiile critice. Și noi trebuie 
să depășim actuala fază cînd na- 
ționai a are o singură acțiune

tactică — este drept, originală — 
pregătită în mod temeinic și să 
ajungem 
mult în tainele acestui adevărat 
labirint al tacticei baschetului pe 
care numai rugbiul îl mai ega
lează din acest punct de vedere.

• Ca să ne menținem și să ur
căm pe plan european apare ca o 
necesitate selecționarea tot mai 
curajoasă și obiectivă în echipa 
națională a celor mai valoroase 
elemente. Pentru aceasta este ne-: 
cesar ca 4—5 locuri din reprezens 
tativă să fie mereu revăzute pen-; 
tru a se avea mereu siguranța că 
în echipă sînt cei mai în formă 
jucători. Așa cum s-a procedat 
chiar acum, după campionatele eu
ropene, cînd au fost introduși în 
lot Marian Spiridcn și Albu, doi 
jucători în formă care pot fi ver--. 
ficați în cadrul turneului de Ia 
Moscova.

• Pentru a pune la punct a 
chestiune care se pare că a fost 
rău înțeleasă precizăm că cei doi 
antrenori — Vasile și Alexandru 
Popescu — nu au fost nici un mo
ment influențați în hotărîrile lor 
cu privire la conducerea formație!. 
Atît antrenorii veniți ca simpli tu
riști la campionate cît și ceilalți 
sportivi romini sosiți cu excursia 
ONT au încurajat echipa națională 
ceea ce nu este tot una cu a 
tui echipa națională.

• Cei doi arbitri romini
zenți la Sofia, Dan Chiriac și 
gen Hotya au produs o bună 
presie. Hotya a trecut cu „foarte 
bine” examenul de arbitru inters 
național, iar Chiriac a arbitrat a 
serie de întîlniri importante din 
turneul final (Bulgaria—Franța,
Cehoslovacia—Ungaria, Ungaria—> 
Franța) dînd deplină satisfacție.

EFTIMIE 1ONESCU

Noutăți despre Jocurile tineretului
IN XV-LE FRANCEZ PENTRU MOSCOVA FIGUREAZĂ TREI 

CĂPITANI AI ECHIPEI NAȚIONALE
Federația franceză de rugbi a anunțat miercuri că la cea de a 

IlI-a ediție a Jocurilor sportive internaționale prietenești Franța va 
fi reprezentată de echipa sa națională. In vederea selecționerilor a 
intrat un lot numeros de jucători din rîndul cărora au fost aleși în 
urma mai multor trialuri 20 sportivi care vor face deplasarea în ca
pitala Uniunii Sovietice. Printre aceștia figurează Jean Prat, Dufau 
și Celaya care au fost căpitani ai reprezentativei franceze. Jean Prat 
deține recordul selecționărilor fiind inclus de peste 50 de ori în 
echipa națională. Dufau și Vannier au făcut parte din echipa conți- 
nentului. Din lot mai fac parte Vignes, Moncla, Domenech și Vigier 
pe care spectatorii bucureșteni i au putut urmări în meciul Romînia- 
Franța. După părerile specialiștilor, la cea de a lH-a ediție a Jocu
rilor internaționale prietenești de la " ~ '
mai puternică echipă a sa de după 
romînil

Ne va vizita una dintre cele mai puternice echipe 
din handbalul mondial: reprezentativa R. F. Germane

SE PREGĂTESC...
Cei mai buni atleți ai Uniunii Sovietice iau parte acum la con

cursuri și competiții de calificare în urma cărora va fi desemnată 
echipa de atletism a U.R.S.S. la Jocurile tineretului. In cele mai 
multe dintre probe au și fost obținute o serie de rezultate remarca
bile. Astfel, în proba de 1.500 m. șase atleți au coborît sub 3:50,0. In 
fruntea lor se află recordmanul țării Pipine cu 3:43,4. Doi atleți au 
alergat 5.000 m. sub 14 min. iar alți șase 3.000 m. obstacole sub 9 
min. Merită să fie citate rezultate ca 20,9 sec. pe 200 m. (L. Barte- 
niev), 47,8 sec. pe 400 m. (M. Nikolski) 1:49,7 pe 800 m. (N. Ma- 
ricev). Opt atleți au aruncat ciocanul dincolo de 60 m. Pe lista celor 
mai buni figurează în ordine M. Krivonosov — 66,89 m., F. Tkacev 
64,36 ni. A. Samoțvetov 63,18 m. și S. Nenașev 63,10 m. La săritura 
cu prăjina un nou record al țării a realizat Cernobai, trecînd ștacheta 
ridicată la 4,50 m. iar la triplu salt tînărul 'K. Tîgankov a obținut 
16.04 m. — a doua performanță din istoria atletismului sovietic.

Un mare salt calitativ a fost înregistrat la proba de săritură în 
înălțime, unde zece atleți au trecut 2 m. Cei trei titulari în echipă se 
pot 'însă întrezări: furii Stepanov — 2,09 m., Igor Kaskarov și Vla
dimir Sitkin 2.06 m.

DORINȚA CHRISTEI STUBN1K
atletă din R.D.G., Christa Stubnik a adresat o scri- 
participanților la întrecerile tineretului de la Moscova.

„ inimă pe toți participantă la marea competiție. —
scrie atleta germană. Din experiența numeroaselor întreceri interna
ționale la care am participat mi-am putut da seama că în cadrul lor 
s-au legat sincere prietenii, indiferent de limba, naționalitatea sau 
culoarea pielei participanților. Urez tuturor concurenților ca Jocurile 
să le aducă succesul dorit.

Dorința mea cea mai mare a anului 1957, este să iau parte la 
întrecerile tineretului de la Moscova".

Fără îndoială că unul din ceie 
mai importante evenimente spor
tive ale acestei luni îl va consti
tui întîlnirea internațională de 
handbal dintre echipele masculine 
ale R. P. Romine și R. F. Ger
mane, care va avea loc la Bucu
rești la 21 iulie. Aceasita, pe de 
o parte, pentru că în ultimul timp 
handbaliștii noștri au obținut re
zultate internaționale dintre cele 
mai remarcabile (victoriile din 
Iugoslavia fiind concludente în a
cest sens) și, pe de altă parte, 
deoarece formația oaspe este câș
tigătoarea ultimei ediții a campio
natelor mondiale.

Câștigătoarea ultimei ediții a 
campionatelor mondiale... Catego
ric că spunînd doar atît despre 
redutabila echipă masculină de 
handbal a R. F. Germane ar în

semna să prezentăm „telegrafic" 
pe viitorii noștri oaspeți. Din a
nul 1951, chid a disputat primele 
meciuri internaționale, echipa mas
culină a R. F. Germane a dominat 
net handbalul mondial, împărțind 
în ultima vreme superioritatea cu 
echipa R. D. Germane. Intere
sant în această privință este fap
tul că, de la data cînd a jucat 
primele partide internaționale și 
pînă în prezent, echipa R. F. Ger
mane nu a părăsit decât o singură 
dată învinsă terenul: în ziua de 
28 aprilie anul acesta la Hanovra 
meciul dintre echipele R. F. Ger
mane și R. D. Germanie s-a înche
iat cu victoria reprezentanților R

aacssea, paamaareul 
handbaliștilor vees-germani rămîne 
impresionant. La ultimele ediții X
ale campionatelor mondiale ei au 
cîștigat de o manieră categorică. jg 
Astfel, în 11952 cînd această corn- ” 
petiție a avut loc în Elveția e- 
chrpa R. F. Germane a cîștigat 
toate meciurile la scor: cu Dane
marca 23—10; cu Saar 19—2; 
cu Olanda 29—6; cu Austria 19—4; • 
cu Suedia 19—8. Mai tîrziu, în a
nul 1955 cînd campionatele mon
diale s-au disputat în R. F. Ger
mană rezultatele viitorilor noștri .
adversari au fost la fel de bune: n 
cu Portugalia 9—4; cu Norvegia If 
22—2; cu Austria 21 — 18; cu l«
Iugoslavia 23—12; pu Cehoslovacia , ( 
11—8; cu Elveția 25—13.

In anul următor (1956) echipa L, 
reprezentativă de handbal a R.F. ■ . 
Germane a întreprins un lunrr tur- I 
neu în Japonia, fiind prima echipă • _ 
europeană de handbal care a e- ; 
volua-t în îndepărtata țară a cri- •• 
zantemclor. Ambele meciuri Japo
nia—R. F. Germană s-au încheiat 
cu victoria oaspeților : la Osaka • 
27—16 și la Tokio» 28—10.

Dacă ar fi să continuăm prezen
tarea handbaliștilor vest-germari ■ 
ne-ar fi necesar un spațiu prea ’ 
larg. Am căutat însă ca foarte- 
succint să înfățișăm cititorilor 
noștri ce este mai interesant din 
palmaresul echipei masculine de 
handbaa1 a R. F. Germane, care 
va evalua peste opt zile la Bucu
rești.

I



Flamura roșie șî C. S. A. 1 continuă să conducă 
în campionatul de mare fond pe Dunăre

IARNA CAR ȘI VARA SANIE...
„.sau despre activitatea patinatorilor in timpul verii

• O SOSIRE FARA PRECEDENT •CANICULA A LASAT LOC 
FRUNTAȘE IN TREI CLASA MENTE

FURTUNII • FLAMURA ROȘIE

Călărași 12 (prin telefon de Ta 
trimisul nostru). înaintea plecării 
în etapa Oltenița-Călărași, con- 
cuirenții studiau cu atenție tabe
lul cu rezultate din etapa pre
cedentă (Giui giu-Oltenița, 63 km). 
Această etapă se soldase cu re
zultate așteptate la caiac, unde e- 
chipajele Flamurii roșii își con
firmaseră superioritatea, păstrînd 
primele patru locuri în clasamentul 
general și menținînd echipajul lo- 
comotivist Petrescu-Man pe loctul 
V, în ciuda hotărîrii sale de a-și 
surclasa adversarii. Rezultatul fi
nal a fost că Flamura roșie a că
pătat în clasamentul general pe 
echipe la caiac un avantaj de 
peste o oră față de a doua clasată. 
Progresul (41 h. 01 min. 32 sec 
față de 4201:55). Mult mai strînsă 
a fost lupta canoelor în etapa 
a IV-a. Handicapată prin schim
barea ambarcațiunii (deteriorată 
din proprie neglijență) echipa 
CSA I pierde întrecerea cu Fla
mura roșie (care străbate cei 63 
km. ai etapei în 3h.36:03] dar, fapt 
fără precedent în istoria campio
natului, sosește exact în același 
timp cu canoca Progresului: 
3.41:06. Merită să fie urmărită o 
astfel de luptă, de-a lungul a pes
te 60 km!
• Și iată-ne acum la startul etapei 

a V-a, Oltenița-Călărași (64 km)). 
In sfîrșit, canicula a încetat. In 
schimb, am avut vînt din față și 
valuri mari, care au împiedicat 
realizarea unor medii orare superi
oare și au provocat chiar răs
turnări Și totuși, preferăm valu
rile Dunării valului de... căldură.

O Arn optat de astă dată pentru

Un frumos succes 
la

t (Urmart din pag. 1)

victoriilor obținute prin tuș în 
fața suedezului Mlagnusson și Li- 
get (^ng.) și la puncte în 
fața Iui Goloșin (lug.) și Hals- 
paula (Austria). In clasament 
Solcz a fost urmat de Goloșin, 

Wiczek (Ung.), Magnusson (Sue
dia), Osel (Turcia) și Polanski 
(Ceh).

La 67 kg. Gh. Dumitru a ocupat 
primul loc datorită victoriilor ob
ținute prin tuș (în min. 5) în 
fața lui Polyak (Ung.) și la 
puncte în fața lui Petkov și Sarak 
(T ). FI a pierdut însă la puncte 
în fața Iui Gonczik (Pol.). 
Clasament: 1. Gh. Dumitru
(R.P.R.), 2. Gonczik (Pol.) 3.
Sarak (T), 4. Petkov (lug.) 5. 
Matousek (Ceh ), 6. Istvan Polyak 
(Ung.). Ua 73 kg. Bularca a 
pierdut la puncte în fața turcului

de
Primiim la redacție, din partea 

tov. prof. Petre Tănăsescu — unul 
din veteranii oinei — următorul 
articol cu privire la jocul de oină 
cu două mingi.

In ce constă jocul de oină ou 
două mingi ?

Actualul regulament de joc ră- 
mîne în vigoare, cu următoarele 
completări :

— Mingea a doua va fi de altă 
culoare și se va găsi în perma
nență la juciătorul cerutnaș (al 

doilea mijlocaș);
— Această minge se păstrează 

înlr-o pungă de piele prinsă pe 
o centură.

— Mingea este pusă în joc nu
mai cînd în al doilea culoar apar 
jucători adverși ;

— Mingile sînt pasate și ju
cate numai pe culoarele lor, nu șî 
pe culoarele adverse; iar cînd 
prin pase sau trageri, trec pe ce
lălalt culoar, jucătorii o pasează 
imediat îln culoarul respectiv;

— Cînd pe unul sau ambele cu
loare nu se mal găsește nici un 
adversar, mingile merg la locu
rile lor: Nr. 4 la fruntaiș. liar 

Nr. 2 la centraș (jocul fiind în
chis) :

— Prinsul la mijloc șî scoate
re- ’n joc din oficiu urmează pre

file regulamentare în vigoare: 
Arbitrajul se face normal, cu 
lrea că atunci cînd mingea

«SPORTUL POPULAR 
•a Nr. 3040

urmărirea caiacelor și am însoțit tot 
drumul pînă la Oltenița caiacele 
Flamurii roșii. Intr-adevăr, pescarii 
din Deltă au o pregătire extraor
dinară. Au fost tot timpul în 
frunte iar animatorii cursei, Kozlov 
și Butelkin. au reușit să cîștige 
pentru a cincea oară consecutiv. 
In schimb, locomotiviștii Petrescu- 
Man (Petrescu este campion de 
mare fond în trecuta ediție) n-au 
reușit nici de astă dată să refacă 
din handicap, din cauza unor evi

Canoea C.S.A. I continuă să conducă in clasamentul general
(Foto: D. GIRLEȘTEANU)

dente greșeli de tactică (au mers 
mai mult in zigzag)' deși ambii 
componenți cunosc foarte bine Du
nărea. Alte aspecte interesante: 
„o morișcă" bine organizată de 
echipajele FL roșie II și III îm
piedică pe CSA 21 și Locomotiva 
25 să se apropie de primul loc. La 
km. 425, caiacele Flamurii roșii 
ajung canoea C.S.A. III iar Ia km 
397 Lasă în urmă și canoele CSA

al luptătorilor romîni 
Opatija

Aiwas (decizie complet eronată), 
trebuind să se mulțumească cu 
locul 4. Clasamentul: 1. Horvath 
(lug ), 2. Nystrom (Suedia), 3 
Aiwas (T) 4. Bularca (R.P.R.),
5. Kucinski (Pol.), 6. Sekal (Ceh.), -
La 79 kg; I. Antonson (S), 2.
Silvassi (Ung), 3. Simici (lug.), 
4. Soucek (Ceh.), 5. Soukoup 
(Austria), 6. Sidorovici (Pol.)- La 
87 kg. Gh. Popovici s-a clasat pe 
primul loc, învingîndu-l la puncte 
pe Komarnik (Ceh.) și Barnabas 
Kiss (Ung). El a fost învins la 
puncte de Boke (T). Clasament: 1. 
Popovici (R.P.R.), 2. Komarnik
(Ceh.). 3. Boke (T), 4. BarnabVs 
Kiss (Ung.), 5. Bugasici (lug.),
6. S. Persan (Suedia).

La cat. grea, pe primul loc s-a 
clasat Bakisay (lug.) urmat de 
Sosnovski (Pol.), Soleiman Imur 
(T), L. Person (S), Reznak (Ung.) 
și Simek (Ceh.),

ION ȘEINESCU

O propunere: 

oină cu două mingi
Nr. 2 intră în joc. Ia culoarul de 

ducere, arbitrul din zona de fund 
la imediat conducerea arbitrajului. 
Dacă mingea Nr. 2 intră în joc 
la culoarul de întoarcere, arbitrul 
din zona de bătaie ia Imediat 
conducerea arbitrajului. Arbitrul 
principal, în astfel de cazuri, arbi
trează în culoarul său ;

— Semnalizările arbitrilor se 
fao prin fluier. Tonul fluieruluî 
arbitrului principal trebuie să fie 
diferit de cel al arbitrilor secunzi 
(care vor avea tonuri mai sub
țiri, mai slabe, sau alt sunet). 

Acest lucru trebuie făcut cunoscut 
jircăto-ilor de la prindere (natu
ral atunci cînd pe terenul de joc 
arbitrează doi arbitri);

— Jucătorii mijlocași Joacă îln 
ambele culoare, după cerfnțele 

Jocului, dar numai cu mingea res- 
pecth’ă a culoarului, fără să ame
stece mingile pe culoare ;

— Ținînd seama de rolul extrem 
de dificil al celor cinci mijlocași 
și îndeosebi al centrașului, care 
reglează șî coordonează jocul în 
ambele culcare (centrașul ta un 
moment da* trebuind să răspundă 
la ambele miner: ce se găsesc în 
foc, în cele patru careuri Ia du
cere și întoarcere), se recomandă 
ca ei și, mai cu seamă centrașul. 
să fie extrem rle mobili, viol. eu 
prezervă de spirit și o îndemînare 
deosebită. In cazul cînd centrașul 
nu poate face față jocului, se poate 
încerca jocul cu doi centrași. Decî, 
echipa va fi formată din 12 ju-:

II și Energia care se răsturnase 
din cauza valurilor.

• Cîștigătorii etapei a V-a la 
caiac: Fl. r. 1 (Kozlov-Butelkin) 
4 h. 38:56 urmați de FI. roșie II 
și C.S.A. I. La caiac-echipe, încă o 
jumătate de oră cîștigată de 
Flamura roșie în dauna Progresu
lui: 14.12:34 față de 14.34:58. Pe 
locul III: Locomotiva. Primele trei 
canoe sosesc la mică distanță: 1. 
CSA I 4. 0":31; 2. Flamura roșie 
4.02:17; 3. Progresul. 4.07.12. In

clasamentul general la caiac in
dividual conduc. FL. ROSIE 
1—18, 13:37, FI. roșie 11-18.17:33 și 
FI roșie IV-18.45:46. Pe echipe, 
FLAMURA ROȘIE (55.14:06)) și-a 
mărit Ia o oră și jumătate avan
sul față de Progresul (56.36:53)' și 
la peste 2 ore și jumătate față 
de CSA 1. La canoe, CSA 1 se 
menține în frunte (16.01,19)) la 
circa 4 minute distanță de Fla
mura roșie și la 16 min. de Pro
gresul. In clasamentul combinat 
caiac-canoe, FLAMURA ROȘIE 
conduce de asemenea, urmată la 
mai bine de o oră și jumătate de 
Progresul.
• Mîine (n.r. azi)': Călărași- 

Oltina, 42 km. Duminică: Oltina—
Cernavoda 35 km.

DAN GIRLEȘTEANU

Banchetul în
Cei care urmăresc de mai multă 

vreme activitatea baschetului îșt 
amintesc desigur de splendidele 
reuniuni organizate seară de scară 
în Captială. Terenul Știința a găz
duit ani de-a rîndul cele mai im
portante competiții bucureștene, 
care prilejuiau întreceri pasio
nante, urmărite de mii de specta
tori. Se poate chiar afirma că anii 
1949—1951 au fost anii de mare 
popularitate ai baschetului în Capi
tală, unde fiecare întrecere orga
nizată în nocturnă atrăgea mii de 
spectatori, din ce in ce mai entu
ziaști. Concomitent sau mai tîrziu 

căforî. Aceasta rămîne de văzut 
și de experimentat.

Prin această reformă se reali- 
zeză un joc sportiv extrem de di
namic, spectaculos șl de un nîvel 
tactic și tehnic variat. Desigur, 
îln urma 'experiențelor fcare se 

vor face se vor ivi numeroase noi 
aspețte. Observațiile și sugestiile 
antrenorilor și tehnicienilor le voi 
primi cu interes, pentru ca din 
concluziile ce se vor trage să se 
poată aduce o contribuție în vede
rea unei cît mai largi dezvoltări 
a sport .lui nostru național.

Prof. P. TANASESCU 
membru în comisia centrală 

de oină

A
REVISTA

.CULTDBA FIZICA SI SPORT"

nr. Vixn cu următorul cuprins'

• » • : Jocurile Sportive Interna
ționale Prietenești, mantsestatll 
ale prieteniei dintre tinerii de 
pe tot globul.

M VI.AICU: Cea de a XVI-a ediție 
a Jocurilor Olimpice de vară de 
la Melbourne — £n cifre.

C. ALEXANDIRESCU: Aprecierea 
dezvoltării fizice prin metoda co
relației.

E. GHIBU: Noi aspecte ale perio
dizării antrenamentului sportiv.

L. TEODORESCU: In legătură cu 
perioada pregătitoare in timpul 
verii • echipelor de bascheț

Deunăzi, am primit la redacție 
vizita lui Florin Gamulea, unul 
dintre cei mai pricepuți antrenori 
de patinaj viteză. Sînteți surprin
și? Aproape în egală măsură am 
fost și noi pentru că nu-i lucru 
ușor ca în plin sezon sportiv de 
vară — și mai ales în plină ca
niculă — să te trezești cu acest 
„sol” al zăpezii și al gerului. Și 
unde mai pui că omul era foarte 
grăbit să rezolve 
o serie de tre
buri de specialita
te care-l nemul
țumiseră. Despre 
ce era vorba ?

Comisia centrală de hochei șl 
patinaj a avut lăudabila și prevă- 
zătoarea inițiativă de a organiza 
un concurs de vară a! patinatori
lor de viteză cu scopul atragerii 
sportivilor într-o activitate conti
nuă în vederea verificării pregă
tirii lor fizice generale și speci
fice. Concursul consta în cea mai 
mare parte din probe atletice (vi
teză, fond, sărituri) ca și din alte 
întreceri (genu-flexiuni) și, în 
special, imitația alergării pe pati
ne. Competițiile urmau să încea
pă în primele zile ale lui iunie și 
să continue încă patru luni, avînd 
drept loc de desfășurare orașele 
Cluj, Tg. Mureș, Miercurea Ciuc, 
Orașul Stalin și București. După 
cum se vede o intenție promiță
toare. Dar din nefericire ea a ră- 
rpAS in bună măsură în stadiul de 
deziderat. Și tocmai acestui fapt 
li datorăm vizita și... nemulțumi
rea antrenorului Florin Gămulea. 
Pentru că deși localitățile de mai 
sus se identifică cu înseși centrele 
în care pulsează — de bine de 
rău — activitatea patinatorilor 
noștri de viteză, comisiile respec
tive împreună cu cei cițiva acti
viști nu au prea acordat suficientă 
importanță punerii în practică a 
utilului concurs preconizat de co
misia centrală.

Competiția s-a desfășurat în 
condiții normale doar la Bucu
rești. La Tg. Mureș și Miercurea 
Ciuc, deși existau antrenori pri

nocturna a fost desființat?
au fost amenajate pentru nocturnă 
terenurile Centrul de antrenament 
nr. 2, Progresul Sănătatea, Progre
sul I. T. B., Dinamo, Locomotiva 
Giulești, Energia, Progresul F. B.. 
ș. a., fiecare din ele cunoscînd în 
perioadă de „glorie", o însemnată 
afluență de spectatori.

Ne am amintit de frumoasele 
seri baschetbalistice din acei ani 
cu prilejul finalelor campionatelor 
universitare. Din nou, tribunele de 
la Știința au fremătat de entuzias
mul studenților care-și încurajau 
cu frenezie echipa favorită, iar pe 
teren jucătorii lmptau cu toată ar
doarea pentru a aduce facultății 
sau institutului titlul de campioa
nă sau un loc onorabil în clasa
ment Am mai trecut pe la teren 
peste cîteva zile. Liniște, tribune 
goale Doar cîțiva trecători se o- 
prjseră pentru a urmări antrena
mentul echipei feminine Voința. 
Mărturisim că am avut o strîn-, 
gere de inimă. Apoi, am ple
cat mai departe, curioși să vedem 
dacă și celelalte terenuri sînt la 
fel de puțin populate. Și am con
stat, cu mult regret, că din nume
roasele terenuri cu instalație pen

tru nocturnă, doar Știința și Lo
comotiva Giulești mai sînt in sta
re de funcționare. Centrul de an
trenament nr. 2, Energia. Progre
sul I.T.B., Dinamo, Progresul Să
nătatea, Energia, Progresul F. B., 
sînt fie desființate ca teren de 
sport, fie lipsite de utilajul nece
sar jocurilor în nocturnă. 

apărat
I. GRUIA șl TR. OGRTNJEANTJ: 

Cauze care frinează creșterea 
valorii boxerilor noștri înceDă- 
torl

A. KUMMER: îmbinarea foTmei al 
a ritmului mișcării în învățarea 
probelor de atletism.

D. MANOTLEANU: Observații asu
pra jocurilor de rugbi Bucureștl- 
Londra și R.P.R.-Franța.

A. NT CU: Concursul inițiat de re
vista noastră.

K. WITTEMBERGER: Despre modi
ficările aduse regulamentului 
concursurilor de sărituri în ap*.

P. DARIE: Zece ani de activitate a 
colectivului sportiv al Școlii Me- 

dU nr. 1 din Rtmnicu-Vllcea. 
DXBUQGHAF1S.

cepuți și cu tragere de inimă (Ca
rol Gali și Gheorghe Katona), pe
semne că noutatea acestui soi d« 
pregătire a surprins pe organiza
tori și de aceea ei au purces cu 
întîrziere la treabă. Dar surprin
zătoare este lipsa de interes ma
nifestată în centre pe care se bi- 
zuie patinajul nostru de viteză. Este 
vorba de Orașul Stalin — unde 
comisia orășenească de speciali

tate nu a mișcat 
nici un deget în 
această privință și 
Clujul — unde 
antrenorul Adal
bert Pusztainu-și 

poate rupe nici o clipă din pre- 
țioasa-i activitate la tenis pentru 
organizarea acestui concurs al pa
tinatorilor.

Sînt însă și sportivi care nu se 
preocupă de pregătirea lor din 
timpul verii, rămînind tot la ideea 
că odată cu venirea iernii trebuie 
să înceapă antrenamentele. Alții 
vor să se... fofileze in timpul verii 
și să se pregătească numai iarna, 
cînd... e mai plăcut. Printre aceș
tia se află patinatorul Grigore 
Alexandru de la Recolta București.

Lunile trec însă și patinatorii din 
Tg. Mureș, Or. Stalin, Miercurea 
Ciuc. Cluj, etc. vor fi solicitați să 
facă dovada pregătirii și posibili
tăților lor cu ocazia bogatului se
zon competițional intern șl inter
național care se anunță. Ar fi bine 
deci ca să se treacă la treabă cit 
mai repede, spre folosul patina
torilor noștri de viteză care, se 
știe, nu vor putea lua parte la fi
nalele campionatului republican 
fără dovada trecerii puținelor nor
me prevăzute In concursul despre 
care am vorbit. Ei trebuie să fi* 
convinși de utilitatea acestor în
treceri care le vor îmbunătăți — 
metodic — pregătirea.

Credem că și patinatorii și mal 
ales antrenorii lor cunosc atît de 
înțeleaptă zicală romînească că ,ț* 
bine să-ți faci iarna car și vara 
sanie”... Și sperăm că o vor urma.

NEAGOE MARDAN 
MIRCEA TUDORAN ’

Am încheiat deziluzionați aceasti 
scurtă incursiune, care ne-a pri
lejuit constatări deloc promiță
toare.

Ne uimește însă atitudinea co
misiei orășenești, ca și aceea a 
colectivelor sportive. Lăsînd de • 
parte problema desființării unor 
terenuri (în unele cazuri motiva
tă), ne surprinde totala lipsă de 
activitate tocmai în această pe
rioadă, în care partidele în noc
turnă aT fi bineveni'e. Normal ar 
fi ca asociațiile, colectivele și co
misia orășenească să organizez* 
cît mai multe competiții care, pro
gramate la sfirșitutl unei zile cu 
căldură toridă, ar atrage mulțl 
spectatori. Echipele de categoria A, 
participantele la campionatele d* 
calificare, iată cine trebuie să 
joace în întrecerile de baschet î* 
nocturnă, care, fără îndoială, ar 
aduce o importantă contribuție la 
dezvoltarea acestui spectaculos 
sport și ar ajuta la ridicarea va-i 
lorii jucătorilor și jucătoarelor.

Așteptăm ca forurile competent* 
să înțeleagă necesitatea acestor, 
competiții și să treacă la fapte.

Campionatul republican de 
alpinism începe luni

(urmare din pag. l-a)

cut titlurile au fost cîștigate di 
C.C.A la țjăiețf și de Voința 
fete. In timp ce fetele au meirs 
însă constant și victoria le-a revef- 
nit în mod firesc, C.C.A. a trecut 
printr-un veritabil duș rece, oferit 
de alpiniștii de la Dinamo, care în 
ultima escală au refăcut uluitoS 
distanța de 18 minute ce-i despărJ 
țea de C.C.A. „Militarii" au cucerit 
în 1956 pentru a doua oară conse
cutiv titlul pe echipe, datorită unuî 
avantaj de numai 17 secunde pe 
care dinamoviștii nu l-au mat pu
tut reface. Un finali dramatic care 
a ținut încordată atenția tuturor 
cekir prezanțî. Va fi oare la fel de 
spectaculos și campionatul de anui 
acesta ? Răspunsul nu4 vom avea 
dealt după 21 iulie.



A foua mtilnire dintre nh'neie 
teminiRe de handbal București

și Budapesta s-a încheiat
nedecis 7-7 (2-3)

O vreme ideaiă pentru jcc, 
un meci palpitant, cu surprinză
toare și chiar dramatice inversări 
de situații și un just rezultat de 
egalitate, lată foarte pe scurt ce 
se poate spune despre cea de a 
doua întîlnire dintre echipele fe
minine de handbal ale orașelor 
București și Budapesta.

Această scurtă caracterizare 
poate stîrni totuși nedumerire,
știut fiind faptul că numai cu câ
teva zile înainte echipa romînă
surclasase pur și simplu forma
ția maghiară. Sînt necesare deci 
cîiteva precizări. in primul rând 
handbalistele maghiare au jucat 
joi după ami.ază la Orașul Stalin 
cu o ambiție și un elan 
de toată lauda. Au vrut 
tige și erau cît pe aci 
șească. Numai că într-un
splendid efort jucătoarele noastre 
au egalat atunci cînd nu mai ră
măseseră de jucat decît 5 secun
de. Obosită, am zice mai repede 
vlăguită, echipa orașului București 
nu a mai dat joi după amiază vi
guroasa ripostă din primul meci. 
Totuși, în scurte perioade, bucu- 
reșrencele au contraatacat cu for
ță reușind să echilibreze situația.

Dar pentru a avtea o imagine 
mai clară a felului în caire a evo
luat situația în acest joc» iată 
ordinea în care s-au marcat golu- 

Sloszka (Bp), Szalockine 
Barfa 
Jianu
Dumitrescu
Szalockine (Bp), Dumitre-

demne 
sâ cfș- 
să reu
nit ion și

(Bp), 
(Bc),

Dumitrescu 
Dumitrescu 

(Bc), Pinter

rBe: 
(BP).
(Bc), 
(Bc),
(Bp),
seu (Bc), Szalockine (Bp), Po
pescu (Bc), Sloszka (Bp), Dobre 
(Bc).

A arbitrat bine ALFRED SCH
WAB (Austria).

I

Joi în „Cupa Festivalului"
PROGRESUL BUCUREȘTI— 

ENERGIA PLOEȘTI 3—2 (1—2)

Energia Ploești a adăugat un 
nou insucces în palmaresul întîl- 
nirilor ei cu Progresul—București. 
De data aceasta însă, 
au mai puține 
parați. Și asta,

ploeștenii
motive să fie su- 
nu numai pentru

retului“ și mai ales titlul: „Spec
tatorii au fost din nou păcăliți-"). 
Am asistat la schimburi reușite de 
mingi în cîmp, urmate de șuturi 
puternice la poartă, iar golul al 
treilea al Progresului, înscris de 
Ozon, după oe lăsase în urmă, 
prin dribling, jumătate din echi
pa Energiei. a constituit o fază

lo/uță (Progresul), a intervenit la timp și respinge balonul. Dar Bă
.............. " să degajeze și o face intr-un 

veritabilă „apă) 
(Foto: M.

adevărată artă 
doar că Ozon

dulescu (Energia) caută să-l împiedice 
mod neregulamentar (pune o

de joi de pe Stadionul 
a avut un caracter a

și pentru faptul că e- 
(cu excepția lui Zaharia,

că meciul 
23 Angus 
mioal, d 
chip-a 
oare nu se încadrează în efortul
colectiv) a avut perioade cînd a 
„mers“ destul de bine. Oaspeții, cu 
mulți juniori în ‘ 
tacat, în general, 
condus cu 1—0 și 2—1 și fără 
fîstîceala de la începutul celei de 
a doua reprize, și-ar fi putut men
ține avantajul.

Progresul a fost mai bine orga
nizat în apărare, ceea ce i-a per
mis pe de o parte, să oprească 
la timp acțiunile adtvrse, iar pe 
de altă parte să treacă 
atac, adeseori aproape 
lași moment

In ciuda căldurii, care 
țat, desigur, ritmul de joc, meciul 
a avut o desfășurare plăcută. (Ne- 
au surprins, de aceea, aprecierile 
100% negative din „Scînteia tine-

formație, au a- 
mai mult, au

rapid în 
în ace-

a intluen-

Losomotiva G. N. București și Progresul Sibiu iși dispută
„Cupa Primăverii” categoria B

Așadar, mîine dimineața la 
ora 8,30 stadionul Dinamo va 
găzdui finala „Cupei Primăve
rii" a echipelor de categoria 
B. Se vor întîlni echipele LO
COMOTIVA GARA DE NORD 
BUCUREȘTI și PROGRESUL 
SIBIU, care s-au calificat în- 
trecrnd în semifinale pe Ști
ința lași și Energia C. Turzii.

După cum s-a arătat în cro
nicile partidelor disputate 
miercuri, cele două semifinale 
s-au deosebit destul de mult 
una de alta. In timp ce întil- 
nirea Locomotiva G. N. — Ști
ința lași a fost de un slab ni
vel tehnic și a fost salvată 
într-o oarecare măsură de fi
nalul în care studenții au avut 
inițiativa, meciul dintre Pro
gresul Sibiu si Energia C. Turzii 
a avut multe momente de joc

de foarte bună calitate, a sub
liniat pregătirea temeinică a a
cestor două echipe și tirul pre
cis la poartă al înaintării si- 
biene.

Cine va învinge mîine? Este 
greu de răspuns. Progresul Si
biu, avînd o echipă robustă, 
omogenă, bine pusă la punct, 
poate trece peste Locomotiva 
G. N. care, în plus, are foarte 
multe indisponibilități. Dar 
nu trebuie să uităm faptul că 
feroviarii joacă întotdeauna cu 
mult suflet și vor să se a
firme.

Reamintim că în caz de ega
litate după 90 de minute, me
ciul se va prelungi cu 2 reprize 
a 15 minute. Dacă egalitatea 
se va menține, atunci echipa 
cîștigătoare va fi desemnată 
prin tragere la sorți.

SERIA

STREJA)
fotbalistică. Pa- 
uMă însă că un 
2 minute, d 90.-

de 
cat 
meci n-are numai

Pentru Progresul, care a avut
cei mai bani oameni în Dobrescu, 
Toma, Smărăndescu șt P. Moldo- 
veanu, au marcat : Smărăndescu 
(min. 5), P- MoHoveanu (mm. 49) 
și Ozon (min. 50). In ce privește 
pe pl^ețteni, ne pare rău că ia
răși nu putem fi de acord cu cro
nicarul „Scânteii tineretului", ca
re a scris că primul go! a lost în
scris (N.N.: în min. 2) de Munteanu, 
iar cel de al doilea (în mm. 17), de 
Dumitrescu. In realitate au mar
cat Dridea și Gheorghe Marin. De 
altfel, ca primă condiție pentru a 
marca, Dumitrescu trebuia să... 
joace. Și n-a jucat! Dintre ceî ca
re au jucat joi la Energia s-au 
remarcat : Tabarcea, Florea șf 
Gh. Marin.

Arbitrul Francisc Mateescu a 
condus bine următoarele formații: 

Progresul București : Birtașu— 
Toma, Ioniță, ~ ' 
Știrbei—Oaidă, 
(Mcrmooea), 
Moldoveanu.

Energia Ploești: Sfetcu—Arvu- 
nescu (Buzea), Florea, Topșa— 
Tabarcea, Cosmoc—Zaharia, D. 
Munt ea nu, Dridea, Bădulescu, Gh. 
Marin.

Dobrescu—Ciocea, 
Ozon, Banciu 

Smărăndescu, P.

JACK BERARIU

CCA A ÎNTRECUT LA LIMITA 
PE DINAMO ORAȘUL STALIN

Intîinirile dintre C.C.A. și Di
namo Orașul Stalin — indiferent 
dacă au sau nu un caracter ofi
cial — înmănunchiază Întotdeauna 
suficiente elemente care să le a
sigure o „
Meciul de joi de pe stadionul „23 
August" — urmărit din păcate de 
un număr redus de spectatori — 
n-a infirmat regula, iar cei care 
au crezut că lipsind miza celor 
două puncte ’ 
puțin dîrzi. 
s-au înșelat, 
nivel tehnic
De cei exigenți, totuși a plăcut 
prin dinamismul unor spectacu
loase faze de poartă create de

desfășurare atractivă.

jucătorii vor fi mai 
mai puțin combativi, 
Partida n-a avut un 
capabil să satisfacă

Clasamentele finale ale Cupei Primăverii
I

Categoria C
SERIA A IV-A 7. Ener. Constr. Arad U l 4 7 11:33 1

1. Știința I.M.F.-Iași 
î. Progresul Rădăuți
3. Locomotiva Ir ți
4. Locomotiva Pașcani
5. Energia Bîrl.d
6. FI. r. Botoșani
7. Progresul Dorohcl

11 7 2 2 34:13 14
11 m 24:10 14
11 0 2 2 14:11 14
10 4 3 2 21:11 11
H 1H 11:20 7 
0 2 12 12:15 5
a 114 134 2

1.
2.
3.

Energia
Energia
Energia _ .

4. Energia 1 Victoria
5. Dinamo Pitești
6. Energia 4 Cîmpina
7. Energia Leordeni

131 
Sinaia 

Tîrgoviște

12 0 0 2 14 Î3 
12 7 0 > 17:15
12 8 5 4 14:17 
12 2 2 5 18:15
12 5 2 5 11:14 
12 8 1 4 17:14
12 l 2 9 7;» 4

18
14
13
12
12
11

SERIA A VII-A

din această se- 
disputa și, deci.

Partidele restanță 
rie nu se vor mai _ 
nu vor conta in clasament.

Energia
5-0 (2-0)

4 Clmpăna Energia 131

1. FI. roșie Cluj
2. FI. r. Sf. Gheorghe
3. Progresul Bistrița
4. Voința Tg. Mureș
5. Energia 7
6. Progresul Turda
7. Recolta Toplița

12
12
12
12
12
12
12

2
3
1
4
4
1
3

2 23; 0 14
2 19:14 17
4 35:23 15
4 24 34 12
5 21:»
4 21:40
8 12:34

io
7
1

SERIA A
SERIA A V-A

SERIA A VIII-A

SERIA A

J. Energia București
2. FI. roșie Giurgiu
3. FI. roșie F.C. Buc.
4. Energia Galați
5. Energia Medgidia
8. Energia Constanța
7. Știința GakU

1. C.S.A. Tecuci
2. Energia Moirnești
3. Locomotiva Galați
4. Dinamo Brăila
5. Locom. Tg. Ocna
6. Energ. St. r. Bacău
7. F. roșie Buhuși

II-A

12 9 3 0 31: 8 21
12 5 3 4 19:14 13
12 4 4 4 26:18 12
12 5 1 6 21:23 11
12 5 1 6 14:30 11
12 3 2 7 15:24 8
12 3 2 7 13:22 8

III-.A

12 8 i 3 38:12 17
12 7 2 2 18: 8 14
12 9 4 2 33:17 14
12 8 1 4 18:14 13
12 3 4 5 1115 18
t> □ 3 8 11;34 8
12 13 • 8iM 4

1. Energia
2. Știința
3. Locom. T. Severin
4. Locom. Craiova
5. Energia Tg. Jiu
6. Progresul Corabia
7. Fl. r. R. Vîbcea

Știința Craiova — 
va *-i (0-0)

Craiova 
Craiova

12 6 4
12 6 3
12 5 3
12 6 3
12 3 4
12 3 3
12 1 6

2
3
4
4
5
6
5

Energia

22:14 16
21:10 15
31:26 13
18:19 13
24:25 10
11:29 0
18:22 8
Craio-

SERIA A VI-A

1. Energia O. Roșu 12 8 1 3 27:15 17
2. Energia 108 12 7 2 3 31:20 16
3. Energia 3 Reșița 12 8 2 4 25:17 14
4. Progresul Brad 18 • 8 4 18:18 14
5. Energia 14 13 2 3 < 10:19 9
8. EL r, J Nov. Arad U 3 ♦ • 1

1. Progr. Satu Mare
2. Fl. roșie Oradea
3. Energia Oradea
4. Recoita Cărei
5. Recolta Sighet
6. Dinamo Baia Mare
7. Recolta Salonta

Dinamo Băii Mare 
lonta 1-0 (1-0).

In încheiere, sl consemnăm buna 
comportare a majorității echipelor 
câștigătoare și mai ales a două din
tre ele : C.S.A. Tecuci (seria a 
D-a) și Progresul Satu Mare (seria 
a VIII-a) care au terminat compe
tiția neînvinse, ceea ce coriști tu ie 
o perform; oiță deosebit de meri
torie și penuu jucători șl pentru 
antrenori,

C.S.A.

18: 5 
20:16 
25:22 
23:29 
15:17

12 6 6 0
12 6 3 3
12 4 4 4
12 5 2 5
12 3 5 4
12 4 0 8 15:19 8
12 2 4 6 9:17 8

— Recolta Sa

agresivitatea contraatacurilor di- 
namoviste ca și de magistralele 
intervenții ale lui Toma.

Apărarea echipei bucureștene s-a 
dovedit din nou redutabilă chiar 
și în repriza secundă cind Apol- 
zan a cedat locul său tînărului 
Drasomirescu. Formula înaintării 
cu Onisie inter dreapta nu ni s-a 
părut inspirată, făcindu-ne să re
gretăm si mai mult absenta titu
larilor Zavoda I și Constantin.

Dinamo Orașul Stalin, aceeași 
formație de o inepuizabilă vitali
tate, dar cu lipsuri în finalitatea 
acțiunilor, ne-a oferit prilejul de a 
remarca un nou jucător: aripa 
dreaptă Drăgoi. Este totuși curios 
cum antrenorul Mărdărescu nu 
reușește să găsească și un portar, 
pentru că Bucur nu corespunde 
cerințelor unei echipe de prima 
categorie.

Victoria a revenit după o luptă 
sensibil egală echipei C C.A. cu 
scorul de 2—1 (1—1). Punctele au 
fost marcate de Alexandrescu 
(nun. 15), Mihai (mm. 29) și 
Victor Moldovan (min. 80).

A arbitrat St. Geac următoarele 
formalii-

C.C.A.: Toma (Voinescu) — Za- 
voda Jl, Apolzan (Dragomirescu), 
V. Dumitrescu — Staicu. Jenei — 
Moidovan, Onisie. Alexandresai. 
Costea, TăUru (Marin Marcel).

DINAMO ORAȘUL STALJN: 
Bucur — Moarcăș, Hulea, Cinai 
— Hidisan. Szakacs 11 — Dră- 
goi. Eftimie (Tîrcovnicu). Rădu- 
lescu, Mihai (Dragomir). Publik,

U 15 iulie iucepe • perioadă 
de transferări ia fotbal >

S.MASSLERNOTE,
• In

sancționați 
fotbal 
săvârșite 
lor 
București. 
București, . _ ___
— Energia Ploești, Ivănescu — 
C.C.A. București etc.). Unii din
tre ei și-au efectuat perioada de 
suspendare (V. Anghel și Ma
cri). Alții mai au etape de sus
pendare. Toți aceștia din urmă 
vor executa restul pedepsii In 
campionatul viitor. Deci ei vor
lipsi din echipele lor atîtea jocuri 
cîte etape de suspendare mai au 
de tăcut.

Iată un bun prilej de reflecție 
serioasă asupra comportării pe 
care trebuie s-o aibă pe terenuri 
jucătorii de fotbal.
• Intre 18 și 24 iulie selecțio

nata armatei siriene — în prezent 
aflată în Ungaria — va întreprin
de un turneu în țara noastră. Oas
peții vor sosi la 17 iulie la A
rad, unde vor juca a doua zi 
cu Flamura roșie U.T.A. AI doilea 
meci este prevăzut pentru data de 
21 iulie la Oradea sau Cluj, iar 
al treilea la 23 sau 24 iulie la 
Gluj sau Oradea. Ultimele două 
meciuri vor fi definitiv stabilite, 
ca dată și adversari în cursul 
zilei de azi. Programul n-a pu
tut fi alcătuit de pe acum deoa
rece FI. roșie I. H. Chij, unul din 
adversarii sirienilor, are în proect

ultimul timp au 
eîțiva jucători 

pentru diferite 
în tanpul 

(V. Anghel —

fo6t 
de 

abateri 
mecxri- 

_ Dinamo
Macri —« Locomotiva 
Pahontu și Bădulescu

Comisia de transferări din ca
drul Comisiei centrale de fotbal a 
stabilit, conform articolului 4 din 
regulamentul de transferări, pe
rioada de transferări dintre fur și 
retur între 15 iuFe și 15 august- 
Colectivele sportive care solicită 
transferări în condițiunile artico
lului 4, sint obligate să prezinte 
actele prevăzute de regulament în 
termenul de mai sus.

Pentru colectivele care nu cu
nosc conținutul arf. 4, îl reprodu
cem mai jos:

„Prin derogare de Ia art. 2 se 
pot face transferări și în urmă
toarele cazuri:

„a) In cadrul aceleiași asociații 
de la o categorie inferioară la o 
categorie superioară, în perioada 
de la terminarea unui campionat 
pînă la începerea noului campio
nat și în perioada dintre tur și re
tur.

„b) Jucătorii care deși transfe
rați în perioada regulamentară nu 
sînt totuși folosiți în turul cam
pionatului; jucătorii care au cerut 
transferarea în perioada regulamen
tară, dar colectivele noi respective! 
au renunțat .....................................
fi folosit la 
și jucătorii 
siți la nici 
pionatuiui.

„Toți acești 
duce cereri de 
rioada dintre tur și retur, cu res
pectarea prevederilor articolelor
I și 5'.

ulterior la ei, fără a-1 
jacuri oficiale, precum 
care nu au fost folo- 
un joc în turul canv

jucători pot intro- 
transferare în pc-

ȘTIRI
o deplasare la Kecskemet în Un
garia (24 iulie) și așteaptă răs
punsul definitiv.

• Ultimul joc din Cupa Primă
verii — categoria B: Știința Cl .f 
— Energia Arad 3—0 (1—0). Au 
marcat: Petru Emil, Moldovan și 
Georgescu.

• Forul nostru de specialitate
a înaintat Uniunii Europene de 
Fotbal Asociație (UEFA) adeziu
nea țării noastre la ediția 1957—58 
a Cupei Campionilor Europeni, co- 
municînd în același timp și nu
mele echipei participante: "
București.

• Sîmbătă un meci de
în nocturnă! Da, dar nu la 
rești. ' : ____
loc la Baia Mare, între Energia 
Trust Miner și Dinamo Orașul 
Stalin, La Baia Mare, stadionul 
local _ este dotat cu tot ceea ce-i 
trebuie pentru organizarea „noc
turnelor", în bune condițiuni de 
vizibilitate și pentru jucători și 
pentru spectatori.

Jocul de astăzi

C.C.A,

fotbal 
Bucu- 

are

și Dinamo Orașul

Locațiune de bilete

Biletele pentru întîlnlrea de fotba; 
dintre Progresul Sibiu—Locomotiva 
Gara de Nord, finala „Cupei Primă
verii" categoria 
dionul Dinamo 
sp-ort din Calea

B, se găsesc la sta- 
și la agenția Prono- 
victoriei nr. 9.

ATENȚIUNE 1

SUS»

MO- 
MO- 
MO-

DIN URNA
MOTOCICLETA DE 125CONCURSUL Nr. 23 DIN 14 IULIE 

SE ÎNCHIDE IN CAPITALA DUMI
NICA LA ORELE 12.

★
Nu uitați, și pentru acest concurs, 

în afară de premiile obișnuite (cu 
12, 11 și 10 rezultate) se mal acordă 
și numeroase premii pentru varian
tele cu „0" rezultate. Astfel, primi
lor trei participant, cu cel mai mare 
număr de variante cu „0" rezultate 
li se va atribui, în ordine: 1 
TOCICLETA DE 350 CMC., 1 
TOCT^^TA DE 175 CMC., 1 
TOCICLETA de 125 CMC.

In afară de premiile de mal „ 
celorlalte variante cu rezultate

li se vor atribui PRIN TRAGERE 
" următoarele premii: 1 

— - CMC, 2
ARAGAZURI eu 3 ochhrrf, 5 APA
RATE DE RADIO.

★
De remarcat că în locul obiectelor, 

participaant vor putea primi contra
valoarea în bani.

Se aduce la cunoștința participan- 
țllor din Capitală că plata premiilor 
de la concursul nr. 27 din * iulie 
a.c. continuă astăzi la agențiile pro
prii din raioanele unde partlcipanțil 
și-au depus buletinele.

- ' -

LA MARE 
os*-4-x

SPORTUL POPULAR
Nt. WA V Pag- **



Numeroși juniori de talent iau startul 
în triunghiularul de la Solia

Sofia I2 (Prin telefon de la co
respondentul nostru). La Sofia 
vremea s-a schimbat brusc, ră- 
cindu-s,e simțitor. Ba mai mult, 
de ieri seară plouă mărunt, !n 
cazul în care ploaia va sta și 
temperatura se va menține astfel, 
meciul triunghiular între echipele 
de juniori ale R. P. Bulgaria, 
R. P Romină și R. P. Ungară se 
va putea desfășura în condițiimi 
atmosferice optime.

Juniorii rornîni au sosit cu trenul 
în cursul dimineții de țoi. De a
tunci ei au și participat la două 
antrenamente chiar pe locul de 
concurs, stadionul Vasil Lewski, 
Vineri a avut loc ședința tehnică 
șl de validare a înscrierilor. In 
urma acesteia a reieșit clar că 
echipa romînă este cea mai 
tînără.

lată și cîteva din performanțele 
cele mai valoroase ale celor mai 
buni atleți din cele trei repre
zentative. Dintre tinerii bulgari 
cele mai valoroase performanțe 
le deține Bejana Glierkova (II,6 
sec. pe 80 m. g.; I2,4 sec. pe
I00 m ; 26,2 sec. pe 200 m.); Mag
dalena Markova (I,47 m. la înăl
țime); lanka Toneva (5,I4 m. la 
lungime); Totev (I0,8 pe I00 m.); 
Temkov (52,0 pe 400 m.); Raikov 
(I.83 m. la înălțime), etc.

Dintre atleții maghiari cele mal 
bune rezultate le-au obținut în a
cest sezon: la fete: Hegeduș 
(44,50 m. Ia disc); A. Balogh 
(45,20 m. la suliță); Bata (I2,I 
sec. pe I00 m); Szlonkai (I,53 m.

Klaus și Herbert Wittemberger 
concurează în Cehoslovacia

Ieri dimineață Klaus și Herbert 
Wittemberger, valoroșii noștri să
ritori. au părăsit țara plecînd spre 
Decin (Cehoslovacia). Aci ei vor 
participa ta un important concurs 
internațional, programat pentru 
azi și mîine.

1NTILNIRI INTERNATIONALE
• După cum se știe, la slîrșitul 

lunii iunie, echipa de box a aso
ciației Voința din R.P.R. a în
treprins un turneu în R.D. Ger
mană. Tot atunci au fost perfec
tate și meciurile revanșă. Astfel, 
la 24 iulie, sportivii rornîni vor

Dinamo Moscova— Vasco da Gama
3-1 (0-0)

In continuarea turneului pe ca- 
reI întreprinde în Uniunea So
vietică echipa braziliană de fotbal 
Vasco da Gama a susținut joi la 
Moscova în fața a peste 80 000 de 
spectatori, o întîlnire în compa
nia echipei Dinamo Moscova. La 
capătul unui joc spectaculos fot
baliștii sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 3 — I (0—0).

• In preliminariile campionatului 
mondial de fotbal (grupa a IlI-a 
sud-americană) Paraguay a învins 
Columbia cu 3—0 (I—0). In clasament 
conduce Paraguay cu 4 puncte din 
două meciuri, urmată de Uruguay 
cu 3 puncte din 2 meciuri. Colum
bia a disputat toate întîlnirile și are 
un singur punct , Meciurile decisive 
se vor desfășura între Uruguay și 
Paraguay ia 14 și 28 iulie.
• Echipa cehoslovacă de fotbal Ba- 

nik Kladno și-a încheiat turneul pe 
care l-a întreprins în țările scandi
nave jucînd miercuri Ia Oslo cu 
echipa norvegiană Trondheim. Me
ciul s-a terminat la egalitate: 3—3.

• in turul șase al meciului de 
șah dintre echipele UR^S. și
RTl. Iugoslavia s-au înregistrat
următoarele rezultate: Petrosian—
Karaklajic I—0; Trifunovic—Bronștein 
•—lî Taimanov—Ivkov l/0—I/9; Gligo- 
rtc—Teluș I—0; Keres—Nedelkovic
‘A—'/■>; Matanovic-Boleslavski ’/2— 
Korcinoi—Udovcic I—0; Gheller—
Bertok —'/,. Partida întreruptă
Bronștein—Gligoric s-a dat remiză 
fără joc

Echipa Uniunii Sovietice conduce 
în prezent cu 29—I6 puncte.

0 Intre 3 și II august va avea loc 
cea de a 4-a ediție a Turului ciclist 
al Slovaciei. Anul acesta competi
ția se va desfășura pe un traseu în 
lungime de I.350 km. în 8 etape. Pînă 
acum la Turul ciclist al Slovaciei 
și-au anunțat participarea echipe din

la înălțime); Szebeni (5,50 m. la 
lungime), Iar la băieți: Hites
(I:53,3 pe 800 m.); Noszaly (I,86 
m. la înălțime); Barabaș (63,02 m. 
la suliță); J. Horvath (4,II m. la 
prăjină); Szekeres (3:52,5 pe I.500 
m.), etc.

Din echipa noastră cei mai buni 
sînt: Mircea Stein (M,0 sec. pe I00 
m. și I4,36 m. la triplu salt): 
Gheorghe Ciobanu (22,7 sec. pe 
200 m. și 50,6 sec. pe 400 m.); 
Valeriu Jurcă (I5,7 sec. pe II0 
m.g. și 56,4 sec. pe 400 m.g.);
Stelian Stoicescu (I5,8 sec. pe II0 
m.g. și 56,5 sec. pe 400 m.g.);
Ștefan Perneki (I3,90 m. la greu
tate și 40,82 m. la disc), etc. După 
cum se vede fiecare echipă prezintă 
o serie de individualități de valoa
re care vor fi în măsură să obțină 
rezultate pe măsura talentului lor.

TOMA HRISTOV

M.T.K. și Dukla Praga 
eliminate din Cupa Europei 

Centrale la fotbal
Miercuri și joi s-a desfășurat 

cea de a III-a partidă dintre echi
pele M.T.K. — Rapid și Steaua 
roșie Belgrad — Dukla Praga. La 
Viena, echipa Rapid a obținut o 
victorie categorică. învingînd pe 
M.T.K. cu 4—I (0—I) Golurile 
au fost înscrise în ordine de San
dor, Kerner II, Korner I și Rie
gler (2). In semn de doliu, in 
memoria cunoscutului internațional 
al Wunderteamului austriac și 
al fostului antrenor al reprezen
tativei Austriei, Walter Nausch, 
care a încetat din viată zilele tre
cute, fotbaliștii de la Rapid Viena 
au purtat banderole negre.

La Bratislava. Steaua Roșie Bel
grad a obținut o victorie sur
prinzătoare în fața echipei Dukfa 
Praga. Iugoslavii au învins cu 
I—0 prin punctul marcat de Po- 
povici în min. 8I.

ALE BOXERILOR ROMINI
intilni la Brăila și apoi, la 27 
iulie Ia Constanța, selecționata 
asociației Traktor din R.D.G.

• Intre I2 și 22 august boxerii 
juniori ai asociației Voința vor 
intilni la Ploești și Iași echipa 
„Start" din R.P. Polonă

Meciul a avut o desfășurare pa
sionantă. Pînă în minutul 75 sco
rul era alb. Apoi echipa brazi
liană deschide scorul prin Valter, 
pentru ca numai un minut mai 
tîrziu Mamedov să egaleze. In 
continuare fotbaliștii sovietici a
tacă dezlănțuit reușind să înscrie 
încă de două ori prin Șapovalov 
și Mamedov.

7 țări: Belgia, Franța, Italia, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, Austria șl 
R. Cehoslovacă.

• Federația poloneză de ciclism 
a anunțat că La cea de a IlI-a edi
ție a Jocurilor sportive internațio
nale de la Moscova R. P. Polonă va 
fi reprezentată în proba de fond de 
cicliștii: Ochman, Wrzesinski, Wle- 
ckowski și Walisewski. Aceștia s-au 
clasat pe primele locuri în cursa de 
o etapă Poznan—Varșovia (307 km.) 
care a avut loc recent.

• După patru zile în turneul in
ternațional de polo pe apă de la 
Barcelona echipa R. P. Ungare con
tinuă să conducă în clasament cu 8 
puncte din 4 meciuri jucate. Joi, e
chipa maghiară a învins selecționata 
Spaniei cu scorul de II—0 (7—0). Alte 
rezultate: R. F. Germană — Austria 
6—4 (I—2); Suedia — Franța 2—I 
(I—I). Pînă în prezent numai echi
pele R. P Ungare și R. F. Germane 
au rămas neînvinse.

• La Zagreb se desfășoară în pre
zent cea de a II-a Gimnaestradă in
ternațională. In ziua de II iuNe pe 
diferite stadioane au evoluat ansam
bluri de gimnastică din Belgia, 
R. P. Polonă, Suedia, Anglia, URSS, 
Brazilia, R. P. Ungară, R. D Ger
mană și R. P. F Iugoslavia. O im
presie deosebită au lăsat exercițiile 
efectuate de grupul gimnaștilor din 
Uniunea Sovietică-

• In orașul Plovdiv a luat sfîrșit 
un turneu internațional masculin de 
volei la care au participat trei echi
pe bulgare și echipa turcă Galata 
Saray Istanbul In clasamentul final 
pe primul loc s-a clasat echipa 
Levski Pazargic cu 2 victorii și o în- 
frîngere urmată de Lokomotiv Plov
div, Clubul sportiv al Armatei din 
V^ma și Galata Saray.

MIRCEA STEIN

Călărețul romîn V. Pinciu pe locul III 
în proba nenumerotată la concursul de la Aachen

AACHEN (prin telefon) . Astăzi 
sîntem în măsură să vă dăm veș
ti mult mai îmbucurătoare în le
gătură cu comportarea călăreților 
romîni la concursul internațional 
ce se desfășoară de mai bine de 
o săptămînă în localitate. Băieții 
noștri au reușit să învingă emo
țiile din primele zile și să lupte 
de la egal la egal cu cei mai 
buni călăreți din lume și uneori 
chiar să-i întreacă". In glasul an
trenorului de stat Gh. Niculescn 
care ne telefona de la fața locu
lui se simțea bucuria. Intr-adevăr 
și de această dată, călărețul Va- 
sile Pinciu a fost la înălțime. El 
s-a clasat pe locul III. reușind să 
întreacă cu calul Odobești II în

Turul ciclist al Franței
PARIS II (Agerpres). —
Etapa a I4-a a Turului Franței, 

Ales — Perpignan (246 km) a 
fost cîștigatâ de francezul 
Hassenforder in 6h I7'23”. In 
aceiași timp au sosit Padovan (I
talia). Groussard (Franța), Chris
tian (Austria), Hoorelbecke (Fran
ța). Deținătorul tricoului galben. 
Anquetil. a ajuns din nou cu 
grosul plutonului, după I6 mi
nute. Inconstanța adversarilor săi 
i-a permis totuși să-și mențină 
locul intîi. El este urmat în clasa
ment de Forestier (Franța) la 
4’02", Mahe (Franța) 5'4!“, Chris
tian (Austria) la 9'44", Janssens 
(Belgia) la IF02".

★
Ieri, participanții în Turul Fran

ței au intrat pe teritoriul Spaniei, 
parcurgînd etapa a XV-a — Per
pignan — Bartelona (I97 km.). 
Pe un drum foarte prost, victo
ria i-a revenit îrancezului Renă 
Privat, care cucerește astfel a 
treia victorie de etapă în actua- 
tnl tur. După 30 de secunde au 
sosit compatrîoții săi Darrigade 
și Bauvin. In clasamentul gene
ral nu au survenit modificări im
portante. astfel incit Anquetil 
continuă să conducă, urmat de 
Forestier, Astăzi, la Barcelona, 
este zi de odihnă, iar miine cara
vana ciclistă va reveni pe te
ritoriul Franței, disputind etapa 
Barcelona — Ax-les Thermes.

De ce nu va avea Ioc meciul atletic U.R.S.S. — S.U. A.?
O precizare a ziarului „Soviețki Sport”

După cum s-a mai anunțat în 
presă, la Moscova, în cursul lu
nii iulie urma să se desfășoare 
meciul de atletism dintre echi
pele reprezentative ale UlR-S-Sl 
și 8.0^.

Corespondentul ziarului „Sovieț- 
kî Sport" s-a adresat Secției Unio
nale de atletism cu întrebarea 
dacă va avea sau nu loc această 
înrîlnlre- Iată ce i-a răspuns Secția 
unională de atletism:

In timpul celei de a XVI-a ediții 
a Jocurilor Olimpice de la Mel
bourne conducătorii echipei de a- 
Metism a UlRlSlSl au dus trata
tive cu reprezentanții Uniunii A
matoare de Atletism a S-U.Al 
(A-A-Ul) despre posibilitatea so
sirii echipei reprezentative a 
SlUlAl în UlRlSlS- în iulie I957. 
în vederea unui meci cu echipa 
atleților sovietici. Reprezentanții 
AlAlU- au propus atunci. Ia rîn- 
dul lor, organizarea vizitei de 
răspuns a sportivilor sovietici în 
America în anul următor, I958.

Aprobînd ambele aceste propu
neri, reprezentanții organizațiilor 
de atletism din U-RlSlSl și SlUlAl 
au căzut de acord la Melbourne 
asupra tuturor condițiilor privitoare 
la aceste întîlniri. A fost luată 
hotărîrea de a introduce în pro

Turneul de tenis de la Sopot
ln cea de-a treia zi a lu.nu-uiui 

internațional de tenis de la Sopot 
s-au înregistrat și primele sur
prize. In proba de simplu băr
bați, Birkas (R. P. Ungară) l-a 
eliminat pe chilianul Hammersley 
învinginduI cu 4—6, 7—5, 6—3. 
Stahlberg (R. D. Germană) a dis
pus de Helmrich (R. F. Germană) 
cu 6—2, 6—3, iar tînărul jucător 
polonez S. Skonecki a dispus euu 
6—I, 7—5 de chinezul Mei Fu-chi.

Reprezentantul țării noastre 
Cristea, care a jucat în turul doi 
cu Radzto (R. P. Polonă), a fost 
înt recut cu 6—2, 6—3.

Alte rezultate: Asboth (R. P. 
Ungară) -- Herman (R. F. Ger
mană), 6—I. 6—2; Krejcik (R.

proba de obstacole nenumerotate 
(înălțimea maximă I.60) pe cei 
mai buni călăreți din lume ca 
Tidemann, Winkler și Pinzeo etc. 
Reprezentantul nostru a parcurs 
traseul fără nici o greșeală în 
timpul' de 60,8 sec. la numai 8 
zecimi de secundă de Fombelle 
(Franța) și Keller (R. F. Germa
nă) clasați ex-equo pe locul I cu 
0 puncte penalizare, timp 60 se
cunde. Italianul Pinzeo s - a clasat 
în această probă pe locul 6 ou 0 
p., iar călăreții germani Tidemann 
și Winkler pe locurile 8 și I0 tot 
cu 0 puncte penalizare. Tinărui 
călăreț romîn Al. Longo pe calul 
Sucîtu a ocupat în proba de ob
stacole nenumerotate focul II cu 
I) puncte penalizare timp 78,8 sec

In proba de dresaj Nr. 3 (com
binată) călărețul romîn Gh. Teo- 
dorescu pe Palatin a ocupat locul 
9 cu 25.8 puncte urmat de colegul 
său de ediipă Mihalcea pe calul 
Corvin cu 24,5 puncte. In primele 
locuri la această probă la care au 
luat parte 23 concurenți s-au 
clasat cei mai buni călăreți parti-

Ion Micoroiu a cucerit titlul suprem
(Urmare don pag. 7) 

nînd că titlul este pe deplin me
ritat. sportivul romîn dovedind 
constanță, stăpînire de sine și 
deosebită rezistență și precizie.

Ceilalți componenți ai echipei 
romîne s-au străduit să urmeze 
exemplul lui Micoroiu și au reușit 
în bună măsură. Astfel Francisc 
Micola a realizat 820 pete, sltufn- 
du-se pe locul II in clasamentul 
final, iar ceilalți au obținut urmă
toarele rezultate: Gomoiu 8I0 pete 
Szemany 799 pete., Te'szeghi 77I 
pete., Alexandru Andrei (care a 
tras ultimul) 776 pete.

Cit de mult a fost prețuită vic
toria lui Micoroiu o arată faptul 
că după ce el a realizat mult a
plaudata sa performanță, publicul 
vienez continua să sublinieze cu 
entuziasm aparițiile pe pistă ale 
celorlalți reprezentanți ai Romî- 
nlel.

lată clasamentul final al primilor 
clasați: 

gramul meciurilor, atît pentru 
bărbați eit și pentru femei, acele 
probe care figurează la Jocurile 
Olimpice.

In conformitate cu aceste tra
tative, secția de atletism a 
UlR-SlSl a trimis la I0 aprilie o 
telegramă și o scrisoare secreta
rului de onoare și trezorierului 
AlAlUl D. Ferris. în care invita 
în mod oficial pe atleții americani 
în U.K^S. și se arăta de acord cu 
călătoria de răspuns a atleților 
sovietici în S.U-All în conformitate 
cu condițiile stabilite la Mel
bourne.

După aceasta insă, conducătorii 
lui AlAlUl au emis o serie de 
noi condiții care nu corespundeau 
cu cele anterior acceptate. înainte 
de toate s-a propus excluderea 
din program a întrecerilor femi
nine.

Mai departe A-AlUl a propus 
ca Secția de atletism a U.R-S-Sl 
să ia cu totul asupra sa nu nu
mai cheltuielile legate de între
ținerea echipei americane la Mos
cova și a drumului de întoarcere 
în SlUlAl. ci să și plătească călă
toria din SlU-Al în U-RlSlSl a a- 
Dețitor americani. Și, însfîrșit, so
sirea atleților sovietici in SlUlAl 
în I958 era condiționată de faptul 

Cehoslovacă) — Zenneg (R. P.
Polonă) 6—I; 6—3.

(Agerpres)

Jucătorii rcmini de hochei pe iarbă 
învingători la Poznan

Continuindu-și turneul pe ca- 
re-I întreprinde în R. P. Polonă 
echipa selecționată de hochei pe 
iarbă a orașului București a în- 
tîlnit joi echipa Clubului sportiv 
al Armatei din Poznan, vicecam- 
pioană a R. P. Polone. Jucătorii 
rornlni s-au comportat foarte bine 
reușind să termine învingători cu 
scorul de 3—I (0—0).

(AgerpresJ (

cipanți la Olimpiada de la Stock
holm.

Concursul de la Aachen continuă 
azi cu proba de durată în care re
prezentanții noștri au multe șanse 
să ocupe locuri fruntașe în clasa
ment cu toate indisponibilltățile de 
cai ivite în timpul celor trei 
concursuri la care ei au luat 
parte. Este vorba de accidentarea 
calului Nor condus de Vasite 
Pinciu care în tot acest timp s-a 
dovedit cel mai bun cal de obsta
cole al lotului nostru.

0 selecționată de ciclism romînă 
participă la „Turul Iugoslaviei"

Ieri seară a plecat spre Belgrad 
o selecționată de cicliști rornîni 
care va participa la „Turul Iugo
slaviei". Competiția începe săplă- 
mîna viitoare. Din delegație fac. 
parte: Octavian Amza (conducă
tor), Marin Niculescu (antrenor). 
Constantin Moiceanu, Ion Braha- 
ru, Petre Gane și Nicolae Pel- 

caru (alergători).

I. Ion Micoroiu (Rominia) 877 
pete., campion mondial; 2. Preijsler 
(Cehoslovacia) 868 pete. 3. Simo- 
nek (Cehoslovacia) 863 pete.; 4. 
Smoleanovic (Iugoslavia) 86I pete.:
5. Haidvogel (Austria) 852 pete;
6. Rumf (R. D. Germană) 84<i 
pete 7. Gebrovski (Ungaria) 840 
pete. 8. Kucera (Cehoslovacia) 836 
pete. 9. Mirostorkai (Iugoslavia) 
834 pete. I0. Raedthel (R. D. 
Germană) 825 pete. II. Francisc 
Micola (Rominia) 820 pete. Au 
participat 55 concurenți din 9 țări.

întrecerile feminine au fost do
minate de reprezentantele Aus
triei care au învins și la individual 
și pe echipe. Rezultate: Indivi
dual: I. Gerti Schmidtka (Austria) 
395 pete. 2. Zita Pipinik (Iugo
slavia) 38I pete. 3. H. Biedermann 
(Austria) 380 pete. Echipe: 1. 
Austria 2333 pete. 2. R. D. Ger
mană 2206 pete. 3. Ungaria 2I89 
pete. Au participat 24 concurente 
din 4 țări.

ca sportivii sovietici erau obligați 
să îndeplinească toate cererile au
torităților de imigrare și să-și dea 
amprentele digitale.

Secția de atletism a U-RlSlSl a 
făcut cunoscut Iui AlAlUl că aceste 
noi condiții nu corespund cu tra
tativele duse mai înainte și a ru
gat Uniunea Amatoare de Atle
tism din S.UlAl să-și dea asenti
mentul pentru desfășurarea între
cerilor. Secția de atletism a
U-RlSlS-, ca și mai înainte, a 
comunicat lui A^U. că ea con
sideră incompatibilă pentru spor
tivii sovietici pretenția de a li se 
lua amprentele digitale.

In corespondența următoare D. 
Ferris a comunicat că A-AlUl este 
de acord cu introducerea în pro
gram a întrecerilor feminine dar 
celeilalte condiții nu le poate 
schimba și hotărăște să renunțe 
la desfășurarea întilnirii dintre 
sportivii sovietici și americani.

Toate cele expuse mai sus de
monstrează că întîlnirea dintre 
cele mai puternice echipe atletice 
din lume nu poate avea loc din 
cauze independente de voința orga
nizațiilor sportive sovietice.

(Din ziarul SoviețU Sport 
nr. 83/28I9)

Redacția șl administrația: București, str Const Miile Nr. «7: telefon 5 30.36 - 5.30.37 Nr. 1—9 STAS 3452. întreprinderea Poligrafică Nr. 2 Str. Brezolanu Nr. 23—25
• A A X X Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali șl difuzoril voluntari din Întreprinderi.

r


