
Regional

4 s i ă-s e a r ă
PROf.ETARf DM TOATE ȚĂRfLE, UNfȚf-VAt

în sala Floreasca

0 partidă
de mare interes
in Cupa
Campionilor Europeni
la baschet:

Organ al Uniunii de cultură fizică și sport din R. P. Romînă
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C. C. A. înfîlneșfe pe Akademik Sofia
Vechi cunoștințe ale noastre, jucă

torii Akademikutui au poposit ieri 
din>,nea ța în Capitală. Drumul de la 
Sofia și pînă aici cu avionul durea
ză mai puțin de o oră, așa că la 
numai o jumătate de oră după ce 
își depuseseră bagajele la hotel bas
chetbaliștii bulgari erau deja în pli
nă plimbare pe calea Victoriei. Grupul 
lor făcea impresie prin statura atle
tica și talia impunătoare a celor ce-1 
oompuneau. Doar Semov, devenit ti
tularul naționalei bulgare și răsfăța
tul publicului sofiot la ultimele cam
pionate europene masculine, e mă
runțel. Nici antrenorul BOJIDAR 
TAKEV nu face excepție de la media 
de înălțime a echipei. Pentru el Bucu- 
reștiul este 
Șt nici nu

■ meciuri a jucat cu echipele noastre 
naționale sau de club. Chiar și 
FJerold... adversarul indirect de astăzi 
i-a fost tovarăș de întrecere. Antre
norul echipei Akademik are o părere 

^gcelentă despre Herold și ca jucător. 
■ ea conducător tehnic. Părere pe 
Wr și-a completat-o recent și în 

ceea ce privește echipa pregătită de 
„Costi". De altfel Takev a ținut 
să ne comunice că nu și-a schimbat 
cu nimic opiniile (apărute în ziarul 
nostru de joi) asupra întîfoirîi de 
astăzi.

Ai noștri sînt mai taciturni ca de 
obicei. Credem că vor să vorbească 
prin fante. Chiar astă-seară. Meciul va 
pretinde epuizarea ' tuturor forțelor 
spre a obține o performanță mare. 
Echipa Akademik este renumită prin 
ambiția cu care joacă. împotriva ei 
nu ești sigur că ai cîștigat decît... 
după fluierul final al arbitrilor. O 
dovedesc nerformanțele realizate în 
condiți1 dificile de campioana Bulga
rie:. Dar C.C.A. s-a afirmat 
„Cupa Campionilor Europeni" ca 
formație de importante resurse, 
ciurde din etapele precedente au ... 
dat «china noastră care a jucat din 
«în ce —* — . - - -
problemele

•rea unei apărări impenetrabile, eo- 
ive. mai ales colective pentru a- 
nihitarea cu precădere a lui Radev;

un oraș familiar, 
mai ține minte cîte

în 
o 

Me 
ro

mai bine. Pentru astăzi 
care i se pun stnt: rea-

Pag. 2 : Probleme. ale activității 
sportive extrașcolare.

Pag. 3: Magazin sportiv.
Pag. 4: 0 frumoasă victorie a 

.rugbiului rominesc: C.C.A. — 
Swansea 12—6.

Pag. 5: O lecție aspră dar in
structivă : Dinamo Moscova — 
Selecționata B 3—1.

Pag. 7: .4 fost stabilit programul 
1.0. de la Roma din 1960.

Imediat după sosirea lor in Capitală, baschetbaliștii de la Akademik Sofia 
au și pornit să revadă orașul, pentru că cei mai mulți dintre ei U cunosc 
de mai mulți ani. Iaiă-i pe una din terasele Casei Centrale a Armatei, ai 
cărei oaspeți sint, ascultind explicațiile lui Radev, transformat intr-un 
s ghid ad-hoc.
in al doilea nod este necesar calmul, Programul de astăzi din sala Fio- 
cît mai mult calm. reasca: ORA 18.30: în ti hi i re între

Antrenorul bulgar ne-a anunțat câ două selecționate feminine; ORA 20: 
va folosi, probabil, următorul cvintet: C.C.A.—Akademik.
Radev, Gheorghi și Liudomir Panov 
(care sînt... veri și nu frați), Semov 
și Stoimenov. HEROLD 
după toate probabilitățile apel 
următoarea formație de î 
Folbert, l odor, Nedeif, Em. Niculescu, 
Nedelea. Iată loturile complete ale 
celor două echipe:

AKADEMIK: Gh. Panov (9), L. 
Panov (12), Radev (6), Sernov (3), 
Stoimenov (7), llov (13), Lazarov 
(8), Emănoilov (10), Veicev (4), Dir- 
vov (14). 
(5). ""
Em. 
fordogh, M. Răducauu, I. Dinescu, 
Testaban, Pruncti.

Partida va fi arbitrată,
am anunțat, de KOKOREV (U.R.S.S.) 
și VELKEY (Ungaria).

va face 
la 

iiicepere:

Atanasov (11), Blagoev
C.C.A.: Folbert, Fodor, Nedef, 

Niculescu, Nedelea, Pușcașii,

așa cum

EF. IONESCU

0 nouă și uriașă victorie științifică 
a Uniunii Sovietice

Uniunea Sovietică a lansat al treilea satelit artificial al pătrustfuM^ 
Vestea, comunicată de agenția TASS, a făcut cu repeziciune ocolul luanB^ 
stirnind nu numai admirația fără rezerve a oamenilor de știință, dar și oțf 
imensă satisfacție in rindurile popoarelor de pretutindeni, care văd ÎH] 
această nouă și strălucită realizare a Țării Socialismului, o victorie a știin
ței pusă in slujba păcii, o victorie a ideii întrecerii pașnice între cele două] 
sisteme economice, promovată cu fermitate de Uniunea Sovietică. Ch'ar și 
cercurile cele mai reacționare n-au putut ascunde uriașa însemnătate * 
lansării celui de al treilea „sputnik'. Dacă ar fi să socotim nu,nai faptul! 
că ultimul satelit sovietic este de 100 ori mai greu deck cel de al treilea 
satelit american, că greutatea sa este de aproape o tonă și jumătate, încă 
ar fi de-ajuns pentru a ne da seama de avansul luat de savanții sovietici' 
asupra celor americani. Satelitul are, printre altele, un diapozitiv ce co

mandă care programează timpul și ordinea diferitelor operațiuni de rnăsu— 
rare și pune in funcțiune aparatura, un sistem de reglaj automat al tem
peraturii în interiorul său, un sistem telemetrie pentru transformarea mă
rimilor stabilite de aparate în impulsuri electronice recepționate pe Pământ. 
Nu mai vorbim despre tehnica folosită în propulsia acestui satelit. Experțit; 
americani sint de părere că el „nu putea fi lansat decît cu ajutorul unei, 
rachete balistice extrem de perfecționate și prezentînd un avans considerabil: 
asupra celor mai bune rachete fabricate în laboratoarele sau arsenalele 
americane".

Cel de al treilea satelit sovietic, care se învîrtește astăzi în jurul1 
planetei noastre, reprezintă o nouă și importantă etapă în studierea spa
țiului cosmic. în munca de cercetare științifică a păturilor superioare ale 
atmosferei, o contribuție de uriașă însemnătate la progresul științei; 
mondiale

A luat sfîrșit a Xf-a ediție a „Cursei Păcii’*

PIT DAMEN (Olanda) și echipa UNIUNII SOVIETICE pe primul loc 
in clasamentele generale

Echipa R. P. 
in

PR AGA 16 (prin 
misul nostru). Joi 
la Praga cea de a 
diționalei competiții 
trecerea a reunit la
naționale, în componența cărora se

Roniine, învingătoare in ultima etapă* a terminat pe locul IV 
clasamentul general — LUDOVIC ZANONI pe locul 11
telefon de la tri-

seara s-a încheiat
Xl-a ediție a tra-

„Cursa Păcii". în
stări 20 de echipe

O problemă de mare importanță:

Spatiile de joacă" pentru copii!
bim de „necazurile" cu vecinii din 
cauna zgomotului și a... geamu-

Marile orașe, cu mulțimea lor de 
blocuri moderne, cu circulație intensă, 
ou o viață pulsînd puternic, tin- 
țeoc de obicei după întinderi cu iarbă, 
flori multicolore și copaci umbroși. 
Așa a fost și la noi pînă mai acuim 
aîțiva ani cînd — din inițiativa sfa
turilor populare — s-a pornit patrio
tica acțiune de amenajare a .spații
lor verzi". Ca din pămînt au răsărit 
zeci și sute de asemenea părculețe, 
aranjate cu gust și pricepere de gos
podari. Puține mai sînt terenurile vi
rane. altădată focare de infecție, care 
să nu fi luat această nouă și lăuda
bilă destinație. „Spațiile verzi" aii 
schimbat înfățișarea Capitalei, i-au 
dăruit parcă o nouă luminozitate...

Și totuși, pînă nu de mult, vredni
cii edili au scăpat din vedere un as
pect : unde să se joace copiii ? Nu 
este vorba de copiii de vîrstă preșco
lară, care își satisfac dorința de m1'- 
care, de joacă, în 
zi", în solarii, în 
nite publice. Este 
între 8—12 ani,
„bat mingea", care au nevoie de un 
spațiu de mișcare ceva mai 
Iată o problemă care nu s-a bucurat 
de atenția necesară. Dacă
ar veni să se joace pe „spațiile verzi" 
ar strica iarba, ar călca florile, ar 
aduce desigur multe prejudicii, degra-

aceste ,,spații ver- 
parcurile și grădi- 
vorba despre copiii 
despre copiii care

mare.

aceștia

dînd frumoasele locuri despre care 
vorbeam. Neavînd altă alternativă, 
copiii vin să „bată mingea" pe străzi, 
fără să se sinchisească de circulația 
vehiculelor, de pericolul accidentelor 
care-i pîndește la fiecare pas.

Există oare vreo posibilitate de re
zolvare a acestei probleme ? Fără în
doială că da! Și exemplul cel mai 
bun ni-1 oferă Sfatul popular al Ca
pitalei, care — destul de tîrziu, dar 
„mai bine mai tîrziu decît niciodată" 
— a luat inițiativa de a amenaja, 
paralel cu acțiunea de creare a „spa
țiilor verzi" și poate chiar în cuprin
sul acestora, spații de joacă special 
destinate. In felul acesta, copiii nu 
vor mai aglomera străzile, nu se vor 
mai expune la accidente. Spațiile de 
joacă nu vor cere amenajări deose
bite, costisitoare. Un simplu teren vi
ran, nivelat, acoperit eventual cu zgu
ră, poate servi excelent acestui scop. 
Este nevoie doar de puțină bună
voință și de cheltuieli minime pen
tru a-1 acoperi cu iarbă. Deocamdată, 
activiștii Sfatului popular al Capita
lei caută 
foarte 
copii, 
să-și 
r biții, 
copiii
dia accidentelor. Ca aă nu mai voa-

locurile care vor 
curînd „spații de joacă" 
La depistarea lor ar 

aducă însă contribuția
care au tot interesul să-și știe 
in siguranță, feriți de primej-

deveni 
pentru 
trebui 

Și ?ă-

M. GODEANU

aflafl alergători de certă valoare. Ur
mărită cu o deosebită atenție de sute 
de mii de spectatori înșiruiți pe traseu, 
conțietiția s-a ridicat la un nivel teh
nic superior. După cele 12 etape, care 
au stârnit un viu interes în rîndul 
amatorilor de ciclism din întreaga Eu
ropă, victoria finală a revenit ciclistu
lui olandez PIT DAMEN și echipei 
UNIUNII SOVIETICE. Tîrziu, pe ma
rele stadion din Praga cicliștii au pri
mit răsplata susținutelor lor eforturi 
fiind îndelung ovaționați de zecile de 
mii de spectatori praghezi.

Ultima etapă a marii competiții a 
prilejuit o frumoasă afirmare a cicliști- • 
lor noștri care au încheiat cei 214 
km. cu o victorie a reprezentativei 
noastre. Este prima victorie de etapă 
pe care o repurtează echipa R'. P. Ro-

De altfel, echipa noastră a avut o 
comportare remarcabilă, ocupînd locul 
al IV-lea în clasamentul general.

Deși în preajma startului spiriteW 
păreau destul de liniștite (aveai impre-' 
sia că toji sînt mulțumiți cu locurile 
pe care le ocupau după etapa Tabor 
— Brno) totuși lucrurile nu s-aj pe-1 
trecut așa. Și aceasta din pricina' 
cicliștilor romîni. Ei acționează — 
spre surprinderea tuturor — chiar de 
la plecare cu întreg efectivul: C, Du
mitrescu, L. Zanoni, G. Moiceanu, Gh, 
Șerban, A. Șelaru și N. Vasilescu l

Primele încercări eșuează. Acest* 
nu-i însă motiv de descurajare. Cicliș
tii noștri continuă să acționeze âi

EMIL IENCEC | ’

Invingătorii jac turul de onoare pe stadionul din Praga! Alergătorii din echipa, U.R.S.S. (B. Bebenin, V. 
Kapitonov, Ev. Klevțov, I. Koledov, N.Kolumbiet, P. Vostriakov) și olandezul Pil Damen (in mijlocul cicliști* 
lor sovietici) ciștigătorii ediției a Xl-a a ,,Cursei Păcii" sint ovaționați de spectatorii praghezi.

Teletoto AGERPRES



„Spațiile de joacă" pentru copii !
{Urmare din pag. 1)

rilor sparte. Se așteaptă de la ei 
sugestii privind locurile care ar putea 
primi această destinație, dar și o 
contribuție efectivă la amenajarea lor 
corespunzătoare. Nu trebuie subapre

Miuța" pe stradă este un permanent pericol de acciderue.
(Foto: T. ROIBU)

Alegerile îs secțiile 
pe ramură de sport 

continuă in întreaga țară
Alegerile birourilor de secții pe ra

mură de sport este în prezent una din
tre 'acțiunile organizatorice cele mai 
importante ce se desfășoară în colec
tivele sportive din țara noastră. Vești
le primite pînă acum la redacție con
firmă seriozitatea cu c'are a fost privită 
această acțiune menită să contribuie 
la înviorarea activității sportive de per
formanță. Astfel, de la Orașul Stalin, 
corespondentul nostru regiorfal, AI. Din- 
că, ne relatează că alegerile au și fost 
încheiate într-o serie de colective spor
tive ca VozTîțz, Metrom, Sănătatea, Par
tizanul roșu etc. In acest oraș 'există 
însă ț? colective sportive ta care ale
gerile s au desfășurat Ia un nivel ne
satisfăcător, prin nerespectarea instruc
țiunilor organelor centrale și mai ales 
prin felul formal în c'are ele au decurs, 
ca de pildă la Locomotiva și Carpați. 
'(In ce privește ultimul colectiv, acesta, 
printr-o orientare total greșită, a în- 
ființet un număr de secții cu mult 
peste posibilitățile sale teale). La Cluj, 
acțiunea de alegere a birourilor comi
siilor pe rtanură de sport s-a bucurat 
în general de mult interes. Rezultatele 
-cele mai frumoase le-au avut colecti
vele sportive Locomotiva, Flacăra Tex
tile și Știința, colective în dare alege- 
Tfle sînt pe terminate. De menționat că 
Lin colectivele sportive clujene au fost 
/aleși tovarăși care sînt recunoscuți pen- 
Itru telul în care sprijină activitate^' 
Sportivă l care au avut și în trecut 
/afinități cu aceasta activitate.

La T g. Mureș, — ne scrie corespon
dentul nostru, V. Kadar — pot fi date 
■ca model alegerile efectu'ate în cadrul 
■colectivului sportiv al fabricii „Sima 
tGheza". In acest colectiv sportiv, par- 
Iticipanții la alegeri au dezbătut în mod 
•critic aspectele legate de îmbunătățirea 
/activității secțiilor de fotbal, gimrtas- 
tică, baschet, canotaj, șah, box, fă- 
cînd cu acest prilej șl propuneri pen
tru eliminarea tuturor deficiențelor 
constatate. In același oraș, alegerile au 

■ decurs în condițiuni satisfăcătoare ta 
■colectivele sportive Voința, Progresul 
• Sfaturi și Clubul Alimentar.

In sfîrșit, din Iași aflăm că șt ta 
/acest oraș alegerile birourilor comisii- 
llor pe ramură de sport au însemnat un 
moți pas către îmbunătățire'a activității 
sportive. Merită a fi elogiate — pentru 
felul în care au organizat alegerile 
e- colectivele sportive Locomotiva. Țe
sătura și triate colectivele școlare. 
Conform planului stabilit de către co
mitetul de organizare U.C.F.S.-oraș 
facțiunea de alegere va fi închefată în 
'toate colectivele pînă la data de 5 
‘iunie. 

ciate nici posibi itățiie comitetelor de 
stradă. De asemenea, vor putea con
tribui în largă măsură cei „dinect 
interesați": organizațiile U.T.M., ele
vii, pionierii. Și nu ne îndoim că 
sfaturile populare raionale, în sarcina 
cărora revine ducerea la bun sfîrșit

sarcină Je prim p!an și în regiunea Stalin
P'uiă ii prezent, cele 375 colective 

sportive din regiunea Stalin numără 
(>8.762 membri înscriși în U.C.F.S., 
ceea ce reprezintă 50 lai sută din an
gajamentul luat pentru întregul an. Ți- 
nînd seama că au trecut numai cinci 
luni, numărul membrilor înscriși ar pă
rea satisfăcător. Privind însă ritmul 
înscrierilor comparativ cu cel din alte 
regiuni ale țării, acesta nu ne poate 
mulțumi, el fiind sub posibilitățile re
giunii Stalin. Cauzele ? In primul rină, 
faptul că unele comitete raionale și 
orășenești de organizare a U .C.F.S. 
{Sibiu, Mediaș, Sighișoara) și unele 
colective sportive nu au desfășurat o 
susținută activitate in domeniul 
atragerii de noi membri decit în 
prima perioadă șl au dus în general 
o muncă de campanie, neconsiderind 
această acțiune drept o problemă cen
trală permanentă.

Să aruncăm o privire asupra situa
ției din Orașul Stalin. Aci, și-au dat

Probleme ale activității sportive extrașcolare
• Un raid în trei școli fruntașe în sport • Sport ș:._ supraaglomera
re • O semnificativă schimbare de atitudine • Trebuie limitată acti
vitatea sportivă extrașcotară la an urnite forme ?

- m vizitat zilele acestea trei dintre cele mai mari școli medii din
Zf Capitală- Școala medie nr. 1 „N. Bălcescu", Școa.'a medie nr. 22 

Gh Lazăr" si Școala medie nr. 18 „M. Eminescu". Tema acestui
mic raid era desigur.'activitatea sportivă, dar privită printr-o prismă „de 
sezon" șl anume activitatea sportivă extrase olară a elevilor in preajma sfir- 
șitului de an școlar.

Am ales' intenționat trei școli 
cunoscute pentru via lor acti
vitate sportivă, pentru rezulta

tele frumoase obținute de elevi și eleve 
în diferitele competiții școlărești pre
cum și în secțiile unor cluburi și co
lective sportive din afara școlii. Cum își 
petrec de fapt timpul liber sportivii ce
lor trei școli? In majoritate, ei sînt 
selecționați în secțiile pe ramură de 
sport ale colectivului școlar și își duc 
activitatea în orele de colectiv, sub 
îndrumarea profesorilor de specialitate, 
și duminicile, în competiții. Nu este 
inutil să spunem că profesorii ‘din 
școlile vizitate dovedesc față de orele 
de colectiv sportiv o preocupare la 
fel de ateistă ca și față de cele de clasă, 
fapt care explică în buna măsură suc
cesele înregistrate îndeosebi în între
cerile din campionatele școlare. Sînt 
bine cunoscufi în lumea sportivă a 
elevilor din Capitală Jucătorii de volei, 
baschet, handbel, de la liceul „N. Băl
cescu", atletele, gimnastele și volei
balistele de la „Lazăr" sau reduta
bila formație de handbal redus a școlii 
sportive de elevi, alcătuită în majori- 
taie din sportivi de la școala medie 
„AL Eminescu". 

a acestei importante acțiuni, vor pri
mi cu bucurie orice sprijin care ar 
putea impulsiona amenajare de „spa
ții de joacă".

Și acum, o sugestie. Cie-ar fi dacă 
asemenea „spații de joacă" s-ar ame
naja pentru început in crteva mari 
parcuri ale Capitalei? In Parcul de 
Cultură și Odihnă există destul de mul
te baze sportive, dar pe lingă faptul că 
ele sînt situate prea departe de centrul 
aglomerat al orașului, nici nu ar putea 
sta la dispoziția copiilor, deoarece ele 
sînt proprietatea diverselor colectiv» 
sportive. Sîntem însă convinși eă 
„spații de joacă" s-ar putea amenaja 
de îndată in Cișmigiu și Parcul Liber
tății, cari au avantajul de a f» 
parcuri centrale. S-ar putea încinge 
aci adevărate campionate de ,^niuță", 
saturînd nevoia de mișcare, de joacă 
a copiilor. Și ar fi, oricum, un în
ceput promițător, stimulațiv_.

Iar toate ceâr de mai sus, destinate 
în cea mai mare măsură Capitalei, își 
păstreauă valabilitatea și pentru a't« 
mari orașe ale țării. Ce părere au co
mitetele executive ale sfaturilor popu
lare din Timișoara, Cluj, Iași și 
Craiova, Tg. Mureș și Oradea, care 
încă n-au făcVt nimic în acest sens ?

adeziunea de membri în U.C.F.S. 
18.172 oameni ai muncii. Față 
de angajamente, cifra indică un procen
taj de realizare de sută la sută. Unele 
colective ca Poligrafia, Aripile C.F.R., 
Radiatorul, Școala medie Nr. 4, Auro
ra, Nivea, Oltul etc. au depășit chiar 
sarcinile pe care și le-au luat. .Altele 
insă, ca de pildă Steagul roșu. Trac
torul și altele la fel de mari, sînt de
parte de a fi realizat sarcina inițial 
propusă. Astfel, la Steagul roșe au 
fost înscriși în U.C.F.S. doar 1000 
membri in loc de 2264 cit este anga
jamentul, iar la Tractorul 850 jață de 
2000.

Este necesar ca ritmul inscrier.îor 
de membri in U.C.F.S, să fie intensi
ficat. Folosindu-se cele mai variole 
măsuri organizatorice și de propagan
dă, numărul celor înscriși in U.C.F.S. 
va crește și în regiunea. Stalîn mai 
mult decit pînă acum.

AL. DINCĂ „ — coresp. regional 

i cu aceasta, intrăm în al doi
lea „sector" al activității extra
școlare a elevilor sportivi: școlile 

sportive de elevi. Spre deosebire de 
unele orașe din restul țării, ta Capi
tală aceste școli au și cadrele și con
dițiile necesare șl constituie cu ade
vărat un mijloc de creștere a măies
triei sportivilor școlari. De aceea nu 
este de mirare că întîlnim mulți dintre 
elevii și elevele școlilor vizitate, ca 
sportivi de bază ai școlilor sportive 
de elevi. In sfîrșit, pînă la înființarea 
clubului sportiv școlar al Capitalei, 
unii dintre cei mai talentați sportivi 
ai acestor școli au activat în secțiile 
unor colective sportive sau cluburi 
care, fără să tuteleze propriu-zis șco
lile, tacheiaseră cu acestea convenții 
menite să ducă Ia o colaborare avan
tajoasă pentru ambele „părți". Ca 
exemplu, clubul Progresul oferea șco
lii „Gh. Lazăr" în schimbul elemen
telor folosite în secțiile clubului, drep
tul de a utiliza instalațiile stadîonu’ 
lui de pe str. „Dr. Stoianovici".

J asistăm aiit asupra formelor de 
activitate sportivă extrașcvlară pen
tru a demonstra ce loc ocupă ea 

în viața școlilor vizitaie. Vacă nu 
cumva' această amploare dăunează 
procesului de îrwățămîrrt sau duce la 
supraaglomerarea elevilor? Am cerce
tat foarte atent acest aspect și con
cluziile nu sînt defavorabile. In primul 
rind, am constatat o atitudine mult

Pe malul „Herăstrăului" 
în... schimb de experiență 
O utilă consfătuire a președinților de colectiv sportiv din raionul 

T. Vladimir eseu

Zilele de caniculă au trezit puternic 
la viață „Ilerăstrăul"l Schijurile brăz
dează ’ apa liniștită a lacului, pe nu
meroasele terenuri de volei, baschet 
sau tenis te iniimpină o animație neo- 

■ bișnuită, iubitorii notației n-ctu așteptat 
o invitație... specială pentru a popula 
plajele centrelor nautice. „Ilerăstrăul" 
a devenit un „refugiu" și pentru mii 
de oameni care, la umbra, copacilor, 
privesc cu incintare frumoasa panora
mă a lacului. Nu lipsesc, desigur, nici 

' copiii, care completează de minune Q- 
cest tablou pe care nici cel mai iscusit 
maestru al penelului nu l-ar putea, iri
tați yi aidoma. Cu toții sini oaspeții 
obișnuiți ai lacului, ai pitoreștilor așe
zări, ai potecilor... Am intilnit insă și 
altfel de vizitatori — cei despre care 
vă vom vorbi mai mult -— veniți aici 
nu pentru odihnă sau recreare, ci cu 
o treabă precisă. Și, chiar una foarte 
importantă: „Ziua președinților de co
lectiv sportiv". Pentru a încheia capi
tolul... prezentărilor trebuie doar să 
precizăm că in după-amiaza aceea 
cind mercurul termometrului vestea 
stabilirea primului... record de căldură 
din această vară timpurie, pe una din 
terase începuse consfătuirea celor 30— 
40 de președinți ai colectivelor sportive 
din raionul „Tudor Vladimirescu.". In
genioasă idee! Cum s-ar spune: o 
ședință la... iarbă verde!

Am scris in carnetul de însemnări: 
Tov. Puiu Anghel, președintele consi
liului raional U.C.F.S.: o bună metodă 
de muncă, și... am ocupat unul din pu
ținele scaune rămase libere (mai Ur
ziți am aflat că ele fuseseră... repar
tizate tovarășilor de la colectivele 
F.C.A. Hie Pintilie, F.C.A. 7 Noiem
brie, Progresul București, FI. roșie 
Pielari, I.O.R. etc).

*
Tema consfătuirii : Spartachiada de 

vară a tineretului. Pentru un reporter 
este un lucru deosebit de plăcu*  să 
fie martorul unor realizări. Dacă nu, 
cel puțin să afle apoi de ele. Am în
cercat acest simțămînt și atunci cînd 
am 'auzit că la colectivul Recolta MAS 
s-au tipărit peste 1.000 de afișe și 500 
de lozinci mobilizatoare, că aproape 
620 de tineri s-au întrecut la atletism, 
fotbal, nafație, ciclism, volei etc„ că 
în toate cele zece grupe sportive s-au 
făcut numeroase înscrieri în vederea

înainte de începerea orei de educație fizică, elevelor de la „Lazăr" nu le 
strică un ușor antrenament de volei!

schimbată in bine a direcțiunilor 
a profesorilor de alte 
față de sportul 
unde acum cîțiva 
de geografie sau limbă 
să apere sportul era o 
tăzi excepția o constituie. tocmai cei , 
ce nu înțeleg încă rolul pozitiv al 

sportului. Dar o mențiune este nece
sară: schimbarea în mentalitatea cor
pului didactic nu s-a produs de la 
sine, cl cu ajutorul profesorilor de 
educație fizică. Aceștia au încetat să 
privească unilateral munca proprie, 
în dauna procesului general de îrevă- 
țărrânt și educație, au înțeles că șco
lile sînt pepiniere de cadre bine pre
gătite și nu exclusiv de... sportivi și 
s-au adaptat cerințelor majore. Așa 
se face că astăzi eleve ca Anca Gu- 
rău, Angela- Marinescu, Marinela Bă- 
lănescu. Lesner Ingrid (pentru a nu 
exemplifica 
liceul „Gh.
deopotrivă 
terenul de 
întllnit aci simptomul îngrijorător al 
supraaglomerării elevilor cu activități 
sportive extrașcolare: profesorii de e- 
ducație fizică au știut să-și planifice 
aceste^ activități de asemenea natură, 
incit ele să nu prejudicieze cu nimic 

..pregătirea elegilor în perioada de

in 
ani

și 
specialități, 

școală. De 
un profesor 

romînă care 
excepție, as-

decit cu sportive de la 
Lazăr") sînt o fală a școlii 
la învățătură ca șl pe 

sport. Iată de ce n-am 

participării la prima etapă a Sparta- 
chiadei. Și, nu era singurul lucru im
portant din aceiasfă consfătuire. Aproa
pe 700 de tineri au luat parte la între
ceri și în cadrul colectivului ..Metalo- 
sport". Ce păcat însă că un colectiv 
puternic ca acesta (cuprinde sportivi 
din... 540 de unități) nu are nici o 
bază sportivă proprie I Cînd exista dra
goste pentru sport, învingi foarte ușor 
greutățile. De acest adevăr m-au con
vins și cuvintele prof. Gh. Stânu-ilă de 
la șc. medie nr. 17, care 'a ariî'.nt că 
420 de elevi din școala sa participă cu 
entuziasm la întrecerile din cadrul 
Spartachiadei chiar dacă — în lipsa 
unor baze corespunzătoare — aleargă 
„suta de metri" pe o... stradă asfaltata 
și fac cursa cu obstacole în sală_

Discurile continifau încă, dar i-am pă
răsit pe cei vîrstnfci care se sfătuiau 
cum să organizeze mai bine Sparta- 
chiada pentru a-i urmări pe cei tineri 
care, la cîțiva pași, pe frumoasa bază 
sportivă a colectivului „Sfaturi popu
lare" își disputau cu ardoare îi tbetatea 
în întrecerile... Spartachiadei

★
De fapt, acesta era și scopul: o con

sfătuire și un rodnic schimb de expe
riență intre președinții colectivelor... 
Am urmărit cilva timp întrecerile. Nu 
rezultatele tehnice ni se par cele mai 
im port arde. De altfel, ar fi și prea 
multe. Să spunem doar că în după-a- 
miaza aceea aproape 200 de tineri și 
tinere au participat la deschiderea fes
tivă a Spartachiadei și apoi la fru
moase întreceri de tir, popice, atletism 
și volei. Grupele cu cea. mai bimă mo
bilizare : Institutul de proiectări. Sfatul 
popular Letlin, Gospodăria Tei Toboc, 
Sfatul popular Tudor Vladimtreșc^ 
Sfatul popular al Capitalei. O 
că deosebit de îmbucurătoare. In m^r 
locul participant:Hor am uiiihrt toți 
antrenorii colectivului sportiv: T. Ni- 
culescu de la ...box, L. Davidescu șf
I. Petruț, baschet, Gh. Chirulescu, /c/- 
bal și... schi. Ștefan Popescu,

Seara, cei virstnici care participase
ră la consfătuire și cei tineri care se 
intrecuseră cu at it entuziasm, treceau 
pe aleile parcului, împreună, mulțumiți 
că au făcut o treabă bună.

DAN GIKLEȘTEANU

didactică. Mal 
au avut grijă să 

colectivelor și du

■sa

vor

maximă activitate 
mult decit atît, ei 
pună în vedere și. 
burilor unde activează elevi ai școlii 
respective ca în perioada tezelor și 
în alte perioade grele pentru elevi, 
aceștia să capete timpul necesar pre
gătirii, prin ușurarea programului de 
antrenament și competiționa!

In discuțiile avute cu profesorii de 
educație fizică s-a ivit însă tin 
aspect al problemei care. deși 

adiacent, socotim că merita toată 
atenția. Este vorba de viitoarea ac
tivitate a elevilor sportivi, în școlile 
destinate ca surse de cadre pe.nt-u Clu
bul sportiv școlardîn Capitală; Se 
pare că elevii acestor școli nu 
mai avea dreptul să activeze în sec
țiile altor colective sau cluburi. Este 
just acest lucru? La prima vedere’, 
da, pentru că este normal ca cei mai 
buni sportivi ai școlilor să facă parte 
din clubul lor. Dar ce te faci cu 
ceilalți elevi, elementele de valoare 
medie? Ia? secțiile 
cluburilor de unde își 
meritele' tinere? Iată 
necesară o discuție 
această temă, pentru ca în anul viita 
acest aspect al activității sportive K 
trașcolare să-și poată găsi cea' ma 
justă rezolvare..

colectivelor și 
vor recruta e’e 
de ce socolirr 
mai amplă p<

A. G.



11 martie 1912:
O, cît de clar cântarea soliilor 

albastre!... La mii de kilometri, spre 
părnîiiturilor noastre.

Erai departe, țară... Și totuși, cît deaproape mi 
supremului efort! Cu-ntreaga ta lirmină, peste pămint 
o navă spre-al sufletului port.

Și te-am 
ca de stei. — 
tinerețea ei.

Și cînd,

aud cum se ridică-n slavă, sub zărite 
mările din Sud, eu am simțit vibrarea.

primit curată, bogată în tărie, trecînd 
Eram a coi o țara, frumoasa Rominie,

te-am simțit în clipa 
și ape, veneai ca și

peste secunda tăcută, 
și gloria-i sportivă și

în înserare, acorduri vii sunară, sub tricolorul nostru cu 
pînzeli-i subțiri, mai mult ca niciodată aproape mi-ai fost țară, — și la- 
cruoi aveau ochii, seninele priviri.

N. DUMBRAVA

Omul care a montat 850 de ringuri
Cînd spectatorul pătrunde pe poarta 

stadionului, grăbindu-se să-și ia în 
primire locul pentru care făcuse pro
babil multă vreme „coadă” la casa de 
bilete, preocupările sale se îndreaptă 
desigur spre întrecerea care urmează 
să înceapă. Cine ar putea să se gîn- 
dească, in astfel de împrejurări, la a- 
cei anonimi slujitori ai sportului, cei 
care pregătesc „teatrul de luptă", 
străduirdu-se ca sportivii să aibă 
cele mai bune condițiuni de întrecere! 

și cu spectatorii galelor de box. 
unde să știe ei cită muncă cere 

montarea ringului, cum trebuie să 
procedezi pentru a avea gata pregătite 
toate ustensilele, de la bandaje și 
pînă la scaunele pe care se așează 
boxerii în pauza dintre reprize! Ei 
bine, iată că a venit vremea să vă 
facem cunoștință și cu un asemenea 
modest soboL Numele lui ? Alexandru 
Petrescu. Vîrsta ? 50 de ani. Ocupa
ția ? Montează de 12 ani toate rin
gurile de box din Capitală. Adică le 
montează, le demontează și apoi le... 
montează din nou. Dăr aceasta nu 
este •— de fapt — decît o ocupație... 
extraprofesionaflă. Intr-adevăr, Ale
xandru Petrescu este în viața de toate 
zilele vopsitor la C.F.R., meserie pe 
care o ta e de ani șî ani de zile. Și 
atunci, de unde pînă unde... monter 
de ringuri de box?

Povestea începe prin anul 1945. A- 
lexandru Petrescu fusese ales 
mitetul sportiv de la S.T.B. Pe 
printre „tramvaiști" boxul se 

e o mare popularitate. Dornic 
mina de ajutor la reușita

organizate la S.T.B., s-a apucat 
monteze ringurile. Cu timpul, cîști- 
gînd o adevărată experiență în ma
terie, a început să fie solicitat și de 
alți organizatori. Și astfel se face că

să

primul meci inter
școlar de fotbal
învingătoare cu 1—0: echipa 

liceului „Matei Basarah“

în co- 
atunci, 
bucura 
să dea 
galelor

Directorul liceului „V. Alec- 
san<lrt“ din Galați a adăpostit 
niște porci în bazinul acoperit 
■de înwt".

Pentru a fi în totul fericit destinul 
Acestor purceluși simpatici, eu socot: 
Dacă le-i pus la dispoziție bazinul. 
Să le aducă si-un... profesor de înot/

V. D. POPA
De multe ori se schimbă în. 

ultimul moment locul de des
fășurare ai meciurilor de hand
bal și spectatorii sînt purtați pe 
drumuri de la un teren la altul.

La handbal, „pașii” nu-s permiși; 
Și-atanci. normal, mă-ntreb si eu: 
De ce pe spectatori lăsați 
Să facă... pași in plus, mereu?...

JACK BERARIU

Alexandru Petrescu a montat de ne
numărate ori ringul de la „Milea" și 
„Paladium", de la „Doherty" și „Re
publicii". Treptat, în „atribuțiile" 
sale au început să intre și alte... o- 
biective. Cine procură mănușile de 
box ? Petrescu. Cine aduce gongul ? 
Petrescu. Cine se îngrijește de ban
daje, de cronometru, de masa pre
sei ? Petrescu.

Firește, asistînd de mai bine de un 
deceniu la galele de box de toate... 
dimensiunile, de la întîlniri interna
ționale și pînă la modeste reuniuni 
de cartier. Alexandru Petrescu a vă
zut și — mai ales — a învățat multe 
în ale boxului. Dacă aduci vorba des
pre box (și nici nu s-ar putea altfel !), 
Petrescu îți vorbește îndată despre 
vremea când un puști mărunțel și nu 
prea voinicos, pe nume Dumitru Cio- 
botaru, venise să boxeze pentru pri
ma oară la București, cînd „Nicu" 
Linca, ucenicul de la „23 August", 
începuse să facă primii pași spre afir
mare, cînd Chiriac și-a luat marea re
vanșă asupra lui Joifas.

L-aan întrebat mai zilele trecute cîte 
ringuri a montat în cei 12 ani de 
„carieră". Mi-a răspuns zîmbind :

— Păi, socoteala e destul de simplă, 
Să zicem 6 ringuri pe lună. Deci cam 
70 pe an. In 12 ani: aproximativ 
850 de ringuri!

Și acum, un ultim amănunt: de doi 
ani. Alexandru Petrescu a obținut ca
lificarea de judecător și cronometror. 
Ambiția sa? Să devină și arbitru! 
Experiența lui pugilistică îi dă de
sigur dreptul ! M. G.

(XX) CANOTAJ (

La școala medie 17, fostul și actua
lul liceu Matei Basarab, se fac pregă
tiri in vederea sărbătoririi centenarului 
liceului. Se string amintiri, informații, 
articole, material documentar care 
poate ajuta la întocmirea unei mono
grafii a liceului.

Această știre pe care ne-au adus-o 
ta cunoștință, mai zilele trecute, ziarele, 
ne-a reamintit că liceul Matei Basarab 
are la activul său o performanță pe 
care istoria sportului romînesc n-o va 
putea omite.

Despre ce este torba ? Joi 15 martie 
1912 a avut loc pe terenul „Olimpia" 
primul meci inter-școlar de fotbal, in
tre echipele liceelor Gheorghe Iuzăr 
și Matei Basarab.

Pe atunci, numărul total al echi
pelor din țară era de... 7. Trei echi
pe de seniori activau ta București, una 
la Ploești și, în afară de acestea, exis
tau trei echipe școlare, toeie din Bucu
rești, ale liceelor Lazăr, Matei Basarab 
și Mihai Viteazul.

Rezultatul meciului care avea să des
chidă o rivalitate de ani de zile între 
cei mai bură fotbaliști ai liceelor Matei 
Basarab și Lazăr a fost: 1—0 pentru 
liceul Matei Basarab. Un cronicar al 
infîlnirii explica rezultatul prin aceea 
că... „din echipa învingătoare făceau 
parte II. Roirfan, C. Mincu și Cosmi- 
novici, jucători încercați ai clubului 
„Olimpia". In aceeași cronică se relevă 
„ardoarea cu care de altfel toți jucăto
rii și-au îndeplinit rolurile". Și pentru 
ca învinșii să nu fie prea ,,supărați" și 
să suporte mai ușor înfrîngerea de 
către colegii lor, cronicarul s-a sim
țit dator să-i consoleze: „Echipa li
ceului Lazăr promite a fi în curînd în 
fruntea colegilor ei". Printre compo
nența echipei învingătoare se afla și 
Niculae Vraca, fratele artistului poporu
lui George Vraca. Pe atunci, aprecia
tul nostru actor era un copil care se 
mulțumea să fie cel mai înflăcărat sus
ținător al fratelui mai mare în evolu
țiile acestuia pe terenurile de sport. 
Mai Urziți însă, George Vraca a deve
nit un valoros jucător de... rugbi, fiind 
chiar rezervă a echipei naționale într-o 
deplasare la Paris, [

Din această amintire despre începu
turile actioității fotbalistice în liceele 
noastre nu trebuie să neglijăm și un 
alt aspect, pe care unele din ziarele 
vremii îl înfățișează. De cele mai multe 
ori, venind să-și dispute pasionantele 
meciuri, elevii aveau serioase incidente 
cu deținătorii terenurilor, ba uneori se 
produceau și busculade. Și nu o dală 
s-a întîmplaf ca două echipe școlare să 
plece acasă fără a-și fi disputat întîie- 
tatea, pentru că proprietarii neînțelegă
tori le interziceau accesul pe teren. 

1 S. ALBU

A trecut mai bine de un an de la 
apariția ordinuihii nr. 49 al 
M.I.C., care stabilea că educația 

fizică nu mai reprezintă o dexteritate 
și recomanda ca orele de educație fi
zică să aibă un conținut cît mai atră
gător, în care scop profesorilor de e- 
ducație fizică le revenea misiunea de 
a îmbina metodele lor de lucru cu 
toată măiestria pedagogică de care sînt 
capabili. Se hotăra totodată ca direc
torii de școli să fie direct răspunzători 
de buna pregătire fizică a elevilor, în 
armonie deplină cu pregătirea lor în

de 
de
un

> telectuată și politehnică. O serie 
[ alte recomandări priveau secțiile 
i învățămînt și ele se refereau la _
[ control eficace a activității sportive din 
i școli.

Toate btme dacă aplicarea strictă 
a celor conținute în ordinul nr. 

, 49 ar fi constituit o preocupare
i pentru toți cei vizați — în special di- 
> rectorii de școli... Este foarte adevărat 
[că în multe cazuri interesul pentru 
[ lărgirea sferei de activitate sportivei 
i în școli și în general solicitudinea ma- 
1 nifestată în diverse probleme adiacente 
[ acesteia s-a făcut simțită în timp util.

Ne stau în față o serie de exemple 
pozitive, de conduceri de școli care 
au aplicat riguros acest ordin: școlile 
medii Gh. Lazăr. Ion Creangă, I. L. 
Caragiale, Gh. Șincai din Capitală, șc. 
prof, de electricitate din Timișoara, șc. 
prof, de energie din Sibiu, șc. med. Gh. 
Bacovia din Bacău etc. Au fost însă și 
cazuri cînd ordinul nr. 49 n-a fost 
respectat, prevederile lui s-au realizat 
după multe tergiversări sau nu s-2u 
materializat nici pînă astăzi. Cum poa
te fi apreciată altfel atitudinea condu
cerii școlii medii mixte de 11 ani-din 
Șmileul Silvan iei cu a cărei îngăduință 
sala de sport a școlii este folosită de
seori pentru baluri sau serate dansan
te ? Dar lipsa de înțelegere pentru ac
tivitatea sportivă a elevilor, dovedită 
de conducerea școlii medii de II ani 
din Calafat, care a dispus transfor
marea sălii de gimnastică în laborator? 
Să nu mai vorbim de modul arbitrar 
în care au fost încadrați unii profesori 
de educație fizică, din vina secțiilor 
de învățămînt, fără a se ține seama 
de calificarea lor, de experiența lor 
pedagogică sau de dragostea lor pen
tru muncă.

P' entm cei .care au ignorat sau: 
continuă să ignoreze acest or
din, le amintim că aplicarea or

dinului nr. 49 reprezintă o cale către; 
realizarea sarcinilor ce decurg din. 
Hatărîre. Directorii de școli, cu con
cursul profesorilor de educație fizică 
vor trebui să rezolve cu mai multă 
promptitudine în special problema asi
gurării condițiilor materiale necesare 
practicării educației fizice și să diri
jeze efectiv activitatea sportivă a ele
vilor. O sarcină speciala, de mare ac
tualitate pentru profesorii de educație 
fizică: ei vor trebui să-și alcătuiască pro
gramul de pregătire în vederea cam
pionatelor școlare, în așa fel înctt să 
se limiteze la două antrenamente pe 
săptămînă, iar concursurile să fie pro
gramate cu strictețe numai duminica. 
Aceasta ținînd seama că elevii se află 
în perioada tezelor și a pregătirii pen
tru examenele de sfîrșit de an. Și în 
sîîrșit, o recom.andație pentru secțiile 
de învățămînt: în școlile pedagogice 
și în școlile sportive de elevi să fie 
încadrați cei mai competenți profesori 
de educație fizică cunoscuți pentru fe
lul în care știu să îmbine pregătirea 
teoretică și practică a elevilor cu pro
cesul de educație...

...Pe cînd am putea consemna ca în
făptuite aceste deziderate ?...

TIBERIU STAMA

FIECARE
MEMBRU

AL U.C.F.S
UN PARTICIPANT
LA SPARTACHIADA

P. NORIN, ORAȘUL STALIN. — 
1) Așa cum s-a anunțat, din catego
ria A la fotbal retrogradează ulti
mele două clasate. Tot ultimele două 
echipe — din fiecare serie — retro
gradează și din categoria B. •— 2) 
E prematur să discutăm ce se va 
întimpla cu Dinamo Gluj, în eventua
litatea că Știința Cluj va intra în 
„A". Poate va rarriîne la Cluj, poate 
va reprezenta alt oraș în prima ca
tegorie a țării. Dar, deocamdată, Di
namo Cluj cu cele 17 puncte ale 
sale, are de lămurit o problemă mai 
urgentă și mai... arzătoare: aceea a 
rămînerii sau a nerăninerii în cate
goria A. După aceea, putem sta din 
nou de vorbă !

MOISE CRĂCIUNESCU, LOCO.— 
Informația pe care o dețineți nu este 
exactă: luliu Baratki n-a jucat ni
ciodată într-o echipă franceză. A 
fost o perioadă cînd a făcut parte 
din lotul cunoscutei echipe maghiare 
Hungaria. El a și jucat de multe ori 
în echipa națională a Ungariei.

GH. CITI MI A, TECUCI. — 1) Re
cordul ktmii la aruncarea suliței: 
85,71 ni. (Danielsen, Norvegia). — 
2) Metalul Reșița a cîștigat Cupa 
R.P.R. în 1954. Scor: 2—0. Poarta 
adversă, a lui Dinamo București, era 
apărată de Const an tinescu.

VAS1LE GINDEA, CIMPINA. — 
Ca și celelalte echipe din categoria»; 
B, Progresul C.P.C.S. rănrîne 
pleacă din categoria respectivă, __
funcție de rezultatul final al cam-r- 
piooatului.

GICĂ VARDIMIREANU, OLTENI
ȚA. — 1) Angelica Rozeanu a ctțti-r- 
gat titlul de campioană mondială la 
simplu femei 6 ani la rînd. Este <*«  
performanță nerealizată de nici o altăi 
jucătoare de tenis de masă. — 2)# 
Echipa timișoreană Chinezul a cu
cerit de cele mai multe ori caiiipio-'- 
natul țării, la fotbal: de 7 cri. Și încăj 
o precizare: consecutiv (1921—1927);. 
La această echipă de mare clasă a> 
fotbalului nostru a jucat actualul an
trenor Enwich Vogi, în postul da» 
half centru. — 3) Nu știm în mod: 
precis care a fost motivul care ia- 
determinat în urmă cu zeci de ani. 
pe englezi să creeze o minge ovală 
pentru rugbi. Un șugubăț spunea că,, 
de fapt, la început, mingea a fost 
rotundă, dar din cauza ,,grămezH«“’ 
s-a... turtit și așa a rămas pînă îru 
zilele noastre! Adevărul este că., 
fără această minge ovală, care în? 
căderea ei pe pămînt ia direcții atîtt 
de neprevăzute, rugbiul n-ar nțai fi„ 
poate, un sport atît de pasionant—
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FORMAȚIILE DE VOLEI DINAMO BUCUREȘTI 
învingătoare în fața echipelor Dinarno Moscova

Oaspeții susțin mîine ultimele întîlniri ale turneului în țara noastră

se poate gospodări singur !

(l'ază din meciul Di homo Bucu- 
Moscooa 3—11.

, una dintre cele mai bune jucătoare de la Dinarno Moscova, 
'nic, dar blocajul efectuat de Tinela Pleșoianu și Doina Ivănescu 

Jț oprit aii lunea voleibalistei sovietice.
rești — Dinarno

/ jMai înainte de a face cronica pro- 
jprra-zisă) âChieciurilor de volei dispu
tate joi se*a  în sala Dinarno, trebuie 
isă subliniem frumoasele victorii obțt- 
țnlite de echipele DINAMO BUCU- 
IREȘ 11 în fața formațiilor sovietice DI- 
iNAMO iMOSCOVA. Fetele au cîstigat 
leu 3—1 (17—15, 12—15, 16—14, 1.5— 
112) și băieții fot cu 3—1 (13—15, 15— 
f!2, 16—14, 15 -1.3). Fără îndoială vic
torii de prestigiu care au subliniat încă 
o dată resurs le și valoarea voleiului 
nostru.

Dar deși victoriile sînt de prestigiu, 
jocul jiracticat de cele 4 echipe nu a 
fost ue o calitate prea ridicată. Aceas
ta poate atît din cauza tracului (în 
special la echipa feminină Dinarno 
București) cît și din cauza căldurii 
din sală, care pur și simplu a sufocat 
cîte o dată jucătorii și jucătoarele.

In primele minute ale meciului fe
minin, bucureștencele fac greșeli peste 
greșeli și, ca urmare, echipa din Mos
cova conduce cu 8—4. Partida de
vine apoi mai i iteresantă, scorul este 
8—8, 13—13, 15—15, iar schimburile 
de mingi cîșiigă în spectaculozitate. 
'Mai decise în acțiuni, jucătoarele de 
da Dinarno București cîștigă setul cit 
117—15 și’ conduc comod în cel de al 
doilea cu 5—2. Intervin însă nenu- 
șmărate servicii greșite (Florina Teo- 
•doresen, Jeny Metopadov, Doina Ivă- 
nescii) și poate prea multă autoîn- 
jcredere. Ca urmare, tabela de marcaj 
indică 11—9 în favoarea sovieticelor, 
'care câștigă un set ce părea la un 
Moment dat pierdut la mare diferen- 
gw. In următoarele două, echipa din 
Moscova conduce pe rînd, dar Di- 
Inamd București joacă dezlănțuit în 
*șiSac și avînd o mai bună mobilitate 
îȘ linia a doua obține victoria mult 
uorită și meritată.
“ Arbitrul I. Niculescu a condus co- 
țect următoarele formații: DINAMO 
/MOSCOVA: Borbunova, MIȘER1AKO- 
VA, SMOLEANT NOVA, Konovalova, 

iȘlRELNIKOVA, Volkova, Kalenikova, 
Tennosesova ; DINAMO BUCUREȘTI: 
'5ONIA COLCERIU, Tinela Pleșoianu, 
DOINA IVANESCU, CORNELIA MO- 
RARU, Jeny Metopadov, Florina Teo- 
dorescu. Viorica Heririan, Georgeta 

•0zun, Coca Constan-tinescu.
Așteptat cu mult interes (mai ales 

Dinarno București evolua cit echi
pa completă), meciul băieților a fost, 
•disputat cu îndîrjire, iar scorul a

evoluat cînd în favoarea uneia, oînd 
a celeilalte echipe.

De la început, moscoviții imprimă 
partidei tin ritm foarte iute, căruia 
bucureștenii — surprinși — nu-i fac 
față și din .câteva schimburi de mingi 
se trezesc conduși cu 0—6. Smolea- 
ninov, secondat cu succes de Polto- 
veț și Ass trag necruțător. Dar, a-

tunci cînd nimeni nu se mai aștepta, 
campionii noștri, adueîndu-și proba
bil aminte de. uluitoarele lor reveniri 
pe parcursul aceluiași set, nu numai 
că egalează (6—6), dar conduc chiar 
cu 9—6. Sînt egalați la 13 și pierd 
în cele din urmă cu 13—15. Iri con
tinuare echipa sovietică se comportă 
la înălțime jucînd variat în atac (min
gile trase puternic alternînd cu cele 
;„moi“ care au arătat inexistența 
dublajului echipei bucureștene), dar 
n-au putut face față — în final — 
puternicei reveniri a echipei noastre. 
In setul al IH-lea bucureștenii sîpt 
conduși cu 4—12 dar ca și în primul 
set au o puternică revenire (egal 13) 
și-l cîștigă (ca și ultimul) după 
schimburi spectaculoase de mingi.

Arbitrajul lui N. MATEESCU, in
constant de-a lungul celor 4 seturi. 
DINAMO MOSCOVA: SMOLEANl- 
NOV, Kurinnîi, POLTOVEȚ, Safkin, 
ASS, Gavrilov, Iakovlev. Tudeskis, 
Kisselevski. DINAMO BUCUREȘTI : 
A. Sebastian, DERZSI, Miculescu, MI- 
HA1LESCU, TEODORESCU, M. CRIS- 
TEA, Botez, Constantinescu, Eremva, 
Chiriță. Echipele sovietice vor susține 
ultimele partide mîine în sala 
namo, de la ora 10, cînd vor 
tîlni combinata feminină Dinamo 
C.F.R., și selecționata masculină 
tineret a Capitalei.

Di- 
în-

de

MIRCEA TUDORAN

Prin grija Partidului și a Guver nulul au fost asigurate in țara noastră 
cele mai. bune condițiuni de dezvoltare a activității sportive. Una dintre pro
blemele pentru rezolvarea căreia s-au 
a asigurării bazelor sportive.
Importante suine de bani au fost a- 

locate pentru construirea de stadioane, 
săli, bazine și terenuri de sport, pe 
întreg cuprinsul țării, pentru a se pu
tea angrena un număr cît mai mare 
de dameni ai muncii în practicarea nu- - Sport, să-și treacă în planul său con- 
meroaselor discipline sportive.

Astăzi, atleții, fotbaliștii, gîmnaștii, 
.înotătorii, voleibaliștii, baschelbaliștii, 
, cicliștii și ceilalți sportivi dispun de 
stadioane moderne („23 August", Re
publicii, Dinamo etc.), de bazine aco
perite (București, Cluj ș.a.), de velo
drom din beton (Dinamo) ca și de 
alte numeroase terenuri complexe, baze 
simple, piste , etc. De curînd s-a termi
nat construcția patinoarului artificial, 
s-au amenajat instalațiile de nocturnă 
pe Stadionul Republicii.

Cu toate acestea, motociclismul a 
rămas încă în urmă. Deși este un sport 
utilitar, mult îndrăgit de tineret, spor
tul cu motor nu posedă încă o bază 
complexă. Din această cauză desfășu
rarea campionatelor republicane este 
condiționată, în fiecare an, de găsirea 
unei piste — într-uuul din orașele țării 
— iar deplasările alergătorilor și a ma
șinilor necesită sume-mari de bani. Mo
tociclismul este un sport frumos, care 
dezvoită curajul și îndemînarea, care 
atrage prin spectaculozitatea sa un 
mare număr de speotatori. Din cauză 
lipsei unei baze sportive, aceste com
petiții sînt condamnate însă de cete

făcut eforturi deosebite a fost aceea

mai multe ori sâ se dispute într un 
anonimat aproape complet.

De aceea credem că este necesar ca 
Federația Romînă de Motociclism, spri
jinită de Uniunea de Cultură Fizică și

0 frumoasă victorie a Hifbiului romînesc
C.C.^. —Swansea 12 — 6!

Az', pe stadionul Dinamo (ora 17,45), Dinamo — Swansea —

C.C.A. : PENCIU—cojocaru, Nanu, 
Kramer, Veluda — Chirlac. Merghi- 
șescu — PALOȘANU, Dumitrescu, 
ST. CONSTANTIN — BLĂGESCU, 

'CIOBANU — TEOFILOV1CI, CĂ
PUȘAN, Muica. SWANSEA: PARK
HOUSE — HARDING. LEWIS. Pri
ce, WILLIAMS, RICHARDS, HOP
KINS — Whitson, Mor. is. CRESS
WELL — Hopkins. Robbins — Da- 
wies. Gate, Thomas

Arbitru : T. Lacroix 
te corect; a întrerupt 
jocul.

Au marcat : Penciu 
pedeapsă, min. 12), 
care, min. 15), 
mtn. 17) Williams (îiîoercire,*  min. 
30), St. Constantan (min. 76 ma min. 
79, două lovituri de picior căzute)!

(Belgia) *oar-  
insă prea des

(lovitură de 
Fenolii (încer- 

mln. 15), Levrâ (încercare, 
17) Williams (îdoercăre.

conceput tactic. O apărare activă, cu 
șuturi lungi în tușă (în care a ex
celat • Penciu) din propria jumătate 
de teren și cu atacuri la ruină sau 
lovituri de picior căzute, atunci cînd 
rugbiștii romîni se aflau în terenul 
advers, au făcut ca victoria să 
cline de partea lor. Tactica a dat 
roade pentru că două asemenea lo
vituri căzute au fost transformate 
Șt. Constantin, după ce

în-

Dacă partida de rugbi dintre G.G.A. 
și formația Swansea din Țara Gali
lor nu a avut darul de a mulțumi 
în întregime zecile de mii de specta 
tori prezenți la meci (nedînd loc, 
decît 
faze de joc deschis), 
ne-a satisfăcut pe toți sub un alt as
pect: aceta al rezultatului Intr-ade
văr, în fața redutabilei echipe brita
nice, rugbiștii 
nut o victorie 
mai ales, pe 
un joc totuși

Deși lipsiți 
lor de ciâiipă internaționalul 
nache, ca și de serviciile lui Dobre 
și Enache — toți trei accidentați —- 
(bine înlocuiți însă de Paloșanu, Cio- 
banu și Dumitrescu),
care 
prestat un rugbi

în rare ocazii, mult gustatelor
în schimb ea

de la C.C.A. au obți- 
de mare prestigiu și, 
deplin meritată, după 
agreabil.
de aportul căpitanului 

............................Mar:-

miiitarii — 
au dominat teritorial — au 

agresiv și bine

de 
Penchi 

transformase o lovitură de pedeapsă, 
și tot el reușise să culce un balon în 
terenul de țintă gatez la o „bîibîitriă" 
a -fundașului. Parkhouse. Dar, oas-peții 
au urai fost dominați și depășiți în 
jocul înaintării. $i asta-i îmbucură
tor, deoarece înseamnă că ne recâști
găm tuiul din . atu-iwHe oare altădată 
ne-a adus atîtea victorii internațio
nale ! Numeroase grămezi spontane 
i-au lăsat pe galez’i în ofsaid, de pe 
urma cărora am obținut lovituri 
de pedeapsă care, transformate, puteau 
mări scorul. De asemenea", Ciobanu, 
Paloșanu și Blăgescu au dominat tușa, 
iar Căpușan a tatonat mai mult. Trei- 
sferturile militare au încercat încru
cișări între centri și cu Penciu, care 
s-a intercalat cu succes în câteva ac
țiuni.

Swansea, dominată sub aspect fi
zic și tactic, a fost mai bună pe plan 
tehnic și în special pe linia de trei 
sferturi. Posesori ai unei bune. con
cepții și cunoscînd la perfecție unele 
elemente tehnice, gblezii au impre
sionat prin detaliile și finețele atacu
rilor întreprinse: schimbări derutan-

PENClu

struirea unui motodrom. Această baza 
complexă ar trebui să cuprindă:

1. Un circuit de viteză de 6—8 km.
2. O pistă pentru curse de record 

de 4—5 km.
3. O pistă de dirt-track de 400 m.
4. O pistă pentru obstacole de 1000 

— 1500 m.
Construirea motodromului într-una 

din extremitățile Capitalei este necesa
ră îlltrucît ea ar ajuta la :

a) creșterea, măiestriei sportive a 
motocicliștilor, prin crearea posibilită
ților pentru antrenamente și concursuri 
periodice ;

b) organizarea unor concursuri in
ternaționale de amploare in care să se 
verifice potențialul alergătorilor noștri;

c) crearea de fonduri proprii, 
să dea posibilitate motociclismidui 
se gospodărească singur;

d) dezvoltarea moiociclismului 
crearea unei baae de masă.

Construcția motodromului este o 
crace importantă care n'ecesită 
investiți. Este necesară deci eșalona
rea ei pe cuprinsul a cîțiva ani, în 
c'are timp se pot folosi însă — pe mă
sură ce sînt gata — primele construc
ții. Rentabilitatea acestei baze — cane 
ar putea aduce în tribune și pe idaseu 
zeci de mii de spectatori la fiecare 
concurs (în R. D. Germană, la Sach- 
seiiringrennen, asistă la competiții 
.peste 400.000 de spectatori) —- este 
unsă atît de mare încît suma investita 
poate fi amortizată într-un timp foarte 
scurt.

Principalul argument care trebuie 
să hotărască forul de specialitate să 
pornească la drum este însă acela că 
prin construirea motodromului se face 
un pas important spre 
sportului cu motor, spre 
bazei sale de masă!

care 
să

și

lu- 
mari

dezvoltarea 
asigurarea

H. NAllM

de direcție și fente hi
Richards

te
excelat mijlocașii 
kins. De altfel, linia lor de 
marcat două încercări, 
înaintașii, greoi, au fost dominați. Lor 
le reproșăm faptul că au contribuit 
la închiderea jocului (spre deosebire 
de celelalte echipe engleze care ne-au 
vizitat). Swansea a avut o revenire 
puternică în ultimele zece minute, 
cînd ;
era , 
echipă 
nice, 
zice

și Hop- 
atac a și 

In schimb

a atacat din orice poziție, dar 
prea târziu...

i cu frumoase
dar fără prea 

și tactice.

In concluzie, o 
cunoștințe teh- 
mari resurse fi-

D. CALLIMACHI

Campionatul de șah 
pe echipe al R. P. R.
Au luat sfîrșit semifinalele campio

natului de șah at R.P.R. pe echipe. 
Timp de opt zile la Constanța, Ora
șul Stalin și Satu AAare, au fost pre
zenți — cu mici excepții — jucătorii 
de frunte ai țării, luptînd pentru 
culorile colectivelor din care jac 
parte.

Doar la Orașul Stalin întrecerea 
a purtat un caracter mai liniștit. 
Aici s-au desprins de la început echi
pele Dinamo București și Știința 
Timișoara, care repurtînd victorii 
concludente au încheiat în această or
dine pe primele două locuri. Stu
denții timișoreni au satisfacția mo
rală de a nu fi pierdut nici o în- 
tîlnire. Iată clasamentul: 1. Dinamo 
29 p„ 2. Știința 24’/,, 3. Energia 
Oradea 19’4. 4. Motorul C. Lung 
17 p., 5. Politehnica Or. Stalin 15l/2, 
6. Progresul II Cluj 14',4.

In schimb în celelalte două centre 
lupta 
locuri 
finală 
Satu 
Și-au 
mafia: Progresul Cluj,

ÎNSEMNĂRI din piatra neamț
Pentru tine, cititorule, care n-ai avut încă prilejul să cunoști una dintre 

cele mai pitorești așezări ale Moldovei. Piatra Neamț, vom propune 
să-ți imaginezi poziția oricăreia dintre localitățile de pe valea Praho

vei, cuprinsă intre Cimpina și larga Țară a Birsei; bineînțeles asociind la 
dceastă imagine, cele citeva particularități ale așezării — Bistrița, cu apele 
sale repezi, parcurile și grădinile care punctează întreaga localitate, dindu-i 

.un aer de permanentă prospețime, briul de păduri care înconjoară orășelul 
dar mai ales numeroasele urme ale unui glorios trecut istoric: biserici, 

\ ziduri de cetate, pietre de hotar și ci ie altele!... Și totuși, nota vizibil 
dievală a așezării e numai aparentă; în Piatra Neamț, noul care este 
2tnt prin numeroase fabrici și instituții de cultură, îți demonstrează că 

. i 'pulsează o viață economică și cultu rolă intensă. Activitatea culturală
: prezentă sub diversele ei manifestări,
' la sport...

«In orice 
Adere ai intra, 
Scă sportul a 
ptruviorare. Este

de la artă, literatură, muzică și

me- 
pre- 
aici 
este 
pînă

vii de la „Comuna din Paris" prin 
organizarea unor reușite concursuri 
de tir, fotbal și ciclism. Elevii — a- 
nimatori permamenți ai marilor com
petiții de masă — participă și ei 
activ la întreceri. Pentru început au 
fost organizate concursuri de volei, 
atletism și handbal. Die semnalat fap
tul că participarea elevilor la întrece
rile Spartachiadei este totdeauna de 
1110% 1 Același interes și în colecti
vele sjiortive mai mici: I.A.R.T.,
Flamura roșie, Voința ș.a.

principiului calea către jocurile 
echipă trece prin 
duale, adică exact calea pe __
trebuie să meargă toți profesorii de 
educație fizică.

de
sporturile indivi- 

care

trebuind să

instituție sau întreprin- 
te poți convinge ușor 
cunoscut o deosebită 

: o consecință logică 
pa procesului de reorganizare a miș
cării sportive. Cum este ilustrat a- 

' cest fapt? Mai întii, printr-o masivă 
; înscriere de membri în U.C.F.S. (locu
irile fruntașe le dețin colectivele spor- 
itive ale fabricilor „Comuna din 
Paris", „8 Martie" și ale școlilor me
dii Petru Rareș și nr. 2, prin grija

ra-alegerii comisiilor pe 
de sport (în prezent, pe ternii 
aproape în toate colectivele), 

plata cu regularitate a cotiza 
și în general printr-o partici- 
însuflețită la campionatele de 
la concursurile cu caracter oca-

acordată 
mură 
nate, 
prin 
fiilor 
pare 
casă, 
zional și, mai ales, la întrecerile din 
cajdrul celei de a IlI-a ediții a 
tachiadei de vară.

Spar

• Deocamdată la P. Neamț 
poate fi vorba despre sport 
performanță, însă preocupare pentru 
recrutarea de elemente cu perspective 
există încă de pe acum. Ea este 
chiar pusă în aplicare de prof. Vla
dimir Lascu. Nu 
inițiată de U.G.F.S. 
obosit profesor să 
cu toată căldura.
atletism și volei rezervată elevilor din 
școlile elementare — este vorbă de 
„Cupa speranțelor" — este în curs 
de pregătire. Prof. Lașoi estg

nu 
de

există acțiune 
pe care acest ne- 

n-o îmbrățișeze 
O competiție de

« Spartachiada de vară, la 
vorbind, constituie preocuparea 
a colectivelor sportive din localitate. 
Semnalul întrecerilor 1-a-u dat sporti-

drept 
nr. 1

• Ne pare rău că 
atacăm și problema bazelor sportive 
nu mai putem menține tonul lauda
tiv. Orășelul posedă un singur sta
dion („Comuna din Paris"), care ne
cesită însă o serie de amenajări radi
cale: instalație sanitară, mărirea ca
pacității tribunelor și, mai ales, îm
prejmuirea lui. Sfatul popular lasă 
așteptat de prea mult timp sprijinul 
ce i s-a solicitat, la fel ca și în 
cazul sălii de sport a școlii medii 
.Petru Răreș", sau a cererii sporti
vilor de la „Reconstrucția" (pentru 
obțimerea unui teren de fotbal în 
locul celui vechi care a fost alocat 
nevoilor obiective ale fabricii) nere
zolvată de luni de zile! Neînțele
gerea sfatului popular se manifestă 
pînă și în problema sediilor consiliilor 
U.C.F.S. locale. Sfatul popular din 
Piatra Neamț are posibilitatea și da
toria de a sprijini cu mai multă efi
ciență activitatea sportivă din acest 
oraș.

Jț &

pentru obținerea celor două
care asigurau calificarea în 

a fost' extrem de aprigă, La 
Mare, de pildă, patru echipe
disputat în mod practic supre-
" . * j, Acvila Bucu

rești, C. S. Oradea și Voința Ti
mișoara. Aceasta ă fost de altfel 
si ordinea la încheierea turneului. 
Progresul Cluj a totalizat 26’/, punc
te. Acvila București 24 p.. C.S.0. 
23 iar Voința 22.

La Constanța, Progresul București 
a dominat turneul încheinilu-1 cu 
53'/, puncte fără nici o înfrângere. 
Pentru locul II Comerț București și 
Statistica 
1:1 
a

au luptat cu ardoare pînă 
ultima rundă. Și nici atunci nu 
existat vreo diferență de punctaj 

între cele două formații, ambele a- 
eiimulînd cîte 30 mmete. Urmează în 
ordine Proiect , r>.S. Ploești 26’/? p., 
Progresul Sfat Iași 24*',.  Știința' Ga
lați 1.3’4, FL roșie Constanța 10 p.

A aparut
Revista de șah

Nr. 5 (mai) 1958,
DIN CUPRINS:

Alegerile comisiilor raionale și 
orășenești de șah.

R. Manolescu: Pentru un pro
gram continuu de antrenament.

Spartachiada de iarnă a tinere
tului (finala).

Primele 6 partide ale meciului 
Smîstov—Botvinnik cu ample co
mentarii.



O lecfie aspră, dar instructivă!
— Dinamo Moscova * * Selecționata B 3-1 (1-0) —

• MECIURILE etapei : Petrolul — 
aptă la Pioești, Știința — Jiul Ia Ti- 
ișoada și Dinamo — G.S. Tg. Mureș

București. Nu mai puțin importante 
nt partidele de la Arad (U.T.A, — 
teagul roșu) și Cluj (Dinamo — Pro- 
■esul București). Toate cinci la un 
c p^^sc direct lupta din Ir iude a 
asai^Mului, dar mai ales pe aceea 
mtni^^evitarea locului 11 Un joc 
fcii, fără prea multe emoții se anunță
C.A. — C.S. Oradea.

• MAI PASIONANT, poate, se pre- 
ntă meciul Dinamo — C. S. Tg. Mit- 
ș care face program cuplat cu C.C.A. 
-C.S.O. pe Stadionul Republicii. Di- 
nnoviștii, favoriți ai acestei întîiniri 
■in prisma rezultatelor de duminică 
ecirtă, au făcut antrenamente ușoare 
iptămîna aceasta, ultima dată în corri- 
nia formației de juniori. Dinamo va 
inia duminică aceeași formație care 
cîștigat la Orașul Stalin. Călinoiu a 
început pregătirile, dar nu-i apt încă 
intru joc.

• ȘTIINȚA TIMIȘOARA a jucat joi 
i o echipă de regiune, Stăruința, de 
re a dispus cu li—1. Cu acest prilej 
fost încercat Curcan, care însă n-a 

d satisfacție, făcîndu-se vizibilă pre- 
ffirtea sa insuficientă. In schimb, n-a 
cat Florescu, care este accidentat și 
re va fi înlocuit cu Codreanu, Căda- 
7 și Lereter vor fi cei doi interi dn- 
inică.

• PROGRESUL BUCUREȘTI s-a 
îtrenat joi Ia... Hunedoara, jucînd un 
eci cu Corvinul, de care a dispus cu 
-2 (2—2) prin punctele înscrise de 
oldoveanu, Oardă, Banciu și Ozon, 
uzum a marcat ambele puncte ale 
inedorenilor. De la Hunedoara, Pro- 
esul a plecat Ia Cluj.

• ANTRENAMENTE tișoade, mai 
uit cu un caracter tehnic, a făcut 
.C.A. al cărei lot a fost completat cu 
one, Tonta și Constantin, pe prezența 
irora se contează duminică, în meciul 
1 C.S. Oradea.

• RAPJDIȘTII așteaptă cu încredere 
mul de la Pioești, pentru care s-au 
egătiț cu multă atenție săptămîna 
le'asta. Miercuri au jucat cu o for
mație mixtă (rezerve-juniori) și cu Te- 
comtinicații, folosind în principal eeliț- 
a care a disgițș de

Și lucruri bune 
despre arbitrajul în box 

/

Joi seară cei 40.000 de spectatori
irezeoți pe Stadionul Republicii au 
«scris în lista celor mai bune echipe 
itrâine care ne-au vizitat anul acesta 
Voivodinâ, M.T.K. și Canto do Rio), 
ncă un nume, de mare rezonanță in 
otbalul mondial: DINAMO MOS- 
X>VA, campioana U.R.S.S. Debutul 
utbaliștilor sovietici a însemnat pen- 
ru bucureștenii dornici de un spec- 

ol sportiv ales, fotbal de excelentă 
oare tehnică, care — în repriza a 
ia — s-a transformat într-o lecție, 
ii aspră dar instructivă, din care 
răm că jucătorii și antrenorii 
tri vor trage învățămintele cu- 
(ite.

90 de minnte de joc, în cursul 
oaspeții și-au impus treptat

Jele 
ărora 
uperioritatea, s-au încheiat cu o ve- 
itabilă demonstrație din care am 
esprins trăsăturile caracteristice ale 
>tbalului (mult apreciat de bncu- 
eșteni ) practicat de oaspeți. Aceștia 
ti dovedit, în primul rînd, că știu 
e vor pe teren și că au o concepție 
Iară de joc pe care o realizează 
rintr-o armonioasă îmbinare a cali
cilor tehnice-tactice cu cele fizice, 
vînd o pregătire atletică excepțio- 
ală, ei imprimă jocului iui ritm ra
id care crește în spațiul porții și 
»re sffrșit-ul reprizelor. Joi seară au 
:rninat meciul ca și cum se aflau 
upă 20 minute de joc și nu după 
'. Dinamoviștii joacă perpendicular 

poartă, foarte rar lateral și numai 
faza de pregătire a acțiunilor. Ei 
ng repede la poartă, datorită unui 

in adâncime, cu demarcări și 
limbă ri de locuri inteligent efec- 
ite. Artificiile tehnice spectaculare 
folosesc numai atit cât trebuie ca 
.rezolve o situație de moment, în- 
oeau.ua însă prin pase la întîlflire 
deplasări rapide în „găurile" pa 

•e d^provoacă în dispozitivul de- 
nsiv^P apărării adverse. La tonte 
estea — spuse pe scurt — trebuie 
ăogat jocul elastic al mtregh e- 
ipe: uitră în apărare sau iese tn 
ac cu o ușurință pe care o asigu 

numai buna pregătire fizică și 
hnkă. Atacul — cu măiestrie con- 
is de Rîjkin și în care Mamîkin și 
-brov au lăsat și ei o mare impfe- 
: — a fost mai bun decit apărarea, 

care însă debutau nu mai puțin 
cinci jucători, afla ți la primul lor

Buletinul categoriei la fottal

Trei la minge: Cinenov (nr. 4), Meszaroș (la mijloc) și Ciurdărescu (la 
dreapta) iși dispută batonul in careul oaspeților. Meszaroș a reușit pină 
La urmă să ajungă la balon. (Dinamo Moscova — Selecționata B 3—1).

(Fote:I. MIHA1CA)

meci internațional. Lipsa de expe
riență a acestora a făcut ca apăra
rea să joace oarecum nesigură. Lebe
dev, Sokolov și Baikov an fost cei 
mai buni.

Selecționata noastră B a decepțio
nat. Nti atit pentru faptul că a pier
dut (cu 3—1, scor care de altfel ex
primă diferența de valoare și rapor
tul de forțe existent pe teren), cît 
pentru modul cntn a jucat: lipsită de 
omogenitate și orizont, cu acțiuni În
câlcite, cu greșeli de execuție și de 
ordin tactic. In general, fiecare ju
cător s-a comportat mai slab decit 
în echipa sa, cu o duminică înainte. 
Comportarea echipei a fost influen
țată în primul rînd de compoziția ei 
(11 jucători din 8 și chiar 9 echipe), 
ceea ce ridică problema alcătuirii se
lecționatelor după unul din criteriile: 
forma jucătorilor, valoarea lor sau 
.schelet" de ctab. Or, nici unul din 
aceste criterii n-a stat la baza for
mării selecționatei B. Nu-i mai puțin 
adevărat Insă, că joi seară fiecare ju
cător putea să depună mai mult e-

• PLOEȘJăîNH au susținut și ei 
miercuri Vin joc de antrenament în com
pania echipei Poiana Cîmpina. Ei au 
jucat fără Zaharia, Fronea, Pahonțu și
D. Munteanu. Antrenamentul, destul de 
ușor, s-a încheiat cu scorul de 2—0 
pentru Petrolul. Nu se anunță modi
ficare în formația pentru duminică.

• TOATE jocurile vor îi»cej>e la ora 
17,30 (deschiderile Ia ora 15,3G).

• NUMAI PINĂ MI4NE LA ORA 12 
VĂ MAI PUTEȚI DEPUNE IN CA

PITALĂ BULETINELE PENTRU 
CONCURSUL PRONOSPORT Nr. 20 

DIN 18 MAI

După cum se știe, programul con
cursului Pronosport de mîine are 
„cap de afiș" una dintre cele mai 
interesante întîiniri internaționale 
dinaintea turneului final aii campio
natelor mondiale: U.R.S.S. ,— Anglia. 
Disputa dintre cele două formații in
dicate de majoritatea specialiștilor 
printre favoritele actualelor campio
nate mondiale a trezit interesul tu
turor iubitorilor sportului cu balonul 
rotund și, bineînțeles, a pronosportiș- 
tilor care și-au depus în mare număr 
buletinele pentru concursul nr. 20 
a cărui alcătuire este foarte asemă
nătoare cu cea a concursului prece
dent la care STANCIU NICOLAE 
DIN BUCUREȘTI A OBTINUT PE 
UN BULETIN DE 10 LEI PREMIUL 
I IN VALOARE DE 221.333 LEI!

• Plata premiilor de la concursul 
Pronosport nr. 19 din 11 mai conti
nuă în Capitală astăzi după amiază 
începînd de la ora 17 numai la A- 
genția Centrală din Calea Victoriei 
nr. 9.

Premiile acordate variantelor cu 
„0“ rezultate de la concursul pro
nosport nr. 18 din 4 mai au revenit 
următorilor: Pentru cele mai multe 
variante pe același formular: o mo
tocicletă de 350 cmc.: Ivașcu Ion 
din București stir. Barca nr. 53 cu 
402 v.; un ceas Schaffhausen: Hîrjeu 
Heinrich din București str. Austrului 
nr. 12 cu 16 v.; un frigider: Avram 
Ilie corn. Bilet-Timișoara; Premiile 
acordate prin tragere din urnă: o 
motocicletă de 350 cmc.: Iosub Mir
cea din București str. 30 Decembrie 
43: cîte un aragaz cu 3 ochiuri și

*) Rubrică redactată de I.S. Lotd- 
.Pj-onospork 

fort și să joace ou mai multă ambi
ție. Așa cum au jucat, și-au dat sin
guri note proaste, făcând ca meciul 
să nu-și atingă scopul: verificarea u- 
nor jucători și a tutei fomude de e- 
chipă.

Pe de altă parte, socotim că pe 
viitor experiența de joi mi mai tre
buie repetată. Selecționatele alcătuite 
în pripă nu pot face față echipelor 
de club străine și tui obțin rezulta
tele pretinse — în mod firesc — n- 
nei SELECȚIONATE. De aceea cre
dem că asemenea jocuri trebuie sus
ținute de echipele noastre de colectiv 
sau club și numai în cazul desăvârși
rii pregătirii în vederea unei apropia
te întîiniri interțări, de echipe selec
ționate.

— P. GAȚU -

DINAMO MOSCOVA — SELECȚIO
NATA B 3—1 (1—0)

Au marcat: Crin (min. 37), Mamî- 
kin (min. 70), Sabrov (min. 82) și 
Dinulescu (min. 89 mingea a lovit 
bara și apoi pe portar ricoșînd în
g«d).

DINAMO: Polikanov — Mudrik,
Lebedev (Cinenov), Cinenov (Jukov) 
— Baikov, Sokolov — Sabrov, Ma- 
mîkin. Korsunov, Urin (Gislenko). 
Rîikin

SELECȚIONATA B: Dungu — Pa
honțu, Brtnzei (Pasrait), Soare —Co- 
jereanu (Fronea), Jenei — Zahar ia 
(Girleanu), Meszaros II (Davidj, 
Ciurdărescu, Dinuleeou, Vasilescu.

A arbitrat P. Kroner sub nivelul 
cu care ne obișnuise, cu greșeli în »- 

I precierea infracțiunilor.

pronosport
butelie: Reicher Emanoii din Bucu
rești str. Diligentei 51 și Ruziczka 
Jeanette din București str. Parîngu- 
lui nr. 12; cîte un aparat de radio 
„Opereta" Sitnion Marcu din Bucu
rești str. Văcărești 86 A și Deneș 
Ion din Arad str. Fluierului 10; cîte 
un ceas de mînă „Pobeda": Stole- 
riu Dan corn. Bisericani-Bacău, Ște
fan Maria din București str. Cimbru
lui 5, Batiu Ion din Galați str. Trei 
Erairhi 41, Mircea Gheorghe din Si
biu str. Lenin 12. Gîlcă Vasile Uzi
nele N. Teclu-Stalin și Ruziczka Jea
nette din București str. Parîngului 
12; cîte o bicicletă bărbătească : 
Graur Teodor din București str. Pic
tor Romano 18, Conon Vasile din 
Bistrița str. Gh. Gheorghiu-Dej 72, 
Marogan Mihai din Buzău str. Lev 
Tolstoi 6 și Szenmiklosi Ladis'lau 
din Chi.șineu-Criș-Oradea. In urmă 
au fost introduse 329 variante cu 
„0“ rezultate.

• Iacă acum programul concursului 
Pronosport nr. 21 din 25 mai 1958;

I. C.G.A. Buc. — M.T.K. Budapesta 
(Cupa Dunării)

II. Dinamo Praga — Știința Ti
mișoara (Cupa Dunării)

III. Lokomotiv Sofia — Vojvodina 
Novi-Sad (Cupa Dunării)

IV. Tatabania — Levski Sofia 
(Cupa Dunării)

V. U.T.A. — Dinamo Moscova
VI. Rapid București — Progresul 

București (Cupa R.P.R.)
VII. Dinamo Bîrlad — Farul Con

stanța (eat. B)
VIII. Minerul Lupeni — Corvinul 

Hunedoara (cat. B)
IX. Unirea Focșani — Știința Iași 

(cat. B)
X. Gaz Metan Mediaș — Știința

Dacă vom începe cu aprecierile po
zitive, să nu credeți că o facem din 
simplă curtoazie sau că așa o cere 
construcția materialului: în’tîi părțile 
pozitive, apoi lipsurile. Nu. Motivul 
este că arbitrii reuniunilor finale ale 
campionatului individual de■■ box pen
tru seniori merită, Intr-adevăr, laude 
pentru competența, prestanța și pro
bitatea arătată în general cu această 
ocazie. Comportarea lor a întregit 
as/fel un frumos spectacol pugilistic, 
deciziile — în marea lor majoritate 
— fiind rezultatul' unor juste apre
cieri asupra desfășurării meciurilor. 
Iar activitatea arbitrilor a fost tu 
atît mai dificilă cu cît au avut de 
hotărît în meciuri „strînse". Aprecie
rile pozitive nu ne aparțin în exclusi
vitate, ci se pare' că aceasta este opi
nia generală (excluzînd firește pe 
cei... direct interesați), socoiindu-se 
pe bună dreptate că acești modești 
activiști pe tărîmul sportului cu 
mănuși au avut o contribuție 
de scamă la reușita finalelor. Firește 
că în... împărțirea meritelor unora li 
se cuvine mai mult, altora mai pu
țin.

Interesant de remarcat (lucru sc- 
zisat de unul dintre arbitri — P. 
Epureanu) este faptul că publicul 
spectator, care constituie în general 
un barometru destul de sensibil în 
manifestațiile sportive, a întărit de 
multe ori prin aplauze deciziile juste 
ale arbitrilor și judecătorilor. „Aceasta, 
mărturisea arbitrul Petre Epureanu, 
ne-a stimulat ambiția de a fi la 
înălțimea ■evenimentului, de a da de
ciziile cele mai corespunzătoare. 
S-a stabilit între noi și public acea 
legătură pe care am dori-o prezentă 
mereu".

Totuși, nti este cazul să acordăm

La velodromul Dinamo

Au Început finalele campionatului 
republican de box pentru juniori

Intîlnirile internaționale de volei, 
dar mai cu seamă „nocturnă" de joi 
seara de la stadionul Republicii au 
făcut... k.o. o reuniune pugilistică, 
ce se anunța foarte interesantă. In
tr-adevăr, foarte puțîni spectatori, 
au luat drumul velodromului Dinamo 
pentru a fi martorii primei semifi
nale a campionatului RPR de juniori. 
Scepticismul multora a fost însă in
firmat. Buna organizare și deciziile 
juste au întregit cadrul sărbătoresc 
al acestor finale. Foarte mulți ti
neri pugiliști s-au dovedit bine pre
gătiți. Spațiul redus ne împiedică să 
comentăm fiecare meci în parte. Cea 
mai frumoasă partidă au furnizat-o 
„muștele" Gh. Răileanu (Voința 
Pioești) și Gh. Tasadan (Gloria CFR

Gluj (cat. B)
XL C.F.R. Cluj — Progresul Sibiu 

(cat. B)
XII. Flacăra Moreni — Dinamo Ba

cău (cat. B)
• In urma omologării concursului 

Pronoexpres nr. 17 s-a stabilit ca 
nici o variantă nu a întrunit 6 re
zultate exacte. Conform regulamen
tului, pentru categoria I-a de la con
cursul Pronoexpres nr. 18 cu trage
rea din urnă miercuri 21 mai s-au 
reportat 250.000 lei, iar 16.686 lei 
au fost adăugați global fondului de 
la categoriile II și III ale concursu
lui Pronoexpres nr. 17. Premiul II: 
26 variante cu 5 rezultate exacte re
venind fiecăreia cîte 4.247 lei. Pre
miul III: 621 variante cu 4 rezultate 
exacte revenind fiecăreia cîte 355 lei 
Fond de premii: 581.284 lei.

Plata premiilor de la concursul Pro
noexpres nr. 17 se face în Capitală 
astăzi ditpă amiază încenînd de la 
ora t‘7 la Agenția Centrală din Calea 
Victoriei nr. 9.

• Premiile în obiecte acordate prin 
tragere din urnă participanților la 
concursul Pronoexpres nr. 17 au re
venit următoarelor buletine: o mo
tocicletă de 350 cmc.: Pitciuk Ambruș 
Putna — Reg. Suceava; o motocicletă 
de 125 cmc.: Edelhauser Richard- 
Petroșani; cîte un aragaz cu 3 ochiuri 
și butelie: Szasz Ianoș-Tg. Mureș bul. 
nr. 1.684.638 ag. 47 reg. Buc; bul. 
nr. 4.136.160 ag. 137 reg. Buc.; cîte 
lin aparat de radio „Victoria" 
Solcan Gheorghe corn. Frasin-Gur.i 
Humartilui; but. nr. 1.182.277 ag. 13 
reg. 10; bul. nr. 277.005 ag. 6-113 
reg. 17; bul. nr. 1.256.515 ag. 11 reg. 
6; bui. nr. 66.772 ag. 110 reg. 17; 
Au mai fost acordate 10 ceasuri de 
mînă, 20 mape de piele și 50 cea
suri deșteptătoare. Lista cu numerele 
buletinelor cîștigătoare se găsește în 
numărul 214 ăl revistei „Programul 
Pronosport"*  

superlative, deoarece credem și spe
răm că îmbunătățirea arbitrajului Ju 
finale constituie numai o etapă. 
De altfel, s-au înregistrat și unele 
lipsuri. Am avea de reproșat în spe
cial arbitrilor din ring' în primul rînd 
faptul că nu au sancționat" împinge
rile și ținerile, foarte vizibile în unele 
meciuri. Ne referim lâ cîteva aspec
te din unele meciuri susținute, de 
pildă, de către Puiu Nicolae, Tom-a 
Constantin ș.a. Firește că nu este 
cazul ca o întîlnire să fie de prea 
multe ori oprită, deoarece lipsa de 
cursivitate a fazelor dăunează în 
primul rînd spectacolului sportiv. Dar 
nici a lăsa lupta prea liberă, cum 
au făcut unii arbitri (exemplu: D. 
Dimufescu în meciul D. Ciobotaru— 
V. Mariuțan) nu este de conceput. 
Arbitrul trebuie să-și manifeste au
toritatea în ring și să sancționeze 
de la început orice infracțiune. In ce 
privește arbitrii judecători avem im
presia că unii dintre aceștia urmărind 
meciurile s-au lăsat „furați" de 
aspectul exterior al unor situații. Mai 
explicit: ei au punctat atacul ca a- 
tare și nu finalitatea acestuia.

înainte de a pune punct acestor 
scurte aprecieri, considerăm că așa 
cum a luat măsura de a sancționa 
pentru greșelile lor pe unii dintre 
arbitrii cu vechi „state de serviciu", 
tot așa federația ar trebui să se în
grijească de promovarea cu curaj — 
și implicit de îmbogățirea corpului 
de arbitri — a unor elemente noi 
cu precădere dintre foștii boxeri.

Ga o concluzie generală adresăm 
felicitările noastre eefor oare au „ofi
ciat" acum o săptămână în „potcoa
va" stadionului Republicii.

ION ȘEINESCU

Oradea). In special ploeștejnul, prin 
mobilitatea, eschivele și loviturile în 
serie, „cu adresă", s-a detașat de 
muTfi boxeri oare au evoluat joi 
seara, cucerind o aplaudată victorie 
la puncte. O disputa dinamică, pa
sionantă, ne-au oferit Ion Petrescu 
(Metalul Reșița) și Gr. Dumitrescu 
(T.D.). Bucureșteanul începe foarte 
activ și folosește eu succes directa de 
dreapta. Reșița nul, la eare remarcăm 
impetuozitatea, revitle însă puterfffcs 
în repriza a Il-a și beneficiază de 
un avertisment primit de Dumitrescu 
pentru box periculos cu capul, lovi
turile scurte și repetate ale lui Pe
trescu îl zdruncină vizibil pe bucu- 
reștean, care Tn roundul III primește 
un nou avertisment, după care juriul 
a consemnat victoria la puncte a il- 
nărului reșițean. V. Neagu ’ (Constan
ța) și A. Booeain (Cluj) au prile
juit o dispută dură, care lăsa impresia 
că se va termina înainte de limită. 
Neagu s-a descurcat foarte bine în 
lupta de la semidistanță și a ter
minat mai bine fiecare repriză, obți- 
nînd o victorie muncită, la puncte. 
Alte rezultate: E. Iliescu (CFR Iași) 
b. ab. I Em. Mikeș (Voința Cluj), S. 
Costescu (Cluj) b.p. St. Ivanciuc 
(Voința G. Lung Mold.), I. CrimpWă 
(FI. Gîmpina) b.p. I. Balaș (Corvinul 
Htined ), I. Marcu (Voința O. Lung 
Muscel) b. ab. II I. Maidan (Dună
rea Brăila), T. Szivos (T.D. Oradea) 
b.p. M. Dumitru (IPROF1L), I. Mo- 
nea (T.D.) b. K.Q. I Gh. Tupangiu 
(Craiova), I. Păunoiu (Voința Buzău) 
b.p.M. Stănescu (Progresul Buc.), 
V. Netea (Șc. sportivă Buc.) b.p. 
Dunei Carp (Met. Reșița).

★
Aseară a avut loc cea de a doua 

semifinală a campionatului indivi
dual de box al juniorilor. Intîlnirfle 
au fost echilibrate și de o bună fac- 
'ură tehnică. Iiată rezultatele, în or
dinea categoriilor: E. Kiescu (C.F.R. 
Iași) b. p. Gh. Dumitrache (Unirea 
Tim.) S. Costescu (Șc. sportivă 
Cluj) b. p. C. Cîrlig (Voința Lug'ojj, 
Gh. Răileanu (Voința Pioești) b.
E. Popa (Autobusul Craiova), 1. 
Petrescu (Metalul Reșița) b. p. C. 
Chirață (Șanț. Naval Constanța), M-! 
Dumitrescu (T.D.) b. p. I. Crîmpiță 
(Flacăra Cîmpina) — decizie erona
tă — Ion Nyri (T. D. Oradea) b. p. 
C Bumbea (Gloria Reșița), Gh. 
Gia (Reșița) b. p. T. Szivos (T. D, 
Oradea), V. Neagu (Constanța) b. 
n. D. Bălăci (Semănătoarea Bucjf, 
L Păunoiu (Voința Buzău) b. p. R. 
Hascal (Texiila Buhuși), V. Netea 
(Șc. sportivă București) b. abandon 
II dictat de arbitru pe I. losefsohri 
(C.F.R. Galați).

R. CĂLĂRÂȘANU

oeau.ua


Noile norme de clasificare sportivă la atletism Mîim la stranJul „Danta Ghsrman"
* t 3 A \

Partide echilibrate in cea de a !l-a etapă 
a campionatului de polo

bArbați

Proba Maestru Cat. I Cat. Ii-a Cat. m-a Cat. juniori

80 ni. plat ■ _ _ _ — 10.4
100 m . plat 10.5 10.9 11.6 12.5 13.0
200 rri. plat 21.3 22.2 23.8 26.0 27.2
400 rri. plat 47.6 49.8 54.0 58.0 61.0
800 rri. plat 1:49.0 1:533 2.05.0 2:13.0 2:24.0

1000 rri. plat —■ 2:28.0 2:40.0 3:00.0 3:10.0
1500 rri. pîat 3:46,0 3:55.0 4.15.0 4:40.0 5.00.0
3000 rri. plat — 8:35.0 9:10.0 10:30.0 11.00.0
5000 rri. plat 14:10.0 14:45.0 16:20.0 18:00.0 —

10000 m. pliat 29:59.0 31:30.0 34:30.0 38:00.0 —
5 km. mjars (jim.J —- — — 25:00.0 29:00.0

10 km. marș —ț — 52:53.0 56:00.0 60:00.0
20 km. marș 1.35:00.0 1.40:00.0 1.55:00.0 2.10:00.0 —
50 krri. marș 4.30:00.0 4.55:00.0 5:20.00.0 — —

110 m. gard. 14.5 15.2 17.0 19.0 21.0
110 m. gard. 
(91.4 cm. jirn.) _ — 18.5 20.0

200 rri. gard. 23.5 25.2 27.8 30.0 31.0
400 rri. gard. 52.2 55.0 61.0 68.0 70.0
1500 m. ohst. — • — — 5:10.0 5:30.0
3000 m. obst. 8:55.0 9^0.0 10.40.0 12.:00.0 —
maraton 2.30:00.0 2.50:00.0 3.20:00.0 4.00:00.0 —
lungime 7,45 7,00 6,40 5,90 5,00
înălțime 2,01 1,90 1,75 1,60 1,40
triplusalt 15.40 14,50 13,00 11,70 11,00
prăjină 4,30 4,00 3,30 2,70 2,40
greutate' 16,50 14,80 12,60 10,50 —
greut. 6 kg. jun. —' —■ — 11,50 10,00
disc 51.00 46,00 38,00 28,00 —
disc 1,5 kg. jun. —• — 32,00 26,00
suliță 74,00 63,00 50,03 38,00 35,00
ciocan 60,00 53,00 42,00 30,00 —
ciocan 6 kg. jun. — — 34.00 27,00
pentiatlori jun. —• 2200 1600 1200
hexatlon jun. —■ — r- Î250
decatlon 6400 5000 - 4000 3(500 J

Eâ probele Sin tabloul de mai sus care poartă specificația „juniori", categoriile de clasificare pot 
fi dobîndite numai de juniori. A început turneu! echipelor de tineret la rugbi

FEMEI

Proba Maestru Cat. I ' Cat. II-a Cat. IlI-a Cat. juniori

80 rri. pîâî — — — 12.5
100 m. plat 11.9 12,4 13.5 14.5 15.5
200 riî. plat 24.6 25.8 28.0 31.0 32.5
400 m. piat 56.0 59.8 67.0 77.0 80.0
500 m. plat —: —- —i 1:40.0 1:45.0
800 rri. plat 2:10.0 2:18.0 2:36.0 2:58.0 3:10.0

80 m. gard 11.2 11.9 14.0 15.0 16.2
lungime 5,90 5,50 4,80 4,20 3,90
inălțirne 1,69 1,50 1,40 1,25 1,15
greutate 14,50 13,00 10,00 8,00 7,00
disc 48,00 42,00 30,00 25,00 20,00
suliță 49,00 42,00 30,00 23,00 21,00
triatlori —■ — 1000
pentatlori 4100 3600 2300 2000 1500

CROS

Categoria maestru

‘ l—de 3 ori consecutiv sau de 5 
6H. alternativ campion individual de 
etos al R.P.R. Ia categoria seniori- 
senioare.

Categoria I

•— să se claseze în etapa finală 
a campionatului de cros al R. P. R. 
in primele 6 locuri la femei sau in 
primele 10 locuri Ia bărbați.

Categoria Il-a

— să se claseze in etapa finală 
a campionatului de cros al R.P.R- 
pe locurile 7—15 Ia femei sau pe 
locurile 11—25 la bărbați

— să se claseze pe locurile 1—6

In Capitală
AZI

FOTBAL. St&dionul Dinamo, ora 16• 
Combinatul Poligrafic București — Di
namo Bacău (cat. B).

TENIS DE MASA. Sala Fboreasca, 
ora 9. finalele campionatului repu
blican juniori.

RUGBI. Stadionul Dinamo, ora 17.45: 
Dinamo — Swansea (meci internațio
nal).

BASCHET. Sala Floreasca, ora 18.30, 
întâlnire între două selecționate femi
nine; ora 20.00 C.C.A. — Akademik 
Sofia („Cupa camp ionilor europeni**).

BOX. Velodromul Dinamo, ora 19.30: 
semifinalele campionatelor republicane 
de juniori.

HOCHEI PE IARBA. Stadionul „23 
August'*,  teren II, ora 17: C.S.A. — 
C,S.U.

GIMNASTICA. Sala Dinamo, ora 16, 
finalele campionatelor universitare.

NATAȚIE. Ștrandul ,,D. Gherman**,  
ora 19: concurs de verificare

MI INE
HANDBAL. Teren Progresul F. B., 

oria 17: C.S.U. București — Gloria 
Sighișoara; ora 18: Olimpia MIC — 
Progresul Orașul Stalin (campionat re
publican feminin cat. A).

FOTBAL, Stadionul Republicii, ora 
15.30: Dinamo București — C. S. Tg. 
Mureș; ora 17.30: C.C.A. — C. S. Ora- 

in etapa finală a campionatului de 
cros al lî.P.R. pentru juniori.

— să se claseze pe locurile 1—3 
în etapa finală a crosurilor de 
masă.

Categoria IlI-a

— să se claseze pe locurile 7—25 
in etapa finală a campionatului de 
cros al R.P.R. pentru juniori.

— să se claseze pe locurile 4—25 
In etapa finală a crosurilor de 
masă.

— să se claseze pe locurile 1—3 
în etapele regionale ale crosurilor 
de masă.

— să se claseze pe locul 1 în 
etapele raionale ale crosurilor de 
masă.

— să se claseze pe locurile 1—6 
în etapele regionale ale campiona
tului de cros al R.P.R.

— să se claseze pe locurile 1—3 
in etapele regionale ale crosurilor 
de masă pentru juniori.

dea (cat A); teren Dinamo Obor, ora 
18: Dinamo Obor — Flacăra Moroni 
(cat. B).

VOLEI. Teren Voința (str. Cezar Bo
lise nr. 7) ora 10: Voința — Dinamo 
Oradea; sala Dinamo, de ia orele 10: 
Combinata Dinamo+C.F.R. — Dinamo 
Moscova (feminin), Selecționata de ti
neret a Capitalei — Dinajno Moscova 
(masculin).

TENIS DE MASA. Sala Floreasca, 
ora 9 și ora 16: finalele campionatului 
republican de juniori.

NATAȚIE, Ștrandul „Dante Gher
man**;  ora 8.34) concurs de verificare; 
de la ora 10.30: Start București — 
ILEFOR Tg. Mureș; ora 11.15: Dinamo 
București — C.S.U. București; ora 12: 
C.C.A. — ȘtiiAța Cluj (camp. cat. A 
de polo).

RUGBI Stadionul Tineretului, teren 
II, ora 17.30: selecționata Centru — se
lecționata București; teren IV, ora 
18 15: selecționata Est — selecționata 
Vest (meciuri de tineret).

BOX. Velodromul Dinamo, ora 19.30, 
finalele campionatelor republicane de 
juniori.

GIMNASTICA. Sala Dinamo, ora 9- 
finalele campionatelor universitare.

HOCHEI PE IARBA. Stadionul Tine
retului, ora 17: Metaloglobus — Dina
mo Craiova.

ATLETISM. Stadionul Republicii și 
Tineretului, era 8: concursuri școlare 
pentru „Cupa Balcanică'4.

Categoria juniori

— să se claseze pe locurile 1—6 
în etapele raionale ale crosurilor de 
masă pentru juniori.

MARȘ

Normele de maestru al sportului 
la probele de marș se consideră 
realizate numai dacă rezultatele co
respunzătoare au fost obținute in 
concursuri internaționale sau pe 
pistă.

Confirmarea categoriei

Pentru confirmarea categoriei se 
cere ca in următorii doi ani, după 
anul in care a fost dată decizia, 
sportivul să realizeze o dată norma 
pe baza căreia i s-a atribuit cate
goria. Pentru cros, să ocupe unul 
din locurile prevăzute pentru atri
buirea clasificării.

In țară
AZI

FOTBAL. Ara-d: C.F.R. — C.F.R. Ti
mișoara (cat. B).

MÎINE
FOTBAL. Claj: Dinamo — Progresul 

București; Arad: U.T.A. — Steagul 
roșu Or. Stalin; Timișoara: C.S.U. — 
Jiul Petroșani; Ploești: Petrolul — 
Rapid București (cat A). Reghin: Par
tizan — Tractorul Orașul Stalln; Hu
nedoara: Corvinul — UVA Arad; C. 
Târzii: Industria Sîrm-ei — C.F.R.
Cluj; Cluj: știința — Metalul Reșița: 
Sibiu: Progresul — Minerul Baia Mare; 
Mediaș: Gaz metan — Minerul Lupeni; 
Iași: Știința — C.F.R. București; Pio- 
ești: Prahova — C.S.U. București;
Fălticenii: Foresta — Unirea Focșani; 
Suceava: Progresul — Dinamo Bîrlad; 
Constanța: Farul — Poiana Cîmpina 
(cat. B); iași: c.FR. — Știința Galați; 
Bîrlad: Rulmentul — Știința IMF Iași; 
Pașcani: Locomotiva — Texffla B*u-  
huși; Moînești: Petrolul — Gloria
Dorohoi; Tecuci: Victoria — Textila 
Botoșani; Bacău: Steaua roșie — Dina
mo Brăila; Tg. Ocna; Oituz — Sportul 
muncitoresc Rădăuți; Medgidia: IMUM 
— Rafinăria Cîmipina; Torpedo — Me
talul Tîrgoviște; Siinaia: Carpoțl — 
Ancora Galați; Pitești; Dinamo — Con
fecția București, Petrolul — Titanii 
București; constanța: Șantierul Naval

de partidele des- 
trecută, etapa a

Spre deosebire 
fășurate duminica 
doua a campionatului categoriei A 
de polo pe apă programează mîine la 
ștrandul „Dante Gherman" din Ca
pitală trei întâlniri mult mai echi
librate.

Prima partidă care va începe la 
ora 10.30 opune echipele Start Bucu
rești și llefor Tg. Mureș. Deși sînt- 
tem abia la început de campionat, 
este lesne de apreciat că aceste domă

Constajitin Chirvăsuță (C.S.U. Buc.)

Așa cum era de așteptat, turneul 
organizat de Federația de rugbi cu 
participarea a patru selecționate de ti
neret. reprezentînd regiunile țării, a 
constituit o bună propagandă pentru 
rugbiul nostru. Concepția modernă de 
joc imprimată echipelor (joc la mină, 
foarte mult pe trei sferturi, acțiuni 
succedate cu multă repeziciune) ca și 
aptitudinile multor jucători care au 
evoluat ieri pe stadionul Tineretului din 
Capitală ne îndreptățesc să privim cu 
încredere viitorul rugbiului romînesc. 
In prima întîlnire, reprezentativa Cen
trului (antrenor AL. ARGEȘ1U) a în

ȘTIRI DIN FOTBAL
• Meciul M.T.K. Budapesta — 

C.C.A. din Cupa Dunării, fixat iniți'al 
duminică 1 iunie, se va disputa sâm
bătă 31 mai la Budapesta.

• Combinatul Poligrafic București 
Va juca — în București — Ia 22 mai 
restanța cu Farul Constanța și la 29 
niai restanța cu Foresta Fălticeni.
• Miercuri, Dinamo .Moscovă va 

juca la Orașul Stalin cu Steagul roșu, 
iar Ia 29 mai la București cu Dinamo 
București.
REZULTATE DIN CAMPIONATUL 
DE TENIS DE MASA AL CATEGO

RIEI A
Ieri după amiază s au desfășurat 

două meciuri restante din campionatul 
republicau pe echipe. Iată rezultatele 
tehnice: Progresul București (Maria 
Golopența, Anita Babichianj — Voința

— Sinteza Victoria; GMa.ți: Gloria
C.F.R. — Olimpia Giurgiu; Oțel*M

Metalul — Aurul Brad; Corabia; 
Dunărea — Unirea Rm. Vîlcea; Craio
va: Știința — Rovine Grivîța Craiova, 
Feroviarul — Fla-căra Tg. Jiu; Arad: 
lndagrara — Flacăra Orăștie; Tr. Se- 
veria: C.F.R. — U. M. Cugir; Tg. 
Mureș: Voința — Recolta Toplița.; Baia 
Mare: Dinamo — Victoria Satu Mare, 
Chimica — Textila Sf. Gheorghe; 
Cărei: Recolta — Stăruința Sa
lon ta; Oradea: stăruința — Flamura 
roșie Oradea; Turd-a; Arieșul — Tisa 
Sighet; Bistrița; Gloria — Rapid Cluj 
(Cat. C).

HANDBAL. Codlea: Măgura Codleî— 
Steagul roșu București; Ploești: Meta
lul 2 — Metalul Reșița; Tg. Mureș: 
ILEFOR — Record Mediaș; Sibiu: FI. 
roșie — Știința Timișoara (camp. fem. 
cat. A).

VOLEI. Suceava; Voința — Știința 
Galați; Orașul Stalln: Politehnica — 
C. S. Snagov; Ploești: Aurul Negru — 
Voința Bacău; constanța: Feroviarul— 
Știința Iași; Baia Mare: Dlnamo — 
Știința Timișoara: Timișoara: Casa
Ofițerilor — Utilajul Petroșani; Rm. 
Vîlcea: stejarul — Dinamo Cluj (câmp, 
cat. B).

HOCHEI PE IARBA, ploești: Voința
— I.P.C.H. București; Oltenița: Ful
gerul — Acvila București; Cluj: Con
structorul — Electrica Oradea; Oradea: 
Dinam-o — Victoria Sighișoara; Odor
hei: Tîraava — Sportul muncitoresc 
Rădăuți; lași; Penicilina -- Progresul 
Gheorghieni; Miercurea Ciiuc: Progre
sul — Politehnica Or. Stalin*

își vor disputa anul acesta.

pe.i-

formații
cu înverșunare, locul V (din șase 
echipe), loc care le va permite să 
rămînă și pe viitor în prima catego
rie a țării. Prin simplă impresie, 
gazdele cu o pregătire mai bine pusă 
la punct sînt de puțin favorite. In 
cel de al doilea joc se vor intîlni 
echipele bucureștene Dinamo și GS.U. 
Studenții, abia întorși de la Mos
cova unde au dat selecționatei Știin
ța nu mai puțin de cinci jucători 
(M. Ștefănescu, Chirvăsuță, C. Ma
rinescu, Zane și Vasiliu), se vor stră
dui pentru o comportare cît mai fra-, 
moașă, în compania echipe: cam
pioane. Iată ce ne declară jucătorul 
dinamovist BăBița : „Meciul se anuirțâ 
destul de echilibrat. Adversarii noș
tri, de mîine, sînt „incomozi' 
tru oricare echipă; ei au multă am
biție și în plus practică un joc des
chis, spectaculos. Desigur, prin pris
ma „antecedentelor" prima șansă o 
avem noi, care țintim și anul acesta 
titlul de campioni".

In sfîrșit, în meci vedetă se întîl- 
nesc echipele C.C.A. și Știința Cluj. 
Oaspeții, care vor beneficia de astă 
dată de aportul titularilor MiUler, 
Szabo, Danciu etc., sînt de forțe sen
sibil egale cu foștii campioni în e- 
c.hipa cărora și-a anunțat reintrarea 
Iosif Novac.

după un meci în care rirjț*

11—9 (3—6). In
meci reprezentativa 
(antrenor DAN IONESCU)

trecut — <
a alternat continuu — reprezenta ivi 
Estului (antrenor D. ȘTEFAN '). 
Scor: 
lea 
lui
a învins reprezentativa Capitalei (an
trenor D. IONESCU și N. COCOR) 
cu 3—0 (0—0). Din rîndul celor care 
au evoluat am reținut numele jucăto
rilor: Grădișteanu, Cioculescu și Riiu- 
niceanu (Centru), Galdea, Iosif, Ma
rinescu (București), Viting. Cetea, 
Tașcău (Vest), și Mănescu, Ciuglea, 
Oatu (Est). (t. st)

București (Telli Gropescu, Ioana Cris- 
todor, Ârdelea) 3—0 și Progresul Bucu
rești (Harasztosi 2 v., Angelica Ro- 
zeantt 2 v., Ella Constantinescu 1 v.) 
— Voința Lemn Mobilă București 
(Bottner 1 V., Nazarbeghian, Rotea) 
5—1.
AU ÎNCEPUT TOCURILE |BpE1 

„NEUER WEG" LA HANDWl
SIGHIȘOARA 16 (prin telefon). — ij? 

localitate au început miercuri 14 mai 
întrecerile din cadrul cupei „Neuer 
Wegr‘‘ la care participă 8 echipe de 
juniori selecționate de orașe. Jocurile 
sînt urmărite cu un mare interes de 
publicul spectator sighieorean.

Iată rezultatele înregistrate: miercuri: 
Timișoara—Pitești 11-0 (6-0); Bucu
rești—Odorhei 15-6 (10-4); Sibiu—Or
Stalln 11-7 (6-4); Sighișoara—Ploești
12-3 (5-3); JOI : București—Pitești 13-3 
(8-2); Timișoara—Odorhei 4-4 (1-1);
Ploești—Or. Stalin 8-6 (5-3); Sighișoa
ra—Sibiu 5-2 (3-1). (I. Tsrjn, cores
pondent).

LOCAȚ1UNE DE BILE It
• Bilete pentru meciurile Diinamo— 

Swansea (rugbi) și Diaamo Bacău — 
Ccanb. Poligr. Buc. (fotbal, cat. B ) și 
meciurile de volei Combinata Dinamot- 
C.F.R.—Dtinaimo Moscova (f.) și selee- 
ți- nata de tineret a Capi Ulei—Diata**  
Moscova (m.) s-au pus în vînzare la 
casele de bilete de la stadionul Di
namo

Biletele pentru cuplajul de fotbal 
de mîine (C.C.A. — C. S. Oradea 
și Diqanno — C. S. Tg. Mureș) 
pe stadionul Republicai, se pun în 
vînzare începînd de azi ia casehi 
stadioanelor: Dinamo, Republicii
Giuleștâ, 23 August, precum și 
Agenția C.C.A. (B-dul C Martie), 
Pronosport calea Victoriei 9 și caSJ 
specială din stir. I. Vidu.

— Biletele cu reducere pentru 
stude-nți și elevă se difuzează (prîar 
Uniunea Asociațiilor Studențești ș 
Direcția de Educație Fizică d4i 
M.I.C.

— Sînt valaibile biletele Stadion» 
lui Republicii cu seria nr, 6.

CUM SE VA INTRA LA JOCUL 
DE BASCHET C.C.A. — AKADEMf!

SOFIA
— Sînt valabile biletele Sala Fio 

reasca seria 5.
— Au acces la parter: legitim-a 

țiile U.C.F.S., albastre și roșii t 
piele, verzi de ziariști, gri maești 
sportului baschet, albastre în dei 
matin pentru membrii biroului fe 
derației de baschet și gri în derrma 
tiu pentru membrii comisiilor d 
baschet.

— Carnetele de arbitri și arutH 
nord de baschet au acces la bw 
con.

— Copiii peste 7 an! n-au acc< 
decît cu bilete.

— Ușile sălii șe deschid la. ctre! 
17.

c.FR


urtă incursiune
in campionatul feminin de handbal

Recunoaștem, de la bun începutRecunoaștem de la bun început că 
în ultimul timp ne-am ocupat foarte 
puțin de campionatul feminin de hand
bal. Cauzele sini multiple dar, în 
principal, „vina" o poartă... campiona
tul masculin, care ne furnizează una 
din cele mai agitate ediții ale sale.

In sfîrșit, fiindcă spațiul este scump, 
să purcedem fără altă introducere 
la o scurtă trecere în revistă a între
cerii celor mai bune echipe feminine 
de handbal din țara noastră. In frun
tea clasamentului... .„statu quo“. Cele 
trei echipe: Flamura roșie Sibiu, O- 
limpia București și Steagul roșu Bu
curești se mențin — neclintite — 
pe primele trei locuri în ordinea enu
merării de mai sus. Eventualele schim
bări nu se pot produce decîi în ulti
mele trei etape (25 mai, 1 și 8 iunie), 
cind întîlrurile directe dintre aceste 
protagoniste vor fi determinante pen
tru stabilirea ierarhiei pe primele trei 
locuri ale clasamentului.

Pînă atunci, să menționăm că am 
fost plăcut impresionați de jocul bun, 
în net progres față de turul întrece
rii, prestat de Flamura roșie Sibiu în 
compania echipei Progresul Or. Sta
lin. Sihiencele au însă dezavantajul 
unui program mai greu față de ad-

versarele lor directe, pe care le vor 
înfrunta in deplasare, la București. Se 
pare deci că în acest final de ,cam
pionat șansele surid celor două for
mații bucureștene. Dintre ele, mai 
în formă, mai aptă să dea un asalt 
decisiv pentru titlul de campioană, 
ni se pare Steagul roșu. In ultimele 
partide jucătoarele acestei formații au 
manifestat o formă ascendentă, eviden- 
țiindu-se în special atacul prin rapi
ditate, omogenitate și, în ultimul 
timp, eficacitate. Dar Olimpia, cealal
tă protagonistă, are un obicei (in
comod pentru adversari...") și anume 
acela de a se regăsi în jocurile de
cisive. Astfel incit nimic nu este 
cert...

Același lucru și în privința retro
gradării. Ultimele etape vor fi hotă- 
rîtoare, deoarece ele programează în- 
tilniri directe între principalele „pre

tendente" la ultimele două locuri: 
Metalul Reșița, Metalul 2 Ploești, Re
cord Mediaș, Gloria Sighișoara. De 
fapt lupta pentru evitarea retrogradă
rii devansează cu o etapă pe aceea 
pentru titlu, prin aceea că încă din 
etapa de mîine programează un joc 
„cheie": Metalul 2 Ploești — Me
talul Reșița. (c.a.)

Azi și mîine in Capitală

FINALELE CAMPIONATULUI DE TENIS DE MASĂ
ALE JUNIORILOR

In sesiunea C.I.O. de la Tokio

A fost stab'lit programul Jocurilor Oâmpice
de la Roma din

TOKIO (Agerpres). — In ședâița din 15 niai a sesiuni Comitetului 
olimpic internațional a fost stabilit programul Jocurilor Olimpice de la 
Roma din 1960, pe baza propunerilor făcute de comitetul de organizare. 
Președintele C.I.O., Avery Brundage, a arătat în cadru», unei conferințe de 
presă principalele modificări adoptate în programul jocurilor.
ATLETISMUL va cuprinde aceleași 

probe disputate la Olimpiada de la 
Melbourne, dar federația internațio
nală va trebui să examineze pînă la 
congresul de Ia Stockholm următoa
rea propunere: fiecare țară va avea 
dreptul să angajeze un atlet la fie
care probă și alți doi dacă aceștia 
dețin rezultate valoroase. Mini
mum impus pentru acești doi con- 
curenți ar putea să fie cea mai 
bună performanță realizată de al șa
selea clasat în ultimele două Olim
piade. Aceeași propunere va fi supu
să și federației internaționale de na
tație.

Comitetul olimpic a acceptat pro
punerea comitetului de organizare 
ca maratonul să se desfășoare seara, 
iar nu ziua ca pînă acum, din cauza 
căldurii. Proba de 800 m plat femei 
va putea fi inclusă în programul 
Jocurilor Olimpice numai în cazul 
cînd federația internațională de atle-

tism va accepta reducerea numărului 
de concurenti.

CONCURSUL DE GIMNASTICA 
va comporta 14 probe și va fi dis
putat între echipe reduse de la 8 la 
o membri, primii 4 contînd în clasa
mentul pe țară. Se va stabili un cla
sament pe echipe la gimnastică și 
pentatlon modem, iar echipei câștigă
toare îi va fi atribuită o singură 
medalie.

IN COMPETIȚIA DE SCRIMA va 
fi introdusă și proba de floretă fe
mei pe echipe. Nici o schimbare nu 
este prevăzută inițial pentru natație. 
Totuși dacă federația internațională 
va accepta propunerea de reducere a 
numărului de concureaiți, se va adăuga 
și proba de ștafetă 4X100 m liberși proba de ștafetă 4X100 m 
bărbați.

TIRUL nu va cuprinde decit 
probe, cea de cerb alergător fiind 
primată. La călărie numărul de 
curenți în proba de dresaj se reduce

cinci 
su- 

con-

1960

Fără îndoială că 
sportivi, emoțiile cu 
coase " ’

eeWT

pentru tinerii 
care așteaptă o 
mari decît pen-jetiție sînt mai

]ei mai vîrstnid. Iar cînd între- 
. este importantă, — o finală 

de campionat republican —. ne pu
tem închipui cu ușurință ce înseamnă 
ea pentru juniori. La aceste lucruri 
mă gîndeam în zilele premergătoare 
confruntării celor mai buni juniori 
și junioare de tenis de masă.

Intr-adevăr, cei mai tineri jucători 
ți jucătoare care au îndrăgit sportul 
cu mingea de celuloid, se pregătesc 
de multă vreme în vederea meciurilor 
care încep mîine dimineață în sala 
Floreasca din Capitală. La aceste 
întreceri vor lua parte campionii și 
campioanele regionale, precum și 
o serie de sportivi invitați de fede
rația romînă de specialitate. Deci, 
sîmbătă dimineața și duminică toată 
ziua, finalele campionatului republi
can de juniori vor reuni tot ce avem 
mai bun în țară, juniori sau junioare 
născuți în 1941 și mai tineri.

Concffirsui se anunță interesant și 
prin formula de disputare și prin 
faptul că peste o lună vor avea loc

în Suedia campionatele europene 
(neoficiale) de juniori. Sîmbătă și 
duminică vom putea să ne facem o 
primă părere despre valoarea gene
rală a noilor cadre tinere din tenisul 
nostru de masă.

întrecerile se vor deschide mîine 
cu întîklirile interechipe (băieți și 
fete) după sistemul Cupei Corbillon, 
iar duminică dimineața și după-amia- 
ză vor avea loc partidele din ca
drul celor cinci probe individuale: 
simplu băieți și fete, dublu băieți și 
fete și dublu mixt.

la doi pentru fiecare țară și se sus» 
panda clasamentul pe echipe.

IN CICLISM numărul ooncurenților 
angajați pe fiecara țară va fi de 15 
în loc de 16 ca pînă acuma. Nu se 
va mai alcătui clasament pe echipe 
la proba de șosea. In schimb se va 
introduce o cursă contracronometru 
pe echipe de 4 alergători pe distanța 
de 100 kțn.

CONCURSUL OLIMPIC DE YACH
TING va avea cinci curse: clasa in
ternațională „5,50“, dragon, star, finn 
și Fiyng Dutchman, olandezul - zbu
rător. La canoe numărul probelor se 
reduce de la 9 la 7, cursele de fond 
pe 10.000 fiind suprimate.

Nici o schimbare nu este prevăzută 
la box, lupte, canotaj academic, hal-' 
tare, fotbal, polo pe apă, hochei pe 
iarbă și baschet.

Comitetul olimpic internațional a 
atribuit trofeul „Bonațossa" comite
telor olimpice ale R.D. Germane și 
R.F. Germane pentru faptul că aii 
reușit să prezinte o echipă comună a 
Germaniei la Jocurile Olimpice de la 
Cortina D'Ampezzo și Melbourne.

De asemenea comitetul a adoptat 
ca imn olimpic pe cel executat la 
primele jocuri din 1896 — Atena și 
a respins propunerea lui Otto Meye’r 
(Elveția) de a fi admiși reprezentan
ții presei la lucrările comitetului.

★
La Roma a avut loc ceremonia pu

nerii pietrei fundamentale a satului 
olimpic situat în cartierul Flaminio.

Satul olimpic va cuprinde 1300 de 
apartamente care vor putea găzdui 
peste 7200 de soortivi, participanți la 
Olimpiada din 1960.

In interiorul satului vor fi amena
jate restaurante, magazine, birouri 
poștale și toate cele necesare sporti
vilor pe durata concursurilor.

Halterofilii sovîeVcî

Vederea, generală a stadionului Olimpic de la Roma
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dÎR nou învingători 
in S. U. A.

Ștefan Petrescu a depășit cu două puncte recordul mondial la pistol viteză
Z.K.S. Varșovia învingătoare în ultimele două probe

Cupei Regiunilor
prilejuit o reușită

popularizare a oinei
la Brăila, 

din
am 
ca-

, Duminica trecută, 
asistat la meciul de oină 
drul Cupei Regiunilor dintre „Victo
ria" Surdila Greci (reprezentanta re
giunii Galați) și formația orașului 
București. Jocul, presărat cu nume
roase faze dinamice și spectaculoase, 
furnizat de cele două echipe, repre
zintă în mare măsură și rodul muncii1 
colectivului de reorganizare a siste- 

~mului de arbitraj, în frunte cu an
trenorul A. Rafailescu.

Bucureștenii au aplicat scheme 
tactice care le-au permis să treacă 
cu ușurință prin cele două culoare și,

Meciul internațional de tir prin co
respondență dintre echipele IPROMET 
București și Z.K.S. Varșovia a conti
nuat zilele trecute în poligonul Tunari 
și în cel central din capitala R.P. Po- 
jcr.e. Deși campionul olimpic Ștefan 
Petrescu, trăgătorul nr. 1 din echipa 
de pistol viteză a IPROMET-uluî, a 
reușit un rezultat excelent (60/589 p.), 
superior cu două puncte recordului 
mondial și olimpic ce-i aparține, iar 
trăgătorul Aurel Neagu a corespuns 
așteptărilor, totuși echipa noastră a 
fost întrecută de Z.K.S. întrucît cei
lalți doi componenți au formației, Dumi- 
triu și Tzimscher, au pierdut în total 
șase siluete. O situație asemănătoare 
s-a petrecut la talere aruncate din șanț 
la care Gh. Florescu s-a clasat primul 
eu 184 talere doborîte, V. Calomfi- 
rescu a obținut un rezultat acceptabil, 
dar ceilalți doi componenți (Mărcu- 
lescu și Ionescu) nu au dat aportul 
necesar unei victorii pe echipe.

Proba de pistol viteză desfășurată

în poligonul Tunari a oferit un spec
tacol interesant și valoros. In afara 
performanței realizate de Ștefan Pe
ri eseu (performanță care-1 prezintă pe 
recordmanul nostru intr-o excelentă 
formă), subliniem comportarea și re
zultatul maestrului emerit al sportului 
Gh. Lik iar dopaj (60,583 p.) și victoria 
realizată de echipa Sănătatea (Likiar- 
dopol — Titus Manicatfde) în între
cerea pentru trofeul Varșovia. Cele
lalte rezultate: 3. M. Dochiliță 578 p.; 
4. T. Manicatide 574 p.; 5. I. Tripsa 
573 p.; 6. P. Mocută 570 p.; ECHIPE: 
2. IPROMET I 1149 p.; 3. Dinamo II 
1143 p.

La talere aruncate din șanț, în urma 
cîștigăitorului Gh. Florescu s-au situat 
la apreciabilă diferență; I. Dumitrescu 
176 t.d.; S. Lovinescu 172 td.; Ad. 
loanițescu 165 t.d.; P. Filote 155 t.d. 
Pe echipe trofeul Varșovia a revenit 
formației Recolta M.A.S. (Dumitrescu 
—Lovinescu) 348 t.d.; urmată de:

IRROMET 329 Ld. si Sănătatea 320 
td.

Meciul IPROMET — Z.K.S. conti
nuă astăzi și mîine în poligonul Tu
nari. In program; ASTAZI — armă 
liberă calibru redus 3X30 fete și 60 ni. 
culcat la 50 m.; MÎINE — combinată, 
masculin și feminin și pistol Uber. In 
afară de concurs: Â9TAZI •— 3x30 
juniori și MIINE — combinată ju-‘ 
ni ori.

DETROIT (Agerpres). — La 15 rriai 
echipa selecționată de haltere 
Uniunii Sovietice a susținut la Del 
trolt a doua întilnire. din cadrul tur, 
neului pe care-1 întreprinde în S.U.A; 
Halterofilii sovietici au întâlnit îri 
meci revanșă echipa S.U.A. pe "care 
au întrecut-o cu scorul de 4—3. Iată 
învingătorii în ordinea categoriilor; 
Ch. Vinci (S.U.A.);!. Berger (S.U.A.);

F. Bogda- 
Lomakin 

(S.U.A.);

V. Bușuiev (U.R.S.S.); 
«ovski (U.R.S.S.)i Tr. 
(U.R.SlS.); D. Sheppard 
Al. Medvedev (U.R.SJS.).

Duminică echipa U.R.S.S. 
lua la New-York.

a

va evo-

CUPA MONDIALĂ „JULES RIMET” 1958
scurt

1300 de ziariști din 49 de 
anunțat sosirea în Suedia 

I campionatului mondial.

^Segregația rasială în

Persecuțiile împotriva oamenilor 
de culoare se intensifică înA- 

vu ușuainja iu vde două Culoare Șl,) rasială
în plus, frații Gruianu, Stoica, Cio-manifesta m >.oate domeniile. Gu- 
banu, Văduva și Cristian au realizat \vernid reacționar de la lohanesburg 
în ambele meciuri puncte prețioase /a găsit și in sport un teren pentru 
din loviturile de treisferturi și peste exercita represtunile față de ex- 
linia de 65 m. La „prindere" ne-a(ceM«. boxeri atleți, fotbaliști și 
impresionat mărginașul Dumitrescu, J^ugbiști jud-africani care nu^ au altă 
un excelent ochitor. Jucătorii din Sur-. " ~x
di-la Greci — din rîndul cărora air\yoare neagră.
remarcat pe talentatul Dumitru Va- / Despre aceste lucruri s-a mai scris 
sile, bun la „bătaie" ca și Ia „prin-lira general, acum însă faptele au de- 
dere" — deși inferiori bucureșteni- S venit mai grave, lată pe scurt des- 
lor din punct de vedere tehnic și lpre ce este vorba. Sportivii de culoar 
tactic, au luptat totuși cu multă Cre nu pot fi legitimați decît în clu- 
însuflețire, reușind alături de bucu- jburile negrilor, nu li se admite efec-

' țuarea turneelor peste hotare (neacor 
dîndu-li-se vtză de ieșire) Și nici 

\măcart nu au voie să intîlneascâ...

„vină" decit că pielea lor este de cu-

Despre aceste lucruri s-a mai scris

tactic, au‘ luptat totuși 
însuflețire, reușind alături de 1 
reșteni să facă o bună popularizare 
sportului nostru național. ,

Scorul final: tur 22—7, retur 19—
10 pentru București. Iată alte rezul-r ,. ....
tate: reg. București — reg. Constanța \echlPe albii 
12—0, - - - - - -- . 
3—17, 
16—0,
10—6; Timișoara —- Hunedoara 3—0;
Cluj — R.Â.M. 7—4, 11—0. (Tr. l.j

18—3; Oradea
3—15; Suceava
11—2; Pitești —

• Peste 
țări și-au ; 
cu prilejul 
Socotind și fotografii, cineaștii și spi- 
cherii de radio, se scontează pe pre
zența a circa 1800 de reporteri.

comitetului executiv F.I.F.A-
mult ca oricind, contradicțiile dintre 
federația de fotbal a albilor (FASA) 
și cea a negrilor (SFSA) au devenit 
și mai acute. Divergențele au pornit 
de la o propunere justificată a fede
rației SFSA. Conducătorii jucătorilor 
negri au prepus să se organizeze un 
campionat comun al celor mai bune

echipe de negri și albi. Dar propu
nerea a fost respinsă, pentru că, îm
potriva unei pașnice conviețuiri intre 
negri șt albi nu este numai federația 
ci, în primul rind, guvernanți reacțio
nari de la Johanesburg. Iată de ce 
nu poate fi vorba de organizarea 
unui campionat comun și cu atit mai 
puțin de primirea sportivilor negri 
în 'cluburile albilor.

Inir-o conferință de presă, vicepre- 
ședuptele federației albilor (F AS A),

- B. Marc / Măsurile acestea tipic fasciste au
■— Bacău jpcodus în masele largi ale negriloi 

Craiova (JA,\vehementc proteste. Dar cui să te a- 
dresezi dacă toată puterea e în mina 
rasiștilor, 'albii De. aceea. aguin„ mal Dave Șrutier, a expus punctul său de

• Printre ziariști figurează și vechi 
internaționali de fotbal, printre care 
suedezii Lundahl și Rydell, precum și 
faimosul Gunnar Nordahl, antrenorul 
echipei italiene Roma, argentinianul 
Ferreira și uruguayanul Sciutto.

• O indiscreție... Intr-o convorbire 
cu un corespondent al unei agenții 
britanice, Holger Bergerus — secre
tarul comitetului de organizare al 
campionatului mondial, — a „scăpat"

, că în turneul final din Suedia se va
vedere (sută la sută fascist) carek juca un mingi de fabricație ceho- 
nu mai necesită comentarii: r slovacă.

„Nu există speranțe pentru rezolva- , • Alt plebiscit printre ziariștii de
rea acestor chestiuni. Legile statului! fotbal din Europa, organizat de o a- 
nostru nu permit legăturile între spor-) genție vestgermană de presă cu pri- 
tivii negri și albi. In cel mai bun caz.S vire la rezultatul final al campiona- 
se va putea accepta funcționarea unor) tulul mondial. Cinci voturi au întru- 
ligi inferioare cu echipe de negri, dark nit U.R.S.S. și Argentina, patru 
aceste formații vor putea juca numai/ glia (era înainte de 0—5 de la 
între ele,' Această situație specială\ grad...) și Brazilia, cite un vot 
(n.n. a segregației rasiale) credem căf dia. R.F.G. și... Irlanda de Nord 
va fi rezolvată de F.I.F.A. în favoarea \ tul aparține unui ziarist de la... 
noastră, întrucît nu se va putea admiteQ fasf Telegraph).
ca o țară să aibă două federații afi-> • „Titlul va reveni celei mai rezis- 
liate la forul suprem al fotbalului! “ I tente echipe" — a declarat Bauwens,

Cu justificată nemulțumire, federația) președintele federației de fotbal din 
negrilor s-a adresat F.I.F.A.-el. Poaie'lR.^.Q. „Adică echipei solide, robuste, 
că membrii comitetului executiv al o-zstăpînă pe nervii săi, într-un cuvînt 
cestui for vor înțelege nedreptatea care\ unei echipe capabile să suporte efor-; 
se face, luînd măsurile cuvenite în șe f tul fizic, fără să resimtă prea mult 
dința din iunie Id care S.F.S.A va \ teribilele jocuri din cadrul grupelor". 
avea doi reprezentanți. Pentru că inf 
sprijinul dreptei cauze a sportivilor de 
culoare din Africa de sud pledează) 
înainte de toate, cele mai elementare 
legi ale umanității.

An- 
Bel- 
Sue- 
(vo- 
Bel-

1. O.

• Cîteva palmarese de î«curi
Anglia—Austria 5 2 2 1 10: 9
Iugoslavia—Franța 12 5 3 4 19:18

Argentina—R. Ceh. 1 1 0 9 1: 0
Iugoslavia—Scoția 2 0 1 1 2: 4
Cehoslovacia—R.F.G. 4 2 0 2 8z 7



Așa cum. am anunțat Ta vreme, e- 
cliipa de baschet Dinamo • București a 
întreprins, la invitația echipei Moda 
Spor, un turneu la Istanbul. Echipa 
noastră a susținut acolo trei meciuri: 
cu Fenerbahce (63—63), Galatasaray 
(63—64) și Moda Spor (68—60).

Dinamoviștii au fost primiți cu deo-

Turneul internațional 
de fotbal (juniori) 

diu Bulgaria
RAPID BUCUREȘTI A ÎNVINS 

PE MINIOR DIMITROVO 
Șt STEAUA ROȘIE BELGRAD

aSOFIA (prin telefon). Miercuri 
început în orașele Sofia și Dimitrovo 
turneul internațional de juniori la 
fotbal organizat de revista „Cultura 
Fizică și Sport" și cluburile Lewski, 
Lokomotiv și Septemvrie Sofia. In 
prima zi s au înregistrat următoarele 
rezultate: Lewski — Lokomotiv 5—1; 
Steaua Roșie Belgrad — Minior Di 
mitrovo 7—0. Rezultatele de joi: 
Steaua Roșie Belgrad — Septemvrie 
2—1; Galatasaray Istanbul — Loko
motiv 2-1: RAPID BUCUREȘTI — 
Minior Dimitrovo 2—1. Golurile echi
pei romîne au fost marcate de Mol- 
doveanu și Ionescu.

Vineri, Rapid a jucat cu Steaua Ro
șie Belgrad și a obținut o nouă și pe 
deplin meritată victorie, de data a- 
ceasta cu 2—0 (1—0) prin punctele 
marcate de Ionescu (min. 2 și 90). 
Juniorii romîni au fost superiori în 
prima repriză, au avut mai multe o- 
cazii de marcare dar înaintașii au ju
cat cam neivos și au ratat. După pa
uză, rapidiștii au slăbit alura din ca
uza călduri. Acum, Rapid ocu
pa locul 1 în clasamentul seriei a 
doua, ia egalitate de puncte cu Steaua 
Roșie, dar cu golaveraj mai bun (4-1 
tată de 9-3). Sfmbătă, Rapid susține 
ultimul joc cu Septemvrie și-i este su
ficient un meci nul pentru a se cali
fica pentru finala cu Galatasaray, cîș- 
tigătoarea seriei întîia. Alte rezultate: 
Septemvrie — Minior Dimitrovo 3-0 
(neprezentare), GaJatasarai/ Istanbul — 
Levski Sofia 1-0 (0-0). Meciurile pen
tru locurile I—II și III—IV se vor dis
puta luni. TOM A HR ISTOV

sebită căldură de gazdele.lor și s-au 
bucurat în tot timpul șederii., lor de 
atenție și grijă. Spectatorii turci, care 
au o mare simpatie pentru baschetba- 
hștii romîni, au primit cîț mare căl
dură apariția lui Dinamo în fiecare 
dintre cele trei meciuri. Ei 
niat cu aplauze fazele frumoase reu
șite de jucătorii romîni. Asupra tur
neului efectuat de Dinamo, conducă
torul lotului, ADRIAN PETROȘANU, 
nea declarat: „Am fost plăcut im
presionați de atenția deosebită și a- 
mabilitatea cu care ne-au înconjurat 
in tot timpul șederii la Istanbul gaz
dele noastre, clubul MODA SPOR. Cu 
acest prilej am constatat din nou in
teresul pe care îl arată sportivii turci 
echipelor romine. Folosind prilejul o- 
ferit. am discutai cu conducătorii clu
burilor turce organizarea unor noi in- 
tilniri. Este probabil ca în luna august 
să avem ca oaspeți la București pe 
Fotbaliștii de la GaJatasaraij. echipă 
in deosebită formă, și pe baschelbaliș- 
tii aceluiași club. De asemenea sini în 
perspectivă întreceri si la alte ramuri 
de sport". VASILE POPESCU, antre-

an subli-

Echipa de volei Dinamo Moscova 
a întrecut Tractorul Orașul Stalin 

cu 3-2
ORAȘUL STALIN, 16 (prin tele

fon). — Arena „Tractorul", sărbăto
rește împodobită cu steagurile R.P.R. 
și U.R.S.S., a găzduit întîlnirea in
ternațională de volei dintre echipa lo
cală TRACTORUL și DINAMO MOS
COVA. Cei peste 2000 spectatori au 
asistat la un joc disputat.

Jucătorii de la Tractorul au luptat 
cu multă însuflețire, mai ales în al 
doilea set, cînd au refăcut handicapul 
de la 1—8, reușind să cîștige și setul. 
Dinamoviștii și-au dominat adversarii 
în special în ultimele două seturi, 
cînd atacul (excelent condus de Smo- 
leaninov) a hotărît soarta întîlnirii, 
care le-a revenit cu 3—2 (15—7,
11—15, 9—15, 15—11, 15—8)

Smoileaninov, Poltovet, Gavrilov de 
la Dinamo Moscova, Dodu, Bărbuță, 
și Rusii de la Tractorul au fost cei 
mai buni jucători de pe teren. A ar
bitrat Dan Neamțu (Orașul Stalin).

Gh. Măzgăreanu, coresp.

norul echipei Dinamo ne-a spus : „Cele 
trei jocuri au fost de un nivel ridicat. 
Bașchetbaliștii turci au marcat un pro
gres evident in ultima perioadă și pă
rerea mea este că reprezentativa Tur
ciei va fi o mare surpriză la campio
natele europene pc care le găzduiește 
Istanbulul anul viitor. Dintre jucătorii 
noștri, o impresie deosebită, a produs 
Marian Spiridon, considerat de antre
norii turci ca unul dintre cei mai va
loroși jucători care au evoluai la Is
tanbul, Mitelman, Nagt] și Borbely. 
Cred că turneul ne-a folosit mult nu 
numai din punct de vedere al pregă
tirii și căpătării de noi cunoștințe, ci. 
mai ales, din acela al stringerii legă
turilor de prietenie cu sportivii turci".

a

Mîine începe circuitul ciclist al
Mîine, la Orașul Stalin, se va da 

plecarea în cea de a VH-a ediție 
a „Circuitului ciclist al regiunii Sta 
lin", competiție organizată de ziarul 
„Drum Nou". întrecerea are caracter 
internațional prin participarea echipei 
Partizan Belgrad și a selecționatelor 
orașelor Praga, Sofia, Budapesta.

Circuitul ciclist al regiunii 
a înregistrat de la un an la 
un succes tot mai maire. Prima 
ție s-a desfășurat în anul 1952 
fost cîștigată de M. Ștefănescu.

1953. Numărul celor care au 
startul în cea de a doua ediție a 
întrecut cifra de 38. Alt traseu, alte

S tal i n 
altul, 

edi- 
Și a

luat

Lucrările Congresului Organizației
Internationale a Ziariștilor

A luat sfîrșiț
(Urmare din pag, l-a) 

îniiîrjire. Animatorul principal

//
CURSA PĂCII ✓✓

Joi au început în Capitală, la Casa 
de Cultură a Sindicatelor, lucrările ce
lui de al IV-lea Congres al Organiza
ției Internaționale a Ziariștilor. Con
gresul — la care participă numeroși 
ziariști și observatori din țările Eu
ropei, Asiei, Africei și Americii — a 
fost deschis de către Jean Maurice 
Hermann, președintele Organizației In
ternaționale a Ziariștilor. Nestor Ignat, 
președintele Uniunii Ziariștilor din 
R.P. Romînă,' a salutat pe oaspeți în 
numele ziariștilor romîni, iar C. Pris- 

.nea, adjunct al ministrului Invățămîn- 
tului și Culturii, a arătat — în cuvîn-

tul său de salut — că poporul nostru 
este bucuros să găzduiască lucrările 
Congresului celei mai mari organizații 
profesionale de ziariști din lume.

In cadrul ședințelor de pînă acum 
au prezentat rapoarte Jean Maurice 
Hermann, Jaroslav Knobloch, Vojtech 
Dalejsi. Teodor Mannes u a informat 
pe participanții la Congres despre lu
crările Reuniunii Internaționale a Re
porterilor: Participanții la Congres au 
lost salutați din partea Consiliului 
Mondial al Păcii de Jorge Zalame*  
Bord a

Lucrările Congresului continuă.

Newcastle United, o echipă cu cinci internaționali 
din trei reprezentative...

cu F. C. Barcelona, pierzând cu 3—2

în ultimul . minut de joc). Jucătorii, 
antrenorul și conducătorii acuză însă,

Temperatura excesivă de la Bu
curești i a surprins pe fotbaliștii de (spaniolii au înscris golul victoriei 
la Newcastle United, deși trecerea * ......................... .
de Ia cele 12 grade ale Londrei nu

Jucătorii echipei engleze din prima ligă Newcastle United, urmănnd 
meciul desfășurat joi in nocturnă pe Stadionul Republicii.

fost făcută brusc, ci prin inter
mediul Barcelonei, unde de asemenea 
era foarte cald.

Newcastle a jucat duminica trecută

holm, pentru turneul finaL II va în
soți Dick Keith, half centru în e- 
chipa Irlandei, dar fundaș dreapta la 
Newcastle. Keith a jucat în echipa 
de tineret a Irlandei. în meciul de 
acum un an cu echipa noastră de 
tineret (terminat cu scorul de 6—O 
pentru irlandezi). Subiectul nefiiiiu 
prea avantajos pentru 
schimb vorba...

— „Aveți speranțe 
holm ?“.

— „S-ar putea să

pentru Stock-

vă surprindă, 
și totuși voi răspunde: DA! Irlanda 
de Nord este o echipă destul de tî- 
nără și totuși foarte omogenă. Noi 
nu ne speriem de adversarii din se
ria : Cehoslovacia, Argentina, K.f-, 
Germană".

Antrenorul Normau Smith nc 
furnizează date noi despre ectiipă 
sa. Alături de McMichael și Keith, 
ea mai cuprinde și alți internațMK ; 
Mitchell și Scoular (Scoția) și MRes 
(Țara Galilor). Newcastle 
terminat ultimul campionat 
17 (din 22), dar cit nu mai 
10 meciuri pierdute la... 
diferență. Explicația ? „Am 
în echipă elemente noi : Bottom (24 
de ani),Beli (18), Hughes (21), Franks 
(22). Am plătit tributul cuvenit 
perioadei acesteia de împrospătare" 
ne spunea Norman Smith.

Joi seara, jucătorii de la Newcastle 
au asistat ia cuplajul de pe stadionul 
Republicii. Le-a plăcut mult jocul di- 
namoviștilor din Moscova, iar din e-' 
chipa 
lipsa 
mare atenție pe jucătorii 4> 7 • ■ ■ - 
și Dinuleseu) oare le vor fi 
sari.

Cum își petrece Newcastle 
timpul pînă la primul meci? Prin 
ușoare antrenamente diminețile și, 
mai ales, prin vizite insistente m 
lungite la... ștrandul „Dante _
mari". Ce să i Saci: căldură mareL-

(*•  m)

rehh.

B®Res 
United a 
pe locul 
puțin de 

1 punct 
introdus

regiunii Stalin
aspecte. Lupta a fost dîrză și a dai 
cîștigător pe Marin Dumitrescu...

A trecut încă un an. In 1954 la 
apelul ștarterului au răspuns 58 de 
alergători. In rîndul lor sînt concu- 
renți de valoare ca G. Moiceanu, 
Istrate și alții. Câștigător: C. Istrate.

Ediția a IV-a 1955. Sub raport teh
nic această ediție întrece pe cele pre
cedente. 56 de alergători, bine pre
gătiți, luptă cu însullețire pentru locu
rile fruntașe. Cîștigător: tot G. Is
trate...

Ediția a V-a, disputată în anul 
1956 devine criteriul de selecție pen
tru cursa Sofia—București. Victoria 
revine kii R. Schuster.

1957, prima ediție cu participarea 
alergătorilor străini, 
prezenți 75 de 
și cicliștii de la 
ta. De-a lungul 
km. participanții 
fruntat frigul 
renunțat la 
Aurel Șelaru 
scris numele

1958 ediția

oară în 1951), vorbește de la 
Din echipa învingătoare în 

se afla acum la Bucu- 
trei jucători : portarul

în cor, arbitrajul care a acordat spa
niolilor un gol gratuit, marcat din- 
tr-un ofsaid de... 10 yarzi (peste
9 m). Newcastle United este o s- 
chipă de bună reputație și faptul că 
are înscrisă în palmares cîștigarea 
de mai multe ori a Cupei Angliei (ul
tima 
sine.
1951, 
rești
Simpson, extrema stînga Mitchell și 
fundașul stînga McMichael. Ultimul 
este un nume cu mare rezonanță în 
fotbalul britanic. El a jucat de 33 
de ori în echipa Irlandei de Nord, in
clusiv meciurile din actualul cam
pionat mondial. De altfel, de la 
București el va pleca direct la Stock

noastră — la care au remarcat 
de coeziune — au urmărit cu 

cu 
și 10 (Pahonțu, Soare,

nr. 2, 
Zaharia 

adver-

United

g-

18
6.

Germană 18 h. 03:40 ; 4. U.R.S.S. 
h. 03:58 : 5. Anglia 18 h. 04:00; 
Italia 18 h. 05:30.

Clasamentele generale ale celei de a 
Xl-a ediții a „Cursei Păcii". Individual:
1. PIT DAMEN (Olanda) 59 h. 27:05,
2. Bebenin (U.R.S.S.) 59 h. 29:33, 3.
Hermans (Belgia) 59 h. 34:17, 4. Koțev 
(R. P. Bulgaria) 59 h. 34:44, 5. Ad
ler (R. D. ~ • -■ — -
Vostriakov 
Kapitonov 
Schur (R. 
9.' Brittain a 
Levacic (R. P. F. Iugoslavia) 59 h. 
46:51, 11. LUDOVIC ZANONI 59 h. 
47:19, 12. Blower (Anglia) 59 h. 47:20, 
13. Fișcherkeller (R. F. Germană) 59 
h. 50:07. 14 Mastrotto (Franța) 59 h. 
52:53, 15. GJowaty (R. P. Polonă) 59 
h. 57:06. 16. C. DUMITRESCU 59 h. 
57:26. 22. GH. ȘERBAN 60 h. 08:40, 
47. G. MOICEANU 61 h. 41:23, 49 N. 
VAS1LESCU 61 h. 48:50, 56. AUREL 
ȘliLARU 62 h. 14:08. Au terminat 
curșa 89 cicliști.

Echipe: 1. U.R.S.S. 178 h. 04:44, 2. 
R. D. Germană 178 h. 58:32. 3. Olanda 
179 h. 06:13, 4. R. P. ROMÎNA 179 h. 
08:54, 5. R. P. Polonă 179 h. 13:25, 

Belgia 179 h. 16:40. 7. Anglia 179 
.25:19, 8. Franța 180 h. 15:56, 9. 

P. Bulgaria 180 h. 26:49? .10. 
R. P. F. Iugoslavia 180 h. 56:25, 11. 
Danemarca 181 h. 35:49, 12. R. Ceho
slovacă 182 h. 49:22, 13. Italia 184 h. 
03:36, 14. R. F. Germană 184 li.
27:31, 15 R. P; Ungară 187 h. 25:17. 
16. Austria 188 h. 41:58, 17. Finlanda 
189 h. 15:14, 18. Suedia 189 h. 19:31, 
19. Luxemburg 194 h. 59:45. In ultima 
etapă a fost scoasă din clasament — 

R. P. ROMTNĂ 18 h. 03:39;’ 2. din cauza abandonului celui de al trei- 
R. P. Polonă 18 h. 03,39; .3. R. D. lea alergător — echipa Elveției.

îndîrjire. Animatorul principal este 
Moiceanu. El fuge din pluton împreuna 
cu Zoppas, Haskel, Kapitonov, Glo- 
wafy și Hagen. Un sextet care se pune 
serios pe lucru și ia în curîiid’2 min. 
avans, diferență înregistrată la km. 41, 

• în localitatea Svitay. Aici se ' dispută 
și sprint pentru premii. Moiceanu 
ocupă locul II după Zoppas și înaintea 
lui Hagen și a celorlalți 3 cicliști din 
grupul fugarilor. Animat da rutierii 
olandezi, plutonul forțează. Părerea ge
nerală a întregii caravane este că ac
țiunea celor 6 va eșua. Dar Moiceanu 
nu este de aceeași părere. Acționează 
puternic în cadrul moriștei. De-a lun
gul a peste 100 km. am asistat la un 
palpitant joc, la o vînătoare epuizantă 
între fugari, conduși magistral de că
tre Moiceanu, și plutonul acționa-t de 
alergătorii olandezi. O dată cu ploaia 
torențială care începe la 50 km„ de 
Praga, încep și obișnuitele hărțuieli, se 
prciduc busculade, dar la marginea 
orașului grosul plutonului cuprinde to
tuși pește. 70 .alergători. Pornim, în 
goana mașinii, să-i ajungem pe fugari. 
Cei 6 intră în grup pe stadion. Cîștigă 
sovieticul Kapitonov.

Clasanientul.individual al etapei arată 
astfel: 1. Kapitonov (U.R.S.S.) 6 h. 
00:00, 2. Zoppas (Italia) 6 h. 00:01. 3. 
Hagen (R.D.G.) 6 h. 00:02. 4. G. MOI
CEANU, 5. Glowatv (R. P. Pol.)', 6. 
Haskel (Anglia) toți același timo cit 
Hagen, 7. C. DUMITRESCU 6 b. 01:38, 
8. Heninng (R.D.G.) 6 h. 01:38. 9. 
Krolak (R. P. Pol.) 6 h. 01:59, 14. GH. 
ȘERBAN, 17. N. \ ASII.F.SCU (în ace
lași timp cu Krolak), L. ZANONI 6 h. 
02:00, A. SF.I.ARH 6 h. 02:04 ; echipe: 
1. R. P. ROMTN.A 18 h. 03:39 ; 2.

Germană) 59 h. 34:56, 6. 
( U.R.S.S.) 59 h. 36:07, 7. 
(U.R.S.S.) 59 h. 37:42, 8. 
D. Germană) 59 h. 42:35, 
(Anglia) 59 h. .46:33, 10.

La start sînt 
rutieri printre care 
S.C. Csepel-Budapes- 
celor peste 1.000 de 

au avu>t de 
lapovița, dar 

lupta pentru 
este cel care 
în palmaresul 
a VH-a...?

AL.

și
tu

rn au 
victorie, 

și-a în- 
cursei.

DINCA

ATLETISM
proba de 110 
timpul de 13,8

6. 
h.
R.

I

Federația Turciei a confirmat 
participarea la „Cupa Balcanică11 de fotbal

Sofia (prin telefon). — Intr-o scri
soare adresată federației bulgare, ini- 
țiatdarea competiției „Cupa Balcanică", 
federația turcă anunță participarea sa 
la acelasta întrecere. După cum se știe 
pînă acum au mai confirmat paetici-

parea, în afara forului bulgar, federa
țiile de fotbal ale Iugoslaviei și Ro- 
mîniei. La conferința ce se va jne la 
5 iulie fa Sofia se va stabili dacă la 
această competiție vor participa echipe 
reprezentative, selecționate de orașe 
sau echipe de club.

Je peste hotare
Formația Angliei vine Ia Moscova 

după acea înfrîngere cu 5—0 suferită 
la Belgrad. Walter Winterbotom, 
antrenorul echipei Angliei, fără a în
cerca să caute scuze, a arătat totuși 
că nu poate fi trecut cu vederea faptul 
că partida s-a desfășurat ta plus 35 
grade, fapt care a incomodat cel mai 
mult pe englezi, Este de așteptat deci 
că englezii vor depune toate eforturile 
pentru a dovedi la MoscoVa că rezul
tatul dfe la Belgrad este un accident.
ARBITRII JOCURILOR DIN PRIMA 

ETAPA A CUPEI DUNĂRII

La Nalcik, atletul 
sovietic Anatolii Mi
hailov a stabilit, un 
nou record unional în 
m. garduri, 
sec.

In turneul 
campionatului 
pean feminin

realizînd

final al 
euro-

de bas
chet de la Lodz s-au 

înregistrat următoarele rezultate: 
U.R.S.S.— Cehoslovacia 52—46 (24— 
23), Bulgaria —Franța 70—23 (38— 
12), Iugoslavia — Polonia 61—50 
(28—19). U.R.S.S. — Iugoslavia 
79—39 (36—15)
MIINE LA MOSCOVA: U.R.S.S. — 

ANGLIA
Peste trei șăptămîni 

se va da lpvitura de 
începere în turneul fi
nal al campiortatului 

mondial de fotbal.
Cel mai mare eveniment fotbalistic 

interrtațional înaintea turneului final, îl 
constituie fără îndoială meciul de mîi
ne de la .Moscova.

BASCHET

FOTBAL BUDAPESTA 16 (Agerpres). —
Comisia de organizare a competi

ției internaționale de fotbal „Cupa Du
nării" a numit arbitrii jocurilor din 
prima etapă programată la 25 mai.

Partizan Belgrad Tatran Preșov (ar
bitru B. Karoli — R. P. Ungară): 
CCA—MTK (arbitru Rumeaftțev — R.P.

Bulgaria): Ferencvaros—Radnicki (ar
bitru Imrich—R. Cehoslovacă): Di
namo Praga—Știința Timișoara (af^ 
bitru Gere—R. P. Ungară); Tataba- 
nya—Lewski Sofia (arbitru Vrbovec— 
Cehoslovacia): Steaua Roșie Belgrad— 
Dukla (arbitru Hernardi—Ungaria); 
Lokomotiv Sofia—Voivodina (arbitru
Schufder—Rpmînia); Ruda
Brno—Salgotarjan (arbitru
viei—Iugoslavia),

• La Rio de Janeiro, reprezentativa 
Braziliei a dovedit o formă excelentă, 
cîștigînd partida cu Bulgaria la un 
scor concludent: 4—0 (2—0).

• La Viena, echip'a Austriei a învins 
cu 3—1 (1—0) reprezentativa Irlandei 
de nord.

• La Milano, în nocturnă, echipa Mi
lan a întrecut cu 4—0 (2—0) formația 
engleză Manchester United. Astfel, ita
lienii s-au calificat în finala „Cupei 
Campionilor Europeni"
• Moscova: T.S.K.M.O. — Frankfurt 

(R.F. Germană) 2—1.
• Campioana Italiei, Juventus To

rino a întrecut joi pe Wolwerhamp- 
fon Wanderers cu 5—1 (1—0).

Hvezda 
Marco-


