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O scurta călătorie, 
cîteva noi cunoștințe...

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VA?

Vom face astăzi, 
dragi cititori, o că
lătorie prin cîte
va mari orașe ale 
dacă aveți „pla- 
treburi, vă sfă-

Testiuai
lumii. Chiar 
nificate" alte 
tuim să nu renunțați la invitația 
noastră, mai ales că întregul drum 
va dura... cîteva minute, el fiind 
efectuat cu cel mai rapid „vehicul": 
gindul. Să pornim deci, cu ochii 
minții, în călătoria noastră. Ea 
are drept scop cunoștința cu cîtiva 
tineri prieteni care se pregătesc 
pentru marea întîlnire a tineretului 
Mondial de la Moscova.

• Primul popas nu va fi chiar 
așa de îndepărtat. Ultrarapidul 
nostru vehicul va parcurge doar 
în cîteva fracțiuni de secundă li
nia de tramvai 14, pînă la Palatul 
Pionierilor 
deschis o 
darurilor 
gătite în 
tori de la 
delungat va fi acest popas, 
vom putea cuprinde în cuvinte în
treaga măiestrie a tinerilor fău
ritori ai acestor dovezi de prie
tenie și dragoste față de *oți ti
nerii din lume. De aceea vă sfă
tuim să reveniți curînd pentru a 
întîrzia mai îndelung in fața vi
trinelor cu obieete minunate. > «r 
acum ne vom continua „călătoria"
• Am sosit la timp la Bombay 

pentru a asista la un moment e- 
moționant. Pe unul din peroanele 
celei mai mari gări a orașului 
este o animație ieșită din comun. 
Zeci de tineri, conduși de sute de 
prieteni, se ivesc acum la feres
trele vagoanelor, flutură batiste ... 
Trenul se îndepărtează, duduind 
peste macaze. Cine sînt tinerii ră- 
lători? Participanți la Festivalul 
de Ia Moscova, care, întîlnindu-se 
cu tinerii plecați în aceeași zi 
din Bengalul de vest. Madras. 
Pund’nb Kerala și alte state și

provincii ale îndepărtatei Indii, vor 
forma primul lot al delegației i«.- 
diene la Festival.
• Iar dacă vom părăsi India 

pentru a păși în cea mai mare 
țară a Asiei, China Pooulară. vom 
avea prilejul să asistăm, la Pekin, 
•a aceleași emoționante scene de 
despărțire. Peste 400 de tineri, 
reprezentanți a 12 naționalități cin 
China, componenți ai ansambluri
lor artistice, dansatori, cîntăreți 
precum și sportivi, pleacă, cu un 
tren special, spre Moscova, Iar 
cîteva mii de alți tineri chinezi le 
transmit în acest moment ginduri. 
idei și fapte pe care le-ar dori ros-
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din București. Aci s-a 
frumoasă expoziție a 

tineretului romîn pre
vederea măreței sărba- 
Moscova. Oricît de în-

nti
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La Palatul Pionierilor din Capitală s-a deschis o expoziție cuprtnzind 
un număr de peste 7500 obiecte, care reprezintă darurile ce vor fi 
oferite de către delegația tineretului din țara noastră pârtiei panților 
la cel de al VI-lea Festival Mondial al tineretului de la Moscova, 
In fotografie, un colț al expoziției (Foto : Agerpres)

Obținînd medalia de aur, Ion Micoroiu și-a atras elogii unanime

ry_ szl

Proaspătul campion mondial 
rominul Ion Micoroiu, a fost ova
ționat atunci cînd crainicul_____ sălii 
de Sport din Viena, unde a avut

, a 
perfer- 

de sportivul

a-

ION MICOROIU

lac importanta competiție, 
nunțat cifra valoroasei 
manțe înregistrată 
nostru: 877 popice doborîte! Dar 
maestrul sportului Micoroiu a fă
cut cunoștință din nou cu ace
lași entuziasm al cunoscătorilor și 
iubitorilor sportului de popice din 
capitala Austriei, cînd vineri seara 
a primit de la președintele Fede
rației Internaționale de speciali
tate MEDALIA DE AUR care în
cununa eforturile depuse de cel 
mai bun popicar din lume.

Succesul reprezentantului nostru 
este viu comentat de tehnicienii 
acestui sport prezenți la campio
nate, de conducătorii federațiilor 
de specialitate 
sport ale mai

din Viena. Astfel, ziarul „NEUER 
KURIER" subliniază că „împotri
va tuturor așteptărilor Micoroiu a 
luat ferm conducerea în plutonul

(Continuare în pag. 8)

Ultimul act al unei mari sărbători 
sportive a tineretului

DIN sutele de mii de tineri care au luat startul în prima etapă 
a Spartachiadei de vară, 3200 au ajuns în vîrful scării și 
astăzi se găsesc în preajma întrecerilor care vor decide cam

pionii : finalele Spartachiadei de vară a tineretului.
Mulți dintre cei ce citesc aceste rinduri au luat parte la marea 

competiție, care anul acesta s-a ridicat la un nivel superior primei e- 
diții și, în general, competițiilor populare de pînă acum. Alții au 
asistat la dîrzele întreceri care, timp de peste trei luni, au constituit 
pentru sute de mii de tineri o permanentă emulație de a urca tot 
mai sus, spre etapele superioare, de a se clasa pe locuri de frunte 
într-o competiție închinată marii întâlniri a tineretului mondial, de 
la Moscova. Sintem convinși că-i vom întîlni și pe unii și pe 
ceilalți în tribunele Stadionului Tineretului, ale stadionului Dinamo, 
bazinului și sălii complexului „Dante Gherman", intr-un cuvînt, pe 
bazele sportive care vor găzdui incepînd de joi și pînă duminică 
întrecerile celor 3200 de finaliști în șapte ramuri de sport: atletism, 
ciclism, natație, trîntă, handbal-fete, oină și volei.

Merită să asiști la astfel de întreceri! Finalele unei mari com
petiții de masă și în special finalele unei competiții de amploarea 
Spartachiadei constituie un adevărat izvor de tinerețe, de voie bună. 
Sînt mii de sportivi tineri, viguroși, la care deseori dîrzenia ia cu 
succes locul pregătirii tehnice, iar voința de a învinge înlocuiește cu
noașterea subtilităților sportive. La o astfel de competiție curg, poate, 
mai multe lacrimi de bucurie sau de ciudă decît intr-un mare cam
pionat. Acești tineri, care văd în evoluția lor sportivă în primul 
rînd o întrecere cinstită, tovărășească, o încercare a forțelor în care 
cel mai bun învinge, găsesc nesecate resurse de energie pentru 
a atinge cel mai bun loc în clasament. Iar această risipă de ener
gie se transmite parcă și spectatorului, 
se simte întărit, întinerit.

Veniți, deci, pe locurile de întrecere ale finaliștilor Spartachiadei 
de vară, pentru a urmări lupta sportivă a celor mai buni dintre mi
lioanele de tineri cărora recenta Hotărire a partidului și guvernului 
cu privire la reorganizarea mișcării sportive le deschide un drum larg 
spre măiestrie. Și, pînă la începerea concursurilor, să Ie urăm îm
preună celor 3200 de tineri din toate regiunile succes deplin în fru
moasa lor întrecere sportivă !

care, plecînd de pe stadion,

ca și în rubricile de 
tuturor cotidianelor

înotătorii romîni au cîștigat 
în 14 probe...

Al. Popescu al 4-lea performer
Și noi, ca și numeroșii specta

tori, prezenți în cele două zile de 
concurs in tribunele ștrandului 
Dante Gherman, am fost incintați 
de aspectul general al desfășurării 
întrecerilor.

Cu numai o săptărrttnă în urmă, 
comentînd ultimele sale performan
țe. afirmam că finalisiul nostru 
olimpic poate depăși, in scurtă 
vreme, forma mediocră în care se 
afla, cu condiția să acorde mai 
multă atenție pregătirii sale ca 
înotător. Mai devreme decît ne 
așteptam Al. Popescu ne-a făcut 
incăodată dovada apreciabilelor sale 
calități și resurse. Simbătă, el a 
întrecut cu ușurință propriul său 
record pe 100 m. fluture acoperind 
distanta in 1:04.3, adică cu o se
cundă și două zecimi sub perfor
manța realizată cu un an în urmă 
în bazin de 50 metri și cu o ze
cime de secundă cel mai bun timp 
obținut de el în bazin de 33 me
tri. Dacă subliniem că 1:04.3 re
prezintă cea de a patra perf ormanță 
mondială a anului (Ishknoto-Ja- 
ponia 1:01,3; Tumpek-R. P. Unga
ră 1:02,8; Masunaga - Japonia 
1:03,4; AL. POPESCU ■ R. P. 
Romînă 1:04.3) ne dăm mai bine 
seama de valoarea 'performanței . 
campionului nostru. A doua zi, A- 
lexandru Popescu a parcurs 200 
m. fluture în 2:33.2, timp bun. 
sub. baremul pentru concursurile

din ÎS
mondial al anului

Moscova și care ilustreazăde la
ascendența de formă în care se 
află. Sintem convinși că și a- 
ceasta performanță va fi depășită 
in perioada întrecerilor de la Mos-

G. NICOLAESCU 
D. STANCULESCU

(Continuare în pag. 6)

„Triunghiularul" atletic de la Sofia
SOFIA (prin telefon de la cores

pondentul nostru).
Intîlnirea triunghiulară de atle

tism de la Sofia continuă să stea 
în atenția opiniei publice sportive 
din capitala Bulgariei. Speranțele 
atletismului maghiar, romîn și bul
gar au oferit timp de două zile 
amatorilor de atletism din Sofia în
treceri foarte dîrze. în care și 
latura spectaculară a stat la loc

Văzut de antre
FARCAȘ PAL (R.P.U.). NICOLAE
GURAU (R.P.R.) Șl NACICO BU

KOV (R.P.B.)

o

■

ZITA VENCZEL

de frunte. Dar. mai presus de 
aceasta, se cuvine a fi subliniat 
spiritul de prietenie care a dom
nit pe stadionul Vasil Lewschi. 
De altfel, aceasta a fost carac‘e- 
ristica principală a întîlnirii triun
ghiulare de la Sofia. Nenumărate 
au fost momentele cînd. după 
terminarea unei probe, parțicipantii 
ii imbrățișeau cu afecțiune pe 
cîștigător. Atletul romîn Valeria 
Jurcă, de pildă, a „trăit" o astfel 
de clipă. După prima probă a zilei 
de duminică — 400 m. g. — 
cînd Jurcă a terminat cursa în
vingător, ceilalți participanti la a- 
ceastă probă l-au înconjurat și 
l-au felicitat cu căldură. Momen
tul acesta emoționant a fost 
,.prins“ pe peliculă și a apărut 
astăzi (n.r. ieri) pe prima pa
gină a ziarului Naroden Sport.

Fără îndoială că succesul tineri
lor atleți maghiari este pe deplin 
meritat. Omogenitatea echipei ma
ghiare, rutina concurenților (in

comparație cu atlețiî romîni și bul
gari) au fost „arme" care au a- 
tirnat greu in balanța succesului 
lor.

In general opinia specialiști'or 
este că întrecerile de la Sofia au 
fost binevenite, constituind un 
prețios schimb 
tre participanți. 
ne-au declarat 
trei echipe:

FARCAȘ PAL — antrenorul echi
pei maghiare: Intîlnirea care a 
luat sfirșit duminică ne-a arătat 
că ea trebuia să aibă loc cu mult 
timp în urmă. Totodată ea ne-a 
dat posibilitate să constatăm gra
dul de dezvoltare a atletismului în 
rindul juniorilor și junioarelor din 
cele 3 țări ale noastre, cu atit mai 
mult cu cit. în ultimii ani, ase-

, constituind 
de experiență în- 
lată de altfel ce 
antrenorii celor

(Continuare în pag. 8>

(Campionatul de mare fond pe- 
Dunăre a început la 7 iulie 

și continuă încă)

Pe marginea Hotăririi partidului și guvernului cu privire
la reorganizarea mișcării de cultură

Prof. Florian Frazzei din 
București ne adresează cî
teva 
vom

întrebări, cărora le 
răspunde, pe rînd:
In cluburi va exista 

secție de pregătire fî- 
generală ?

cadrul secțiilor 
sport din care ei

fizica și sport

și o 
zică

Secția de pregătire fizică gene
rală are menirea de a atrage în 
practicarea sportului pe toți cei ce 
nu fac parte din secțiile pe ra
mură de sport, începătorii, spor
tivii mai vîrstnici. aspiranții 
G.M.A.. etc. Or. cum cluburile se 
vor preocupa de activitatea spor
tivă de performanță, o astfel de 
secție nu-și justifică existența. 
Pregătirea multilaterală a spor
tivilor de performanță va putea

fi efectuată in 
pe ramură de 
fac parte.

— Cine se va ocupa cu 
repartizarea 
specialitate, 
I.C.F. sau 
sportive ?

U.C.F S. ca organ 
ducere, îndrumare și 
activității de cultură 
preocuparea sa și 
perfecționarea cadrelor

cadrelor 
absolvenți 

altorai

de 
ai 

școli

con-unic de 
organizare a 
fizică, are în 
pregătirea și 

necesare

mișcării sportive. Repartizarea a- 
cestor cadre va fi făcută de Mi
nisterul Invățămintului și Culturii 
în colaborare cu U.C.F.S., și în 
raport cu necesitățile mișcării 
sportive.

— Dacă organele U.C.F.S. 
vor fi alese, în 
vor fi folosite 
specialitate în 
gane ?

Consiliul general al 
consiliile raionale, orășenești și 
regionale vor fi alese și fără în
doială că din ele vor face parte 
oamenii cei mai capabili, mai

cisâitf :

="
III

ce măsură 
cadrele de 
aceste or-

U.C.F.S. și * l

Cea mai lungă cursă... 
sau suporterii credincioși!l

(Conlinuare la pag. 2} desen de MAI'LAL



18-21 IULIE 4 zile de interesante întreceri

Echipa de handbal fete Energia Cimpina, reprezentanta 
'floești, este una dintre cele mai puternice echipe finaliste în 

ediție a Spartachiadei de vară a tineretului 
(Foto: T.

regiunii 
actuala

Roibu)

6 Una dintre satisfacțiile deo
sebite ale reporterului sportiv este 
aceea de a constata că înaintea 
unei întreceri pe care o dorește 
disputată la un înalt nivel tehnic, 
organizatorii și-au îndeplinii „mi
siunea" intr-un mod cit mai ono
rabil. Și iată că această satisfacție 
ne-a fost oferită și nouă, celor 
ce am asistat la meciurile de vo
lei desfășurate duminică la Alba 
lulia. in cadrul etapei inter-regio
nale a Spartachiadei de vară. In
tr-adevăr, activiștii comitetului ra
ional C.F.S., avind sprijinul cole
gilor lor de la comitetul regional 
Hunedoara, pot fi răsplătiți cu 
calificativul „foarte bine" pentru 
munca depusă. Ei au făcut totul 
pentru a crea participanți’.or la 
întrecere o atmosferă cît mai plă
cură (cazare excelentă, teren bine 
amenajat, etc.). La succesul între
cerilor a contribuit și calitatea jo
cului prestai de cele patru echi- 
'pe: Recolta Dobra și Recolta Ag
nita (fete), Energia S. 
doara și Știința III Or. 
ieți).

Prin prisma evoluției 
'Alba lulia putem aprecia că for
mația voleibalistelor din comuna 
Dobra va avea un cuvin! greu de 
spus în cadrul întrecerilor finale 
care încep joi la București.

© La Brăila pină la pauza me
ciului dintre echipele feminine de 
handbal Progresul Măcin și Ener
gia Cîmpina, era greu de între-

văzut formația învingătoare. Am
bele echipe s-au dovedit a fi de 
forțe egale, ceea ce s-a reflectat 
și pe... tabela de marcaj. In par
tea a doua a jocului insă, expe
riența tehnică și mai ales rezis
tența fizică și-au spus cuvintul. A- 
vantajate de aceste calități, hand
balistele din Cimpina au luat jo
cul pe cont propriu, reușind să-și 
întreacă adversarele ia un scor 
concludent: 4—1.

Mai multă seriozitate!

M. Hune- 
StaJin (bă-

sale de la

Vă miră poate 
preajma unei mari 
tinerești. Și totuși, sîntem obligați 
să aducem în discuție o problemă 
care, Ia fiecare finală a unei mari 
competiții de masă, a dat naștere 
unor nesfîrșite discuții și multor ne
plăceri. Este vorba despre neglijența 
(în unele cazuri) sau reaua voință (în 
altele) cu care verifică organele spor
tive regionale situația sportivilor fi- 
naliști ai Spartachiadei, admițînd 
participarea unor sportivi clasificați 
în speranța unei victorii ușoare. La 
finala Spartachiadei de iarnă, repre
zentantul reg Hunedoara a fost des
calificat pe acest motiv, după ce 
devenise campion de șah! Și iată 
că rcîntîlnim aceeași situație acum, 
cînd desfășurarea etapei interregio
nale a provocat o serie de contesta
ții — unele justificate, altele nu,— 
dar la fel de supărătoare.

Iată de ce am adresat îndemnul din 
titlu comitetelor regionale C.F.S., 
care trebuie trase la răspundere pen
tru orice abatere de la regulamentul 
Spartachiadei în trimiterea sportivi
lor la finale!

acest îndemn în 
sărbători sportfve

O scurtă călătorie
(Urmare din pag 1)

VI-

vrerr.e pentru a-i întimpina cum 
se cuvine pe prietenii din Romî- 
nia.

bun
ne

tite în Moscova celui de-al 
lea Festival.
• Luîndu-ne și noi rămas 
de la fiii marii Chine, să 
oprim pentru citeva momente in
Europa Centrală, la Berlin. Pe 
ferestrele larg deschise ale școlii 
„Wilhelm Pieck" răzbat pînă de
parte acordurile armonioase ale 
unor vechi cîntece germane. Cei 
care cîntă sînt viitorii participant 
la Festival, care se pregătesc în 
vederea evoluției lor pe scenele 
Moscovei. Timpul e scurt: peste 
numai o săptămînă ei vor pleca 
spre Orașul Festivalului. Așa incit 
graba cu care mulți dintre ei—dor
nici să exprime primitoarelor gazd: 
sentimentele lor de prietenie în 
limba maternă—învață limba rusă, 
este explicabilă. Dintr una din săli 
se aud rostite de multe voci, cu
vinte în cele două limbi: Frieden- 
Freundschaft-, Mir-Drujba!

• in acest timp, pe sîrniele 
telegrafului gonește, de-a lungul 
Europei, un mesaj; Adresant: Co
mitetul internațional de pregătire 
a celui de-al Vl-lea Festival. 
Conținut: Vă rog să transmiteți 
di.n partea mea Comitetului și în
tregului tineret din diferite țări 
cele mai bune urări și să expri
mați speranța mea că acest eve
niment va aduce noi elemente în 
concepțiile asupra unității lumii 
și păcii între popoare". Semnă
tură: regina Elisabeta a Belgiei.

Și acum, în încheiere să facem 
cunoștința viitoarelor noastre gaz
de. tinerii care i vor primi pe 
solii poporului romîn. Sînt comso- 
rr-oilștii din raionul Sverdlov din 
Moscova, care s-au pregătit multă

Pitorescul munților..
Pentru mulți, muntele exercită 

o atracție deosebită. Le incintă 
privirile verdele închis dl brazi
lor și măreția sălbatică a cul
milor pleșuve, iar peisajul care se 
schimbă la fiecare pas, ca și ră
coarea pădurilor sau susurul unui 
izvor alcătuiesc, fiecare in parte 
și toate la un loc, motivul pentru 
care pasionații munților se decid, 
fără ezitare,- unde 
concediul.

Iatăd pe adepții 
întind sore Cheile

să-și petreacă

drumeției ina- 
Bicazului.

SPORTUL POPULAR
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Pentru că întrecerile se dispută simultan pe mai mu.e paze spor-® 
five, iar fiecare spectator este interesat mai mult de una sau alta A 
dintre disciplinele sportive, vă punem la dispoziție citeva date asupra» 
programului finalelor Spartachiadei de vară a Tineretului. fU

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE va avea loc joi de la ora 16,30? 
pe Stadionul Tineretului. 8

ATLETISM. Programul finalelor include probele de alergări pes 
100, 500 și 1000 m, săritura în lungime, înălțime și aruncarea greutății.) 
Vineri 19 de la ora 9 se vor disputa seriile acestor probe, pe Stadionul ț 
Tineretului. Probele finale (la care participă primii 12 concurer.ți în or-ți 
dinea performanței) se dispută sîmbătă 20, de Ia ora 9 pe Stadionul)! 
Tineretului și duminică 21, de la ora 16,20, pe stadionul Dinamo.

CURSA CU OBSTACOLE G.M.A. Gr. 1. se desfășoară pe categoriiJ 
vineri după amiază de la ora 16, pe Stadionul Tineretului. I

CICLISM. Concursurile masculine și feminine, disputate pe biciclete) 
de oraș și semicurse separat, vor pleca duminică ia ora 9,30, respectivă 
10,15, din fata Stadionului Tineretului, sosirile făcindu-se în același loc./j

NATAȚIE. O singură probă: 100 m, pe categorii, în serii și finale. S 
Concursurile au loc la ștrandul „Dante Gherman" joi și vineri de la ora « 
18 (serii) și sîmbătă de la ora 18 (finale).

1RINTA se va desfășura sistem eliminatoriu la toate categoriile, o în- 1 
titnire durînd 3 reprize a 3 minute. Joi, vineri și simbătă dimineața, } 
galele au ioc la sala complexului „Daste Gherman", de la ora 9, iar S 
în după amiezele acelorași zile, de la ora 18, pe Stadionul Tineretului. | 
Simbătă după amiază sînt finalele. v

HANDBAL. Participă cele 8 echipe calificate în jocurile înterre-'S 
gionale, împărțite prin tragere Ia sorți in două serii a 4 echipe. Meciu K 
rile durează 2 reprize a 20 minute, cu 10 minute pauză între reprize, 7/ 
în sistem turneu simplu, joi vineri și sîmbătă și duminică dimineața » 
și după amiază pe Stadionul Tineretului. Finala: duminică ora 16 pe1K 
stadionul Dinamo. 7/

OINĂ. Cele 16 echipe reprezentative de regiuni se împart prin tra- « 
gere la sorți în 4 serii a 4 echipe și joacă în turneu simplu, primele 7 
clasate din serii participînd apoi la un turneu final pentru primele 4J 
locuri. Jocurile au loc Joi, vineri și sîmbătă, dimineața și după amiaza,») 
pe Stadionul Tineretului.

VOLEI. Joacă 9 echipe împărțite în 3 serii, iar cîștigătoarele serii- ... 
lor joacă între ele pentru locurile I—III. Meciurile se dispută pe Sta-))) 
dionul Tineretului, joi, vineri, sîmbătă și duminică dimineața și dupăvk 
amiază. ft

ACTIVITATEA SPORTIVA DE MASE
■CONCURS POPULAR DE CALA- 
Irie rezervat sportivilor 
f DE LA SATE

Sportivii colectivelor Recolta din 
cuprinsul orașului București și co
munele vecine se întrec în prezent 
intr-un mare concurs popular de 
călărie organizat de secția sani- 
tar-veterinară a sfatului popular al 
Capitalei și consiliul sportiv oră
șenesc Recolta.

Concursul 
galop, trap.

cuprinde probe de 
ștafetă mixtă șl e 

^impărfii in două etape: prima 
s-a desfășurat In cadrul gospodă
riilor agricole de sfat pe teritoriul 
comunelor învecinate cu Capitala. 
La ea au participat sportivii d:n 
G. A.C. - uri, întovărășiri a gr ic o! e,

iele. In etapa următoare, finală, ce 
avea loc In ziua de 21 iulie, in 

\ incinta hipodromului republican de 
trap din București se vor întilniT ■

1 Câștigătorii din pr.ma etapă. Orga- 
concurs acordă 

cu
’aleatorii acestui
I numeroase premii sportivilor
1 cele mal bune performanțe.
CAMPIONATELE DE CASA 

COLECTIVELE VOINȚA
începute cu două luni in urmă, 

campionatele de casă ale asociației 
Voința se apropie de sfîrșit. Ca și 
în anii precedenți, ele au stirnit 
mult interes printre tinerii coope
ratori, membri ai colectivelor spor-
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five. De un deosebit succes se 
bucură campionatele de volei, 
sportul nr. 1 in rîndurUe tinerilor 
looperatori. După ce in cadrul eta
pei pe colectiv campionatul a în
trunit un număr de 500 echipe, 
in etapa pe regiune s-au întrecut 
164 echipe. La baschet, 25 echipe 
și-au disputat pină acum întrecerea 
irt faza de zonă. La finalele care 
au avut loc la Tg. Mureș au par
ticipat echipe din Salonia, Tg. Mu
reș, Orașul Stalin, București, O- 
radea și Satu Mare. Mult interes 
au prilejuit întrecerile de gimnas
tică. La întrecerile finale care 
s-au desfășurat recent la Oradea, 
primul loc l-au ocupai reprezen
tanții Oradei (băieți) și Clujului 
(fete). Cum e și firesc, și fotbalul 
se situează printre disciplinele spor
tive mult îndrăgite de tinerii co
operatori. Dintre cele 344 echipe 
înscrise in campionat, 16 echipe — 
campioanele regionale — își dis
pută miine optimile de finală. In 
sfîrșit. boxul disciplină cu o largă 
popularitate, are și în rindid co
lectivelor Voința numeroși adepți. 
In aceste zile, la T. Severin, se 
înfruntă boxerii de categoria a 11-a, 
a III a; apoi cei mai buni dintre 
ei vor participa alături de boxerii 
din categoriile superioare la tur
neul final programat la Constanța 
intre 8 și 11 august.

Un frumos stadion la Drăgășani
Tare mîhniți mai erau, pînă nu demult, iubitorii sporturilor din 

Drăgășani că nu se puteau mîndri și ei — ca atîția alți adepți ai 
sportuiui din numeroase orașe — cu un stadion modern.

Iată însă că mîhnirea li s-a transformat acum în bucurie. Cu aju
torul organelor de partid și al comitetului executiv al sfatului popu
lar raional, s-a construit un frumos stadion. Noua bază mai 
voie de unele lucrări de finisare care vor fi gata în cinstea 
lului și a zilei 

loc întreceri și
de 23 August Dar, de pe acum, au și început 
antrenamente, în care sportivii se avîntă cu 

|ire, mîndri de acest stadion care 
aduce o contribuție efectivă la dez
voltarea mișcării noastre sportive.

Sprijin efectiv
Numeroase colective sătești din 

cuprinsul raionului Buzău au pri
mit de curind un prețios ajutor. 
Comitetul executiv al Sfatului 
popular raional — în dorința de a 
veni în sprijinul colectivelor spor
tive de la sate — a alocat un fond 
de 22.000 lei pmtru procurarea 
de echipamente și materiale (tri
couri, chiloți, șorturi, pantofi de 
tenis, mingi de volei, fotbal, etc.) 

Acest echipament și material 
a și fost chibzuit repartizat Ia 
diferite colective, unde activiiatea 
a fost reluată cu însuflețire.

Stan Roșculeț. 
corespondent

(Urmare din pag I) I

caracter competi-

turistică 
caracter

are prin 
atractiv, 

dg orieri-,

competenți. Acest fapt nu excit»* 
de însă folosirea specialiștilor ți 
ca activiști sâlariațî ai acestor 
organe

— In ce măsură va pu
tea orice cetățean să aibă 
acces pe bazele sportive, 
dacă el nu va face parte 
d intr-o secție a unui coleca 
tiv sportiv sau club spor-: 
tiv ?

Calitatea de membru al U.C.F.S. 
cu cotizația la zi este suficientă 
pentru a da oricui dreptul de a 
folosi bazele sportive ale colectN 
vuluj său, uzul lor nefiind rezer
vat exclusiv sportivilor din seo 
{iile pe ramură de sport.

— După înființarea aso
ciației „Turismul popular”) 
activitatea turistică va că-: 
păta un 
ționa’ ?

Activitatea 
excelență un
recreativ, iar concursurite 
tare turistică reprezintă latura sa 
competițională. Asociația „Turis-t 
mul popular" va îmbrățișa ambele 
aspecte ale activității turistice.

— Reducerea prețurilor 
materialelor și echipamen
tului sportiv, preconizată de 
Hotărîre, se referă doar la 
materialele necesare sporti
vilor de performanță sau și 
maselor de sportivi ?

Hotărîrca trasează ca sarcină 
M nisterelor de resort reexami
narea prețului de vînzare a mate
rialelor și echipamentului 
tiv, în 
prețuri. Această 
include materialele și echipainen-, 
tul, nu... destinatarii lor, așa in
cit noile prețuri vor fi valabile 
pentru toți sportivii.

M. Mitrofan, maestru al 
sportului: cum vor putea
deveni sportivii iruntașl 
membri ai cluburilor spor
tive ? De unde își vor re-; 
cruța cluburile sportive 
membrii ?

Hotărîrea . prevede că actualii 
membri ai asociațiilor sportive — 
deci inclusiv sportivii fruntași — 
pot deveni membri ai U.C.F.S. Așa 
dar ei vor putea face parte din 
cluburi sau colective sportive în 
condițiuni care vor fi 
în statutul U.C.F.S. și 
tul de organizare și 
al colectivelor sportive 
burilor sportive.

Cluburile sportive își

spor- 
sensul micșorării acestor 

reexaminare va

specificate 
regulamen- 
funcționare 
și al clu-

Cluburile sportive iși vor recru
ta sportivii din colectivele spor
tive de pe teritoriul respectiv sau, 
în cadrul cluburilor studențești, 
sindicale, cooperatiste, militare 
etc., din facultăți, întreprinderi și 
instituții, cooperative, unități mi
litare etc. In anumite cazuri, se 
admite și participarea elevilor in 
cluburile sportive, conform ins
trucțiunilor speciale ce vor fi ela
borate de către Ministerul Invăță- 
mintului și Culturii.

...Și farmecul etern 
al mării

ire- 
sau 
ori-

are ne- 
Festiva- 
să aibă 
însufle-

Alții însă sînt îndrăgostiți 
mediabil de mare. Răsăritul 
apusul soarelui, incendiind 
zantul, întinsul apei, uneori calm, 
alteori răvășit de valurile care se
sparg, mugind, de^coaste, alcătu
iesc . o suită de imagini, care ii 
cheamă an de an pe litoral.

Dar, plaja, ori cit de vastă, se 
dovedește uneori neincăpătoare 
(cum reiese din clișeul de mal 
jos) pentru toți acei care găsesc 
in apa mării cel mai plăcut refu
giu in fata caniculei



Traian Udrescu stătea încre
menit lingă jereas ra ho'elu- 
lui și privea în neș ire unul 

și aceiași punct — Turnul Eiffel. 
Hotărîse să rămină la Paris. Pri
vea fără să vadă, iar inima-i bă- 
tea nebunește, înfricoșată parcă 
de tot ceea ce avea să urmeze. ,.De 
s-ar termina odată1“ Minutele însă 
treceau greu, chinuindu-i nervii.

In spatele lui, Adrian, camara
dul său de echipă cu care se înțe
legea ații de bine la plasă, își 
făcea liniștit bagajul, fluierind o 
melodie veselă, romînească. Fără 
voia sa, melodia-i pătrundea în su
flet, în singe, topindu-i parcă în
crederea. Ar fi vrut să se împotri
vească, să strige cuprins de dispe
rare : „Toci! Te rog, tacit", dar 
se stăpînea. Un gest ori o vorbă 
nechibzuită și cu siguranță că 
s-ar fi trădat. „De s-or termina o- 
dată1“ Începu să se îmbărbăteze. 
„Încă puțin... o să se termine re
pede... Nu ești singur... Domnul 
Petrescu te așteaptă!" 11 mai în
curajau de departe glasurile unor 
prieteni: „Nu fii prost, rămîi ta 
Paris... Acum ai ocazia cea mai 
bună... Caută apoi să pleci în Ca
nada. Acolo ai să capeți o fermă... 
Mă, dacă am fi noi în locul iăuli!" 
Glasurile venite de departe nu 
numai că-l încurajau, dar îl și in- 
vid iau.

Deodată îl simți pe Adrian apro- 
piindu-se de dînsul și, de teama 
unor eventuale întrebări, închise 
ochii.

— Nu-mi place cum arăți as
tăzi... Ești palid la față, Traian... 
Nu te simți bine ?

El înălță stîngaci din umeri și 
răspunse:

— Mă resimt după căzătura de 
alaltăieri... Dar propriul său glas 
i se păru într-atît de străin în cit 
se înspăimântă: „Dacă se află ?“

— Să chem medicul? mai în
trebă Adrian îngrijorat.

— Nu, nu-i nevoie... Trece... De 
altfel, mi-a și trecut.

Schiță instinctiv un zîmbet rece, 
aproape dușmănos. Adrian insă nu 
sezisă nimic și ieși din cameră. 
Traian răsuflă ușurat și se depărtă 
de fereastră. Se opri în mijlocul în
căperii. Ce liniște apăsătoare I Nu 
se știa fricos. Și totuși ...O. cit de 
istovitoare erau clipele acestea! 
Broboane reci de sudoare îi năpă
diră fruntea înaltă și arsă de soa
re. Căută înfrigurat batista și-și 
șterse fața. Apoi, se avropie de 
cele două geamantane ale sale. De 
ce? Nici el nu-și înțelese gestul.

De dincolo de ușă se auzi pe 
neașteptat vocea puternică a con
ducătorului.

— Plecăm, băieți! Toată lumea 
coboară la autobus!

Aproape în aceeași divă, Adrian 
reintră vijelios să-și ia bagajele.

■— Plecăm, Traiane, se bucură 
el. Mîine sînfem acasă. Praga... 
București. Hai, nu vii ?

Brusc, Traian se regăsi pe sine. 
Răspunse calm ca și cum nimic nu 
s-ar fi petrecut cu el:

— Vin și eu imediat.
Se îndreptă spre ușa ce dădea la 

baie și intră. Rămase acolo, lipit 
hoțește de ușă mai bine de zece 
minute. După care, reîntors în ca
meră, își luă geaman'anele și ieși 
în coridorul pustiu. Totul se pe
trecu fulgerător de repede. La ca
pătul celălalt al coridorului ll aș
tepta surîzător domnul Pefresco. 
Acesta îl trase după dînsul, spre 
scara de serviciu a hotelului. în- 
demnîndu-l:

— Repede ! Repede!
Lui Traian i se părea că vi

sează. Se lăsa condus și, întocmai 
ca într-un vis, înțelegea vag că 
nu-și mai aparține. Coborîră în 
grabă scara de serviciu. In stradă 
îi aștepta un „Chevrolet" albastru. 
Petresco îl ajută pe Traian să 
urce, apoi urca și el. Automobilul 
porni de îndată. Șoferul ocoli clă
direa șl trecu demonstrativ prin 
fața hotelului. Traian își dădu sea
ma de manevra șoferului și tresări 
speriat. Iși zări tovarășii de echipă 
pregătindu-se de plecare. „N-au 
aflat încă 1“ Se răsuci pe o parte 
și privi prin ferestruica din spatele 
„Chevrolet"-ului. O tristete copleși
toare îi învălui sufletul și avea 
senzația că se depărtează pentru 
totdeauna de un mal nespus de 
drag, de un mal pe care... Închi

se ochii și se lăsă moale, fără vla
gă, pe canapeaua mașinii.

Domnul Petresco, care în iot 
acest timp nu-l scăpase din ochi, 
îl apucă părintește de braț și-l trase 
lingă el:

— O țigară?
Traian deschise ochii; înfilni 

fața smeadă, proaspăt bărbierită 
a lui Petresco. Luă leneș o țigară 
americană. Fumul dulceag șl par
fumat al tutunului îl mai liniști 
puțin. Totuși, imaginea autobusu
lui rămas în urmă îl obseda In- 
tr-una. După o bucată bună de 
drum, întrebă cu o voce suferindă:

— Unde mergem ?
— La un alt hotel... Ți-am re

zervat o cameră. Liniștește-te 1 
Mi-e cunoscută emoția pe care o 
încerci. Trece. Te așteaptă o altă 
viață... o viață liberă. Eh, dacă 
am putea avea de partea noastră 
tot tineretul din țară...

Vorbea in fraze scurte, reci și 
energice. Traian îl ascultă cu luare 
aminte. Apoi vru să spună: ,1'u 
nu rămîn aici... Eu vreau să plec 

în Canada", dar nu izbuti să des
chidă gura.

— Astă seară o să sărbătorim 
împreună eliberarea dumitale... 
Actul dumitale de vitejie...

Domnul Petresco îl bătu înțele
gător pe umăr:

— Uite, am și ajuns.
Dinlr-o căutătură, Troian înțelese 

că automobilul oprise în fața unuia 
dintre cele mai cunoscute hoteluri 
din Paris. Urcară la etajul doi, 
însoțit de un maître d’hotel. A- 
partamentul reținut pentru 7 raian 
Udrescu era ademenitor prin mobi
lierul său ultra modern.

— Te rog să te simți Ca la 
tine acasă, Traiane — ll îndemnă 
Petresco. Nu te supăra că-ți zic 
pe hume. Sînt mai în vîrstă. ~ă 
poți considera părintele, tutorele 
tău. Uite, banii aceștia. Ți-i las 
aici... eu cobor in hol. Fii pregă
tit... vor veni acum ziariștii, foto
reporterii...

Petresco plecă. Rămas singur, 
Traian se uită in jur cu ochii tul
buri. Zări teancul de bancnote de 
pe noptieră. Fără să vrea, murmu
ră „Franci 1 Franci francezi !". Și, 
tot fără să vrea, iși aminti de mă
tușa Matilda, de accentul ei străin 
atunci cind vorbea rominește: „Nu 
fii prost, Traian, e mai bine să tră
iești pe malul Serei, decîi pe cel 
al Dîmboviței. Ești înalt, frumos, 
brunet, voinic. Ai să găsești o fată 
bogată... Franțuzoaicelor le plac 
ființele excentrice, iar tu al ceva 
excentric în tine...*1.

Se simți dintr-odată foarte obo
sit, ca și cind s-ar fi aflat la ca
pătul unui meci greu, poate cel 
mai greu din cariera lui de sportiv. 
Inaintă încet spre pat și căzu, așa 
cum era îmbrăcat, ; este așternut. 
Ar fi vrut să nu se mai gindească 
la nimic, dar gîndurile nu-l lăsau 
în pace. „Am rămas doar... De ce 
nu mă bucur? Parisul e al meu. 
Francii francezi sînt lingă mine. 
De ce nu mă bucur? De ce nu 
rid de fericire". Zăcu multă vre
me, chinuit de tot felul de între
bări. Se ridică numai atunci cîttd 
in apartament reintră Petresco...

— Al tras un pul de somn ? 
Foarte bine... Ilai, tinere, să bem 
un pahar de „Une fine" șl să

coborîm. Ne așteaptă presa... Nu 
știi bine franțuzește? Am să răs
pund ea pentru tine...

Se ivi și-un chelner care aduse 
pe o tavă de argint paharele ca 
„Une fine".

— Să bem pentru fericirea ta !
Băură. Alcoolul îl încălzi pe 

Traian. Gindi înviorai: JGe băutură 
dom’le! 1 La noi nu găsești ■ așa 
ceva IE Acum toate întrebările 
care-l frămintaseră nu cu mult 
înainte i se păreau de-a dreptul 
copilărești. „Mătușa Matilda avea 
dreptate... Primele clipe sini grele— 
Apoi uiți..." Deveni ceva mai în
crezător: ..Petrescu e un om bun... 
puțin cam rece, dar e bun!".

— Să coborîm... Să nu ie inti
midezi, Traian... Petresco tl luă de 
braț și ieșiră împreună.

In holl-ul elegant al hotetului, 
îi îniîmpinară, ca Ia o comandă ne
văzută, luminile brusce, ca niște 
fulgere, ale foto-reporterilor. Zia
riștii făcură cerc în jurul lor. Ploua 
cu întrebări. Asaltul acesta nea
șteptat îl ameți pe Traian Udrescu. 
Surîdea fericit tuturor, convins fiind 
că numai personalitatea sa sporti
vă putea să slirnească interesul 
presei parisiene. In vremea aceas
ta, Petresco se dovedise a fi un 
traducător excelent. Apoi, „tuto
rele" îi întinse un manuscris, pe 
care Traian îl citi in fața unui 
microfon de mină. Iși dădea seama 
că citea date și fapte neadevărate 
pentru mișcarea sportivă din Ro- 
triinia, dar nu se mai putea opri. 
Intrase in horă... Citeva franțu

zoaice, pesemne soțiile unor mi
lionari, se uitau fascinate la dînsul. 
Iar el, tulburat, citea din ce în ce 
mat convingător.

Apoi conferința de presă a unui 
sportiv din R.P.R. care a ales li
bertatea' luă sfîrșit. Holl-ul ho
telului se goli.

— Să mergem, Traian 1 Ai avut 
succes... Te felicit... Acum, o să 
tragem un chef cum n-a văzut 
Parisul...

Cheful începu într-un local de 
noapte, nu departe de hotel. Tra
ian se îmbată imediat, Plîngea și 
rîdea de bucurie. Iar atunci cind 
în mijlocul localului, pe locul re
zervat dansatorilor, apărea cite 
o baleiistă goală, striga cit îl 
ținea gura: „Trăiască libertatea I" 

N-
A doua zi, cam pe la ceasurile 

zece, fu trezit de niște ciocănituri 
puternice în ușă. Deschise ochii 
cu greu și se uită buimăcit prin 
cameră. „Unde mă găsesc ?" Capul 
ii vijîia de parcă s-ar fi aflat in 
apropierea unei cascade, iar gura 
și-o simțea uscată și arsă de al
cool. „Unde mă găsesc ?" Des
coperi în pat, lingă el, o femeie 
care dormea un somn adine și-și 
aminti de tot ceea ce se intim- 
plase în ajun.

Ciocăniturile se repetară cu a- 
ceeași insistență. Cuprins de o 
ciudată presimțire, Traian se dădu 
jos din pat și, temător, deschise 
ușa. In prag se aflau doi necu- 
noscuți, cu o înfățișare gravă și 
amenințătoare. Unul dintre ei în
trebă :

— Monsieur Traian Udresco?
— Oul, Messieurs!
— Suivez-nous 1
Traian se cutremură. înțelese 

că avea in față doi agenți, așa 
cum de multe ori ii intilnise prin 
filmele franțuzești. Speriat, în
trebă :

— Ou?
— Habitiez-oaus 1
începu să se îmbrace încet, cu 

gindul la Petresco. „Nu, el n-o 
să mă lase... E un om de cu- 
vini... Ce vor de la mine ?' Se 
uită la agenți, incerând să des
lușească ceva pe fețele lor. Cel 
doi insă zlmbeau ironic, privind 
la femeia goală care continua ne
stingherită să doarmă. Traian 

oftă : „Doamne, ce se petrece cu 
mine ?“

Troian fu urcat într-o limuzină 
neagră și legat la ochi. înțelese 
că orice împotrivire era de pri
sos. Căzu într-o totală stare de 
apatie și indiferență.

Ceva mai tîrziu, se pomeni sin
gur intr-o cameră pătrată, nu prea 
mare, • întunecoasă și lipsită de 
mobilă. Numai in mijlocul încă
perii zări un fotoliu de-o con
strucție curioasă. O clipă, crezu 
că fusese introdus in cabinetul 
unui dentist. La cițiva pași de 
fotoliu, pe o măsuță, se găsea 
un aparat care-i aminti de apa
ratele de radio-recepție. Pe neaș
teptate, o ușă laterală se des
chise fără zgomot și, instinctiv. 
Traian făcu un pas înapoi gata 
să se apere. Dar un bărbat mic 
de statură, cu o față uscată și 
măslinie, îmbrăcat intr-un halat 
alb, ii zîmbi liniștitor. Apoi, „me
dicul" i se adresă într-o romi- 
nească perfectă sfătuindu-l să nu 
se piardă cu firea, căci ceea ce va 
urma va fi spre binele său:

—- Dumneata ai rămas in țara

noastră... noi sintem obligați să 
controlăm cu ce fel de om avem 
a face-, prieten ori dușman ?

Traian vru să se explice, să a- 
mintească de ~Petresco, să ceară, 
la rîndul său, citeva explicații, 
dar „medicul" ii făcu semn să 
tacă, cerindu-i să-și dezbrace 

haina, să-și suflece mlnecele că
meșii. Infrint, Traian se supuse. 
„Ce vor de la mine ?" „Medicul" 
chemă un asistent, după care ll 
așeză pe Traian în fotoliu, ii 
strinse brațul drept, mai sus de 
cot, intr-un aparat special, ca și 
cind ar fi vrut să-i măsoare ten
siunea. Apoi, îi șterse palma cu 
o soluție specială și-i dădu să 
stringă in mină o placă mică de 
metal. In același timp, asistentul 
„medicului" ti petrecu in jurul 
grumazului un cablu de gumă.

Traian avu senzația ciudată că 
fusese așezat pe un scaun elec
tric și se îngrozi. „Ce vor de la 
mine ?~ N-avea de unde să știe 
că nimerise in vestita cameră 
de .dedectat minciuni". N-avea 
de unde să știe că acest aparat 
intercepta accelerarea bătăilor 
inimii determinate, in mod firesc, 
de întrebările neașteptate ale an
chetatorului.

— începem — vorbi .medicul". 
La întrebările noastre ești obli
gat să răspunzi imediat da sau 
nu. Ai înțeles ?

Troian mișcă anevoie din cap.
— Da.
— Te cheamă Troian Udrescu? 

întrebă brusc anchetatorul.
— Da 1 răspunse el cu o voce, 

stinsă. Fața i se goli de singe, 
devenind stacojie.

Aparatul se puse în mișcare. 
Becuri de toate culorile se aprin
deau pe rind. Traian se sperie și 
mai rău. Iși simțea inima bătînd 
sălbatic: „Ce vor de la mine? 
Unde e Petrescu ?' II văzu pe 
„medic" apleeîndu-se peste aparat. 
Apoi auzi întrebările acestuia și 
răspunse mecanic:

— Purtați cravată ?
— Dai
— Mergeți la spectacolele de 

teatru ?

— Da!
— Ați făcut parte din U.T.M. ?
— Nu!
— Sinteți trimis de securitatea 

romlnă ?
— Nu 1
Traian începu să înțeleagă ros

tul întrebărilor și din nou ar fi 
vrut să se explice, să denunțe 
confuzia, dar... „medicul" ridică 
mina și făcu un semn scurt asis
tentului. Acesta apăsă un buton 
instalat de fotoliu. Brusc, în ca
meră izbucni șuieratul înfricoșă
tor al unei sirene. Traian se cu
tremură de groază. De undeva din 
tavan, se desprinse o fîșie de lu
mină puternică, orbindu-l. In a- 
ceeași clipă „medicul" iși reluă 
ancheta:

— Răspunde: ești agent comu
nist?

— Nu!
— Ai fast la Moscova ?
— Dai
— Ești agent comunist ?
— Nul
Deodată, fotoliul prinse să zboa

re dnd in stingă, cind în dreapta. 
Lui Troian i se părea că se pră
bușește in adincul unei prăpăstii. 
In răstimpuri auzea întrebarea: 
— Ești agent comunist ?

In felul acesta, interogatoriul 
ținu citeva ceasuri. Apoi, Traian 
Udrescu fu pus in libertate. A- 
ceeași limuzină elegantă îl lăsă 
în fața hotelului. Vru să urce în 
apartament, dar maître d-hotel-ul îi 
comunică foarte politicos că Pe
tresco reținuse camera numai pen
tru douăzeci și patru de ore iar 
cele douăzeci și patru de ore 
trecuseră și așa că hotelul se vă
zuse nevoit să închirieze altcuiva 
apartamentul. Traian înțelese: era 
aruncat in stradă.

Ieși, spunind că va reveni să-și 
ridice geamantanele.

Nori negri întunecau cerul Pa
risului. Traian mergea aiurea, cu 
ochii în pămint, străin pe străzile 
unui oraș străin. „Trebuie să dau 
de Petrescu 1" ll dureau oasele și 
se simțea distrus, umilit, jignit, 
„încotro ?" Puterile il părăsiseră. 
Auzea mereu in urechi întreba
rea sfredelitoare a medicului „Ești 
agent comunist ?" și-i venea să 
urle In mijlocul străzii: „Nuuu 1“

O, dacă s-ar putea liniști, dacă 
ar putea să-și adune gîndurile ? 
Vroia să plingă, dar nu putea. 
Acum auzea ca prin vis gălăgia 
trecătorilor și iși aminti de Bucu
rești. „Băieții au ajuns acasă! 
l-au primit la aeroport. Numai 
eu—’

O prostituată îl apucă de braț, 
dar el se smulse din strînsoarea 
ei, injurînd-o. Apoi se întrebă: 
„încotro ?“ Dacă l-ar găsi pe Pe
trescu! „Cum de s-a lăsat inșelat!" 
Activitatea lui Petrescu — omul 
„Comitetului național de elibe

rare" — îi apărea acum într-o 
lumină nouă. Organizase în jurul 
rămînerii lui o întreagă campanie 
de presă, apoi dispăruse fără 
urmă. „Cum de s-a lăsat înșelat!"

Tîrziu, ameții de oboseală, se 
pomeni pe o stradă îngustă, cu
rată și pustie. Strada i se păru 
dintr-odată cunoscută. Cind a mai 
trecut pe aici ? De ce iși amin
tește ații de greu ? Se opri și 
citi o firmuliță: „St. Dominique". 
Brusc, iși aminti și, de bucurie, 
îl podidiră lacrimile. Zări de de
parte clădirea legației. Acum 
trei zile participase la o recepție 
oferită de ministru in cinstea 
echipei lor. Ministrul în per
soană ii strînsese mina și-l feli
citase pentru succesele lui spor
tive.

Tulburat de această amintire, 
porni în fugă spre legație. Se 
opri în poartă; era O poartă înal
tă și largă de stejar bătrin. Un 
sergent de stradă se uită bănui
tor la dinsul Traian nu se mai 
pufu stăptni. Istovit, iși hpt 
fruntea fierbinte de poartă, 
cum ar fi lipit-o dc păm'ntul rea
văn al țării, șt izbucni într-un 
plins nervos. Plingea, cum pl'mg 
de obicei copiii cind se rătăcesc 
de părinți.



AMINTWI BE LA FRANKFURT PE MAIN ȘL. SPERANȚE PENTRU MOSCOVA
Reportaj dintr-o călătorie cu echipa feminină de handbal a tării noastre

Go!: Victorița Dumitrescu a tras și urmărește bucuroasă traiectoria 
pungii, care se va opri în plasă, spre consternarea celor trei hand

baliste maghiare (în alb). Fază din cel de al doilea meci 
București—Budapesta

(Foto: L. TIBOR)

MEDALIOANE

Un halterofil: Silviu Cazan

Duminică 8 iulie 1956. Pe stadio- 
-trul Centrat din Frankfurt pe Main, 
jucătoarelor de handbal din echipa 
țării noastre li se înmînează de că
tre Hans Baumann, președintele 
Federației Internaționale de Hand
bal, medaiiite de campioane ale lu
mii. Este un moment solemn, în 
care, odată cu cele 15 jucătoare, 
handbalul nostru primește și el o 
strălucită și meritată consacrare 
mondială.

De atunci a trecut un an. Luni 8 
iulie 1957. In trenul care se stre
coară șerpuind prin văi, căutînd 
parcă — în această sufocantă după 
amiază de iulie — un pic de um- 
brăt un grup de tinere fete supor
tă cu stoicism căldura. Toată lu
mea tace. Tace, transpiră și în
cearcă să împrospăteze aerul vîntu- 
rînd ziare sau reviste. Ghicești 
repede preocuparea majoră pentru 
aport: ziarele și revistele folos de 
pentru' această... operație trădează 
clar acest lucru. Așa și este. Că
lătorim spre Sighișoara cu echipa 
feminină de handbal a țării noas
tre.

VĂ MAI AMINTIȚI?

| In sfirșit, eir.eva rupe tăcerea.
— Vă aduceți aminte fetelor ? 

Ksim un an pe vremea aceasfa 
«veam mari emoții Ne făceam 
kicălzirea pentru jocul final al 
«ampionatelor mondiale...

Atit a trebuit. Discuțiile se lea
gă repede. Atmosfera s-a înviorat. 
Clipele au fost atît de intens trăi
te atunci, incit orice amănunt revi
se acum în memorie precis contu
rat Fiecare jucătoare ar putea 
povesti ore întregi retrăind clipele 
din acea după amiază de neuitat. 
Se ride, se glumește, iar vioiciunea 
acestui mănunchi de tinere conta
minează repede tot vagonul, alun
gind toropeala. Unii dintre călători

Pregătiri, pregătiri, pregătiri...
Cu un deosebi: interes sini aș

teptate întrecerile atletice din 
cadrul Jocurilor Sportive de 

la Mosoova. Sportivi de renume 
mondial se vor întrece pe pista ma
relui stadion V. I. Lenin și firește, 
se asreapiă obținerea unor rezhl- 
iaie valoroase și chiar a numeroase 
recorduri mondiale. Ultimele pregă
tiri care se fac în diferite țări eu
ropene arată că forma artlețdor 
este din ce în ce mai bună.

La Moscova vor fi prezenți și 
alleții polonezi, care în ultimele 
săptămini au obținut trei perfor
manțe de răsunet: la Budapesta 
și W'roalav reprezentativa R. P- 
Polone a întrecut valoroasele for
mații ale R. P. Ungare și R. Ce
hoslovace, iar duminică la Sfwtt- 
gart a obținut o victorie remarca
bilă în fața reprezentativei R. F. 
Germane, una dintre cele mai pu
ternice din lume. Dintre rezultatele 

— cei care se interesează mai mult 
de sport — au aflat cu cine călă-
toresc. Și ca atare privesc cu cu
riozitate, iar după aceea intervin
— la început mai timid, iar după 
aceea cu insistență — în discuții

„DAR LA MOSCOVA 
CE O SĂ FACEȚI?”

întrebarea a venit brusc Atît 
de brusc că o clipă s-a așternut 
din nou tăcerea. Dar numai pentru 
o clipă. Apoi din nou discuțiile 
au continuat pe această temă.
— Ne pregătim foarte serios, spu
ne Elen* Jianu, căpitanul echipei. 
Avem un prestigiu de apărat și 
sîntem ferm hotărite să facem 
totul pentru ca la Moscova handba
lul feminin din țara noastră să fie 
tot primul.
— Insă nu va fi deloc ușor, inter
vine Lucia Dobre
— Da, este adevărat Dar amin- 
tiți-vă că nici la camp tona teie

Mai
MOSCOVA (prin telefon). —
Primii participanți la cea de a 

lll-a ediție a Jocurilor tineretu
lui au sosit in capitala Uniunii 
Sovietice- Ei sînt jucătorii de 
baschet din R. P. Chineză. Din 
primele ore ale sosirii, oaspeții 
s-au interesat de bazele spor
tive pe care vor avea loc întrece
rile, efectuînd și un ușor antrena
ment. Pînă la deschiderea Jocu
rilor baschetbaliștii chinezi vor 
susține cîteva întîlniri amicale 
in compania jucătorilor sovietici.

★
In ultimele zile noi sportivi de 

peste hotare și-au anunțat par
ticiparea la Jocuri. Astfel, din Sta
tele Unite vor sosi ‘trei inotători 
și canotorul Kelly- Prezența sa la 

polonezilor menționăm pe cele ob
ținute de: Swatowski la 400 m 
(47,5), Piatkowski, la disc (53,51 
m), Makomaski pe 800 m (1.48,7), 
Lewandovski la înălțime (2.00 m). 
Kotlinski la 400 m. g. (52,0), 
Waszni la prăjină (4,30 m). Exce
lente sînt rezultatele lui Sidllo la 
suliță (79.49 m.) și Grabowski la 
lungime (7,66 m). Atleții polonezi 
au ciștigat majoritatea probelor 
obținînd victoria cu 117—103. Din
tre rezuitartele mai bune ale atle- 
ților vest germani menționăm: 
Genmar 10,3 pe 100 m, Lauer 14.2 
pe 110 m. g. și echipa de 4 x 100 
m. 40,6.

★

Intense pregătiri fac și ailetii 
din R. D. G. care vor ii 
prezenți cu lotul complet la 

Jocurile de la Moscova. „Repetiția 
generală" a avut loc duminică cu 

mondiale nu a fost ușor și totuși 
astăzi sărbătorim un an de la un 
eveniment atît de scump nouă.

ECHIPA R. D. GERMANE, 
ADVERSARUL NR. I

Intr-un compartiment Irina Na- 
ghi. Elena Pădureanu, Sofia Schen 
ker și Carolina Cîrligeanu cal
culează șansele echipelor partici
pante.
— Da, tot echipa R. D. Germane 
rămîne pentru noi principalul ad
versar, este părerea Carolînei Cîr- 
ligeanu. Doar am avut prilejul 
să vedem două dintre jucătoarele 
lor de bază, pe Maudrich portarul 
echipei și pe Schanding, excelenta 
extremă dreaptă a echipei Fort- 
schritt
— Și în afară de asta, acum cît- 
va timp echipa R. D. Germane a 
surclasat formația R. P. Polone, 
învmgînd-o cu 7—0. E ceva! 
Sînt pregătite nu glumă ! exclamă 
Elena Pădureanu.

Discuția continuă pe aceeași 
temă. Se fac clasamente, pronos
ticuri asupra rezultatelor. Părerea 
generală este că echipa noastră 
și cea a R. D. Germane sînt prin
cipalele favorite. Duelul dintre ele 
va fi rezolvat de felul în care 
va ști echipa noastră să joace 
împotriva zonei. (A doua zi. în 
meciul cu Fortschritt Weisenfels, 
am văzut că echipa noastră nu 
prea știe să joace împotriva zonei. 
Deci atențiune la acest capitol...).

Și astfel călătorind spre Sighi
șoara handbalistele noas.tre frun
tașe au maî făcut în imaginație 
o altă călătorie: aceea spre Mos
cova. S-au gîndit nu numai la 
meciurile pe care le vor susține 
aoolo (pe care aproape că le-au și 
disputat în gînd șî în discuții!) 
ci și la voiajul pe care-1 vor face, 
la vizitele, plimbările ce le aștea
ptă în capitala Uniunii Sovietice.

Asta pînă în clipa în care ci
neva a anunțat că prima stație 
este Sighișoara. Deocamdată ajun
seseră aci.

Curtod. foarte curind vor fi la 
Moscova...

CĂLIN ANTONESCU

sînt 12 z
startul probei de sch’rf simplu ală
turi de Ivanov. Mc. Kenzie. Ko- 
cerka și alții vor transforma între
cerea intr-o veritabilă finală olim
pică. Peste citeva zile sint de a- 
semenea așteptați gimnaștii japo
nezi oare afiindu-se intr-o formă 
excelentă au declarat că sint plini 
de hotărire să-și ia revanșa pen
tru infringerea suferită la Mel
bourne

★

La Moscova este în curs de 
terminare amenajarea „Bulevar
dului sportului*. Așa se va numi 
strada care duce spre complexul 
de la Lujnikî. Bulevardul spor
tului va fi frumos împodobit cu 
panouri ghirlande de flori arcuri

prdejul desjășurării campionatelor \ 
republicane. Rezultate meritorii au < 
obținui Kohler 10,9 pe 80 m. g., 
11.9 pe 100 m și 24,2 pe 200 m: 
Donath 55,9 pe 400 m, și Klajtsner. 
5,99 m la lungime. Bune sint sl 
unele rezultate ale bărbaților: 800 
m. Reinagel 1:489 și la lungime 
Auga 7,60 m.

R
otbalul din R. P. Ungară va 
fi reprezentat la Moscova 
de o formație tînără. Majo

ritatea jucătorilor activează în e- 
chipele din prima categorie a țâ
rii. In prezent lotul fotbaliștilo- 
maghiari se află în iurneu în R 
P. Chineză. Slmbătă, la Pekin, 
fotbaliștii maghiari au întilnit re- 
prezen'atioa secundă a R. P. Chi
neze. După un joc spectaculos, ti
nerii fotbaliști unguri au obținut 
victoria cu scorul de 2—1.

Puțini halterofili din țara noas
tră vor avea cinstea de a ne repre
zenta la marile întreceri de M 
Moscova. Aceasta pentru ea în 
micul lot al halterofililor au fost 
selecționați numai aceia care s-au 
impus în ultima vreme prin re
zultate superioare. Printre aceștia 
se află și popularul sportiv Silvia 
Cazan, care prin recordurile sale 
și-a ciștigat o binemeritată sim
patie din partea iubitorilor acestui 
sport. Dotat cu excepționale cali
tăți fizice (125 kg. și înalt de 
1,92 m.) Silviu Cazan, care a de
butat în acest sport în 1950, a 
reușit printr-o muncă continuă 
să-și îmbunătățească performanțele. 
De la 290 kg. cit totaliza înainte 
cu 7 ani . el a urcat recordul re
publican la categoria grea la 
430 kg. performanță care se si
tuează printre cele mai bune re
zultate europene! Dar, la cei 29 
ani ai săi. Silviu Cazan este de
parte de a fi dat totul. El poate 
obține cu mult mai mult, totnli- 
zînd 450 kg. chiar și pînă în 
toamna acestui an. Cazan are 
toate calitățile necesare dobîndi- 
rii acestui mare rezultat, trebuîn-

O canotoare: Marfa Kardoș

MARTA KARDOȘ

i I e..
de triumf și va desfăta privirile 
spectatorilor și sportivilor în drum 
spre marele complex sportiv care 
va găzdui cea mai mare parte a 
întrecerilor din cadrul Jocurilor.

★

Pregătiri intense se fac in par
cul de cultură și odihnă M. 
Gorki din capitala Uniunii Sovie
tice. Acest colț pitoresc al Mos
covei va găzdui un carnaval, o 
sărbătoare nautică pe apă, un fes
tival al cîntecului și multe alte 
manifestări din cadrul programu
lui extra-sportiv al Jocurilor. In 
cadrul bazelor sportive de care 
dispune parcul se vor organiza 
demonstrații de lupte. haltere, 
scrimă, box, gimnastică, iar pe 
patinoarul artificial un frumos 
spectacol pe gheață

VICTOR FROLOV 

Pregătindu-se pentru Jocurile line ret ului, cicliștii sovietici au luai 
parte la un concurs desfășurat pe velodromul de beton din Tuia.

In fotografie un aspect din cursa de viteză pe 1. km. cîșiigată 
de B. Romanov. (Nr. 40).

du-i doar mai multă voință Și 
perseverență la antrenamente.

La Moscova, Cazan se va afla 
printre cei mai puternici oameni

SILVIU CAZAN
din lume: sovieticii Medvediev, 
Novikov și Vlasov, argentinianul 
Silvetti și alții. Fără îndoială că 
prezența acestor „ași" ai barei și 
kilogramelor îl va stimula pe 
Silviu Cazan pentru noi perfor
manțe de valoare.

Vîslașe de bază a echipajului 
nostru de 8 + 1 (clasat de 3 ori 
pe locul II în campionatele euro
pene) campioană republicană — 
neîntrerupt — în ultimii șase ani, 
titulară a echipajelor reprezentati
ve actuale la 4 + 1 și 8+1, iată 
„cartea de vizită*1 sportivă a uneia 
din cele mai bune canotoare din 
lotul nostru de canotaj academic, 
Marta Kardoș.

Marta a făcut cunoștință cu 
canotajul academic la Institutul de 
Cultură Fizică Muncind cu 

perseverență și ambiție exem
plară ea a urcat an de an trep
tele măiestriei sportive, a devenit 
maestră a sportului, element de 
bază al loturilor reprezentative. In 
acest an, Marta Kardoș și celelal
te colege ale sale din echipajele 
de 4+1 șî 8+t ale asociației Di
namo au reușit cîteva excelente 
performanțe. Dubla victorie din di
ficilul concurs internațional de la 
Berlin și timpurile pe care le-au 
realizat (3 min. 37 la 4 + 1 șî 3 
min. 18 la 8+1) le recomandă 
drept pretendente la un loc de 
frunte în întrecerile de pe lacul 
Himki din apropierea Moscovei.

„Vor fi întreceri foarte grele — 
spune Marta — mai ales că vom 
întîlni pe vîslașele sovietice a că
ror valoare excepțională este bine 
cunoscută. Nouă, care vom con
cura Ia două probe, întrecerile 
de la Moscova ne vor solicita an 
efort suplimentar. Sperăm însă 
într-o oomportare bună și rezul
tate... în consecință*.

Ne asociem și noi speranțelor 
Martei.

Doar, canotoarele noastre nu ne- 
au înșelat niciodată așteptările!—



jocuri, o singură echipă și o experiență irîilă > 
de N« Petrescu, din colectivul de antrenori al lotului de fotbal al R. P. R.

observatorilor speci- 
urmăriți 87 de jucâ- 
comisia de selecție a

au durat 12 zile.

Reprezentativele noastre de 
fotbal au avut, între 19 mai și 19 
iunie, o bogată și intensă activi
tate internațională. In intervalul 
unei lur.i, ele au susținut opt în- 
tîlniri, cîștigînd două, terniinind 
la egalitate patru și pierzînd 
două. Dintre aceste rezultate se 

cuvin subliniate meciurile nule 
cu echipele U.R.S.S. și Suedia 
(tineret) și victoria asupra Gre
ciei la Atena, care ne dă o șansă 
în plus în întrecerea pentru califi
care în turneul final al campionatu
lui mondial.

Desigur că fiecare dintre echi
pele reprezentative merită atenție 
deosebită, dar cred că — dat fiind 
faptul că fotbalul nostru se află 
angajat într-o luptă de prestigiu 
prin participarea la preliminariile 
campionatului mondial — în pri
mul rînd se cade să ne ocupam 
de echipa națională A. Și pe mar
ginea activității primei noastre 
reprezentative voi face cîteva no
tări care mi se par absolut nece
sare.

Voi arăta în puține cuvinte con
dițiile care au precedat prima în- 
tîlnire, aceea din Belgia, condiții 
care au creat premizele celorlalte 
jocuri. Pentru noi antrenorii lotu
lui, cele trei jocuri aveau o legă
tură. Ele alcătuiau un tot, deoa
rece fiecare consituia o etapă pen
tru următorul meci. Principal era 
Jocul de calificare cu Grecia.

Selecția s-a făcut avîndu-se în 
vedere randamentul din activita
tea competițională. Cupa Primă
verii, în cele 7 etape, pe bază de 
rapoarte ale 
aîi. Au fost 
tori din care 
reținut 18.

Pregătirile_  ____ ___
Cum s-au desfășurat ele? Normal, 
adică metodic după principiile cu
noscute azi de antrenori. Ideea tac
tică a fost jocul pe aripi, cu com
binații rapide în adîncime și fina
lizarea prin doi înaintași-cen- 
tru, prezenți în ultima fază în- 
tr-una din „găurile” dinspre par
tea stîngă sau dreaptă a porții ad
verse. Ceea ce-se putea pregăti 
era ritmul de joc și ideea tactică. 
Acestea au și fost pregătite prac
tic. Urmăream să obținem clari
tate, vioiciune și spontaneitate de 
Ia fiecare jucător. La antrenamen
te atacul a mers din ce în ce mal 
bine, dovedind că-și însușise bine 
ideea tactică.

Și totuși... Socotelile de acasă 
nu se potrivesc cu cele din tîrg 1 
învinși cu 1-0 la Bruxelles! Con
sternare și amărăciune. Cauza ? 
Lipsa de finalitate a atacului. Sim
plu. Corespondentul agenției Fran- 
ce-Press scria în încheierea comen
tariului său : ..Jocul a fost echili
brat și romînii — în ciuda supe
riorității tehnice și in jocul de 
cîmp — n-au putut să s« impună 
din cauza lipsei de finalitate a 
liniei de atac."

Ce factor a creat 
liniei de atac ? Este 
nică ? Adversarul 
sau a Iți factori ? 
dezlegăm problema

Jocul începuse bine, 
clare și rapide pe extreme. Apă
rarea belgiană era ușor de stră
puns și golul plutea în aer. Atît 
că Ene se demarca lateral evitînd 
lupta și străpungerile. Ozon, la 
rî--î • 1-.- înceo:is° corect «ct! cu 
un plasament mai înapoia Iui 
Ene. aproape de Tătaru căruia 11 
servea mingi bune. Din acel loc 
intra în „gaură” spre colțul sting 
al porții fără însă ca să tragă. Se 
vedea o ușoară rezervă la amîn-
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doi Socoteam că pe măsură ce se 
vor încălzi, aceste simptome vor 
dispare. Poate mulți din cititori! 
ziarului nu știu că nu ni s-a dat 
voie să facem obișnuita încălzire 
pe teren astfel că am fost siliți 
să încălzim mușchii cu „Sloans” 
și cîteva mișcări în cabină. Un 
handicao destul de serios și după 
cum s-a văzut mai tîrziu. mai im
portant decît presupuneam, căci 
deși trecuseră 20 minute, timp ar- 
hisuficient pentru adaptarea orga
nismului, ritmul nu creștea, lim
pezimea și adresa mișcărilor nu 
se îmbunătățeau. Echioa noastră 
se apăra bine, afară de partea 
stîngă unde Neacșu nu putea stă
vili atacurile. Din această cauză 
atît Bone cît și Apolzan erau pre- 
zenți pe partea lui. provocînd 
spărturi, fiecare în zona lui. Șl 
golul a venit pe neaștepta'e așa 
cum s-a relatat După noi. un gol 
așa numit norocos.

Aceste dericiențe au dus la' o 
tactică greșită cu nașe scurte, la
terale, încete, fără străpungeri.

de forțe s-ar fi

mers pe aceeași 
luîndu-se unele

Ineficacitatea se manifestă deci 
ca urmare a acestui șir de fapte. 
După marcarea golului greșelile 
lui Ozon s-au înmulțit, plasamen
tul de autodemarcare al lui Ene 
s-a dovedit sterotip, iar Tătaru, 
parcă impresionat de jocul celor 
două „vîrfuri”. a pierdut orice cu
raj acționînd din urmă pînă în 
fața fundașului dreapta belgian 
Van Roy fără a-1 depăși.

Atacul în întregime se schim
base ca concepție față de antrena
mente. Ineficacitatea s-a datora! 
și jocului cu 6 și 7 apărători al 
belgienilor. De altfel, după joc, ci
team în presa lor că: „Jocul de 
apărare ermetică și contraatac a 
derutat echipa romină”. Tactica 
lor a reușit mai bine ca a noastră 
datorită — poate — golului mar
cat întîmplător. Dacă noi am li 
marcat, cu siguranță că ei ar ti 
ieșit din apărare descurajați. Iar 
atacul nostru ar fi prins încrede
re. Raportul 
schimbat.

La Mosoova 
idee tactică, însă ____________
măsuri de precauție în apărare, 
dată fiind valoarea atacului echi
pei U.R.S.S. Se căuta a se obține 
un ritm foarte ridicat și o mare 
forță de luptă, precum și o tensi
une nervoasă echilibrată. Aveam 
nevoie de încredere și calm. Prin 
toate mijloacele practice căutasem 
a obține acest prețios lucru. To
tuși, în primele minute de joc ju
cătorii nu erau nici calmi și nici 
încrezători. Apărarea, în special 
Neacșu și Bone, deveniseră temă
tori, retrăgîndu-se din fața atacu
lui fără să atace. Consecința a 
fost că întreaga linie de halfi și 
de fund forma o singură linie de
fensivă. Atacanții sovietici ajun
geau repede la poartă pe aripa 
dreaptă și prin interul sting, cre- 
înd momente de panică. Atacul 
nostru se concentrase pe dreapta, 
Tătaru nefiind jucat aproape de
loc. Deși atacul acționa rapid și fn 
forță, totuși, combinațiile erau 
mide. fără rafinament așa 
strănungeau Unia de fund 
vieticilor.

Repriza a doua a marcat 
joc, mai iute, mai orientat, maî 
clar și mai eficace. Loviturile la 
poartă au devenit numeroase, măi 
puternice, „găurile” mai frecven
te. Singura piedică : atacul con
dus tot pe partea dreaptă și pe 
centru. Tătaru acționa cu întîr- 
ziere. părea reținut 
marcat a produs un 
ambele echipe. Era 
rență între jocul de 
cel de la Bruxelles, 
aspecte avea ceva 
vreau să spun că valoarea tehnică 
a jocului a fost egală pe tot par
cursul celor 90 de minute.

La Moscova noi am fost mulțu
miți deși nu am atins sută la sută 
procentajul ’ ~
Antrenorii 
prilej jocul 
clare două 
a pregăti 
schimba, dat fiind că elementele 
ce o alcătuiau se dovediseră a fi 
cele mai apte în acel moment, era 
valabilă; 2. că există deficiențe de 
ordin moral la jucătorii din par
tea stîngă a echipei (Neacșu, Tă
taru, Ozon).

Ideea tactică ieșea clar: grecii 
vor ataca spre a cîștiga ultimul joc 
acasă. Chiar daca cu iugoslavii 
jucaseră contînd mai mult pe a- 
părare, era de așteptat că de

ți
nu 

so-
că
a

un alt

mereu. Golul 
reviriment în 
o mare dife- 
la Moscova și 
deși în unele 

comun. Nu

dorit. Este și greu, 
nu au uitat cu acest 
final de la Atena. Erau 
lucruri: 1. că ideea de 
echipa și de a nu o

f^onosport
După cum s-a anunțat în comuni

catul public «t ieri, concursul Nr. 28 
(etapa din 14 iulie) a rămas numai 
cu opt îniîlnwi valabile și conform 
art. a din regulament întregul fond 
de premii a fost reportat concursu
lui Nr. 23 (etapa din 21 iulie a. c.). 
Bineînțeles, pentru concursul urmă
tor a fost reportat și fondul pentru 
premiile speciale în obiecte (• re
zultate) așa că ia co-ncursm din a- 
ceastă săptămînă situația fondului 
de premii se prezintă astfel :

651.4M lei fond de premii reportat 
de la concursul următor.

s motociclete (6 pentru parUcipan- 
ții cu cele mai multe variante cu 
• și 2 prin tragere din urcă).

4 aragazuri prin tragere din urnă.
10 apar te de radio prwi tragere 

din urnă. La aceste premii se va 
adăoga fondul de premiț de la con
cursul Nr. 29.

Firește, în asemenea ccnxlițiuni 
concursul Nr. 29 din 21 iulie e>s>te 
foarte interesant, promițînd a avea 
unui din cele mai mari fonduri de 
premii din ccest an.

Și acum să facem cunoștință cu 
programului concursului 

de duminică 21 ifulie :

atace daca 
contraatac 

De aceea.

astă-dată vor ieși să 
nu vor reuși printr-un 
în primele minute, 
ne am întărit apărarea Ulterior, 
în joc, s-a văzut cită dreptate am 
avut. In primele minute am ata
cat noi, dar in repriza a doua gre
cii au început un atac cu 7 ju
cători susținut timp de circa 20 
minute.

Jocul de la Atena s a desfășurat 
în atmosfera celor două puncte. 
Era de așteptat ca echipa care va 
păstra încrederea și calmul fără a 
slăbi ritmul, va cîștiga. Pentru a- 
cest lucru era necesar ca pasele 
să fie date la om, iar combinațiile 
să se facă cu pase scurte pe aripi. 
Din păcate, terenul ir gust și tare 
ca betonul nu a permis decît după 
o bună acomodare cu el, un con
trol suficient. La condițiile de te
ren trebuie adăugate și cele ale jo
cului extrem de combativ, uneori 
periculos, al adversarului. Grecii 
atacau cu doi sau chiar trei inși 
în serie, unul după altul, nerenun- 
țind la minge nici atunci cînd nu 
mai aveau o șansă normală. De
sigur că această atitudine are ur
mări psihice: ferirea de adversar, 
jocul rezervat. Aș dori să mențio
nez spiritul de sacrificiu al lui 
Ene care în tot timpul jocului s-a 
„bătut” pentru minge cu toți apă
rătorii greci și în special cu stope
rul Linoteilakis.

Dar spiritul acesta a fost pre
zent, în special după egalare, la 
toți jucătorii noștri. Fără el, echi
pa nu ar fi reușit să ciștige. lată 
de ce jocul nu a fost a‘ît de teh
nic cum doreau spectatorii ateni- 
eni. Noi am spus mai sus că la fie
care joc predomină o calitate. De 
astădată, la Atena a predominat 
ceea ce aveam nevoie — și nu din 
senin. Este meritul jucătorilor noș
tri. Ne-au dovedit pe rînd: la 
Bruxelles — tehnică, la Moscova 
— viteză, combativitate și dîrze- 
nie. Ia Atena, — sacrificiu.

Cele trei jocuri ne-au adus sa
tisfacții și experiență atît jucă
torilor dar mai ales antrenorilor. 
Am reținut oare ceva care să ne 
folosească în viitor ? Cam acestea 
ne am întrebat toți cei trei antre
nori. Și cred că am reținut — în 
mare — acestea :

1. RANDAMENTUL UNEI 
CH1PE NAȚIONALE ESTE 
FUNCȚIE DE PREGĂTIREA
VUTA DE JUCĂTORI LA COLEC
TIV, DAR SI DE NIVELUL IN
TERNAȚIONAL AL FIECĂRUI 
JUCĂTOR, nivel care apare chiar 
după o scurtă pregătire în lot, 
pregătire dusă bineînțeles după 
principiile și regulile metodicii 
moderne. Echipa noastră a dat un 
randament din ce în ce mai mare, 
mai ales ca forță de luptă. Menți
nerea unei echipe este indicată dacă 
a fost just selecționată șț injărită 
pregătirea ei în mod individuali
zat.

2. SUDAREA COMPARTIMEN
TELOR INTRF. ELE SAU A JU
CĂTORILOR DEPINDE DE STI
LUL PERSONAL AL FOTBALIȘ
TILOR. Unii — chiar valoroși — 
se încadrează greu în jocul altora 
sau îl schimbă, ’ceasta mai ales 
datorită particularităților psihice. 
Ozon, deși un jucător de valoare, 
avînd tendințe ca atare, atrage tot 
jocul spre el aproape pe nesimțite 
și schimbă astfel tactica celorlalți. 
Subordonarea unora mai timizi a- 
junge astfel un fapt împlinit care 
reduce potențialul tehnico-tactic. 
Cînd Ozon dă randament, atunci
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Primele 4 meciuri ale programului 
concursului Pronosport nr. 29 din 
21 iulie sint în realitate... două. 
Este vorba de intîlnlrile dintre re
prezentativele A și B ale U.R'S.S. 
și R. P. Bulgaria ta care partici- 
panții vor trebui să-și indice pio- 
nosUeurile atît la pauze cît și fi- 
Balo.

Intilnirea dintre formațiile A (care 
se va disputa la Sofia incepînd de 
la ora 18) va constitui desigur o 
reeditare a dîrzelor dispute pe care 
le- u oferit meciurile susținute în 
1952 (calificări J. O.) și 1956 (semi
finale J. O.) și terminate cu același 
scor favorabil sovieticilor (2—1). De 
remarcat că atît la Helsinki cît și 
la Melbourne în primele 45 dc mi
nute nici una dtn echipe nu a mar
cat nici-un gol. Va fi oare respec
tată tradiția și duminică dînd satis
facție celor care vor trece ,.X“ la 
pauză și „2“ la final. Iată un lucru 
c re n-ar trebui să surprindă pe 
nimeni. Credem însă că este Mne să 
dublați — (mai ales la final) — cu 
„!•* care să concretizeze avantajul 
formației gazdă.

Următoarele două pronosticuri tre
buiesc indicate li întțlnlrea repre
zentativelor secunde ale U.R.S.S. și 
R. P. Bulgaria (pauză și final) care 
se va disputa Ia Moscova în noc
turnă Incepînd de la ora 19,30. Dacă 
problema pronosticului la pauză este 
mai grea, pronosticul final se pare 
a fi soli s-t „1“.

rezervă din

că
surprize plăcute, 
le

joc.
— ceie

dintr-o expe- 
trei jocuri.

mai

Și acum, iubiți spectatori, imi dafi voie să plec și eu în

ei singur devine realizatorul, dar 
acest lucru este mai greu căci ad
versarul — cunoscîndu-l — îl a- 
nihilează.

Legătura intre compartimente se 
face pe cale naturală după înțele
gerea jucătorilor între ei și prin 
antrenament Pa-tea noastră dreaptă 
formată din Zavoda 11, Călinoiu, 
Constantin, Cacoveanu sau Anghe! 
a dovedit o bună legătură, iar linia 
de halfi s-a înțeles atît cu linia de 
atac cit și cu cea de fund, mai pu
țin cu atacul de pe partea stingă 
și chiar centrul. Linia de fun
dași este deficitară deocamdată 
pe stîngă.

3. VARIAȚIA DE RANDAMENT 
A UNEI ECHIPE ESTE DATORA 
TA FACTORILOR PSIHOLOGICI 
(IN SPECIAL), DEȘI EFORTUL 
DIN JOC SI ANTRENAMENT
ARE UN ROL DECISIV Indi
vidualizarea este o metodă care 
poate rezolva problema dacă este 
bine înțeleasă. De obicei, lucrul 
individual constituie o individuali
zare, dar nu se confundă. La indi
vidualizarea fizică — tehnică — 
tactică se adaugă pregătirea psi
hică, morală, pe care nu numai 
antrenorii o fac ci și conducătorii 
— arbitrii, publicul, mediul social 
etc.

4. INEFICACITATEA LINIEI 
DE ATAC ESTE O PROBLEMA 
CARE TREBUIE REZOLVATA LA 
COLECTIV. Ea este legată atît 
de plasamentul jucătorilor, deci de 
sistemul de joc, cît și de tehnica 
trasului la poartă și spiritul com
bativ eficace al jucătorulut

5. IDEEA TACTICA INTR-O E 
CHIPA NAȚIONALA DE FOTBAL 
IN FUNCȚIE DE ADVERSAR 
ESTE UN LUCRU PRINCIPAL 
CE TREBUIE PREGĂTIT DIN 
VREME. In jocurile internaționale, 
jocul pe centru, pe tripletă este azi 
anihilat. Cu greu se poate străpun
ge o apărare cu mijloacele obiș
nuite la jocurile de campionat 
Trebuie ridicată gîndirea și acțiu
nea tactică la un nivel mai ridicai 
odată cu tehnica de

Iată — pe scurt 
principale conciuzii 
riență utilă a celor

întâlnirea următoare — tot inter
națională — se va disputa între cei 
mai buni jucători pînă la 20 de ani 
din R. D. Germană și R. Ceho
slovaci. Avantajul terenului poate 
fi holăritor, așa că ,.1“ trebuie tre
cut ca prim pronostic.

Meciul intern .ționa! pe c-are-1 va 
susține Lokomotive Leipzig cu re
dutabila formație maghiară Honved 
Budapesta se pare că ne va da oca- 
lia unui nou solist ,»244. Echipa bu- 
dapestană nu mai are nevoie cre
dem de nici o prezentare specială, 
valoarea ei fiind bine cunoscută. 
Deci ..2‘*. Un duel interesant îl va 
constitui meciul amical dintre Che- 
mie 1 oifen — care are o compor
tare f imoasă în ligi I (cat. B de 
de Ia roi) și Lokomotive Stendal 
format > destul de slabă din ober- 
liga (c' r. A de la noi). Indicăm .,1“ 
și cel r\uJt ,»X**.

Ultimcte 5 meciuri ale programu
lui din 21 iu’Ie fac parte din ,,Cupa 
de vară*4 a R.P.U. competiție fn 
care s-au di?”jtat pînă acum două 
etape. Hatvar.j V.S.E. a promovat 
anul acesta în rîndul formațiilor de 
cat. B, în tim) ce Salgotarjani Va- 
sas a terminat campionatul catego
riei secunde pe locul 9 (din 16 e- 
chipe). Vom prefera ca pronostic 
de bzl „X**. Pronosticul cu care 
veți dubla eventual „X*‘-ul îl lăsăm 
Ia alegerea dumneavoastră !... Egri 
S. C. și Poreccfii Bunyasz s-au mai

Fotbaliștii 
în vacanță...

m sjj-șii, fotbaliștii vucurește/u 
au intrat In vacanță... Fiecare echi
pă s-a grăbit să părăsească Capi
tala. indreptîndu-se fie spre mare, 
fie spre munte. Cu greu am aflai 
destinațiile și itinerariile de vacan
ță ale fotbaliștilor, așa de repede 
s-au produs plecările /

C.C.A., între munte și Deltă. 
Fotbaliștii militari au pornit spre 
Poiana Stalin unde vor rămine cî
teva zile in totală odihnă. Apoi ii 
așteaptă o plăcută excursie: In 
Deltă, pe care o vor vizita in amă
nunțime. După zilele de vacanță... 
nautică, jucătorii echipei campioane 
vor reveni la Poiana Stalin com- 
pletindu-și perioada de refacere. 
Spre sjîrșitul lunii vor avea loc 
și primele antrenamente. In prime
le zile ale lui august C.C.A. va 
reveni la București fi.ndcă la 6 
august va susține — probabil — 
meciul-revanșă cu echipa germană 
Vorwârts Berlin.

Dar Dinamo ? In ceea ie pri
vește pe dinamoviști, aceștia s-ats 
împărțit în două grupe după pre
ferințe și... indicațiuni medicale. 
Astfel, în special cei tineri (R. La- 
zăr, Uțu, Popa etc.) iși fac va
canța la mare. Ene se duce la 
Borsec și tot în localități de munte 
vor merge și Călinoiu, Neaga, Ni- 
cușor. Asemenea celor de la C.C.A. 
și fotbaliștii dinamoviști se vor. 
reintîlru spre sfirșUul lui iulie, 
cînd va începe „omogenizarea" gru
pului marin cu cel alpin in vede
rea... campionatului.

Vacanță individuală la Progre
sul. In sfîrșit, fotbaliștii de la 
Progresul au plecat fiecare unde a 
dorit: la munte, la mare, in dife
rite localități baJneo-olimaterice: 
„Fiecare dintre jucători și-a făcut 
din vreme un plan pentru vacan
ță, ne spunea antrenorul Lupaș. 
Noi n-am avut nimic împotrivă 
ca ei să-și petreacă zile’.e de va
canță unde doresc. Cred că în 
felul acesta vor veni cu mai mare 
poftă de. lucru la reluarea antre
namentelor".

Despre Locomotiva nu prea avem 
ce scrie pentru simplul motiv că 
marea majoritate a jucătorilor fe
roviari se află in aceste zile m 
drum spre Moscova cu echipa de 
tineret. Și, deși au de susținut 
partide grele în cadrul turneului 
de-acolo, nu se poate spune 
vor duce lipsă de 
pe care Moscova 

oaspeților ei.

vacantă!
(desen de NEAGU)

întilnit deoarece am în două au fă
cut parte din grupa de răsărit a 
campionatului cat. B. Și în tur și-n 
retur Perecesi a învins cu 2—o și 
respectiv 3—1. Va reuși oare să-și 
reediteze victoriile și-n Cupa de 
Vară ? Noi credem acest lucru po
sibil. O întîlnire în care gazdele 
marchează un ușor avantaj este cea 
dintre Budafoki EMTE și Szallitok. 
In grupa de apus a cat. B 1959/57 
Budafoki a terminat în tur la ega
litate (2—2) și a cedat cu 2—4 în re
tur. La acest meci cele mai indic «te 
pronosticuri par a fi în ordine X 
și 1. Din acee și grupă a categoriei 
secunde au făcut parte și echipele 
Csepei Auto și V.K.S.E. După un 
meci nul în tur, V.K.S.E. a reușit 
în retur să obțină victoria cu 3—1- 
Dorînța dc revanșă, avantajul te
renului și forma pare-se mai buni 
arătată de Csepei Auto în primele 
două etape ale Cupei de Vară sîrvt 
credem suficiente argumente pen
tru a indica „1“ și chiar solist. 
Ultcmul meci programeatză pe Ozdl 
Vas-as T. K. (a zecea clasată în 
campionatul cat. B grupa de răsă
rit) și pe Bukkaljai Banyasz for
mație de curînd promovată în ria
dul echipelor de catigorie secun
dă. Deși startul luat de gaxde 
în Cupa de Vară nu-i deloc stră
lucit, credem totuși că rutina îșS 
va spune cuvîntul. Ci atare mi pu
tem acorda oaspeților prea, mult» 
șanse de victorie.



P&rereâ ’lauî fost international

Rugbiul romînesc poate și trebuie să progreseze și mai mult
calități fi-că

decft alte

• Pentru că necesită
Zice, calități morale și de vo
ință m>ai dezvoltate decft alte 
sporturi de echipă, și, mai ales, 
pentru că necesită toate aceste 
înșușiri laolaltă, rugbiul este un 
sport complet. Și, atenei cînd in
spirat de corectitudine, de vivaci
tate, de fantezie tactică, jocul se 
desfășoară cu execuții 
fără l , 
spectaculos 
bărbătești de echipă.

Este un fapt bine stabilit că 
acel care a jucat și cunoscut rug- 
bi'il de aproape, îi rămîne un pa
sionat susținător. Acestui lucru 

i se datorează și rîndurile de față, 
scrise în dorința de a lămuri a- 
prinsele discuții ce se duc „pe 
tușă" de către bătrînii jucători ai 
decaddlor 1920—1930 și 1930—1940 
și de a ajuta pe tinerii jucători 
de azi să-și însușească temeinic 
rugbiul.

Prin prisma rezultatelor obți
nute de selecționatele noastre în 
fața unor redutabile echipe sau 
reprezentative străine pe de o 
parte, precum și, pe de altă parte, 
prin prisma numărului mult sporit 
de echipe și al marelui număr 
de spectatori, 
într-un stadiu 
greș.

Acest lucru 
foștii jucători 
de multe ori 
și ghete de împrumut, ne rupeam 
deseori oasele din cauza terenu
rilor negazonate și tari ca piatra, 
ne antrenam neștiințific și fără 
antrenori, pe apucate, jucam obo
siți de munca grea de zi (și 
uneori de noapte) a unei săptâ- 
mni întregi, în fața a 50—60 
de spectatori, simțind din plin 
indiferența oficialităților, stimu
lați doar de devotamentul unor 
animatori ca regretatul Nae Mâ- 
răscu și de spiritul de club.

Considerind însă modul în care 
sînt obținute rezultatele pe teren 
și execuțiile tehnice și tactice, 
fie că este vorba de jocul repre
zentativelor noastre în partidele 
internaționale fie că este vorba 
de meciurile interne, din camplo- 

"i tehnice
greșeli, el devine cel mai 

din toate sporturile

rugbiul se află azi 
de remarcabil pro-

ne încântă pe noi — 
— care ne echipam 

cu tricouri peticite

In
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de 
cel 

exa-

B

Pe- 
lon

Ștefan
P-, 3-

Tadeus 
, 2.

2.

2.
60/577

Je-
G^.vrflă 

Silviu

precizie : 1.
(Dinamo) 535 p..

(A.V.S.A.P.) 526 p.
CATEGORIEI

POLO

Orice atac al francezilor a fost dirijat spre linia de treisferturi. In 
fotografie Dujau îl „deschide" cu promptitudine pe mijlocașul său la 

deschidere Haget. Fază din intilnirea Franta-Romînia (18—15) 
(Foto: GH. EPURAN)

(urmare din pag. 1)

și că, astfel, își va putea a- 
titlul cucerit in 1955 la Var-

co:>a 
pâra 
Soul a 
O NOUA „LIMITA" ÎNTRECUTA!

La începutul sezonului am con
statat, cu satisfacție, că înotătorii 
In stilul spate sini porniți pe fapte 
mari, dorind să atingă o valoare 
reală și în acest sector al natației. 
Alunei, Robert Botz și, mai apoi. 
Dumitru Caminschi au coborît sub 
bariera celor 70 de secunde. Nu 
au trecui nici două luni și talen
tatul nostru junior Caminschi a 
făcut un nou salt valoric parcw girul 
dlștanta olimpică cu două zecimi 
de secundă sub 69 de secunde 
(1:03.8). Toarte repede s-a „pus 
pe picioare" și Maria Both. Deși a 
început pregăti'ile destul de tîrztu, 
ea a înotat duminică 100 m. spa
te in 1:16.5, adică la 7 zecimi de 
secundă de cea mai bună perfor
manță a sa. Și trebuie să remarcăm 
led ea a avut o succesiune regulată 
tn îmbunătățirea rezultatelor. Tot 
Maria Both este autoarea unei fru
moase performanțe în proba de 
100 m. liber: 1:11.2, timp care re
prezintă un nou record de senioare 
al țării. El a fost realizat în ștafeta
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nat sau cupă, nu mai sintem la 
fal de înaintați. Dimpotrivă, față 
de condițiile excepționale ce s-au 
creat jucătorilor, sintem uneori 
serios dezamăgiți și avem, cred, 
tot dreptul să fe pretindem ca în 
afară de excelenta condiție fi
zică de care dau dovadă, să-și 
însușească temeinic jocul de rugbi 
sub toate aspectele sale tehnice 
și tactice și să tindă necontenit 
spre măiestria unui Penciu, Io- 
nescu, Cotter, sau Moraru de pil
dă. Să precizăm: rugbiul este 
esențiaimente un joc „de mînă“, 
loviturile de picior (de pedeapsă, 
de transformare, sau căzute) fiind 
necesare, utile, dar accesorii. Ex
cepție face driblingul (care este 
caracteristic jocului de rugbi, 
executat de preferință de un pa
chet de înaintași, care atacă „la 
picior" de la margine sau de la 
grămadă), pe care, din păcate, 
înaintașii noștri, atît de valoroși 
de altfel, nu-1 stăpînesc și deci 
nu-I aplică. La acest capitol tre
buie să adresăm un reproș și an
trenorilor care în loc să-î învețe 
pe înaintași tehnica driblingului, 
le tolerează tot mai desele și stu
pidele „culegeri" ale balonului din 
grămadă sau Intrările cu balonul 
în forță prin propria grămadă, 
acțiuni sortite și eșecului și... lo

viturilor de pedeapsă.
Ultimele meciuri interne și mult 

discutatul joc Rominla — Franța, 
s-au caracterizat prin stabilirea 
— aproape în exclusivitate — a sco
rurilor prin lovituri de picior și 
nu prin încercări. Aceasta poate 
să însemneze că tehnica apărări
lor a progresat, că ele au devenit 
impenetrabile, iar pe de altă par
te, că 
formeri. 
măr de
scăpate înainte, de atacuri uni
form laterale, fără croșetări, du
blări sau schimbări de direcții, 

fără recentrarea balonului în de
cursul unui atac de la aripă la 
centru și tar la aripă, părerea 
noastră este că nu se progresea
ză tn direcția justă.

avem remarcabili trans- 
Dar față de marele nu- 

pase prost executate, sau

x 100 m. liber, care la riadul ei 
întrecut recordul republican în-

înotătorii romini au cîștigat în 14
4 
a
tr-o cursă in care și celelalte com
ponente (Vitfgenstein, Rothe, Rot- 
sching) și-au depășit recordurile 
personale. Remarcabile sint și res
tul recordurilor obținute în stilul 
liber; Wittgenstein (5:44.3 — 400 
m.), Cocitriran (2:15.4 — 200 m.), 
OASPEȚII, PARTENERI REDU

TABILI
ma-Vorbind despre înotătorii 

ghiuri sintem obligați să începem 
cu performanța realizată de loszef 
Kalona, tn uîrstă de numai 15 ani, 
în proba de 1.500 m. liber. Stilul 
corect, ritmul egal pe lungimi de 
bazin, i-au permis lui Katona să 
realizeze o victorie comodă și un 
timp de valoare: 19:41.51 Me
rită să fie evidențiate și rezultatele 
reușite in ce'.e două zile de concurs 
de Sandor Vor os (59.6 — 100 th. 
liber), Eszter Csohany (1:18.7 — 
100 m. spate). Marta Egervary și 
Sauszn Kelecsenij (ambele 
5:41.8 — 400 m. liber), Reka 
doki (1:11.0 — 100 m. liber),

Sintem bucuroși că am avui 
lejid să comentăm o serie de 
zuliafe care ilustrează progresul 
evident al înotătorilor. Intilnirea

CU 
Bo- 
etc. 
pri- 
re-

Pențtru ilustrarea acestor 
reri trebuie să arătăm că în 
tidele cu rugbiștii englezi, 
joacă adevăratul rugbi,

care 
joacă adevăratul rugbi, deschis, 
noi neam apropiat, în decursul 
jocului, tot mai mult de stilul și 
concepția acestora, practicînd 
joc spectaculos de un bun 
vel.

Ultimele meciuri ale reprezenta
tivelor noastre ne-au arătat clar 
că ne putem ridica oricind la ni
velul celor mai bune reprezenta
tive apusene. Ca să le depășim 
însă, jucătorii noștri trebuie să-și 
însușească temeinic toate elemen
tele tehnice și tactice necesare ter
minării oricărei acțiuni ofensiv», 
dusă pe linia de trei sferturi, iar 
cei care joacă tn aceste linii (as
tăzi rămase sub nivelul înaintării) 
au datoria să-și însușească arta 
pasării și prinderii fără greș a 
balonului, a fentelor, a dublării 
partenerului lansat, a întoarcerii 
direcției atacului, etc.

Rugbiul romînesc este In mare 
progres, atlt datorită contactului 
cu echipele străine, cit și pentru 
că el corespunde cal'tăților na
turale ale jucătorilor noștri. El 
se mai găsește însă In faza cris
talizării stilului propriu. Această 
cristalizare se va fixa la un nivel 
calitativ mai ridicat atunci c'.nd 
eliminarea lipsurilor sus a-ătate 
va permite echipelor noastre să-și 
impună propriul lor stil de joc 
ceea ce le va asigura numeroase 
șt mari succese.

Pentru atingerea acestui obiec
tiv se Impune a se acorda o mult 
mai mare atenție calității meciu
rilor interciuburi și educării rug- 
bistice a juniorilor
Ing. ȘTEFAN ZIZI VRANCEA 

fost internațional de rugbi

♦
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Important pentrn absolvenții
S. M. T. C. F.

Comitetul pentru Cultură Fizici 
și Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri aduce la cunoștința a>- 

J solvenților fostelor școli medii 
tehnice de cultură fizică, ci 
perioada 12—?• august 1957 
avea loc o ultimă sesiune 
examen de diplomă pentru 
care nu și-au depus aceste
mene. Examenul va avea loc )a 

J Orașul Stalin, la școala tehnică 
J de antrenori, str. Maxim Gorki nr. 
’ 45, de unde se pot primi relații 

privitoare la desfășurarea exame
nului.

PETRE MOCUȚA : 
pistol viteză

Asociația Din «no în colaborare 
cu A.V.S.A P. a organizat, pe po
ligoanele Dinamo și Tunari, un 
concurs de tir în cinstea Festiva
lului de la Moscova. întrecerile 
desfășurate la probele de pistol 
precizie și pistol viteză s-au bucu
rat de o participare bogată. Per
formanțele realizate — și In spe
cial aceea a trăgătorului Petre 
Mocuță (Dinamo) la pistol viteză 
(60 563 p.) — sint de valoare bună.

Iată ordinea primilor clasați : 
Pistol viteză s 1. Petre Mocotă

probe... din 18
dintre reprezentativele de tineret 
ale R. P. Romine și R. P. Ungare 
a oferit, ca și acum un an, pri
lejul afirmării și verificării multor 
tineri și tocmai de aceea dorim ca 
ea să fie organizată periodic, să 
devină tradițională. Aceasta, spre 
binele natației din cele două țări 
prietene.

| Victor Măciucă |
Un accident la un antrenament 

a pus capăt vieții talentatului al
pinist Victor Măaiucâ.

Mai întîi elev și apoi instructor 
la toate taberele de alpinism or
ganizate în ultimii ani, Vict -r 
Măciucă, deși foarte tinăr, urcase 
toate treptele măiestriei sportive. 
Printre performanțele sale, nume
roase premiere dintre cele mai di
ficile, figura și cea mat grea tură 
din țară. Fisura Albastră, escala
dată împreună cu echipa C.C.A-

Iubit de toți aîpiniștii. Victor Mă
ciucă lasă în urma sa regrete una
nime.
COMISIA CENTf LA DE ALPI
NISM ȘI COLECTIVUL SPORTIV 

PROGRESUL I.T.B.

To/a „Pinguin," a sportivilor de la C.C.A. plutește lin ști4, ă pe 
apele Dunării.

In- cinstea Festivalului

Trei sportivi de la C.C.A. au realizat 
o îndrăzneață croazieră

Cu diva timp în urmă ziarul 
nostru a publicat o mică informație 
prin care s-a putui afla că la 9 
iunie a plecat de la Giurgiu pe ruta 
Giurgi u- Galaji-Sulina-Mangalia o 
mică ambarcațiune cu vele. Echi
pajul format din Gheorghe Husă- 
rescu. timonier. Dumitru Hotope- 
leanu și Ion Coman — secunzi, 
sportivi ai Casei Centrale a Arma
tei, încerca pentru prima oară să 
străbată cu o yolă tip „Pinguin"' 
cu două vele, acest dificil traseu 
și dedica succesul acestei inedite 
croaziere Festivalului și Jocurilor 
Sportive de la Moscova. Astăzi 
sintem în măsură să anunțăm pe 
cititori că îndrăzneață întreprinde
re a reușit pe deplin: după 14 zile 
efective de drum pe Dunăre și pe 
mare, mica ambarcațiune a ajuns 
la Mangalia, străbătind 500 km. pe 
Dunăre și circa 200 km. pe mare.

Privită din punct de vedere tu
ristic originala tură nautică a ofe
rit echipajului frumuseți și satis
facții nebănuite: peisaj tie înântă- 
toare ale minunatelor regiuni par
curse, focul de tabără în liniștea 
desăvîrșită a înserării pe ostroa
vele înverzite ale băfrinului fluviu 
sau pe țărmul argintiu bătut de 
briza mării, renumitele gustări 
pescărești dar mai cu seamă oa
menii, ospitalierii și harnicii locui
tori ai localităților riverane.

Plecați de la Giurgiu cu un vînt 
ușor, echipajul n-a reușit să par
curgă nici 40 km. și vîntul a căzut 
complet. Calmul plat și căldura 
toridă. înăbușitoare, s-au menținut

du
pe

--------- Cluj. 0—13 (<

'Duiamo) 66/563 p„ 
trescu (Energia) —... ~
Tripșa (Dinamo) 60/572 p.

Pistol --------- -
glinskl __  _ .
Magyar (Dinamo) 533 p„ 
Ti bacii '

CAMPIONATUL 
DE

• Iată rezultatele Înregistrate
minică Ia categoria B de polo 
apă: Voința București - Locomotiva
Arad 9—1 (6—0); Voința Tg. Mureș- 
Energia București (neprezentare); 
Voința Oradea-Voința Timișoara 3—4 
(1—3); Locomotiva Timișoara-Energia

‘ ~ -7); FI. roșie Lugoj-
Ștlința Timișoara 3—1 (0—1).
• De cîteva zile au început meciu

rile de polo din cadrul campionatu
lui republican de juniori (9a za de 
zonă). La Oradea s-au jucat urmă
toarele partide: Energia Oradea—FI. 
roșie Lugoj 3—3 (1—1); Energia Ora- 
dea-Voința Oradea 2-3 (0-1); Voința 
Oradea—voința Timișoara 3-1 (2-0);
Voința Oradea—FI. roșie Timișoara 
1-5 (1-3); El. roșie Tlmișoara-Fl. roșie 
Lugoj 6.0 (2-0)

Au apa rut
REVISTA FOTBAL

Jir. 7 (iulie) 19S7 
in cuprins:

• • • : Fotbalului romînesc îi sint 
deschise toate drumurile către afw 
marea pe plan international 
LEON TEODORESCU și A. BER- 

KESSY: Echilibru valoric între 
atac și apărare (discuții)*

N. ROȘCULEȚ: Importanta unor r>- 
fftili tactice.

I. MI RITES CU: A. Sokolov desrya 
unele probleme actuale ale fot 
balului sovietic.

DR FL. ȘERB AN: Principii gene
rale de igienă Ia jocul de fotbal.

H. CRISTEA: Convorbire cu I. Și- 
clovaa despre perspectivele șl 
principalele probleme ale fotba
lului nostru.

S. ELIADE : Colaborarea între cei 
3 arbitri ai jocului.

G. ALEKSANDROWICZ: Peretele da 
antrenament dă rezultate foarte 
bune.

S. MARTAN: Aspecte din activita
tea subcomisiei de competiții șl 
clasificări a orașului București.

N. ȘURTEA: Mjloace pentru LectUle 
cu copiii. 

și în zilele următoare. Ambarca
țiunea a alunecat greoi pe Dunăre 
minată de curent. Apoi a început 
să bată un vînt puternic din față 
silind echipajul să înainteze numai 
în volte. Treptat vîntul a crescut 
în intensitate transformindu-se în 
furtună. Prinsă în apropiere de 
Cernavodă și neavînd nici o po
sibilitate de acostare (meiul drept 
stîncos tar malul sting plin cu 
sălcii și inundat) mica ambarcație 
a trebuit să înfrunte furtuna. Evi
tarea valurilor care loveau ca ruște 
ciocane în bordaj, a vîrtejurilor 
de vînt și apă, a malurilor stincoa- 
se, a cerut din partea celor 3 echi
pieri iscusință și eforturi deosebite. 
Turbioanele și anafoarele puternice 
ce se formează în regiunea podu
lui au produs însă avarii serioase 
ambarcațiunii, ceea Ce s-a soldai 
cu 48 ore întîrziere necesare pen
tru reparații la șantierul naval din 
Cernavoda. Apoi mica velieră a 
mai avut de înfruntat pe Dunăre 
încă două furtuni asemănătoare la 
Cotul Pisicii după trecerea prin 
portul Galați șt la Tute,a.

O greutate tn plus, neprevăzută, 
întîmpinată de-a lungul întregului 
traseu de pe Dunăre a fost faptul 
că apele fluviului revărsate ascun
deau adevăratele maluri și că vîntul 
a bătut permanent ain față. Din 
această cauză, precum și datorită 
curentului puternic, contrar viatu
lui, cutia derivorului, mult solicita
tă, a cedat, provocînd o fisură de-a 
lungul chilei care n-a mai putui fi 
reoarată ci numai consolidată. Ast
fel, permanent, în restul călătoriei 
barca a făcut apă. După ieșirea 
în largul Mării Negre s-a ivit o 
altă piedică: valurile mari. Chiar 
fără furtună, ambarcațiunea, mică 
și ușoară, a fost ca o jucărie tn 
imensitatea apei răscolite da vini 
iar acostările și plecările în larg 
au constituit un adevărat tur de 
forță pentru membrii echipajului 
din cauza brizanților care se spăr
geau tn apropierea țărmului.

Perseverenți, însuflețiți de do
rința de a-și realiza angajamentul 
luat, cei 3 sportivi ai C.C.A. au 
învins însă zi de zi greutățile și 
au rezolvai pe loc situațiile nepre
văzute care le.au cerut aplicarea 
unor avansate cunoștințe marină
rești. Sînfem convinși că victoria 
echipajului C.C.A. va stimula noi 
inițiative de acest gen printre veli- 
șfii noștri și că acest succes con
tribute din plin la răsunetul pe 
care îl are tn rîndut sportivilor de 
pretutindeni marea întîlnire a tine
retului care va avea loc în curl nd 
la Moscova.

Fotbal peste hotare»
• • • : Cupa Campionilor Euro

peni a cucerit continentul.
• ♦ ♦ : A șasea ediție a campiona

tului mondial.

REVISTA DE ȘAH
Nr. 7

(Iulie)
CUPRINZTND-
Rezultatul turneului zonal de la 
Sofia (partide, comentarii, foto
grafii).

— Rartidele 13—1-6 din meciul pentru 
campionatul mondial dintre 
Smîslov și Botvinnik.

— Rezultate și partide de ulti
mele mari turnee disputate în
străinătate (M'ar del Plata, etcJ

— Știri și partide din țară'.
— Din trecutul șahului (XIV înce

puturile șahului în țara noas
tră).

— DECIZIA ARBITRULUI INTER
NATIONAL R. KOFMAN TN 
CONCURSUL DE PROBLEME TN 
2 MUTĂRI ORGANIZAT DE RE
VISTA.

— Probleme și studii din concur
surile internaționale
Concursul între dezlegători, e:c.



Sîntem „obligați’ să începem 
aprecierile asupra concursului mas
culin de gimnastică cu o consta
tare îmbucurătoare : noile exerciții 
Impuse (pentru campionatele mon
diale din anul viitor) introduse în 
pregătirea gimnaștilor numai de 
două luni* au fost prezentate la 
un nivel satisfăcător, spre deose
bire de alți ani, cînd într-o pe
rioadă asemănătoare, noile exer
ciții nu numai că nu „se vedeau" 
dar majoritatea elementelor care le 
compuneau erau departe de a fi 
învățate. Constatarea este cu atît 
mai îmbucurătoare* cu cît în zilele 
campionatului exercițiile „mondia
lelor" au fost executate în între
gime, nelăsîndu-se afară nici un 
element, chiar de componenții e- 
chipelor „B“. Cărui fapt se dato- 
rește această realizare ? In primul 
rind, saltului calitativ pe care La 
făcut gimnastica noastră mascu
lină și, în al doilea rînd, — și aici 
ne referim îndeosebi la gimnaștii 
dinamoviști — pregătirii științifice, 
minuțioase, pe care antrenorii au 
asigurat-o sportivilor din secțiile 
respective.

Firește, exercițiile impuse sînt de 
abia la... început de drum. Și, toc
mai de aceea, nu reproșăm unor 
gîmnaști — printre care cei de 
la C C.A. și Energia — că n-au pu
tut termina exercițiul la bară fixă 
sau n-au executat ieșirea la inele. 
Pînă la „mondiale" este timp sufi-

Peste 5 zile campionii mondiali la handbal 
vor evolua în fafa publicului bucureștean

— Corespondentă din Berlin —

La 21 iulie va avea loc la Bu
curești îniiinirea dintre reprezen
tativele masculine de handbal ale 
R.F. Germane și R.P. Romine. 
Presa vestgermană și antrenorii 
din R.F.G. acordă o deosebită a- 
ienție meciului, comentbid mai 
ales comportarea excelentă a 
handbal iști lor romîni în Iugosla
via. In cercurile competente pă
rerea este de acum formată. 
Handbalul din R.P.R. s-a ridicat 
Ia o înaltă valoare internațională, 
fapt ilustrat de altfel prin titlul 
cucerit de echipa feminină a 
R.P. Romine cu prilejul campio
natelor mondiale de anu- trecut 
desfășurate în Germania Occiden
tală. Victoriile dare obținute re
cea4 de echipa masculină română 
la Pancepo și Belgrad confirmă 
cu prisosință că handbalul din 
Romînia se afirmă vertiginos in 
arena internațională.

Iată de ce echipa campioană 
mondială privește cu atare serio
zitate întîlnirea de la București. 
In vederea acestui meci, lotul 
R.F. Germane și-a început cu 
multe săptămîni înainte pregăti
rile, iar repetiția generală a a- 
vut loc la 14 iulie la Leipzig, 
cînd campionii mondiali s-au în- 
tîlnit cu reprezentativa R.D. Ger
mane.

In legătură cu jocul de la Bu
curești, antrenorul campionilor 
mondiali Werner Vick a declarat 
următoarele-

„Nu î-am văzut jucînd în ul
tima vreme pe romîni, dar sînt 
convins că handbalul s-a dezvol
tat mult în toate țările Europei. 
Au trecut acele timpuri cînd noi, 
germanii, obțineam victorii ușoa
re pentru că (in fond) atunci nu 
existau echipe bine pregătite. A- 
cum situația s-a schimbat. In 
multe tărj handbalul ocupă un 
foc de frunte în rîndul discipline
lor sportive, iar valoarea jucăto
rilor s-a ridicat vertiginos. Prin
tre aceste țări se numără și Ro
mînia. Am admirat echipa femi
nină a Romîniei care a ciștigat 
pe merit titlul suprem. Sînt con
vins că și bărbații reprezintă o 
valoare incontestabilă ’ și de a- 
eeea ne vom pregăti temeinic"

In momen'ul de față nu putem 
anunța echipa definitivă. Lotul 
însă s-a conturat și probabil că 
nu va suferi modificări esențiale 
pină la desfășurarea meciului.

PORTARI: Jugen Kniphals
(Wfl Wolfsburg) 21 ani, de 4 
ori internațional și Rolf Hermann 
(S.C. Kattlenburg).

APĂRĂTORI; Pa-uil Schwoppe 
(Wfl Wolfsburg), 21 ani de 3 
ori Uiternațioiicd, Karl Gunnemann

Constatări după câmpie natul R. P. R. pe echipe

Gimnastica noastră masculină in progres
cient pentru perfecționarea lor. Și nu 
ne îndoim că* lucrîndu.-se in ace
lași ritm în care s-a început învă
țarea lor, exercițiile impuse vor 
ajunge pînă atunci la gradul de 
perfecțiune, cerut de un asemenea 
concurs. In orice caz, pentru pe- 
rioada imediat următoare campio
natului, pregătirile gimnaștilor 
fruntași trebuie axate, în special, 
pe învățarea elementelor care nu 
sînt încă suficient de b ne stăpî- 
nite: la bară fixă ; „ridicare în 
stînd pe mîini din depărtat pe 
bară" și „ieșirea”; inele: „stînd 
pe mîini din elan" și din „cilindru 
ieșirea prin depărtat"; sol: „salt 
înainte din elan”. In ceea ce pri
vește săriturile, încă de pe acum 
calificativul „bine" poate fi acor
dat fără nici o reținere, iar la pa
ralele și în special la cal cu mi
nere, unde de asemenea am remar
cat un progres, muncă și iar... 
muncă.

„Liber alesele" nu au constituit 
o noutate. Sînt aceleași pe care le 
cunoaștem, completate cu unele e- 
lemente sau fraze de legătură și, 
bineînțeles* mult perfecționate. A- 
vem însă și aici ceva de spus : 
lipsă de ținută reliefată chiar și la 
fruntași. Elocvent este exercițiul 
la sol al lui Gheorghe Stan- 
ciu, exercițiu plin de dinamism, cu 
o compoziție valoroasă și ca atare 
foarte spectaculos dar care pierde 
mult prin lipsa de ținută în timpul

(Tus Lintfirt) 25 ani, de 15 ori 
internațional, Horst Kessler 
(BSV 92 Berlin) 30 ani de 35 ori 
internațional, Hans Ruff (Tura 
Ludwigshaffen) 23 ani, 12 ori in
ternațional. Werner Thiemann

Robert Will, unul din cei mai buni 
jucători din echipa R. F. Germane. 
In meciul cu R. D. Germană el a 

marcat 7 goluri!

Se va modifica—totuși—formula campionatelor europene de baschet?
In ultima zi a campionatului 

european de baschet de la Sofia 
cei peste 70 de ziariști străini pre
zenți la întreceri au fost oaspe|ii 
colegilor bulgari la sediul Uniunii 
Ziariștilor. Cu acest prilej a avut 
loc un schimb de păreri asupra u- 
nora dintre cele mai interesante 
chestiuni legate de viitorul bas
chetului. Punctul de vedere oficial 
a fost prezentat de fiecare dată de 
către secretarul general al F.I.B.A., 
Wiliam Jones.

• Se injelege că una dintre cele 
mai aprins discutate chestiuni a 
fost aceea a formulei campiona
telor europene. Ziariștii care au 
vorbit, au subliniat că actuala for
mulă este mult prea obositoare, 
că ea pretinde echipelor eforturi 
prea mari, adeseori inutile (vezi 
meciurile din preliminarii), că în
seși echipele cu mari pretenții la 
titlu manifestă plictiseală spre 
sfîrșitul campionatului tocmai din 
pricina numărului prea mare de 
meciuri pe care îl susțin înfr-un 
interval foarte mic de timp. Ma
joritatea celor prezenți a emis 
ideea organizării campionatului 
după formula celui de hochei pe 
gheață, adică în două serii : seria 
A și seria B. Menținîndu-se prin
cipiul sistemului turneu — singu- 
lul echitabil — se va ajunge to-

Maestrul sportului Andrei Kerekes (Energia) A lăsat o bună impre
sie prin evoluția sa in concurs. Iată-l executind exercițiul impus 

la cal cu minere
(Foto : M. Streja)

mobilitate introduse în cadrul e- 
xercițiilor la sol („poduri", „sfori”, 
etc.). Aceasta dovedește că în pre
gătirea dinamoviștilor a fost in
trodusă gimnastica artistică ceea

execuției. Acest exemplu nu esto 
izolat. Lipsa de ținută a fost evi
dentă la toate exerciț ile și ka 
majoritatea concurenților (picior 
îndoit la „cumpănă", genunchi în
doiți la „răsturnarea înapoi", lipsă 
de amplitudine, etc.). Opine sepa
rată au făcut campionii, gimnaștii 
dinamoviști, care au impresionat 
plăcut atît prin ținuta ireproșabilă 
în general cit și prin elementele de

(Rayer Lewekusen) 23 ani, de 12 
ori internațional.

ÎNAINTAȘI: Horst Singer
(F.A. Goppingen) 21 ani, de 16 
ori internațional, Hermann Will 
(RSW Muhlheim) 35 ani, de 28 
ori internațional, Robert Will 
(Bayern Levekusen) 23 ani, 7 
ori internațional. Hans Stahler 
(TSG Hassloch) 25 ani. 13 on 
internațional, Heinrich Schwenker 
(ATSV Hebenhausen) 22 ani. 
Silberschmied 18 ori internațional. 
Din Iot lipsesc .bătrînii’ Dahlin- 
ger și Kempa care se află în 
Japonia ca an'renori.

Firește că reprezentativa R.F.G. 
este deosebit de puternică. Sin
gura dificultate în alcătuirea e- 
chipei o constituie problema por
tarilor: Kniphals ți Hermann sânt 
prea tineri, fără experiență. In 
schimb, vasta experiență a celor
lalți jucători în frunte cu Horst 
Kessler, Hermann Will etc. vor 
compensa desigur slăbiciunea 
portarului. In aceste condiții e- 
chipa R.F.G. va fi un adversar 
dificil pentru handbaliștii rorruni.

Berlin, iulie 1957

GHERHARD LERCH |

• BASCHETUL PE URMELE. . HOCHEIULUI PE GHEATA
• ÎNCEPE SA SE ÎNTREVADĂ FORMULA CUPEI CAMPIONI

LOR EUROPENI • REUNIUNI ALE ZIARIȘTILOR SPORTIV!
• UN MECI EUROPA—AMERICA DE SUD ?

tuși la o reducere a numărului de 
partide. S-a preconizat ca ultima cla
sată din grupa A să retrogradeze 
la B. iar prima din grupa B să 
promoveze (pentru ediția următoa
re a campionatului) la A. Proiec
tul a fost susținut de ziariștii iu
goslavi. cehoslovaci, francezi și 
romîni.

Federația internaț’onală — prin 
secretarul general — a insistat 
numai asupra unui singur fapt, 
acela ca ambele serii să se dispute 
în același oraș și Ia aceleași date. 
In privința datelor campionatului 
și a condițiilor de disputare s-a 
anunțat, în principiu, următoarele:

— campionatele eurooene vor fi 
organizate de aci înainte, de regu
lă, în perioada sfîrșitului lunii a- 
prilie începutul lunii mai (spre a 
se evita căldura excesivă). Orașul 
organizator trebuie să dispună de 
o sală de mari dimensiuni și în
căpătoare (4—5000 locuri) unde să 
poată avea loc. eventual, meiurie
• FORMULA CUPEI CAMPIO

ce recomandăm să facă toți antre
norii echipelor masculine.

Și acum o ultimă problemă 
acompaniamentul muzical la sol. 
Dintre toate echipele participante 
la camp'onatul republican de gim
nastică, numai una, cea a asocia
ției Dinamo, a executat solul pe mu
zică. Este bine ca muzica să nu 
lipsească nici unei echipe intrucît ea 
întregește, completează exercițiul 
și face o foarte bună impresie a- 
supra soectatorilor. Bineînțeles, 
muzica nu trebu e să fie prezentă 
numai în cadrul concursurilor ci 
pe ea trebuie efectuate de fapt an
trenamentele în cadrul secțiilor de 
gimnastică.

ANA IHM 
ELENA MATEESCU

Mîine începe Turul
După aproape 20 de ani, ci

cliștii romîni au din nou prilejul 
să alerge pe șoselele iugoslave. 
Este vorba de cea de a Xlll-a edi
ție a „Tizriiu: iugoslaviei" la care 
vor lua parte valoroși cicliști din 
mai multe țări.

Reprezentativa noastră este al
cătuită din următorii 4 alergători: 
Constantin MOICEANU, Ion BRA- 
HARU, Petre GANE și Nicolae 
PELCARU. După cum se vede, nu 
e vorba de prima noastră garni
tură, ci de o echipă formată din 
elemente care rrj au mai alergat 
peste hotare.

Desigur, nu pornim în această 
întrecere cu speranța unei 
victorii. Cu toate acestea, 
ținînd seama de principala ca
litate 3 celor 4 sportivi — curajul 
și dorința vie de a corespunde în
crederii care li s-a acordat — ne 
putem aștepta la o comportare 
onorabilă.

Doi dintre tinerii reprezentativei

NILOR EUROPENI ÎNCEPE SA 
SE ÎNTREVADĂ.Față de discuții
le care au avut loc în ședința de- 
legațiior federațiilor naționale, la 
ședința de presă au fost reluate 
propunerile făcute atît de delega
ția cehoslovacă — inițiatoarea pro
iectului — cît și de alte delegații. 
Majoritatea celor prezenți s-au 
pronunțat pentru formula:

— patru grupe de cîte trei e- 
chipe în care se va juca sistem 
turneu (tur-retur). Grupele vor fi 
alcătuite pe principiul geografic, 
dar s-a atras atenția federației in
ternaționale că s-ar putea ajunge 
— într-o asemenea situație — la 
grupe foarte tari (de ex-: . circula" 
o grupă a campionilor din Ceho
slovacia, Bulgaria și Romînia!?!) 
și la unele foarte slabe. Ca răs
puns la observațiile ziariștilor, 
reprezentanții federației interna
ționale au arătat că se va ajunge 
la repartizarea în serii tot după 
principiul favorițslor, adică ținsn- 
du-se seama de clasificarea repre

VINERI ȘI SIMBATA LA ORAȘUE 
I STALIN

ÎNTÎLNIRI DE VOLEI 
R. P. ROMÎNĂ—R. P. UNGARĂ

Cîteva zile ne mai despart de în
tîlnirea internațională de volei 
dintre reprezentativele masculine și 
feminine ale R.P. Romîne și R.P. 
Ungare și toate cele patru formații 
continuă pregătirile, urmînd ca în 
aceste două-trei zile să-și retușeze 
u'ltmele detalii tehnice sau tacti
ce. Gazda acestei interesante între
ceri va fi terenul Uzinelor de Trac
toare din Orașul Stallin, care a fost 
special amenajat pentru a adăposti 
în condiții cît mai bune jocurile 
dintre echipele Romîniei și Ungâ-i 
riei, programate pentru vineri și 
sîmbătă dună amiază (duble în- 
tîln'ri atît la fete cît și la băieți).

Despre istoricul partidelor dintre 
aceste reprezentative se pot spune 
multe. Este suficient să amintim 
însă că după numai cîțiva ani de 
„timiditate" inerentă debutului pe 
plan internațional, reprezentativa 

IUngariei s-a „pus‘pe picioare" și 
a început să realizeze rezultate din 
ce în ce mai bune. Pînă în 1946— 
47, voleibaliștii maghiari făceau 
doar figurație în concursurile inter
naționale, dar apoi treptat a inter
venit saltul de valoare și echipa 
Ungariei s-a luptat de la egal cu 
formația țării noastre (care are o 
tradiție bogată), uneori chiar depă
șind-o.

Echipele noastre care, ca și for
mațiile maghiare susțin cu acest 
prilej ultimele meciuri de verifi
care înaintea plecării la . Jocurile 
de la Moscova, nu au suferit modi
ficări esențiale după meciurile cu 
Cehoslovacia. Loturile actuale sînt al. 
cătuite din: Rodica Sădeanu, Na
talia Cernat, Tineta Pleșoianu, 
Doina Ivănescu, Sonia Colceriu, 
Florina Teodorescu, Cornel a Mo- 

v raru. Ana Susan, Lia Vania, Adri- 
f'ana Honet, Ana Păunoiu, la fete 
» și : Nicolau, Roman, Rusescu, Pono- 
(va, Mușat, Corbeanu, Fieraru, Che- 
țrebețiu, Crivăț, Păunoiu, Micu- 
țlescn.
i Arbitrii acestei tradiționale în- 
1 treceri vor fi polonezul J. Sverjan- 

, z ski și iugoslavul Sirotancvic.

ciclist al Iugoslaviei
noastre, C. Moiceanu și I. Braharu 
(în vîrstă de cîte 20 ani) au fost 

^velația curselor de fond din a- 
oe'st an, în care ei au depășit ca
tegoric o serie de alergători cu 
rezultate bune în probe interna
ționale. Sînt combativi, au rapidi
tate, multă ambiție și un moral 
ridicat. Ceilalți doi, Petre Gane și 
N. Pelcaru, au cîțiva ani de acti
vitate în cursele de lung kilome
traj. Ei sînt alergători rezis‘enți 
și știu să se descurce destul de 
bine în pluton.

„Turul Iugoslaviei" se desfășoa
ră în formă de stea, pe șosele fără 
urcușuri tari. Startul se va da 
mîine, la ora 12,30, din piața Marx 
și Engels. Prima eiapă se va dis
puta pe distanța Belgrad—Pozare- 
vac—Belgrad (160 km.), sosirea
avînd loc pe stadionul „Radnicki“._ 
Etapa a Il-a, Belgrad—Kragujevac 
șl retur, măsoară 248 km. fiind 

cea mai lungă.
Cele 5 etape totalizează 884 km.

zentativelor (ale căror campioane 
sînt în competiție) la ultimele 
campionate europene. De altfel, 
la Cupa Campionilor Europeni nu 
vor putea participa decît cerni-, 
pioanelc primelor 12 țări în cla-i 
samentul de la Sofia.

— finala va avea loc într-un o- 
raș ales de federația internațional 
lă (la diferitele propuneri). Aici se 
vor întîlni echipele clasate pe pri-: 
mul Ioc în flecare grupă. Se va 
juca sistem turneu.

• Federația Internațională a ex
pus intenția de a organiza anual 
o sesiune a ziariștilor sport'vi. A- 
ceastă reuniune ar urma, să aibă 
Ioc paralel cu cele ale arbitrilor și 
antrenorilor La răspunsul afirma
tiv al celor prezenți s-a anunțat 
că prima reuniune va avea Ioc, 
probabil, anul acesta la Gauting 
(R.F. Germană).

® La întrebarea dacă sînt per
spective pentru organizarea unui 
meci Europa-America de Sud, s-a 
răspuns că încă nu s-a realizat 
nimic practic în această direcție 
dar federația internațională n-ar 
avea nimic de ob'ectat, după cum 
ar fi foarte utile jocuri între re
prezentative europene și cele din 
America de Sud. De altfel a și fost 
perfectat un meci U.R.S.S.-Argen-'. 
tina pentru anul acesta.



eCERNAVODA (Prin telefon 
ia trimisul nostru), lată-na din 
nou Ia jumătatea acestui campio
nat pe care specialiștii îl consi
deră drept cea mai dificilă com
petiție de mare fond organizata 
pînă acum E zi de odihnă Ia Cer
navoda și cei peste 153 de par .i- 
cipanți își petrec vremea fie revi- 
zuind ambarcațiunile, fie odihnn- 
du-se pe 
soțesc 
„I L. Caragiale' 
nescu". fie zăbovind în fața pa
noului de... rezultate. Peste tot 
e liniște, atmosferă potrivită pen
tru o privire retrospectivă asuira 
actualei ediții a campionatului de 
mare fond pe Dunăre. Să ve
dem, dar, ce ar fi mai important 
de subliniat.

■ O primă concluzie: considerăm 
fericită renunțarea la sistemul e- 
chipelor de 4 caiace și reducerea 
la 3 echipaje. Aceasta a contribuit 
1a o mai apropiată valoare a am
barcațiunilor. a evitat situațiile 
din edițiile trecute, cînd treceau 
□ re întregi. între primul și ulti 
mill echipaj sosit.

■ Toate cuvintele de laudă oen- 
tru caiaciștii FI. roșii care au do
vedit nu numai o < 
excepțională dar și 
tehnică superioară, 
tea spune că Ilie Cozlov și 
ralambie Butelkin. tineri 
din 
de 
au 
de 
la 
■ie

■ La canoe, impresionează pînă 
acum echipajul C.S.A. I care reu
șește să se orienteze tactic ma: 
bine decît celelalte canoe.

■ Prima parte a campionatului 
a fost un examen și pentru., orga
nizatori. Numeroasele probleme le
gate de aprovizionarea vaselor, de 
ordme și de disciplină au fost 
rezolvate cu succes. La aceasta 
au contribuit I. Maurer (din par
tea Direcției de Turism) I. Halpern 
(din partea Secției Sport C.C.S.J. 
: Roman (responsabil B.T.E. Ga- 
ați. căpitanul vasului „George E- 

ne-cu"). C. Frunzaru și alți oa
meni inimoși care au pus umărul 
oriunde a fost nevoie.

■ Ne facem o datorie de a evi
denția pe cei care s-au dovedit 
mai buni pînă acum_____

Cîteva aprecieri asupra

ce’e trei vase care-i în- 
„Ciprian Porumbescu", 

‘ și „George E-

condiție fizică 
i o pregătire 

Nu s-ar pu
ii a- 

pescări 
Tulcea. au făcut o „plimbare 
sănătate" pe Dunăre, dar e: 
dominat categoric întrecerile 
caiac. De altfel, credem că, 
Sulina ei vor îmbrăca tricoul 
campio"; ni.

Campionatele- republicane de 
scrimă s-au încheiat ieri printr-un 
spec'acol puțin reușit: întrecerile 
de spadă pentru titlul de campion 
individual. Se poate ca finala pro
gramată în nocturnă în parcul Di
namo (se defășoară la ora cînd 
aces'e rînduri pornesc pe drumul 
tiparului). să se ridice peste nive
lul submediocru ale disputelor din 
eliminatorii și semifinale. Oricum, 
calitatea spadei practicată la noi 
în tară lasă încă foarte mult de 
dorit (de 
prea mare 
mă pentru 
gresî, iar

de 
de 
lui 
al

altfel, nici nu se face 
lucru în secțiile de sori- 

realizarea unui pro- 
trăgătorii acestei probe 

se prezintă — în mod obișnuit
în competiții fără nici un fel 
pregătire. De aceea nu este 
mirare că un trăgător de talia 
Mircea Baia, clasat anul trecut 
doilea în campionatul țării, sau cu
pretențiile lui Răzvan Dobrescu de 
mai multe ori finalist, să pără
sească competiția încă din prima 
etapă. De altfel, în finala con
cursului au ajuns aceia care fie că 
au o pregătire fizică foarte bună 
— cum este cazul pentationistilor 
Victor Teodorescu, Wilhelm Ro-

Noi recorduri mondiale 
la natație

a început la Honolulu 
internațională d.e nata- 
reprezentativele Austra-

Simbătă 
întîinirea 
ție dintre 
liei și S-U.A. In cadrul întreceri
lor au fost doborîte mai multe re
corduri "mondiale. La 800 m. fe
mei Loraine Crapp a obținut ex
celenta performanță de ’ “
£orectîndu-și recordul 
care era de 10:30,9 La 
fluture femei americanca 
Ramey a realizat 1:10,1 
cu 9 zecimi de secundă 
vechiului record" mondial. _ _ 
m. liber femei australianca Dawn 
Fraser a egalat recordul mondial 
care-i aparține; 1:02,0. La 400 
m. femei pe prtnul loc s-a cla
sat Craon cu rezultatul • de 
5:02.0

10:24,3 
mondial 
100 m.

Nancy 
rezultat 
superior 
La 100

H ButciCaiac. 1. Coziqv 
kin (F1. roșie).

Canoe: Ivan Nîchiforov. Serghe: 
Filip, Mihai Conțolenco, f'icolac 
Bordei. Iacovici Grigore I, Silai 
Samson, Danielov Feodot, Ditcov 
Filist. Vitregan Sava. Tarara Pa
vel, Ion Suhan (C.S.A.I.).

■ Este trist faptul că actuala edi
ție a campionatului republican rie 
mare fond se desfășoară într-un 
anonimat cu totul inexplicabil. Cu 
excepția orașului Corabia de unde 
s-a dat startul, în celelalte orașe 
nu ne-a întîmpinat nimeni și la 
Cernavoda unde am fost primiți 
cu flori, competiția nu era cunos
cută, lipseau chiar și afișele. Doar 
la Oltenița organele locale au pre 
gătit o estradă, microfon, stație 
de radio, etc., dar și aici nu erau 
decît foarte puțini spectatori.

■ Acum toată lumea se pregă
tește din nou de drum. Ne mai 
despart doar cîteva ceasuri de eta
pa Cernavoda—Hîrșova (47 km.) 
care se anunță mult mai disputată 
decît cele de pină acum Să nu ui 
tăm că toți concurenții s-au odih 
nit o zi întreagă.

DAN GIRL.EȘTEANU

1)
fi depășit

Corespondentă telefonică specială de la Moscova

■— Un comentariu
Personalitatea maestrului e- 

merit al sportului B. Lvov 
este binecunoscută in lumea 
gazetăriei sportive. De aproape 
20 de ani el ține statistica a- 
tletismului sovietic și internațio
nal, făcîndu-se remarcat prin 
ample și documentate articole în 
ziarele și revistele de specia
litate. Martor a zeci și zeci de 

1 recorduri, omul care a urmărit 
zi de zi. pe stadion, dezvoltarea 
vertiginoasă a atletismului so
vietic. maestrul emerit B. Lvov 

' nu a lipsit nici de 
nala oeUormanță

< Stepanov, obținută 
Leningrad. Am luat

, ilustrul comentator de atletism 
care a transmis pentru

1 torii ’•■arului 
articolul 
mai ios.

Multi ani 
înălțime a 
chile" pentru atleții sovietici. încet 
de tot, cu pași de melc, se ridica

la senzațio- 
a lui Iurii 
simbătă la 

legătură cu

citî-
„Sportul popular" 

pe care îl publicăm

proba de săritură îl 
fost „călcîiul lui A

al maestrului emerit al sportului B. Lvov

(urmare din pag. 
fruntaș ne mai puțind 
de absolut nici unul dintre valo
roșii săi urmăritori". Cotidianul 
„VOLKSTIMME" subliniază că... 
„jucătorul romîn Miooroiu, par- 
ticipînd pentru prima dată la un 
campionat mondial a făcut un salt 
neașteptat peste numele consa

crate în sportul popicelor .instalîn- 
du-se pe primul loc. „WELT- 
PRESSE" este și mai clar. Sub 
titlul „Formidabilul start al Ro- 

<mîniei“ se poate citi că Romînia 
a debutat pe arena internațională 
cu un extraordinar succes datori
tă în special lui Ion Micoroiu care 
a reușit să puie în dificultate chi
ar și pe fostul campion mondial 
Luțher. Aprecieri la fel de măgu
litoare despre evoluția lui Mico
roiu au fost făcute și de o serie 
de tehnicieni din această ramură 
sportivă. Președintele secției de 

^sfa^3 Federației internaționale

campionatului de spadă
man — fie că au o îndelungată 
rutină de concurs, reușind prin di
verse subtilități tehnico-tactice să 
suplinească deficiențele lor de pre
gătire generală, cum es‘e cazul lui 
Grigore Neculce, Petre Zwolfer 
sau Petre Atanasiu O altă con
statare puțin îmbucurătoare este 
aceea că provincia continuă să fie 
slab, foarte slab, reprezentată în 
proba de spadă. Din cei opt fina- 
liști numai doi reprezintă centre 
din afara Capitalei, Ladislau Or
ban din Cluj și Oscar Thalmeiner 
din Oradea. De asemenea, tineretul 
care a dominat celelalte probe ale 
campionatului de scrimă, străluceș
te prin absență în această finală 
de spadă.

Spuneam la început că finala 
probei de spadă se desfășoară la 
ora cînd trimitem spre publicare 
aceste rînduri. Așa oă nu sîntem 
în măsură să anunțăm noul cam
pion. Acesta va îi selecționat din
tre Grigore Neculse (Progresul 
Buc.), Ladislau Orban (Dinamo 
Cluj), Victor Teodorescu (Progre
sul Buc.), Constantin Ciocîrlie 
(C.C.A.), Oscar Thalmeiner (Pro
gresul Oradea), Petre Zwolfer 
(Voința Buc.). Wilhelm Roman 
(Recolta) și Petre Atanasiu (Pro
gresul Buc.).

• Duminică s-a încheiat la Praga 
întîinirea triughiulară de caiac-canoe 
dintre reprezentativele Cehoslovaciei, 

Germane și Franței. Cehoslo- 
a învins R. F. Germană cu 
R. F. Germană a întrecut 

același scor

R. F. 
vacla 
51—48, 
Franța cu 66—63 și cu 
s-a terminat șl întîinirea dintre Ce
hoslovacia și Franța
• Vinerea trecută a început la Za

greb congresul Faderațiel internațio
nale de gimnastică Printre hotărîrile 
luate, s-a anunțat în mod oficial că 
anul viitor ~ ......... ’~
nastică va 
octombrie, 
participarea 
țări
• Pe ruta

Gaudens s-a 
17-a etapă 
Franței. Victoria a revenit la sprint 
italianului Nino Defâlippis 
parcurs 236 km. - - - •
același 
(Franța), _____ _ ___
(Franța). In clasamentul generaF nu

„Cupa Europei** la gim- 
avea Ioc la Paris, la 11 

Pînă acum șl-au anunțat 
reprezentativele a 18

Ax Ies Thermes—St. 
disputat luni cea de-a 
a turului cicliist al

în 7 h.
timp au sosdt 

Baffi (Italia),

; care a 
00’66”. In 
Forestier 
Bergaud

de popice, cehoslovacul Mikala 
crede că performanța lui Ion Mi- 
coroiu se datorează stilului său 
aproape perfect dar și concentră
rii extraordinare dovedită în pri
mele două piste fapt oare i-a a- 
sigurat succesul,

Cuvinte elogioase sînt adre
sate și celorlalți fcomponenți ai 
echipei noastre, cum ar fi Fran- 
cisc Nicola, care după cum se știe 
a corespuns atît la proba indivi
duală (loc XI din 55 participanți) 
cît și la cea pe echipe, maestrul 
sportului Tiberiu Szemany care a 
dovedit îndeosebi constanță și stil, 
etc. Cei ce au urmărit îndeaproape 
evoluțiile popicarilor romîni sînt 
oonvinși să ei pot înregistra re
zultate mult mai bune, dar că au 
fost dezavantajați de lipsa lor de 
experiență în marile întîlniri in
ternaționale ca și de obișnuința 
lor cu pistele mai dure. Aceasta 
este și părerea cunoscutului an
trenor de stat și conducător al e- 
chipei, campioană mondială. Iu
goslavia, Horvath, care prevede 
sportului popicelor din țara noa
stră o confirmare din ce în ce mai 
categorică pe 
Ecourile celei 
campionatelor 
desfășurate la 
fiel prestigiul
sportul romînesc peste hotare.

plan internațional, 
de a IlI-a ediții a 
mondiale de popice 
Viena întăresc ăst- 
de care se bucură

recordul. Abia în 1935 el a tre 
cut de 1.90 m.. așteptind apoi încă 
13 ani, ca să 
Rezultatul lui 
egal cu 1.99 
obsedant, care 
mita consacrării internaționale, a 
necesitat alți șapte ani de muncă 
perseverentă. Abia în 1955 ca ur
mare a ridicării calitative de masă 
a performanței săritorilor recordul 
a trecut peste 2 m. Cu titlul de 
informație trebuie să arăt că cu 
două decenii în urmă, la 17 iunie 
1937, tînărul atlet Nikolai Kovtun 
sărise... 2,01 m. dar. din dife
rite motive excelentul rezultat n a 
fost omologat ca record al țării, 
nici chiar ca cea mai bună perfor
manță. rămînînd dat uitării.

Voi începe deci povestirea din 
momentul cînd recordul U.R.S.S. 
la săritura în înălțime a pășit (o- 
ficial) peste 2 m

S-a întîmplat aceasta pe sta
dionul Dinamo, în iunie 1955, cînd 
cu prilejul întrecerii celor mai buni 
atleți sovietici, Vladimir Sitkin din 
Kiev, folosind sistemul „rostogoli
re" a trecut exact 2.00 m. Un 
minut dună aceea, Iurii Stepanov, 
săritor în stilul „foarfecă", egalea
ză performanța și tot el, trei mi
nute mai tîrziu, saTe 2,02 m., sta
bilind un nou record unional.

întreg sezonul, de altfel, a fost 
remarcabil pentru iubitorii acestei 
dificile probe tehnice. Dintr-odată 
încă patru săritori evadează din 
anonimat trecînd ștacheta ridicată 
la 2 m <au mai mult. Astfel, Deg- 
tearev reușește 2,02., Igor Kaș- 
karov — pe atunci elev — 2,01 
m., iar Kamaev și Șavlaka ize 
exact 2,00 m. Tîrziu, la sfîrșitul 
sezonului, Sitkin menținîndu-se în- 
tr-o formă excelentă reușește 2.05 
m., consfințind eforturile de un 
an ale celor șase săritori. Astfel, 
bilanțul anului 1955 a fost deo
sebit de rodnic, adueîndu-ne șase 
săritori de primă valoare de la 
care puteam aștepta, în sezonul 
următor, succese și mai răsună
toare. Și într-adevăr. în 1956 nu
mărul celor care și-au înscris 
la activ performanțe peste 2 m. 
s-a ridicat la 9. întreg sezonul 
a fost însă dominat de Igor Kaș- 
karov care ameliorînd de cinci ori 
recordul unional i-a eclipsat pe 
toți ceilalți. Tînărul student a a- 
rătat o constanță remarcabilă: 2,06 
m.; 2,07 m., 2,08 m., 2,09 m. și 
în sfîrșit, 2.10 m. Alături de el 
s-a impus foarte tînărul V. Polea- 
kov, cîștigătorul probei la Spar- 
tachiada popoarelor, care a tre
cut 2,07 m. A urmat în ordine 
Degtearev și Sitkin cu 2,04 m.

se apropie de 2 :n 
Iurii Iliasov fusese 

rn Acel centimetru 
ne despărțea de li-

„Triunghiularulu
(urmare din pag. 1)

menea întîlniri nu s-au disputat. 
Desigur că victoriile noastre ne 
satisfac, dar la multe probe lupta 
a fost deosebit de disputată. Sperăm 
că aceste întîlniri, care aduc un 
aport prețios la întărirea priete
niei dintre tinerii sportivi ai 
țărilor noastre să devină tradi
ționale.

N. GURĂU—antrenorul echipei 
romîne.- In condiții normale întîl- 
nirea. între fetele noastre și cele 
bulgare ar fi dat naștere la o 
luptă mai strînsă. Noi avem bu
curia că în echipa noastră au de
butat o serie de tineri juniori 
mici, născuți în anii 1940—1943 
Sperăm că. în curînd. ei vor în
locui pe sportivii din Iotul de se
niori al țării noastre și vor da re
zultatele mult așteptate de noi

Pe scurt
s-a produs nici o schimbare. Fran
cezul Anqwetil continuă să poarte 
tricoul galben, urmat de Forestier, 
Mahe și Christian.
• Duminică va avea loc la Sofia 

întîinirea dintre reprezentativele 
U.R.S.S. și R.P. Bulgaria. La Moscova 
se vor întîlni reprezentativele „B‘* 
ale celor două țări. In vederea me
ciului de Ia Sofia, bulgarii au anun
țat următorul lot de jucători: Tosi. 
fov Pircianov — Kîrcev, Dimitrov, 
Manolov, Goranov—Kovacev, Stoia- 
nov. Ghiorghiev — Abagiev, Perenl- 
kov, Iliev, Panalotov, Dimitrov, Ko
lev și Debrîski.
• La Goteborg, echipa Lokomo

tiv Sofia a întrecut reprezentativa 
locală cu scorul de 2—1.

Simbătă la Budapesta repre
zentativa Siriei a fost întrecută cu 
7—0 de echipa Honved Budapesta.

atletic de la Sofia

î

*i*

toți. Unele rezultate, sub posibili
tăți, ale atleților noștri, nu se da- 
toresc slabei lor pregătiri, ci unor 
cauze obiective. Cu Ciobanu, Rom- 
feid, Pazmany. clasamentul s-ar 
fi prezentat altfel.

NACICO BUKOV — antrenorul 
echipei bulgare: întrecerea a fost 
foarte disputată pentru locul II, 
pentru care luptau sportivii ro
mîni și bulgari. Din punct de ve
dere tehnic, atleții și atletele ma
ghiare depășeau cu mult pe ad
versarii lor, fapt care Ie-a adus 
o victorie pe deplin meritată. Spor
tivii noștri s-au prezentat sub 
posibilitățile lor deoarece au con
curat la numai două zile dut>ă 
terminarea Festivalului tineretului 
din învățămîntul mediu. Dintre 
atleții romîni mi-au plăcut Vale- 
riu Jurcă și Mircea Stein. Mi-a 
plăcut de asemenea Cornel Po
rumb — care posedă un stil de- 
săvîrșit la săritura în înălțime 
și sulițașa Venczel care ar» toate 
perspectivele de a deveni o atletă 
de valoare

TOMA HRISTOV

MECIUL DE ȘAH 
R. P.F. IUGOSLAVIA 

in turul șapte al meciului de 
șah dintre echipele URSS și RPF 
.Iugoslavia s-au terminat numai 
trei partide- Furman a cîștigat la 
Bortok, Gligorici la Holmov, iar 
partida Ivkov—Gheller s-a dat 
remiză. Scorul este aci ti 3772 — 
17‘/2 în favoarea șahiștilor sovie
tici, cinci partide fiind întrerupte.

U.R.S.S

Șavlakadze cu 2,01 m., trei sări
tori noi în „familia" celor de peste 
2 m., Migulev, Popov și Dom- 
brovski cu 2,00 m. și fostul re
cordman Iurii Stepanov care a reu
șit aceeași performanță.

Anul acesta, a început sub sem
nul asaltului decisiv al recordului 
lui Kașkarov. In primele luni ale 
sezonului zece atleți au reușit să 
treacă 2,00 m. Remarcabilă este 
mai cu seamă constanța sărito
rilor în înălțime. Sitkin a obținut 
de două ori 2,05 m. Kașkarov 2.06 
etc. Cel mai în formă s-a arătat 
însă Iurii Stepanov. Renunțînd la 
„foarfecă" el a adoptat stilul „ros
togolire ventrală", care se potri
vește mult mai bine calităților sale 
fizice (1,82 înălțime, greutate re
lativ mică, o muschiulatură exce
lent proporționată. detentă cu to
tul ieșită din comun). Stepanov a 
încheiat toate concursurile cu per
formanțe de peste 2 m. El sare 
2.05 m. la concursul deschiderii 
sezonului la Nalcik și la campio
natul Leningradului, 2,03 m la 
concursul de calificare. 2,09 ta 
Moscova. 2.1 im. la Leningrad și 
în sfîrșit 2,16 m. (din prima_ în
cercare) în acea memorabilă zi 
de 13 iulie pe stad’onuî Kirov din 
Leningrad Astfel, la numai 2 ani 
după ce au trecut 2 m. săritorii 
sovietici își adiudecă recordul mon
dial al acestei probe considerată 
Dină acum o specialitate exclusiv 
americană.

Lupta săritorilor noștri pentru 
supremație și progresele impre
sionante pe care le-au realizat se 
pot vedea cel mai bine făcîndu-se 
o comparație între media 
zece atleți americani și 
zece atleți sovietici de-a 
anilor. In 1951, media 
sovietici era de 189,2 
a americanilor 203.3 cm.
— 190,6 față de 204,0: în 1954—• 
195,7 față de 204,3; în 1955 — 
199,3 față de 205,0; în 1956 — 
202,2 față de 207,2 iar anul acesta 
pînă la ora actuală media prime
lor zece rezultate sovietice este 
de 203,2 față de 206,4 a aileți- 
lor americani. Iată dar cum 
numai șapte ani noi am reușit 
reducem fabuloasa diferență 
14,1 cm. la 3,2 cm. *

Peste puțin timp vor începe 
Moscova Jocurile tineretului, 
proba de săritură în înălțime vom 
avea prilejul să urmărim un „duel“ 
deosebit de interesant dintre Ste
panov (2,16 m.), Kașkarov (2,11 
m.), Sitkin (2,09 m.) și alți sări
tori de 
țări ale lumii. Ar fi greșit să 
credem 
ajuns acum recordul 
prezintă o limită. După părerea 
mea 2,20 tn. la săritura în înăl
țime este cu totul posibil...

primilor 
primilor 

lungul 
atleților 
cm. iar 
In '.952

în 
să 
de

ta
In

valoare din numeroase

că nivelul la earn 
mondial re-

CAMPIONATUL MONDIAL 
STUDEN'fESC DE ȘAH

REYaJAVYK. 15 
In turul do: ai! 
mondial studențesc 
pa R.P. Romîne a 
galitate : 
Bulgaria, celelalte întîlniri s-au 
încheiat cu următoarele rezultate: 
U.R.S.S.—Finlanda 3V2—’/2; R.P. 
Ungară—S.U.A. 2—2; Islanda—
Anglia 2*/2—l‘/2; R.D. Germană—• 
R.P. Mongolă 4—0; Ecuador—
Danemarca 3—1; R. Cehoslovacă— 
Suedia 2’/2—>/2 (o partidă în
treruptă).

(Agerpres).— 
campionatului 

de șah echi- 
terminat la e- 

2-2, cu selecționata R.P. 
Celelalte întîlniri

întîinirea de natație 
Progresul — F. S. G. T. Franța

In întîinirea internațională d« 
înot dintre reprezentativele F. S. 
G. T Franța și asociației Progre
sul au fost înregistrate următoa
rele rezultate tehnice: FETE: 100 
m. bras: 1. Nedelea (P) 1:34.0... 
7. Martin (F); 100 m. liber: Both 
(P) 1:13,4... 6. Ribiere (F); îoo m. 
spate: 1. Orosz (P) 1:21.3... 3. Ra- 
veton (F) 1:38.9; 200 m liber: 1. 
Rotsching (P) 2:45 2... 6. Rave-
ton (F) 3:27.8; BĂIEȚI: 100 m.
liber: I. Voicu (P) 1:03.6; 2. R4-
belnitchi (F) 1:06.4; 200 m. bras:
1. Mitrofan (P) 2:52.5; 2. Ștefan (P) 
2:53.7 (record republican de ju
niori cat II-a)... 6. Sardat (F); 
100 m. spate: 1. Vasiliu (P) 1:13.5;
2. Chicard (F) 1:16.4; 400 m. liber:
1. Nagy (P) 5:16.1... 4 Rossa (F) 
6:00.3; 100 m bras: Chețan (P)
1:20.1; 2. Ștefan (P) 1:20.5 (record 
republican de juniori categoria 
a-a); 3. Chaix (F) i:29.5.


