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MIINE ÎNCEPE LA MOSCOVA CEL DE AL VI-LEA FESTIVAL MONDIAS
al Tineretului și Studenților PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1ȚI-VA!

pentru Pace și Prietenie
MOSCOVA. (Prin telefon de la 

trimisul nostru).
Miine, sute de mii de moscoviți 

și peste 40.000 delegați din peste 
100 de țări ale lumii sărbătoresc 
deschiderea festivă a celui de-al 
VI-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților pentru Pa
ce și

De 
luiui 
bită. 
zate 
toate 
îndelung în piețe pentru a admi
ra temele pe care le reprezintă 
pavoazarea fiecărei încrucișări 
de străzi din Moscova. Cu multă 
emoție iau ei cunoștință de salu
turile adresate de cele mai mar
cante personalități ale științei ar
tei și culturii sovietice: scriitorul 
Mihail Solohov, compozitorul 
Dmitri Sostacovici, pictorul Ser- 
ghei Konenkov, cunoscutul con
structor de avioane acad. A. Tu
polev, acad. Nikolai Semenov, la
ureat al Premiului Nobel, ș.a.

Pînă acum au sosit aproape 
toate delegațiile. Peste 400 tineri 
francezi au venit pe vaporul so
vietic „Baltica". Mii de kilometri 
au străbătut delegații statelor din 
America de Sud și America Cen
trală. Delegații țărilor din Asia 
au venit cu avionul prin Haba- 
rovsk. în timp ce reprezen arții 
tineretului din extremul orient 
— Japonia, Coreea — și din Aus
tralia au debarcat în portul so
vietic Nahodka, lingă Vladivos
tok. urmîndu-și călătoria spre 
Moscova cu transsiberianul.

Iar mîine, toți acești tineri, ve- 
niți din toate colțurile lumii, se 
vor reuni pe marele stadion 
„V. I. Lenin" de la Lujniki, cu 
prilejul deschiderii festive a ce
lui de-al VI-lea Festival. încă de 
la ora 8 dimineața, zeci de mii 
de tineri din Moscova vor porni 
spre uriașul complex sportiv, for- 
mînd un adevărat coridor viu 
pentru a-i putea vedea și saluta 
pe reprezentanții tineretului mon
dial. Pe la ora prînzului, vor por
ni autobusele și autocamioanele, 
formind o coloană impresionantă: 
cînd primul vehicul va intra pe 
poarta stadionului, ultimul auto
bus se va afla la o distanță de 
20 kilometri!

Toți delegații tineretului discu
tă cu însuflețire despre vastul 
program care-i așteaptă în cele 
două săptămîni ale Festivalului. 
23 de întîlniri pe profesii, 15 re
uniuni pe preocupări, în care-și 
vor da întîlnire pasionații filate- 
liei și radio-amatorismukii, ae- 
romodeliștii, fotoreporterii, espe- 
rantiștii etc., 10 seminarii stu
dențești și 10 întîlniri studen
țești pe specialități, se vor des
fășura simultan cu nenumărate 
concerte, manifestări cultural- 
artistice, concursuri de artă. Din 
juriile internaționale 
concursuri fac parte 
nalități ale artei din 
me. La canto clasic 
fac parte din juriu 
(Italia), Eva 
(Polonia), prof. Gh. Dimitrov 
(Bulgaria), artistul poporului din 
U.R.S.S. prof. A. Sfeșnikov.

Una dintre manifestațiunile aș-

Prietenie.
cîteva zile, Orașul Festiva- 
cunoaște o animație deose- 
Pe străzile frumos pavoa- 
merg în grupuri tineri <le 
naționalitățile. Fi se opresc

teptate cu cel mai viu interes 
este Festivalul internațional al 
filmului, care se va desfășura în
tre 29 iulie și 10 august. In a- 
cest răstimp, pe ecranele celor 
mai mari cinematografe din Mos
cova vor rula 80 de filme artis
tice și 70 de documentare pro
duse de 16 țări, printre care și 
Italia, Franța, Belgia, R.F. Ger
mană etc. Din juriul internațio
nal vor face parte, printre alții, 
regizorul indian Ahmed Abbas, 
artistul poporului din U.R.S.S. 
Ivan Bîliev, regizorul japonez K. 
Ușikara etc.

începutul tuturor acestor mani- 
festațiuni, pentru vizionarea că
rora n-ar fi suficientă o întrea
gă viață de om, îl constituie fes
tivitatea de miine, cind, pe pista 
stadionului „V. I. Lenin" vor de-
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ale acestor 
mari perso- 
întreaga lu
de exemplu. 
Tito Schipa

Bandovska-Turka 
Gh.

fila, în ordinea alfabetului ru
sesc, delegații țărilor participante 
la cel de-al VI-lea Festival, in 
timp ce se va înălța steagul cu 
emblema Festivalului, își vor lua 
zborul peste 40.C00 porumbei, ca 
un simbol al scopului înalt al 
măreței întîlniri a tineretului mon
dial: pacea, prietenia.

Deschiderea fiecărei ediții a Festivalului a avut loc intr-un cadru cu 
adevărat feeric. Așa a fost în 1955 Ja Varșovia (fotografia noastră), 

așa va fi miine, la Moscova.

Atenție la stadionul Ăverof!
Stadionul Averof este una din 

mîndriile sportivilor atenieni. De 
numele lui se leagă prima ediție 
a Jocurilor Olimpice moderne, din 
1896, dar și prima ediție a Jocu- 

‘rilor Balcanice (1930). Stadionul 
.acesta, construit din marmoră, cu 
o capacitate de 70.000 de locuri, 
'este unic în felul lui. Construcția 
|sa, cu totul specială, i-a determi
nat această situație. Dar iată des- 
'pre ce este vorba : pista de aler- 
Igări nu respectă principiul — u- 
niversal valabil — al turnantelor, 
să le numim, rotunde. Turnantele 

I stadionului Averof sînt foarte 
iStrînse. și la cursele de viteză de 
200 m„ 400 m., 4x100 m., 400
Im.g concurenții neavizați și ne- 
.pregătiți pentru aceasta, riscă pur 
și simplu să fie „aruncați" în 
tribună din cauza forței centri- 

jfuge. Pentru a putea alerga pe a- 
ceastă pistă, și mai ales pentru 
la putea obține rezultate cit mai 
.bune, trebuie să fii perfect pregătit 
pentru a putea face față unei 

I turnante aut de curioase. Este 
.vorba, de cu totul altă înclinare 
a corpului în turnante, decît la 

‘pistele obișnuite, poate chiar de 
|O cu totul altă gradare a efor
tului pentru cursele de semifond

și fond. Savel, dar mai cu seamă 
Bădici, care au alergat în acest 
an pe această pistă, au plătit un 
„tribut" serios de zecimi de se
cundă (în cazul lui Bădici. se
cunde) necunoașterii ei. Am spus, 
în special Bădici, deoarece la

(Continuare în pag. 7-a)

In așteptarea începerii 
Jocurilor Sportive de la Moscova

Corespondență telefonică de
MOSCOVA 27.— Mai sînt două 

zile pînă la deschiderea Jocuri
lor Sportive, care vor reuni ne
numărate 
mondial.

Ziarele 
zentării 
sportive, 
evenimentul central al vieții spor
tive internaționale în anul 1957. 
Sint convins că înțelegeți bucuria 
deosebită pe care o resimt vâ- 
zînd că ’ ’ ’ ' ‘ ‘
sovietice 
osebită, 
tervKiri, 
noastre. 
SPORT" 
sit o amplă prezentare a dublului 
campion olimpic Leon Rotman, 
pe care cronicarul cotidianului 
sovietic îl consideră, cum e și nor
mal, unul din protagoniștii com
petițiilor de caiac-canoe progra
mate la Moscova.

AU CUVINTUL ZATOPEK 
ȘI READ

Acum, cînd ne mai despart cî
teva zile de primul start al Jocu
rilor Sportive, este interesant de 
ascultat părerea cîtorva dintre 
competitorii de vază ai acestor 
întreceri, în legătură cu impor
tantul eveniment sportiv.

Emil Zatopek. figură glorioasă 
a atletismului mon
dial, care, deși a 
trecut de 
marilor sale 
formanțe, a țir.ut 
totuși să fie pre
zent la startul pro
belor atletice a

celebrități ale sportului

acordă spații largi pre- 
interesanteîor întreceri 

socotite pe drept cuvînt

printre cei cărora ziarele 
ie acordă o atenție de- 

publicîndu-le portrete, m- 
sint și sportivii țării 
Astfel, în „SOV1ETSCH1 
de astăzi cititorii au gă-

vîrsta 
per-

La Rîmnica Vîlcea

la trimișii noștri speciali |
declarat: .Jocurile acestea
sint o minunată școală pentru 
tineret. Iau parte pentru a treia 
oară la Intînirile Internaționale 
Prietenești. Am avut fericirea de 
a fi concurat la București și Var
șovia. iar acum sint la Moscova, 
pregătindu-mă pentru apropiatele 
concursuri. Consider pozitiv fap
tul că aceste mari întreceri spor
tive șe desfășoară în aceleași 

zile cînd Moscova găzduiește cel 
de al VI-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților. Aceasta 
va permite ca printre spectatorii 
locurilor să se afle numeroși de
legați ai Festivalului, iar -portul 
să-și cucerească astfel noi prie

teni. Numai la asemenea întreceri
poate exista o aiît de deplină 
urutaie între sportivi și specta
tor-"

Campionul olimpic Norman Read 
socotește foarte bună ideea orga
nizării Jocurilor Sportive. „Ele 
întăresc contactele prietenești ale 
sportivilor care s-au întilnit deja 
la Olimpiada din Australia, și pri- 
lejuesc noi prietenii intre spor
tivii care nu s-au cunoscut pînă

VALERIU CHIOSE 
RADU VOIA

(Continuare in pag. 4-5)

lată cum urată celebrul sta aion Averof din Atena! Se poate 
[emarca foarte ușor, construcția curioasă a pistei,

14 antrenori pregătesc 
pe cei mai buni juniori din țară 

și... caută extreme!,..
Dimineața, la prinz și seara, Rîmnicu Vîlcea ră

sună de glasuri și cîntece tinerești. O coloană de 
sportivi îmbrăcați în treninguri și purtind saci cu 
echipament, străbate orașul fie mergînd, fie venind 
dinspre cele trei terenuri de sport.

Sînt tinerii fotbaliști din cea de a noua tabără na
țională de juniori, pe care locuitorii acestui oraș s-au 
obișnuit să i aibă în mijlocul lor. Rimnicu Vîlcea 
și-a oferit și anul acesta ospitalitatea pentru a doua 
oară consecutiv acestui adevărat „laborator" al fotba
lului nostru. Trecerea coloanei de fotbaliști pe stră
zile sale face parte acum din viața cotidiană a ora
șului în acest sftrșrt de iulie atît de plăcut pe Valea 
Oltului.

JUNIORII NU ȘI-AU PIERDUT TIMPUL...
Bucurîndu-se de sprijin din partea organelor locale 

(sprijin care pute;, fi însă mai larg și mai concret 
din partea foruriler sportive), tabăra și-a putut orga
niza dintru început activitatea din toate punctele de 
vedere. Juniorii, înpărțiți în șase loturi (Bucegi, Ra- 
rău, Ceahlău, Harghita, Cerna și Paring), fiecare cu 
cîte doi antrenor’/, au început să desfășoare o muncă 
susținută.

Antrenamentele, în ciuda dificultăților ridicate de 
starea terenuril<x (pe stadionul Flamura roșie din 
parcul Zăvoi jur jorii n-au avut acces nici pînă astăzi...) 
au dat rezultat: bune.

CUM S-AU PREZENTAT IN TABARA ?
„Selecția a fost anul acesta mai judicios făcută — 

na spunea într-o convorbire antrenorul de stat C. 
Teașcă. In regiunile Ploești, Constanța, Timișoara, In 
orașul Arad — de pildă — trial urile, care au înfru-

PETRE GAȚU

FINALA CAMPIONATULUI DE ALPINISM.



I

SSscensiune in munții Făgăraș
La ora cînd apar aceste rîndurt, 

.echipa cercului turistic Flamura 
iroșie-textile execută o ascensiune 
lin munții Făgăraș pe ruta: Sîm- 
băta de Jos—cabana Valea Sim
briei — Podragul — Btlea lac — 
Negoiul — Suru — Porcești. Sco- 
ipul ascensiunii este următorul: 
țfixarea pe vîrful Negoiul a unel 
iplăci purtînd o inscripție în cins
ti ea Festivalului, precum și înăl
țarea steagului Festivalului, pe 
i vîrful Moldoveanul (2544 m alti
tudine') în ziua de 28 iulie.

Echipa este formată din: J. lo- 
fnescu, Zaharia Pană, Crișan Stai- 

,\cu și Tudor ache Indianos (condu- 
dcător Mardiros Arabagian).

Tudor Trifan, corespondent 
‘ l

Bucuria
Primul loc către 

«care o-rice sportiv din 
Deva ține să te con- 
oucă degrabă și cu 
bucurie este stadionul 
de sub Cetate. Graba 
și bucuria sînt pe de

clin justificate, totru-

sportivilor din
cit de mulți ani își 
doreau localnicii un 
stadion.

Și iată că dorința 
devine fapt Împlinit 
Lucrările sînt pe ter
minate. Terenul e ga- 
zonat, pista de atle-

Ntimeroase au fost elementele de 
» certă valoare pe care le-au dai 
la iveală întrecerile din cadrul 
finalelor Spartachiadei de vară pe 
1957. Printre aceste elemente, sus
ceptibile de reale progrese, se nu- 

-mără și eleva din orașul Roman, 
JAurelia Popovici (colectivul spor
tiv Energia), una dinire cele mai 
.tinere concurente (15 ani), clști- 
Jgătoarea probei de 500 m plat 
junioare. lai-o (in fotografie) în 
.momentul and trece linia de sosire 
tț>bfinind meritata răsplată a efor-

• t urilor sale: victoria.

Legătura dintre Spartachiade:

Campionatele de casă ale colectivelor sportive
— Alo, 3.77.91? Sportul popular? 

La telefon Florea Romulus, preșe
dintele comitetului raional C. F. S. 

'Tte Mureș. Aș vrea să vă transmit 
.cîteva știri în legătură cu cam
pionatele de casă. Și, de la celă
lalt capăt al firului, tov. Romulus 
:tte-a pus în t>osesia unor interesan- 
rite vești privind organizarea cam- 
rpionatelor de casă ale colectivelor 
•sportive. Am aflat astfel că în în- 
Ttreaga regiune s-a început orga- 
mizarea întrecerilor. Afișe, regula
mente, instrucțiuni și instructaje cu 

.activiștii sportivi au precedat aces- 
Tte concursuri care sînt acum —în 
“majoritatea colectivelor — în cli
mă desfășurare. Consiliile spor- 
dtive regionale ale asociațiilor a- 
•cordă acestor întreceri atenție deo
sebită. Consiliul reg.onal Recolta, 
de DÎldă, a instruit nreședinții co

lectivelor sportive, a tipării și di
fuzat sute de afișe ș. intenționează 
să recompenseze c'i materiale și 

•echipament soortiv colectivele care 
.se vor evidenția în această acțiune.

Și la Timișoara, campionatele de 
•casă sînt pe primul plan al activi
tății din colective. J a Flamura ro- 
■sșie „Nikos Beloianis", „Industria 
lînei“, la Progresul „Gospodării”, 
^Progresul „Sfaturi” și în alte co
llective, campionatele de casă au 
’început. Voleiul, atletismul, basche
tul și îndeosebi șahul au atras cei 
4nai mulți participanți.

J nr. 1 al întreprinderii... El știa că pe azi era planificat

Un aspect de la centrul de învățare a inotulut (a ștrandul „Dante 
<Shermanu din Capitală.

Deziderate...
Piteștenii care îndrăgesc boxul 

au o justificată mîndrie: pe lista 
campionilor R-P-R. figurează doi

Deva
tisan bună pentru con
cursuri, terenul îm
prejmuit, iar acum 
sa așteaptă constru
irea tribunelor și a 
vestiarelor.

Uh. Cioranu, 
corespondent

In București, pe terenurile „Ve
seliei”, „CA.M.”, „Flacăna" pot fi 
văzuți zilr.ic sute de muncitori și 
muncitoare, membri ai colectivelor 
sportive Flamura roșie care se în
trec în cadrul acelor si concursuri, 
încă de la jumătatea lunii trecute 
consiliul central al asociației Fla
mura roșie a expediat în țară re
gulamente și instru- i privind 
organizarea „campionatelor de uzi
nă". Așa a denumit Flamura roșie 
campionatele de casă, ceea ce nu 
este, bineînțeles, rău. Regretabil 
este însă că deși a trecut aproape 
o lună de cînd au început concur
surile, la Flamura roșie n-a sosit 
nici o știre din țară în legătură cu 
primele rezultate.

Un scurt „sondaj" telefonic în 
cîteva regiuni și asociații ne-a în
tărit însă convingerea c", deși în
cepute în ur.ele locuri, campiona
tele de casă nu se desfășoară așa 
cum trebuie. In majoritatea regiu
nilor, lucrurile sînt încă în stadiul 
de... prelucrări, de alcătuire a pla
nurilor de acțiune. Și tare ne e tea
mă că această perioadă se va pre
lungi, așa cum s-a mai întîmplat cu 
prilejul altor competiții sportive de 
mase. De aceea, recomandăm acti
viștilor sportivi din colective să 
rupă „tradiția" pe care au creat-o 
în îr.tîrzierea organizării competi
țiilor de masă și să treacă la... 
fante.

boxeri și, alături de ei, Biți cinci 
finaliști, toți din regiunea Pitești.

Cu toate aceste aspecte pozi
tive — sau succese, dacă vreți, — 
mai sînt multe de făcut. Astfel, 
galele sînt organizate cu totul 
sporadic, iar întîlnirile se rezumă 
invariabil (cu excepția reuniunilor 
prilejuite de unele faze de cam
pionat) între boxerii din Pitești 
și cei din Cimpulung sau Colibași. 
De unde și interesul descresclnd 
pentru aceste gale.

Aspectul însă este determinat și 
de faptul că în toată regiunea 
nu există o sală de box corespun
zătoare. Dar, nici pentru sezonul 
in aer liber situația nu este mai
bună, deși în orașul Pitești se 
află o arenă (aceea din str. Teiu- 
leanu) care s-ar preta de minune 
pentru organizarea unor reușite 
gale. Cu o singură condiție: să i 
se aducă arenei unele amenajări.

Amenajarea acestei arene a ră
mas de multă vreme un simplu 
deziderat. După cum, tot dezide- 
ral a rămas și sprijinirea reno
vării sălii de box din Slatina, unde 
de luni și luni colectivul Voința 
se străduiește să realizeze acest 
lucru.

G rigore Varabiescu 
corespondent

Finalele Dinamoviadeî
ln acest an Dinamoviada a an

grenat în întrecerile sportive mii 
și mii de tineri și tinere din toate 
colțurile țării. Cei mai buni dintre 
aceștia, care s-au calificat la faza 
pe regiune și zonă, vor participa 
începîr.d de azi la faza finală.

La aceste întreceri participă 
peste 300 de tineri printre care 
se numără mulți care au obținut 
anterior rezultate deosebit de va
loroase.

întrecerile finale se vor disputa 
pe stadionul Dinamo începînd de 
la orele 8,30, concomitent pe toate 
terenurile, după următorul pro
gram ;

sîmbătă 9 30-18 30: baschet vo
lei, gimnastică, tir, 18X10-20,00: 
atletism.

duminică : 9 00-10,30 : baschet,
volei, gimnastică.

închiderea festivă și premierile 
vor avea loc la ora 12,30.

DUPĂ PRIMA ÎNTÎLNIRE SPORTIVĂ INTERNAȚIONALĂ 
ÎNTRE ELEVII ROMINI Șl BULGARI

Recent s-a desfășurat 
la Russe (R. P. Bulga
ria) un mare concurs 
atletic rezervat elevilor 
școlilor medii, la care a 
participat Și o selecțio
nată de elevi din țara 
noastră. In legătură cu 
această competiție ne-am 
adresat profesorului Oc
tavian Bănățean, condu
cătorul delegației noas
tre, solicitîndu-i unele 
amănunte.

— Cum considerați, 
sub raport tehnic-spor- 
tiv, acest prim contact 
al elevilor noștri cu co
legii lor din R. P. Bul
garia?

— Față de răgazul 
scurt pe care l-am avut 
de la primirea invita

ției și pînă la plecare, 
consider deosebit de 
promițător acest bilanț. 
Sportivii noștri, 21 la 
număr, au lăsat o bună 
impresie, ln special în 

Jripbe.le de a^Jgări, AsȚ

Jocurile sportive au căpătat note maxime 
la finalele Spartachiadei

Ne referim nu numai la satis
facția spectatorilor — mai nume
roși ca oricînd la astfel de între
ceri de masă — ci și la aprecierile 
specialiștilor. Caracterizate de
mult dinamism, jocurile din ca
drul turneului final de volei ne au 
dăruit satisfacția de a asista la 
evoluția unor sportivi trecuți de 
stadiul de începători — așa cum 
ne obișnuiseră la trecutele compe
tiții de masă. Că nu exagerăm ci
tași de puțin afirmînd că multe 
Intîlniri s-au ridicat la nivelul u- 
nor jocuri divizionare, ne-o arată 
și părerile exprimate, printre alții, 
de către antrenorul SEBASTIAN 
RACOV1TA: „...Jocurile dintre re
prezentativele regiunilor Ploești- 
Stalin și lași-Cluj, la băieți, și 
oraș București-Pitești și oraș Bucu- 
reșii-lași, la fete, au însemnat ve
ritabile .rierbiuri" voleibalisiice, 
In care fiecare echipă a dat do
vadă de coeziune (ceea ce le lip
sea pînă a/um echipelor partici
pante), mu De cunoștințe tehnice 
ți o surprinzătoare condiție fizică. 
Cred că tinere talente ca- Hăpă- 
ianu Constanța și Valeria Bără- 
ianu (oraș București), Irm<j Ma- 
goy și Rodica Săbău (RAM), Ma
ria Tărtase (Pitești), 1. Năstase 
(reg. Stalin) etc. merită o atentă 
îndrumare din partea antreno
rilor de specialitate din localită
țile respective".

Tot atît de spectaculoase, In- 
tUnirile de handbal au entuziasmat 
nu numai pe spectatori ci și pe nu
meroasele cadre tehnice prezente 
In toate zilele finalelor. Poate mai 
importantă decît toate celelalte 
Îmbucurătoare constatări privind 
pregătirea tehnică și tactică a ti
nerelor handbaliste este remarca 
privitoare la adoptarea ou succes 
— de către majoritatea echipelor 
participante — a noului sistem de 
joc, cu terenul împărțit în trei. 
Este meritul multor antrenori prin
tre care amintim pe: Mircea Meit- 
hert. Hortensia Todor, P. Ilnițctli, 
A. Tamaș etc., care au sprijinit, cu 
toată priceperea lor, eforturile co

D. GIRLEȘTEANU 
T1BERIU STAMA

Echipa campioană a Spartachiadei de vară la volei feminin. Sus: 
Magdalena Jone seu, Giulio Goretti (antrenor secund), Alexandrina 
Ivan, Constanța Hăpăianu, prof. Sebastian Racoviță (antrenor prin
cipal) și Ileana Berov. Jos: Ionela Nuțu, Maria Trofim (căpitana 
echipei) și Valeria Bărăianu. (Foto Gh. Dumitru)

fel.înștajeta de 4x100 m. 
fete (categoria 17—19 
ani) am ocupat locul 1 
cu timpul de 52,4 sec.; 
la aceeași probă, băieții 
au cucerit locul 1 în se
rii, cu un timp egal cu 
acela al echipei care a 
ciștigat proba (45,8 sec.). 
Tot la sprint, Șerban 
Bălăceanu a alergat 100 
m plat în 11,4 sec., Gh. 
Ciobanu a parcurs dis
tanța de 200 m plat în 
22,7 sec., iar losef Hol- 
lerbach cu 4:2!.6 pe 1.500 
m s-a clasat pe local II 
la numai două zecimi de 
secundă de primul so
sii, La lungime băieți 
(oateg. '17—19 ani) am 
ocupat locurile IV și V 
prin M. Mărunțelu (6,20 
m) și M. Băloiu (6,19 
m.); la aceeași probă (ca- 
teg. 15—16 arii), Lau- 
reaițiu Petrescu a obținut 
locul 11 cu o săritură 
de''6,19 m. ln probele 
de sărituri, fetele au Rb-

ținut cel mai bun rezul
tat la lungime (categ. 
17—19 ani) prin Elisa- 
beta Bemațchi care cu 
5,10 m a stabilit cea 
mai bună performanță a 
concursului.

— Cum apreciați, în 
ansamblu, întîlnirea spor
tivă cu elevii bulgari?

— Aș vrea să subli
niez că mai presus de 
rezultate, cred că inte
resează faptul că în tot 
timpul concursului a 
existat o atmosferă prie
tenească, gazdele făcînd 
totul pentru a ne simți 
cit mai bine. Ceva mai 
mult, ei ne-au dat să 
înțelegem că ne vor in
vita și la ediția din a- 
nul viitor a campionate
lor școlare la care, în 
acest an, în a far A de 
elevii din R. P. Romînă 
au fost invitați și elevi 
din R. P. Ungară, Pen
tru anul viitor va fi in
vitată și o delegație de 
elegi Qel^ipya.(ă.

misiilor regionale de a trimite la 
finale echipe bine pregătite din 
toate punctele de vedere O aten
ție specială merită — după cum ne 
confirmă și antrenorul Vasile Ma
rinau — echipele reprezentative ale 
regiunilor Timișoara (cîștigătoajea 
turneului), Baia Mare, Stalin, 
RAM și Ploești.

In ceea ce privește jocurile de 
oină, nu ne vom opri la conside
rații tehnice (cu toate că ar meri
ta s-o facem) ci vom consemna tm 
alt fapt care ni se pare deosebit 
de important pentru dezvoltarea 
viitoare a frumosului nostru sport 
național. Pîhă acum, ne o'.ișnui- 
sem să credem că oină se bucură 
de multă popularitate mimai în 
cîteva centre cu tradiție din Olte
nia. Or. ediția din acest an a Spar- 
tachiadei ne-a dovedit că oină cu
noaște o largă răsnîndire în mai 
toate regiunile țării.

Constatările privitoare la jocu
rile d:n cadrul finalelor Sparîa- 
chîadei nu se rezumă însă la cele 
cîteva însemnări făcute pînă acum. 
Tehnicienii au făcut aprecieri nu 
numai în ceea ce privește desfă
șurarea propriu-zisă a întreceri
lor, ci ne-au oferit și sugestii din
tre care amintim cîteva:

— să se respecte trecerea pro
gresivă de la o categorie de cla
sificare la alta, pentru a se crea, 
în continuare, posibilitatea desco
peririi de noi elemente talentate ;

— pentru evitarea contestațiilor 
care au încurcat pur și simplu 
desfășurarea întrecerilor, ar fi ne
cesară validarea echipelor, cu cel 
puțin o săptămînă înaintea fina
lelor;

— organizarea pe plan regional 
a unor turnee de verificare și 
pregătire în compania unor echipe
fruntașe;
— revenirea la inițiativa orga

nizării unor întîlniri demostrative 
cu participarea sportivilor din lo
turile republicane.

— Preconizați cumva 
și o vizită de răspuns a 
elevilor sportivi bul
gari?

— Da. In principiu a 
fost stabilit un protocol 
în legătură cu o întîl- 
nire atletică între selec
ționatele de elevi ale 
celor două țări, în oc
tombrie, la București.

înainte de a ne des
părți și a-ii mulțumi pen
tru plăcuta convorbire 
avută, interlocutorul nos
tru a ținut să ne pre
cizeze următoarele:

— Aș vrea să amin
tesc și pe această cale, 
felul prietenesc cu care 
am fost înconjurați tot 
timpul de populația ora
șului Russer. De aseme
nea, toată recunoștința 
noastră tovarășilor Ele
ment Tacev și Vasiîka 
VÎ'Ikova care au însoțit 
delegația noastră și de 
a căror amabilitate ne 
vom aminti întotdeauna.

LS-



O necesitate imperioasă;
PROGRAMAREA PARTIDELOR INTERNATIONALE DE RUGBI 

$1 !N PROVINCIE
I

In țara noastră popularitatea 
rugbiului a crescut fără îndoială 
în ultimii ani. Creșterea aceasta 
este mai evidentă în Capitală, 
dar și provincia începe să mani
feste un intere5 tot mai mare față 

■de ac.eiastă c I icibl.’nril jsportfvăt
Mii ide soectatori asistă acum 

cu regularitate la jocurile din 
campionatul primei categorii, 
partidele internaționale

iar 
sînt ur

mărite de zeci de mii de iubitori 
ai rugbiului. Intîlnirea Romînia- 
Franța constituie în această di
recție chiar un adevărat record: 
aproape 100.000 spectatori I

Fără îndoială că la baza creș
terii popularității sportului cu ba
lonul oval stau jocurile pasio
nante, desfășurate la un nivel su
perior, în care acțiunile echipelor 
noastre se bazează în special pe 
jocul deschis, „la mînă”, care 
place atît de mult spectatorilor.

O bună propagandă rugbiului 
au făcut-o partidele internaționale 
organizate la București. Jocu
rile reputatelor echipe franceze 
Perpignan P.U.C., Paris, dar mai 
ales partidele în care românii îi 
întîlneau pe rugbiștii britanici de 
la Swansea, Harlequins, Londra, 
Cardiff, iau constitiufit bdevărate 
„festivaluri” sportive. Cît privește 
partidele ilntertări pe care Ro- 

mînia le-a susținut cu naționalele 
Italiei și Franței, acestea au stir- 
nit entuziasmul și admirația ze

cilor de mii de spectatori din tri
bune. Ca urmare și a acestei si
tuații un număr sporit de tineri 
au îinheput să practice rugbiul.

Se pune întrebarea cum stă res
tul tării în această direcție?

Răspunsul e destul de dar: 
slab f Se poate afirma fără a greș?

TABERE ȘCOLARE DE PERFECȚIONARE
LA HANDBAL, GIMNASTICĂ, ATLETISM

Am informat din timp citi
torii noștri despre măsurile 
preconizate de Direcția educa
ției fizice din Ministerul învă
țământului și Culturii în ve
derea organizării pe timpul 
vacanței de vară a unor tabere 
de perfecționare pentru nume
roasele talente — atleți, gim- 
naști și handbalîști — remar
cate cu prilejul .campionatelor 
școlare' din acest- an.

In prezent, la Orașul Stalin 
funcționează tabăra școlară re
zervată celor mai buni hand- 
ba-liști (băieți și fete). Inau
gurată la 24 iulie, tabăra va 
rămîne deschisă pînă la 8 a-u-

14 ANTRENORI PREGĂTESC PE CEI MAI BUNI JUNIORI DIN TARĂ SI... CAUTĂ EXTREME!
(Urmare din pag. 1) 

c.ă

nit 70—80 de juniori, s-au desfă
șurat in condițiuni foarte bune și 
aceasta datorită preocupării orga
nelor sportive locale. In schimb, 
în alte părți (Suceava, Baia Mare) 
s-a lucrat superficial și juniorii 
trimiși au lăsat de dorit ca va
loare și pregătire".

„Trebuie să subliniez insă 
nivelul general al juniorilor de 
anul aceștg este mai scăzut decît 
anul trecut. Ceea ce a fost 
trist a- fost faptul că sportivii 
au participat și la tabăra din 
s-au prezentat anul acesta 
nivelul cu care au plecat 
trecut. Alții, printre care Iacob. 
N. Mure șan. Chețan, Balint, Noian 
sini in regres. Cauza: lipsa de 
prtocuvare in colectivele lor~.

Ml

mai 
care 
1956 
sub 

anul.

„BUCEGI" este lotul considerat cel mai bun și... cel mai in pirstă 
(medie: 18 ani) din tabără. De la stingă la dreapta, in picioare: 
Tr. Iordache — antrenor, Opandehi, Vătafu, Chețan, Cuc, Galeria, 
Nedelcu, Cociș, Codreanu, Iosfț Covaci — antrenor. Jos ț. Jemna,

Halagian, Unguroiu, Noia^ Racolța, Negoiță,

dă aproape totalitatea (activității 
rugbistice de performanță se des
fășoară la București. Este aceasta 
o situație normală ? Firește că nu. 
Deși s au făcut eforturi mari pen
tru înființarea de echipe în dife
rite centre din țară, totuși, forma
țiile provinciale de rubgi întîm- 
p:nă încă serioase dificultăți In 
prepagares rugbiului.

Desigur că programarea meciu
rilor de rugbi în cuplaj cu partidele 
de fotbal ar constitui » soluție 
pentru rășpîndirea acestui sport. 
Aceiastă acțiune, Umbinată cu o 
muncă de popularizare a princi

palelor reguli de Joc, ar duce la 
o mai bună cunoaștere a rugbiu
lui.

Am arătat maî sus că partidele 
Internaționale au fost totdeauna 
un excelent milîoc pentru a face 
cunoscute maselor largi de spor
tiv: frumusețea locului de rugbi. 
Sîntem siguri că un joc al unei 
echipe de rugbi britanice, franceze, 
italiene sau cehoslovace într-unul 
din marile centre sportive ale țării: 

Cluj, Iași. Tinîșoata Orașul Sta
lin etc. (eventual în cuplaj cu o 
partidă de fotbal) ar atrage aten

ția unui mare număr de sportivi 
din crașul respectiv, ’nteresul lor 
pentru rugii * sr răsfrint apoi, 
desigur, in mod pczî’iv, și asupra 
ecl'ioelor locale.

Sugerăm pentru viilor progra
marea și in prcvinc'e a unor par
tide internaționale de rugbi, soco

tind că în felul acesta se aduce 
un serviciu efectiv cauzei rugbîu- 
Fj! romtnesc. al cărui i progres 
este strîns legat de cuprinderea 
masei de sportivi din întreaga 
țară

D. CALIMACHI

gust. Ea este condusă de un 
colectiv de specialiști îndru
mat de prof. 1, Tîrnăveanu. 
Peste cîteva zile, mai precis, 
la 1 august, o nouă tabără de 
perfecționare își va deschide 
porțile la Predeal. Aici vor 
urma un program special de. 
pregătire un număr de aproape 
80 atleți și gimnaști (băieți 
și fete) sub conducerea prof. 
Mircea Simian.

Elevii înscriși în tabăra de 
la Predeal vor trebui ca la so
sirea în stațiune să prezinte 
un certificat epidemiologie eli
berat de una din policlinicile 
din orașul rasp.ee tiv.

OBIECTIVE ȘI... OBIECTIVE

Juniorilor le poartă de grijă 
un colectiv de conducere alcătuit 
din antrenorul de stat C.Teașcă 
și antrenorii Af. Petrescu, N. Oțe- 
leanu, dr. I. Radulescu și arbitrul 
I. Pișcărac, ajutați de antrenori 
tineri dar pricepeți: Iosif Covaci, 
Traian Iordache, N. Dumitrescu, 
Șt. Stănculescu, C. Socec, Mihai 
Tudor, E. Gologan, Caius Novac, 
Al. Pop, I. Manolescu și P, Bek- 
ker.

Paralel cți muoea de pregătire 
a celor peste 100 de juniori, în- 

_ tregul colectiv de antrenori s-a 
“ dedicat și unei munci — tot de 

perspectivă — mai grele: de a 
forma jucători pentru posturile în 
care echipele reprezentative, înce- 
pînd cu aceea de juniori și termi- 
nînd cu prima echipa națională,

A fost utilă participarea echipei noastre femînmer'
la Campionatele mondiale de handbal redus? I

Din nou și la un interval de 
timp relativ scurt, o echipă repre
zentativă a țării noastre s-a cla
sat pe ultimul loc într-un mare 
turneu de handbal redus. Mai 
MU băieții, care In februarie au 
ocupai ultimul loc în turneul de 
la Zagreb și apoi — recent — 
felele, oare la Campionatele mon
diale au terminat și ele pe locul 
ultim, pierzlnd toate cele patra 
jocuri disputate: cu Austria 1—3; 
cu Danemarca 1—6; cu Polonia 
0—3; și cu Suedia 1—2. Deci un 
bilanț deflator care ar trebui să 
ne pună pe ginduri. Putem însă 
spune cu toată convingerea că. 
deși in general asemenea rezul
tate produc, cum e și firesc, amă
răciune, totuși, privită mai atent, 
problema in ansamblul ei are și 
aspecte pozitive.

Făctnd această afirmație ne re
ferim în mod cu totul special la 
rezultatele echipei feminine. Este 
necesară o asemenea precizare, 
deoarece in ce privește compor
tarea • formației masculine ne-am 
formulat opinia la timpul potrivit. 
Aceasta pe de o parte. Pe de altă 
parte există o considerabilă di
ferență între ceea ce așteptam de 
la echipa masculină și de la cea 
feminină. Este locul s-o spunem 
răspicat că echipa noastră repre
zentativă oare a participat la 
Campionatele mondiale din Iugo
slavia, a fost alcătuită în marea 
ei majoritate din elemente tinere.

In fotografie; V. Ciukarin la- 
crtnd la paralele (stingă) și 
A. Azarian exeaitind „crucea" 

la inele (dreapta).

Două aparate total diferite!
Două execuții impecabile! 
Două medalii deplin 

meritate!

spune că experiența a reu-

im-

resimt lipsa de titulari șf rezerve. 
Și pentru că din echipa de juniori 
actualele extreme titulare vor de
păși în 1958 vîrsta junioratului, 
deci va exista aceeași problemă 
ca și la celelalte reprezentative, o 
atenție specială au acordat antre
norii taberei pregătirii unor extre
me. Unora dintre jucători li s-au 
schimbat posturile: Cuc, Chirilă și 
Matei au devenit din cen
tri înaintași extreme cu ran
dament bun; interii Unguroiu și 
Noian au devenit centri și se 
poate 
șit

La capătul acestor prime 
presii și observații asupra activi
tății taberei, adăugăm numele ju
niorilor Ghiță (Energia 23 Au
gust București), Opanschi (Ener
gia CJmpina), Ojoc (Locomotiva 
Buc.), — portari, Racolța (Ener
gia C. Tifi-zii), Nedelcu (Progre
sii F.B. B-ic.), Codreanu (Știința 
Timișoara), Vulpearut (T.D. Buc’) 
—‘ fundași. Ștefan (Voința Buc.), 
Hariton (Locomotiva C-ța)’, Con- 
stantinescu (Voința Buc.), Nicu- 
lesca (Energia Electromagnetica 
Buc.), Koscu (Flamura roșie UTA) 
— mijlocași. Cuc (Progresul Tur
da), Chirilă (Progresul Rădăuți), 
Matei (Știința Galați), Unguroiu 
(Energia Luoeni) Noian (Energia 
Mediaș), Balint (Voința Odorhei), 
Halagian (Dinamo Or. Stalin), 
l-alu (Progresul Buc.), Vati (Fla- 

“ Jiniboreana
ridi-

mura roșie UTA),
(CCA) — înaintași, care s-au 
cat peste nivelul celorlalți.

Printre ei, portarul dhiță, 
locașul Niculescu șj înaintașii 
guroia, Balint și Halagian

nuj- 
Un- 

r - . „ s-au
impus pentru lotul de juniori al 
R.P.R. care se’ pregătește tot aici, 
la Rm. Vîlcea, în vederea jocurilor 
internaționale din toamnă cu Iu- 

. goslavia, Ungaria și Polonia. ___  

junioare chiar (Reip, Niculesat, 
Vasile, Mitea, Borua etc ), de
butante in MUnirile internațio
nale.

O singură problemă mai rămine 
de discutat: dacă deplasarea a 
joși sau nu indicată. După păre
rea noastră da ! Șl iată de ce: 
1. ar fi fost o mare greșeală să 
nu folosim •avantajul că aceste 
Campionate mondiale s-au orga
nizat intr-un oraș a&t de apro
piat de fora noastră; 2. finind 
seama de marele diferențe oare 
există intre handbalul practicat 
pe teren mare și cei practicai pe 
teren mic, ar fi fast de asemenea 
o mare greșeală, să nu trimitem 
o echipă de junioare, care in vii
tor se va specializa numai pentru 
handbalul redus; 3. de altfel,
chiar dacă am fi vrut să folosim 
ți o parte din jucătoarele din

Șl 7 MEDALII!
De aproape doi ani. cîțiva gaze

tari din Occident militează pentru 
limitarea numărului de medalii a- 
cordat în întrecerile olimpice de 
gimnastică. Urmărindu-le vehemer.- 

mai că am fi aocep- 
unele scuze însoțindu-le,

ta campanie nu ne-am convins de 
justețea opiniilor lor. Din contră. 
Tocmai insistența ne-a determinat 
sa ne gîndim și la alte substraturi 
cărora, cy oricâtă bunăvoință, nu le 
putem găsi loc în spiritul olinț>ic.

Cu ce-i deranjează numărul me
daliilor acordate lj J. O.? De ce 
vor limitarea lor? Și de ce numai 

Ia gimnastică? Să fie o simplă re
pulsie față de această chjtensență de 
exerciții fizice care-ți dau un corp 
armonios? Să fie numai o necu
noaștere a diferențelor evidente de 
ordin tehnic existente între exe
cuția de la sol și cea de la inele?
Dacă am fi avut de-a face cu un
comentator oarecare care se tre
zește discutir.d probleme olim
pice, m-: ~x — t! -----

bineînțeles, de binemeritata com
pătimire. Dar cînd problema este 
frămîntată în campanie, de oameni 
competenți, în rubrici de speciali
tate, lucrurile se schimbă, apar rea
lele substraturi, argumentele for- 
mînd o perdea suficient de trans
parentă. De sub draperia întitulată 
„gimnastica nu mai este la modă și 
de aceea Ciukarin nu merită 3 me
dalii olimpice” se văd realele intenții 
tota! neolimpîce ale articolului apă
rut în „World Sports*.  Răspunsul 
merițat de im asemenea autor a 
apărut curînd tot în „World Sports*  
sub semnătura secretarului asociați
ei amatorii®- de gimnastică din An
glia, ’.noîids Frank. Și argumen
tele folosite de comentatorul obiec
tiv sînt cu totul reale. „Gimnastica 
trebuie tratată c» un sport foarte

echipa de handbal mare, lucrul*  
acesta ar fi fost imposibil avindl 
în vedere data de disputare a tur
neului de handbal din cadrul Jocu
rilor Tineretului de la Moscova! 
(unde participă echipa noastră de: 
handbal mare, campioană mon
dială); 4. junioarele care au par-, 
ticipai la această întrecere s-aut 
întors cu un bagaj de cunoștința' 
tehnice și tactice, pe care era cui 
totul imposibil să-l fi căpătai*  
stlnd în țară; 5. în handbal till
redus și, in special, în cel feminini 
sintem încă la început, și deci,- 
nu era de loc indicai să așteptăm: 
iarăși ani de zile pînă cind săi 
căpătăm curajul de a ne angajat 
intr-o întrecere internațională.

i. 
C. A- j

important și nu ne-ar prinde răflî 
ti o dezvoltăm ți în Anglia”.». 
Sau: „Morow, considerat îndrep
tățit să poarte trei medalii olimpice, 
le-a cucerit în probe de aceeași spe
cialitate, sprint (100 m„ 200 m. șl? 
ștafeta 4x100). în timp ce Viitor- 
Ciukarin, căruia îi refuzați «n a— 
semene a drept, a trebuit să învețe» 
șase tehnici total diferite (exerciții) 
la bară fixă, paralele, cal, inele*,  
sărituri și sol, care nu au aproape» 
nimic comun în execuție) și, în» 
plus, a trebuit să dovedească der 
două ori la fiecare aparat (prin: 
exerciții impuse și liber alese) căi 
este cel mai bun- Or, există o di
ferență ia dificultate, net favora
bilă gimnastului Ciukarin. Este clar 
că oricite medalii ar fi cîțtigat 
le-ar fi meritat cm prisosință, gim
nastica fiind sportul care pretinde 
aproape cea mai îndelungată și 
cea mai minuțioasă munca**...  Re
plica lui Ed. Frank rru este asprii» 
în schimb explicațiile sînt suficien
te. Indiferent dacă cel mai bun 
gimnast al luimii ar fi urt sovietic 
(Ciukarin) sau un japonez (Ta
kashi Ono) el ar merita atîtea me-» 
dalii de cîte ori s-ar clasa pe pri
mul loc.

Cu totul alt scop urmărește ho» 
tărîrea, de la Atena (1954) a Cama*  
tetul Olimpic Internațional cuprin- 
să îrt articolul 41 care preveder 
„Niciun sportiv nu poate obține 
decît o medalie pentru unul și ace» 
lași exercițiu (a se înțeleg» 
prin exercițiu, execuție)... Sau: Inr 
întrecerile pe echipă unde clasamen» 
tul se bazează pe rezultatele înre
gistrate în probele individuale, nici 
un concurent nu va putea obține 
decît o medalie pentru aceeași per
formanță”. Prin aceste prevederi 
se elimină posibilitatea ca un spor
tiv, concurînd o singură dată, să 
poată înregistra două sau chiar 
mai multe succese, de exemplu, un 
gimnast să fie medaliat și la sol 
și la individual compus (unde solul 
este cuprins) și la echipă (und« 
el contribuie cu rezultatul său 
de Ia individual compus),. Preve
derea este judicioasă și nu afec*  
tează cu nimic, meritele țî drep-*  
turiie gimnaștilpr. Aceștia — bi
neînțeles cu uin efort în plus -*■  
pot concura de două ori (sepa
rat pentru individual compus șl 
separat pentru clasamentele pe a- 
parate) și atunci medaliile lor*  
oricîte ar fi la număr, nu vor maî 
fi contestate de nimeni, după cumt 
nu sînt contestate în situații si
milare la scrimă, sporturi nautice 
sau în alte cazuri. Acest sistem 
de concurs a și fost folosit Olt 
succes la Cupa Europei de Ir*  
București, iar acum, în recentul 
Congres F.I.G. de la Zagreb, s-a' 
hotărît ca el să fie aplicat W 
viitoarele mondiale și J.O.... Iată 
că gimnastica se modernizeazăS 
Dar nu în spiritul adversarilor eil 
Congresul de Ia Zagreb a elucidat 
problema și a înfrînt toate opozi
țiile nefirești! Gimnastul care va 
merita este în.# drept să 
chiar și șapte

obțină
ledalii!
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Canoea C.S.A. I a trecut tocmai linia de sosire, la Sulina. In zim- 
hetul echipajului se reflectă bucuria victoriei în campionatul de mare 

fond pe Dunăre. (Foto D. Gîr'.eștean.i)

După campionatul de mare fond pe Dunăre
Tn locul comentariilor —discuții și sugestii

Ț S-a mai încheiat o ediție a cam
pionatului republican de mare fond 
pe Dunăre. Spre deziluzia noastră 
țși a multora dintre participant 
sau specialiști, actuala ediție a 
competiției nu a marcat un pro
gres față de anii trecuți. Dimpo
trivă. Acesta este de altfel moti
vul principal pentru care locul fi
resc al prezentării campionilor și 
al comentariilor tehnice este ocu
pat de cîteva discuții despre uti- 
'titatea și rațiunea continuării or
ganizării campionatului în actuala 
sa formă.

Cursa de mare fond pe Dunăre 
— devenită ulterior campionat re
publican— a evoluat de-a lungul 
primelor ediții, răspunzând unor 
'(necesități reale ale sporturilor nau- 
Ttiee. De Ia început, cursa de mare 
fond a trezit un viu interes in
tr-un mediu neexplorat prea mult 
din acest punct de vedere: portu
rile dunărene și DePa Martorii 
primelor ediții ale cursei du fost 
plăcut impresionați de entuzias
mul cu care localnicii se întreceau 
în o.vitalitate și arătau un consi- 
'derahil interes față de temerarii 
sportivi angrenați în această ori
ginală întrecere. Cercetările stiin- 
fi'ice, întregul caracter experimen
tal reflectat în repetatele schimbări 
de fraseu. unele modificări orga
nizatorice și de regulament au ve
nit să întregească rolul pozitiv 
al acestei competiții.

Re.mîrie de văzut în ce măsură 
ediția din acest an constituie o 
continuare a acestor progrese și 
dacă nu cumva ea marchează toc
mai un regres, așa cum credem 
noi. Subliniem. însă, de la înceout 
că această concluzie nu se referă 
cîtuși de puțin la organizarea pro- 
priu-zisă, ia activitatea corpului 
de arbitraj seu la condițiile de 
cazare și alimentație- pe urmă'oare- 
le considerente-

1. DECALAJUL VALORIC. La 
•campionat au particioat șapte echi- 
tpe formate din cîte patru caiace 
fi opt canoe de 10+1, iar dacă 
.valoarea lor ar fi fost dt de cil 
apropiată, lupta sportivă ar fi 
fost nu numai pasionantă, ci mai 
'•ales utilă in realizarea unor medii 
.urare ridicate, în punerea in vo
itoare a totalității resurselo_r fizice, 
imorale și de voință precum și a 
"cunoștințelor tehnice ale part ci- 
tpanților. In fond însă nu s-a în- 
țBrnplat nimic din toate acestea. 
țCaiaciștii Flamurii roșii au mani
festat chiar după primele etape 
•o asemenea superioritate în pregă
tirea fiz'că, incit au avut — încă 
'Ide atunci — întreaga cursă la 
■discreție. Echipa a dorit ca Ru- 
îtelchin și Cozlov să iasă campioni 
iși n-a avut dificultăți în realizarea 
'.acestui scop. Decalajul valoric la 
«caiac este ilustrat și de diferența 
I de t imp între primul și ultimul 
['clasat: aproape 15 ore după 13 e- 
tiape. Și dacă Flamura roșie, lip- 
raită de adversari, n-ar ft redus 
(ca mult ritmul cursei, această di
ferență putea fi mult mai mare. 
hLa canoe, „rivalitatea" a existat 
doar între CSA I și Flamura ro
șie, Progresul >cbntînd numai cî
teva etape. Și aici, diferența între 
primul și uVirrțul echipai clasat 
este considerabilă', peste 7 ore

Ce reflectă a'ceastă situație? O 
lipsă de interes ' pornind de la 

* asociații!# sportivi care, cu excen-
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ția Flamurii roșii, s-au preocupat 
prea puțin de pregătirea coresoun- 
zăto re a canotorilor lor. Cel mai 
concludent exemplu negativ îl 
constituie Locomotiva — campioa
nă și la caiac și la canoe în edi
ția trecută—care anul acesta n-a 
contat nici un moment ia lupta 
pentru primul loc.

In asemenea condiții, ultimele, 
etape au semănat mai mult a ca
ravană turistică decît a competi
ție sportivă.

2. ANONIMATUL. Perioada de 
disputare — în plină caniculă și în 
preajma unor importanțe competiții 
internaționale — a lipsit campio
natul de prezența celor mai buni 
antrenori și chiar a celor mai buni 
sportivi. Acest fapt s-a repercutat 
și asupra popularității cursei în 
orașele de pe traseu și in rândurile 
maselor de iubitori ai sportului. 
Deci, n-a putut fi vorba de un 
aport propagandistic în favoarea 
sporturilor nautice.

3. TRASEUL—problema nr. 1. 
Un traseu de 700 de km. împărțit 
tn 13 etape ni se pare foarte po
trivit fie pentru o caravan.-, turis
tică, fie pentru o cursă rezervată 
unui număr res'rîns de concurenti. 
Jn cazul unui campionat republi
can, care solicită nu numai forță 
și rezistență, ci și un nivel tehnic 
corespunzător, un astfel de traced 
nu răspunde necesităților. Numă
rul mare al etapelor diluează pe de 
o parte interesul și pe de altă 
parte combativitatea concurenți- 
lor. In plus, eșalonare^ pe un 
mare număr de zile face să-și 
spună cuvintul numeroși factori 
externi (can’cula, curenții, intem
periile, rezistența ambarcațiunilor) 
care uneori influențează hotărîtor. 
Și, în defin'tiv. un astfel de traseu 
nu aduce nici un aport la îmbu
nătățirea stilului, a tehn'cii sau la 
o specializare, ci, dimpotrivă, dă 
prioritate forței în dauna tehnicii, 
frîrund de fapt pregătirea în ve
derea probelor clasice de fond.

Cum am vedea noi viitoarea e- 
diție a campionatului de mate 
fond pe Dunăre? In primul rînd 
cu participarea tuturor centrelor 
nautice, care să fie reprezentate 
prin cei mai buni fondiști (ar fi 
de luat în considerare — după 
experiența de anul acesta — și 
folosirea în exclusivitate a caia
celor „race"). Apoi, cel puțin pen
tru o perioadă de clțiva ani, cre
dem că ar trebui să se renunțe 
li decernarea ti'lului de camp’cn 
pe echipe la caiac, fiecare centru 
fiind liber să înscrie chiar și un 
singur echipai. Cit despre traseu, 
sîntem categoric pentru reducerea 
lui la 3—400 km., cu etape în por
turi care pot asigura o cazare și 
alimentație corespunzătoare. Data 
de disputare ar trebui schimbată 
astfel incit campionatul să se ter
mine către sfîrșitul lunii august, 
atît pentru a evita canicula, cit șt 
pentru a permite o mai lungă pe
rioadă de pregătire. Campionatul 
ar putea fi precedat, în afara 
„Cupei Deltei", de cupe pe orașe, 
cu caracter de pregătire, verificare 
și selecție, pe un traseu de 1—200 
km. pe Dunăre. Bineînțeles, invi
tarea pentru început, a cîtorva 
echipaje străine ar da un plus de 
interes acestei competiții, care 
sperăm că în această, formă și-ar 
îndeplini în totalitate' scopurile.

D. GIRUESTEAMU 
-- V. iARNAUTU

Atletismul european înaintea Jocurilor de
1 Ca orice sport, atletismul își are 
regulile lui, scrise și nescrise. Nu 
Ine referim aci la cele cuprinse, 
de pildă, în Codul atletic, (au ar- 
fbitrii grijă de ele...) ci la altele, 
pe care însăși viața atletică le-a 
[consacrat de-a 
[Astfel, tabelele 
'performante — 
(absolut precisă 
timplă în lumea

lungul 
celor 

sinteză 
a tot 
atletismului — au 

țarătat comentatorilor de speciali
tate că în anii post-olimpici curba
• rezultatelor adusă în sezonul tre- 
Lcut la înălțimi amețitoare, înre
gistrează sensibile scăderi. Cons
tatarea aceasta s-a făcut e dată,
• de două ori, de trei ori și pe urmă 
ktoată lumea a fost de acord c? 
[fenomenul este firesc și inevitabil 
^Concursurile internaționale 
■ puține la număr, rezultate'e care 
fnu mai făceau „senzație", în sfîr-

e RELAXARE DUPĂ SEZONUL OLIMPIC? DIMPOTRIVĂ! «RE
CORDURI LA 1500 M. ȘI PRĂJI NA, PROGRES LA GREUTATE

timpului, 
mai bune 
clară și 
eg se în-

mai

3:41,2 I. Ericsson, Suedia 
3:41,2 R. Delaney, Irlanda

Iată cum, dintr-un condei 
de fapt din... două: concursurile 
de la Turku — 12 iulie — și Praga 
— 13 iulie) cinci excepționale re
zultate, datate 1957, au adus sub
stanțiale modificări tabelului. „So
ra" probei de 1.500 m., clasica a- 
Iergare pe o milă, n-a răbdat-o 
inima să rămînă mai prejos. Cî
teva zile după isprava finlandezilor 
și a lui Jungwirth, Derek Ibbotson, 
medaliat al Jocurilor Oiimpice, a 
realizat la Londra un timp mai 
bun cu 0,8 sec, decît 
cord al lui Landy,

1956 
1956

(adică,

vechiul re- 
alergînd:

j

. Șl'

/ Stanislas Jungwirth, proaspătul recordman -l '
J 1500 m, conducind in cursa desfășurată pe Stadionul Republicii, cu 
I prilejul primei ediții a Intîlnirilor Internaționale Sportive Prietenești. 
J Se mai văd: Belokurov (U.R. S S.) și Beres (R. P. Ungară) 
Jșit, totul pleda ca să accepți că 
Cîn atlețism se petrece în anii de 
/după olimpiade o „relaxare".
\ Anul *1957  vine și el după un an 
/olimpic. Și totuși, e un an fără... 
Irelaxare. Pasionații atletismului 
^nici nu și-au tras bine răsuflarea 
adupă serioasele „eforturi" la care 

% i-a supus sezonul 1956, neobișnuit 
I de agitrt și de lung, și știrile des- 
Xpre noi mari performanțe le dau 
!cdin nou de lucru. O generalizare 

ar fi, poate, riscantă, însă în ceea 
ce privește atletismul european se 
poate afirma cu certitudine că se 
prezintă mai bine în 1957 decît în' 
1956. Și, ca să di-scutăm pe ., con
cret, iată cum arată tabelai celor 
mai bune rezultate din lume la

mondi-al al probei de
cu

3:57.2, nou record mondial.
O „soartă" mai bună n-a avut 

nici recordul pe care finlandezul 
Ee’es Landstrom îl obținuse în 
toamna anului trecut la Hamburg, 
4.51 m la săritura cu prăjina. 
Asistentul din Leipzig, Manfred 
Preussger, și-a adăugat dintr-o dată 
7 cm. recordului său personal m- 
registrînd în luna mai a.c. un nou 
record european, 4.52 m. extrem 
de promițător pentru cei 25 de 
ani ai lui. A fost apoi rîndul lui 
Georgios Roubanis, revelația ulti-

proba de 1.500 m.:
3.M.1 s Jungwirth, Ceh. 1S57
3:44.2 o SalsoLa, Finlanda 1057
3:40.2 o. Salonen, Finlanda 1057

3:40.3 o. Vuorisalo, Finlanda 1957
3:40.6 I. Rozsavolgyi, Ungaria 1956
3Z0^ S. Iharos, Ungaria 1956
3:40,8 L. Ta hori, Ungaria 1955
3:40,8 G. Nielsen, Danemarca 1S55
3:40.8 D. Waern, Suedia 1S57

mei olimpiade: 4,55 m. Nu de mult, 
în cadrul întîlnirii atletice Finlan- 
da-Ungaria, Landstrom a reușit și 
el același rezultat, mulțumindu-se 
acum să- fie măcar... co-recordman. 
Nu și-au spus însă ultimul cuvînt 
sovieticii Cernobai și Bulatov 
(4,50 m.) și nici polonezul Zbig
niew Janiszewski (4,40 m.). Ori
cum., cu Preussger, Cernobai, Bu
latov, Petrov, Janiszewski și, e- 
ventual, Landstrom la start, „pră
jina" va fi urmi din „clou"-urile 
întrecerilor atletice de la Moscova.

La greutate nu s-au doborît re
corduri mondiale și europene. S-a 
întîmplat însă un alt lucru, pe 
care îl socotim cel puțin la fel de 
important. Patru atleți europeni au 
trecut, pentru prima oară în carie
ra lor, granița consacrării inter
naționale: 17 m. Al 5-!ea, italianul 
Mecconi, a săltat de la 17,12 m.
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Prima întîlnire a rugbiș
Al

Jocurile sportive prietenești de 
Ia Moscova n-au început încă, dar 
joi după amiază cochetul stadion 
Metrostroi s-ia dovedit nsîncă- 
pător pentru marele număr de 

moscoviți care se îndreptau spre 
el. Ce îi atrăgea atît de mult ? 
Răspunsul : un meci de rugbi.

Echipa noastră a susținut pri
mul ei meci la Moscova, meci ne
oficiali — firește, mai mult un an
trenament controlat, în care spa- 
ring-partener i-a fost o formație 
alcătuită din vechii jucători de 
rugbi din U.R.S.S. Acum ei sint 
arbitri și cu o lună înainte au 
început un curs de pregătire si 
perfecționare, în așa fel ca să 
poată conduce întîlnirîle din ca
drul turneului. Deși meciul a avut 
un caracter pur amical, tribunele 
s-au dovedit neîncăpătoare pentru 
numeroșii iubitori de rugbi care 
au venit pentru a vedea la lucru 
echipa Romîniei

Din rîndul echipei noastre, pa
tru jucători au întărit echipa spa- 
ring-partener. Conform indicații
lor antrenorilor, jucătorii noștri 
au prestat un joc eminamente des
chis. la mînă, aproape fără tuse, 
avînd drept misiune aplicarea 
unor scheme tactice stabilite.

Echipa noastră s-a mișcat mult, 
reușind ca în 30 de minute să 
înscrie 50 puncte. S-au remarcat 
în special Titi lonescu, Ghiuzelea. 
Penciu, Moraru

Printre spectatorii care au ur
mărit antrenamentul rugbiștiilor 

romi ni au fost și viitorii noștri
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Talentul l-a ajutat din plin pe 
lan Cernea să scurteze perioada 
de ucenicie in sport. S-a afirmat 
chiar de la primul său campionat 
alături de seniori și în același an 
(1954) a obținut primele succese 
internaționale. 1950 a fost însă 
anul consacrării sale: ciștigă toate

In așteptarea începerii Jocurilor
(Urmare din pag. l-a)

Ia 
fă-
F

L acum"., a declarat atletul i 
f Noua Zeelandă.
> SOSESC MEREU NOI 
/ PARTIC1PANȚI
î O călătorie interesantă pînă 
/ orașul gazdă al Jocurilor au 
\ cut-o sportivii din Franța, R.
v Germană, Elveția și Anglia. Va- 
s porul i-a purtat pînă la Lenin 
ț grad, iar apoi ei au sosit cu tre- 
8 nul la Moscova. A sosit și dele- 
C gația sportivilor din R. D. Ger- 
g mană, cuprinzînd peste 300 de
4 persoane. Noii oaspeți ai Mos- 
/ covei pot fi văzuți acum antre- 
ț nîndu-se pe stadioanele orașului. 
! Printre vizitatorii cei mai trec-
5 venți ai locurilor de antrenament
% __

sînt sportivii Chinei populare. 
Atleții care au luat și ei startul 
în afară de concurs la campio
natele Moscovei, au dat o mică 
„arvună" din ceea ce promit pen
tru Jocuri, obținînd două noi re
corduri naționale: Tian-Tao-Jun 
15,18 m. la triplu-salt, Cian-Ci-Sa 
7-30 m. Ia lungime. Cu același 
zel se pregătesc și sportivii japo
nezi. Cu un deosebit interes esie 
urmărită evoluția la antrenamente 
a voleibaliștilor niponi, pentru 
prima oară la o competiție de 
amploare.

Oaspeții sportivi ai Moscovei 
trăiesc emoțiile dinaintea măriilor 
concursuri. încă puțin și eterna 
’nlrebare „cine sînt cei mai buni?" 
va cunoaște răspunsul

intr-un turneu
P. Bulgaria, cucerește 
argint a celei de a 

a Jocurilor prietenești

întâlnirile 
lupte în R. 
medalia de 
11-a ediții 
ale tineretului de la Varșovia și 
lai rtiai puțin de două săptămîni

F. 
d 
di 
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Mai multă încredere
posibilitățile jucătoarelor
noastre de popice

ova
ar Skobla a 
im. de recor- 

total, deci: 
17 m., pen- 

toria atletis- 
iceasta avem 
î tabelul ce- 
lerî europeni 
Jocurilor de

ovacia

Ir i a 
ovacia

Germană 
Ion ia 
k.s. 
plonia 
pe să luăni 
ecte ale at- 
acest sezon. 

Isă răbdare", 
la Moscova, 

lasă care se 
Eră îndoială I tabelelor. 
It mare con- 
lucea dintre L unui inte-
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galezi
ki Țara Ga- 
pva alaltă- 
călătorie de 
trenul. Țara 
turneul din 

irmație deo- 
I e liosit de 
I *n 
li au

turneul 
învins

oștri 
au

i Țara Ga
ter minaseră 
obositoare 

nul antrena- 
tribună au 

oiștii noștri, 
la lucru pe 

care... nu 
, Williams, 
ry Morgan, 
I. Williams 
atat o clasă 

impresionat 
b de Perry 
JVannier — 
J 50—60 m 
palezii s-au 
Iciune, efec- 
Int complet. 
I nici partea 
Iniei partea 
lele tactice 
I lăsat o ex- 
I fi un ad- 
lipta pentru

au ter- 
intrat

EA

de fotbalTurneul
se anunță interesant 

și de o bună 
valoare

Cu două zile înainte de start

La ultimele antrenamente
tehnică

sosit la Moscova 
adresat tov. Ra- 

paport, care a însoțit lotul nostru 
în turneul întreprins, rugind"-! 
să ne spună părerea asuora celor 
trei jocuri susținute de echipa 

de tineret a țării noastre înain
tea turneului din cadrul Jocurilor 
de la Moscova.

..Turneul a fost foarte folositor, 
dar puțin cam obositor, ne-a spus 
tov. Rapaport. Obositor prin dis
tantele mari pe care le-a avut de 
străbătut echipa, uneori cite 200— 
300 km, parcurși in autobus, pe 
drumuri dificile. Totuși aceste 
jocuri au constituit un bun pri
lej de verificare a potențialului 
formației, in special meciul din 
nocturnă de la Gottwaldow. cind 
fotbaliștii! noștri au făcut nu nu
mai o veritabilă demonstrație. ci 
totodată un util antrenament al 
jocului la lumina reflectoarelor.

Aceste trei meciuri — al căror 
rezultat nu ne mulțumește decit in 
parte — au făcut să se detașeze 
formația pe care o vom folosi. 
Este vorba in special de înaintare, 
deoarece apărarea a fost mereu 
la înălțime. înaintarea care a ju
cat in ultima repriză a meciului 
cu Polonia, adică Copil HI. Mes- 
zaros It. Ene II, Seredai. Seme- 
nescu, îmi pare să reprezinte cea 
mai bună formulă. Sperăm ca in 
cadrul turneului din U.R.S.S. să 
obținem rezultate pe măsura aș
teptă-Hor" .

Joi seara au 
fotbaliștii. Ne-am

SOARE

ale sportivilor noștri
Mai sînt două zile pînă la în

ceperea Jocurilor sportive de la 
Moscova... Două zile în care 
sportivii noștri trebuie să-și pună 
la punct pregătirea, să atingă 
maximum de formă cu care să 
facă față cu succes dificilelor 
întreceri internaționale care a- 
dunâ la start floarea sportivilor 
din lume. In rîndurile ce urmea
ză vă vom pune Ia curent cu ul
timele antrenamente ale sporti
vilor romîni înaintea startului 
campionatelor din capitala Uni
unii Sovietice.
PRETUTINDENI DOMNEȘTE 

OPTIMISMUL
Abia ajunși Ia .Moscova, 

baliștii, resimțindu-se încă 
călătoria grea cu avionul, 
început 
trenamentele de condiție fizica 
au avut loc la Lujniki unde va
rietatea terenului permite. de 
altfel, chiar și organizarea unui 
cros. Pregătirile tehnice se des
fășoară pe terenurile din stadio
nul Dinamo care va găzdui tur
neul de volei din cadrul Jocu
rilor. Atît întrecerea 
cît și cea feminină 
deosebit de tari.

volei- 
după 
și-au 

imediat pregătirile. An-

La cea de 
pionatelor mondiale <‘ 
desfășurată recent la Viena, re
prezentanții noștri au produs 
marea surpriză a întrecerilor a- 
firmîndu-se cu I 
titlului obținut 
proba de simplu 
bun realizat de 
(loc VI). 
pentru 
prima 
diții a 
pe de 
puține

a IlI-a ediție a cani
de popice,

pe cele din cele mai mari

loc la cat. 
faugurată a 
riz un t’năr 

un început
Kor
Iperioadă in 
fnă c-eștere 
E nici căte- 
jrea greu și 
I, fiind prea 
lînt nici ele 
norului lup- 
/stabilitate a 
ptegoria de 
l/e noi per- 
|Se clasează 
fiul repubiî- 
Itorită lipsei 
lele zile ale 
I cîștigă me- 
Ide a Ill-a

|Z un viitor 
ți as mâți de 
talentul său 
I în 
țnpion 
țmîne 
țadrul 
|ni(> măgtili- 
lare se bu

Biroul 
man

ca in 
Jocu-

Fotbaliștii a.tt rămas la Moscova 
doar o zi. Astăzi (N.R. ieri) ei se 
îndreaptă spre orașul Gorki unde 
duminică pe stadionul Torpedo vor 
întîlni formația Siriei. Trei zile 
mai tîrziu, pe stadionul Lokomo
tiv din laroslav, adversarii echi
pei noastre vor fi fotbaliștii din 
R.D. Germană.

Am consultat listele de înscrierii 
Se pare că echipa Uniunii So
vietice va alinia prima sa forma
ție. Echipe tinere dar valoroase 
vor. prezenta de asemenea Unga
ria, 
că

Cehoslovacia, Finlanda, astfel 
turneul de fotbal va fi inte

resant și de o bună valoare teh
nică.

masculină, 
se anunță 

In competiția 
băieților nu lipsește nici una din 
reprezentativele de valoare ale 
Europei, iar în cea feminină vor 
evolua, alături de formațiile con
tinentului nostru, și echipele R.P. 
Chineză și R.P.D. Coreeană care 
în ultima vreme au făcut pro
grese impresionante. „Coreencele 
— ne-a spus maestra emerită a 
sportului Rod ic a Sădeanu — șl 
vecinele lor, sportivele din R.P. 
Chineză, se află la ora actuală 
la valoarea celor mai bune for
mații europene, lată de ce aflin- 
du-ne în seriile preliminarii cu 
R. Cehoslovacă și R.P.D. Co
reeană trebuie să fim foarte a- 
tente, să privim cu maximum de 
seriozitate 
atit mai 
gripei se 
important 
din R.D.
menea se

Boxerii
Lujniki. In afara obișnuitelor șe
dințe de pregătire fizică au loc 
antrenamente la mănuși, firește 
cu menajamentele de rigoare. Cu 
excepția lui Stoian. încă bolnav 
de gripă, toți ceilalți compone.iți 
ai echipei R.P.R., în frunle cu 
Linca și Negrea, se află în cea 
mai bună dispoziție.

Ciclistele noastre au avut o 
surpriză consultînd traseul cursei 
de fond.
desfășura 
țional de 
borîri și 
fetele se 
tenție. rulînd în fiecare zi 30—40 
km. Cicliștii fac și ei aproape 100 
km. șl se acomodează zi'nic cu 
circuitul.,

UN TURNEU DE TENIS 
DE VALOARE EXCEPȚIONALA 

Sîrguința cu care tenismanii 
noștri, Gogu Viziru, Năstase și 
Cobzuc se antrenează zilnic, 
mineața și după-amiaza, 
explicabilă: la Moscova ei

fiecare întîlnire, 
mult cu cit 
resimt încă.
pot juca și 

Germană care 
află în plin 
se

cu 
urmările 
Un rol 
echipele 
de ase- 

progres“ 
angrenează zilnic Ia

Circuitul pe czre se va 
întrecerea este excep- 
dificil, cu urcușuri, co- 

viraje în loc. De aceea, 
pregătesc cu multă a-

di- 
este 
vor

participa la cel mai puternic tur
neu internațional din cariera lor. 
Și-au anunțat prezența pe „cour's- 
urile“ din capitala U.R.S.S.. cu
noscutul campion austriac Hubcr. 
„Davis - coupmanii" mexicani 
Contreras și Palafoix, campionul 
Venezuelei SiemmenthaL valoro
sul jucător indian Kumar, austra
lianul Hower, englezul “
cehoslovacii Jaworski, 
Krajcik, polonezii Licis și 
zio, maghiarul Guliyas. 
nul Stewart, precum și 
cători *"  —
Siria, 
telor 
câtor 
torul 
don din 1935—36. Turneul femi
nin nu 
jos. Pe 
marcăm 
tenisul 
de pildă: Anne Haydon (Angiia)^ 
Kertrina și Bucail'e (Franța), I 
Budesova (R. Ceh), Kormoczi 
(R.P.U.) ș.a. G. Viziru va juca I 
Ia dublu bărbați cu Guliyas. iar < 
Năstase cu Cobzuc. La dublu ' 
mixt, campionul nostru va face | 
— probabil — pereche cu Ker-1 
mina, iar Cobzuc va juca alături*  
de o concurentă sovietică.

PRIMELE ANTRENAMENTE I 
ALE ATLETILOR

Atleții noștri s-au pregătit p-nă < 
acum pe pista de Ia Lujniki, 
extrem de tare față de pistele ( 
cu care erau obișnuiți in țară. * 
Din această cauză cei mai mulți 1 
au acuzat febră musculară. In- ( 
cepind de astăzi le va sta la l 
dispoziție pista stadionului Dir.a-| 
mo, apropiată prin caracteristici ’ 
de cea a stadionului Republicii. | 
întrecerile de atletism care reu
nesc aproape 600 de spor.ivi dini 
26 de țări vor constitui un punct i 
principal de atracție fa Jocuri. 
Din R.P. Polonă. R.D. Germană 
și R.P. Ungară au sosit verita
bile reprezentative.

In această situație, sarcina a- 
tleților noștri este foarte dificili. 
Totuși sperăm ca lolanda Balaș. 
Florica Oțel, Aurel Raica și cei
lalți să-și spună cuvintul. repre- 
zentind cu cinsle atletismul ro- 
minesc la cea de a II l-a ediție 
a Jocurilor sportive ale tinere
tului. VALERIU CHIOSE

iîi«

Beker.
Parma și 

’ Rad
america- 
alți ju- 

din Franfa, Liban. Egipt, 
etc. Ca oaspe al campiona- 
va fi prezent faimosul iu- 
englez Fred Perry, c'știgă- 
ccncursului de la Wimble-

va fi cu nimic mai pre- Ț 
tabela concurentelor re- i 
nume bine cunoscute in ) 

european și mondial, ca •

hotărîre datorită 
de Micoroiu la 

i și rezultatului 
întreaga echipă 

Spunem surprinzător, 
câ sportivii noștri erau la 
apariție in cadrul unei e- 
campionatelor mondiale și 
altă parte avuseseră foarte 

confruntări cu formațiile 
din străinătate pentru a se im
pune in fața specialiștilor. Dar 
mai bine mai tîrziu decit nicioda
tă. Și iată că răsunătorul succes 
al popicarilor atrage atenția asu
pra eventualelor posibilități de 
succes a reprezentantelor noastre, 
nici ele lipsite de valoare.

CIFRE CONCLUDENTE
Elementele de comparație le a- 

flăm in rezultatele primelor cla
sate la mondiale și ale celor în
registrate in țară. La Viena anul 
acesta, la individual, pe primele 
locuri s-au situat: 1. Gerty

Schmidtka (Austria) 395 p.; 2. 
Zitta Pipinik (Iugoslavia) 381 p.; 
3. H. Biederman (Austria) 380 
P-; pe echipe: I. Austria 2333 p.; 
2. R.D.G. 2206 p.; 3. Ungaria 
2189 p. La celelalte ediții, rezul
tate mai slabe, in special la între
cerea pe echipe.

Noi dispunem de un lot sufi
cient de valoros de jucătoare care 
își dispută întîietatea anual in 
cadrul campionatelor individuale 
și pe echipe. Campioana țării. Lo
comotiva P.T.T., care 
chează doar vreo trei 
tașele acestui sport, 
a ciștigat 
pe 1956 
turneu de
finaliste.

dia pe meci de 
2222 p. d., rezultat 
care întrece toate 
scorurile înscrise 
în analele campio
natelor mondiale, 
cu excepția 
al Austriei 
nul acesta.

Formația
dă a campionatu
lui republican. Vo
ința Timișoara, ca 
și următoarele 
două, FI. roșie Tg. 
Mureș și Voința 
Gluj, și-au înche
iat disputa cu me
dii de meci de: 
2208, 2080 și res
pectiv, 2052

Tot in 
concursului 
echipe o 
de jucătoare 
stabilit 
tuanțe

■ înmănun- 
dintre frun-

șesc 
concursuri din străinătate. Erika 
Arion, de exemplu, a obținut prin
tre altele 392, 418 și 402 puncte; 
Margareta Szemani 398 și 419 
p., dar ea a fost mai puțin con
stantă, în general; Florica Lăpu- 
șan 422 p. ; Elena Lupescu 411 p.; 
Cleopatra Coman 426 p. și 401 
p. ș a.

Este regretabil însă că în ca
drul campionatelor republicane in
dividuale nu este prevăzută proba 
de 100 lovituri mixte, singura 
probă a mondialelor. Performan
țele însă sînt suficient de grăi
toare și asa.

SCURTE CONCLUZII
Fără îndoială că acest joc al 

cifrelor și ipotezelor trebuie ve
rificat cît mai grabnic pe teren. 
Desigur, întrecerile internaționale 
— mai ales primele — nu-ți dan 
siguranța comportării de acasa, 
dar în același timp, trebuie să 
luăm în considerație că rezul
tatele de mai sus au fost stabilite 
pe baza unor medii de campio
nat obișnuit în multe meciuri 
obositoare, fără o pregătire spe
cială. De aceea, credem că în 

cazul realizării concluziilor care 
se impun, plafonul performanțelor 
ca și șansele de succes al spor
tivelor romînce vor crește simți
tor. Pe scurt: o selecționare și 
pregătire cît mai atentă a sporti
velor, condiții de concurs identice 
cu cele din străinătate, cît mai 
multe întîlniri internaționale și 

bineînțeles, mai mult... curaj și 
sprijin în vederea participării la 
Cupa Europei și la Campionatele 
mond'?'»

Despre probele de fond pentru cicliști
In zilele de 3, 5 șt 6 august, 

pe șoselele din impreiurimile Mos
covei. se vor desfășura întrecerile 
cicliste de fond: proba de 100 
km. contra-cronometru pe echipe 
și cursa individuală (plecarea in 
bloc) pe circuit

La aceste probe participă șt un 
lot de alergători romlni comotts 
din Constantin DUMITRESCU, 

Ludovic Z.ANON1, Ștefan PORE- 
C.EANU, Aurel ȘELARII. Ion VA- 
SILE și Gliearghe ȘERBA.\ (an
trenor Nicolae VOICU).

Cele două întrecerii deși se în
cadrează în specialitatea •activi
tății cicliste de fond, se deosebesc 
totuși fundamentai. Și iată de

burile în cadrul acestei „moriști' 
(căci, de fapt, fiecare formație 

este o permanentă morișcă).
Cealaltă probă, la startul căreia 

se vor alinia peste '100 de con- 
curenți, are caracteristicile speci
fice probei de fond cu plecarea 
in bloc. Și anume: sprinturi, hăr
țuieli, atacuri prin surprindere, in
dividuale sau colective, și toată 
gama de acțiuni tactice proprie 
unor astfel de cwse. Cum proba 
de la Moscova se va alerga pe 
un circuit, care va fi acoperit de 
mai multe ori aceasta cere din 

mai 
bună orientare și. mai ales, promp
titudine in orice contra-acțiune.

ce. In prinia alergare, pe echipe, 
cu plecări separate — este vorba 
de o cursă în care fiecare echipă 
(reprezentând o națiune) aleargă 
separat, fără să cunoască ceea ce 
se petrece în cadrul celorlalte for
mații. Aci, elementul determinant 
îl constituie, în primul rind. omo
genitatea formalei, care să per
mită o viteză continuă cît mai 
ridicată. Amintim că în aceste 
probe, se aleargă de obicei cu o 
medie orară de 42 km, sau frhiar 
mai mult. Intr-o asemenea aler
gare, foarte dificilă, designun 
factor important este și p/eitizia , partea concurent'lor o cit 
(am putea spune chiar măids.tria) 
cu care sportivii execută schim-

. --

titlul 
într-un 

patru 
cu me- 

meei

celui 
de a-

sccun-

p.d. 
cadrul 

pe 
serie 

au 
perfor- 

care depă-
Una dintre campioanele țării noastre, Magdalena 

Szemany, in plină acțiune.

FOTBALIȘTII DE 
LA ENERGIA 
STEAGUL ROȘU 
ÎNVINGĂTORI LA 

CHISINAU

CH1Ș1NAU 26 (prin 
telefon). — In pri
mul joc d n cadrul 
turneului pe care îl 
întreprinde în Uni
unea Sovie’ică, echipa 
de fotbal Energia 

e . Steagul roșu din Ora-
C șui Stalin a obținut 
/ o strălucită 
1 invingînd 
f formație 
k Burevestnik,
/ fruntașele campiona- 
î tului unional, cu sco- 
( rul de 3—1. Punctele 
J me‘aîurgișt lor ro- 
A mini au fost înscrise 
/ de David (2) — care 
j a jucat în postul de 
( icntru atacant — și 
' Proea, Unicul gol al 
ț gazdelor a fost mar- 
f eșt de Korobkov.
} In continuarea tur- 
i neului lor fottaFștii 
/ ronyui vor ju-a mîine 

14/ Kilibîș v. unde vor 
întîlni formația Ari-

victorie 
puternica 
sovietică 
una din

pila Sovietelor, Apoi 
echipa romină se va 
deplasa la Moscova, 
iar după o ședere de 
cîteva zile în capitala 
Uniunii Sovietice este 
probabil să evolueze 
la Lenmgrad. In orice 
caz este cert că la re
întoarcerea spre țară 
Energia Steagul roșu 
se va opri la Chișinău 
unde va disputa jocul 
revanșă cu echipa 
Burevestnik din loca
litate.
PROGRESUL SIBIU 

ÎNVINS LA SCOR 
LA ZAPOROJIE

ZAPOROJIE 26 (A. 
gerpresj. — Prin te
lefon:

Continuîndu-și tur
neul pe care-1 între
prinde în Uniunea 
Sovietică echipa râ'- 
mînă de fotbal Pro
gresul Sibiu a întîfniî 
la 25 iulie echipa Mey 
tallurg Zaporojie. Fot
baliștii sovietici au 
terminat învingători 
cu scorul de 6—-1,

ENERGIA REȘIȚA 
NEÎNVINSA 

IN UNGARIA

Fotbaliștii reșițeni 
;-au întors de curînd 

în țară după ce au 
disputat 5 meciuri în 
R.P. Ungară. Trebuie 
să remarcăm faptul 
că întîlnind formații 
de valoare, din cate
goria B a țării veci
ne, reșițenii au ter
minat turneul nein 

vinși, obținînd urmă-i 
toarele rezultate: cu 
Lokomotiv Seghedia 
3—0 (1—0); cu se
lecționata orașului 
Mako 3—1 (1—1);
cu selecționata orașu
lui Jaszberenyți 3—2 
(1—1); cu Dozsa 
Hodmezo Vasarhely 
3—3 (0—1) — Ener
gia a condus cu 3— T 
pînă în min. 75; cu 
Lokomotiv Szolnok 
2—2 (1—2). După 
cum ne comunică co
respondentul Gh. 
Dobrescu cele 14 go
luri au fost marcate 
de Mat eon (7), Ur- 
can (3), Glămeanu 
(3) și Schitele,

s



»

Alpinismul, sport fără spectatori
: Există sporturi 
și sporturi. Unele 
care atrag săptă- 
mînă de săptămâ
nă —' -■ —** J- 
mii
(să

două, cinci. Abia după 18 mi
nute cei cîțiva spectatori — și 
bineînțeles cei în cauză — răsuflă 
ușurați.

...Pînă anul acesta alpiniștii 
de la C.C.A., Voința și Dinamo 
erau considerați dreot cei mai 
buni din țară. In edițiile trecute 
ale campionatului de cățărate pe 
stînci, aproape întotdeauna ocu
paseră primele trei locuri. Marea 
■.....a venit anul acesta:

ele, pe locul doi, s-a inter- 
o echipă tînără care pro- că ț_ ------ :----->„i
și mai

roșie I, alcătuită 
Radulescu Horst H 
Florin și antrenată 

Crăciunescu. Toți 
și ușori, urcau peretele

zeci și sute de 
de spectatori 

dau un exem
plu cunoscut de 
toată lumea: fot
balul), iar altele 
cel puțin la fel 
de spectaculoase, 
care se dispută în
să în cea mai de- 
săvîrșită intimita
te. Printre ele 
(sînt mai multe) 
și alpinismul.

Alpiniștii și-au 
Wisnutat și anul 
acesta campionatul 
tot „în 
Și nu se 
spune că el 
fost frumos, 
nu au existat 
mente palpitante 
care — cu adevă
rat—au entuzias
mat pe cei pre- 
zenți. Să vă des
criem cîteva:

...Echipa C.C.A. 
era in perete es- 
caladînd Fisura Al
veolelor. Aurel Irimia (cap 
coardă) urcase excelent 
prima lungime 
mai grea porțiune a traseului, 
și ajunsese la prima regrupare.
Matei Schenn, secund, urca și 

el „culegind" pitoanele bătute 
de Irimia și scărițele de pe 
traseu (un piton uitat aducea 
echipei o penalizare de 40 la 

sută din timpul realizat). Dar 
iată că la un moment dat

familie", 
pozate

Echipa .campioană, Casa Centrală a Armatei, in 
acțiune. Aurei Irimia este abia la începutul tra
seului. Secunzii

soni

de coardă.

de 
pe 
cea

Matei Schenn și Ladislau Corne
ll urmăresc cu atenție.

(Foto Gh. Epiran) 
unulSchenn nu poate scoate 

din pitoane. Suspendat în frin- 
ghii, încearcă să-l scoată, 
nu reușește. Deobicei, după cîteva 
lovituri de ciocan, cedează și 
iese. Dar acum trece un minut,

dar

NUMĂRUL

14
al revistei ilustrate de sport I

STADION
se află la toate chioșcurile de 
difuzare a presei.

Grăbiți-vă să vi-l procurat’. 
Conține interesante foto-repar- 
taje de la cele mai impor
tante competiții sportive din 
țară și de peste hotare-

surpriză 
între 
calat 
babil 
Va fi 
mura 
piliu 
Stan 
Mircea 
subțirei 
cu o agilitate de pisică. A fost 
un spectacol cu adevărat frumos, 
care trebuia văzut.

...Antrenorul . dinamovist Gh 
Rcșculeț s-a îmbolnăvit și echi
pa sa a rămas fără sfătuitor în 
cea mai grea parte a întrecerii: 
manșa a doua. Alpiniștii de la 
Dinamo l-au rugat pe Emilian 
Cristea, antrenorul de la C.C.A.. 
să-i conducă în traseu. „Moșul" 
i-a condus atît de bine incit 
dinamoviștii au fost un adevărat 
pericol pentru echipa antrenată 
de el. Ei au escaladat traseul 
în 56'44” față de 56’15” realizate 
de C.C.A.

în campionatul 
periculoasă:

Nu găsiți 
de alpinism 
mai mulți spectatori?

viitor
Ra

din Pom- 
” nich, 

de 
trei,

★
că la campionatele 
trebuiau să asiste

MIRCEA TUDORAN

ORAȘUL STALIN (prin tele
fon). — Miercuri după amiază 
au continuat în sala Dinamo din 
Orașul Sta’.in finalele campiona
tului republican de box pentru 
juniori pe echipe reprezentative 
de regiuni. Trebuie amintit că în 
gala de luni s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: București— 
Galați 26—20, Timișoara—Cluj 

27—14. Marți a fost zi de odihnă; 
întîlnirile au continuat miercuri, 
soldindu-se cu următoarele rezul
tate : București—Cluj 26—13 și 
Timișoara—Galați 26—19.

După disputarea celor trei zile 
de concurs, titlul de campioană 
republicană pe anul 1957 a reve
nit echipei orașului București, care 
a totalizat 9 puncte, urmată de 
Timișoara cu 7 puncte, Galați — 
5 puncte, și Cluj — 3 puncte. 
Gala de la Orașul Stalin a scos 
în evidență numeroși tineri ta-

Situația in campionatul
După două etape, clasamentele 

echipelor participante la fazele de 
zonă ale campionatului masculin 
și feminin de calificare pentru 
campionatul republican se orezintă 
astfel: MASCULIN, ZONA I-A: 
Recolta Galați 11 pt., Știința IMF 
Timișoara 9 pt., Energia Craiova
9 pt.. Recolta R. Vilcea 6 pt.: 
ZONA II-A: Energia Satu Mare
10 pt., Dinamo Orașul Stalin 10 
pt., Voința Oradea 10 pt.. Voința 
Deva 6 pt.; ZONA III-A: Energia 
Constanța 11 pt-, Flamura roșie

FESTIVALUL, TINERETULUI 
DIN RAIONUL LENIN

Azi, cu începere de la orele 
17 vor avea loc pe terenurile din 
parcul Dr. Stalcovici întrecerile 
sportive la fotbal, volei și box 
din cadrul festivalului organizat 
de tineretul din raionul Lenin.

REUNIUNE INTERNAȚIONALA 
DE BOX LA PLOEȘTI

Astăzi la Ploești — începînd de la 
ora 20 — își începe turneul in țara 
noastră valoroasa echipă de box 
„Traktor" din R.D Germană. Pugl- 
liștii germani vor întîlni pe stadio
nul Energia, in nocturnă, echipa 
campioana - țării noastre, Voința. In 
vederea acestei întîlniri, antrenori e- 
chipei bucureștene au stabilit urmă
toarea formație: Toma Ilie, Gh. La- 
che, D. Boiangiu, St. Bogoi, N. Ghe- 
rasim. C. Kiss, V. Bogoi, L. Coc, A.

Cristea, și I. Petrov. Revanșa acestei 
întîlniri va avea loc marți 30 iulie 
la Constanța.

PROGRAMUL CAMPIONATULUI 
CATEGORIA B LA POLO (RETUR) 

SERIA I
iulie: Voința Timișoara-Ener- 
Cluj; Locomotiva Timișoara- 

— • ” ’ x- Ora dea-
28 

gia 
știința Timișoara; Voința
Flamura roșie Lugoj; 31 iulie: Ener
gia Cluj-Știin’a Timișoara; Flamura 
roșie Lugoj-Voința Timișoara; Lo
comotiva Tim șoara-Voința oradea; 
4 august: Energia Cluj-Flamura ro
șie Lugoj; Știința Tlmișoara-Voința 
Oradea; Voința Timișoara-Locomo
tiva Timișoara.

SERIA A II-A
28 iulie: Locomotiva Cluj-Voința 

București; Voința Tg. Mureș-Flamu- 
ra roșie Cluj; Locomotiva Arad-

Energia București; 31 iulie: Locomo- 
tiva Cluj-Voința Tg. Mureș; Ener
gia București-Voința București; Fla
mura roșie Cluj-Locomotiva Arad; 
4 august: Energia București-Loco
motiva Cluj: Locomotiva Arad-
Voința Tg. Mureș; Voința Bucu- 
rești-Flamura roșie Cluj.

CURSA DE MARS ..CIRCUITUL 
GĂRILOR”

Cinci echipe au luat startul în cea 
de a IV-a ediție a cursei de mar? 
„Circuitul găriior', organizată de 
asociația Locomotiva. Cursa s-a des
fășurat în trei schimburi pe un tra
seu care a măsurat 30 km. Victoria 
a revenit echipei Locomotiva (Ba- 
boie. Teodosiu, Chiose, Boldescu, 
Mitrea, Badea) în 2.30:26,6. Pe locu
rile următoare s-au clasat: Dinamo, 
Flamura roșie, combinata FI. roșie 
— Energia, Surdo-muți.

Un răspuns, o precizare, un angajament
' Ca urmare la articolul „Căpița nul de echipă" 
* 3040/13.VII.1957 al ziarului nostru, ' 
ț nat Constantin Faur am primit la 
J misă de maestrul emerit al șportu 
ț zentativei de volei a țării, scrisoare 
i urmează :

publicat în nr. 
la rubrica „Pe teme actuale", sem- 
redacție scrisoarea de răspuns tri
lul Ștefan Roman, căpitanul repre- 
căreia îi facem Ioc în rîndurile ce

L
Tovarășe redactor șef,

ziarul „Sportul popular" nr. 
din ziua de sîmbătă 13 iulie

In
3040
1957, pag. 3 col. 2—5 la rubrica 
„Pe teme actuale" a apărut arti
colul „Căpitanul de echipă", articol 
semnat de tov. Constantin Faur. 
Intrucît în cuprinsul articolului 
subsemnatul sînt criticat de felul în 
care îndeplinesc misiunea de căpi
tan al echipei naționale de volei, 
vă rog să îngăduiți publicarea 
rândurilor de față, pare constituie 
răspunsul meu în legătură cu ar
ticolul sus pomenit.

Personal sînt întru totul convins 
de înalta valoare pe care o repre
zintă folosirea criticii și autocriti
cii, această armă puternică de edu
cație comunistă și mijloc eficace 
de îndreptare a lipsurilor și doresc 
să analizez autocritic greșelile de 
care sînt socotit vinovat.

Sînt complet de acord cu apre
cierile tov. C. Faur în ceea ce pri
vește calitățile care trebuie să 
caracterizeze căpitanul unei echipe. 
In ceea ce mă privește, mă stră
duiesc să corespund acestor certa
te, atit în calitate de căpitan al 
echipei de colectiv cît mai ales în 
calitate de căpitan al echipei na
ționale. calitate pe care q îndepli
nesc din anul 1952, la £&te 100 
de jocuri internaționale.

Pentru atitudinea mea de pe 
teren am fost criticat în mai mul
te rînduri. De iiecare . da'ă am
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analizat autocritic aceste lipsuri și 
m-am străduit să le lichidez, apre
ciind în prezent că justețea criti
cilor făcute m au ajutat să înlătur 
una din principalele lipsuri pe care 
le-am avut și care a fost acea 
nervozitate excesivă care mă domi
na în momentele grele ale jocului. 
Această nervozitate mă împiedica 
să dau randamentul maxim și dău
na de asemenea și coechipier lor 
mei. Socotesc în prezent că am li
chidat în cea mai mare parte a- 
ceastă lipsă. Dar cine a făcut parte 
vreodată dintr-o echipă sportivă, 
cine știe că pe umerii săi apasă 
în parte răsnunderea unui rezultat, 
nu poate sta pe teren indiferent, 
surâzător și din cînd în, cînd să 
adreseze îndemnuri formale către 
coechipieri. Această stare de ner
vozitate firească pe care un jucă
tor o are pe terenul de sport con
stat că în ceea ce mă privește este 
interpretată ca fiind atitudine de 
vătaf, ca fiind apreciată drept ca
priciu de înfumurat. Eu crc-d că 
făcînd asemenea aprecieri care 
sînt departe de a fi adevărate, mî 
se face o nedreptate, sînt pus în- 
tr-o lumină pe care nu o merit.

Cred cu toată convingerea că 
dacă fac parte din echipa națio
nală de șapte ani și dacă mi s-a 
încredințat îndeplinirea funcției 
de căpitan al echipei, aceste pre
țuiri nu sînt acte de favoar<țț care 
mi se fac. La cîștigarea unor 'titluri 
de mare însemnătate penfttf*  vo
leiul din țara noastră la tetortul 

colectiv al tuturor componen^.lor 
echipei, socotesc că am adus,,mo
destul și devotatul meu aport. "Do-r,o II»

resc din toată inima ca echipa 
noastră națională să confirme prin 
rezultate prețuirea de care se bu
cură, arăiînd că merită încrederea 
sportivilor din țara noastră și gri
ja deosebită ne care o poartă 
Partidul mișcării de cultură fizică 
și sport. Dar dacă articolul tov. 
C Faur este scris după ce echipa 
noastră cunoaște un insucces (cel 
de al doilea joc cu echipa Repu
blicii Cehoslovace) a explica acest 
insucces ca fiind datorat in cea 
mai marc parte comportării căpi
tanului de echipă este o afirmație

★

greșită care nu poate fi cu nimic 
folositoare. Nu intenționez deloc să 
polemizez dar socotesc că ar fi 
fost foarte util ca tov. C. Faur să 
caute a a Ia și părerea antrenori
lor precum și a tuturor componen
țelor echipei. Să nu fi făcut afir
mația după impresii personale. 
Cred că în felul acesta s-ar fi con
vins că nu pretinsa mea atitudine 
necorespunzătcare a dăunat com
portării echipei la nivelul posibili
tăților.

împreună cu toți coechipierii, r.e
★ ★

•-

Publicînd scrisoarea de mai sus, ne îndeplinim 
o datorie firească. O facem însă și cu sinceră satis
facție. ca de fiecare dată cînd sîntem în măsură a 
constata că notele critice apărute în ziarul nostru 
au avut ecou. Deși, ca în atîtea alte rînduri, și în 
cazul de față ținuta autocritică a răspunsului nu 
atinge nivelul pe care l-am fi dorit. Oricum însă, 
un răspuns pe jumătate sau chiar pe sfert autocritic, 
e preferabil tăcerii absolute (aparentă indiferență, 
ascunzînd o surdă și neconstructivă mînie) de care 
din păcate S3 ciocnesc adeseori ziariștii, cînd... cu
tează să critice.

De aceea, ne și bucură cînd Ștefan Roman recu
noaște deschis că nervozitatea e una din lipsurile 
ce aduc grave scăderi comportării sale și care îl 
împiedică uneori să dea randament maxim, dăunîn- 
du-le totodată și coechipierilor. Este vorba într-ade- 
văr de un defect pe care Roman a izbutit în parte 
să-l învingă, dar numai în parte, așa cum singur 
recunoaște de altfel. Pentru a reuși total, el va 
trebui însă să renunțe înainte de orice la această 
idee complet greșită, că starea de nervozitate e fi
rească sportivilor în timpul concursului. Nu, cate
goric nu ! De Ia emoția (antipod al indiferenței) 
firească într-adevăr la sportivii ce-și iubesc echipa 
și trăiesc nu numai fizic întrecerea la care participă, 
pînă la emotivitate (exagerată ori ba) și 
nervozitate, e cale lungă. Cu atît mai mult 
vorba de un maestru emerit al sportului și 
un căpitan de echipă, care în mod imperios 
trebuie să fie permanent Calm și, astfel, în

pînă la 
cînd e 
încă de 
necesar 
măsură 

a insufla încredere coechipierilor, adresîn$ji-1e, atunci 
cînd e c-”'il cete mai conv'ngătoare — iar nu for
male — îndemnuri. Și Ștefan Roman va înțelege

lentați, ca Turcu — Galați, Ban- 
ciu — Cluj, Rînjeu — Timișoara. 
Stuparu — Timișoara, Orenstein 
— Galați, Farkaș — Timișoara, 
Peiți —- Timișoara, etc

Participarea publicului a fost 
numeroasă și entuziastă, răsplă
tind calitățile apreciabile și efor
turile tinerilor boxeri. Inspecția 
de box din C.C.F.S. și Comitetul 
regional C.F.S. din Orașul Stalin 
nu au privit însă această compe
tiție ou interesul cuvenit. Efortu
rile boxerilor nu au fost cu nimic 
răsplătite și campionii neprimind 
nici una din distincțiile obișnuite 
în asemer.ea ocazii: uremii, di
plome sau cupe. Pe de altă parte, 
data organizării acestor finale s-a 
dovedit că nu corespunde posibi
lităților de participare ale tutu
ror tinerilor, majoritatea fiind 
elevi.

AL. DINCĂ

de calificare la baschet
lași 9 pt.. Voința P. Neamț 7 pt. 
Recolta Gura Humorului 6 pt.: 
ZONA IV-A: Flamura roșie Ianoș 
Herbak Cluj 11 pt., Voința Tg. 
Mureș 11 pt., Flamura 
cioasa 7 pt-. Progresul 
pt.; FEMININ: ZONA 
gia Ciul 12 pt., Voința 
10 pt.. Energia Ploești 
greșul Giurgiu 6 pt.; ZONA II-A: 
Dinamo Arad 4 pt., Dinamo Cra
iova 3 pt., Știința R. Vilcea 2 pt.; 
ZONA III-A: Voința Salonta 12 
pt., Energia Baia Mare 9 pt., Fla
mura roșie Orașul Stalin 
Energia Petroșani 3 pt.;
IV-A: ” • ; ~
venesc 12 pt., Știința Iași 
Locomotiva Constanta 8 pt., Voin
ța Piatra Neamț 6 pt.

La băieți următoarele două eta
pe se vor desfășura între 2—4 au
gust (la Iași, R. Vilcea, Oradea, 
Tg. Mureș) și 16—18 august (la 
Deva, Craiova, Ploești, Gura Hu
morului). Formațiile clasate pe 
primul loc in cele patru zone vor 
participa alături de campioana o- 
rașelor Constanța și București la 
finalele campionaului de califi
care, programale pentru 3—8 sep
tembrie la Constanța.

Echipele feminine iși disoută ul
timele două etape între 2—4 au
gust (la Iași, R. Vilcea. Salonta. 
Tg. Mureș) și 16—18 august (la 
Petroșani, Craiova, Ploești. Clm- 
pulung Moldovenesc).

pregătim pentru a participa^cu cît 
mai mare succes la Jocurile tinere
tului de la Moscova. Ca jucător și 
căpitan de echipă mă voi strădui 
să corespund încrederii și doresc 
să obținem rezultatele pe care le 
așteaptă de la noi toți cei care 
îndrăgesc voleiul.

Cu speranța că rîndurile de față 
vor găsi ospitalitate în coloanele 
ziarului, vă rog, 
șef, să primiți 
tovără șești.

Roșie Pu- 
Giurgiu 7

I-A- Ener- 
Tg. Mureș 
8 pt., Pro-

9 pt.. 
ZONA 

Voința Cimpulunu Moldo- 
'*  ’• . ............ ' 10 p‘-

tovarășe redactor 
mulțumirile mele

ROMANȘTEFAN
maestru emerit al sportului, 
căpitan al echipei naționale 

de volei

aceasta cu siguranță de acum încolo.
După cum. recitind — la rece de astă dată — și 

articolul „Căpitanul de echipă", dar mai ales cele 
anterioare acestuia, și anume: „Bilanțul recentelor 
întîlniri internaționale de volei ne este favorabil" și 
„In volei, un atac bun nu se poate valorifica sin
gur", apărute în nr. 3034/2.VII.l957 și 3036/6.VI 1.1957 
ale ziarului nostru, va vedea limpede că subsemna
tul, sezisînd unul din numeroasele aspecte ale întîl- 
nirii internaționale în cauză, n-a intenționat de loc 
să explice insuccesul din meciul al doilea cu echipa 
Cehoslovaciei „ca fiind în cea mai mare parte da
torat comportării căpitanului de echipă", așa cum 
interpretează, în mod eronat, Ștefan Roman. Pentru 
că (făcînd abstracție de faptul că au fost multe 
meciuri terminate cu succes de echipa noastră, deși 
Roman a avut și atunci, în sensul celor discutate 
de noi, o atitudine necorespunzătoare) în articolele 
susmenționate enumerăm clar cauzele gravei înfrân
geri suferite la 30 iunie, ca ținînd în cea mai largă 
măsură de defectuoasa pregătire a jocului defensiv 
al voleibaliștilor noștri fruntași.

In totul însă, cu sau fără inexactitățile semnalate 
aci. cu sau fără aceste precizări, sîntem convinși că 
discuția a folosit. O dovedește și scrisoarea de răs
puns și în parte spiritul autocritic în care ea a fost 
redactată, în măsură să arate oarecum perspectivele 
unei integrale transformări de ținută... pedagogică 
la Ștefan Roman, al cărui angajament îl luăm pe 
de-a-ntregul în serios.

Și vom fi primii carersă subliniem, cu toată căl
dura satisfacției, fiecare nou act ce va întări pre
zentul angajament al maestrului emerit al sportului 
Ștefan Roman. K
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ALE BASCHETBALIȘTILOR R0MIN1
lunii august echipele

în 
vor

In cursul 
romînești de baschet vor parti
cipa la mai multe întreceri in
ternaționale. Dintre acestea cel 
mai important este turneul re
prezentativei Armatei Populare a 
R.P. Chineze care se va desfășura 
între 20—26 august. Baschetba- 
liștii chinezi sosesc în țara noas
tră după o serie de jocuri 
Bulgaria, iar din Romînia 
pleca în Cehoslovacia, unde de 
asemenea vor efectua un turneu. 

Echipa Armatei Populare Chineze 
va juca la Constanța și Craiova 
cu reprezentativa de tineret a 
țării noastre, iar la Timișoara, 
Cluj, Satu Mare și Oradea va

Atenție la stadionul Averof!
(Urmare din pag. 1)

categoric 
chiar o 

a cursei 
această 

a atrage

3.000 m. obstacole, intrarea de ne 
pistă spre groapa cu apă se lace 
aproape intr-un unghi de 90 de 
grade, care determină 
o schimbare de ritm și 
altă tehnică de alergare

Aducem în discuție 
chestiune cu intenția de 
— la timp — atenția antrenorilor 
și atleților noștri, asupra dificul
tăților de concurs pe stadionul 
Averof. Nu 
un moment

trebuie să uităm nici 
că ne mai despart

CMonosport
• Nimic mai interesant dec it să 

faci o vizită la o agenție Pronosport 
în zilele care preced un concurs, 
lată, destul de... banal exprimată, 
părerea pe care ne-a lăsat-o „rai
ta” făcută ieri prin citeva din agen
țiile bucureștene. Zecile de partici
pant!, unii entuziasmați de cei 
1.666.429 lei acordați ca premii la 
concursul trecut (un nou record!), 
alții fericiți de valoarea premiului 
obținut (un singur „decar” aproape 
500 lei!), mulți. foarte mulți feri
ciți de cele aflate cu ocazia tragerii 
din urnă a premiilor pentru „0” 
rezultate și hotărîți să intre în rîn- 
durile... specialiștilor acestui gen de 
participare — iată numai citeva 
„eșantioane ’ de permanenți.. musa
firi ai agențiilor Pronosport. Dar, 
din rîndurile acestora nu trebuie 
să-i uităm cîtuși de puțin pe cei 
care analizează, înarmați cu clasa
mente, fișe de rezultate și... inspi
rație, meci cu meci, fiecare întîl-
nire a concursului nr. 30 din 21 iu
lie. Destul de grăbiți (duminică la 
ora 12 concursul se închide în Ca
pitală) aceștia nu prea au timp de 
șuetă și interviuri. Sau, mai bine 
zis, șueta ca și răspunsurile lor la 
întrebări sînt exprimate foarte la
pidar, prin inc sau 2. Pentru ei nu 
constituie nici o surpriză faptul că 
premiul I la concursul trecut a fost 
de peste 65.000 iei (dacă... n-al mers 
solist cu Honved!) și nici faptul 
că la „0” rezultate Vasile Nicu- 
lescu din București a obținut două 
premii prin tragere din urnă (o 
motocicletă și un aragaz). Toate 
acestea sînt normale dacă participi 
la Pronosport șl dacă... îți „iese” 
schema!

Schema! Iată cuvîntul cel mal 
des auzit, cel care concretizează pă
reri, cunoștințe și inspirație. Care 
este cea ma nimerită schemă pen
tru concursul nr. 30 dn 23 Iulie, 
iată problema care frămîntă desigur 

pe toți participanții. De la bun în
ceput, o precizare: programul con
cursului cuprinde meciuri amicale 
din R.D. Germană — deci cu echi
pe bine cunoscute încă din timpul 
întrecerilor de campionat — și în
tâlniri din cadrul Cupei de Vară a 
R. P. Ungare, care, fiind la a pa
tra etapă, nu mai poate fi conside
rată ca o competiție „nouă“. Deci, 
toate condițiile de bună cunoaștere 
a formațiilor sînt asigurate. Și, to
tuși, mai trebuie să ne gîndim și 
la surprize. In fond, ele sînt cele 
care hotărăsc premiile și mai ales 
valoarea lor. Pentru a veni în aju
torul participanților, am cerut pă
rerea redactorilor de specialitate de 
la TOTO-Berlin și TOTO-Budapes- 
ta, care ne-au dat eîteva amănunte 
interesante. Astfel, dintre cele patru 
întîlniri din R.D. Germană, drept 
cea mai echilibrată ne-a fost indicătă 
aceea dintre Motor Sud Branden
burg și Fortschritt Meerane, in ce
lelalte trei meciuri Turbine Erfurt, 
Rotation Leipzig și Motor Zwickau 
— în special ultima — pornesc fa
vorite. Dintre echipele maghiare 
victorii în deplasare nu pot obține 
în mod normal decît Mișcolț V.S.C., 
Csepel Auto și, în mai mică mă
sură, Ozdi v.t.k. Dumneavoastră 
se p&rere aveți* *.  z

numai citeva săpiămini de ziua 
întrecerilor din cadrul celei de a 
XVI-a ediții a Jocurilor Balca
nice, care se va desfășura la A- 
tena unde atleții noștri au da
toria de cinste să se comporte 
cit mai bine. Și o soluție care ar 
putea fi folosită: pe un teren 
plat cu zgură, să se marcheze cu 
var conturul pistei stadionului A- 
verof, după dimensiunile care 
există la Inspecția de atletism, și 
atleții noștri să iacă pe el antre
namente de tehnica intrărilor și 
ieșirilor din turnante.

Oricum, înainte de a depune bu
letinele nu uitați să 
eîteva variante pentru 
deoarece și la acest 
acordate următoarele 
ciale: o motocicletă de 350 cmc., o 
motocicletă de 175 cmc. și o moto
cicletă de 125 cmc. pentru primii trei 
participant cu cele mai multe va
riante cu „0“ rezultate, iar prin tra
gere din urnă: o motocicletă de 123 

cmc., 5 aparate de radio șl 2 ara
gazuri cu trei ochiuri șl butelie.

Și acum, odată completate și de
puse buletinele nu vă mai rămîne 
decît să vă ridicați premiile săptă- 
mîna viitoare!..
• Plata premiilor de la concur

sul Pronosport nr. 29 (etapa din 21 
iulie 1957) continuă in Capitală as
tăzi după-amiaza începir.d de la ora 

17 numai la Agenția Centrală Pro
nosport din Calea Victoriei nr .9.

CEL DE AL 44-LEA TUR — O 
COMPETIȚIE A TINEREȚII

Cea mai mare și, în același 
timp, cea mai dură competiție 
sportivă deschisă cicliștilor pro
fesioniști — Turul Franței — 
s-a născut aproape odată cu se
colul nostry: 1903. Pentru primul 
ei învingător, francezul Garin și 
pentru așii ciclismului mondial 
care s-au afirmat pe șoselele Eu
ropei după cel de al doilea răz
boi mondial, pentru toți. Turul 
Franței a însemnat marea con
sacrare. Pe rînd Robie în 1947, 
Bartali (1948), Coppi (1949), 
Kubler (1950), Koblet (1951), din 
nou Coppi (1952), Bobet (1953, 
1954, 1955), Walkowiak (1956) și, 
recent, Anquetil au învins în ma
rea competiție.

Anul acesta, turul s-a desfă
șurat între 27 iunie și 20 iulie 
pe distanța a 4.665 km în cea 
de a 44-a ediție a sa. Început sub 
auspicii nu tocmai promițătoare, 
prin absența marilor „vedete" ale 
ciclismului mondial, turul a reu
șit totuși, prin marele său echi
libru și dinamism să dezlănțuie 
pasiunile sportive și să dea loc 
la o întrecere de mare valoare, 
ciștigată în cele din urmă de ci
clistul cel mai bine pregătit, tî- 
nărui campion francez Jacques 
Anquetil. în vîrstă de numai 23 
de ani. Dacă avem în vedere fap
tul că toți principalii săi adver
sari au fost tocmai tinerii re
marcați anul trecut S3u chiar în 
acest an pe șoselele Europei (ita
lianul Nencini, recentul cîștigător 
ai turului Italiei, luxemburghe
zul Charlie Gaul, considerat cel 
mai bun cățărător la ora actuală, 
austriacul Christian, participant c» 
amator anul trecut la Turul Eu
ropei, francezii Rohrbach, tot 6 
revelație a aceleiași competiții a- 
matoare, Ruby etc.) vom ajunge 
la concluzia că acest al 44-lea

spor-

avea
Dina- 

susține

avea ca adversare selecționatele 
orașelor. Din echipa chineză fac 
parte doi componenți ai lotului 
național și patru maeștri ai 
tului.

Tot în luna august vor 
loc următoarele întreceri: 
mo București (băieți) 
un turneu în Cehoslovacia (la 
Kosice și Bratislava). Progresul 
București (băieți și fete) susține 
partide în Cehoslovacia (la in
vitația clubului Lokomotiva Kar
lovy Vary). In luna septembrie, 
echipa feminină Energia Bucu
rești se va deplasa în Cehoslova
cia pentru a întoarce vizita e- 
chipa Slavia Praga,

completați și 
„6" rezultate, 
concurs sint 
premii spe-

Ecouri după cea mai mare competiție ciclistă din tome: Turul Franței

Programul
ETAPA I, 25 AUGUST 1957

Energia Fălticeni — Progresul Suceava
Știinja București — Energia Moreni 
Locomotiva Gara de Nord — Energia Cîmpina
Dinamo Bacău — Progresul Focșani
Dinamo Bîrlad — Știința Iași
Locomotiva Constanța — Progresul C.P.C.S. 
Energia 1 Mai Ploești — Dinamo 6 Buc.

Buc.

ETAPA A II-A, 1 SEPTEMBRIE 1957

Dinamo 6 București — Dinamo Bacău
Știința Iași — Știința București
Progresul Focșani — Locomotiva Gara de Nord
Progresul C.P.C.S. Buc. — Dinamo Bîrlad 
Energia Moreni — Energia Fălticeni
Energia Cîmpina — Energia 1 Mai Ploești 
Progresul Suceava — Locomotiva Constanța

ETAPA A III-A, 8 SEPTEMBRIE 1957

— Progresul Suceava
— Progresul C.P.C.S. București 
de Nord — Locomotiva Constanta

Știința București
Energia Fălticeni
Locomotiva Gara
Dinamo Bîrlad — Dinamo 6 București
Energia 1 Mai Ploești — Energia Moreni 
Dinamo Bacău — Știința Iași
Energia Cîmpina — Progresul Focșani

ETAPA A IV-A, 15 SEPTEMBRIE 1957

Energia Moreni — Energia Cîmpina
Dinamo Bîrlad — Dinamo Bacău
Energia Fălticeni — Știința Iași
Locomotiva Constanta — Energia 1 Mai Ploești
Progresul C.P.C.S. — Știința București
Dinamo 6 București — Locomotiva Gara de Nord
Progresul Focșani — Progresul Suceava

ETAPA A V A, 22 SEPTEMBRIE 1957

Energia Cîmpina — Știința București
Progresul C.P.C.S. București — Progresul Focșani
Știința Iași — Energîa Moreni
Locomotiva Constanța — Dinamo Bacău
Energia 1 Mai Ploești — Dinamo Bîrlad
Dinamo 6 București — Energia Fălticeni
Progresul Suceava — Loocomotiva Gara de Nord

ETAPA A VI-A, 29 SEPTEMBRIE 1957

Dinamo Bacău — Progresul C.P.C.S. București 
Locomotiva Gara de Nord — Știința Iași 
Știința București — Energia 1 Mai Ploești 
Progresul Focșani — Energia Fălticeni
Dinamo Bîrlad — Progresul Suceava 
Energia Cîmpina — Locomotiva Constanța
Energia Moreni — Dinamo 6 București

ETAPA A VII-A, 6 OCTOMBRIE 1957

Locomotiva Gara de Nord — Progresul C.P.C.S. Buc. 
Dinamo 6 București — Știința București 
Energia Fălticeni — Energia I Mai Ploești

7. ANQUETIL

Tur al Franței a fost o cursă 
a tinereții. O tinerețe care-și a- 
firmă pe zi ce trece mal mult 
drepturile și care este dispusă 
să întreacă pe rînd toate recor
durile deținute cindva de așii ci
clismului ca: Bobet, Coppi, Bar
tali, Magni, Kobiet etc.

ANQUETIL, UN CIȘTIGATOR
• NEPREVĂZUT I

In ziua de 26 iunie, deci cu 
o zi înainte de începerea Turu
lui ziarul L'Equipe a cules im

Știința Iași — Progresul Focșani 
Locomotiva Constanța — Dinamo Bîrlad 
Progresul Suceava — Energia Cîmpina 
Dl------ D„”a — Energia MoreniDinamo Bacău

ETAPA A

I;

ETAPA A IX-A, 20 OCTOMBRIE 1957

Progresul Focșani — Dinamo 6 București 
Știința București — Dinamo Bîrlad 
Locomotiva Constanța — Energia Fălticeni 
Progresul Suceava — Energia 1 Mai Ploești 
Dinamo Bacău — Energia Cîmpina
Știința Iași — Progresul C.P.C.S. București 
Locomotiva Gara de Nord — Energia Morenî

ETAPA A X-A, 27 OCTOMBRIE 1957

Știința Iași — Energia 1 Mai Ploești
Energia Cîmpina — Energia Fălticeni
Dinamo Bacău — Progresul Suceava
Energia Moreni — Dinamo Bîrlad
Progresul Focșani — Locomotiva Constanța
Știința București — Locomotiva Gara de Nord
Progresul C.P.C.S. București — Dinamo 6 București

ETAPA A Xl-A. 3 NOIEMBRIE 1957

Locomotiva Constanța — Știința București
Energia 1 Mai Ploești — Locomotiva Gara de Nord
Progresul C.P.C.S. București — Energia Cîmpina
Dinamo Bîrlad — Progresul Focșani
Dinamo 6 București — Știința Iași
Energia Fălticeni — Dinamo Bacău
Progresul Suceava — Energia Moreni

ETAPA A XII-A, 10 NOIEMBRIE 1957

Energia 1 Mai Ploești — Progresul Focșani 
Energia Clmpina — Dinamo Bîrlad 
Locomotiva Constanta — Știința Iași 
Locomotiva Gara de Nord — Energia Fălticeni 
Progresul Suceava — Dinamo 6 București 
Știinja București — Dinamo Bacău
Energia Moreni — Progresul C.P.C.S. București

ETAPA A X1II-A, 17 NOIEMBRIE 1957

Progresul C.P.C.S. Buc. — Energia 1 Mai Ploești
Progresul Focșani — Știința București
Dinamo Bacău — Locomotiva Gara de Nord
Dinamo Bîrlad — Energia Fălticeni
Știința Iași — Progresul Suceava
Energia Moreni — Locomotiva Constanta
Dinamo 6 București — Energia Cîmpina

presiile presei sportive din Fran
ța cu privire la învingătorul 
probabil al turului. Este intere
sant de semnalat faptul că din 
cei 16 ziariști, reprezentînd tot 
atitea publicații, nici unul nu l-a 
indicat pe Anquetil printre fa 
voriții competiției, (aceasta pen
tru simplul motiv că Anquetil era 
cunoscut în special ca un aler
gător de curse pe teren plat, 
specialist în probe contsa-crono
metru). Printre favoriții presei se 
aflau spaniolul Bahamontes (4 
.voturi), belgianul Adriaenssens 
(3 voturi), luxemburghezul Ganl 
(2 voturi), francezii Forestier, 
Huot, Rohrbach, (cîte două fie
care) și belgianul De Bruyne (1 
vot).

UN FRUMOS ACT DE SOLI
DARITATE SPORTIVA

Fiindcă tot sîntem Ia capitolul 
nTiirul Franței" este cazul să 
arătăm cum s-a rezolvat un mic 
incident de parcurs. Cînd cara
vana ciclistă a ajuns la Metz, 
s-a aflat că guvernul franchist 
a refuzat viza de intrare in 
Spania trimișilor speciali ai .ziaru
lui L’Humanite, care urmăreau 
Turul. Acest act arbitrar a pro
dus indignare în întreaga cara
vană ciclistă. însuși dl. Jacques 
Goddet, directorul general al 
Turului Franței, a intervenit 
foarte energic pe lingă legația 
Spaniei de Ia Paris pentru a re
veni asupra acestei decizii ne
obișnuite. Mai mult, toți ziariștii 
sportivi din caravană au decla
rat că, dacă guvernul spaniol 
nu revine’ asupra hotărîrii sale, 
cu toții vor refuza să intre pe 
teritoriul spaniol. In fața aces
tui act de solidaritate sportivă, 
guvernul spaniol a fost nevoit să 
cedeze, iar ziariștii de la l’Huma" 
și-au putut îndeplini misiunea, 
(d-c-h z

VI11-A, 13 OCTOMBRIE 1957

Dinamo Bîrlad
Energia Moreni
Energia 1 Mai ,
Energia Cîmpina — Știința Iași
Progresul C.P.C.S. București — Progresul Suceava
Dinamo 6 București — Locomotiva Constanța
Energia Fălticeni — Știința București

— Locomotiva Gara de Nord
— Progresul Focșani 
Ploești — Dinamo Bacău

La moartea lui Alex Virot, 
decanul presei sportive 

franceze
Decanul radioreporterilor spor

tivi din Franța, eminentul ziarist 
Alex Virot, una din marile figuri 
ale presei sportive, nu mai este 
in mijlocul celor care l-au iubit,., 

împreună cu Rene Wagner, con-, 
ducătorul motocicletei cu care ur
mărea actuala ediție a Turului 
Franței, el a căzut victimă unui 
accident. Plin de vigoare, în ciuda 
celor 67 de ani ai săi, Alex Virot 
a fost nelipsit de la ultimele 24 
de ediții ale Turului Franței.

Și ca de obicei, plin de voioșie, 
mereu dispus să încurajeze pe un 
ciclist în dificultate, Alex Virot 
a luat startul (pentru ultima dată) 
în etapa Barcelona — Ax Ies 

Thermes. După ce l-a intervievat 
pe ciclistul francez Barone, care, 
descurajat, tocmai se plîngea de 
faptul că nu spera să aibă pu
terea să mai ajungă la Paris, 
Alex Virot, ridicînd din umeri 
Intr-un mod familiar lui și pe 
un ion de dojană îi răspunse: 
„Să ajungi la Paris ? Oare nu 
ți-e bine ? Desigur că vei ajunge. 
Cu toții mergem la Paris..." 
Aceasta avea să fie ultima emi
siune radiodifuzată a lui Alex 
Virot și totodată ultima încura
jare, deoarece cîțiva kilometri mai 
depa'.te, în punctul numit Farga 
de Fiibie (Spania), un accident 
stupid a pus capăt vieții sale, la 
aproximativ 70 de km de granița 
Franței. A acelei Franțe pe care 
Virot a iubit-o edit de mult și 
nu numai' în vorbe ci și în fapte 
(in anii grei ai războiului, căpita
nul Alex Virot a luat parte activă 
in rezistența franceză, conducind 
un sector de luptă la Megeve in 
Haute Savoie).

Pentru onestitatea sa gazetă
rească, pentru viața sa de înal
tă ținută morală, îi aducem și 
noi — colegii săi de profesie —« 
tuveniiul omq.glu ppstiim*



Scrutind perspectivele echipei C.C.A. 
in „Cupa Campionilor Europeni”

hi curind sosește în țară echipa tfe fotbal 
a orașului Atena

Fotbaliștii greci vor juca ta București, Timișoara și Constanța
— Convorbire cu Raymondo Sapporta, secretarul

A intrat in plină viteză pe ușa 
masivă, metalică, a hotelului „Bul
garia" din Sofia. Cu aceeași vite
ză cu care a venit, a început să și 
vorbească Raymondo Sapporta, se
cretarul clubului Real Madrid este 

ur rut ca un ve'itxbil recordman 
în materie de.. debit v '-al, fiind 

o adevărată spaimă pentru steno
grafe care trebuie să-și pună la 
contribuție întreaga lor pricepere 
pentru a înregistra spusele volubi
lului spaniol.

Cum a auzit că sînt romîn a 
exclamat:

„Romîn ? Ah ! Ce impresie exce
lentă au lăsat Juniorii voștri Ia 
noi. Veseli, amabili, simpatici și 
— mai ales — buni fotbaliști, l-am 
văzut la antrenamente: tehnică 
bună, dinamici, spectaculos! ’le-au 
plăcut mult. Nu vă complimentez 
declarindu-vă că au cucerit pe 
spectatorii spanioli și n-a lost nici 
o exagerare în afirmațiile ziarelor 
din Madrid și San Sebastian că 
cei prezenți la Jocul Franța-Romî- 
nia au trăit mica dramă a fotba
liștilor romîni. Tofi am fi voit să-i 
vedem la Madrid fiindcă era o 
echipă ce merita un loc în finală. 
Curind se ivise ocazia pen!ru... 
spectatorii rom'ni să urmărească 
un meci de Juniori Romînia—Spa
nia. Juniorii noștri se bucurau pen
tru călă’oria și meciurile ce le vor 
susține. Dar. spre regretul lor. fe
derația austriacă n-a fost de acord 
cu perfectarea întîlnirii de la V;ena 
așa că a căruț și meciul de la 
București. Cred însă că numai pen
tru moment!"

Am spus un singur cuvînt: ro
mîn și iată ce declarație lungă 
am obținut. Vă asigur că am so- 
. cit t câteva mici pauze interlo
cutorului meu pre a n°ta cuvin
tele ce se succedau cu viteză ‘tele
grafică. Mă interesa acum alt 
subiect: ?upa Campionilor Eu-
roreni. Omul din fața mea era în 
materie. Real Madridul a cîșț 
tigat ambele ediții ale acestei 
^mpetiții care cunoaște a

Rapid Viena s-a retras 
din „Cupa Europei Centrale”

Miine se dispută prințul joc Vasas Bp. — Vojvodina
La 25 iulie a avui ioc la Buda

pesta o ședință a comitetului de 
organizare a „Cupei Europei Cen
trale" la fotbal. Cu atest prilej a 
fost luată în discuție problema re
tragerii din competiție a echipei 
Rapid Viena care urma să susțină 
un al treilea joc în cadrul semifi
nalelor, cu echipa Vojvodina Novi 
Sad .

comi'etul a hotărît ca îinala 
ediției din acest an a „Cupei Eu
ropei Centrale" la fotbal să se 
desfășoare între echipele Vasas 
Budapesta și Vojvodina Novi Sad

Varietăți fotbalistice
„Luați exemplul rușilor”

Secretarul general al Federa
ției Engleze de Fotbal a atras 
atenția antrenorilor să se ocu
pe îndeaproape de educarea tine
rilor fotbaliști. Stanley Rous a 
scos în evidență — intr-o decla
rație făcută reprezentanților pre
sei engleze — înaltele calități 
morale ale fotbaliștilor sovietici, 
conștiinciozitatea lor în efectua
rea antrenamentelor. Dîndu-i 
drept exemplu tinerilor fotba
liști englezi el a spus printre 
altele:

„Tinerii noștri fotbaliști vor 
trebui să privească cu mai multă 
seriozitate antrenamentele și mo
dul de comportare în viata parti
culară. Tineri, aruncați țigara, 
lăsafl la o parte comoditatea 
dăunătoarei Antrenori, urmăriți 
modul de viață al acestora. Luați 
în această direcție exemplul ru
șilor".

lată o declarație plină de ade
văr, făcută de o personalitate 
competentă din fotbalul englez. 

tîta succes. L-am întrebat pe Ray
mondo Sapporta oe părere are 
despre actuala ediție.

„Imediat am să vă spun și asta.. 
Dar înainte vreau eu să vă pun 
o întrebare. Ce a fost cu Dinamo?" 
Secretarul lui Real Madrid se refe
rea la acel 8—I de la Sofia.

— Vă imaginați că cei mai con
sternați de rezultatul primei par
tide cu ȚDNA am fost noi, ro- 
mînii. Așa cum spun însă chiar 
adversarii de atunci ai campioanei 
Romîniei pe anul 1955, ei au făcut 
în fața lui Dinamo București cea 
mai bună partidă din activitatea 
lor. Și — așa cum spun jucătorii 
noștri — ei au făcut Ia Sofia cea... 
mai slabă partidă din activitate. 
Am văzut filmul meciului. Apăra
rea noastră a primit 4—5 goluri 
gratuite.

„Și părerea mea inițială era că 
ne aflam în fața unui accident des
tul de frecvent în fotbal. M-a con
vins definitiv asupra aces
tui lucru și rezultatul meciului- 
revanșăde la București și cele ce 
mi-ai spus acum. Dar iată, în plus, 
o părere a mea: o echipă trebuie să 
șteargă impresia unui rezultat slab 
prin alte performanțe de valoare. 
Dinamo București trebuie să apară 
în compania unor echipe de prima 
mină de pe continent".

— Ce perspective sînt pentru ac
tuala ediție a Cupei ?

„Foarte interesante. Atractive. In- 
tîi o noutate: noi vom renunța la 
dreptul conferit de regulament de 
a juca — dacă ajungem pînă a-

Angela Năstase si Gh. lancu 
sînt noii campMi republicani absoluți la parașutism

Joi și vineri au continuat între
cerile din cadrul campionatelor re
publicane de parașutism organi
zate de A.V.S.A.P. In cea de a 3-a 

duminică 28 iudie la Budapesta 
urmînd ca returul să aibă loc du
minică 4 august la Novi Sad.

De asemenea comitetul a stabilit 
ca viitoarea sa ședință să aibă loc 
Ia 17 septembrie la Belgrad cu care 
prilej se va lua în discuție un nou 
regulament de organizare a com
petiției. In ce privește ediția din 
anul 1958 a „Cupei" aceasta pro
babil nu va avea loc din cauză că 
majoritatea echipelor vor avea ju
cători reținuți pentru turneul fi
nal al campionatului mondial de 
fotbal (jin Suedia. (Agerpres)

Cei 11 „Brocher”

Intr-un orășel din Germania 
occidentală pe nume Olpe există 
o echipă care activează ln cam
pionatul regional: S. V. Ottfingen.

Este interesant de remarcat, 
și desigur lucrul acesta e unic 
în momentul de față în lume, 
că în această echipă joacă 11 
fotbaliști cu numele de Brocher.

Menționăm de asemenea că 
echipa a cîștigat detașat cam
pionatul obținînd rezultate exce
lente. In decursul campionatului 
ea a pierdut un singur meci... 
(acela în care unul din „Bro- 
cheri" s-a îmbolnăvit și locul lui 
în echipă a fost luat de un ju
cător cu alt wr— !?!).

Penaltiul poate fi apărat?

Despre valoarea lui Pianicka 
este inutil să vă mai vorbim. 
El a fost unul dintre cei mal 
mari portari ai tuturor timpuri
lor. Un lucru trebuie însă rea
mintit: Pianicka a fost un ade
vărat maestru în apărarea pe-

clubului Real Madrid —

colo — finala la Madrid. Care sînt 
echipele mai tari!? Personal am o 
părere excelentă despre Steaua Ro
șie Belgrad. A fost echipa care a 
dat cel mai mult de furcă Real 
Madridului în prima ediție a Cu
pei. Cred de asemenea că Manches
ter United — în primul rînd — și 
Milano vor avea lin cuvînt greu 
de spus, ca și Vasas sau 
ȚDNA. Nu uit echipa cam
pioană a Romniei, CCA. Știți cum 
am numP-o noi după turneul in 
Anglia? „Miaratonista"! Fiindcă a 
făcut acolo un maraton fotbalistic 
si ca număr de jocuri și — mai a- 
les — ca frecventă a partidelor. 
O judec ca posibilități după două 
competiții: ^meciurile din Anglia 

unde a lăsat o bună impresie și 
victoria de la Belgrad unde — ca 
reprezentativă a Romîniei — a 
învins Iugoslavia. Două performan
te suficiente spre a o impune. Va 
fi greu în nrima nartidă. va fi freu 
la start, unde emoțiPe debutului au 
adeseori efecte mari".

— Ce ați vrea să spuneți în în
cheiere?

„Că aș dori să văd un meci de 
fotbal în Romînia. Am auzit că 
aveți un public extraordinar de in
teresat pentru fotbal, un public 
care trăiește intens partidele. In 
fața unor asemenea spectatori... 

simți că loci S-ar putea să a- 
vem această ocazie destul de cu
rînd chiar în Cupa Campionilor.

O vor hotărî sorții!“

EFTIMIE 1ONESCU

probă a întrecerilor, lansare de la 
2000 m. cu cădere liberă 30 s«c„ 
victoria a revenit parașutistului 
Nicolae Velicu (Buc.) care a rea
lizat 474 pct. Pe locurile 2 și 3 
s.-au clasat Gh. l-ancu și
l. Negroiu (Buzău) care au tota
lizat 470 p. și respectiv 468 p. 
La fete, locul 1 a fost obținut de 
Elisabeta Popescu (Buc.) cu 259 
p. A 4-a probă și ultima — lan
sare combinată de la 1500 m. — a 
fost cîștigată de Gh lancu cu 651 
p. urmat de O. Popescu (lași) cu 
620 p. și I. Teschlet (Cluj) cu 616 
p. La fete, victoria a revenit An- 
gelei Năstase (Galați) cu 506 p., 
urmată de Elisabe'a Kiss (Or. 
Stalin) 442 p. și Elisabeta Po
pescu (Buc.) cu 3376 p

!n timpul desfășurării acestei 
probe au fost stabilite două recor
duri republicane: Iosif Teschler, 
(deși clasat pe locul 3 din cauza 
punctelor pierdute la pilotarea cor. 
pului în aer), a reușit totuși în 
două lansări o medie de 5,24 m 
depărtare de puncrtul fix, perfor
manță care reprezintă primul re- 

naltiurilor. In fotbal există un 
dicton arhicunoscut „penaltiul 
bine executat este imparabil", 
sau, „nu există un 11 m. para- 
bil, decît cînd este prost tras". 
Din declarația sa, pe care o re
producem mai jos, reiese că Pia
nicka nu este de aceeași părere: 
„Și penaltiul bine tras poate fi 
apărat cu condiția, ca portarul 
să aibă inspirația să ptonfeze :n 
direcția în care se trage". Fiind 
întrebat cum a reușit să rețină 
foarte multe penaltiuri. el a răs
puns că „tot secretul constă în 
plasament șl nu atît în eficaci
tatea șutului executat de adver
sar". Pianicka se așeza întot
deauna cu un metru în st-nga 
mijlocului porții, avînd posibili
tatea să rețină mingile trase pe 
stingă sa pe un spațiu mai mic. 
iar în dreapta, posibilitatea efec
tuării unui plonjon mai mare.

Se pare că această experiență 
împărtășită de Pianicka a fost 
folosită cu mult succes și de por 
tarui scoțian Morrison care în 
recentul campionat a apărat nu 
mai puțin de 23 penaltiuri 1 Un 
adevărat record 1

La începutul junii august va so
si în țara noastră echipa selecțio
nată de fotbal a orașului Atena. 
Fotbaliștii greci vor susține trei 
întîlniri amicale la Timișoara. 
București și Constanța.

ln primul meci, echipa selecțio
nată o orașului Atena va juca la 
4 august în compania echipei ști
ința Timișoara, urmlnd ca ia 8 au. 
gust să întîlnească în Capitală pe 
stadionul Republicii formația Pro

Un mare număr de ziariști și radio-comentatori 
vor urmări întrecerile sportive de la Moscova

Jocurile sportive de la Moscova 
se situează în atenția presei spor- 
tive din lumea întreagă. Pînă în 
prezent, la biroul de presă al Jocu. 
rilor au fost înregistrați ceste 150 
de ziariști, de radio-comentatori 
din 23 țări. Printre cei care au so 
sit în Capitala sovietică se află șe
ful secției sportive a agenției

Cupa Galea la tenis
R. F. G.—R. P. R. 4-1

Azi: R. Cehoslovacă—R. P. R.
BRATISLAVA (prin teiefon).ț

După ce în prima întîlnire din 
cadrul Cupei Galea, echipa R.F.G.

rord republican al probei de lan
sare de la 1500 m. cu cădere li
beră și aterizare la punct fix; la 
aceeași probă Angela Năstase a 
stabilit primul record feminin cu 
o medie de 23,22 m. depărtare de 
punctul fix.

La sfîrșitul întrecerilor, titlul de 
campion absolut la parașutism 

“ bați pe 1957 a fost decernat 
sportivului Gh. lancu care a to
talizat 1607 p. La fete, titlul de 
campioană absolută la parașutism 
a revenit sportivei Angela Năstase 
cu 1263 o.

O LAZAR
corespondent voluntar

• parașutistui francez Jean Coupe 
a stabilit joi La Toulouse un nou re
cord mondial de cădere liberă, fără 
aparat de oxigen, sărind de la o 
altitudine de 7500 m.

• Echipa reprezentativă masculină 
de volei a Franței a susținut recent 
o întîlnire în R. Cehoslovacă, în lo
calitatea Hradek Kraiove în compa
nia unei selecționate de juniori a 
regiunii. Victoria a revenit tinerilor

voleibaliști cehoslovaci cu scorul de 
3—2.

0 La 25 iulie s-au desfășurat la 
Praga ultimele finale din cadrul 
campionatelor internaționale de te
nis ale R. Cehoslovace. In proba 
de simplu bărbați victoria a revenit 
tenismanului cehoslovac Javorskl. 
care l-a învins pe Schonbrun cu 6-2 
6-1, 5-7, 6-3. La dublu bărbați pere

chea Javorski-Krajcik a dispus de cu
plul Schdnbrun-Zabrodski cu 13-11, 7-5, 
6-3

0 Joi seara, în cadrul unui concurs 
atletic desfășurat la Praga, atletul 
brazilian Fereira Da Silva, aflat în 
drum spre Moscova, a sărit 15,32 m. 
ia triplu salt.

0 Liga Europeană de Natație a co
municat oficial Federației de natație 
din R.P.R. că la turneul de polo 
„Trofeo d’Ttalia”. un arbitru romîn 
va fi trecut pe lista oficială a arbi
trilor

e Pe pista velodromului din Zu
rich s-a disputat recent un intere
sant concurs internațional de ci

clism. Cu acest prilej fostul campion 
mondial Regg Harris a bătut recor
dul lumii în proba de 1000 m cu start 
de pe loc realizînd timpul de 1’08”.
• Ln cea de a 11-a rundă a cam

greșul București, ln ultimul joc al 
turneului echipa orașului Atena va 
întîlni la Constanța selecționata 
orașului

Echipa ateniană deplasează în 
R.P. Rom nă o tormație reduta
bilă în care figurează cunoscuții 
internaț onali Dermatis, Linoxiia- 
chis, Anghelopoulos, Papoulidis, 
Panakis și Nestoridis.

(Agerpres)

France Press, directorul revistei 
„Miroir Sprint", trimișii speciali 
ai ziarelor „Le Figaro" (Paris), 
„Rude Pravo" (Praga) etc. Și-au 
anunța! sos’rea comentatori spor
tivi ai Societății americane de ra
dio ..Columbia B oadcasting Sys
tem". ziariști sportivi din SILA.. 
Anglia. Franța, israel etc 

a învins formația R Cehoslovace 
cu 3—2, jucătorii germani au în
trecut joi și vineri și pe tenis- 
menii romini cu 4—1 calificîndu-se 
astfel pentru turneul final al 
competiției care se va desfășura 
la Vichy. Singura victorie a re
prezentanților noștri a fost ob
ținută de Alexandru Bardan în 
fața lui Ekiebe. Deși ,au pierdut, 
jucătorii romîni au opus o dirză 
rezistență — în toate meciurile de 
simplu s-au disputat cite trei 
seturi — unor adversari superiori 
și cu o incontestabilă experiență 
competition ală internațională mai 
mare

Rezultatele tehnice: Eldebe-
Bardan 6—4. 4—6, 7—9, Burgert- 
Bosch 6—2, 2—6, 6—0; Burgert- 
Bardan 3—6, 6—1, 6—3; Ek'.ebe- 
Bosch 7—5, 0—6, 6—3; Ekiebe, 
Stuke-Bardan, Serester 6—3, 6—l, 
6-1.

Astăzi și mîine va avea loc 
întilnirea R. Cehoslovacă—R.P.R.

pionatului mondial studențesc 
de șah care se desfășoară la Reyk- 
javyk echipa R.P. Romîne a Intîlnit 
reprezentativa Suediei. La închide
rea timpului de control șahiștii ro- 
mîni conduc cu 1’/?—V2 puncte, două 
partide fiind întrerupte. Celelalte 
partide s-au încheiat cu următoarele 
rezultate; U.R.S.S.-Ecuador 3—Q 
<1); R.P. Ungară-Danemsrca 1—0 
(3); Anglia-R. Cehoslovacă 1—2 (1); 
Islanda-R.P. Mongolă 1 ’/»—’/9 (2);
R. P. Bulgaria-S.U.A. l'A—i/2 (2);
R. D Ce mană-Flnlanda 21/*»— */? (D*

• Echipa maghiară de fotbal va- 
sas care întreprinde un turneu în 
Uniunea Sovietică a susținut la 23 
iulie o întîlnire în compania echi
pei Spartak Stanislav. Meciul s-a 
încheiat cu scor-ul de 1-0 în favoarea 
fotbaliștilor maghiari.

• Intre 18 și 25 august în locali
tatea Tivat va avea loc un mare 
Concurs internaționali de parașutism 
sportiv dotat cu „Cupa Adriatica”. 
La această competiție și-au anunțat

participarea echipei de parașuti«ti 
din U.R.S.S., R.P. Polonă, Austria, 
R.P. Romînă, Franța. R.P.F, iugo
slavia, R.P. Ungară., R.P. Bulgaria și 
R. Cehoslovacă. Potrivit unei hotă- 
rîri a federației iugoslave de aviație 
sportivă „Cupa Adriatica” la para
șutism sportiv se va desfășura eu 
regularitate Ia fiecare doi ani, în 
intervalul dintre campionatele mon
diale.

0 Intr-un meci internațional de 
fotbal desfășurat la 25 iulie echipa 
poloneză Ruch Chorzow a terminat 
Ia egalitate: 4—* cu selecționata de 
amato’-i a orașului Rio de Janeiro 
(Brazilia).

© in continuarea lucrărilor Comi
tetului Uniunii Europene de fotbal 
(U.E.F.A.) s-a stabilit ca meciurile 
turului preliminar al „Cupei Cam
pionilor Europeni”, care se vor 

desfășura tur si retur, să se dispute 
pînă la 30 septembrie. Jocu
rile optimilor de finală vor a- 
vea loc între 1 octombrie și 30 no
iembrie iar sferturile de finală între 
1 decembrie 1957 și 28 februarie 1958. 
Semifinalele sînt programate între 
1 martie și 1 Anrllie. Data finalei 
nu a fost stabilită.


