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Cinci elevi din capitate, priMi purlâiori 
ei insignei de r —

La prima vedere, concursul șco
lar de atletism desfășurat dumi
nică! dimineață pe stadionul Tine
retului nu se ‘ deosebea cu nimic 
de alte nenumărate întreceri găz
duite de-a lungul anilor 
nul stadion de la șosea.

S-a mai intimplat insă 
eveniment pe care toți 
zenți l-au așteptat cu nerăbdare 
și bucurie; la sfîrșitul concursului 
au fost prinse pe piepturile celor 
mai buni atleți din școlile Capi
talei primele insigne pe țară de

de bătrî-

ceva, un 
cei pre-

Alt prilej de învățăminte pentru noi
<■

FOTBAL L

dispută

in Bucu- 
turneului 
sovietică

• Meciul Dinamo București — 
Dinamo Moscova se 
pe' stadionul „Dinamo"

Constantin reia cu capul printr-un soli, irimițind balonul peste Alexandresou si Paiotas căzuti
(C.G.A. — M.T.K. 2—3). (Foto 1. M1HA1CA)

Joi după-amiază se dispută 
rești ultimul meci din cadrul 
întreprins la noi de echipa 
Dinamo Moscova, Ieri s-a stabilit ca
această interesantă partidă să aibă 
loc pe stadionul „Dinamo" cu înce
pere de la ora 18. Biletele se pun in 
vinzare de astăzi, la ora 15, la agen
ția Pronosport din Cal. Victoriei nr. 
0, la stadionul „Dinamo" și la chioș- 
^j^din str. J. V idn.

• Jiul Petroșani joacă azi in 
U.R.S.S. '

de altei școlar
atlet școlar. Insignele de aur an 
fost decernate de tov. S. Barany, 
director adjunct al Direcției Edu
cației Tineretului Școlar din 
M.I.C., cele die argint și bronz de 
către tov. C. Petricu, șeful secției 
de învățământ a S.P.C.

Primul carnet pe țară, carnetul 
nr. 1 al insignei de aur, eliberat 
de M.I.C,, se află acum la elevul 
Petre Astafei, de la șc. medie 32 
din București. In octombrie 1957, 
Astafei s-a prezentat, la îndemnul 
profesorului său de educație fizică!, 
Șt. Bujor (un adevărat „record
man" al zilei: 2 din elevii săi au 
primit insigna de aur, iar alți 12 
insigne de argint și bronz) la 
școala sportivă de elevi, rugin- 
du-l pe antrenorul Gârleanu să-l 
învețe să sară cu prăjina. Cine 
șl-ar fi închipuit că după numai 
dteva Juni el va reuși să-și’în
scrie numele în fruntea listei de 
onoare a purtătorilor insignei de 
aur ? Și totuși, Astafei a realizat 
3,40 m. la prăjină, obțiirnd cel 
mai înalt grad ai insignei. In con
tinuare, primele insigne de aur 
au fost decernate elcvi'or Gri- 
gore Marinescu, de la șc. m. 35 
pentru 1 88 m. la înălțime; Mir
cea Axente, de la șc. m. 12, pen
tru 6,56 m. la lungime ; len Sko
da, de ta șc. m. 35 pentru 6,55 m. la* 
lungime; Savin Afa.-.iasie, de la 
șc. m. 32, pentru 3,32 m. la pră
jină. Insigna de argint au prâ- , | 
mit-o 9 elevi, cea de bronz 64. 
Elevi și eleve din întreaga țară! 
Pe cin.! veți urma exemplul co
legilor voștri din București?

■

Echipa de fotbal Jiul din Petroșani 
iși începe azi turneul în U.R.S.S. Con
form programului anunțat. Jiul susți
ne primul meci la Sfalino, cu formația 
locală Șahtior.

Bogat sfîrșit de săptâmînă în ma
nifestări fotbalistice. Iubitorii 
sportului cu balonul rotund nu 

se pot plînge că sîmbătă și duminică 
nu au avut ce vedea. Debutul echi
pei C.C.A. în Cupa Dunării, 
formațiilor Newcastle United la 
rești și Dinamo Moscova la 
primele sferturi de finală ale 
R.P.R., precum și intîlnirile —
pasionante — din categoria B și C 
au strâns din nou în jurul terenurilor 
mii de spectatori, mai mulți în ora- 

mai puțini decît

vizita 
Bucit- 
Arad, 
Cupei 
mereu

CICLISM
• Prima reuniune pe velodrom

șele din provincie, mai pu 
eram obișnuiți la București.

Sezonul competițulor pe velodro
mul Dinamo se deschide duminică 1 
iunie, prin desfășurarea reuniunii do
tate cu „Cupa Federației Romine de 
Ciclism". La acest concurs inaugu
ral vor participa cei mu
^Qdisti ai întrecerilor pe pistă.

Dacă interesul spectatorilor pentru 
fotbal se menține în provincie pe o 
linie constantă, ceea ce nu poate decît 
să bucure, în 
regis trate în 

sresti sînt din 
j^ș; acest fap<

(C.C.A. — M.T.K. 2—3). 
oferă spectacolele fotbalistice așteptate. 
Mic a fost numărul spectatorilor 
prezenți la meciurile internaționale de 
joi, sîmfoătă și duminică. In 
trei zile, stadionul „23 August" a găz
duit tot atîția spectatori cît altă dată 
îr.tr-o singură zi 1 Iată un fapt îngri
jorător care trebuie atent și judicios 
analizat de echipele noaste (condu
cători, antrenori și jucători) pentru că 
— după noi — aici este una din prin
cipalele cauze. Spectatorii fideli fotba
lului nu au nici satisfacția unor re
zultate pe măsura posibilităților create 
acestui sport și jucătorilor, dar — mai 
ales — nici pe aceea a unor jocuri 
de calitate.

Despre cite va anomalii
luni de

schimb asistențele în- 
tdimul timp la Bucu- 
ce în ce mai reduse 
trebuie pus și pe so- 

valoroși^coteala echipelor care — în general — 
au comportări sub așteptări și nu

Că

LIPSA DE EXPERIENȚA?
i t 

Revenind la programul de simbătâ 
duminică, se cuvine să subliniem 

i debutul echipelor noastre In 'Cupa

cesul de producție. Deci nu înseam
nă că se cheltuiesc bani SPECIAL' 
pentru încălzirea apei în vederea an
trenamentelor de natație. Și totuși!, 
conducerea administrativă a uzinei 
a găsit cu cale să ceaTă colectivului 
plata sumei de 30.000 lei pentru... 
apa caldă folosită anul trecut ! Ne 
întrebăm dacă diPecțiitmea aoasteB 

întreprinderi în 
pulsează o 
sportivă, crede

(Continuare în pag. a 5-a).

Viu interes pentru întrecerile Spartachiadei 
la colectivul sportiv „Chibritul"

la colective) sportiv „Chibritul" sînt 
organizate antrenamente și întreceri de 
volet, atletism, natație, lotbaJ tir, ele. 
Dacă ar fi solicitat mai mult sprijinul 
organizației de bază U.T.M. în mobi
lizarea tineretului la întreceri, reaJîză- 
rile colectivului sportiv ar putea fi 
mult niai mari. De aceea, este bine 
ca să întocmească în comun un plan 
de acțiune 
angrenare 
întrecerile 
tacbiadei.

Printre colectivele sportive dm ra
ionul „Nicolae Bălcescu" din Capi
tală care au obținut frumoase succe
se in organizarea și desfășurarea pri
mei etape a Spartachicufei de Vară a 
Tineretului, se numără și colectivul 
„Chibritul". In urmă cu aproape o lu
nă de zile, pe mica bază sportivă a 
colectivului „Chibritul" din cartierul 
Filaret au fost organizate, sab îndru- 
marep profesoarei de educație fizică, 
Florina Stănescu, întreceri de volei la 
care au participat două echipe femi
nine și patru masculine. Și anul aces
ta, ca și în anii trecuți, o serie de 
secții din fabrică — secția mașini 
continue (aici lucrează de altfel, ca 
maestru, președintele colectivului, tov. 
Ion Negrea) și secțiile închis și im-

au făcut o deosebită popu- 
a întrecerilor Spartahiadei. 
călduroase din ultima vreme

plot — 
larâzare

Zătele
au permis și organizarea întrecerilor 
de înot, la care au îua>1 startul până 
în prezent 30 de tineri. De notat că 
în cadrul bazei sportive a acestui co
lectiv se află un bazin de proporții re
duse, dar foarte util activității de 
masă la natație.

O serie de tinere ca Elena Roșu, 
Ioana Pioară, Edaterina Neamțu și 
Elena Torcătorii, toate muncitoare, par
ticipante pentru prima oară intr-o com
petiție oficiată cu prilejul Spartachla- 
dei de anul trecut, au îndrăgit sportul 
și s-au hotărât să practice voleiul.

Tot sub îndrumarea profesoarei de 
educație fizică Florina Stănescu, au 
început și pregătirile la atletism. De 
două sau chiar trei ori pe săptâmînă,

concret, care să ducă la o 
amplă 
prima

Au trecut destul de multe 
la începerea reorganizării mișcării 
noastre sportive. In curînd se va 
împlini un an de la apariția 
Hotărârii partidului și guvernului din 
2 iulie 1967. S-au înfăptuit în tot 
acest timp multe lucruri importante, 
activitatea sportivă a căpătat un 
sens nou, activiștii sportivi au în
ceput să dea dovadă de orientare 
și spirit de inițiativă, se pune un ac
cent mereu mai mare pe sportul de 
masă, a cărui dez
voltare este pusă în 
strînsă legătură 
cu cea a sportului 
de performanță. 
Nu este desigur 
locul și nici mo
mentul de a face
aci bilanțul realizărilor 
meroase ca oricând — care au jalo
nat pe întreg parcursul însuflețită 
acțiune de reorganizare a mișcării 
sportive. Ceea ce vrem să arătăm 
în aceste rânduri sînt câteva mici, 
am spune chiar mărunte piedici care 
mai stau încă în calea dezvoltării 
înmase a culturii fizice și a sportului. 
Le-am notat pe filele carnetului. 1a 
o recentă ședință caTe a 
secția organizatorică a 
general al U.C.F.S. și 
participat vicepreședinții 
regionale de organizare

Am aflat astfel că, la întreprin
derea „Ianoș Heirbak" din Cluj se pe
trece un lucru cu totul nefiresc. Dac 
să vă explicăm. In incinta uzinei 
se aîlă un bazin cu apă caldă, folo
sit în lunile mai răcoroase pentru 
antrenamentul înotătorilor din colec
tiv. Bazinul folosește și întreprinde
rii, apa caldă fiind necesară în pro-

care, după cîte știm, 
frumoasă activitate 
că a luat o măsură 

justă, că a „spri
jinit" astfel munca 
sportivă? La colec
tivul sportiv 
rianuJ" din 
boș există, pare-se; 
părerea că activita
tea sportivă poate 

înscrierea de mem- 
Altfel nu s-ar pu

ce activiștii sportivi!

avut loc la 
Consiliului 

la care au 
comitetelor 

a U.C.F.S.

LA CLUJ: 733» 
la Spartachiada de

studenți participant 
vară a tineretului

CLUJ 26 (prin telefon). Intr-o____, ședință organizată de Consiliul oră
șenesc al asociațiilor studențești din localitate, colectivele sportive studen
țești au raportat situația la zi a participării tineretului studios la concursu
rile Spartachiadei de vară. Pină azi au luat parte la întreceri 7533 concurenți, 
dintre care 1848 studente. Cele mai bune rezultate le-au obținut: Universitatea 
Dr. V. Babeș 2518 participant, Universitatea Bolyai — 1795, l.M.F. — 
1303 și Politehnica — 1105.

In rândul celorlalte colective sportive dujene, cele mai bune rezultate 
au fost obținute de colectivele Progresul, Rapid și Metalul.

A. Fisch — corespondent

a tineretului In 
etapă a Spar-

TH. RO1BU)

Pe terenul de spori al col-eciivukii „Chibritul" echipa de volei in 
timpul unui anlreiiamțnt.

merge și fairă... 
bri în U.C.F.S. 
tea explica de 
de aci neglijează în mod inadmisi
bil problema înscrierilor de membri 
în U.C.F.S., de ce nu s-au luat încă 
măsurile cuvenite pentru încasarea 
cotizațiilor acelor puțini membri care 
s-au înscris pdnă la ora actuală.

O atitudine greșită manifestă și 
unele comitete de întreprindere care 
sau încearcă să „ciunească" din 
fondurile colectivului sportiv pentru 
alte activități, sau înțeleg să spri
jine unilateral secția de fotbal, sin
gura care după părerea lor „merită 
atenție". Este fără îndoială o pozi
ție nejusfă și care — în mod fi
resc — mi ce-tribuie la impulsio
narea activități’ sportive din res
pectivele întreprinderi. Merită inte
res și altă problemă. In unele sta
țiuni de odihnă (Lacul Roșu, So- 
vata, Borsec) există instructori spor
tivi care aparțin de Consiliul Cen
tral al Sindicatelor. Aceș‘la însă nu 
vor să primească îndrum?-i din par
tea organului regional U.C.F.S. Iată 
încă o poziție greșită 1 De ce, în de
finitiv, n-ar conlucra acești instruc
tori, în cele mai bune condițiuni, cu 
U.C.F.S. regional respectiv? Pentru 
că acolo se poate primi un spri
jin — uneori chiar substanțial —în 
privința întăririi bazei materiale, al' 
trimiterii de echipe demonstrative, 
al perfectării de întreceri între cei 
veniți la odihnă și sportivii din îm
prejurimi.

Am spicuit doar cîteva mici ano- 
main, cîteva aspecte care ni s-aiu 
părut supărătoare, avînd un efect 
negativ în angrenajul muncii de re
organizare. Să sperăm că cei vizați 
vor primi cum se cuvine aceste rân
duri critice, iar noi nu vom mai fi 
în situația de a le consemna în car
netul de însemnări ta viitoarele șe
dințe de acest geru.



La Mefaliil Tîrgovâșie

Marea întrecere a micilor sportivi
prînzului, cîndSîmbătă către ora 

norii plumburii vesteau iminenta dez
lănțuire a ploii, sute de ochișori 
cercetau cu îngrijorare cerul, stră- 
duindu-se să afle răspuns la o între
bare... meteorologică : va fi vreme 
bună mîine ? Căci atunci urma să se 
dispute „concursul" de trotinete, tri
ciclete, auto cu pedale și biciclete 
.„sfert" și „jumătate". Participanții ? 
„Sportivi" între 4 și 10 ani, organi
zat în toate raioanele Capitalei în 
cinstea „Zilei Internaționale a Copi
lului". Bineînțeles, împărți.ți în catego
rii. Fiindcă, orice s-ar spune, nu-i 
poți cere unui „junior" de 5 anișori 
să lupte de la egal cu un „senior" 
ide... 9 ani și jumătate t

Ei, dar ne-am cam lungit cu vor- 
l»a și nu v-am spus că duminică di
mineața a fost o vreme ștrașnieă, 
spre satisfacția „meteorologilor" im
provizați din ajun, care se sculaseră 
cu noaptea-n cap pentru a-și pune 
la punct „mașinile". Dan Vrabcea, 
posesorul unei biciclete „sfert" de 
care e grozav de mîndru, l-a pus pe 
tăticu să-i ungă cu ulei lanțul, să 
verifice fiecare piesă a bicicletei. Nu
mai sfaturi tehnice nu i-a cerut. 
Știa el singur ce are de făcut. Și 
ere cît pe-aci să cîștige frumosul 
crocodil de cauciuc oferit primului 
clasat în finala categoriei „5 ani", 
dacă nu se întîmpla ca, la doi-treî 
metri de linia sosirii, să-i scape pi
ciorul de pe pedală și pînă să se 
redreseze să i-o ia înainte Petrică 
Strat. Hei, dar și cu Petrică Strat a’

fost o poveste I îndată după împăr
țirea premiilor, dumnealui s-a pornit 
să plîngă în hohote pe motiv că ar fi 
vrut să i se dea o... trotinetă. A tre-, 
buit să intervină mămica, să-i spună 
că un băiețel care are o bicicletă „cu 
două roate n-are nevoie și de troti
netă, bicicleta fiind un vehicul cu 
mai multe pretenții. Și Petrică s-a 
liniștit I

Dar cîte nu s-ar putea scrie des
pre palpitantele (nu exagerăm de 
loc) dispute ale micilor sportivi 1 Am 
văzut probe cîștigate „la finiș", în
vingători aplaudați „la scenă deschi
să", părinți sărutîndu-și încînCeți 
odraslele clasate pe locuri fruntașe. 
Ba' am văzut și părinți, transformați 
ad-hoc în...manageri, cerînd ritos ac
tul de naștere al cutănti sau cutărui 
copil, pentru a cerceta dacă nu cum
va vreunul încearcă să se strecoare 
într-o categorie de vîrstă mai mică. 
Părinții micuțului Pura Ștefănescu 
n-au recurs însă la asemenea verifi
cări. Aveau încredere în concuren
tul lor. Anul trecut, Puiu cîștigase 
finala la triciclete pe Capitală. Nu 
era în stare acum să obțină primul 
loc pe raion ? Auzi întrebare 1 Și 
Puiu le-a confirmat încrederea'. Dar 
marea surpriză a produs-o surioara 
lui. Doina. Concurînd pe „mașina" lui 
Puiu, ea a ocupat primul loc la cate
goria „fetițe 4—5 ani". Iar Steîu 
Sima, un alt vajnic „sportiv" de 4 
ani, a' izbutit o dublă performanță, 
cîștigînd atît întrecerea la trotinete, 
cît și cea la triciclete...

de

Pregătirea tinerelor elemente, 
pr88CBpare priacimia a clubului „Uieiaiui «18 H

De curînd înființate, cluburile spor
tive au în prezent importante preocu
pări : peste tot se preiau secțiile de la 
colectivele sportive, se pregătesc ale
gerile birourilor de secții, se organi
zează munca în c.a<frul consiliului de 
conducere a clubului sau se iau în 
primire bazele sportive.

Există însă la unele din aceste clu
buri și alte preocupări. Să luăm cia 
exemplu clubul „Metalul M.I.G." un 
club care a preluat destul de puține 
echipe de performanță.

Am găsit la consiliul clubului „Me
talul M.I.G." (secretar Savu Spătaru) 
o atitudine principială și hotărîrea de 
a transforma valoric secțiile cu ajuto
rul unei largi acțiuni de creștere a 
cadrelor tinere. Pentru aceasta, una 
din primele măsuri ale consiliului clu
bului a fost aceea de a se crea centre 
de tineret pe lîngă fieaare secție. In 
vederea asigurării elementelor nece 
sare acestor centre s-a făcut o largă 
popularizare în întreprinderile meta 
lurgice și de electricitate din Bucu
rești. In plus, toți antrenorii clubu
lui au obligația de a se deplasa la 
-școlile profesionale respective, unde 
'în colaborare cu profesorii de educa
ție fizică să recruteze pe cel mai do- 
'iați tineri pentru aceste centre.

Buna funcționare a centrelor de ti- 
iieret organizate de clubul „Metalul 
/M.I.G." este asigurată prin aceea că 
In regulamentul lor de funcționare este 
■'prevăzut ca fiecare centru să fie con- 
s’dus de o comisie, subordonată biroului 
•-secției respective.

De asemenea, în cadrul fiecărui 
nou de secție unul din membri 
sarcina specială de a se ocupa de 
centrul de tineret. Printre antrenorii 
■care vor funcționa la aceste centre ci
tăm : Mihai Raica și Cfaudia Ruse 
(atletism). Zamfir Popazu (box). Au- 
gustn Botescu (fotbal), Jan Chirtop 
(lupte). Ștefan Pe tresa t (tir), Pavel 
iBarfcany și Stela Stancfu (canotaj), 
A'aJentin Zăgănesog (iahtwg).

Faptul că încă din primele sale zile 
de existență clubul „Metalul M.I.G." a 
dovedit o serioasă preocupare pentru 
creșterea elementelor tinere este lău
dabil și așteptăm ca și alte cluburi să 
urmeze acest exemplu.

N-au lipsit nici „scuzele" obișnuite 
între sportivi. Mihaela Gheorghiu și 
Rodica Vlădiecă, colege la școala ele
mentară „I. L. Caragiale", s-au întîl- 
nit după seriile probei de troti
nete :

— Pe ce toc te-ai clasat?
— Trei. Dar tu ?
— Tot trei. Nu ne-am calificat pen

tru finală.
— Nu ne-am calificat...
— îmi pare rău. Dacă nu-mi ie

șea cineva în cale aproape de sosire, 
precis cîștigam.

— Și eu. Dar mi-a tăiat calea o 
altă fetiță. Dacă nu se respectă cu
loarul, eu nu mă mai joc...

Cele mai puține emoții le-a avut 
Daniela Dumitrescu. Fiind singura con
curentă la proba „auto cu pedale". 
Daniela s-a calificat din oficiu pen 
tru finale. Dar nu mai înainte de a 
face o cursă demonstrativă, de una 
singură: un antrenament în condiții 
de... concurs pentru întrecerea deci
sivă 1 Să nu credeți însă că Danielă 
Dumitrescu este beneficiara unei si
tuații speciale și atîta tot. In ultimii 
doi ani, ea s-a clasat invariabil pe 
primul loc în finala pe Capitală, cîș- 
tigînd de fiecare dată cîte o splen
didă păpușe (ce vreți, la vîrsta asta 
cupele și plachetele contează mai pu
țin !)-

La acestea ar mai fi de adăogat 
încă ceva: în nici un raion n-au fost 
mai puțin de 250—300 concurenți, iar 
organizatorii (activiștii sportivi din 
organele raionale U.C.F.S. și U.T.M., 
precum și comitetele de femei) merită 
felicitări pentru modul ireproșabil în 
care au vegliiat la buna desfășurare 
a concursurilor. Ca și pentru preocu
parea de a oferi celor mai buni din
tre concurenți nenumărate 
gustul lor : jucării, 
cărți de povești și 
boane. Iar dacă cei 
rînduri sînt curioși 
menea întreceri, îi 
duminică 1 iunie, de 
țională a Copilului", în Piața Repu
blicii, la marea, la mult așteptata fi
nală. Vor avea cu siguranță ce vedeai

intr-o simbătă, pe la jumătatea lu
nii aprilie, comitetul de întreprindere 
a organizat o reuniune tovărășească. 
Au venit multi muncitori cu familiile, 
tineri și tinere. Toată lumea se simțea 
bine. Deodată, cineva (care pină a- 
tunci gustase cam mult din „răcori
toarele" de la bufet) provoacă scan
dal. Cine? Ion Paleru, fotbalist, mij
locașul dreapta al echipei, urmi dintre 
bunii muncitori ai uzinei, care atit in 
munca profesională ctt și pe terenul 
de sport avusese totdeauna o atitu
dine corectă, disciplinată. Bineînțeles, 
el a fost repede liniștit, iar petrece
rea a continuat. Dar in sufletul cole
gilor săi de 
reuniune, a
rare...

La cîteiM 
plare, secția de fotbal a uzinelor „Gh. 
Gheorghiu.Dej" din Tirgoviște. a ți
nut o ședință. Nu mm obișnuită, de 
analiză a jocurilor, ci pentru a dis
cuta greșeala în care căzuse Ion Pa
leru. Au vorbit nfulți sportivi. Și toți, 
printre care și Dumitru Munteariu, 
-- cel mai bun prieten al lui Paleru. 
coleg de cameră cu el — l.au criti
cat aspru, tovărășește, arătindu-i că 
o asemenea comportare ii nemulțu
mește, aruncă d pată asupra lui și a 
colegilor lui. Ion Paleru a înțeles, și-a 
recunoscut greșeala. Dar n-a rămas 
cu atit. Coechipierii 
s-au i 
ci au 
pele 
xemplu, 
iar aportul lui Paleru le-ar fi fost 
necesar, să fie suspendat pe trei e- 
tape. Consiliul colectivului sportiv a 
fost de acord...

Asemenea abateri de la disciplină 
sini rare la colectivul sportiv Meta
lul Tirgoviște. ~ 
ivesc ele sini sancționate cu toată 
asprimea, așa 
cu Ion Paleru.
nescu 
sportiv — Nicoîae Mocănescu — se
cretarul colectivului — și Constantin 
Ștelănescu — antrenorul echipei — 
ne.au relatat și alte cazuri, petre, 
cute anul trecut, in care au fost luate 
măsuri și mai drastice care au dus 
chiar la scoaterea din uzină a vinu- 
vaților. Printre aceștia au fost Mir- 
ce'â Gheorghe, fotbalist, care „uita" să 
vină la lucru, Carol Bercea, fotbalist, 
cure manifesta tot timpul atitudini 
de vedetism și mp avea o comportare 
morală, Ion Bogdanos, boxer, căruia

echipă, prezenți și ei la 
rămas o urmă de supă-

zile de la această Intim.

lui Paleru nu 
mulțumit numai să-l critice, 

cerut, deși aveau în eta- 
următoare jocuri grele (e- 

, cu Confecția București),

Dar atunci cînd se

cum s-a întîmplat șl 
Tovarășii Cornel Dom- 

președintele colectivului

li plăcea să bea peste măsură. Din 
exemplul negativ al fiecăruia din a- 
ceștia, sportivii de la Metalul Tirgo- 
viște au învățat.

S-ar putea crede că, in fapt, consi
liul colectivului sportiv se mulțumeș
te să intervină atunci clnd i se oferă 
ocazia, fără a se ocupa în special de 
educația sportivilor s.ii. Nu acesta 
este însă adevărul. Există la Metalul 
Tirgoviște o preocupare permanentă 
față de educația, comportarea și al:- 
tudinea sportivilor în producție și pe 
terenul de sport. In ședințele educa
tive săptămînale, sportivii discută des
pre probleme de politică curentă, lite
ratură etc., ascultă conferințe. Recent, 
ei au discutat despre broșura lui Virgil 
I.udu intitulată „Performanță și perso
nalitate" și romanul „Unsprezece" al 
lui Eugen Barbu. Fiecare eveniment 
politic de importanță este lămurit in 
colectiv, iar atunci cînd na sînt gă
site răspunsurile cele mai clare, se 
face apel fie le organizația de Partid, 
fie la cea de U.T.M.

Toți sportivii sînt angrenați tn pro
cesul de producție, unde tși fac da
toria cu toată conștiinciozitatea. Fot
balistul Cornel Prodanciuc este fre
zor; colegul lui de echipă încă de 
pe turijnd junioratului, Gh. Moises- 
cu, este tinichigiu; atletul Ilie Istrate 
lucrează la turnătorie, iar handbalis
tul Marcel Florescu la strungărie. A- 
ceștia, ca și mulți alții dintre cei 680 
de membri ai colectivului sportiv, 
sînt printre cei mai harnici muncitori.

S-a creat la Metalul Tirgoviște — 
ca și la majoritatea colectivelor spor
tive — o foarte strînsă legătură intre 

\ sportivi și ceilalți muncitori. La fie
care meci — îndeosebi la cele de fot- 

i bal — sute de muncitori sînt pre- 
. zețiți, încurajează echipele, sau le in.
• deamnă să aibă o atitudine sportivă,
! tovărășească, atunci cind adversar^^ 
i lor s-au dovedit mai buni. Prin^^^ 

cei mai apropiați sfătuitori ai 
vilor se află oameni de frunte ai ttzi-

■ nei, stimați și respectați de toți: 
i Constantin Vasilache, Erou al Muncii 
. Socialiste, Ion Ioniță, fruntaș in pro- 
. ducție, deputat în Marea Adunare
• Națională și mu’ți alții. 
; Simțirtdu-se înconjurați 
. grija, sportivii se
■ se comporte cît

spre a cinsti colectivul pe care-l re
prezintă. Pentru aceasta BRAVO lor 
și celor care se ocupă cu toată dra
gostea de educația lori

i ELENA MATEESCU

de toată 
străduiesc să 
mai frumos

bi- 
are

premii pe 
mingi de fotbal, 
nelipsitele... bom- 
ce au citit aceste 
să asiste la ase- 
invităm să vină 

„Ziua Intcrna-

M. GODEANU

In perioada care urmează, tineretul 
din școli va fi prezent la numeroase 
întreceri sportive. Din r'uidul celor 
mai importante vom aminti de:

CAMPIONATELE ȘCOLARE
ALE ORAȘULUI...

Vor participa
Capitală din

..jrezervate elevelor 
(elevii s-au întrecut 
duminică), programa
te joi 29 mai pe sta
dionul Tineretului, în- 
cepînd de la ora 8,30.

cele mai bune eleve din 
rtndul cărora va fi al-

Colectivul sportiv „Textilistul*6 Pitești 
pe drumul unor frumoase realizări...

Cu aproape șase luni în urmă, colectivul sportiv al fabricii Textila 
Găvaua din Pitești putea fi dat ca exemplu negativ în orice domeniu 
al activității sportive. A trecut însă 
s-a realizat mai mult 
colectivului sportiv al

Astăzi, peste 1000 de 
muncitoare siînt membri 
colectivul sportiv reorganizat (care 
poartă, sugestiv, numele de Textilis- 
tul), peste 800 dintre noii membri 
sînt cu cotizația la zi, iar președin
tele colectivului, tov. Ion Grăsune, 
ne-a asigurat că foârte curînd pro
porția de cotizanți va ajunge — 
cum este și firesc — de sută 
la sută. Consiliul colectivului mun
cește după un plan concret, pe 
baza căruia sînt angrenați într-o ac
tivitate permanentă toți cei 11 
memibri. In secțiile de fotbal, volei 
și tenis de masă s-au făcut alegeri, 
iar în prezent principala preocupare 
a sportivilor este amenajarea terenu
lui de sport, care a și fost nivelat 
în bună parte, prin muncă voluntară. 
Cît despre activitatea sportivă pro- 
priu-zisă, sute de muncitori a-u par
ticipat la Spartachiada de iarnă și 
la crosul de masă, iar faptul că 120 
de tinere muncitoare îsi petrec o 
bună parte din timpul liber pe tere 
nul de volei, a determinat condu

decît în ani 
întreprinderii, 
muncitori și 
ai UCFS în

de atunci o jumătate de an, in care
ade zile de activitate anterioară

cerea colectivului să inițieze 
campionat de casă, pe sectoare 
schimburi, în acest sport agreat 
salariatele întreprinderii.

„Secretul" tuturor acestor succese 
obținute înt-r-o perioadă scurtă ne-a 
fost mărturisit cu bucurie de activiștii 
sportivi și muncitorii cu care am 
stat de vorbă. Din momentul apa
riției Hotărîrii partidului și guver
nului din 2 iulie 1957, comitetul de 
partid al întreprinderii (secretairă 
tov. Valeria Cașa) a acordat un 
sprijin permanent colectivului spor
tiv. In ce a constat acest sprijin ? 
In perioada care a precedat reorgani
zarea — în pregătirea ei, în intere- 
sarea tuturor factorilor de răspun
dere din întreprindere fală de atra
gerea de membri în UCFS și de 
pregătirea alegerilor. După reorgani 
zare, ajutorul comitetului de partid 
s-a manifestat atît prin sprijinirea 
acțiunilor colectivului, cît mai ales 
prin controlul și îndrumarea politică 
a muncii sa'e. în cadrul a două șe
dințe de analiză. Majoritatea hotă-

un 
Ș> 

de

rîrilor luate în aceste ședințe 
rirea numărului de membri în UCFS, 
angrenarea membrilor de sindicat și 
a utemiștilor în sprijinirea activității 
sportive, mobilizarea tineretului la 
muncă voluntară pentru amenajarea 
stadionului etc.) au devenit azi 
fapte.

Consiliul colectivului sportiv „Texti- 
listul" Pitești nu are însă dreptul 
să fie mulțumit numai cu cele rea
lizate pînă acum. Faptul că Sparta
chiada de vară merge slab, că s-a 
făcut prea puțin pentru angrenarea 
în sport a elementului feminin, pre
dominant în întreprindere (și totuși 
în consiliul colectivului sînt doar 
două femei), că proiectatele acțiuni 
de organizare a activităților atrac- 
tiv-recreative 
demonstrează 
multă muncă 
burile vor 
Și în fine, 
accelerarea 
jare a stadionului ar trebui coin
teresate numeroasele întreprinderi din 
cartier (fabrica de tananți. fabrica 
de încă "ă minte „T. Vladimii eseu", 
fabrica de tîmplărie. Autobaza etc.) 
care ar putea folosi în comun noua 
bază soortivă — rod al unor eforturi 
comune. V. A.

(mă-

cătuit lotul reprezentativ feminin al 
orașului București pentru finala cam
pionatelor republicane școlare. Pro
bele de concurs: 100 m., 200 m., 
lungime, înălțime, disc, suliță, gre^» 
tate, ștafetă și 80 m. garduri.

CEA MAI BUNA ECHIPA ȘCOLARA

DE HANDBAL.„

...va fi cunoscută 
după partidele progra
mate în zilele de 30 
și 31 mai. S-au înscris 
12 reprezentative de 
școli din Capitală. Ea 
va participa apoi la finalele cam
pionatului republican școlar de hand
bal de la Bistrița (6—8

SAPTAMINA SPORTULUI

sînt încă... proiecte, 
că mai este necesară 
pînă cînd toate tre- 
fi puse la 

o sugestie : 
lucrărilor de

punct, 
pentru 

amet’.a-

iunie).

ȘCOI.AR.„

inaugurată 
festiv

Rv —va f*
’Ml într-un cadru 

duminică 1 iunie prin- 
tr-o frumoasă serba
re sportivă, închinată 
Zilei internafionaîe a 
de desfășurare: sta
in cursul acestei săp-

Copilului. Loc 
diorml Dinamo.
tămîni vor avea loc întrecerile de 
rugbi organizate de către federația de 
specialitate și la care s-au înscris 
echipele școlilor medii Nr. 3, Nr. 7 — 
I. L. Caragiale, Nr. 11 D. Cantemir, 
Nr. 20 Gh. Șitioai, Nr. 26 și Nr. 35 
(Liceul sportiv). Partidele sînt pro
gramate pe stadionul Tineretului în 
zilele de 3—5 iunie. Echipei cîștigă- 
toare i se va decerna „Cupa Federa
ției de rugbi". In aceeași săptămțnă 
vor mai avea loc întreceri de baschet 
(băieți și fete), volei, atletism, oata- 
ție și tir.



Ca niciodată in acest sezon, atle
tismul a avut programate pentru sfir- 
jitut săptămânii trecute, nici mai mult, 
nici mai puțin de cinci competiții: 
etapa a Il-a a campionatului republi
can pe echipe, faza regională a cam- 
pionalelor republicane de juniori, eta
pa orășenească a campionatelor repu
blicane școlare și două concursuri in
ternaționale, cel de la Sofia al ziaru
lui „Narodna Mlade j“ și cei de la Bu
dapesta al clubului Dozsa. Cinci com
petiții atletice care au cunoscut o largă 
participare și care toate la un loc pot 
determina afirmația exprimată de tit
lul nostru: „o duminică plină pentru 
atletism"...

Dintre toate aceste întreceri atle
tice de la sfîrșitnl săptăminii recent 
încheiate, pe primul plan trebuie să 
situăm cele două concursuri internațio
nale la care au luat parte și 13 dintre 
cei nsai buni atleți ai țării. Compor
tarea celor mai inulți dintre aceștia 
poate fi apreciată ca pe deplin satis
făcătoare. I olanda Balaș, Ana Coman 
și Maria Diți au cucerit primul loc, de 
o manieră categorică, în probele lor 
din concursul de la Sofia, după cum 
Zoi lan Vamoș și Constantin Grecescti 
au avut aceleași satisfacții de învin
gători în concursul de la Budapesta. 
Cu acest prilej ținem să subliniem 
comportarea Anei Coman, concretizată 
de rezultatul de 14,87 in. care repre
zintă un nou record al țării și care ne 
îndreptățește să așteptăm pe cit de 
cunînd depășirea graniței celor 15 m. 
Inlands Balaș a sărit din nou 1,70 m. 
și doar ploaia a împiedicat-o să treacă 
peste ștachetă la 1,75 m., iar Zoltan 
Vamoș a obținut un frumos succes in
ternațional, coborînd sub 1:50,0 pe 800 
m și apropiindu-se la numai 0,5 sec. 
de recordul țării. Totodată vom con
semna revenirea în formă a lui Hie Sa
ve! care în prima sa cursă din acest 
an pe 400 m. g. a obținut cu 52.6 see. 
un rezultat superior celui mai bun 
rezultai al său de anul trecut.

Etapa a II—a a campionatului pe 
echipe, programată pe stadionul Re
publicii, a coincis cu debutul .noctur
nelor" at’elke. A fost fără nici un 
fel de d’scuție un debut frumos și 
tocmai de aceea considerăm că tre
iere menținută ideea concursurilor at
letice în nocturnă. Dr. Ion Amâut, 
antrenorul studenților clujeni, saluta 
deea programării în nocturnă a aces

tei One si remarca faptul că seara 
atmosfera este muh mai liniștită șl 
propice obținerii unor rezultate de o 
valoare ridicată. In plus, nici nu este 
a fit de cald ca în timpul zri'lei. Sin
gura obiecție pe care a făcut-o, (și ctl 
care sîntem si noi întru totul de a- 
cord), a fost legată de orientarea re
flectoarelor, care în momentul de față, 
asigură Iluminarea perfectă a spațiului 
din centrul terenului dar lasă aproape 
în umbră turnantele și sectoarele de

sărituri și aruncări. Aceas -i impietează 
asupra desfășurării probelor progra
mate în aceste părți ale terenului. So
luția este destul de simplă: instalarea 
pe stilpii mărginași a unor noi reflec
toare orientate numai spre turnante. 
In felul acesta lumina va li la fel 
de bună peste tot și apropiatele 
concursuri (finalele campionatelor re
publicane de juniori și apoi campio
natele seniorilor) pe care sugerăm 
F.R.A. să le programeze tot în noc
turnă, se vor putea desfășura în cele 
mai bune condițiuni.

Deși de la startul întrecerilor au 
absentat destui atleți de frunte, unii 
plecați peste hotare, alții reținuți de

diferite motive, to.uși o serie de re
zultate au depășit o valoare medie. 
Este vorba de performanța tînărului 
Grigore Marinescu (1,88 m. la sări
tura in înălțime), de rezultatul Pa- 
raschivei Lucaci (45,95 m. ia disc), de 
rezultatul lui Constantin Drăgulescu 
(56,16 m, la ciocan), Georgeta Dumi
trescu la 800 ni. (2:14,5) și în special 
de performanțele alergătorilor pe 800 
m. Traian Sudrigean 1:50,2, St Mi
hai y 1:52,0 și Tiberiu Corneișan, care 
deși un „debutant" pe această distanța 
a obținut de acum un rezultat mai 
mult decît promițător cu 1:52,7

ROMEO VILARA

Campioana balcanică Ioana Luiă (in tricou alb) a ciștigot cu auto
ritate ambele probe de sprint la care a participat, lat-o termini rid victori
oasă cursa de 100 m.

(Foto L M1HA1CA)

Cu un reporter amator,
atletismului din Cîf •pe urmei

O să vă povestesc cum s-« inițiat 
Gheorghe Serămăt în tainele mese
riei de reporter. Serămăt lucrează 
ca tehnician sanitar la Cîmpina. 
Acum trei ani, pe cînd era încă elev 
la București, s-a îndrăgostit de atle
tism. Intr-o zi, l-a observat antre
norul Dezideriu de la „Voința“\ la 
sfatul căruia a făcut un vertiginos 
sait de. la probele de demi-fond la... 
aruncarea suliței. Schimbarea i-a 
priit. După nici un an de antrena
mente devenise campionul asociației 
la aruncarea suliței și intra în vede
rile selecționerilor lotului republican 
de juniori. „Dar între timp — arăta 
Serămăt, într-o scrisoare trimisă nu 
demult redacției — am terminat 
școala. și am fost repartizat în pro
vincie, unde m-am pierdut pentru 
atletism. Am ajuns la Cîmpina, dar 
n-am putut continua activitatea, ne- 
avînd teren, antrenor, materiale". 
Mai departe scrisoarea înfățișa cau
zele care — după părerea autorului 
— frînează dezvoltarea atletismului 
din Cîmpina. Erau cuprinse acolo 
afirmații tari, fără echivoc. Cu gîn- 
dul de a desluși aceste lucruri am 
poposit acum cîteva zile în orășe
lul rafinăriilor și, puțin timp după 
oe am ajuns, mă aflam în fața tînă- 
rului pe care-1 căutam : — Dumneata 
De-ai scris despre atletismul cîmpi- 
nean ?

— Da, eu sint cel care a trimis 
scrisoarea. Vă uitați cam curios... 
Intr-adevăr, sînt cam pirpiriu și nu 
prea arăt a sulițaș...

— ...Care a aruncat peste 52 de 
metri... Iată ce vrem să-ți propunem: 
să ne însoțești „pe urmele* propriei 
dumitale scrisori. Și, fiindcă oricum 
cunoști lucrurile de pe-aici mai bine, 
să nu te mulțumești a fi simplu spec

Cu gîndul la ce trebuie și ce putem face pentru schimbul 
de miine al tenisului de masă

împina

Rectificare
In articolul intitulat „Ana Coman 

(cu un nou record), Maria Diți, Zol
tan Vamoș și Constantin Grecescu 
învingători în concursurile de atle
tism de la Sofia și Budapesta* apărut 
în pag. a 4-a a nr. 3.209 al ziarului 
nostru, următoarele rezultate: „200 m.:
1. Goldovanyi (R.P.U.) 21,3 sec.;...
3. Wiesenmayer (R.P.R.) 21,8 sec.; 
400 m.: 1. Kovacs (R.P.U.) 48,1 sec.;
2. Wiesenmayer (R.P.R.) 48,9 sec.; 
800 m.: 1. Z. Vamoș (R.P.R.) 1:49,9; 
2. Bars (R.P.U.) 1:50,4;“ care au fost 
intercalate printre rezultatele con
cursului de la Sofia au fost înregis
trate în realitate în cadrul concursu
lui de la Budapesta. De asemenea, în 
loc de 80 m.g. la rezultatul de 2:08,1 
obținut de Otkalenko (U.R.S.S.) se 
va citi: 800 m.

Greșeala aparține corecturii.

Tenisul de masă românesc se bucură de un prestigiu 
deosebit peste hotare, numeroasele titluri mondiale cu
cerite — ca și alte performanțe valoroase fiind subli
niate la vremea lor de către specialiștii și presa din 
străinătate. „Dumneavoastră sînteți o mare putere în 
tenisul de masă mondial" — ne spunea în timpul „eu
ropenelor" de la Budapesta fostul multiplu campion 
mondial, VICTOR BARNA, actualmente antrenor și 
căpitan ai reprezentativelor .Angliei. Sint aprecieri măgu
litoare, dar meritate. Dar locul fruntaș pe care-1 ocu
pă țara noastră in ierarhia tenisului de masă interna
țional atrage după sine și obligații importante pentru 
menținerea pozițiilor cucerite după ani și ani de 
muncă perseverentă și stăruitoare, pentru a obține 
noi performanțe de valoare. Deci, trebuie să acordăm 
o atenție deosebită, in continuare, și pregătirii minu
țioase a actualilor fruntași, dar și creșterii de noi cadre 
care să asigure succesul schimbului de mâine.

La băieți situația se prezintă încurajatoare față de 
obiectivele pe care dorim să ie realizăm. La fete, insă, 
sintem in momentul de față intr-un mare impas. Și — 
să nu uităm — aici avem de apărat un prestigiu mai 
mare decît la băieți, aici trebuie dusă cu toată hotărirea 
lupta pentru a fi la înălțimea răsunătoarelor perfor
manțe ale Angeiicăi Rozeanu, pentru a fi demni de 
tradițiile glorioase ale tenisului de masă feminin de 
La noi.

Ce trebuie făcut? In primul rînd, o muncă asiduă 
pentru descoperirea unui număr cit mai mare de ele
mente tinere 
trimiterea în 
depisteze cu 
perspective.

Sînt regiuni cu posibilități multiple, dar unde nu 
face totul pentru dezvoltarea tenisului de masă. De pil
dă, în regiunea Stalin — la marea întreprindere „Steagul 
Roșu", în regiunea Timișoara — la combinatul meta
lurgic Reșița, există mii de tineri ucenici care sînt le
gați de producție pe timp de cinci ani, tineri 
constituie o rezervă J: —J— ----- —
fi angrenate în practicarea acestui sport. Intr-o

feminine, dotate. In acest sens, se impune 
țară a unor antrenori pricepuți, care 
competență copii și junioare cu talent

să 
și

se

1 care 
uriașă de cadre care ar putea 

«Hă 
regiune, Craiova, cu 20 de raioane, există o totală 

inactivitate în 
tenisul de masă.

N4RAVUL DIM FIRE

Din această regiune nu a participat nici un reprezen
tant la finalele campionatului republican de juniori din 
acest an.

Dar munca pentru descoperirea și creșterea de tineri 
jucători și jucătoare trebuie să se desfășoare cu toată 
vigoarea și atenția în cadrul colectivelor și cluburilor 
sportive, în rîndurile pionierilor, unde pe lingă antrenori 
este cazul să se ocupe de această problemă și jucă
torii mai vîrstnici, fruntașii și maeștrii sportului. Tot
odată în provincie și în Capitală vor trebui create 
centre mai numeroase de pregătire pentru tinerele 
cadre: la aceasta vor trebui să-și aducă un aport ~ 
stanțial și organele sportive locale, prin dotarea 
tor centre cu săli, materiale și cadre tehnice.

Un exemplu negativ de felul cum înțeleg 
activiști sportivi să se preocupe de această problemă 
este faptul că din 14 regiuni unde au fost trimise In
structaje pentru organizarea de asemenea centre, nu
mai din două s-a primit răspuns.

Avind perspectiva îmbunătățirii condițiilor materiale, 
este necesar ca tovarășii din colegiul central de an
trenori și din colegiile regionale să desfășoare o mun
că metodică de instruire cu tinerii jucători și jucătoare, 
pentru ridicarea nivelului tehnic al elevilor lor și pa
ralel să fie educatorii intr-un spirit sănătos al noilor

sub- 
aces-

unii

tator, d să pui întrebări ca un ad*> 
vârât reporter. De acord ?

— De acord !
Și am pornit, pe itinerarul fixat 

de comun acord de... cei doi repor
teri. Primul popas : la comitetul ra
ional U.C.F.S. Aici ni se re atează 
cu amărăciune cum concursul atletic: 
din ajun, cu triplă semnificați® 
(campionat raional de juniori, regio
nal de copii și spartachiada fetelor)* 
a fost „dat peste cap“ fiindcă, la 
aceeași oră și pe același stadion (al 
uzinelor Poiana), comisia regională, 
de fotbal programase un meci de 
juniori. „In raion exWă 9 secții de 
atletism, dar aproape toate sînt fic
tive. Ceva-ceva se mai face prin șco
lile din Cîmpina", ne spune preșe* 
dintele comitetului raional U.C.F.S.

întrebarea: ce a făcut comitetul 
raional pentru îndreptarea situației» 
este puțin cam... neplăcută. Oare nu. 
dorim să aflăm cum merg lucrurile 
cu încasarea cotizațiilor, sau cu cam
pionatele raionale la alte sporturi ?.„

Pe antrenorul Matei Nedelea, sin
gurul antrenor de atletism din Cîm
pina (în prezent profesor la școala, 
de energie electrică) și care se ocupă, 
în mod voluntar de pregătirea celor 
3—4 atleți oare se antrenează în 
Cîmpina, îl găsim acasă. .Atletismul 
cimpinean este in declin față de anii 
trecuți, spune el. In 1957 a fost des
ființată în mod nejustificat școala do 
tineret, care scosese elemente bune* 
iar acum nu mai există nici o sec
ție cu activitate organizată". Totuși, 
acest pasionat al atletismului nu s-e 
descurajat în fața greutăților. „Am 
o elevă foarte talentată pe care o 
pregătesc pentru Olimpiada de la 
Roma ! “. Optimistă declarație...

La colectivul sportiv al uzinelor 
Poiana, secția de atletism este, după 
cum recunoaște secretarul, „punctul 
slab". Ea are președinte, dar tn 
schimb... nici un membru. Și »ata 
la un colectiv care posedă unul <fln 
cele mai moderne stadioane din țară! 
Dar secția va fi pusă pe picioare: 
va fi angajat antrenorul Nedelea, 
care se va ocupa de tineret și copiL 
Serămăt întîmpină aceste cuvinte cu 
un zîrnbet sceptic (probabil că nu 
le aude pentru prima oară) dar noi 
le consemnăm cu toată seriozitatea.

Și astfel a luat sfîrșit „raidul* 
nostru. Gheorghe Serămăt, unul din 
miile de tineri sportivi care atunci 
cînd simt că ceva nu merge bine 
în sportul lor drag scriu cu încre
dere ziarului, s-a comportat ca un 
adevărat reporter. Ne-am îuțe'es de 
minune. Doar la despărțire, a tre
buit să-l contrazic: nu, la Cîmpina. 
tinerii atleți n-au de ce să se piardă 1 
Cu mai mult interes din partea fo
rurilor direct interesate de soarta’ 
atletismului, ei pot practica acest 
sport în cele mai bune condiții I Și! 
primele realizări, după ce lucrurile 
vor începe din nou să meargă bins* 
ni le vei comunica chiar tu, Gheor— 
gbe Serămăt! Acum, ai experiență! 
de reporter... 1ACINT MANOLIU

ralel să fie educatorii intr-un spirit sănătos al 
cadre.

Și sub aspectul competițional se poate face 
mult pentru tineret. Ar trebui să se organizeze pe 
regională concursuri școlare și de pionieri, in special pen
tru fele, concursuri cu caracter de permanență. Desigur, că 
acest lucru este la fel de necesar și în București. ~ 
lingă o parti.’pare mai iniensă în competițiile 
trebuie sporit numărul juniorilor și al junioarelor 
ia parte la concursuri internaționale.

Acestea ar fi, după părerea noastră, 
me măsuri dintr-un plan mai vast 
și creșterea de ’noi cadre la tenis de 
să se înțeleagă că problema ridicări; 
tenis de masă nu trebuie să rămînă exclusiva preocupare 
a comisiei de tineret și a colegiilor de antrenori, ci ea 
trebuie să stea în centrul atenției tuturor activiștilor 
si organelor care lucrează în acest sport.

PAUL GEORGESCU 
președintele comisiei de tineret din F.R.T.M.

CONSTANTIN COMARNISCH1

foarte
scară

Dar, pe 
interne, 
care să

de pri-o serie
pentru ridicarea 
masă. Este bine 
de noi cadre la

Finala campionatului 
de gimnastică 

a Coop, meșteșugărești
Stmbătă și duminică la Cluj a avut 

loe în sala de sport a uzinei „lapoș, 
lltrbak" finala campionatului de gim
nastică a Coopera-ției Meșteșugărești.

Iată rezultatele înregistrate : FETE t 
1. Voința Cluj 478,873 p. ; 2. Voința
Ghecrghienl 3132,802 p. ; 3. Voința Ora
dea 312,503 p. ; INDIVIDUAL : cat. 
maestre : ileana Babioi (Cluj) 109,243 
p. : cat. I : Marta Pop (Oradea) 86.6SS 
p. ; eat. a U-a : Ileana Holmadi (Cluj) 
60.909 p. ; ca<t. a UI-a : Gdsele Horoăios
(Gheorghleni) 42,332 p. BĂIEȚI : 1.
Vointa Oradea 479,40 p. : 2. Voința.
Focșani 347,88 p. ; 3. Voința Cluj 300,33 
P. INDIVIDUAL : cat. maeștri : luliu 
Umedele (Oradea) 113,15 p. ; cat. Iț 
Sigismund Ercsei (Oradea) 97.05 p. ; 
cat. a Il-a : Mircea Koltman (Oradea) 
75,«a p. ; cat. a IlI-a : Icn Negrea 
(Cluj) 53,85 puncte

R. liseh, corespondent ,

de Matty



însemnări din „CURSA PĂCII" *
Noua orientare tactică 

s— evadări lungi, de mul
te ori chiar din plecare 
(180 sau 200 km) — 
permanenta agitație în 
pluton, diferențele mari 
de ritm (de la 50—55 
ktn/oră la 32—35 și din 
nou la 50 sau mai mult) 
cere au fărâmițat, în fie
care etapă, grosul pluto
nului, au făcut din acea
stă a Xl-a ediție a 
„Cursei Păcii" o între
cere — după cum se știe 
— deosebit de dîrz dis
putată. S-ar putea spune, 
pe bună dreptate, că a 
fost un veritabil cam
pionat mondial pe etape, 
la care a participat toi 
ce are mai valoros ciclis
mul amator. De altfel ma
rea majoritaie a protago
niștilor acestei ediții vor 
concura și la campionatele 
mondiale.

Cu atit mai meritorie 
este performanța echipei 
nuasiie, care a terminal 
pe locul IV, la numai 
2'41” de echipa Olandei,
clasată pe locul III. Este 
cel mai bun loc pe care 
l-am ocupat începînd din 
1952, cînd s-a mărit traseul, inclu- 
zînd trecerea prin Berlin.

Desigur, pe marginea evoluției 
chipei noastre a apărut firească 
nu lipsită de regret) întrebarea : 
ce nu am atacat mai devreme ?

('i 
de
O

întrebare care poate constitui, tot
odată, și o critică. Dar, să explicam 
cum au decurs lucrurile pe teren, 
explicație care nu are de fel inten
ția să fie o scuză.

I nlrucît, spre deosebire de alțl 
ani, cel puțin 10 echipe aveau aspi
rații justificate la primele locuri, iar u- 
nele — cele anttsene — veneau în
tărite cu va.oroși cicliști indepen
denți (de altfel un independent. Pit 
Damen, a și cîștigat cursa) s-a sta
bilit. in consfătuirea de lucru din 
ajunui startului, să facem în primele 
etape o alergare de espectativă, ur
mărind bineînțeles de aproape ac
țiunile principale. Din păcate, de-a 
lungul primelor etape, unii dintre 
cicliștii noștri au exagerat în acest 
sens, iar alții au ratat fazele deci
sive. cînd se fărâmița grosul plu
tonului

Astfel, după patru etape, ne-am 
găsit pe locul VIII Ia 14’ de An
glia, ia 17' de Franța și Belgia, 
la 19' de Polonia, la 21’ de Olan
da, atlată pe locul II. Dilerențe a- 
preci abile, desigur. Totuși, cicliștii 
noștri nti au descurajat ci, dimpo
trivă, au pornit serios Ia lucru, po
trivit planului de bălaie stabilit zil
nic de antrenorul M. Niculescu. Și 
pe măsură ce în echipele sus amin
tite — care se „bătuseră" fără nici 
un menajament — apăreau vădite 
semne de oboseala, iar traseul s« 
îngreuna (începuseră urcușurile) noi 
am atacat din ce în ce mat ho- 
tărît. Aproape zilnic am avut, prin 
rotație, cîte unul sau doi „trimiși" 
în grupul atacanților chiar din ple 
care. Alte ori, noi am fost acei care 
au provocat evadările lungi (ISO 
sau 200 km) acționînd cu trei, pa
tru oameni sau chiar cu toată echi
pa. Această orientare ne-a tăcut să 
urcăm simțitor și echioa romînă să 
fie revelația cursei.

Și acum, pe scurt, despre fiecare 
în parte. L. Zanoni a fost, indiscu
tabil, cel mai valoros echipier. Su
plu, mai bine pregătit ca oricînd, 
mai curajos și vădind maturitate în

Campionatul republican 
de hochei pe iarbă

î Cu fiecare etapă, lupta devine tot 
fhai dîrză în cadrul campionatului re
publican de hochei pe iarbă. In seria 
I, cu <... pția meciului C.S.U.—Vo
ința Ploești (14—0), celelalte întîlniri 
s-au terminat cu victorii la limită. 
Acvila—C.S. 6 1—0, Dinamo Craiova 
^-Fulgerul Oltenița 1—0, Metaloglobus 
—I.P.C.l’. 1-0.

CLASAMENT
1. C.S.U. București 3 

' 2. Dinamo Craiova 3 
3—4. Acvila București 3 
.3—4. Metaloglobus 3
&— .6 I. P. C. H. 3
5—fi. C. S. 6 3

7. Fulgerul Oltenița 3
1 8. Voința Ploești 3

Seria a II-a. Electrica

3 0 0 20: 0 6
2 1 o 3: 1 5
1 2 0 2: 1 4
1 2 0 2: 1 4
1 0 2 3: 3 2
1 0 2 3: 3 2
0 1 2 0: 5 1 

0 0 3 0:19 0 
Oradea—Me

teor Timișoara 6—0; Victoria Sighi
șoara—Recolta Marghita 2—0; Cons
tructorul Cluj—Dinamo Oradea 0—3. 
'Seria a IlI-a. Progresul Gheorghienî 
«—Progresul Ciuc. 2—0; Tîrnava 
Odorhei—PeniciHnn Iași, 0—0: Sp. M. 
Rădăuți—Politehnica Or. Statin ainî 
cat

Italianul BARIVIERA (I) și sovieticii BEBENIN 
(2) și KAPITONOV (3), protagoniștii primei etape.

concurs (totuși mai are unele ezi
tări pe ultimii kilometri), el a ur
mat o frumoasă linie ascendentă. 
De la locul 50 în clasamentul gene
ral, a urcat apoi la 36, 24, 14, 13 
pentru a termina pe locul 11. Tot 
o linie progresivă a urmat și G. 
Șerban, care a dovedit multă comba. 
tivitate și o bună orientare. De la 
locul 43 trecind prin 35, 31, și 30 at 
sfîrșit pe onorabilul loc 22.

Moiceanu, care s-a remarcat prin 
combativitatea-i caracteristică a a- 
vut mari oscilații. Intr-o etapă fă
cea o generoasă risipă de energie, 
iar în următoarea ceda multe mi
nute. După etapa V-a, în care a 
pierdut 56 de minute, a motivat că 
ntt făcuse îrlcălzirea necesară și l-a 
sufocat plecarea ultrarapidă. Desi
gur, o scuză curioasă pentru un a- 
lergător cu atîtea curse internațio
nale. Aci trebuie să amintim că an
trenorul a avut de furcă cu ci
cliștii noștri, refractari, în genere, 
unei încălziri temeinic». Socotim n» 
cesar să notăm că pcitru 40 km 
contra-cronometru (semi etapa Leip
zig—Halle.) Schur, cîștigătorul semi- 
etapei, făcuse o oră întreagă încăl
zire.

Valuri de mașini mici, motociclete 
și autobuze, venind dinspre Orașul 
Stalin sau București, se îndreptau 
duminică dimineața spre Cîmpina. Fru
mosul orășel de pe valea Prahovei 
devenise pentru o zi centrul atenției 
iubitorilor sportului cu motor, deoare
ce aici se disputa prima fază a cam
pionatului republican de viteză pe 
circuit. Peste 15.000 de spectatori au 
asistat la dispute spectaculoase, sol
date uneori cu surprize, au fost mar
torii unor pasionante dueluri și în 
final au aplaudat cu căldură pe cei 
merituoși, învingători sau învinși. 
înainte de a vorbi despre competiție, 
se cuvine Insă să subliniem în mod 
deosebit excepționala organizare a 
întrecerilor. asigurată d& colectivul 
sportiv „Poiana"-Cîmpina și F.R.M., 
care a întrecut așteptările, din toate 
punctele de vedere

La ora 9 s-a dat primul start. Par- 
ticipanții la cat. 125 cmc. au început 
lupta. Net superiori — om și mașină 
— C. Nedelcu a cucerit cu Pucll-ul 
său — detașat — primul loc. (J plă
cută surpriză orădenii Șt. Lazăr (lo
cul II I) și C. Polonkay (locul IV). 
T"dor Popa (Dinamo) clasat pe lo
cul HI șf-a asigurat pentru fazele 
viitoare participarea la lupta pentru 
primul loc.

Cursa rezervată mașinilor de 350 
cmc a început sub semnul unei inte
resante dispute. Domina cu multă 
autoritate C. Radovici și se părea — 
în apropiere de încheierea celor 25 
ture (57,500 km.) — că problema în
vingătorului este rezolvată. Dar ma
șina sa nu s-a menținut pînă în final 
la înălțimea cerințelor unei astfel de 
curse și a cedat. Pentru a nu abando
na, C. Radovici a fost obligat să 
încetinească. Din spate vine puternic 
Al. Teodorescu. Preia șefia și trece 
primul linia sosirii. L. Szabo — a 
cărui mașină pregătită în pripă n-a 
corespuns integral — Al. Huhn, Gh. 
Ion, I. Pîrvu și N. Burcă au coti-

N. Vasilescu, cu un rulai suplu, e 
un tactician destul de bun; a a- 
lergat constant, dar a avut în unele 
etape un' moral surprinzător de scă
zut. A Șelaru, deși handicapat de 
extracția unei măsele și supărat de 
un furuncul, a luptat totuși cu mul
tă dîrzenta.

L-am lăsat intenționat pe C, Du
mitrescu la urmă, căci și de data 
aceasta el constituie un capitol a- 
parte. Din nou a avut serioase defi
ciențe privind moralul. Pentru o sin
gură pană de cauciuc a pierdut 13’. 
Intr-o etapă, aflîndu-se într-un grup 
de fugari, de vreo 20—22 alergători, 
Dumitrescu pedala indiferent pe ul
timul loc din grup. Și nici nu ne-a 
mai mirat că, la capătul etapei, s-a 
clasat pe locul 18. Tot din pricina 
acestor serioase lipsuri el a ratat 
multe ocazii favorabile.

încheiem însemnările noastre, sub
liniind că, acționînd mai curajos și 
mai hotărît, cicliștii noștri ar fi pu
tut obține un rezultat și mai bun. 
Totuși, acest loc IV constituie — 
ca atare — un cert succes, șî pune 
în fața noastră sarcina apărării pres
tigiului cucerit, adttcînd totodată în 
discuție o altă problemă de seamă: 
progresul ciclismului nostru în gene
ral și pe plan internațional, problemă 
care, firește, comportă o discuție spe
cială.

EMIL IENCEC

A luat sfîrșit campionatul republican 
de scrimă categoria a ll-a

TIMIȘOARA 25 (prin telefon). — 
Vineri selara, tîrziu, s-a încheiat pro
ba de floretă fete din cadrul campio
natului repLibiican individual de scri
mă categoria a doua. Pentru primul 
loc au concurat cu șanse egale Lidia 
Gribb (C.C.A.) și Doina Alexandrescu 
(Progresul Buc.), care la sfîrșitul tur
neului final totalizaseră cîte cinci 
victorii. In baraj, Lidla Gribb a în
vins cu 4-1, cucerind astfel locul I. 
Clasamentul probei de floretă fete: 
Lidiia Gribb 5 v.d.b.î 2. Doina Ale 
xandrescu 5 v.; 3. Oprița Dragalina 
(Sc. sp. tin. Buc.) 4 v.1 4. Magtfa 
Cora (Petrolul Ploești) 4 v.î 5. De
nise Uray (Dinamo Cluj) 3 v.: 6. 
liste Rill (Sibiu) 3 v.î 7. Paraschiva 
Kiss (Cărei) 3 v.î 8. Silvia Lambrino 
(Energ. Buc.) 1 v.

Sîmbătă s-a disputat proba de 
spadă, la care au participat și mulți 
floretiști. Unii dintre ei au avut, de 
altfel, itn cuvînt greu de spus, de la 

Circuitul motocidist de la Cîmpina, 
un succes al sportului cu motor

tribuit efectiv la dinamismul întrecerii.
C. Nedelcu și-a asigurat o nouă 

victorie la cat. 175 cmc, pe care a 
dominat-o cu aceeași autoritate. T. 
Popa a ieșit din traseu și a pierdut 
astfel contactul cu primul pluton. In 
schimb I. Popa — grijuliu de aceas
tă dată la alegerea pinionului — a 
realizat acum ceea ce îșl propusese de 
fapt la 125 cmc: obținerea unui loc 
de frunte. O mențiune pentru O. 
Baicu.

In turnanta unde ne aflam au apă
rut deodată — însoțite de un huruit 
asurzitor — 4 Triumph-uri urmate de 
alte mașini. începuse disputa la cat 
500 cmc. Mai bine de jumătate din 
cursă lupta a fost de-a dreptul extra
ordinară. Cei 4 protagoniști (N. Bu- 
escu, M. Cernescu, Gh. Voiculesctt și 
Gh. Mormocea) s-au schimbat alter
nativ la conducere, nelăsînd nici un 
moment să se întrevadă care va fi 
cîștigătorul. Cîteva accidente sau de
fecțiuni au scos însă din luptă pe Gh. 
Mormocea, Gh. Voiculescu și M. Cer
nescu, astfel că pînă la urmă N. Bu- 
escu a cîștigat detașat întrecerea. N. 
Buescu are merite de necontestat, fiind 
foarte atent și mereu pe primul plan.

Al. Teodorescu merită toate laudele 
și pentru al doilea succes repurtat 
la cat. 250 cmc. Excelent tehnician, 
el și-a pregătit foarte bine mașina pe 
care a pilotat-o corect, fără excese, 
dar cu multă siguranță. Cu cîteva 
sute de metri înainte de sosire, L. 
Szabo a suferit un stupid accident 
care l-a obligat să abandoneze. O 
comportare bună au avut și L. Gher- 
son și H. Ene. La ataș, succesul a 
fost de partea cuplului M. Dănescu 
4- Al. Huhn. La mașini egale cu ad
versarii, ei au dovedit o tehnică su
perioară. Acționînd cu mai mult curaj 
pe un traseu periculos.(a plouat tot 
timpul cît s-a desfășurat catcg. re

La Constanța, în noua sală de sport

Junioarele an făcut o frumoasă demonstrație 
de gimnastica

Ou lost staWlMI campionii de juniori la glmnasîică pe anul 1953
Finalele campionatului republican de 

gimnastică pentru juniori au fost 
găzduite sîmbătă și duminică de ora
șele Constanța (fete) și Arad (băieți), 
întrecerile junioarelor (50 la număr), 
s-au desfășurat într-un decor șl o 
ambianță demne de cele mai mari 
manifestații sportive. Sala spoiturilor 
din Constanța a întrunit toate cerin
țele pentru ca concursul să se desfă
șoare în cele mai bune condițiuni. 
Spațioasă, perfect luminată și bine 
aerisită, această sală ar fi bine să 
fie cît mat des folosită pentru toate 
sporturile care se practică pe teren 
acoperit. Sîmbătă și duminică numeroși 
spectatori veniți la palatul spor
turilor mai mult din curiozitatea 
de a-1 vizita, au plecat de acolo în
drăgostiți de gimnastică, după ce în 
prealabil prin aplauzele tor frenetice 
au creat o ambianță ideală pentru 

^un concurs de gimnastică.
Tinerele junioare, aflate în fața unui 

public numeros, au depășit repede 

eliminatorii pînă la finală. Clasamen
tul probe#? 1 Iujiu Falb (Stărtiiința 
Timișoara) 6 V.î 2. Ștefan Haukler 
(Stăruința Satu Mare) 5 v.; 3. Ște
fan Toth (Stăruința Satu Mare) 5v.î
4. Dieter Fels (C.C.A.) 4 v.î 5. I. 
Popescu (Progr. Buc.) 3 v.î 6. Fio 
rin Gheorghiu (Din. Buc.) 2 v.î V. 
Alex. Bruja (Progresul Buc.) 2 v.î 
8. Sorin Poenartt (C.C.A.) 1 v. Pro
ba de sabie h reunit pe planșă 42 
concurenți. întrecerea a fost domi
nată de orădeni carte s-afci clasat pe 
primele trei locuri. Clasamentul pro- 
bei: 1. Zoltan Aruș (C.S. Graded) 
6 v.î 2. Oscar Thalmeiner (C.S. O- 
radea) 5 v.î 3. Ion Szanto (C.S. O- 
radea) 5 v.î 4. C. Nicofae (Progr. 
Buc.) 5 v.- 5. Orban (Dinamo Cluj) 
3 v; 6 Cornel Căpruciu (Dinamo 
Buc.) 3 v.î 7. Vintilă (C.C.A.) 2 v.; 
8. H. Bădescu (Buc.) 1 v.

Alex, Gross — coresp.

zervată fetelor) Venera Vasilescu a 
cucerit o nesperată victorie (mașina 
sa era inferioară celorlalte). N. Păs- 
cuțiu — o revelație — clasată pe lo
cul II și Maria Iliescu, locul III, par
ticipă cu șanse în celelalte faze la 
lupta pentru titlul de campioană.

Iată rezultatele tehnice. Categorii 
aport (campionat republican) : 126
cmc: 1. Nedelcu (Dinamo) — Puch, 
2. St. Lazăr (C.S.O.) — Puch, 3. T. 
Popa (Dinamo) — Puch; 150 cmc 
(fete) : 1. Venera Vasîlesau (23 Au
gust") — C. Z., 2. N. Păscuțiu (Voin
ța Tim.) — C. Z., 3. Maria Iliescu 
(„23 August") — C. Z.; 175 cmc: 1. 
C, Nedelcu — Puch, 2. I. Popa (Di
namo) — Puch, 3. O. Baicu (Rapid) 
— C. Z.: 250 cmc : 1. Al. Teodorescu 

Cursa rezervată mașinilor die 500 cmc. a fost palpitantă. Iată în 
turnantă grupul fruntaș condus de N. Buesou (numărul 1). In spate se 
află Gh. Voiculescu (numărul 3) si Gh. Mormocea.

(Foto H. NAUAQ

tracul începutului și au concurat la o 
valoare care ne îndreptățește — față 
de vîrsta participantelor — să afir
măm că schimbul de mfine al echi
pelor naționale de astăzi este asigu
rat Junioarele Ioana Ghițnlescu, Cr.s- 
tina Andrița, Despina Gruev. Lucia 
Holovaschi, Natalia Jurăscu, Georgeta 
Diniitriu, Nora Miess, Antoaneta Ța- 
ranu. Elena Rață și Ana Scherer 
sînt numai cîteva dintre micuțele gim
naste care ne îndreptățesc să fim op
timiști. Totul este să nu le forțăm 
dezvoltarea cum s-a procedat de a- 
ccastă dată cu Ana Scherer prezentată 
la categoria maestre pentru care, deo
camdată nu este pregătită. De ase
menea. trebuie insistat asuura dezvol
tării calităților atletice ale acestor 
tinere (deși în probele atletice de sîm
bătă dimineața media rezultatelor a 
fost îmbucurătoare) și asupra grației, 
feminității și cursivității în execuție. 
O mențiune specială pentru gimnas
tele provenite din orașele Constanța, 
București și Sibiu.

Rezultate tehnice: cat. a II-a Ju
nioare: Iocna Ghițulesca (Buc.) 74,55 
p., cat I junioare: Andrița Cristina 
(Buc.) 80,35 p., cat. a IlI-a; Lucia 
Holovaschi (Constanța) 70,50 p., cat. 
a II-a: Natalia Jurăscu (C-ța) 73,10 
p., cat. I: Antoaneta Țăranu (C-ța) 
106,80, cat. maestre: Ana Scherer
(Sibiu).

R. ILIESCU

t.A ARAD..

...întrecerile s-au desfășurat în aer 
liber cu participarea a 54 gimnast! 
din 11 orașe. In generat concursul a 
avut un nivel tehnic bun, însă la 
categoriile superioare nu au fost nre- 
zentanți concurenți (un singur con
curent la categoria I). Rezultate teh
nice : cat a II-a juniori: R. /ungher 
(Buc.) 78,02 p., cat. I juniori: M.
Ponta (Arad) 80,65 p., cat. a lila: 
A. Ruin (Timișoara) 81.80 p., cat. a 
II-a: Anton Fritz (Arad) 74,44 p., 
cat. I: A. Kadar (Tg. Mureș) 57,72 p.

(Metaîosport) — N.S.U., 2. L. Gher- 
son (C.S.O.) — N.S.U., 3. H. Ene
(C.C.A.) — M. Z. ; 350 cmc: I. Al 
Teodorescu — N.S.U., 2. C. Radovi’j^k 
(„23 August") — Jawa, 3. L. Szabo^^ 
(Dinamo) — M. Z.; txîb cmc: 1. N.
Buescu (Rapid) — Triumph, 2. Gh. 
Voicutesou (C.C.A.) — Triumph, 3. M. 
Cernescu (Dinamo) — Triumph; 750 
cmc (ataș) : 1. M. Dănescu 4- Al. 
Huhn (C.C.A.) — M. 72 : 2. S Stefan 
4* I. Gavrslă (Dinamo) — M. 72; 3. 
P. Eniescu-f-H. Sitzler („23 August"); 
Categorii curse (pentru „Cupa F.R.M."): 
pînă Ia 250 cmc : 1. M. Pop (Dinamo)
— I.F.A., 2. Al. Huhn (C.C.A.) — 
I.F.A., 3. C. Nedelcu — N.S.U.; plnă 
la 500 cmc: 1. N. Buescu (Rapidl — 
Northon, 2. St. I anco viei („23 August")
— B.S.A., 3. P. lordăchescu (Metalo- 
sport) — B.SA

H. NAUM
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Alt prilej de învățăminte pentru noi: „Cupa Dunării"
(urmare diri pag. I')

jucătorilor noștri. Cazul 
Cum se știe, studenții iimișo- 
condus pină în min. 78 cu 
totuși au pierdut cu 5—J/ 
explică acest lucru altfel de- 

lipsă de experiență, in primul 
apoi prin lipsă de conducere

'Dunării a atras atenția celor mai mulți 
sportivi. Din. păcate, bilanțul a fost 
nesatisfăcător. Ambele echipe au pier
dut: C.C.A. în mod surprinzător la 
^București, Știința în mod onorabil, 
totuși, la Praga. Ca o compensație, 
reconfortantă, Dinamo București și 
U.T.A. au obținut două victorii de 
prestigiu in meciurile ca Newcastle 
și Dinamo Moscova, atenuind amără
ciunea provocată de insuccesul in „Cu
pa Dunării".

Acest debut al echipelor noastre 
a însemnat insă și prilej de reactua- 
tigare a unor probleme mai vechi, in 
pomul rind a lipsei de rutină inter
națională a 
Științei, 
reni au 
3—1 și 
Cum se 
cit prin 
rînd, și 
de pe tușă a echipei? Corespondentul 
nostru ocazional, Joseph Vogel, de la 
agenția telegrafică cehoslovacă de 
presă — care ne-a informat asupra 
desfășurării meciului — ne sublinia că 
Știința a făcut imprudența ca la 3—1 
să continuie să joace deschis cînd se 
impunea un prudent joc defensiv. Ob
servația este justă. In f&bal se in
tim plă destul de des răsturnări de 
rezultate nu în 12 minute, ci chiar 
in 3—4 minute (Steagul roșu-Rapid 
'București, de pildă). Dar In cazul 
Științei, care înfilnea un adversar sub 
'forma sa obișnuită, o astfel de răs
turnare putea fi evitată printr-un joc 
tefensio bine organizat. Studenții 

nu au făcut așa și a fost 
suficient să primească un gol pentru 
ca ..piardă" și să părăsească
pînn^Kl urmă terenul învinși. Este 
o lecție din care sperăm că vor în
văța. După cum se va trage — ere- 
tem — concluzia că a merge mai de
parte pe linia angajării cit mai mul- 
or jocuri cu echipe străine de valoa- 
e — așa cum a făcut in ultimul timp 
7>R.P. și colectivele sau cluburile — 
'arespunde unei reale necesități a 
ot bal ului nostru. Din astfel de intil. 
dri vor ciștiga echipele noastre ex
periența internațională care le lipsește.

SINGURUl SUCCES MAGHIAR: 
LA BUCUREȘTI...

Dacă studiezi puțin prlmete rezul- 
ate ale „Cupei Dunării”, constați ușor

I dintre toate echipele maghiare, una 
ngură a cunoscut succesul și aceea 
l deplasare: M.T.K. la București, 
elelafte au pierdut sau In cel mai 

■ericit caz rezultatul a fost egal (Fe-

treia reuniune 
e verificare a boxerilor 

ceferiști
A treia reuniune de verificare -a bo

ierilor feroviari a atras sîmbătă seara 
n „potcoava" de la Giulești aproape 
‘C00 spectatori. In general, întîlnirile 
iu fost deosebit de dîrze, fiecare boxer 
trmărind să intre în vederile selecțio- 
lerilor. 
ășurat 
re Ion 
>ii din

Una dintre întîlniri s-a des- 
în cadrul categoriei pană, în- 

Boceanti și Vasile Ionescu—am- 
București. Ca de obicei, Bocea- 

tu s-a mișcat bine în ring și a 
olosit cu multă adresă directa de 
Ireapta. Impetuosul V. Ionescu l-a con
tat însă aproape cu regularitate, fă- 
îndu-i multe momente grele. Pînă 
f urma, victoria a fost acordată, pe 
ierit. Iui I. Boceanti. Vențel Stoia- 
iovici a boxat in compania lui Gh. 
b’ern (Iași) în stilul său earacterfs- 
ic, curat, în linie. El nu a reușit însă 
lecît un meci nul în fața bătăiosului 
,eșean. O întîlnire deosebit de dtiră:
7. Vlădescu (Ploești) — Geza Toții 
Oradea), în care am admirat curajul 
i tenacitatea tînărului orădean. Ru
ina tui V. Vlădescu (care a cîștigat 
irin abandon dictat de arbitru) a 
ost pînă la urmă hotărîtoare. In sfîr- 
it, uri meci care, după noi, nu era 
ridicat: D. Ciobotaru — Ștefan Co- 
nănescti. Deși elevul Iui Etica Ro- 
nano are talent, s-a văzut clar — 
otuși — disproporția dintre adver
sari : fostul campion a cîștigat prin 
GO. în repriza întîi. Alte rezultate: 
Ameth Nuri (C-ța) b.p. I. Turcu 
Brăila); A. Morăruș (Buc.) b.p. Gh. 
Zereș (Buc.); M. Spătaru (Giurgiu) 
i.p. Tr. Jiga (C-ța); Gh'. Tomesctt 
Buc.) b.p. I. Frunză (Brăila); Gh. 
dossier (Buc.) meci nul cu Oct. Cio- 
oca (Timisoara): E. Furesz (Buc.) 

>. ab. II Ghită Alexandru (Ploestli.
C. R.

rencvaros). Fără discuție că victoria timul minut. Vă spun sincer că nu 
M-T.K.-utui ■ fost mult înlesnită de mă așteptam să inoingem cu o echipă 
comportarea sub așteptări a echipei din care lipseau Sandor, Hidegkuti, 

Sipos, Lantos, Bdrzsei și Pallcsko. 
Meciul retur este foarte deschis 
orice rezultat este posibil".

PAL FEKETE, trimisul ziarul „Nep- 
sport" Budapesta: „M.T.K. nu a fo
losit niciodată această formație și 
credeam că va pierde meciul. C.C.A. 
putea să învingă dacă fundașii 
făceau două greșeli care le-au 
fatale. Revanșa este deschisă".

BONE : „M.T.K. a picat foarte 
și fără titulari. In schimb, noi 
făcut greșeli mari in apărare".

RUMIANCEV, arbitrul jocului: 
„A fost un meci ușor de condus, pen
tru că ambele echipe au practicat 
un fotbal curat. CCA-ului i-a lipsit, 
cred, pregătirea fizică. După ce a con
dus cu 2—1 a căzut complet, in 
special apărarea".

C.C.A, căreia nu-t era pertni» să 
piardă acest meci la care nici oas
peții nu aveau pretenție. Iri com
portarea militarilor am întrezărit lip
suri și în pregătire — mai ales fi
zică — și în modul cum att privit 
acest «Joc. Poate că șl reproducerea 
declarațiilor unor jucători budapestani 
— care anticipau victoria echipei 
C.C.A. —• a influențat starea de spi
rit a jucătorilor noștri, a dus Ia 
înfumurarea lor. Orictt, i-a in
fluențat, făcîndu-i să-și subestimeze 
într-o măsură adversarul descomple
tat Dar nici aceasta 
mts unor jucători cri

nu le este per- 
rutfna nrilitari-

BARXFAI, portarul echipei M.T.K., 
fost mai iote si a boxat mingea 
care Sărise ALEXANDRESCU.

(Foto I. MIHA1CA)

a 
la

insă,
<te folos 
tuși — 
ceea ce

lor, pentru că în Totbal nimic ntl-i 
imposibil și în cursul meciului au avut 
tot timpul să se convingă de necesb 
tatea de a insista și juca cu mai multă 
hotărire pentru victorie. Nu există 
adversar tare și adversar slab. Toți 
trebuie să fie priviți ca puternici și 
trebuie jucat în consecință. Dușul rece 

vrem să credem că le va fi 
militarilor și sperăm — to
ca la Budapesta să arate 
nu au reușit la București 

(P- g )
CITEVA DECLARAT» SEMNIFICATIVE

MARTON BUKOVI, antienorul e- 
chipei M.T.K.: „Am asistat la un meci 
pasionant din primul și pină in ul-

Nu vă va surprinde 
vom indioa favoriți pe 
sperăm, nu vor mai 
în 12 minute de joc !). 
pronostic „1“ șl chiar

PRESOV — PARTIZAN

% Trierea concursului Pronosport nr. 
21 din 25 mai uimind să se facă astăzi 
(după disputarea meciului Levski So- 
fia-Vojvodina Novi Sad), începem ru
brica noastră cu comentarii (succinte) 
pe marginea concursului nr. 22 :

I. R.P. POLONA — SCOȚIA. Fără 
îndoială că acest meci se prezintă 
foarte deschis. Totuși, noi credem în 
avantajul terenului : ,,1“.

II. ȘTIINȚA TIMIȘOARA — DINAMO 
PRAGA (Cupa Dunării). Amănuntele 
întîlnirii de la Pra&a vă sînt desigur 
binecunoscute, 
deci dacă noi 
studenți (care, 
primi 4 goluri 
Deci din nou 
solist.

III. TATRAN
BELGRAD (Cupa Dunării). Gazdele aiu 
de depășit un handicap de 2 goluri. 
Au nevoie de victorie la scor. Oaspe
ților le este suficient un meci egal. 
Pronosticuri ? In ordine : „X“ și ,,1“.

IV. LOKOMOTIV SOFIA — TATA-
BANYA (Cupa Dunării). Să reușească 
Tatabenya în deplasare ceea ce nu a 
reușit pe teren propriu ? Ne îndoim ! 
Deci : „1“.

V. DUKLA PARDUBICE — STEAUA 
ROȘIE BELGRAD (Cupa Dunării). Si
tuația este asemănătoare cu cea de la 
meciul HI. Ca atare și pronosticurile 
noastre vor fi aceleași („X“ și ,,1“), 
deși credem în superioritatea oaspe
ților...

VI. VOJVODINA NOVI SAD — LEV
SKI SOFIA (Cupa Dunării). Astă-sea- 
ră vom cunoaște rezultatul primei în
tâlniri. Independent de aceasta, noi a- 
cordăm prima șansă echipei iugoslave 
care are un palmares net superior șl 
în. plus e gazdă : ,,1“.

VII. C.F.R. ARAD — ȘTIINȚA CLUJ 
(Cat. B). O întîlnire în care numai a- 
vantajul terenului pledează pentru fe
roviari. Noi indicăm • ,,2“ și ,,X“.

Vni. UNIREA FOCȘANI—FLA CAR A 
MORENI (Cat. B). Unirea n-a scăpat 
de emoțiile retrogradării. Pare a fi 
însă în revenire de formă. De aceea 
și pronosticurile noastre vor înclina 
•*nre gazde : „1“ și cel mult ,,X“.

IX. FARUL CONSTANȚA — DINA
MO OBOR (Cat. B.). Ca să-și mențină

♦) Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.

ș»

nu 
fost

bine
am

La 2 iunie încep afilierile 
secțiilor de fotbal la F.R.F »

Comunicatul federației rom ine de fotbal
Conform hotărîrii biroului Fede

rației romîne de fotbal toate 
secțiile de fotbal — indiferent de ca 
tegoria în care activează — sînt obli 
gate să se afilieze la F.R.F. Perioada 
de afiliere a fost stabilită între 2 iunie 
și 2 august In aceeași perioadă se va 
*— ~ ~— anuală pe carnetele juca 

cadrul secției respective, 
și afiliere, secțiile de fot

car- 
chi- 
afi- 
sau

face și viza 
torilor din 
Pentru viză 
bal vor prezenta serviciului de legi
timări din F.R.F. următoarele acte: 1) 
cererea-tip da afiliere; 2) procesul 
verbal de constituire a secției; 3) 
netele-tip de legimitare; 4) copia 
tanței de plată a taxelor (de viză, 
liere, participare la campionat), 
copia scrisorii de virament vizată de 
Banca R.P.R. (Contul F.R.F. este 
071004 B.R.P.R. Centrala).

Secțiile de fotoal ale colectivelor 
de categorie A, B și C se vor prezenta 
la următoarele date :

2 iunie: C.C.A., Dinamo, Rapid,
Știința, Progresul, C.F.R. și Combina
tul Poligrafic (toate

3 iunie: Petrolul 
roșu Or. Stalin, Jiul 
Timișoara, Dinamo 
Mureș, C.F.R. Timișoara, Dinamo Ba
cău.

4 iunie: U. T. Arad, C. S. Oradea, 
Corvinul Hunedoara, Gaz Metan Me
diaș, Partizanul Reghin, Dinamo Btr-- 
Iad, Minerul B. Mare, C.F.R. Arad, 
U.V.A. Arad.

b iunie: Știința Iași, Progresul Si
biu, Unirea Focșani, Metalul Reșița, 
C.F.R. Cluj, Minerul Luperii, Știința 
Cluj, Farul Constanța.

din București).
Ploești, Steagui 

Petroșani, Știința 
Cluj, C. S. Tg.

*)
onospon

aspirațiile la primul loc, constlnțenii 
trebuie să învingă și noi credem că 
vor reuși : „1“.

X. C.F.R. CLUJ — GAZ METAN 
MEDIAȘ (Cat. B.). O certă retrogra
dată întâlnește pe teren propriu o for
mație cu șanse de a rămîne în cate
goria secundă. Victoria credem ca va 
surîde (totuși) gazdelor, oaspeții fiind 
mulțumiți pro-babil și cu un meci egal» 
destul de greu de obținut totuși...

XI. ȘTIINȚA IAȘI — POIANA CIM- 
PINA (Cat. B.). In mod normal vic
toria ar trebui să revină studenților 
ieșeni, cu atît mai mult cu cit joacă 
pe teren propriu. Dar cum Știința este 
o echipă a surprizelor... luați măsuri 
de precauție !

XH. METALUL REȘIȚA — MINE
RUL BAIA MARE (Cat. B.). Gazdele 
candidează la retrogradare, oaspeții i-a 
locul secund. După cum se poate ușor 
observa, o întâlnire la fel de dificilă 
pentru ambele echipe. Să le ,,împace" 
un meci egal ?

Incepînd cu concursul Pronospor* 
nr. 22 (etapa din 1 iunie a. c.) atri
buirea premiilor speciale în obiecte 
pentru ,,0“ rezultate se suspendă.

Participanții la concursurile de pro
nosticuri sportive au posibilitatea să 
obțină premii în oibiecte concurînid la 
con-cursurile speciale Pronosport 
(C. M. 1, C. M. 2, și C. M. 3) orga
nizate cu prilejul turneului final al 
campionatului mondial de fotbal.

In ceea ce privește premiile în bani 
se revine la sistemul de atribuirea 
premiilor după criteriul numărului 
maxim de pronosticuri exacte la un 
concurs (premiul I: 12 rezultate, pre
miul H: 11 rezultate,, premiul HI: 10 
rezultate, Iar în cazul cînd nu sînt 
variante cu 12 rezultate : premi-ul I; 
11 rezultate, premiul H : 10 rezultate, 
premiul III : 9 rezultate, ș.a.m.d.),

Incepînd cu același concurs, în ca
zurile cînd se anulează unul sau mai 
multe meciuri, toate variantele pri
mesc rezultat exact la meciul anulat» 
pudetlnele colective primesc premiile

N1COLAE PATRICIII, con^ozitor ; 
„De multi, de foarte auriți ani — 
tui vreau să spun precis citi Trindcă— 
m-ar dezavantaja — am părăsit fot
balul competițkxial care, împreună 
cu natația, erau pasiunile mele și am 
trecut la o altă pasiune, aceea de 
spectator. Ei bine, n-am crezut că 
aceasta poate să lie o calitate chinu
itoare uneori. In special ultima par
tidă a echipei C.C.A. m-a albit de-a 
bsnelea-. Nu te doare ciad te învinge 
un adversar mat bun. Este legea 
eternă a sportului. Dar ciad o echipă 
cu un potențial superior pierde nu
mai din pricina lipsei de energie, de 
seriozitate, aș spune chiar din cauza 
indolenței, este un lucru inadmisibil. 
.Ar fi ca și cum acești dansatori pe 
care-i vedeți ia lucru (N.R. maestrul 
Patrâchi repeta cu ansamblul de ba
let al Teatrului Satiric-.MuzicaJ un 
dans din comedia „Frumoasa din Se
villa") plini de elan și-ar încetini

6 iunie : Progresul Suceava, Dinamo 
Obor București, Prahova Ploești, Fo
rests Fălticeni, Iod. Sirmei C. Târ
zii, C.F.R. Iași, Flacăra Moreni, St. 
roșie Bacău, Poiana Cimpina. Tracto
rul Or. Stalin.

7 iunie: Șaftt. Naval Constanța, 
Victoria Tecuci, Olimpia Giurgiu, Lo
comotiva Pașcani, Sp. .Muncitoresc Ră
dăuți, F. C. Confecția București. .Me
talul M. I. G. București.

9 iunie: Gloria C.F.R. Galați, Di
namo Brăila, Tertfia Buhuși, I.M.U.M. 
Medgidia, Petrohri Moinești, Oituzut 
Tg. Ocna, Metalul Tirgoviște, C.F.R. 
Tr. Severin, Știința I.M.F. lași.

10 iunie: Gloria Dorohof, Știința 
Galați, Ancora Galați, Textila Boto
șani,

11
grara 
iova.
Sinaia, Unirea Rin. Vâlcea, Auriul Brad, 
Someșul S. Mare.

12 iunie: Torpedo Ral. 4 Clmpina, 
Metalul Oțetul Roșu, Flacăra Orăștie, 
Feroviarul Craiova, Rulmentul Birlad, 
Rapid Cluj.

13 iunie: Sinteza VictorJa, Petrolul 
Pitești, Flacăra Tg. Jiu, Gloria Bistrița, 
Dinamo B. Mare, H. roșie Oradea, 
Arieșul Turda, Mureșul Toplița,

14 iunie: Tisa Sighet, Textila Sf. 
Gheorghe, Stăruința Oradea, Recolta 
Cărei, Chimica Tîrnăveni, Voința Tg. 
Mureș, Stăruința Salonta.

Pentru relații suplimentare, delega
ții secțiilor din București se vor a- 
dresa direct federației, iar cei din pro
vincie comisiilor regionale de fotbal.

Olimpia Reșița, Dinamo Pitești, 
iunie: Dunărea Corabia, Inda- 
Arad, U. M. Cu gir, Știința Cra- 
Rovine Grivița Craiova, Carpați

duble sau triple dacă la meciul anu
lat au indicat pronosticuri duble sau 
triple.
• I'RONOKXPRES
ASTAZI ESTE ULTIMA ZI IN CARE 

PARTICIP ANȚII DIN CAPITALA IȘI 
MAI POT DEPUNE BULETINELE 
PENTRU CONCURSUL PRONOEXPRES 
Nr. 19, primul concurs la care se apli
că noul sistem de premii care, după 
cum se știe, mărește simțitor șansele 
partlclpanților.

Prima caracteristică a noului sistem 
o constituie extragerea din urnă a opt 
numere (6 de bază și 2 de rezervă) 
toate câștigătoare. Pînă acum, numă
rul de rezervă nu „intervenea" în a- 
cordarea premiilor decît în cazul că 
nu se găseau variante cu 6 rezultate 
din numerele de bază. De data acea
sta, categoriile de premii au fost ast
fel stabilite încît numerele de rezervă 
sînt valabile în calcularea premiilor le 
flecare concurs. Iată de altfel catego
riile de premii cu începere de la con
cursul Pronoexpres care se închide în 
Capitală astăzi : categoria I : 6 nu
mere din cele 6 numere de bază; ca
tegoria Ii-a : 6 numere din toate Opt 
numerele extrase din tmă (6 de bază 
plus 2 de rezervă): categoria III î 5 
numere din cele 6 numere de bază ; 
categoria IV : 5 numere din toate opt 
numerele extrase din urnă; categoria 
V: 4 numere din cele 6 numere de 
bază; categoria VI; 4 numere din toa
te opt numerele extrase din urnă.

După cum se poate ușor observa, 
numărul categoriilor de premii a fost 
dublat de la trei Ia șase. In același 
timp, participanțil au acum ocazia de 
a fl premlați chiar dacă au indicat 
numai 2 sau 3 rezultate din numerele 
de bază combinate cu cele de rezervă.

Creșterea numărului categoriile. de 
premii va aduce desigur și o creștere 
a participării, a fondului de premii șl 
deci și a fiecărui piemlu în parte. De 
altfel șl reportul succesiv pe catego
rii va „ajuta" pe ce} mat Inspirați 
dintre participant! să obțină premii de 
valoare, o dovadă concretă : partici
pantul care va indica la concursul 
Pronoexpres nr. 19 șase numere dm 
cele șase de bază (cate-oria D va 
obține un premiu de 250.090 lei. Mul
țumitor, nu 7 Noi, vl-1 urăm tuturoT 
dar pentru a-1 obține nu uitat! că 
prlnța condiție ește să participați 1 

inexplicabil ritmul lăsând intieaga 
scenă in dezacord cu muzica, creînd 
un:., gol de acțiune. Aceeași impresie 
am înceivat-o duminică Ia sfîrșitul 
jocului cînd fotbaliștii de la G.C.A. 
ne-au oierii un final dezamăgitor, lip
sit de vigoare și hotărire. Nădăjdu
iesc că echipa noastră campioană va 
arăta în meciul revanșă de la Buda
pesta adevărata sa valoare, privind 
întrecerea cu seriozitatea cuventă. 
Este si cazul..."

ALEXANDRU DUMITRU, muncitor 
tipograf la întreprinderea Poligrafică 
nr. 2: „Am fost de două ori supărat 
duminică. O dată in tribună, Ia sta
dion, cînd C.C.A. a jucat de parcă 
n-ar fi fost uri meci de Cupă în care 
ne apăra prestigiul. A doua oară 
seara. în tipografie, cînd am paginat 
cronica și tni-am adus aminte din nou 
despre acest joc. Bag de seamă că 
echipele noastre se pierd în uri'mele 
minute. Cine ar fi crezut că Știința 
Timișoara mai putea pierd' deși avea 
două goluri avantaj în minutul 78 ? 
Sau că G.C.A. se va lăsa egalată și 
învinsă cînd începuse așa de bine re
priza a doua? Eu cred că fotbaliștii 
treouie să înțeleagă o dată pentru tot
deauna că o partidă are 90 de minute 
în care nici un efort nu este prea 
mare pentru o comportare bună în 
primul rînd și apoi pentru victorie. 
Este bare un lucru atît de grea?"

C'assmeniele caiesorteiC
ISERIA

1. C.FJt. Iași 20 15 2 3 49:13 32
2. Dinamo BrăiLa 20 13 6 1 43:14 32
3. Victonia Tecuci 20 111 4 5 27:1» 24
4. Locomotiva Pașcand 20 10 4 6 35:21 24
5. Sp. Mun. Rădăuți 20 10 3 7 39:24 23
6. Petrolul Moinești 29 8 4 8 23:27 20
7. Știința Galați 20 6 7 7 29:27 19
s. Textila Buhuși 7 4 9 24:2S 18
9. Textdfa Botoșani 23 6 4 10 31:3» 14

1«. Știința I.M.F. Iași 20 0 4 10 17:28 14
11. Gloria Dorohoi 20 4 7 9 24:39 14
12. Rulmentul Birlad 24 5 5 10 18:41 15
13. Steaua roșie Bacău 20 5 4 11 14:30 14
14. Odttrzul Tg.Ocna 20 4 2 14 15:35 10

G4orla Dorohoi — Știința Galați
1-1 (0-0).

SERIA A n-A
1. Metalul București 20 14 4 2 54:22 32
2. Metalul Tîrgoviște 20 14 2 4 58t18 ?0
3. Torpedo 29 14 6 4 41:21 ?0
4. Carpați Sinaia 20 12 2 6 59:34
5. Ancora Galați 20 8 4 8 26:23 2»
6. Șanț. N. Constanța 20 8v 8 27:29 20
7. Sinteza Victoria 20 9 2 9 38î35 20
8. Gloria C.F.R. Galați 20 7 5 8 33:31 19
9. Rafinăria Cîmpina 20 7 3 10 42:50 J7

10. Confecția București 20 7 3 10 21:34 17
11. I.M.U.M. Medgidia 20 7 2 IA 24 :36 14
12. Dinamo Pitești 20 « 2 21: 7 14
13. Olimpia Giurgiu 20 5 3 12 24:51 11
14. Petrolul Piteștii 20 4 2 14 14:57 10

SERIA A ni-A
1. Unirea Rm. Vîlcea 19 L2 2 5 44:19 24
2. Metalul Oțelul Roșu 19 13 0 € 39:23 24
3. Știința Cradova 18 11 3 4 M:15
4. Aurul Brad 10 8 0 5 31:18 22
5. C.F.R. Tr. Severtn 18 9 3 6 37:22 21
6. Dunărea Corabia 18 7 3 8 25:28 177. U.M. Cugir 19 7 3 9 25:30 17
8. Feroviarul Craiova 18 7 2 9 34.33 149. Indagrara Arad 18 5 6 7 20:26 IC10. Rovine Gnivrța 19 5 € 8 14:29 1411. Oblmpda Reșița 18 6 2 10 24:33 1412. Flacăra Tg. Jiu 19 a 2 11 21:39 1413. Flacăra Orăștâe 18 4 2 12 13:48 10

SERIA A IV-A
1. Gloria Bistrița 20 13 3 4 44:17
2. Fi. roșie Oradea 20 10 6 4 47:28 283. Arieșul Turda 20 S 0 8 43:30 224. Tisa S-ighet 20.7 8 5 33:30 225. Textila Sf. Gh. 2O>5 11 4 27:22 216. Dânamo Baia Mare 20 7 6 7 27:** "47. Rapid Cluj 20 4 H 5 20:32 10
8. Stăruința Salonta 30 6 7 7 27:3* 199. Someșul Safru Mare 20 7 5 8 28:36 1910. Mureșul Toplița 20 5 9 6 19:33 1911. Voinț.. Tg. Mureș 20 8 a 8 29:31 1912. Stăruința Oradea 20 5 7 8 21:28 1713. Recolta Cărei 20 5 7 8 23:29 1T

14. Chimica Tîrnăveni M 4 4 B 33:53 13

Concursul celor mai buni 
pentatloniști

Concursul republican individual de 
pentatlon modern organizat de fede
rația de specialitate, a debutat dumi
nică sub semnul unor rezultate va
loroase și destul de omogene înre<Fs- 
trate în proba de călărie: 1. Hrisltt 
Lichiardopol (C.C.A.) 968 p.; 2. D. 
Țintea (C.C.A.) 952 p.; 3. V. Manciu 
(Progr.) 944 p.; 4. W. Roman (Rec.) 
924 p.; 5. P Ionescu (C.C.A.) 812 
p.; 6. I. Vesa (Voința) 780 p. La 
proba de scrimă, desfășurată ieri, cla
samentul a fost următorul: 1. W. Ro
man 965 p.; 2. Al. Stoenescu (C.C.A.) 
895 p.; 3. D. Ionescu 860 p.; 4. V. 
Manciu 825 p.; 5. D. Țintea 790 p.;
6. H. Eichidrdopol 720 - - - -
probe, în clasamentul 
duce Roman cu 1889 
Manciu cu 1769 p. și 
1742 p. Azf, la oca îl, 
de fir la Tunari, i."_. 
înotul la ștrandtd Dante Gherman.

p. După două 
general con- 
p., urmat de 
D. Țintea cu 
are loc proba 

mîine, la ora 18,
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Categoria maestru

— 3ă se fi clasat pe primele 4 
locuri la J.O. sau pe primele 2 locuri 
la campionatele europene sau la 
Jocurile Mondiale Prietenești (Festi
val).

— Să fi cîștigat 2 ani consecutiv 
sau 3 ani alternativ în interval de 5 
ani titlul de campion R.P.R. și să fi 
făcut parte de 5 ori din echipa R.P.R, 
avînd 3 victorii internaționale asupra 
unor adversari campioni de țări străine.

— Să se fi clasat în campionatul 
R.P.R. de trei ori pe locul I—II în 
decurs de trei ani obținînd și opt vic
torii internaționale in întîiniri inter- 
tări sau în concursuri internaționale 
la care participă echipele reprezen
tative de țări sau în întîlniri inter
naționale inter-cluburi, dacă adver
sarii învinși sînt campioni ai țării lor.

— Să fi obținut în decurs de 2 ani 
10 victorii internaționale din care 5 
asupra unor campioni de țări.

Categoria
— Să fi 

R.P.R.
— Să fi , 

unui campion R.P.R. pe anul in curs 
și 5 victorii asupra unor adversari de 
categoria a 11-a în decurs de 1 an.

— Să fi obținut în decurs de 1 an 
o victorie asupra unui finalist al cam
pionatului R.P.R. și 6 victorii asupra 
unor adversari de categoria a Il-a.

— Să fi obținut în decurs de 1 an 
3 victorii asupra unor boxeri de cate
goria 1 și 5 victorii asupra unor ad
versari de categoria a I l-a.

— Să fi făcut parte din reprezen
tativa R.P.R. într-o întîlnire interna- 
ționa'ă susținând efectiv meciul indi
ferent de rezultatul obținut.

— Să fi făcut parte dintr-o echipă 
ce participă în campionatul R.P.R. 
pe echipe și să fi obținut din totalul 
etapelor desfășurate 75 la 
torii cu adversari prezenți

Categoria a Il-a
— Să fie semifinalist al 

lui de calificare pentru campionatul 
R.P.R. și să fi obținut in cursul a- 
celuiași an 6 victorii asupra unor ad
versari de categoria a 111-a.

— Să fi obținut titlul de campion 
al orașelor: București, Craiova, Brăi
la. Ploești, Galați, Constanța, Orașul 
Stalin, Cluj, Timișoara, Sibiu, Ora
dea, Arad, Reșița cit și in alte orașe 
unde s-a desfășurat un astfel de cam
pionat obținînd 5 victorii.

1
câștigat titlul de campion

obținut o victorie asupra

sută vic- 
în ring.

concursu-

6

Noile norme de clasificare 
sportivă la box

— Să fi obținut în decurs de 1 an 
victorii asupra unor adversari de ca

tegoria a 111-a sau 4 victorii asupra 
unor adversari de categoria a II-a.

Categoria a IlI-a
— Să fi obținut în decurs de 1 
victorii asupra unor adversari

an 
de4

categoria a 111-a sau șase victorii asu
pra unor boxeri începători.

— Să se fi cfasat pe locurile 1—2 
In campionatele raionale sau regio
nale avînd cel puțin patru victorii

Categoria juniori
— Să fi obținut cel puțin 2 victorii 

în competițiile rezervate juniorilor.
Mențiune
In toate cazurile de mai sus nu se 

iau în considerație victoriile obținute 
prin neprezentarea auversarilor. Clau
zele arătate nu se vor echivala între ele 
și nici asimila.

Confirmarea categoriei: să fi ob
ținut în fiecare an din acei care ur
mează calificării cel puțin 3 victorii 
asupra unor adversari din categoria 
de clasificare proprie. Confirmarea 
categoriei de clasificare se va face 
din 2 în 2 ani de la data obținerii cla
sificării.

In campionatul feminin de hondi

A început seria partidelor hotărîtoare
Seria partidelor decisive în campio

natul feminin de handbal a fost inau
gurată duminică prin întîlnirea dintre 
echipele Steagul roșu București și 
Flamura roșie Sibiu. După cum se 
știe, victoria a revenit formației bucu- 
reștene la un scor concludent. Trebuie

subliniat că victoria a revenit echi
pei mai bine instruită tactic (Steagul 
roșu București — antrenor C. Popes
cu) în dauna unei formații care, în 
ciuda individualităților de valoare, nu 
a reușit să închege decît una sau două 
acțiuni în tot timpul meciului (Fia-

- -

Anioaneta Vasile (Steagul roșu) trage din apropierea semicercului 
la poartă, in timp ce din spate Schneider (FI. roșie) o faultează.

(Foto GH. DUMITRU)

Considerații asupra turneului echipelor 
de tineret la rugbi

Inițiativa federației romine de 
turneu cu participarea celor mai 

pînă la 23 de ani, — și-a dovedit
Este pentru prima dată în istoria 

rugbiului nostru, cînd selecționate d-e 
tineret au prilejul să se afirme și 
să-și dezvăluie calitățile în fața an
trenorilor care urmăresc permanenta 
lărgire a loturilor reprezentative. 
Ceva mai mult, îndrumările primite 
cu acest prilej de la tehnicieni ca și 
învățămintele prilejuite de evoluțiile 
echipei britanice, Swansea, vor con
tribui — credem — la creșterea 
valorii tinerilor noștri rugbiști și_ im
plicit a rugbiului din țară. Iată de 
altfel, cum au văzut acest turneu 
cîțiva dintre specialiștii prezenți la 
jocuri:

T. LACROIX (arbitru — Belgia): 
„Consider jocul dintre reprezen
tativele Vest-Est (na. acest meci a 
fost arbitrat de oaspetele belgian),

un
a organiza la 
elemente tinere 
utilitatea.

București 
din țară

Un stimulent pentru creșterea performanțelor 
la natație: INSIGNA „CERCURILE OLIMPICE11

se- 
de 

din

Pentru nimeni nu mai este un 
creț faptul că succesele dobândite 
mișcarea de cultură fizică și sport _ 
ța-a noastră se dahoresc — în bună 
parte — și metodelor științifice de 
pregătire, metode ce au înlocuit pe 
cele empirice, uzitate într-un trecut 
nu prea îndepărtat. Planuri de pers-

aceste principii și avînd ca obiectiv 
Olimpiada din 1960, a instituit pentru 
înotătorii fruntași un regulament pen
tru obținerea insignei : „Cercurile
OMmpice". Federația Tomînă de nata- 
ție a inițiat această acțiune din do
rința de a stimula pe înotătorii noștri 
fruntași în obținerea de performanțe

z.-cv/ZfZr 8387/29 087/82284 S i/\rs/G-/V3f\,C672CC0ete Ol/sTrics”

superioare. In afară de caracterul 
mulativ, pe baz^ obiectivelor precise 
(vezi normele anexă) se asigură tutu
ror categoriilor de înotători (seniori 
și juniori) o pregătire organizată ; de 
asemenea, antrenorii care au sportivi 
ce se apropie de aceste norme au po
sibilitatea să treacă la întocmirea con
cretă a plan urilor individuale de ln- 
stiuire-anti enament.

PROB££.£ C373GO/Z9
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pective, divizate apoi în planuri pe 
perioade mai mici au stat M stau și 
acum la baza muncii de instruire-an- 
trenament, înlesnind sportivilor noștri 
performanțe superioare», pe zi ce tre
ce. mai aproape de standardurile de 
valoare Internațională. Iată de ce a- 
preciem inițiativa Federației romîne 
de natație, care conducîi>du-se după

rugbi de 
valoroase 
pe deplin

drept cel 
arbitrat în cariera mea. Și aceasta 
pentru că tinerii au demonstrat o mi
nunată concepție de joc și perspec
tivele reale ale rugbiului dvs. Ti
nerii n-au încă tehnica unui Penciu, 
Prat sau Williams, dar și-o vor for
ma cu timpul... Și acum, o observa
ție critică: mijlocașii la grămadă 
trebuie sancționați cu promptitu
dine atunci cînd greșesc (introducînd 
incorect balonul în grămadă), nu de 
alta, dar deprinderile pentru un joc 
corect se capătă din prima tine
rețe".

AL. ARGEȘIU (antrenorul re
prezentativei Centrului — cîștigătoa- 
rea turneului): „Turneul a reprezen
tat un nimerit prilej pentru jucătorii 
din țară să evolueze în fața speci
aliștilor în sportul cu balonul oval. 
In plus, ei au văzut la lucru cîteva 
echipe fruntașe în rugbîul nostru, 
C.C.A., Dinamo și Geotehnica. Evi
dent, experiența acumulată va da 
roade în viitorul apropiat. In altă 
ordine de idei trebuie să spun că tur
neul a constituit o bună ocazie pen
tru selecționarea celor mai talentate 
elemente, care vor face parte din lo
tul echipelor de tineret. Din păcate 
organizarea a avut unele deficiențe. 
Este vorba, în primul rînd, de lipsa 
asistenței medicale și în general, de 
unele greutăți de ordin administra
tiv, care sperăm că vw fi eliminate".

D. IONESCU (antrenorul repre
zentativei Capitalei) : „Mă simt da
tor să felicit federația de specialitate 
pentru ideea organizării acestui tur
neu. Este de remarcat, vorbind des
pre echipele participante, că ele au

mai frumos pe care l-am

sti-

și o
ase-

dovedit o mare omogenitate ca 
concepție modernă de joc. De 
menea, s-a putut vedea că mulți ju
cători au știut să se descurce pe mai 
multe posturi. De asemenea consider 
pozitiv și faptul că jucătorii s-au 
mișcat bine în cîmp, au făcut un joc 
deschis, spectaculos. Cred însă că tur
neul trebuia eșalonat pe o mai mare 
perioadă de timp deoarece așa cum 
s-a desfășurat a fost foarte obositor".

D. MANOILEANU (conducător 
tehnic al turneului): „Sînt bucuros 
că scopurile turneului; de a ridica ni
velul rugbiului din țară, de a tria 
elementele valoroase și de a da pri
lej jucătorilor tineri să vadă evolu- 
ind echipe cu o pregătire superioară 
au fost atinse".

mura roșie Sibiu — antrenor Francii 
Monis /').

In legătură cu acest joc, mai este < 
făcut, doar o singură observație și . 
ceasta tot despre pregătirea tactică 
formațiilor. S-ar putea ca și echipa d 
Sibiu să fie ia fel de bine pregăti 
tactic ca și formația din Bucureș 
Nu ne îndoim de acest lucru, deși 
timpul meciului nu a arătat nimic 
acest capitol. Dar sibiencele ar fi p 
tul să învețe ce înseamnă discip 
na tactică, ce înseamnă să asculți s’ 
tiirile antrenorului și, mai ales, să 
aplici cu convingere. Lecția primită 
București ar putea să Ie foloseas 
Pentru că noi considerăm ca princip 
merit al echipei Steagul roșu pe 
cela că jucătoarele au respectat t« 
maz indicațiile antrenorului. Ele ati 
cat în atac cu multe pase, atent, cal 
așteptînd cu răbdare ca una din a 
cânte să ajungă în poziție clară de ș 
In apărare handbalistele bucurești 
și-au marcat strict adversarele, ne 
sîndu-le timp să pregătească o pa 
sau să șuteze (în tot timpul jocu 
înaintarea sibiană a tras de 8 ori 
Este adevărat însă că sarcina apăr; 
echipei Steagul roșu a fost mult u 
rată și de jocul individual sau îng 
suit pe centru, al atacului Flamt 
roșii.

Rezultatul acesta a produs schi 
bări în fruntea clasamentului, di 
cum victoria formației Record Met 
în partida cu Metalul 2 Ploești a a 
unele clarificări în lupta pentru ev 
rea retrogradării. Ultimele două et 
ale campionatului sînt totuși hot 
toare, programînd întîlniri directe 
intre formațiile din fruntea clasau 
ftilui, cit și între cele din coada 
Duminică, spre exemplu, la BufiUt 
se va disputa jocul Olimpia —' 
mura roșie Sibiu, iar la B 
alt derbi, de data aceasȘ 
gradării : Metalui 2 
Sighișoara. Cu alte 
perioadă de liniște, 
ntinin de handbal a 
nica trecută, într-un

Iată clasamentul:

J""Ploeșt^^ Gl 
cuvinte dup 
campionatul 
intrat, de di 
hotărî tor fin

C. ST.

1. Olimpia Buc. 20 17 3 0 163: :
2. Steagul R. Buc. 20 18 0 2 H6: 1
3. FI, roșie Sibiu 20 17 1 2 115: 4
4. llefor Tg. M. 30 11 2 7 85: :
5. C.S.U. Buc. 24 9 3 8 87: 7
6. Știința Timiș. 2« 6 5 9 43: •
7. Măgura Codi ei 24 6 3 11 €3: 1
8- Prog. Or Stalcn 24 6 3 11 83:1*4
« Gioriy Signiș. 28 4 4 12 44: *

1ÎT Reco.țl Mediaș 24 4 3 13 58: !
11. Metalul 2 Pi. 20 3 3 14 28:
12. Metalul Reșița 20 2 4 14 47: !

BASCHET ACORDA PERI-
DADA SPECIALĂ DE TRANSFERĂRI 

PENTRU CATEGORIA R

La 15 Iunie înjeope prima ediție a 
campionatul ui categoriei B rezervată 
echipelor masculine.

Federația Romînă de Baschet, anali- 
zînd perspectivele acestei noi și utile 
competiții, a hotărît să acorde o pe
rioadă specială de transferări între 
1—9 IUNIE a. c., în scopul întăririi 
și completării loturilor echipelor par
ticipante. Fot fi transferați, doar pen
tru echipele calificate în categoria B, 
jucătorii care au participat în acest 
an Ia campionateie raionale, orășe
nești și regionale.

In afara formelor legale obișnuite, 
este necesar ca jucătorii în curs de 
transferare să prezinte dezlegarea din 
partea vechiului colectiv sportiv.

Volei, categoria B

Știința Iași și Voința București
pe primul loc la jumătatea campionatului
Cu meciurile de duminică 

sfîrșit prima parte a întrecerii 
lor de volei din categoria B.

In printa serie — mult mai 
brată ca valoare decît a doua 
primul loc s-a clasat, la sfîrșitul tu
rului, echipa studenților din lași, care 
duminică a întrecut Voința Suceava 
cu 3—0 (5, 12, 3). Dar iată rezulta
tele din această serie: Voința Bacău- 
Feroviarul Constanța 3—2 (15—9,
13—15, 16—14, 11—15, 15—9), C.S. 
Snagov—Aurul Negru Ploești 0—3 
(4, 13, 6), Știința Galați—Politehnica 
Orașul Stalin 
15—7, 10—15, 16—14). 
arată astfel :

a luat 
echipe-

echili- 
— Pe

3—2 (15—8, 6—15,
Clasamentul

1. știința Iași
2. Voința Bacău
3. Ferovi-rul C-ța
4. Aurul Negru PI.
5. Știința Galați

Politehnica Or. Stalin 
Voința Suceava 
•C S. Snagov

6.
7.
8.

7
7 
7 
7
7
7
7
7

6
5
4
4
4
3
2
0

1
2
3
3
3
4
5
7

20: 6 
1G:1O 
lfc:12 
16:11 
14:14 
12:14

7:18
3:21

13
12
11
11
11
10

9
7

București. Bănățenii, înregistrind 
surprinzătoare înfrîngere la 1 
Mare, în fața dinamoviștilor de acolo 
și apoi a dona chiar la Timișoara in 
fața Voinței București, au dat posibi
litate acesteia din urmă să se claseze 
pe prințul loc. In legătură cu acest 
meci, corespondentul nostru din Timi
șoara, Al. Gross, ne-a comunicat că 
arbitrul întîlnirii, R. Florian-Bucu- 
rești, a condus cu greșeli. Iată rezul
tatele tehnice : Știința Timișoara — 
Voința București 2—3 (15—12, 14— 
16, 15—13, 7—15, 8—15), Utilajul Pe
troșani — Stejarul Rm. Vîicea 3—0
(7, 14, 2), Dinamo Oradea—Casa Ofi
țerilor Timișoara 3—0 (10, 6, 8) : Di
namo Tg. Mureș—Dinamo Baia Mare 
3—2 (15—17, 15—12, 12—15, 15—7.
15—4). Iată clasamentul :

' O 
Baia

Ultimul termen de primire a fo 
lor de transferare este pînă la 9 II 
orele 17. Formele pentru tramsf< 
se primesc la Federația Română 
Baschet, strada Vasile nr.
etaj v.

Toți aribâtrii-judecători de 
crainici și cronometrori din I 
reștă, sînt convoc ați vineri 38 
ora 18.3«0 la sediul 
Vasile Conta nr. 
pentru comunicări

U.C.F.S. din
16 etajul ' 
importante.

O RESTANTA DIN 
REPUBLICAN

CAMPlONiA’ 
DE TENIS 

DE MASA
In întîlnirea desfășurată dumi 

seara la Timișoara între echipele T. 
nometai Timișoara și Voința Arad, 
toria a revenit ultimei formații cu 
rul de 5-3. Rezultate tehnice: Papț 
— Șutea (T) 2-0, Covaci (V) — B 
(T) 2-0, Procopeț (V) — Șirlincan 
0-2, Covaci — Suba 2-0, Papp — ș: 
can 1-2, Proco-peț — Bode a 0-2, 
Viaci — Șirlinican 2-0, Procopeț — l 
2-0. (L,. Maikai — corespondent).
O NOUA COMPETIȚIE C1CL

PE ETAPE; „CUPĂ REGIU1 
BUCUREȘTI" -ț

Vineri, sîmbătă șl duminică s< 
desfășura o nouă competiție pe e 
„Cupa regiunii București" 
de către U.C.F.S. region®!,
se va desfășura pe șoselele din ii 
jurîmile Capitalei : Giurgiu, Leh-1 
Pitești.

orgai 
Intre

EMIL MARINESC

in seria a dona, a pasionat dneînl — 
indirect pînă în etapa de duminică — 
dintre Știința Timișoara ji Voința

1. Voința
2. Știânța
3. Utilajul
4. Dinamo
5. Stejarul
6. Dinam*
7. C? ?a
8. Dinamo Cluj
9. Dinamo Baia Ma’e

București 
Timișoara 
Petroșani 
Tg. Mureș 
Km. vîicea 
Oradea

Timișoara

24: 4 
22:12 
16:14
18:17
14:17
13:17
9:19

12:18
18:22

16
14
12
12
12
11
11
10
14

La 24 mai a.c. a încetat din 
după o lungă și grea stiferințl 
bitrul de box EMIL MARINE 
Muncind cu conștiinciozitate j 
dezvoltarea boxului romînesc, 
Marinescu a îndeplinit întotdeaui 
cinste sarcinile care i s-au înc 
țat și a fost un exemplu de 
tie și de onestitate. Dispariția 
unanime regrete în rîndurile 
tilor din box și tuturor celor 
cunoscut.

înhumarea are loc azi, la 
la cimitirul Ghencea-civil.

FEDERAȚIA ROM1NA DE

lu
a<
Ci

or



După turneul halterofililor sovietici în S.U.A.

Trei meciuri — o
în momentul cînd reprezentativa 

de haltere a U.R.S.S. a coborît pe 
aeroportul din New York, scorul în- 
itîlnirii între echipele celor două țări 
arăta egalitate : 4—4. Din 1952 hal
terofilii sovietici și americani își dispu
tă cu ardoare întîietatea. La tur
neele olimpice de la Helsinki și Mel
bourne, balanța avantajului a încli
nat de puțin în favoarea americani
lor. In schimb, confruntările de la 
campionatele lumii au dat cîștig de 
cauză atlețiior sovietici. în meciu
rile directe susținute la Moscova și 
Leningrad, echipele și-au împărțit de 
asemenea victoriile. Iată de ce pri
virile tuturor iubitorilor acestui sport 
au fost ațintite în aceste zile spre 

i Chicago, Detroit și New York, locu
rile de desfășurare ale celor trei 

meciuri.
Acum, cînd rezultatele întâlnirilor 

sînt cunoscute, putem afirma cu ho- 
tărîre: în domeniul halterelor, Uni
unea Sovietică a reușit să ajungă și 
să întreacă Statele Unite, țară care 
s-a mîndrit mulți ani cu supremația 
absolută în acest dificil sport. 3 me
ciuri, 3 victorii 1 Scor general : 14—7 
în favoarea Uniunii Sovietice.

întîlnirile au abundat în rezultate 
de valoare. E suficient să arătăm că 
șase performante întrec recordurile 
mondiale oficiale, iar numeroase al
tele s-au înscris pe listele recordu
rilor naționale. La categoria pană, 
Berger și Minaev au reușit 365 kgr., 

| cu 2,5 kg. peste recordul oficial al 
lumii. La ușoară și semimijlocie, 
Bușuiev (390 și 392,5 kg.) și Bogda- 
novski (427,5 kg.) au întrecut de 
asemenea recordurile mondiale ofi
ciale. Iar la categoria grea, Medve- 
dtev cu 507,5 kg. s-a apropiat și 

, mai mult de recordul absolut al lui 
tfaul Anderson (512 kg.).

l^imnorfan» eveniment șlnn<tfic la Moscova

Cel ce al 12-lea Congres International 
de Medicină Sportivă

In acest an, capitala Uniunii Sovie
tice va găzdui între 28 mai și 3 iunie 
un important eveniment științific inter
național. La Moscova se desfășoară 
cea de a 12-a ediție jubiliară a Con
gresului Federației Internaționale de 
Medicină Sportivă (F.I.M.S.). Cu a- 
cest prilej federația va sărbători ani
versarea a trei decenii de existență.

In programul Congresului au fost 
incluse trei probleme importante. In 
problema „Antrenamentului și supra- 
antrenamentului în' lumina datelor 
morfologiei, fiziologiei și medicinei" 
au fost anunțate cele mai multe co
municări. Din materialele trimise se 
poa^^ vedea cît de multilateral este 

această problemă de seamă 
a sportului contemporan. Expunerile 
principale le vor face prof. Smodlak.T 
(iugoslavia), Prokop (Austria), Le- 
tunov și Zimkin (U.R.S.S.).

Statistica medicală mondială arată 
In ultima vreme o frecvență sporită a 
bolilor cardio-vasculare, precum și un 
proces de lefalitate mai mare cauzat 
de aceste afecțiuni. In momentul de 
față cercuri largi de savanți și me
dici consideră cultura fizică drept u- 
nul din mijloacele de efect în trata-

Sezonul atletic internațional este 
în toi. Pretutindeni au loc concursuri, 
sportivii pregătindu-se în special în 
vederea campionatelor europene de 
ța Stockholm. Rezultate bune au fost 
înregistrate de atleții cehoslovaci. 
Mandlik a alergat 200 m în 21,0 sec. 
reușind cea mai bună performanță eu
ropeană a sezonului. Lanski a sărit 2,07 
m în înălțime, stabilind un nou record 
național. Tînărul Elbogen, în mare 
progres, a obținut 2,05 m (record 
personal). Merta a aruncat discul 
la 54,63 m, iar Plihal greutatea la 
16„44 m.

• In cadrul campionatelor univer
sitare ale Greciei, Koimadis a sta- 
>illt un nou record național la a- 
■uncarea discului cu 52,89 m. Ve- 
■hiul record aparținea aceluiași atlet 
>i măsura 52.35 tn.

• Intr-o reuniune atletică desfă- 
lurată pe un timp foarte prost la 
Aantes, Sidlo l-a învins pe Macquet 
a aruncarea suliței. El a reușit 77,16 
n față de 75,40 cît a fost pertorman- 
a campionului francez.

singură concluzie
Rezultatele directe dintre princi

palii protagoniști ne prilejuiesc de 
asemenea interesante concluzii. Ast
fel, Tomy Conno neînvins din 1952, 
a fost întrecut cu 2—1 de Bogda- 
novski. Bușuiev a încheiat cu 3—0 
disputele sale cu Pittman, la fel cum 
a făcut Medvediev cu Bradford. Vo- 
robiov — veteranul echipei sovietice 
— a demonstrat din nou cit este de 
puternic, cîștigînd cu 2—1 disputa 
sa directă cu Shepard., Cei mai buni 
halterofili americani au fost la ca
tegoriile mici. Vinci a cîștigat cu
2— 1 contra lui Stogov și Berger cu
3— 0 întîlnirile cu Minaev. Intere
sant de remarcat că atît la Detroit 
cît și la New York, Berger și Minaev 
au ridicat aceeași greutate, victoria 
revenindu-i americanului la cîntar: 
el a fost cu 209 grame mai ușor 
decît adversarul său. Același lucru 
s-a repetat în întîlnirea de la New 
York la categoriile semimijlccie și 
semigrea : Conno l-a învins... la cîn
tar pe Bogdanovski, iar Vorobiov pe 
Shepard.

Firește, într-o întîlnine sportivă, 
rezultatele tehnice, performanțele, 
sînt acelea care interesează cel mai. 
mult. De data aceasta, însă, au fost 
fapte care cu tot caracterul lor extra 
sportiv se ridică cel puțin la nive
lul strălucitelor recorduri obținute. 
Este vorba de atmosfera amicală 
care a domnit în tot timpul turneu
lui, de prietenia cu care a fost în- 
tîmpinată peste ocean delegația spor
tivilor sovietici. Iată o dovad ă în 
plus că tineretul celor două mari 
țări este dornic să trăiască în pace 
și bună înțelegere, să-și măsoare for
țele în întrecere sportivă cinstită, să 
învețe unul de la altul.

VALERIU CH1OSE

mentul și prevenirea bolilor cardio
vasculare. Apreciindu-se importanța și 
actualitatea acestei probleme, s-a pro
pus spre dezbatere la congres a ur
mătorului subiect: „Gimnastica și spor
tul ca metode curative și profilactice 
ale maladiilor cardio-vasculare". Ex
punerile principale le vor face prof. 
Tegner (Anglia), prof. Plas (Franța), 
prof. Koch (R. F. Germană) și mem
brul corespondent al Academiei de 
Științe Medicale prof. Moșkov (URSS).

In sfîrșit, o a treia problemă pe 
care o va dezbate congresul este ofe
rită de subiectul „Microtraumatismele 
cronice ale sportivilor, etiopatogenia și 
tratamentul lor", pe care-1 vor atinge 
în expunerile lor prof. La Cava (Ita
lia), prof. Novak (Cehoslovacia) șl 
membrul Academiei de Științe Medi
cale prof. Priorov (URSS).

In rmdul participanților se vor nu
măra oameni de știință din S.U.A., 
Anglia, Brazilia, Argentina, Italia, 
Franța, R. F. Germană, Norvegia, Sue
dia, Finlanda, Iugoslavia, Cehoslova
cia, Romînia, R. D. Germană, Polonia, 
Austria, Ungaria, Bulgaria, Turcia, 
Israel, Luxemburg și alte țări.

De pe pistele de atletism ale lumii
• Liga belgiană de atletism a 

ridicat suspendarea dictată împotriva 
recordmanului mondial al probei de 
800 tn, Roger Moens. In scurt timp 
cunoscutul campion belgian va rein
tra în activitatea competițională ofi
cială

• La Baku, elevul Balanov a a- 
runcat discul la 49,16 m stabilind un 
nou record de juniori al U.R.S.S

• Campionatele Academiei de at
letism din Franța s-au soldat cu o 
serie de rezultate valoroase: 100 m 
plat femei: — Cathie Capdevielle 
11,9 sec., lungime băieți — Rat 
7,50 tn., Prost 7,21 m. Disc băieți — 
Allard 48,42 m

• Tradiționala întîlnire de atletism
S.U.A.—Țările Scandinave fixată ini
țial pentru anul acesta se va desfă
șura sub o formulă nouă. La 13 șt

Selecționerii celor 16 finalisfe spun în cor t

„ATACUL... ETERNA POVESTE"
Dacă apărările, de care ne am ocu

pat cu cîtva timp în urmă nu au dat 
chiar atît de lucru selecționerilor, cu 
totul alta este situația liniilor de atac 
ale finalistelor campionatului mondial 
de fotbal. Veștile care ne vin accen
tuează dificultățile conducătorilor teh
nici în privința alcătuirii liniilor ofen
sive. Selecționerii nu sînt mulțumiți._ 
Ei nu mai pot schimba acum formulele 
asupra cărora s-au oprit. încearcă doar 
să cizeleze ce se mai poate cizela. De
fecțiunea principală a majorității li
niilor de înaintare nu este una nouă : 
ineficacitatea. După fiiecwe partidă 

de verificare, selecționerii dau nemul
țumiți din cap. Fiecare antrenor este 
urmărit zi și noapte de chinuitoarea 
întrebare: ce înaintare să selecționez? 
Ceea ce l-a și făcut pe Paul Nicoias, 
selecționerul francez, să declare, scos
din răbdări probabil de problemele

CHAHLtON (Anglia) n-a arătat în meciurile de 
oerijicare ceea ce aștepta de la el, selecționerul 
IU inierbottom.

atacului echipei lift: „Ah! De n-ar fi 
înaintările... Să tot fii selecționer..." 

Dar să începem un turneu rapid 
printre cele 16 linii de atac.

KACIALIX, antrenorul reprezentati
vei U.R.S.S. și-a alcătuit înaintarea 
după un principiu rezonabil, care a 
dat suficiente roade pînă acum. Față 
de oamenii pe care i-a avut în cea 
mai bună formă, el a definitivat ca 
titulari tripleta echipei Torpedo și 
extremele Spartakului, adică: Tatușin, 
Ivanov, Strelțov, Falin, Ilin. Ca omo
genitate atacul merge. Ratează însă 
prea mult. Din această pricină Kacia- 
lin este încă nesatisfacut... Ultimul 
adversar al reprezentativei U.R.S.S., 
naționala Angliei, suferă și de ace
eași maladie. Lipsa lui Taylor se re
simte mult. Boby Charlton — de care 
Winterbottom își legase mari speranțe 
— a fost o umbră la Belgrad așa că 
Ia Moscova a revenit ca inter dreapta 
Robson. E singurul post asupra căruia 
nu s-a ajuns la o concluzie. In Sue
dia vor juca deci: Douglas, Charlton 
(Robson), Kevan, Haynes, Finney.

După acel 5—0 în fața Angliei se 
părea că Trnaniol ar fi terminat cu 
grijile. Dar în partida imediat urmă
toare atacul a fost de nerecuno’scut. 
Va fi menținută totuși formula din 
jocul cu englezii, adică: Petakovici, 
Veselinovioi, Miliititinovici, Sekularaț, 
Pastei. Doar Petakovici ar putea fi 
schimbat cu Rajkov. Este prea încet 
și lipsit de inițiativă. Sepp Herberger 
s-a razgîndit cînd toată lumea credea 
că a definitivat atacul. Acum el încear-

14 septembrie la Los Angeles va a- 
vea loc meciul California de Sud— 
Țările Nordice

• La Genova în cadrul campiona
telor regionale de atletism ale Ita
liei, Gatti a obținut 15,39 m la tri- 
plusalt — nou record. La lungime 
Bravi a sărit 7,56 m, probă în care 
Gatti a realizat 7,13 m. Carlo Lie- 
vore a aruncat sulița la 73,54 m

• Sprinterii francezi sînt în formă. 
După Delecour (de două ori 10,5 sec. pe 
100 m în actualul sezon) iată că și 
Alain David reușește această per
formanță, egalînd recordul Franței.

• La Varșovia Kviatkowski a reu
șit o nouă performanță de valoare la 
aruncarea greutății, tfimițînd bila de 
metal la 17,24 tn.

k Herberger s-a răz- 
gîndlt în ultimul mo
ment k. Hidegkuti a 
revenit în centrul liniei 
de atac maghiare.
^Sudamericanii sosesc 
în turopa cu teamă 
de un ma.e inamic : 

clima Suediei.
că o combinație între tinerețe și rutină 
în sensul că aripa dreaptă va fi compusă 
din doi jucători tineri (Sosa-Vollmar) 
iar ceilalți trei sînt vechi titulari ai 
echipei campioane mondiale : Fr. Wal
ter, Schaeffer și Rahn, care a fost 

selecționat în ultimele zile 
și trecut pe lista tri
misă F.I.F.A.-ei. Dar cu 
Herberger nu poți să știi 
nimic pînă la intrarea pe 
teren a echipelor...

Echipa Franței n-a 
aliniat pînă acum In
tr-un jac oficial atacul 
anunțat : Wisnjeski, Ko- 
pa, Fontairie, Piantoni, 
Vincent. Asupra acestora 
cinci nu există discuții 
Doar asupra unui sin
gur post. Cine să joace 
centru : — Kopa sau 
Fontaine ?

Am stat de vorbă ieri 
cu confratele nostru Fe- 
kete Pal de la Nepsport 
Budapesta. El ne-a spus 
că nici atacul echipei 
R. P. Ungare nu este 
strălucit și a făcut o 
proastă figură în meciul 
cu Partizan. BAROTI s-a 
fixat asupra cvintetului; 
Budaî, Tichi, Hidegkuti, 
Bundszak, Fenyvesi. Rea
pariția lui Hidegkuti a 

primită cu entuziasm la
Budapesta. Antrenorul cehoslovac 
Kolski nu schimbă nimic în înaintarea 
care a marcat trei goluri reprezentati
vei R. F. Germane : Hovorka, Morav- 
cik, Dvorak, .Molnar, Zikan. In schimb 
în echipa Scoției s-a produs o adevă
rată revoluție, șapte dintre cei 11 si
guri titulari fiind înlocuiți după în- 
frîngerea cu 0—3 în fața Angliei. Ata
cul este total nou: Legatf, Murray, 
Mudie, Collins, Imlach. Suedezii n-au 
reușit încă să-i adune pe toți fotba- 

fost

luoiol maghiar de fotbal 
a plecat spre Suedia

„Escale” la Turku și Helsinki
BUDAPESTA, (Agerpres). După 

cum transmite agenția MTI, echipa 
de fotbal a R.P. Ungare, care va 
participa la turneul final al campio-- 
natului mondial, a plecat la 25 mai 
în Finlanda pentru a susține două 
meciuri de antrenament în orașele 
Turku și Helsinki. După aceste partide 
jucătorii maghiari își vor continua 
drumul spre orașul suedez Sandwikken 
unde vor locui în timpul campionatu
lui mondial.

• In cadrul unui concurs de atle
tism desfășurat zilele trecute în orașul 
Lafayette (Ohio), campionul olimpic 
Glenn Davis a egalat recordul mon
dial în proba de 440 yarzi cu timpul 
de 45”8/10. Recordul mondial apar
ține lui James Lea (S.U.A.).

(Agerpres).

• Cu prilejul ultimelor concursuri, 
atleții chinezi au stabilit noi perfor
manțe valoroase care sînt o dovadă 
a progresului înregistrat de el tn 
această disciplină.

La Șanhai, Sian-Iun a stabilit un 
nou record republican în proba de 
săritură în înălțime cu 2,01 m. Un 
nou record a fost stabilit și în proba 
de săritură în lungime femei de at
leta Liu Sin-iu cu rezultatul de 5,73 
m.

Alte trei recorduri au fost egalate: 
80 ni. garduri: Van Iun-cen ll”2/10; 
100 m. plat băieți: Wu Ciai-iu 10" 
7/10; 100 m. fete: Cian iun-min 12” 
1/10. (Agerpres).

foștii lor aflați în Italia, continuînd 
să joace cu jumătăți de echipă. Ca 
proiect atacul ar fi: Hsmrln, (-rea, 
Jeppson, Skoglund, Backmann. Trei 
dintre aceștia (Hamrin, Jeppson, 
Skoglund) joacă în Italia. Mare semn 
de întrebare și asupra echipei Țării 
Galilor, care a făcut doar trei antre
namente în comun și așteaptă săptă- 
mîna aceasta sosirea tuturor jucătorilor 
de la diferitele cluburi engleze, ca și 
Irlanda de Nord.

Deși nu i-a mai dat satislacțiile 
din partida cu Italia, selecționerul 
Austriei — Argauer — n-a mai schim
bat nimic din atacul de atunci : Koz- 
licek, Hof, Buzek, Koerner II, Hammer!. 
Buzek este un jucător de forță și 
viteză, deosebit ca alură de c ila'.ți 
fotbaliști austrieci. „Singurul de la 
noi, care poate marca goluri" spune 
Argauer despre el.

Echipele sudamericane au pornit sore 
Europa. Argentina este de acum oe 
continentul nostru. In partida cu 'n- 
ternazionale, antrenorul Stabile a t u- 
sit atacul : Corbatta, Prado, Menendez, 
San Filipo, Zarate. Spre deosebire de 
întîlnirile de antrenament de ac.-să, 
înaintarea s-a mișcat destul de <d b.- 
Brazilia anunță o înaintare de tir *i: 
Garmcha, Didi, Mazzola, Pefe. r a- 
notheiro în care doar veteranul ' ii 
și-a păstrat locul. Dintre ceilalți. Ga- 
rincha și Mazzola sînt exceler.ți Fh ii- 
cieni și au o viteză derutantă. Specia
liștii cred că Garincha va fi unul 
dintre cei mai buni jucători ai turneu
lui final. Rămîne de văzut. Pv.rag.ra
iul și Mexicul au fost — după cum 
am mai scris — primele echipe care 
și-au anunțat formațiile definitive. 
Faptul s-a petrecut cu trei luni în 
urmă. Selecționerii celor două ech ne 
n-au mai făcut nici o modi i are. 
„Nici nu prea aș avea d und“ să 
aleg" declară antrenorul echipei Mexi
cului Nacho Trelez. lată atacurile ce
lor două selecționate: MEXIC. — 
Hector Hernandez, Reyes, Me'.!"",e, 
Sestua, Gonzales. PARAGUA1 : ’ g-
nero, Parodi, Romero, AguîCera. Ama- 
rilla.

Acestea sînt cele mai recente ecouri 
din taberele finalistelor. In zilele care 
urmează „cele 16" susțin partide ușoare, 
de intrare în ritm. La sfîrșitul răptă- 
mînii majoritatea echipelor vor sos; în 
Suedia. Fiecare își propune j să-Tă- înă 
de acomodare cu alimentația si mai 
ales cu clima Scandinavici, de care în 
special sudamericanii se tem grozav. 
Vom constata dacă ea va fi cel mai 
mare obstacol în calea lor sau. totuși, 
reprezentativele europene..

EFTIMIE 1ONESCU

Mai mulți jucători ai echipei au fă
cut declarații corespondentului Agen
ției .ATI referitor la șansele pe care 
le întrevăd în marea competiție din 
Suedia. Celebrul portar Gyula Grosics 
a declarat că „echipa maghiară dis
pune de mijloace fizice și te hm ce 
care-i vor permit* să obțină rezultate 
bune. Na este exclus ca noi să ne 
calificăm în semifinală', a încheiat 
Grosics. După părerea lui HidepL' ti, 
veteranul echipei, „actualt ' unsprezece
maghiar na este de aceeași clasă cu 
cel din 1954". El și-a exprimat totuși 
speranța că „echipa va re prezent ■ cu 
cinste fotbalul maghiar". La jos Tichy, 
una din marile speranțe ale noii ge
nerații de fotbaliști maghiari, este de 
părere că „rezultatele vor depinde in 
mare măsură de randamentul înain
tașilor. Dacă noi, înaintașii, a spus TU 
chy, vom juca bine, atunci echipa R.P. 
Ungare are șanse să se califice in 
semifinală" .■

Campionatele de box 
ale Cehoslovaciei
Campionatele republicane ale 

Cehoslovaciei au fost cîștigat în 
ordine de următorii boxeri : Mac-o, 
Gajdoș, Takacs, Tore, Siska, Ch va- 
nec.Beleș, Kuchta, Rigo și Nemec.
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In concursul de tir de la Cluj, Constantin Stelian a cîștigat concursul 
de spadă de la Saratov

— Probele de floretă au revenit trăgătorilor din R. S. F. S< R. —
Comitetul regional U.C.F.S. Cluj a 

organizat sîmbătă și duminică un 
in'eresant concurs de tir. Au participat 
majoritatea trăgătorilor fruntași din 
țară, ceea ce a contribuit la realizarea 
tuior performanțe valoroase. Cea mai 
interesantă întrecere a fost aceea de 
la armă liberă calibru redus 3x40 
dintre maestru) emerit al sportului

începînd de joi, la Sibin:
Concurs repub'ican 

de călărie
începînd de joi și pînă duminică, 

la SIBIU vor ii reluate marile con
cursuri republicane de călărie. Pri
lej de verilicare a lotului de probă 
completă în vederea „confruntării" de 
la Moscova și de sever antrenament 
pentru întrecerile de la Varșovia 
(obstacole) și Aachen (dresaj și ob
stacole), concursul republican de la 
Sibiu cuprinde un program deosebit 
de bogat de obstacole, dresaj și pro
bă completă; JOI: dresaj „S.M.", dre
saj „U“, dresaj (proba completă)', 
obstacole de categ. „S.U.", obstacole 
pe 2 cai, obstacole juniori categ. 
„S.U.". VINERI : fond — proba com
pletă, dresaj categ. „B", dresaj 
categ. „U“. S1MBATA: dresaj ju
niori, obstacole categ. „U“, obstacole 
proba completă, obstacole categ. „M“, 
obstacole juniori categ. „U“. DUM1-, 
N1CA: dresaj olimpic, obstacole ca
teg. „S.M.", ștafetă categ. „M“, forță.

Participă călăreți de la G.C.A., Di- 
Victoria București, Călărași, 

București, Stejarul Ploești, 
Centrul de călărie

natno,
Recolta
Recolta Sibiu, 
București etc.

losif Sîrbu și maestrul sportului Henri 
Herșcovici. Disputa dintre acești doi 
trăgători fruntași s-a soldat cu un 
nou record al R.P.R. la poziția culcat 
(396 p. — record realizat de ambii 
trăgători) și cu rezultate valoroase 
la 3 x 40: 1.142 p. losif Sîrbu și 1.137 
p. Henri Herșcovici. In imediata a- 
propiere (ca valoare) a acestora s-a 
situat maestrul sportului Dinu Vi 
drașcu, câștigătorul probei în picioare. 
De altfel Ia această probă, Vidrașcu, 
Sîrbu și Herșcovici au obținut ace
lași rezultat: 362 p. ( 1 ). Și cifra rea
lizată pe trei poziții de Dinu Vidraș- 
cn (1.134 p.) corespunde actualului 
stadiu de pregătire al selecționabililor.

La pistol viteză, în lipsa lui Ștefan 
Petrescu, Gh. Likiardopol, M. Dochi 
lijă și T. Manicatide. cele mai bune 
cifre sînt 576 p. obținute de Zoftan 
Deak (Sănătatea) și Ion Tripșa (Di
namo) și 570 p. realizate de Petre 
Mocuța (Dinamo).

La pistol liber, lulius Pieptea 
(S.P.C.) a înregistrat o nouă perfor 
mantă (549 p.) și o nouă victorie a- 
supra lui Alexandru Klaus (539 p.).

Alte rezultate: 3x30 'juniori: 
M. Ferecatu (A.V.S.A.P.) 833 p., 2. 
I. Aron (Voința) 825 p., 3. Gh. Par- 
tenie (Loc. Cluj) 817 p.; 3X30 fete' 
1. Mărieta Liber (Metalul) 839 p., 

.2. Tereza Quintus (Loc. Arad) 838 p.. 
3. FÎorica lonescu (Dinamo) 833 p„ 
4 Ana Goretli (Spartac) 831 p., 5 
Lia Sîrbu (C.GA.) 828 p.; armă li
teră seniori culcai: 1. 1. Sîrbu
(.C.C.A.) 396 p., 2. H. Herșcovici
(AV.S.A.P.) 396 p., 3. V. Antonescu 
(Dinamo) 392 p.; genunchi: 1. 1. Sîr
bu 384 p., 2. D. Vidrașcu (C.C.A.) 
381 p., 3. V. Antonescu 380 p.

Rezultate normale în optimile 
de finală ale Cupei R.P.R. la rugbi

Iată citeva amănunte, comunicate 
de corespondenții noștri, în legătură 
eu meciurile de rugbi, disputate du
minică în cadrul „Cupei R.P.R.".

BUCUREȘTI: cel mai Irunios meci 
a avut loc între Minerul (cat. B.) și 
C.S.A Ploești. (din prima categorie). 
Echipa bucureșteană, desfășurînd un 
joc de o bună iactură și-a întrecut 
net adversarul cu 14—3’ (5—3). O 
bună impresie au lăsat Caligari, D. 
Papia, Negulescti, Nasta (din echipa 
învingătoare), Witting și Popa de la 
învinși. C.S.U. Buc. și Gloria au ter
minat la egalitate, după prelungiri: 
O—0. (Partida se va rejuca miercuri 
după-amiază). P.T.T. — S.P.C. 24—0 
(8—0). (Al. Paulescu-coresp.)

BIRLAD: Constructorul—Progresul 
Buc. 5—13 (0—8). Joc ioarte frumos 
și spectaculos în fața a peste 2500 spec
tatori. Bucureștenii au avut două în
cercări transformate și o lovitură de 
pedeapsă, iar gazdele o încercare trans- 
fbrniătă. Tot la Bîrlad — în joc cuplat 

■—: Știința Iași — C,F.R. Gr. Roșie 
8—31 (0-^-20). Și acest joc a constituit 
o bună propagandă pentru rugbi.

( S. Solomon—coresp.)
PETROȘANI: Știinta — C.C.A 

14—29 (3—11). Ău realizat Dobre 
(12), Penciu (14), Marica (3) pentru

C.C.A. și Ciubuc (6), Urac (5) și 
Ureche (3) pentru Știința la capătul 
unui joc frumos. (Florin Lupei — co
resp.)

TIMIȘOARA: Știința — Dinamo 
Buc. 3—9 (3—3). Au marcat Argin- 
taru (încercare) pentru Știința șiFlo- 
rescu, Ghiondea (cîte o încercare) și 
lonescu — lovitură de picior căzută 
pentru Dinamo. (Al. Gross — coresp.)

TIRNAVENI : Chimica — Geoteh- 
nica Buc. 3-13 (0-13).

SARATOV 26 (prin telefon).— Între
cerile individuale la care participă — 
începînd de sîmbătă — scrimerii ro-‘ 
mîni în compania celor mai buni 
trăgători din R.S.F.S.R. s-au ridi
cat la valoarea unor veritabile fina
le de competiții internaționale. Iri 
timp ce reprezentanții noștri au 
confirmat calitățile prin care au cîș
tigat întrecerea pe echipe, scrimerii din 
R.S.F.S.R. au demonstrat o valoare 
care le permite să se întreacă de la 
egal cu oricare națională din Europa.

In ambele probe de floretă am fost 
la un pas să cîștigăm întrecerile in
dividuale. In proba masculină de flo
retă, losif Zilahy, la capătul unei 
comportări excelente, a pierdut primul 
loc pentru o tușă în meciul de baraj 
(scor 5—4 pentru Sisikin), iar la fete, 
Olga Orban în baraj cu componenta 
echipei campioane mondiale, Efimova, 
n-a avut resurse morale pentru a tre
ce peste acest ultim obstacol (scor 
4—0 pentru Efimova), in afara titluri
lor pierdute, trăgătorii noștri au fost 
însă cei care au dominat concursurile. 
La floretă fete cele patru trăgătoare 
care au realizat scorul de 13—3 în 
întrecerea pe echipe (Olga Orban, Eu
genia Țărăngoiu, Elena Samșudeanu și 
Maria Vicol) au ajuns toate în fi
nala de opt ocupînd locurile 2, 3, 5 și 
6 în clasament, față de locurile 1, 4, 7 
și 8 care au revenit gazdelor. La a- 
ceastă probă au participat 11 flore- 
tiste din R.S.F.S.R. și 5 din R.P.R., 
Ecaterina Orb fiind singura noastră 
reprezentantă eliminată din semifi
nale.

La floretă băieți am ajuns în finala 
de nouă cu trei trăgători (Zilahy, Tu
dor și Ollănescu), clasați la sfîrșit-pe 
locurile 2, 3 și 4. Tănase Mureșanu ă 
fost eliminat în semifinale resimțindu- 
se după accidentul suferit la picior în 
meciui pe echipe. Tot în semifinale a 
fost eliminat și Vasile Chelaru. Zi
lahy și Ollănescu au luptat constant 
la adevărata lor valoare (Zilahy a 
primit 6 tușe în cele 6 asalturi cîști- 
gate, iar Ollănescu 4 tușe în cele 
patru victorii printre care și una a- 
supra lui Sisikin cu 5—1). Tudor Ilie 
a început foarte bine însă în a doua 
parte a finalei n-a mai avut rezisten
ța fizică necesară pentru acest con
curs deosebit de valoros, echilibrat 
și plin de momente dramatice.

4v., 6. Maria Vicol 3v., 7. Sisova 2v., 
8. Porfenova lv. j FLORETA BĂR
BAȚI : 1. Sisikin 6vd.b., 2. Iosif Zi- 
lahy 6v.d.b., 3. Tudor Ilie 5v., 4. Bar
bu Ollănescu 4v., 5. Sarov 4v., 6. 
Svesnikov 4v„ 7. Sevelov 4v., 8. Mandj- 
galadze 2v., 9. Ribacev lv.

★
La ora închiderii ediției ni s-a co

municat din Saratov că în concursul 
individual de spadă reprezentantul 
nostru Constantin Stelian a înregis
trat o valoroasă victorie, clasîndu-se

pe primul lac. In turneul final au a- 
juns toți cei patru trăgători romîui 
înscriși Gurath și Dobrescu au avut 
de asemenda o comportare foarte 

btfflă, ocupînd locurile III—IV. Iată 
clasamentul: 1. Constantin Stelian 
6 v.; 2. Zaițev 5 v.; 3. Adalbert Gu
rath II 4 v. 24t_ p.; 4. Răzvan Do. 
brescu 4 v. 26 t.n.; 5. Bazarevici 
3 v. 25 tp.; 6. Hodosovschi 3 v . 28 
t p.; 7. Mircea Baia 3 v. 31 t. p., 
8. Levin 0 v.

Miercuri dimineață este programată 
ultima probă : sabie individual.

Au început „Jocurile sportive asiatice
TOKIO (Agerpres). Pe stadionul 

din Tokio a început la 24 mai cea 
dc-a 3-a ediție a Jocurilor sportive 
asiatice la care participă echipe din 
20 de țări.

Iată cîteva din rezultatele înregis
trate în primele două zile de între
ceri :

ATLETISM: bărbați: 5MO m: O- 
samu Inoue (Japonia) 14:39,4; înăl
țime : Ethirvoerasingham • - - 
2,03 m; 100 m: Khaliq 
10,5 sec.; fentei: 200 m: Kobaiysahi 
(Japonia) 25,9 sec. disc: Uchida (Ja-

(Ceylon) 
(Pakistan)

Dintre cele 14
AIMNICM P's<uri peste 8000 
ALlInljIu m. de pe glob, doar

trei au mai rămas ne- 
vorba de Sisa P angina 
din Hymailaia și vârful

pohia) 41,90 m; lungime: Badana 
(Filipine) 5,64.

TIR: armă liberă 3 poziții: 
ciane (Filipine) 1069 puncte; 
precizie: Takagin (Japonia) 534 
te.

FOTBAL : Indonezia-Birmania 
Hong Kong-Filipine 4—1; 
Vietnam 2—2.

BASCHET: Filipine-Tailanda 97— 
40 ; Japonia-Hong Kong 85—70.

CICLISM: 1000 m. Osawa (Jaț>o- 
nia) 1:14,8.

Feli- 
pistot 
punc-

4-2; 
Pakistan-

Clasamentele : FLORETA FETE : 
1. Efimova 5v.d.b., 2. Olga Orban
5v.d.b., 3. Eugenia Țărăngoiu 4v., 4. 
Prudskova 4v., 5. Elena Samșudeanu

cucerite. Este 
și Dhanlaghirl
Hidden dim Garacorum. De la începu
tul acestui an o expediție elvețiană 
încearcă să escaladeze Dhaulaghiri 
înălțat la 8162 m. în centrul Nepalu
lui. Asaltul este prevăzut pentru ul
timele zile ale acestei luni. In caz 
de insucces, Clubul alpin englez a 
anunțat că va' trimite anul viitor o 
expediție în aceste locuri. Italienii au 
făcut cunoscut de pe acum că indi
ferent de rezultatul alpiniștilor elve
țieni ei vor încerca în 1959 să escala
deze Dhaulaghiri.

A fost alcătuită e- 
chipa Franței care va 
lua .startul în Turul 
Franței din acest an: 

Louisan Bobet, AnquetiJ, Darringade, 
Forestier, Stablicki, Privat, Ba.uvin, 
J. Bobet.

CICLISM

Olimpia (băieți) și Rapid (Jele) au cîștigat 
turneul internațional de baschet

Intîlnirile de baschet care au în
cheiat aseară reușitul turneu interna
țional organizat de colectivul sportiv 
Olimpia, s-au bucurat de un frumos 
succes și s-au soldat cu rezultate sur
prinzătoare. La fete Olimpia a dispus 
de Rapid cu 48—44 (25—28), ceea 
ce constituie o surpriză, mai ales 
dacă ținem seama că Olimpia ce
dase cu o seară înainte formației 
C.S.U. Neașteptată a fost și victoria

• In campionatul de fotbal al 
Albaniei, liderul clasamentului 
titzani a făcut primul meci 
actuala ediție a întrecerii termr^ffi 
1—1 cu Vllaznija. Alte rezultate: 
Dinamo — Skanderber 2—1, 17 No
iembrie — Flamurftari 2—1, Bessa— 
Lokomotiv 2—0. In clasament con
duce Partizani cu 13 puncte. (V, 
Kraja — corespondent).

• Jucînd la Atena, cu echipa Pa- 
nathinaikos, formația braziliană Ban- 
gu (Rio de Janeiro) a făcut meci 
nul: 2—2.
• In campionatul de fotbal al U.R.S.S, 

Sahticr Stalino a învins pe Admirai 
Leningrad cu 1—0. Formația din Le
ningrad și-a încheiat cu acest meci 
jcx’urile primei jumătăți a competiției.

® Campionatul de fotbal al Italiei 
a luat sfîrșit cu victoria echipei Ju
ventus din Torino care a acumulat 51 
puncte din 34 de partide. Pe locurile 
următoare s-au clasat Fiorentina — 
43 puncte, Padova — 41, Napoli 40, 
Roma, Bo'.cgua, Torino, Lanerossi, 
Milan, Inter, Udinese etc. Retrogra
dează în divizia a 11-a Verona și pro
movează în prima divizie Triestin^»

Atalanta și Bari vor disputa 
meci de baraj pentru a se 
care din cele două formații va activa 
în nrima divizie. (Agerpres)

In campionatul R.P. 
Polone desfășurat la 
Poznan au fost stabi
lite opt noi recorduri 

categoria cea mai ușoa- 
a smuls 97,5 kgr., a

Lotul de fotbal al
U.R.S.S. își continuă 
pregătirile în vederea 
turneului final din 

Suedia. Recent, în căutarea celei mai 
hune variante de înaintare, repre
zentativa a jucat cu următorul atac: 
Ta tuși n, Ivanov, Stnrițov, Salnikov și 
Hiin. Parteneră i-a fost echipa 
Spartak Moscova, avînd în formație 
pe Isaev, Simonian, Paramonov, Tiș- 
cenko, Sedov și cîțiva jucători din 
garnitura a douai Spre surpriza ge
nerală, selecționata a pierdut cu 
3—1, toate golurile lui Spartak fiind 
înscrise de Isaev.

FOTBAL

aude la Olimpia, care 
Rapid cu 69—65 (30—37). 

A treia’ partidă a fost cîștigată de 
echipa feminină C.S.U., care a în
trecut pe „Panaiot Volov" cu 43-39 
(21-25). Clasamentele finale ale tur
neului desfășurat la G.S.U. in
dică următoarea ordine: MASCULIN: 
1. Olimpia, 2. Rapid, 3. „Panaiot 
Volov"; FEMININ: 1. Rapid, 2. Olim
pia; 3. C.S.U.; 4. „Panaiot Volov".

băieților 
învins pe HALTERE

DHima săptămînă din a doua perioadă de participare la concursurile speciale PRONOSPORT
„Echipa reprezentativă a Franței 

care va participa la finala campio
natului mondial a sosit în Suedia"... 
„Ieri a plecat spre Finlanda repre
zentativa de fotbal a R. P. UngaTe, 
care va lua parte apoi la finala Cam
pionatului Mondial"...

Știrile din ziarele de ieri arată că 
pregătirile pentru turneul final al 
campionatului mondial de fotbal au 
intrat în faza finală. După cum se 
știe, cu prilejul turneului final din 
Suedia, 1. S. Loto-Pronosport în co
laborare cu ziarul „Sportul popular" 
organizează trei concursuri speciale 
de pronosticuri sportive la care în 
afara premiilor în bani var fi atri
buite — în mod gratuit — numeroase 
premii în obiecte: 1 automobil, 6
motociclete Jawa, 3 ceasuri de aur, 
20 frigidere ș. a.

La 30 mai a.c. se închide cea de a 
doua perioadă de depunere a buleti
nelor la toate cele trei concursuri 
(C.M. 1, C. M. 2 și C. M. 3). Cei 
care depun buletine în a doua peri
oadă primesc gratuit cupoane de cu-

loare albastră ar care participă la 
două trageri.

Deci, înainte de a începe meciurile, 
o serie întreagă de participant pot 
obține premii în obiecte.

Ținînd seamă de faptul că ne aflăm 
în ultima săptămînă din a două pe
rioadă de concurs, reamintim cele trei 
programe.

IX. R. Cehoslovacă — R, F. Ger
mană (11 iunie)

X. Irlanda de Nord — Argentina 
(11 iunie)

XI. Scoția — Paraguai (11 iunie) 
XII. Franța — R. P. F. Iugoslavia 

(11 iunie)

XI. Suedia (15Țara Galilor 
iunie)

XII. Austria — Anglia (15 iunie).
In paranteză stat 

cînd au loc meciurile. La 
concursuri pronosticurile 
prin 1, X sau 2.

trecute datele 
aceste două 
se indică

naționale. La
ră, Jankovski _
aruncat 120 kgr., totalizînd la triat- 
lon 307,5 kgr. La categoria semiușoa- 
ră Zielinski a împins 110 kgr. iar la 
triatlon a realizat 347,5 kgr. In li
mitele categoriei mijlocii Polinski a 
smuls 125 kgr., a aruncat 162,5 kgr. 
iar la triatlon a obținut un foarte 
valoros rezultat de 415 kgr.

• La Ufa se desfășoară campio
natele R.S.F.S.R. Un rezultat exce
lent a obținut în prima zi atletul 
Viktor Korj, care în limitele catego
riei semiușoare a împins 117,5 kgr. 
Periormanța întrece recordul unional 
precum și recordul mondial oficial. La 
categoria semimijlocie (stilul împins) 
R. Habutdinov a obținut 138 kg., cu 
0,500 kg. peste recordul mondial ofi
cial.

Concursul special Nr. 1 (C. M. 1)

I. U.R.S.S. — Anglia (8 îunie)
II. R. F. Germană — Argentina 

(8 iunie) 
Austria — 
Irlanda de 
slovacă (8 
Franța — 
Scoția — 
(8 iunie)

VII. Mexic — Suedia (8 
VIII. Țara Galilor 

(8 iunie)

Concursul special Nr. 2 (GjM. 2)

I. Brazilia — Anglia (11 iunie)
II. ' ‘ --------- ------------

III.
U.R.S.S.

I

(11 iunie)
Țara Galilor

IV

(O.M. 3)

III.
IV.

V.
VI.

Brazilia (8 iunie) 
Nord — 
iunie) 
Paraguai

R. P. F.

R. Ceho-

(8 Surite) 
Iugoslavia

iunie)
— R. P. Ungară

V.

VI.

VII. 
VIII.

Austria —
Mexic ;—
iunie)
Suedia — 
iunie) 
Irlanda de 
mană (15 
R. Cehoslovacă 
(15 iunie)

Scoția — Franța (15 iunie)
Pa’-aguai — R.P.F. Iugoslavia 
(15 iunie)
Brazilia — U.R.S.S. (15 iunie) 

R.P. Ungară (15

R.P. Ungară

Nord — R.F. 
îunie)

(11

(12

Ger-

Argentina

Redacția și administrația : București, str. Vasile Conta 
X X X X x /■

IX.
X. Mexic 

iunie)

Concursul special Nr. 3
Participarea la acest concurs constă 

în a indica cinci pronosticuri și 
anume : primele patru echipe din cla
samentul final (în ordinea respectivă) 
și echipa care va marca cele mai pu
ține goluri în cadrul turneului final. 
Participarea la acest concurs se face 
pe buletine speciale. Pe buletin se 
vor trece numerele corespunzătoare 
echipelor, numere care se găsesc în 
prospectele speciale de la agenții.

Pentru a veni în ajutorul partici- 
panților care concurează în perioada, 
a doua și a treia, organizatorii au mai 
tipărit și un material cu date docu
mentare care de asemenea se dis
tribuie gratuit prin agenții.

Intre 31 mai și 2 
iunie va avea loc Ia 
Genova un intere
sant concurs intemă- 

țional cu participarea echipelor Unga
riei, lugosfavfei, R.P. Germane 
Italiei

POLO

și

seLa Varșovia 
ă un concurs 

de sa- 
particilpă 
U.R.S.S., 

R. F.

Qf'PlMĂ desfășoară un
□LKIiVlA internațional

bie la care 
reprezentativele Ungariei, 
Italiei, Poloniei, Austriei și 
Germane. Iată cîteva rezultate: Un
garia — U.R.S.S. 9—7, Polonia II— 
Austria 12—4, Polonia I — R.F.G. 
10—6, Ungaria — R.F.G. 1!—5, Ita
lia — U.R.S.S. 8—8.
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