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(pentru fericirea tuturor copiilor
I din lume

ZIUA de 1 iunie, înmănun
chează în sărbătoare inimi
le părinților de pe toa

te meridianele, ale tuturor celor 
ce muncesc și luptă pentru ca în 
ochii copiilor din întreaga lume 
să lucească totdeauna bucuria. A- 
ceastă zi. închinată copiilor de pe 
tot globul, înseamnă pentru țările 
socialiste un prilej de trecere în 
revistă a realizărilor obținute pen
tru ocrotirea mamei și copilului, 
în timp ce în țările aflate sub 
exploatarea capitalistă este o zi a 
revendicărilor menite să le redea 
celor mici copilăria furată.

Pentru fericirea tuturor copiilor 
de pe glob 
oamenii cinstiți 
zind despre noile 
ale Comitetului 

al Tratatului 
^Bitru ca norii 
Wre amenință 
se împrăștie au manifestat 
rinții englezi în fata laboratoare
lor atomice de la Aluermaston și 
au protestat părinții americani în 
fața rampelor de lansare a rache
telor de la Cap Canaveral. Pentru 
viitorul 
vlăstare, 
republica 
fascistă 
la ziua 
fericită 
nifestat 
potriva 
<je imperialiștii 
față de statele

s-au bucurat toți
din lume, au- 
inițiative pașnice 
Politic Consulta- 
de la Varșovia, 

războiului atomic 
omenirea să 

pă-

fericit al tinerelor lor 
apără muncitorii francezi 

amenințată de dictatura 
a generalilor. Cu gîndul 

de inline, pe care o doresc 
pentru copiii lor, au ma- 
cetățenii 
politicii

Venezuelei îm- 
inrobitoare duse 

nord-americani 
Americii latine.

Pretutindeni in lume, în numele 
copiilor amenințați de soarta crun
tă a locuitorilor Hiroșimei, se ri
dică cele mai progresiste forțe ale 
popoarelor în lupta împotriva cursei 
înarmărilor, a experiențelor cu 
arme nucleare, a blocurilor mili
tare apusene, care împing lumea 
către un nou și distrugător mă
cel.

Mijne. in timp ce noi, acasă, ne 
vom mîngiia copiii, ei ne vor vorbi 
despre ultima zi de școală, despre 
media bună cu care au trecut, vom 
afla de ia ei data plecării în colo
nia de vară sau a serbării de la 
Palatul Pionierilor, rezultatul con
cursului de trotinete sau subiectul 
ultimei povești citite, părinți din 
alte colțuri ale lumii, cu alte orîn- 
duiri sociale, nu vor trăi aceste 
momente de reală fericire. Să nu 
uităm aceasta și să aducem copiilor 
noștri o dată cu darurHe făcute de 
ziua lor, cuvinte pornite din ini
mă, arătîndu-le marea deosebire 
dintre viața lor și cea a altor 
copii, la fel de drăguți, la fel de 
dotați, dar născuți în țări în care 
continuă exploatarea omului de că
tre om.

Și etnd ne vom săruta mîine 
copiii și-i vom felicita cu prilejul 
Zilei lor, să ne angajăm ferm, 
față de noi-înșine, că vom face 
tot ce ne stă în putință pentru 
ca zîmbetul lor fericit
nu dispară niciodată, să nu fie 
niciodată alungat de grozăviile 
războiului.

de azi să
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lucepînd de

A V-a ediție a campionatelor 
internaționale de tir ale R.P.R.

Intre 29 iunie și 3 iulie vor avea 
loc, pe poligonul Tunari, întrecerile 
celei de a V-a ediții a campionatelor 
internaționale de tir ale R-P.R. Pini 
acum și-au anunțat participarea repre
zentativele următoarelor țări: U.R.S.S., 
Italia, R. P. Ungară, R. P. Bulgaria, 
Republica ACabă L’nHă. R. P. Polonă, 
R. Cehoslovacă și R. F. Germană. De 
asemenea și.au anunțat sosirea E. 
Carlsson — președintele Uniunii In
ternaționale de Tir — și K. A. Lars
son. secretarul general al UJ.T.

de oară. Albul zăriiZi
Către larg iși face drum.
Cei mai mici sportivi ai țării 
Sini la-ntrecere acum.

Și-ngroșîndu-și blindai glas 
Vrea, istețul, ..as* să pară: 
—Ori ies primul, ori mă las! 
(.4 mai spus-o ți-astă oară!}

Trotinete, triciclete
Strălucesc din zori pe-asfatt 
—Ei. acu-i, acu’, băiete!— 
Zice-un pici spre celălalt

De-a fost primul, nu știu bins 
Dar și-al doilea de-a ajuns, 
O să uite...

și-o să vină
Șl-altă dată la concurs.

RADU NICOARA

IN CINSTEA CONFERINȚEI NAȚIONALE DE LUPTA PENTRU PACE
... .........:-•■--------U,

concursurile Spartachiadei de vară a 
Tineretului, la întrecerile de tir, fotbal, 
volei, la concursurile pentru trecerea 
normelor G.M.A. Această activi
tate mai bogată ca de obicei se dato- 
rește faptului că toate aceste mani
festări; sportive sînt organizate îrt 
cinstea Conferinței Naționale de Luptă 
pentru Pace, iar sportivii de la noi 
vor s-o întîmpine cu succese Ia fel 
de fruinoaser^pe stadioane, ca și în 
producție.

întreceri ale sportivilor ploețteni

Sportivii ploeșteni au salutat zilele 
trecute Conferința orășenească de lup
tă pentru pace. O ștafetă alcătuită din 
atleți și motocicliști a dus Conferinței 
mesajul tineretului sportiv și s-a an
gajat totodată să obțină în 
Conferinței Naționale de Luptă 
Pace noi succese în muncă și 
renurile’ de sport

In orașul și regiunea Ploești

cinstea 
pentru 
pe 4e-

__ , _ , „ . au loc 
în aceste’ zile numeroase competiții pe 
care sportivii le închină Conferinței. 
Astfel, în ziua de 26 mai, 40 de mo
tocicliști s-au întrecut într-un concurs 
de regularitate și suplețe. In colective 
au fost organizate — și sînt în curs de 
desfășurare — competiții de volei, atle
tism, fotbal, etc.

nizate în cinstea Conferinței Națio-’ 
nale de Luptă pentru Pace. In felul 
acesta sportivii vor să cinstească im
portantul eveniment care va avea loc 
în curînd în țara noastră și să dove
dească hotărirea lor de a lupta pentru 
apărarea bunului celui mai de preț al 
omenirii: pacea '.

In afara competițiilor oficiale, toate 
colectivele și-au prevăzut acțiuni spe
ciale privind mărirea numărului de 
membri în U.C.F.S., amenajarea de 
baze sportive simple, organizarea unor 
campionate de casă etc. Asemenea ac
țiuni pot fi întîlmte la .Mediaș, Fă
găraș, Timăveni, Sighișoara, Sibiu și 
în alte orașe. Spartachiada fetelor — 
care se desfășoară tot sub semnul cin
stirii Conferinței — ss bucură de o 
largă participare îndeosebi în raioa
nele Tîrnăveni și Sighișoara.

PETRE TUDOR
președintele colectivului sportiv*
Confecția al F. C. „Gh. Gheor-* 

ghiu-Dej"

la cererea sportivilor 
din regiunea Stalin—

—toate competițiile care se desfă
șoară în această perioadă sînt orga-

Ne vorbește președintele colecti
vului „Confecția**

mîine-pe aeroportul Clinceoi

internațional de parașutismUn Interesant concurs
) Alături de sportivii romini participă parașiitiști din R. P. Bulgaria 

și R. P. F« Iugoslavia

seria a- 
în cadrul 
un meci

Navale

Inchin performanța mea Conferii»» 
ței Naționale de Luptă pentru 

Pace!

Parașutismul — sport al curajului și al tinereții—trăiește 
zilele acestea un eveniment deosebit de important. Pe aero
portul sportiv de la Cltoceni (în apropiere de București) are 
loc, începind de mîine, prima întîlnire internațională a anu
lui, prilej de verificare a potențialului parașutiștilor romîni 
care vor lua parte la marea confruntare mondială de la 
Bratislava. Parașutiștii 
goslavi (care au sosit în 
într-un concurs care va 
mațîi asupra problemelor

noștri ca și oaspeții bulgari și iu- 
Capitală), își vor disputa îotîietatea 
edifica pe 
pe care le

antrenorii celor trei for
mai au de rezolvat.

Desigur, iubitorii sporturilor 
tice au 
gen de 
morarii 
gurilor 
trecuți. , .
tens alături de tinerii curajoși care 

.se aruncau din înălțimi. Dar aceste 
mitinguri aviatice aveau mai mult 
un caracter demonstrativ. Cu totul 
altfel va fi concursul care începe 
mîine. Amatorii acestui sport vor 
avea prilejul să urmărească măiestria 
pilotării corpului în aer, diferite fi
guri, viraje, tupinguri și în plus, un 
lucru inedit pentru ei, lupta acerbă 
pentru aterizarea la punct fix. Cu cît 
ei vor ateriza mai aproape de ..punc
tul alb" cu atît performanța va fi mai 
bună.

Prima probă — înscrisă în pro
gramul de duminică, —■ este aceea 
de salt individual cu aterizare la 
punct fix <fc la înălțimea de 1000 m. 
In zilele următoare, concurenții vor 
participa la probele: salt individual 
cu stil aterizare la punct fix de la 
1.500 m. cu deschiderea întîrziată a 
parașutei între 15—23 sec.; salt in
dividual de la 2.500 m. cu cădere li
beră timp de 35—43 sec. și cotarea 
stilului; salt în grup cu aterizare la 
punct fix de la 1.500 m. cu deschide
rea întîrziată a parașutei între 15—23 
sec.

avia- 
admirait frumusețea acestui 
sport și au aplaudat pe te- 
parașutiști cu prilejul mitki- 
aviatice desfășurate în anii 

Ei au palpitat și au trăit in-

Firește, parașutiștii ro
mâni au de dat un 
men sever alături 
sportivii bulgari și 
goslavi, ale căror 
cese din ultimii ani 
cunoscute. De altfel, 
ceștia au venit la Bucu
rești animați de dorința 
de a confirma prestigiul 
cucerit și, în consecință, 
au deplasat pe sportivii 
care au intrat în vederile 
selecționerilor. Iată-i: Ar
sen Sarkov, Chirii Kfrov, 
Anghel Doinski, Mia 
Anghelova, Kiril Vode- 
niciarof, Dimiter Vrabcev, 
Gheorghe Gălăbof, Ruska 
Kostova, Maria Vasileva 
— (toți maeștri emerițiși 
maeștri ai sportului din R.P. Bulga
ria); Danilo Danjeanovici, Branko 
Dohrinici, Milivoje Roncevici, Nada 
Iceva, Mladen Miiicevici, Ivanka Je- 
lenici și Nada Tankosîci — R.P.F. 
Iugoslavia.

Noi vom prezenta la startul acestui 
concurs două echipe de băieți și fete, 
selecționate pe baza unor minuțioase 
verificări. In componența lor sublini
em prezența următorilor sportivi: 
Gheorghe Iancu, Elisabeta Kiss, Nico- 
lae Velicu, Ion Negroiu, Angela Năs- 
tase, E'isabeta Popescu, Margareta 
Mehediuțeanu ș.a.

Parașutismul, sportul celor curajoși, 
cale de a deveni un sport cu adevărat de i'msă. 
Concursul care începe mine pe aeroportul Clin- 
ceni va demonstra frumusețea acestui sport în
drăgit de tineret.

Ținând seamă de afluența deosebită 
și de interesul pe care amatorii spor
turilor aviatice l-au manifestat cu 
prilejul altor mitinguri ne alăturăm 
propunerii sugerate de „Informația 
Bucureștiului" ca întreprinderea de 
Transporturi București să sporească 
numărul autobuzelor I.T.B. în zilele de 
concurs, iar TAPL-ul să asigure bu- 
feite volante ou răcoritoare — pentru 
deservirea spectatorilor care, atrași de
sigur de interesantul concurs, vor veni 
îa nuțnăr mare la Glinceni.

dragii de

In săptămina care urmează, sportivii 
noștri vor participa ia numeroase 
întreceri. Fotbaliștii deschid 
cestora, susținînd duminică, 
campionatului categoriei „C“ 
dificil cu echipa Șantierelor
din Constanța. Asemenea lor, voleiba
liștii și voleibalistele vor fi chemate să 
înfrun-te echipe puternice ca Icechim 
(băieții) și I.S.E.P. (fetele). Sute de 
sportivi din fabrică vor participa la

Zilele trecute am luat startul alături 
de alți alergători, în prima fază a 
campionatului republican <fe viteză pe 
circuit. Știam că această competiție 
este organizată în cinstea Conferinței 
Naționale de ’ Luptă pentru P.;ce. Șl 
tocmai de aceea, m-am str”J,!!t să am 
o comportare cît mai bună. Am obținui 
astfel locul 1 la categoria 500 cmc. 
sport, performanță pe care o închin 
Importantului eveniment care va ave» 
loc curînd în țara noastră.

NICOLAE BUESCU 
maestru al sportului.
---------------------- *

Spartachiada de vară a tineretului 
în plină desfășurare

15.868 participant! la Cluj

Zilele trecute, la sediul comitetului 
regional U.T.M. Cluj, s-a întrunit co
misia regională de organizare a Spar
tachiadei pentru a analiza munca de
pusă pînă acum de comisia orășeneas
că Cluj. Din darea de seamă, prezen
tată de tov. Ion Morarii, secretar al 
comitetului orășenesc U.T.M., a reie
șit că la ’ concursurile primei 
etape au participat pînă la 27 mai 
13.868 tineri și tinere, iar colective ca 
Spartac, Voința, Metalul, Rapid și 
Știința au depus eforturi susținute 
pentru buna organizare a concursuri
lor. Concluzia analizei a fost însă că 
participarea și acțiunile întreprinse 
pînă acum sînt sub posibilități și s-a 
arătat că există condiții ca pînă la 22 
iunie să se realizeze un număr de 
30.000 participanți. Ca măsuri con
crete, s-a hotărît ca tineretul parti
cipant la Spartachiada să aibă acces 
pe cele mai bune baze sportive din 
oraș, iar organele și organizațiile spor
tive să întărescă munca de propagan
dă și agitație în jurul mâinii compe
tiții. S-a fixat de asemenea o nouă 
ședință a comisiei regionale, cu sco
pul analizei muncii depuse în raionul 
Aiud. (R. Fisch-coresp.).

și crește necontenit. De menționat fap» 
tul că, paralel cu organizarea concur-l 
surilor, continuă acțiunea de amenaja-4 
re și reamenajare a bazelor sportivei 
In aceste acțiuni s-au remarcat coleeJ 
tivele „Vasile Roaită**, Voința, Viinat* 
cool, Banca de Stat și colectivele șco4 
larc, ca și cele din comunele Gugeșt^ 
Urechești și Gîmpiineanca.

Sportivii din Focșani cer însă In.4 
treprinderilor comunale să ia urgent# 
măsuri pentru reamenaiarea bazinu4 : 
lui de înot: de asemenea, ei cer coî 
lectivului Unirea, care aire în folosim 
ță stadionul „23 August", să-1 gosf 
podărească mai cu grijă, făcînd prac4 
ticabile pista de atletism, poligonul de 
tir și sectoarele de sărituri și arum 
cari. (Z. Lupu-coresp.).

O frumoasă inițiativă in raionul i 
Tg. Jiu

Succese In raionul Focșani

Numărul celor înscriși pînă acum în 
întrecerile Spartachiadei de vară în ra
ionul și orașul Focșani a depășit 7.500

întrecerile etapei I a Spartachi
adei au reunit la start peste 8000 
concurenți, dintre care 1253 fete. De 
remarcat inițiativa comisiei raionalei 
de organizare a Spartachiadei. care a 
inițiat un „centru 
deplasările făcute 
comunele Dănești, 
Runcu etc. și-au
din cei peste 1000 de tineri înscriși

LContinuare in «U

mobil" de tir. In 

de acest centru în
Stănești, R ovin ari,
trecut probele 448



Nu numai boxeri...
r Ideea reportajului de față nu ne a-

Îiarține. Ea a pornit de la o discu- 
ie cu antrenorul de box Ion Stoia
novici.

— Ati scris multe despre boxerii 
de la „23 August", ne spunea el cu 
o nrmă de reproș în glas, dar nici
odată nu v-ați gîndit să veniți la 
noi, în uzină. Să-i vedeți pe boxeri 
cum muncesc, cum se bucură de a- 
precierile tuturor...

Antrenorul Stoianovici avea drep
tate. Și nu numai că nu l-am con
trazis,’ dar l-am și rugat să ne fie 
ghid într-o vizită pe care ne-am 
propus s-o facem cît de curînd ele
vilor săi, la locul lor de muncă. Sto 
ianovici ne aștepta la poarta uzinei.

— Unde mergem mai întîi ?
— La „Automotoare". Acolo lu

crează Dumitru Rizea. Și fiind cam
pion, merită — desigur — îritîietatea!

Dumitru Rizea, campionul republi
can la categoria mijlocie-ușoară, este 
controlor tehnic la sectorul Automo
toare. Despre el ne-a vorbit cu căldu
ră maistrul său Mihai Atanasescu:

— Rizea e un muncitor dintre cei 
tnai buni. Harnic, priceput, discipli
nat — mai mare plăcerea să lucrezi 
cu el. Lucrează în- uzină cam de vreo 
15 ani. Era ucenic. împreună cu Lin
ca, atunci cînd a început să facă 
box. Acum, spre marea noastră bucu
rie, a devenit campion al țării. Pe 
noi toți ne bucură că un tovarăș

de-al nostru, muncitor 
nădejde, a ajuns atît de

vrednic șl de 
sus în sport...

Dinu Eugen, tînărul și talentatul 
boxer de categorie cocoș, lucrează la 
atelierul de pompe de injecție. El
este șef de brigadă la montaj și res
ponsabil ■ cu calitatea producției 
grupa sindicală.

— Noi am avut întotdeauna 
portante depășiri de plan, ne

în

im-
: spune 

șeful său, inginerul Zaharia Brînduș, 
iar Dinu Eugen și-a adus de fiecare 
dată o contribuție mare. 11 admir 
pentru seriozitatea cu care îmbină 
munca și activitatea sportivă de per
formanță.

Și încă ceva: acum patru luni, Dinu 
Eugen s-a căsătorit. Soția lui. Sofia 
Dinu, ajustoare ca și el, lucrează 
fa bancul de alături—

Pe Dănilă Done l-am găsit la bi
roul normatorilor. In școala profe
sională, pe care a urmat-o la Brăila, 
acolo unde a început și activitatea 
pugilistică, cu antrenorul Bobinaru, 
Dănilă Done a căpătat calificarea de 
ajustor mecanic. Acum este tehnolog o, _ ----1- ------ -- se

lu-
normator. Și se poate spune că 
descurcă de minune chiar și în 
crările cele mai complicate.

De 17 ani muncește în uzină 
mion Gheorghe. A intrat ca ucenic 
la 12 ani. Aici a învățat meseria de 
'controlor de calitate și tot aci a 
învățat să boxeze. Viața lui e strîns 
legată de uzină. Ca și cea a lui

Si-

Xe scria corespondenții despre;

Succese în acțiunea de reorganizare
noștri 
multe 
a ac

tinii 
nece-

Ne scriu corespondenții 
obișnuiți, dar primim și 
scrisori din partea sportivilor, 
turiștilor sportivi, a cititorilor, 
vor să afle date și performanțe,
sare „documentării" personale, dar 
cei m'di multi ne relatează despre 
succesele înregistrate în activitatea 
sportivă de masă, despre! urmările 

binefăcătoare ale reorganizării mișcă
rii noastre sportive. Am ales dintre 
acestea din urmă, cîteva scrisori pe 
care le redăm în rîndurile ce urmează.

începuturi promițătoare
Desigur că despre noul colectiv 

sportiv ,.Comerțul" din Făgăraș nu 
s-au scris pînă acum prea multe lu
cruri. Și nici nu se putea altfel, fi. 
indcă acest colectiv s-a înființat de 
curind, în cadrul acțiunii de reorga
nizare a mișcării sportive. Colectivul 
are 150 de membri, majoritatea avînd 
'achitată cotizația pe primele trei luni. 
Printre primii care au ținut să-și în
deplinească această datorie de onoare 
se aflau lucrătorii fruntași din comerț 
Victor Rozsonday, Mihai Păcurafu, 
Eleonora Răduț, Walter Csink. Dar, 
pentru a-și mări fondurile, consiliul 
colectivului nu se va opri aci. El 
și-a propus să ridice numărul de

Toma Tudor, dispecer la „sculăria 
generală", a lui Alexandru Călărașu. 
funcționar la serviciul „personal", 
sau a lui Ștefan Bogdan, reglor la 
„mecanică". Ca să nu mai vorbim de 
fostul boxer Jack Priffer, șeful bi
roului „documentație", care n-a pără
sit de tot activitatea pugilistică. fiind 
acum responsabilul secției de box a 
colectivului „Titanii"...

Concluzia scurtei noastre vizite: 
antrenorul Ion Stoianovici are de ce 
să fie mîndru de elevii săi 1 Iar noi, 
după ce am făcut această raită prin 
imensele hale ale uzinei, am înțeles 
mai bine de ce succesele boxerilor 
de la „23 August" sînt atît de nu
meroase și de trainice. Și aci, ca 
și în alte întreprinderi pe care le-am 
vizitat, legătura dintre muncă și 
sport este rodnică. Boxerii colectivu
lui sportiv „Titanii" 
muncitori, funcționari, 
cenici ai uzinei. Și faptul că fac 
sport — și încă .sport de perfor
manță — nu prejudiciază de 
muncii lor de fiecare zi, după cum 
orele de muncă din atelier nu-i îm
piedică să se antreneze temeinic, să 
asalteze titlurile naționale...

M. G.

sînt cu toții 
tehnicieni, u-

loc

A luat ființă clubul
Recolta București

Amatorii de sport din țara noastră 
au remarcat, fără îndoială, în con
fruntările dintre sportivii noștri frun
tași prezența reprezentanților colec
tivelor sportive Recolta din București. 
Cine n-a auzit, de pildă, de numele 
halterofilului Gh. Piticaru, de penta- 
tlonistul V. Roman, de ciclistul N. 
Stcpanian, de înotătorul M. Zangor, 
de călărețul D. Mihăilescu, de atleții 
D. Dragomir, M. Stadeker și Giga 
Zamtner ?...

Dar activitatea de performanță a 
colectivelor sportive Recolta din Ca
pitală nu se rezumă numai la aceste 
cîteva nume. In cadrul acestor colec
tive crese — ceea ce este, de fapt, 
lucrul cel mai important — numeroase 
elemente tinere cu aptitudini remar
cabile în diferite discipline Sportive. 
In dorința ca aceste elemente să 
poată avea condiții optime de dez
voltare U.C.F.S. și-a dat avizul pen
tru constituirea clubului Recolta 
București. La festivitatea de consti
tuire a noului club, care a avut loc 
marți după-amiază, sportivii din a-

gricultură și silvicultură au salutat 
această frumoasă inițiativă și în cui 
vîntul lor s-au arătat gata de a 
contribui la realizarea unor succese 
sportive cît mai strălucite 1 Așa cum 
e concepută activitatea clubului Re
colta — cu secții de atletism, popice, 
călărie, pentatlon, canotaj, natație, 
tir, handbal, ciclism și fotbal a- 
vînd la dispoziție numeroase baze 
sportive (combinatul sportiv din Șos. 
Iancului, stadionul din Șos. Colenti- 
na, centrul de călărie de la Floreas-: 
ca, baza nautică de la Herăstrău, 
etc.) există toate garanțiile că suc
cesele pe care sportivii de la Recolta 
și le doresc, nu vor întîrzia să se

“I facă simțite. ■

Spartachîada. «Ic vară 
a tinerciidtîi

(urmare din pag. I)

această disciplină. (Gh. Fometes-la
cu-coresp.).

membri ai colectivului la cifră de 300. 
Cu fondurile astfel procurate se va 
cumpăda echipament) sportiv pentru 
primele secții care au început să func
ționeze.

V, Lazăr-cotesp.
Se extinde gimnastica de produc

ție la Cluj.

Urmîhd pild'a întreprinderii ..Fla
căra-Confecții", întreprinderea „Var
ga Katalin" a introdus la rîndul său 
gimnastica în producție. Timp de o 
săptămînă, exercițiile au fost efectuate 
experimental, studhndu-se influența 
lor asupra procesului de producție. 
Constatîndu-se efectul pozitiv al a- 
cestor exerciȚi, s-a ajuns la hotărî- 
rea introducerii oficiale a gimnasticii 
de producție. Secțiilor de „Tricotaje" 
și „Calitate" le-a revenit cinstea de 
a „inaugura" aedastă activitate. Tre
buie spus că inițiativa de a introduce 
gimnastica de producție aparține in: 
ginerilor 1. Hațieganu și I. Szalma, 
devenită realitate cu sprijinul consiliu
lui U.C.F.S. și al dispensarului medico- 
sportiv local. De pe acum, numeroase 
alte secții ale fabricii și-au exprimat 
dorința de a introduce gimnastica în 
producție.

V. Za/icu-corespondent

Tehnologul normator Dănilă Done controlează o piesă la strung
(Foto: I. MI H ĂI CĂ)

Concursul bilanț:

Noi secții în colectivele 
raionului Brăila

In raionul Brăila, acțiunea de or
ganizare a Spartachiadei este strîns 
legată de îngrijirea și gospodărirea 
bazelor sportive. Pînă acum au fost 
refăcute 27 terenuri de fotbal, 32 
de volei, 3 porticuri de gimnastică și 
7 piste cu obstacole G.M.A. De ase
menea, au fost amenajate 9 te
renuri de fotbal, 16 de volei, 5 piste 
GALA, și 6 porticuri de gimnastică. 
S-au remarcat în aceste acțiuni colec-, 
tivele sportive din comuna Silistrariîy 
SALT. Traian-sat, Șc. prof, de meca
nici agricoli etc. In concursurile Spar
tachiadei au participat pAâ^Bkom 
3700 concurenți. In comunele 
celu și Romanu au luat fii L, fcl 
urma concursurilor Spartachiadei, sec
ții de ciclism, iar la G.A.S. Nazira 
și Fabrica de conserve Zagna-Vădeni, 
secții de popice (N. Costin și I. Bal- 
tag-coresp.).

Cel mai bun colectiv sportiv sătesc“

Faza pe Capitală a campionatelor școlare 
atletism

Printre numeroasele acțiuni în
treprinse în ultima vreme pentru 
dezvoltarea sportului în satele și 
comunele patriei, un loc de frun
te îl ocupă CONCURSUL BI
LANȚ „Cel mai bun colectiv 
sportiv sătesc". Organizat pentru 
prima oară în țara noastră, un 
astfel de concurs va contribui, 
fără îndoială, la o simțitoare dez
voltare a sportului sătesc. Pentru 
a cunoaște — șl a împărtăși ac
tiviștilor sportivi — cît mai multe 
amănunte în legătură cu această 
interesantă întrecere a sportivilor 
de la sate, ne-am adresat tov. C. 
OPR1ȚESCU, 
ducație fizică 
care ne-a 
întrebări:

șeful sectorului e- 
la sate din U.C.F.S., 
răspuns la citeva

câre" Cei peste 600 de elevi și eleve 
s-au prezentat la startul întrecerilor 
din cadru] campionatelor școlare de 
atletism ale orașului București, au 
luptat cu toată ardoarea, pentru reali
zarea unor rezultate cît mai bune, do
vedind că în lupta sportivă învinge cel 
mai bun, cel care s a pregătit cu mai 
multă minuțiozitate. Stadionul Tinere
tului care a găzduit aceste întreceri a 
fost martorul unor momente impresio
nante : la sfîrșitul întrecerilor învinșii 
i-au îmbrățișat pe învingători, bineîn
țeles cu speranța ca la edițiile viitoare 
să urce și ei pe podiumul celor mai 
bunt

Evidențiind excelenta organizare a 
campionatelor, ■ ■ • - .AA.l__
totodată buna comportare a reprezen
tanților unor școli (12, 32, 35 la bă
ieți și 22, 32 la fete) care au dovedit 
o bună pregătire. Iată acum și cîteva 
rezultate tehnice: băieți — 100 m 
L. Moscalciuc (șc.'35) 11,9 sec.4, 200 
m.: V. Rădulescu (șc. 13) 25,5 sec. j 
400 m.: M. Petro viei (șc. 5) 55,2 sec. j 
800 m.: M. Boureanu (șc. 7) 2:09,8 j 
1500 m. ’ — FI. Guberno (șc. 
4:49,6; 110 m. g. — AL Axente 
12) 
35) 
12) 
32)

trebuie să subliniem

48,3 sec.; Fete: 100 m.: — O. Gara- 
bela (șc. 22) 13 sec. ; 200 m.: K. Artz 
(șc. 22) 26,1 sec. | 500 m.: — R. 
Mania (șc. 22) 1:28,7 80 m. g. : — K. 
Artz (șc. 22) 12,7 sec.; lungime: I 
lavorschi (șc. 27) 4,90 m.; înălțime: 
G. Ciubotaru (șc. 4) 1,38 m. ; greutate: 
A. Gurău (șc. 22) 11,36 m; suliță: E 
Toma (șc. 32) 33,88 m.; disc: E. 
Toma (șc. 32 ) 28,89 m.; 4 X 100 m. : 
șc. medie 22—54,5 sec.

Menționăm că primii doi clasați în 
fiecare probă la aceste campionate vor 
participa la finala campionatelor re
publicane școlare, care va avea loc în 
zilele de 14 și 15 iunie la Ploești.

fapt, scopul a-— Care este, de 
cestui concurs ?

— Scopul general 
este dezvoltarea pe 
culturii fizice și sportului în colecti
vele sportive din* G.A.S., SALT., 
G.A.G., cămine culturale, etc. CON
CURSUL BILANȚ ,Cel mai bun co
lectiv sportiv sătesc14 trebuie să con
tribuie la îmbunătățirea organizării 
muncii sportive și educative, la întă
rirea bazei materiale a colectivelor, 
la ridicarea nivelului tehnic al spor
tivilor de la sate. Concursul este or
ganizat de către Uniunea de Cultură 
Fizică și Sport prin consiliile regio
nale U.C.F.S.

Regulamentul concursului prevede 
că au drept de participare toate co
lectivele sportive din G.A.S., SALT.,

al concursului 
scară largă a

0 frumoasă acțiune a consiliului orășenesc

13) 
(șc. 
(șc. 
(șc, 
(șc.

15,6 ; înălțime : I. Marinescu
1,70 m; lungime: M. Axenfe
6,50 m • prăjină : At Savin
3,32 m ; greutate: D. Coe (șc. 4)

13,68 m ; disc: D. Serafim (șc. 23) 
39,04 m; suliță : I. Crăciunescu (șc. 4) 
43,88 mj 4 X 100 m: șc. med. 12

De la începutul anului, consiliul 
U.C.F.S. al orașului București s-a fă
cut remarcat prin numeroase acțiuni 
privind întărirea organizatorică a co
lectivelor sportive ca și organizarea de 
competiții și concursuri cu caracter de 
performanță san de masă. Recent am 
luat cunoștință de o nouă și valoroasă 
acțiune. Este vorba de organizarea unei 
consfătuiri cu participarea responsabili
lor cu propaganda șt agitația din con
siliile raionale U.C.F.S. și cluburi. A- 
ceastă consfătuire a urmărit mai întîi 
să actualizeze sarcinile care revin res
ponsabililor cu propaganda și agitația 
în procesul de dezvoltare a mișcării 
sportive, în lumina Hoțărîrii din 2 iu-

lie 1957 și apoi să recomande — în spe
cial celor care se ocupă cu munca de 
educație și propagandă în cluburi. — 
cele mai eficace metode și mijloace care 
trebuie folosite în activitatea lor. Dar, 
cansîderînd — oarecum — săracă 
ordinea de zi (numai cu referatele pe 
problemele enunțate mai sus) organi
zatorii au cuprins în programul cons
fătuirii și un referat (bine documentat) 
menit să sistematizeze și mai ales să 
clarifice unele noțiuni legate de conți
nutul culturii fizice.

Fără îndoială că acțiunea comisiei de 
propagandă și agitație a U.C.F.S. oraș 
București poate fi apreciată ca valo
roasă și foarte utilă. Vom sublinia însă

centre mecanice, G.A.C„ cămine cul
turale și școli profesionale agricole 
care sînt organizate și au membri în
scriși în U.C.F.S.

— Și, care sînt principalele obiec
tive ale concursului (ne referim la 
indicii ce trebuie realizați pe par
cursul activității) ?

— lată cîteva spicuiri din regula- 
concursului: în colectivul 
trebuie să fie înscriși Cel

mentul 
sportiv 
puțin 25% din numărul total de sa- 
lariați — cooperatori sau locuitori din 
comună ; colectivul trebuie să organi
zeze trei concursuri sportive de masă, 
să aibă înscrise într-un campionat 
(raional, regional sau republican) cel 
puțin două secții și să cîștige cu una 
din secții un campionat raional, re
gional sau republican ; să aibă un 
teren de sport cu teren de fotbal, 
pistă de alergare, teren de volei, 
portic de gimnastică, iar acolo unde 
există condițiuni favorabile, locuri 
pentru înot, bazine simple.

— Acestea ar fi cîteva din punctele 
de întrecere. Cum se va face însă 
punctajul ?

— Punctajul este simplu. Se vor 
fixa cele mai bune colective sportive 
care au îndeplinit indicii de care a- 
minteam și li se va acorda un punc
taj corespunzător. Astfel, pentru co
lectivele sportive clasate, de exemplu, 
pe locurile 1-5 în ceea ce privește 
numărul de membri înscriși în 
U.C.F.S., se vor acorda 5, 4, 3^ 2 și, 
respectiv, 1 punct Același sistem de 
punctare și pentru realizările obți
nute pe linia strîngerii cotizațiilor și 
a numărului de purtători ai insignei 
G.M.A. gradul I și gradul II și spor
tivi clasificați (global) ca și pentru

U. C F. S. București
că lucrările consfătuirii au avut pe 
alocuri unele scăderi pricinuite de fap
tul că referatele au merscîteodată pe 
calea unei teoretizări exagerate, în 
daună unor exemple concrete care să i- 
lustreze în mod viu realitatea.

Iată de ce, recomandînd spre extin
dere această acțiune, vrem să credem 
că pe viitor referatele vor fi legate mai 
mult de munca de teren (cu exemple po
zitive și, mai ales, cu arătarea lipsuri
lor) pentru că numai astfel vom căpăta 
o imagine cît mai reală asupra felului 
în care se desfășoară munca de propa
gandă și agitație în perioada respec
tivă.

SUCCC3€*C SCCțlăM 
La capitolul „ 
rilor de masă" 
mare: 10 pct. 
pentru locul 2, 
pentru locul 4 
Trebuie reținut 
tigarea unui campionat se va acorda 
un punctaj suplimentar: pentru
campionat raional 5 puncte, pentru 
campionat regional 15 puncte, pentru 
campionat republican 30 puncte. * 
diferent de natura bazei sportive 
menajate se va <Ta' un punctajul 
pct. fiecărui colectiv sportiv. 
mentar: 10 pct. pentru un te^n 
fotbal, 5 pentru unul din volei, 
pentru pistă de alergări sau 
pentru sărituri, t.75 
portic de gimnastică, 30 pentru rbazin 
de înot.

— Care sînt premiile cu care vor 
fi răsplătite cele mai bune colective 
sportive sătești ?

— lată o problemă care ne-a preo
cupat de la bun început. Stimularea 
colectivelor fruntașe se va face atît 
la nivel de raion cît și la nivel de 
regiune și chiar Ia centru. Astfel, se 
va . acorda, Ia raion, titlul de cel 
mai bun colectiv sportiv sătesc, în
scris pe diploma de onoare și colec
tivul respectiv va primi în dotare 
inventar sportiv în valoare de 3.000 
lei. Pentru locurile 2 și 3: diplo^ 
mă și inventar sportiv de 2.000 si, 
respectiv, 1.000 de lei. Colectivul 
sportiv care va primi titlul de co
lectiv fruntaș pe regiune va primi, 
de asemenea, inventar sportiv în va
loare de 5.000 lei iar cele cla
sate pe locurile următoare de 3.000 
și 2.000 de lei. In sfîrșit, se va acorda 
titlul de cel mai buh colectiv spor
tiv sătesc pe țară, titlu înscris pe 
diploma de onoare și pe fanionul 
transmisibil. Colectivul care, la sfîr
șitul concursului va reuși să obțină 
acest titlu va primi și inventar spor
tiv în valoare de 15.000 lei. Ce
lelalte clasate (pe locurile 2-3) vor_ „ , - , ... Sportjv

?r pe ramura oe sport 
.organizarea concursu- 

punctajul este mai 
pentru primul loc, 8 
6 pentru locul 3, 4 
și 2 pentru locul 5. 
faptul că pentru cîș-

ln-
a- 

. io

W
40 

grop* 
sector, 30 pentru

primi o diplomă și inventar 
de cîte 10.000 și 7.000 Iei.

— încă o întrebare: De cînd 
să se considere în întrecere 
vele sportive sătești ?

— Răspunsul va fi foarte

trebuie 
colecti-

scurt: 
De acum ! In linele locuri activiștii 
sportivi au și început să muncească 
pentru realizarea indicilor prevăzuți 
în regulamentul 
cursul se termină la sfîrșitul anului 
dar... punctele se adună din vară.

concursului. Con-



Stadionul Tineretului
în trecut

din 
Ca
ca

Cinci minute cu Al. Mirodan
Al. Mirodan a intrat în presa sportivă tumultuos, exploziv ca o primă

vară. Și cititorii au început să caute colțul lui din „Contemporanul", acel 
medalion atît de mult controversat, adoptai sau respins de diversele puncte 

i proaspăt, nou, interesant.
tate veche de cînd lumea și totuși me
reu tînără.

— Da. Fără veleități am alergai 
și eu pe o pistă de atletism, „spe- 
cializîndu-mă" la triplusalt; am a- 
vut de-a face — nici na se putea 
altfel — cu balonul rotund, dar și 
cu cel oval; am mlnuit racheta de 
tenis.

— Deci o tendință spre polivalență 
sportivă, așa cum în scris abordați ge
nuri diferite. Dar de fapt de unde vine 
această tendință spre cronica stadioa
nelor?

— Cred că știți că alături de 
dramaturgul mai proaspăt care 
sînt, mă pot considera ziarist mai 
„bătrin". Dorința mea latentă de a 
scrie despre activitatea sportivă e- 
xista, dar ea nu era încă exprimată 
în litere de tipar. Intr-o zi „Con
temporanul" mi-a propus să-mi în
cerc pana în domeniul sportiv. Pro
babil că primul articol a plăcut, 
pentru că am fost solicitat în con

tinuare.

de vedere ale colegilor, dar totdeauna
A început să folosească recuzita cro

nicarului sportiv, dublată de aceea a 
unui om de litere; iar ceea ce scria 
și scrie este rupt din realitate.

Deci la început a fost Al. Mirodan, 
„Bambino' și... Locomotiva

•— Pretext sau pasiune?
— Și pretext și pasiune, dar nu 

numaidecît pentru echipă, ci pentru 
sport în general. In plus și reali
tate, pentru că Bambino există in 
carne și oase: îl cheamă Ion Nico- 
lau, e casier-administrator la revi
sta „Teatrul''. Și trăiește. Adică su
feră sau se bucură de pe urma suc
ceselor sau insucceselor sportive 
ale zilei. Face parte din marea ar
mată a anonimilor spectatori, fără 
de care victoriile ar fi — poate — 
searbede, iar înfringerile și mai 
triste.

— După- cum se vede, cunoașteți 
bine mecanica sufletească în legătură 
cu sportul. O asemenea pasiune nu 
poate veni decît de la un om care a 
avut contact direct cu această activi-

•***»*■*«

Nu. na ați ghicit/ Na sînt e- r—— 
lectricieni care montează Cabluri 
de înaltă tensiune pe stil pi, Sini 
soldați americani, jucători de bas- 
ftet, care in acest chip original 
■ fac antrenamentele zilnice un- 
aeva intr-o tabără militară ame
ricană din Europa apuseană.

Ideea aceasta — de a face „an
trenament de baschet" legați pe 
stilpi la 8-10 metri înălțime — 
nu știm in mintea cui a luat naș
tere — dar in orice caz este o 
idee năstrușnică... gen S.U.A.

In legătură cu felul cum au 
fost organizate campionatele 
universitare de gimnastică.

Precum spun unii — fără-ocol — 
(Și noi ii credem pe cuvint): 
Gimnastica a fost la sol

~ Și-organizarea... la pămintf

— Așa ați ajuns
deci la aceste, ,,dis-
cuții" pe teme spor.
tive, de care ducea
lipsă publicistica noas-
tră.

— Foarte exact.
Numai că ideea mă
frământa de mal
multă vreme. De
fapt, este imposibil
să fii atașat de 
mișcarea sportivă fă
ră ca să nu te fră
mânte problemele ei, 
să na le cauți rezol
varea. Mă gîndeam 
cit de utilă ar fi 
contribuția unor oa
meni ce girtdesc 
prin scris la dez
voltarea acestui feno
men de masă, carac
teristic pentru contem
poraneitate. Forțele 
consacrate ale tite-

raturii noastre ar putea avea un 
cuvlnt de spus in acest domeniu. 
Și nu mai vorbesc de cei 'tineri, 
care, firește, sini mai apropiați de 
mișcarea de pe stadioane. Teodor 
Mazilii, Radu Cosașu, N. Tertulian, 
V. Vintu — portar în echipa de 
fotbal a revistei „Contemporanul", 
S. Damian — extremă dreaptă și 
alți mulți pe care-i văd frămînfîn- 
du-se ca intr-un supliciu pe băncile 
terenurilor — „Uite frate, ce ocazie 
a ratat Georgescu! Phiii, numai să 
fi pus vîrful bocancului!!" — sînt 
atomi de literatură sportivă și aș
teaptă doar stimulentul care în 
mare măsură rezidă în propria lor 
voință. De altfel și coloanele presei 
sportive în general — și nu mă re
fer numai la „Sportul popular" — 
ar trebui puse mai des și mai larg 
Ia tndemina lor. Iar în intimpina- 
rea acestui deziderat, al colțului li- 
terar-sportiv, e necesar să revină și 
redacțiile propriu-zise, specialiștii 
sportului, tributari încă destul de 
mult avancronicii, cronicii, postcro- 
nicii ș.a.m.d., sau articolelor de a- 
naliză, adesea mult prea aride.

— O indiscreție: pe care dintre me
dalioanele sportive scrise pînă acum 
îl

Stadionul Tineretului este una 
cele mai vechi baze sportive ale 
pita lei. In anul 1912, o dată 
întemeierea ei, Federația Societăților 
de Sport din Ronânia ia iniția
tiva construim unui ansamblu sportiv 
cu o suprafață totală de aproxima
tiv 25 hectare pe o lungime de 1200 
m. de la rondul II de la șosea (Ar
cul de Triumf) pînă la Hipodrom 
și cu o lățime de circa 200 m.

Parcul sportiv era tăiat de o 
alee perpendiculară pe șoseaua Kise- 
leff care ducea la Școala de Agri
cultură și care împărțea terenul în 
două grupe distincte: cea de lîngă 
Hipodrom, 
complexul 
era dotată 
și o pistă 
lungă de 1200 m

A doua parte a 
tiv se întindea pe 
Tineretului

unde se găsește astăzi 
sportiv Dante Gherman, 
cu 5 terenuri de fotbal 
cicliști de pămînt bătut, 

și lată de 6 m. 
complexului spor- 
locul stadionului 

propriu-zis și cuprindea

terenuri de tenis 
atletismului care 
culară de gazon 
gime de 500 m și lățimea de 10 m. 
Pista a cărei linie dreaptă avea 
aproximativ 130 m era construită 
în așa fel încît permitea desfășurarea 
alergărilor pe 200 m în linie dreap
tă și a celor pe 400 m cu o sin
gură turnantă. Pentru cursele cu 
obstacole era prevăzută în interio
rul pistei pentru alergări de plat o a 
doua pistă specială care avea lun
gimea de 500 m și pe 
colele erau fixate o dată 
dea un a.

Deși conceput în anul 
sportiv al F.S.S.R., încă 
a fost inaugurat la 25 octombrie 
1915 cînd în incinta lui s-au desfăi 
șurat „Concursurile generale pentru 
campionatele de atletism interșcolar 
și amatori pe anul 1915".

și terenul destinat 
avea o pistă cir- 
mărunt cu o lun-

care obsta- 
pentru tot-

1912 parcul 
neterminat,

V. TEODORESCU '

Maracana, stadionul cu 220.000 locuri
In Brazilia ca și în cele mai multe 

țări de pe glob, fotbalul este spor
tul Nr. 1. Brazilienii se pot lăuda cu 
cea mai gigantică construcție spor
tivă din lume: stadionul Maracana 
din Rio de Janeiro.

Iată citeva date în legătură 
această construcție :

• Stadionul Maracana are o 
pacitate de 220.000 locuri, dintre
patru cincimi sînt locuri pe bănci.

• Pentru acoperirea sumei nece
sitate de construcție au fost folo
site și unele soluții deosebit de in

genioase. Astfel, uri număr de 30.000 
de iubitori ai fotbalului și-au cumpă
rat abonamente plătind anticipat cos
tul lor pe cinci ani, iar peste 100 de

cu

considerați cel mai reușit ?
— Fără îndoială... unul pe care-l 

voi scrie în viitor 1
Și pentru că am constatat că cele 

Cinci minute solicitate trecuseră... de 
vreun sfert de oră, i-am mulțumit lui 
AL Mirodan șî ne am despărțit. Nu 
pentru mult timp. Aveam să-l revedem 
pe stadionul „23 August" „ la masa pre
sei la meciul C.C.A. — M.T.K. („Ah, 
cum cm fost capabili să pierdem un 
astfel de mec!?"). Eram siguri că a 
doua zi, „Bambino" (întruchiparea ini
mii și conștiinței spectatorului nostru) 
va pune din nou punctul pe „i“. Și 
articolul nu s-a lăsat așteptat. Ba ne-a 
rezervat și o surpriză: Al. Mirodan 
nu e de acord cu un titlu din „Spor
tul popular". Se pare că... are un 
pic de dreptate I Dar despre asta, pe 
altă dată.

MIRCEA TUDORAN 
NEAGOE MARDAN

Un interesant ciclu de conferințe
In preocupările din ce în ce mai 

largi ale Societății pentru Răspîndi- 
rea Științei și Culturii, și-a găsit loc 
și sportuL De luni, aula Bibliotecii 
Centrale Universitare din Calea Vic
toriei nr. 88 va găzdui un ciclu de 
interesante și atrăgătoare corilerințe 
săptămînale în cadrul lectoratului de 
Cultură fizică și sport organizat de 
S.R.S.C. cu sprijinul U-C.F.S. oraș 
București. Sala aceasta, de altfel, a- 
re vechi... afinități cu sportul, deoa
rece ea a adăpostit 
ții ale campionatelor 
șah. Acum, însă, nu 
vor fi tentați să ia
aulei ci și iubitorii celorlalte disci
pline sportive pentru că — precum 
veți putea constata din programai de

mai jos — ciclul de conferințe este 
suficient de variat pentru a capta 
atenția tuturor.

al
PROGRAMUL CICLULUI 1 
LECTORATULUI DE CULTURA 

FIZICA Șl SPORT

Luni 2 iunie, orele 19: .De la o- 
lunpiadele elene la cele contempora
ne' (Egon Horn — activist 
U.C.F.S.).

ca- 
care

pătimași suporteri și-au cumpărat •- 
bonamente... pe toată viața I

• Datorită configurației sale, sta-' 
dionul Maracana este denumit „oala* 
din Rio și este destinat exclusiv 
jocurilor de fotbal. Tribunele sale — 
complet acoperite — nu sînt pre-: 
văzute cu nici un stîlp de susținere, 
așa că vizibilitatea este perfect* din 
orice loc.

• Accesul pe terenul de joc să 
face prin patru tuneluri rezervate e- 
chipelor, arbitrilor și organelor 
pază. Pentru a evita năvălirea 
blicului pe terenul de joc, acesta 
împrejmuit cu un șanț umplut 
apă, lat de trei metri și adine de 
metri jumătate.

de 
pu- 
este

cu 
doi

Din istoria fotbalului

mai multe edi- 
republicane de 
numai șahiștii 
loc în băncile

Luni 9 iunie, orele 19: „Intilnire 
cu veterani ai fotbalului". (Partici
pă Lazăr Sfera, Ion Bogdan, Au
gustin Botescu, 
Grecu, antrenori 
internaționali și 
antrenor federal

1866: se introduce în regulament 
regula ofsaidului;

1871 : portarul este autorizat să fo
losească mîinile ,’

1873: se instituie lovitura de colț 
(cornerul) ;

1874 : sînt folosite pentru prima dată 
jambierele;

1875: echipele încep să schimbe 
porțile după prima repriză;

1881 : apar arbitrii (pînă atunci, a- 
ceastă funcție era Îndeplinită de cei

pe teme sportive
(Prof. Ion Ionescu Dunăreanu) și 
„De la poteca ciobănească la marii 
pereți cuceriți de alpiniști" (Emilian 
Cristea — maestru al sportului).

Luni 23 iunie, orele 19: „Sportul, 
izvor de inspirație artistică' (Eugen 
Ciucă, sculptor. Aurel Giroveanu, 
compozitor, Mihu Dragomir, poet, 
laureat al Premiului de Stat).

Luni 30 iunie, orele 19: „O seară 
de șah cu maeștrii internaționali" 
(Dr. Octav Troianescu, Victor Cio- 
cîltea. Dr. Maria Pogorevici). Ințîl- 
nirea se va încheia cu un simultan

Gh. Constantinescu- de șah
de fotbal — foști
Coloman Braun —
al F.R.F.).

Luni 7 iulie, orele 19: „Sport și 
longevitate" (Dr. Traian Dumitrescu 
— lector universitar).

Conferințele vor fi urmate de pro
iecții și filme documentare sportive.

doi căpitani de echipă — fiecare în 
terenul său — pentru a semnala ire
gularitățile comise) ;

1890: este introdusă sancțiunea de 
la 11 m. ;

1902: spațiul de pedeapsă devine 
dreptunghiular (în loc de circular, cum 
era pînă atunci) j

1907: se stabilește că nu există ofsaid 
în teren propriu j

1925: modificarea regulei ofsaidului 
(este în poziție de „atară din joc" jivi 
cătorul care, în momentul pasării min-' 
gii se află înaintea ei iar între el și 
linia porții nu sînt doi — înainte de 
modificare, trei — jucători adverșL

LA START*)
Mănunchi de nervi întinși ca niște 

coarde, 
neliniști vagi etrăjulgerind stinghere* 
și singe-aprins și trupul care arde —i 
esență de suplețe și putere —

Un pocnet surd cu rezonant e-n fire, 
un ultim girul înmugurind speranța, 
și-apoi zoicnirea bruscă — nălucire 
de glezne albe depănind distanța...

♦ 
Iar undeva, un fir ca de zăpadă , 
iși scapără reflexefe discrete 
și-n larma cu tării de canonadă, 
atrage cit o mie de magnate.

Luni 16 iunie,
și cunoașterea frumusețitor patriei"

orele 19: „Turismul

ăXXIV) ...cînd mi-(i revizuieștî mașina.

i
A. ANDRIEȘ

*) Din revista „lașul literar"

!e Matty



treisferturi cara

mai tentați să

Concursul republican
de călărie de la Sibiu

vorbit mult în ultima vreme 
despre partidele nesatisfăcătoare fur
nizate de formațiile noastre fruntașe 
de rugbi din campionatul republican 
care se reia mîine. Intr-adevăr, cu 
excepția jocului S.C.A. •— Progresul, 
meciurile au fost Slabe din punct de 
vedere tehnic, tactic și bineînțeles 
spectacular. Motivul principal: jocul 
submediocru al liniilor de treisfer- 
ituri.

Din cauza fricii de a pierde, trei- 
sierturile noastre au fost învățate să 
joace cît mai simplu și cu cît mai 
jpuține riscuri. Jocul lor se limita, 
Seci, la acea invariabilă și plicticoasă 
•chemă: lovitură de picior în mar- 
jgime, aruncare de la tușe, grămadă 
și din nou lovitură în margine. Puți- 
nele atacuri care se încercau erau 
laterale și asta nu pentru a se face 
Încrucișări sau pentru a se realiza 
depășirea centrului. Eîe erau laterale, 
•țtentru că se îndreptau către acea 
«alvare care era marginea. Riscurile 
ier au astfel mai mici. în schimb 
•pectacolul suferea din plin.

Regulamentul internațional a fost 
fnodificat tocmai spre a favoriza jo- 
țcul rapid, deschis și combativ. Totul 
• fost făcut în favoarea spectacolului 
ți totuși acesta întîrzie să apară, 
dimpotrivă jocul devine parcă mai 
iurît. De ce? Iată la ce concluzii am 
ajuns, concluzii din care se desprind 
âiatural și soluțiile respective:

1. Pînă acum jucătorii treisferturl-

lor se plîngeau 
tașii nu-i lăsau 
voie, că ei vin 
și astfel nu au 
tăzi regulamentul ii fixează pe înain
tași, dind destul spațiu și, mai ales, 
timp treisferturilor. Dar cu această 
ocazie jucătorii din liniile dinapoi 
apar in lumina lor reală (lipsiți de 
tehnică, lipsiți de legătură între ei, 
de imaginație și, mai ales, de acel 
bagaj de scheme tactice fără de care 
o linie de treisferturi nu poate oferi 
un spectacol bun prin crearea de fa
ze variate).

de faptul că înain- 
să se desfășoare în 
prea repede în atac 

cîmp de joc etc. As-

2. Mijlocașii la gămadă preferă jocul 
ou înaintașii (joc mai sigur) combina
țiilor cu linia de 
implică riscuri.

3. Antrenorii sînt
lucreze cu înaintarea, negiijînd antre
namentul liniilor dinapoi, întrucît a- 
cesta este mult mai pretențios și mal 
dificil. Greșelile pe treisferturi sînt 
mai greu de reparat, deci și. munca 
de pregătire mai migăloasă.

4. Nu se încearcă, decît foarte puțin 
la antrenamente și de loc la jocuri, 
scheme tactice ca : foarfecele de toa
te felurile, recentrările, dublarea ari
pei de către mijlocașul la deschidere 
sau centru etc.

5. Jucătorii din liniile dinapoi suferă 
de un complex de inferioritate cauzat 
și de către înaintași, care la cea mai 
mică greșeală sînt gata să le-o repro
șeze.

6. Lipsa totală a unor materiale 
tehnico-tactice de documentare, în 
special despre jocul liniilor de trei
sferturi.

In încheiere, fac un apel la toți 
jucătorii și mai ales la colegii mei 
antrenori și tehnicieni, ca acum — 
la reluarea campionatului — să fa
cem un efort ca prin toate mijloa
cele să ieșim din impasul actual, 
ajungînd ca jocul treisferturilor să 
egaleze, ba chiar să întreacă pe cel 
al înaintărilor.

AL. CARNAPEL — antrenor

SIBIU 30 (prin telefon de la trimi
sul nostru). De două zile, Hipodromul 
orașului, frumos pavoazat, găz
duiește pasionantele întreceri de călă
rie care trebuie să dea tehnicienilor, 
duminică seara, răspuns cîtorva pro
bleme deosebit de importante pentru 
echitația noastră: Care este stadiul 
actual de pregătire al călăreților de 
la ptoba completă? Va confirma oare 
lotul de obstacole performanțele în
registrate în Italia ? Ce progres au 
înregistrat călăreții de dresaj ?

PROBA COMPLETA: primele 
rezultate; urmează întrecerile 
de obstacole.

I. Consfanfinescu (Progresul) a cîșfigaf 
prima etapă din „Cupa regiunii București" 

la ciclism
Prima etapă a „Cupei regiunii Bucu

rești", desfășurată ieri pe șoseaua 
Giurgiului, s-a caracterizat prin, rapi
ditate. In proba avansaților, victoria a 
revenit la sprintul final lui I. Con.- 
stanttnescu (Progr.) urmat de V. Do- 
brescu (C.C.A.), G. Șerban (C.C.A.), P. 
Gane (Minerul) și N. Maxim (Dinamo). 
112 km. în 2 h. 41’56”.’ Media : 41,500 
km./h. PE ECHIPE, primul loc: C.C.A.

La juniori, a .cîștlgat T. Ohanesian 
(C.C.A.), urmat ‘de Fl. Cristescu (Șc. 
Sp. Tin.) și G. Ghircoiaș (Șc. Sp. Tin.) 
40 km. în 1 h. 03’30”. Media 37.700 
km./h. întrecerea feminină a revenit 
Aureliei Drăghici (Dinamo), urmată 
de Maria Bisac (Progr.), Steliana Con.- 
stantinidis (Dinamo), Hermina iuh-asz

(Dinamo) și Ștelania Neagu (Progr.) 
24) km. în 35'53”. Media: 33,700 km./h.
Astăzi se dispută etapa a Iî-a. Pleca

rea la ora 15,50 de la km. 10 pe sos. 
Lehliu.

Rezultate după două zile la dresaj 
si fond 
(C.C.A.) 
C. Vlad 
Hur — 
(C.C.A.) 
a Il-a :
116,6; 2. Recer Oscar (Dinamo Buc.) 
pe Sidef — 206,6 ; 3. Gh. Soare (Din. 
Buc.) pe Cina — 494,5. Deși 
sentat de la startul acestei 
doj cai de valoare, Falnic și 
(accidentați), întrecerile din 
două zile au captat interesul 
participa nților. Un traseu pentru fond 
cu multe grade de dificultate printre 
care șl 20 de obstacole în teren va
riat, iată scena pe care a evoluat 
un mănunchi de 11 călăreți, temerari 
i-am putea numi dacă ținem 
că traseul numără mai bine 
km. Din această probă au mai 
să se desfășoare întrecerile de 
cole.

— Seria I : 1. Gh. Langa 
pe Machedon — 108,40; 2. 
(Dinamo Ploești) pe Ben 

119,80; 3. V. Bărbucean'u 
pe Merzuh — 134,34; Seria
1. Gh. Langa pe Lux —

PROBA DE OBSTACOLE: că
lăreți tineri, cai începători și 
cîteva surprize...

REZULTATE: Semiușoară: 1. Dan 
Mihăilescu (Recolta M.A.S. Buc.) pe 
Mărgea 0 puncte timp 30 sec.; Semi- 
ușoar^i, juniori și fete: I. V. Ghi- 
țescu (Rec. M.A.S.) pe Gheorghița 0 
p. 57,5 sec; Ușoară: 1. VI. ~ 
(C.C.A.) pe Rapsod 0 p. 38 sec.

O adevărată avalanșă de călăreți 
tineri de la Recolta Sibiu, ‘ 
Ploești, Recolta M.A.S. Buc. 
cai începători, din rîndul cărora se 
detașează prin calitățile sale naturale 
calul Viorel încălecat de Gh. loja 
(Din. Ploești). In general, Dinamo 
Ploești a prezentat un lot valoros de 
cai tineri, vădind o preocupare pen
tru recrutarea și pregătirea de ma
terial cabalin corespunzător. O parti
cipare numeroasă (90 concurenți) s-a 
înregistrat și la proba de categorie 
ușoară, unde Mircea Stancu (Recolta 
Sibiu) și Stana 
au întregit seria 
locuri fruntașe în

Fulger

Stejarul 
și de

Petre (Din. Buc.) 
surprizelor ocupînd 
clasament.

au ab- 
probe 

Jegălia 
cele 

tuturor

seama 
de 18 
rămas 
obsta-

Sibiul, o bună pe- 
dttel pasionant.

DRESAJ: 
pinieră j un

Rezultate: dresaj juniori : 1. 1.
Kramer (Rec. Sibiu) pe Balsam 462 
pct. Categoria ușoară: 1. Oprea
(C.C.A.) pe Bolero 564 p. Înaintea 
oricăror comentarii consemnăm cu 
bucurie evoluția și de data aceasta, 
a tinerilor călăreți de dresaj de la 
Recolta Sibiu. La categoria ușoară, 
spectatorii (din păcate foarte pu
țini) au urmărit un interesant duel 
între I. Oprea pe Bolero și Gh. Teo- 
dorescu (Din. Buc.) pe Cincinal, vic
toria revenind primului cu un avan
taj de trei puncte.

DAN G1RLEȘTEANU 1

Cîteva amănunte în legătură 
cu concursul de gimnastică de la Sofia
Spicuiri din presa din R. P. Bulgaria și din discuțiile purtate cu reprezentanții noștri

Campionatul republican de hochei pe gheață 
—categoria A— pe anul 1958 

se redispufă după o nouă formulă
ta una din ultimele sale ședințe, 

Biroul federației de hochei și patinaj
• luat în discuție problema activității 
•eompetiționale interne și, în special,
• campionatului republican de hochei 
categoria A. care — după cam se 
știe — nu s-a încheiat încă. In dorin
ța de a asigura acestei întreceri un 
nivel ridicat și pentru ca ea să se 
poată disputa în cele mai bune con- 
dițiuni. Biroul F.R.H.P. a hotărît ca 
•nul acesta campionatul republican <fe 
ftochei pe gheață să 
după o nouă formulă.

Astfel, întrecerea va 
faze:- o etapă de calificare 
meu final. La 
disputa intre 
București, pe 
vor lua parte 
goria A și primele 6 clasate în cam
pionatul categoriei B. Aceste 14 for
mații vor fi împărțite în două serii, 
în fiecare serie sistemul de disputare 
«1 întrecerii fiind sistemul turneu, 
nianai tur.

se desfășoare

avea două 
și un tur- 
(ce se vaprima fază

5 și 15 decembrie la 
patinoarul artificial) 

cele 8 echipe de cate

Mîine, prima reuniune 
pe velodrom

Activitatea conipetițională pe ve
lodrom, în acest sezon, începe mîi
ne cu desfășurarea primei ediții a 
„Cupei Federației Române de Ci
clism". Cei mai valoroși specialiști 
ai curselor pe velodrom — 1. loni- 
ță, V. Oprea, St. Lemîndroiu, O. 
Voicu, Tache Petre, Dan Budișteanu 
și alții — își vor disputa întâieta
tea în cadrul unui meci omnium 
(triațlon) compus din: 400 m. in
dividual (start de pe loc); viteză; 
semifond pe 40 ture, cu sprint la 
fiecare 5 ture. Programul va fi 
completat cu o cursă de eliminare.

O dată cu întrecerile de mîine, 
iubitorii concursurilor pe velodrom 
vor putea asista duminical la ~~ 
treceri de viteză și la alergări 
semifond.

Reuniunea de mîine începe 
ora 9,30, iar în jurul orei 12 
avea loc și sosirea din cursa 
fond „Cupa regiunii București".

în
de

la 
va 
de

consumarea primei etape, totDupă 
la București, va avea ioc turneul fi
nal la care vor participa echipele cla
sate pe primele trei locuri în fiecare 
serie. Turneul final se va desfășura 
de la 19 la 30 decembrie a. c. după 
sistemul turneu, însă tur și retur.

Așadar, după noua formulă, în 
campionatul categoriei A la hochei pe 
gheață rămîn numai 6 formații. Aces
tea vor lua parte, în continuare, la 
campionatul categoriei A pe anul 1959. 
Privind participarea lor la campio
natul de anul viitor, Biroul F.R.H.P. 
a stabilit că aceste 6 formații, deci 
oele mai bune echipe de hochei pe 
gheață din țara noastră, au obligația 
ca în anul 1959 să-și formeze și să. 
antreneze echipe de juniori. Forma
țiile de juniori ale echipelor de cate
goria A vor lua parte la concursul 
republican de juniori pe care F.R.H.P. 
îl va organiza în toamna anului 1959 
sau în primăvara lui 1960. Hotărîrea 
Biroului F.R.H.P. ni se pare deose
bit de importantă și o considerăm de 
un real folos pentru asigurarea creș
terii die noi cadre în hocheiul pe 
gheață. Rămîne doar ca cele 6 for
mații (și n-ar fi rău ca, indiferent de 
obligații, și alte echipe să-și alcătu
iască formații de juniori I) să se ocu
pe în mod serios de problema crește
rii tinerelor cadre.

O dată co venirea echipelor 
noastre de gimnastică de la Sofia, 
am reușit prin, intermediul presei din 
R. P. Bulgaria și al amănuntelor ofe
rite de sportivii și conducătorii dele
gației noastre să lămurim cauzele 
surprinzătoarei înfrîngeri a formației 
feminine și diferența de scor nefireas
că cu care a pierdut echipa mascu
lină.

însăși presa de specialitate din So
fia subliniază superioritatea manifes
tată de gimnastele noastre. Ast
fel, cunoscutul redactor de specialitate 
Iordan Petkov în articolul întitulat 
„Gimnaștii bulgari au învins cu ușu
rință, iar la fete s-a dat o luptă crîn- 
cenă“ spune că „gimnastele Bulgariei 
au progresat foarte mult, dar sînt 
încă în urma gimnastelor din Romî- 
nia“. Și din restul articolului rezultă 
superioritatea manifestată de repre-

sol și bîrnă, echipa R.P.R. a 
veritabilă demonstrație. Sîn- 

linia justă a descifrării exizr- 
itnpuse și stăpînim tehnica

tn seama neacomodării io.- cu apara
tele concursului. Se impune si Iacei» 
antrenamente in condiții cit mai Me 
rite. Frederic Orendi a fost de departe 
cel mai bun gimnast din acest concurs, 
dar notelesale au purtat de multe ori 
amprenta subiectivismului arbitrilor, 
amprentă oare a determinat să pier
dem întâlnirea la o diferență nereaiă".

FREDERIC O REN DI

zentantele noastre, mai ales în pri
vința compoziției exercițiilor.

Reîntoarse în țară, gimnastele noas
tre au vorbit cu satisfacție de fap
tul că — în ciuda rezultatului — 
comportarea lor a fost la nivelul aș
teptărilor. Antrenoarea federală Ma
ria lonescu ne-a declarat: „La exer
cițiile impuse și mai cu seamă la 
sărituri, 
făcut o 
tem pe 
ci ții lor
executării elementelor grele și a exe
cutării artistice a elementelor de le
gătură. La exercițiile liber a- 
lese păstrăm un mare avantaj com
pozițional, dar este adevărat că gim
nastele Bulgariei execută foarte teh
nic toate exercițiile lor. ta concursul 
de la Sofia am reținut următoarele 
probleme principale pe care trebuie 
să le rezolvăm în scurtul timp ce a 
mai rămas pînă la mondiale: ampli
tudinea la sărituri (primul zbor), 
desprinderile de pe bîrnă, coborîrea la 
paralele impus și obișnuirea gimnas
telor noastre cu asistență feminină".

Arbitrul Robert Podlaha recunoaște 
valabilitatea înfrângerii echipei 
euline, dar socotește exagerată 
rența. „Adversarii au fost mai 
— spune tov. Podlaha — însă 
echipa noastră ar fi concurat la 
vărata ei valoare, gazdele nu
invincibile. Nesiguranța manifestată de 
gimnaștii noștri o pun în primul rînd

mas 
dife 
buni 
dacă 
ade- 
erau

Echipele de hochei pe iarbă în progres
Spre deosebire de edițiile precedente 

ale campionatului republican de ho
chei pe iarbă, cînd majoritatea jocu
rilor ofereau dispute confuze, pline de 
neregularități, datorite în mare măsură 
slabei pregătiri și necunoașterii regu
lamentului, anul acesta, echipele în
scrise în competiție s-au prezentat 
schimbate radical în bine.

Acest lucru l-am putut observa în 
special la echipele din seria I, tinde 
întrecerea este deosebit de strînsă, 
toate formațiile luptînid de la egal la 
egal. Același lucru se poate spune și 
despre echipele din celelalte două se
rii, dacă analizăm rezultatele înregis
trate în primele două etape.

In seria a 11-a pierită evidențiată

în primul rînd echipa Recolta Mar- 
ghita. Inițial, această formație nici 
n-a fost inclusă în campionat și nu
mai datorită retragerii echipei Elec
trica din Timișoara a fost înscrisă. 
Conducătorii colectivului din Marghi- 
ta merită toată lauda pentru eforturile 
depuse. Trebuie să știți că secția de 
hochei pe iarbă din Marghita 
dispune de o echipă masculină, 
una feminină și una de juniori, lu
cru ou care nu se pot mîndri multe 
colective. O formă bună o a'raită cele 
două echipe orădene, Dinamo și E- 
lectrioa, unde se lucrează cu toată 
conștiinciozitatea; rezultatele nu au 
înțîrziat deci să se arate.

In seria a Ill-a, Progresul Gbeoc»

ghieni continuă să conducă în cla
sament ca și în anii precedenți. Și 
aici trebuie să remarcăm două echipe 
nou înființate care au o comportare 
meritorie. Este vorba de Tîrnava O- 
dorhei și Politehnica Orașul Stalin, 
care au realizat victorii de prestigiu 
în prima etapă. Politehnica a reușit 
să învingă în deplasare pe Progre
sul M. Ciuc, echipă care a fost tot 
deauna prezentă la finalele campiona
tului.

Toate acestea ne fac să credem că 
în acest an lupta pentru cîștigarea 
primului loc în serii va fi deosebit 
de pasionantă datorită valorii apropi
ate a echipelor participante.

.(*• h-i

De ce nu se joacă 
vara baschet , 

și in restul țării?
In sfîrșit, revedem meciuri de bas

chet în nocturnă ! Turneul interna
țional organizat de colectivul sportiv 
Olimpia în Capitală și întrecerile or
ganizate de același colectiv pentru 
formațiile fruntașe din București au 
constituit și constituie frumoase ini
țiative, care au un dublu efect : a- 
dună un mare număr de spectatori 
și asigură activitatea conipetițională 
a jucătorilor. Dacă adăugăm acestor 
două turnee pe cel inițiat de clubul 
Rapid, care a invitat pe baschetba- 
liștii de la Burevestnik Tbilisi, vedem 
că echipele bucureștene au asigurată 
o activitate interesantă, ale cărei 
roade desigur că se vor arăta în 
toamnă.

Din țară nu am primit Insă 
nici o veste. De la încheierea campio- 
1 rutelor republicane, formațiile din 
Cluj, Tg. Mureș, Timișoara sau O- 
radea și-au întrerupt activitatea și 
și-an limitat probabil preocupările 
doar la antrenamente. Nu avem 
nici o veste despre organizarea vreu
nui turneu internațional și nici măcar 
despre inițierea unor întîlniri între 
formațiile fruntașe ale acestor orașe 
sau o vizită a lor în București. Ne 
amintim că acum cîțiva ani turneele 
cu participarea echipelor din orașele 
amintite deveniseră tradiționale, iar 
jocurile jnter-orașe erau așteptate cu 
mult interes. Acum însă, se pare că 
la Timișoara, Cluj, Tg. Mureș, Ora
dea, Iași, Craiova, Satu Mare. Arad 
sau Constanța comisiile locale, co
lectivele și jucătorii au căzut într-e 
stare totală de toropeală. Spe
răm ca aceasta să fie doar o situa
ție de moment și că echipele pro
vinciale. urmînd exemplul celor din 
Capitală, se vor întrece în cît mai 
multe competiții amicale. „Cupa de 
vară" care începe astă-seară pe te
renurile C.S.U. trebuie să constituiri 
un prim stimulent.

D. S,



Carnet atletic
special la C.C.A. a 
mi fană, cu 
este departe 
întrecerilor 
blican.

efectivul 
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acestui

cărei echipă fe- 
pe c.are-1pe care-1 are, 

putea face față 
campionat repu-

Învingători cu 3*0 (1*0)

Dinamoviștii bucureșteni au făcut o repriză bună 
(a doua) in partida cu Dinamo Moscovaln urma desfășurării meciurilor din 

adrul etapei a Il-a a campionatului

Clasamentele campionatului 
pe echipe

vede, în clasamentul

republican de atletism pe echipe, cla-
samentele 
mătoarea

acestei cor 
înfățișare:

npetiții au ur-

1. Dinamo
GENERAL

4400 827:426 8
2. U.A.S.R. 44 00 780:467 8
3. Rapid 4301 740:579 6
4. Metalul 4301 678:575 6
5. T.C.H. 4202 626:610 4
6. Re<colta 4103 583:648 2
7. Voința 4103 350:750 2
8. Progresul 4 0 0 4 524:788 0
a. c.c.a 4004 307:672 0

-1. Dinamo

B ARB ATI

4 4 9 0 566:259 8
2. U.A.S.R. 4400 532:265 8
3. Rapid 4 3 0 1 483:374 6
4. Recolta 4301 369:429 6
5. C.C.A. 4202 351:378 4
6. Metalul 4103 411:403 2
7. T.C.H. 4103 382:390 2
8. Progresul 4004 318:530 0
9. Voința 4004 156:537 0

1. Metalul

FEMEI

4400 267:172 8
2. Rapid 4 4 0 0 257:205 8
3. Dinamo 4301 261:169 6
4. T.C.H. 4 3 0 1 235:210 6
5. U.A.S.R. 4 2 0 2 248:208 4
6. Recolta 4103 214:219 2
7. Voința 4183 194:213 2
8. Progresul 4004 206:258 0
9. C.C,A 4 0 0 4 56:294 0

se

Numeroase concursuri la sfîrșrtul 
acestei săptămîni

După cum 
general, doar două echipe sînt neîn
vinse pînă acum. După cît se pare, 
și în acest an lupta pentru cuceri
rea titluldi de campion republican 
pe echipe se va da tot între Dinamo 
și U.A.S.R. Și iată că în etapa ur
mătoare a competiției este progra
mată Șnrtîlnirea dintre aceste două 

echipe! Partida va avea loc la Cluj 
41a 21-22 iunie, în dadrul etapei a
IH-a a campionatului. La această dată 
Chriul va găzdui toate meciurile eta- 

U. A. S. R -Diuamo-Recolta 
lW|Wci-Voința-Metalu];

T.C.H.-C.C.A. Totodată 
și o întîlnire „cheie* 
feminine ale cluburilor 
Rapid.

Cum pînă la etapa a 
rămas cîteva săptămîni, 
teptat ca majoritatea echipelor parti
cipante să-și revizuiască formațiile și 
mai ales să și le completeze. In a- 
ceastă privință ne gîndim în mod

Iarăși un sfîrșit de săptămînă plin 
pentru 'atletism! Intr-adevăr, pentru 
astăzi și mîine sînt programate în 
țară o serie de concursuri foarte in
teresante. Astfel, la Cîmpulung Mus
cel se vor desfășura întrecerile din 
cadrul tradiționalei „Cupe a Musce
lului", iar în opt orașe vor ‘avea loc 
întrecerile din cadrul etapei regionale 
a campionatelor republicane de ju
niori: regiunea Bacău la Roman, reg. 
Bafa Mare la B. Mare, reg. Craiova 
la Craiova, reg. Iași la Iași, reg. 
Oradea la Oradea, reg. Stalin la Oria, 
șui Stalin, reg. Suceava Ia Rădăuți 
și reg. Timișoara la Reșița. Tot a- 
cum va avea loc etapa pe oraș a a- 
celeiași competiții, dar numai pentru 

orașul București. In Capitală între
cerile se vor desfășura pe stadionul 
Republicii, astăzi de Ia ora 17,00. 
mîine dimineață de la ora 8,30 și luni 
de la ora 17,00. In legătură cu aceste 
concursuri, o precizare din regula
mentul întrecerilor: juniorii și ju
nioarele din categ. a Il-a (15-16 ani) 
nu au voie să participe la probele 
juniorilor din categ. I (17-18 ani),- 
ln cadrul întrecerilor de astăzi, pe 
sitadiooui Republicii se va desfă

șura și proba de săritură în înălțime 
pentru senioare, l'a care va lua parte, 
printre altele, . și maestra sportului 
lolanda Balaș.

Primul gol al iniilnirii de jot. Babor.e trimite balonul în plasă pe 
lingă portarul Salinov.

(Foto: I. MIHAICA)

revenirea de formă ma- 
partidele din ultimele

Progrtesul- 
va avea loc 
între echipele 
Metalul Ș'

IlI-a au 
este de

măi
aș-

Confirmînd 
nifestată în 
două săptămîni, Dinamo București a 
întrecut joi după-amiază pe Dinamo 
Moscova cu 3—0 (1—0). Trebuie
spus însă, că dinamoviștii bucureș- 
teni au jucat cu adevărat bine nu
mai repriza secundă cînd au desfă
șurat acțiuni rapide, au pasat în 
adîncime, s-au găsit mai ușor, în- 
tr-un cuvînt au avut superioritatea 
pe care nu au putut să și-o asigure 
în prima parte a întîinirii, deoarece 
au jucat lent, lateral, au ținut prea 
mult mingea. Poate că la comporta
rea nesatisfăcătoare din primele 45 
de minute să fi contribuit golul (ve
nit prea devreme) din min. 4 al lui 
Babone. Dar fapt este că în această 
repriză, doar apărarea și în spe
cial 1. Lazăr — de netrecut — a 
luptat cu mare ambiție. Formula de 
echipă, din repriza secundă ni s-a 
părut mai combativă, mai inspirată 
în acțiuni, mai periculoasă în fața 
porții. Subliniem că dacă Dinamo 
București va continua să joace și In 
viitor cu seriozitate și convingere.

dacă va insista în mod special asu
pra măririi rapidității acțiunilor ofen
sive în careul de 16 m., va realiza 
comportări tot mai bune, așa cum 
ne-a oferit în partida cu Newcastle 
și în repriza secundă a întîinirii de 
joi.

Dinamo Moscova a desfășurat un 
bun joc de cîmp, în special în prima 
repriză, ci nd a fost mai mult în 
posesia balonului și a dovedit o con
stantă legătură între compartimente. 
Oaspeții au fost însă lipsiți de efi
cacitate, ei au greșit multe pase.

De ce—

Antrenori mai puțini cunoscuți ai tinerei generații de boxeri
Ziarele noastre remarcă deseori și pe bună dreptate ioalta calificare 

și competența unora dintre antrenoru noștri de box. De wenrie unui ioa 
Popa sau Constantin Nour, Aurel Vei ntraub. Marco Spakov, Maetu Docu- 
lescu, Gheorghe Axioti ș. a. sint legate multe dintre succesele boxului ro

ne vom ocupa insă in acest articol de aceste figuri cunoscute, 
îndrepta privirile către

mînesc. Nu 
ci ne vom 
de boxeri.

aiți îndrumători ai tinerei generații

cuprinsul țării zeci dePe întreg
antrenori de box muncesc cu pasiune; 
fi^hgație și modestie. In centrele 

^^^PEtive boxul a luat o mare dez 
voi ta re, din mîna lor au ieșit pugi- 
liștii cunoscuți de astăzi, car? ne a- 
duc victorii internaționale de presti 
giu. lată lucruri care uneori se uită. 
Mai zilele trecute, la Federația romî- 
nă de box răsfoiam un album împre
ună cu antrenorul sibian Victor Ale
xandru. Filă după filă, ne trecea prin 
fața ochilor toată pleiada actuală a 
boxului romînesc. Deodată Victor A- 
lexandru tresări, ln fața noastră, în 
foaia albă acoperită într-o parte de 
un scris mărunt, care reprezenta o 
scurtă biografie, ne zîmbea campionul 
european Gheorghe Negrea. Nu poate 
fi descrisă emoția pe care o încerca 
fostul antrenor al actualului campion 
european. „De la mine a pornit" — ne 
spunea el, cu mîndrie dar și cu o 
melancolie pe care nu și-o putea as
cunde. Și asemenea lui Negrea, an 
ide an, au răsărit numeroase talente |
— operă migăloasă, perseverentă dar 
nobilă, a unor modești antrenori pro
vinciali — care au îmbogățit pluto
nul boxerilor noștri fruntași.

Cine nu-i cunoaște pe Vasile Mariu- 
|an, Martin, Farkaș, Maximilian Bidl, 
Octavian Cioloca, pe revelația ulti 
melor finale de campionat de la Bucu
rești ■— tânărul de 19 ani Andrei Far 
kaș ? Dar destul de puțini știu că 
aceste talente reprezintă munca mi
găloasă de ani, a antrenorului și 
pedagogului timișorean Ludovic Am- 
bruș, Gheorghe Popescu 
cunoștință a noastră, 
cese remarcabile 
tean. Sub ochii lui 
dezvoltat campionul

tot el a descoperit și a cultivat taien 
tul tinerilor Parei Paul, Pavel Ena- 
che și Constantin" Kiss. Numele fui 
Vasile Secoșan este cunoscut de mult 
peste hotare. El a fost una din „muș
tele" care s-au impus cu deosebită tă
rie în boxul nostru amator. Acum an
trenorul Secoșan pregătește o nouă 
pleiadă de boxeri de valoare în „ce
tatea de foc" a Reșiței.

O veche cunoștință a amatorilor de 
box: Luca Romano. Școala sportivă 
de tineret din Capitală este în mîini 
bune și, după cum demonstrează fap
tele, antrenorul 
obțină succese 
Romano nu a 
de campion, în

pe cale să-și .răzbune* maestrul: ti 
nărui Ștefan Cocnănescu și-a măsurat 
forțele într-o finală de campionat na
țional cu Vasile Mariuțan (Ia care, 

firește, a pierdut), iar de curînd, cu 
fostul campion Dumitru Ciobotaru. 
Juniorul Vasile Netea — o altă des
coperire a lui Luca Romano — a șl 
cucerit titlul de campion al țării.

Am amintit mai sus doar de o par
te dintre antrenorii care cresc și e- 
ducă noua generație de pugiliști. Dar 
trebuie să amintim și de munca însu
flețită și rodnică a lui Constantin 
Dobrescu (Brăila), T. Marinescu 
(Cîmpina), N. Florescu (Iași), 
Gh. Marinescu (Galați), Cristian

Romano e pe cale să 
mai mari. Dacă Luca 
cucerit niciodată titlul 
schimb elevii săi sfat

Panaitescu (Școala sportivă C. 
Lung), Gh. Lurigu (Hunedoara), Pe
tre Mihai și Ion Tudorache (Ploești), 
V. Baciu (Constanța), N. Ștefu (A- 
rad) — antrenori cu experiență, în 
jurul cărora se string sute de tineri 
dornici să cunoască tainele sportului 
cu mănuși, lată lucruri care nu tre
buie uitate 1

..nu se caută o modalitate ca an
trenorilor și arbitrilor — tehnicienii 
de bază ai fotbalului nostru — să li 
se asigure, pe stadioanele din Bucu
rești, condiții de vizionare a jocurilor 
mai bune decît cele oferite de locurile 
din peluze, unde au in prezent acces? 
Sugerăm federației de fotbal să in
tervină pe lîngă I.E.B.S. pentru a 
obține accesul antrenorilor și arbitri
lor în sectoarele centrale ale tribune
lor sau pe băncile din fața tribune
lor de Ia stadioanele ,23 August* și 
Republicii.

...a fost uitat bunul obicei ca înain 
tea fiecărui joc, de campionat sau 
internațional, stațiile de amplificare 
de pe stadioanele din Capitală să 
comunice spectatorilor formațiile echi 
pelor și — atunci cînd este cazul — 
schimbările intervenite în cursul jo 
cului, în aceste formații ? De ase
menea, stațiile ar putea comunica și 
rezultate ale principalelor 
țiuni sportive din ajun sau 
dimineții.

manifesta 
din cursul

cu Foresta

R. CALARAȘANU

• Iu jocul său restanță
Fălticeni, Combinatul Poligrafic Bucu
rești a obținut joi' o victorie ușoară 
cu 6-1, (4-0) prin punctele înscrise
de Nunu (2), Matei, Mihăescu, Che- 
țan și Halagian. Bucureștenii au fost

—r o veche 
obține suc- 

în boxul ploeș- 
a crescut și s-a 
Petre Popescu și

Vă reamintim că începînd eu con
cursul Pronosport nr. 22 intră în vi
goare modificările aduse regulamentu
lui care are ca scop mărirda posibili
tăților de premiere. Astfel, în cazul că un 
meci din program se anulează, toate 
variantele primesc la meciul respectiv, 
gratuit, pronosticul exact. Participan- 
ții pe buletine colective care au indicat 
la meciul anulat duble sau triple vor 
primi și un număr de premii du
blu sau respectiv triplu, lată deci un 
mare avantaj pentru toți participanții 
și în special pentru cei pe buletine co
lective.

De asemenea, s-a hotărît ca în 
cazul cînd nu se găsesc variante cu 
12 rezultate, premiile să revină în ordi
ne participanților cu 11, 10 și 9 re
zultate exacte, ș.a.m.d. După cum se 
poate ușor constata concursul Prono
sport de mîine vă oferă tuturor mari 
șanse de a fi premiați. Pentru aceasta 
grăbiți-vă deoarece concursul Pronos
port nr. 22 se închide în Capifelă mîi
ne la ora 12.

• Plata premiilor de la concursul 
Pronosport nr. 21 și Pronoexpres nr. 
19 se face în Capitală astăzi după a- 
miază începînd de la ora 17 la Agen
ția Lots-Pronosport din Calea Victo
riei 22—24 (pasajul Bijuteria).

*) Rubrică reejactată de I.S. Loto-Prono
sport,

onospori
*)

Știința

5

41

variante

variante

a

a

cite

cite

adeseori tocmai pasa care trebuia 
să preceadă șutul. Apărarea, lipsită de 
experiență, a făcut greșeli. De una 
dintre ele au și profitat Nicușor și 
Surii, ultimul mareînd un gol.

Iată de altfel cum au fost în
scrise punctele: MIN. 4 — Suru îl 
deschide în adîncime pe Babone ca
re — deși jenat de fundașul 
reușește să marcheze : 1—0; 
— Nunweiller îi pasează lui 
jumătatea terenului. Acesta 
cursă ,și după ce driblează 
versari, trimite pe lîngă

Jukov —■' 
MIN. 48 
Suru la 
face o 

doi ad- 
Salinov: 

2—0; MIN. 55 — fundașul Jurcen- 
ko vrea să trimită mingea înapoi 
portarului Salinov, Nicușor intercep
tează și pasează lui 
din spate — care 
gherit: 3—0.

Arbitrul S. SEGAL 
formațiile :

DINAMO BUCUREȘTI: Uțu — FL 
Angnei (eopaj, i. Lazar, motroc 
(Szbko) — Al. Vasile (Călinoiu), 
rvunweiuer — v. Angnei, ivicușor 
(Koszegy), Erie (Alexandru Vasile), 
Babone, Suru.

DINAMO MOSCOVA: Salinov — 
Jukov, Baikov, Jurcenko — Sokolov, 
Cislenko — Urin, Matnîkin, Korșunov 
(Korolenko), Sapovalov, Rijkin.

Cei mai buni au fost: Uțu, I. La- 
zâr, Nunweiller, Nicușor, Suru, V. 
Anghel (Dinamo București), Baikov, 
ookoiov, MamtKin, Kijkin (vinamo 
Moscova).

EFTIMIE 1ONESCU

Suru — venit 
înscrie nestin-

a condus bine

superiori tot timpul. Oaspeții au ali
niat o formație lipsită de patru titu
lari. Unicul loc gol a fost înscris 
de Grigore. Bun arbitrajul lui L. Is- 
rael-București.

• Jocuri de selecție de juniori pen
tru tabăra națională: Sel. regiunii 
Cluj — Sel. R.A.M. 3-1 (1.0). Au 
marcat: Adam (2) și Miclea, res
pectiv . gy. Se/, regiunii Baia Mare — 
Sel. regiunii Oradea 4-1 (1-0). Am 
marcat: Fogarassi (2) și Incze (2), 
respectiv Tomeș. Sel. reg. Stalin — 
Sel. reg. Hunedoara 6-4 (3-2). Joc 
foarte frumos.

A început
R.P

la tenis de masă

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT Nr. 23 

din 8 iunie 1958
I. Progresul București

Timișoara (cat. A.)
II. Raoid București •— Dinamo Cluj 
(Cat. A.)
III. Steagul Roșu Or. St. — C.G.A 
(Cat. A.)
IV. Jiul Petroșani — Dinamo Bucu
rești (Cat. A.)
V. C. s. ............. .........
(Cat. A.)
VI. C. S.
ești (Cat. A.)
VII. Poiana Cîmpina
Bacău (Cat. B.)
VIII. C.F.R. Arad — Progresul Si
biu (Cat. B.)
IX. Minerul Baia Mare
Sîrniei C. Turzei (Cat. B.)
X. Prahova Ploești — Progresul 

Suceava (Cat. B.)
XI. Foresta Fălticeni — Farul Con
stanța (Cat. B.)
XII. Partizan Reghin

Lupeni (Cat. B.).
• PREMIILE PRONOEXPRES
In urma omologării concursului 

Pronoexpres ar. 19 s-a stabilit că nici

Tg. Mureș U.T.A

Oradea — Petrolul Plo-

Dinamo

Ind

Minerul

o variantă nu a obținut premiul de ca
tegoria I și a Il-a. Conform regula
mentului se reportează pentru con
cursul Pronoexpres nr. 20 cu tragerea 
din urnă miercuri 4 iunie 250.000 lei 
pentru categoria I-a și 93.381 lei pentru 
categoria Il-a.

Categoria III: 
18.676 Tei fiecare.

Categoria IV : 
2.277 lei fiecare.

Categoria V.- 271
344 lei fiecare.

Categoria VI: 841
111 lei fiecare.

Fond de premii: 7Î6304 lei.
• Omologarea primului concurs 

Pronoexpres la care s-a pus în apli
care noul sistem de acordarea premii
lor (2 numere de rezervă și 6 categorii 
de premii) a confirmat marile șanse de 
premiere pe care le oferă. Așa se ex
plică faptul că fondul de pre
mii la ultimul concurs a atins 
cea mai mare eifră de pînă acum. 
Dintre premiați cea mai frumoasă per
formanță a obținut-o posesorul buleti
nului 131.409 înregistrat pe borderou! 
51.334/71 la agenția 17 din reg. Cons
tanța. Este vorba de uri buletin co
lectiv de 8 numere care obținînd 5 nu
mere exacte din cele 6 de bază i-a a- 
dus posesorului 3 premii de categoria 
III și 15 de categoria V-a adică 
61.188 lei. Satisfăcător, față de cej 84 
lei jucați de premiant 1

variante

variante

a

a

cîtr

cîte

ARAD 30 (prin telefon). Astăzi, în 
sala Palatului cultural, excelent ame
najată, a început disputarea „Cupei 
R.P.R.** la tenis de masă, ediția 
1958. S-au disputat primele două tu
ruri ale probelor de simplu masculin 
și simplu feminin (74 concurenți și 
32 concurente). Dintre partidele care 
au avut loc s-a detașat net întîlnirea 
dintre Șirlincan și Bottner, victoria 
revenind pînă ia armă primului ju
cător cu 2-1. Restul partidelor au 
fost mediocre ca valoare, probabil și 
din cauza căldurii care a influențat 
randamentul jucătorilor. Iată cîteva 
rezultate mai interesante: simplu 
masculin: Negulescu-Sîndeanu 2-1, 
Andronache-A. Truppel 2-1, Negules- 
cu-Majtenyi 2-1, Reiter-Kohalmi 2-0, 
lonescu Soare -Ga vrilescu 2—1. 
Simplu feminin : Ida Takacs-Luci Slă- 
veseu 2—1, Martha Tompa-Ana Gier- 
ling 2—0, Geta Pitică-Anita Babikian 
2—0, Angelica Rozeanu-M. Procopeț 
2—0, Aida Silberman-Teli Gropescu 
2—0.

Dintre rezultatele înregistrate în 
primul tur al probelor de dublu, re-: 
marcăm pe următoarele: Irma Mai 
gyari, Bujor-Ida Takacs, Peseh 2 0, 
Anita Babikian, Bunea-Diia Merkler, 
Șirlincan 2—0. Aida Silberman, Nai 
zarbeghian-Martha Tompa, Gravriles- 
cu 2—0 (dublu mixt); Kohalmi, Sza- 
bo-Gavrilescu, Demeter 2—111, Ella 
Constantinescu, Bottner-Stan llie, 
Ardeleanu 2—0, Angelica Rozeanu, 
TIarasztosi-Matenyi, Rosenberg 2—0 
(dublu bărbați) ; T.uci Slăvescu, Aida 
Silberman-Doina Vușcan, Elena Ră- 
dtiică 2—0 t(dublu feminin).

Emeric Grunwald-wtespondent.



Astăzi la ștrandul „Dante Gherman1*

Inaugurarea sezonului de vară
Luni se deschid centrele de învățare

a înotului pentru elevi
Așadar, natația își inaugurează 

astazi Oficial — în București și în 
alte 9 orașe ale țării — activitatea de 
vâra. Cu acest prilej, Federația romî- 
hă de specialitate organizează un con
curs (prin corespondență) deosebit 
de' interesant prin caracterul său ine
dit. Competiția va înregistra, se pare, 
judecind după eforturile depuse de fe
derație precum și de comisiile regio
nale și raionale, un succes organiza
toric și mobil izatoric. 1

In ceea ce privește latura tehnică a 
întrecerilor pe care le vom urmări as
tăzi la ștrandul „Darte Gherman” din 
Capitală, pare și ea asigurată: cel 
puțin așa ne lasă să sperăm înseși 
rezultatele înregistrate la ultimele con
cursuri de verificare. Atunci, înotăto
rii bucureșteni, aflați la primele lor e- 
voluții în bazin de 50 m. au și reușit 

»să doboare 4 noi recorduri republicane.
Programul de astăzi alcătuit, în ex

clusivitate, din probe de viteză (pen
tru prima dată în acest sezon) poate 
să aducă noi modificări pe tabela re
cordurilor republicane. Unul dintre 
recorduri, cel de la 100 m. bras (1:15,0 
; timp standard) fixat la 1 mai 1957 
Stă și acum neclintit După părerea 
noastră, el nu va mai supraviețui multă 
vreme și chiar astăzi după confrunta
rea brasiștilor noștri fruntași (Oanță, 
Heitz, Mitrofan) se pare că va ceda 
locul unei cifre superioare timpului 
standard.

Performanțe superioare celor de 
anul trecut se pot realiza și la cele
lalte procedee tehnice : craul, spate, 
fluture. In sfîrșit, în programul con-

Noile norme de clasificare sportivă la iahting
IAHTING

Maestru
1. Să cucerească de 3 ori locul I în 

campionatele R.P.R. sau să depă
șească de trei ori 50 la sută din 
concurenții străini intr-un concurs 
internațional, aceste două condiții 
putîndu-se substitui reciproc, sau

2. Să ocupe locul I—III ia un Cam
pionat european sau locul I—IV la 
un Campionat mondial sau la Olim
piadă.

Pentru fete, normele de mai sus 
trebuie realizate în concursuri mixte, 
sau să fie realizate de cinci ori — 
în loc de trei ori — în concursuri 
rezervate fetelor. In cazul in care 
normele respective se realizează atît 
în concursuri mixte cît și în con
cursuri rezervate fetelor, realizarea 
o dată a normei intr-un concurs

Cele mai interesante 
întreceri ale sfîrșitului 

de săptămină
Din bogatul program sportv al a- 

cestui sfîrșit de săptămină sînt unele 
evenimente care se detașează prin 
importanța sau prin tradiția lor. Pen
tru a veni în ajutorul cititorilor noș
tri, semnalăm cele mai importante 
evenimente ale programului sportiv 
intern.

• Jocuri liotărîtoare în campiona- 
—tele de handbal. Mîine cele trei cam

pionate republicane programează o se
rie de partide decisive pentru confi
gurația clasamentului. Dintre ele se 
detașează întîlnirea de la București 
dintre echipele feminine OLIMPIA și 
FLAMURA ROȘIE SIBIU, clasate pe 
primul și respectiv locul al treilea în 
clasament.

• Derbi în campionatul de polo. 
Capul de afiș al etapei a IV-a (pe
nultima a turului) din campionatul 
Categoriei A îl formează întîlnirea 
dintre. DINAMO București și C.C.A., 
ambele echipe neînvinse pînă acum.

® Un meci de mare tradiție în 
rilgbi. Mîine se reiau jocurile din ca
drul campionatului categoriei A Ia 
rugbi. In centrul atenției se situează 
partida dintre două puternica echipe 
bucureștene: DINAMO (actual lider) 
șl C.C.A. înaintea acestui joc decisiv 
situația primelor trei locuri în clasa
ment este următoarea:

1. Dinamo București
2. C.F.R. Grivița Roșie
3. C.C.A. 

cursului care începe la ora 18 sînt 
incluse și întreceri de sărituri, de
monstrații de înot artistic și meciuri 
de polo pe apă.

★

Tot la ștrandul „Dante Gherman" 
se desfășoară mîine dimineață de la 
ora 9,30 în cinstea Zilei Internațio
nale a Copilului un concurs rezervat 
înotătorilor pînă la 14 ani inclusiv.

DESCHIDEREA CENTRELOR
DE NATAȚIE PENTRU COPII

Luni 2 iunie se deschid în Capi-- 
fală centrele de învățare a înotului 
pentru copii. Centrele sînt organizate 
de Federația romînă de natație în co- 
laborare cu Ministerul Invățămîntului 
și Culturii și vor funcționa în toate 
orașele sau taberele de vară care au 
condiții minime pentru o astfel de ac
tivitate. La București activitatea de 
bază se va desfășura la centrul nr. 1 
„Dante Gherman" (șos. Kiseleff) unde 
există două mari bazine special ame
najate în acest scop. Printre celelalte 
centre, bine amenajate, se numără și 
centrul de la Palatul Pionierilor (Co- 
troceni) și ștrandul Ministerului Invă- 
țămîntului și Culturii (lacul Tei). In 
aceste centre sînt primiți copiii între 
7 și 14 ani. Intrarea la bazin ca și în
vățarea înotului sînt gratuite. Ora- 
riul zilnic eete următorul: seria I: 
de la ora 8—10,30; seria a 11-a : ora 
11—13,30; seria a IlI-a : ora 14— 
16,30. Ciclurile de inițiere încep la 1 
și 15 ale fiecărei luni.

mixt, echivalează cu realizarea ei de 
două ori într-un concurs rezervat 
fetelor.
Categoria 1

1 Să fi ocupat o dată locul I, sau 
de două ori locul II în maximum 
doi ani, la campionatul R.P.R. sau 
In concursuri cu caracter republi
can, sau

2. Să se fi plasat printre primii 70 
ta sută clasați într-un concurs in
ternațional.
Categoria a Il-a

Să fi făcut parte dintr-un echipaj 
plasat în primele 50 la sută locuri 
la o competiție cu caracter orășe
nesc sau în primele 70 la sută locuri 
la o competiție de cel puțin impor
tanța unui concurs republican. Dacă 
numărul echipajelor este fără soț, 
rotunjirea se face in minus.
Categoria a IH-a

Să fi făcut parte dintr-un echipaj 
care a terminat un concurs cu ca
racter orășenesc, cu cel puțin trei 
regate si 7 echipaje.
Confirmarea categoriei

Pentru confirmarea categoriei se 
cere ca în maximum 2 ani de la ob
ținerea normei, să se realizeze o

6 5 0 1 78:11 16
5 5 0 0 64 : 6 15
6411 85:31 15

In Capitală
AZI

CICLISM. — Ora 15.3», km 10 Șos. 
Lehliu, etapa a Il-a «din cadrul „Cupei 
regiunii București**.

BASCHET. — „Cupa de vară4*, teren 
C.S.U., de la ora 17UM : Rapid — 
I.P.G.G. (m.), Olimpia — C.C.A. (f), 
Metalul — F.B. (m.).

NATAȚIE. — Ștrandul Dante Gher
man4*, de la ora 18 : concurs de des
chidere a sezonului de vară.

ATLETISM. — Stadionul Republicii, 
de ia ora 17 : etapa pe oraș a Cam
pionatului R.P.R. de juniori.

HOCHEI PE BARBA. — Stadionul Ti
neretului: ora 17: C.S.U. București—
Acvila București.

MÎINE
CICLISM. — Ora 9.30, pe velodromul 

Dinamo, „Cupa Federației Romîne de 
Ciclism4*.

— Ora 9 : de la tem s — șos. Pitești, 
plecarea în etapa a Hl-a a „Cupei re
giunii București** (sosirea pe velodro
mul Dinamo).

AVIAȚIE. — Ora 8, aeroportul Clin- 
ceni (Șos. Alexandria): concurs inter
național de parașutism.

TIR CU ARCUL. — Ora 9 pe tere
nul de lingă „Plantația de du-zi“ din 
str. Vatra Luminoasă : demonstrația de 
tragere cu arcul.

BASCHET. — „Cupa de vară**, teren 
C.S.U., de la ora 17.30: Rapid — I.C.F. 
(f). Constructorul — Start (f), Dina
mo — Proiectantul (m).

NATAȚIE. — Ștrandul ,,Dante Gher- 
man“, ora 9.30 : concurs pentru copii 
(în cinstea Zilei Internaționale a Co
pilului) ; ora 11: Dinamo București — 
C.C.A. (în cadrul campionatului da 
polo).

HANDBAL — Teren Dinamo, ora 
10 : Dinamo — Stăruința Odorhei (m> 
cat. B) ; teren C.C.A., ora 11.30 î

In zonele campionatului 
republican de popice

Surprize, întreceri echilibrate 
și procentaje valoroase

Amatorii de popice din Sibiu, Ora
șul Stalin, Tg. Mureș, Roman, Arad, 
Giurgiu, Sf. Gheorghe și Constanța 
au avut ocazia, săptămîna trecută, să 
asiste la întrecerile care urmau .să 
desemneze echipele finaliste ale cam
pionatului republican. De la bun în
ceput trebuie să subliniem că majo
ritatea protagonistelor s-au prezentat 
la nivelul posibilităților lor reale, si- 
tisfăcînd sută la sută exigența nume
roșilor spectatori.
CELE MAI MERITUOASE ECHIPE

28 de echipe împărțite în opt zone 
s-au întrecut pentru calificarea în ul
tima fază a campionatului național. 
Marți dimineața am fost în măsură 
să cunoaștem numele celor patru for
mații masculine și tot atîtea feminine, 
care începînd de miercuri își vor dis
puta întîietatea pe arenele din Bucu
rești. Acestea sînt: Petrolul Ploești, 
Unirea Roman, C.S. Oradea și Voința 
Alba Mia la bărbați, Recolta M.A.S. 
Buc., Voința Timișoara, Oțelul Roșu Tg. 
Mureș și Voința Sibiu la femei. Dar 
mai merituoase dintre finaliste ni s-au 
părut Voința Alba Iulia, Unirea Ro
man, Voința Timișoara, Oțelul Roșu 
Tg. Mureș și G. S. Oradea care au 
depășit echipe de certă valoare, im- 
gunîndu-se prin precizia în lansarea 
bilei, omogenitate și o mare putere 
de luptă. Cuvinte de laudă merită și 
echipele din zonele Orașul Stalin, Sf. 
Gheorghe (fete), Tg. Mureș, Arad și 
Sibiu (băieți) care au furnizat întîl- 
niri echilibrate și de bună calitate.

UN PUNCT NEVRALGIC...
Fiecare din cele opt zone a avut 

cîte una sau chiar și două favorite 

singură dată norma la una din con
dițiile prevăzute la categoria res
pectivă.

Toate performanțele de mai sus 
se socotesc îndeplinite numai în ca
zul în care sportivul respectiv a 
participat efectiv la cel puțin 70 la 
sută dm regatele concursului res
pectiv, calculul făcîndu-se prin ro
tunjire.

Secunzii trebuie să posede breve
tul de regată pentru clasa de am
barcațiuni în care au realizat norma, 
în caz contrariu li se va da catego
ria imediat inferioară aceleia ale 
cărei norme le-au îndeplinit.

SLALOM NAUTIC
Categoria I

Să obțină locul I la campionatul 
R.PJt. sau de două ori locul I la 
concursul R.P.R. doi ani consecutiv. 
Categoria a U-a

Toți sportivii care se clasează in 
primele 75 la sută la un campionat 
R.P.R., concurs R.P.R. sau obțin locul 
I—IU la concunsuri cu caracter re
gional sau orășenesc.
Categoria a IH-a

Toți sportivii care au participat la 
un concurs regional sau orășenesc.

C.C.A. — Tehnometal Timișoara (un. 
-cat. A) ; teren Progresul F.B., ora 
16.45 : C.S.U. Buc. — Știința Timișoara 
(f. cat. A.); ora 1« : Olimpia Buc. — 
Fi. roșie Sibiu (f cat. A).

RUGBI. — Stadionul Dinamo, ora 9; 
Dinamo — C.C.A. ; stadionul P.T.T., 
ora 18 : Rapid (tost P.T.T.) — Geoteh- 
ntoa ; stadionul Tineretului, teren IV, 
ora 18 : C.S.U. București — C.F.R. 
Grivița roșie ; stadion Geotehnlca ora 
18 : C.S.A. PLoești — C.S.U. Iași (me
ciuri în cadrul campionatului catego
riei A).

Stadionul Tineretului, teren III, oră 
9: S.P.C. — Arhitectura; teren II, ora 
11.30 : Vulcan. — Petrolul Pitești ; ora 
18 : Minerul — Petrol Chimie ; teren 
IU, ora 18 : Agronomia — Gloria ; te
ren Dinamo Tonola ora 11.30 : DinA 
mo Miliția — Aurora Orașul Stalin 
(meciuri în camp, categoriei B).

FOTBAL. — Stadion Giiulești, ora 
10.30: C.F.R. — Dinamo Bîrlaid (cat. 
B) ; teren Obor, ora 10 : C.S.U. — 
Foresta Fălticeni (cat. B) ; teren Du- 

; ora 10.30 : Metalul — Ancora 
Galați (cat. C) ; teren Obor, ora 8.15 : 
Confecția — Șantierul Naval constan
ța (cat. C).

ATLETISM. — Stadionul Republicii, 
de ia ora 8.30 : etapa pe oraș a Cam
pionatului R.P.R. de juniori

HOCHEI PE IARBA. — Stadionul Ti
neretului: ora 17: C.S. 6 București— 
Dinamo Cra iova.

In țară
AZI

LUPTE. — Lugoj : concurs da veri
ficare ou participarea unor luptători 
Iugoslavi. 

dar spre surprinderea generală, nu
mai Voința Timișoara șf Petrolul 
Ploești au reușit să se califice în 
finală. Cum se explică faptul că pu
ternicele echipe I.CTR. București, Vo
ința Tg. Mureș și campioana țării 
de anul trecut. Voința Craiova, aa 
fost scoase din cursă deși au reali
zat scoruri destul de ridicate ? Ex
plicația insuccesului lor o găsim în 
comportarea individuală inegală de 
la concurs la concurs. La Tg. Mureș, 
Voința din localitate a obținut cele 
mai mari procentaje pe echipe, 3928 
p.d. și 3973 p.d., pentru ca în me
ciul decisiv cu Unirea Roman să ob
țină un scor inferior ultimului re
zultat cu 153 p.d. După 686 p.d. și 
672 p.d. Lazăr Bereczi a avut o ne
așteptată cădere în acest meci, reali- 
zînd doar 615 p.d. Asemenea com
portări inegale au fost frecvenje 
în întrecerile zonale. Cauza? O insu
ficientă pregătire morală și de voință. 
Altfel nu se explică de ce marea ma
joritate a jucătorilor noștri fruntași 
se pierd cînd adversarul direct preia 
conducerea.

Șl C1TEVA EXCEPȚII
Ne bucură însă faptul că au fost 

totuși jucători și jucătoare care da
torită conștiinciozității cu care s-au 
pregătit au avut o comportare con
stantă, realizînd procentaje apropia
te și valoroase. Maria Korpos (100 
bile mixte, 379,391,382), Maria Ba
logh (386,386,377), Ana Berbecs (401, 
370), Ileana Nagy (388,384), Tiberiu 
Szemenay (160 bile mixte, 677,674, 
681), Alex. Benedek (681,646,654), 
Nic. Vasilat (678,644,658), Ivati Vic
tor (651,661), G. Răducanti (620,643), 
Nic. Constantinescu (619,643), I. Di- 
nescu (619,653), C. Solomon (638,653, 
637) și A. Dărărriuș (654,645,631) au 
arătat o precizie aproape matema
tică în aruncarea bilei, ceea ce le-a 
înlesnit rezolvarea unor figuri ex
trem de dificile. Valoroasele lor per
formanțe n« îndreptățesc să punem 
multe speranțe în ei.

TR. IOANIȚESCU

Un nou concurs 
moiociclisi

Duminică dimineața se va desfășura 
pe stadionul Constructorul, în organi
zarea colectivului sportiv „ Ge oteluri- 
ca“, un interesant concurs motoclcllst. 
Alergătorii vor lua startul în spectacu
loase probe de îndemînare, pe o pistă 
presărată cu diferite obstacole. La •• 
ceste întreceri vor lua parte cei mai 
buni motoci ci Iști din Capitală. Este 
așteptată cu mult interes evoluția spor
tivilor de la C.C.A. care au concurat 
chiar In această lună la un mare con
curs internațional de obstacole, des
fășurat la Praga.

FOTBAL. — Ploești : Petrolul — 
Newcastle United ; Sibiu : Progresul — 
Partizan Reghin (cat. B); Galați : Ști
ința — Textila Buh uși (cat. C); Ga
lați : Gloria C.FJt. — Carpați Sinaia 
feat. C)

MIINE
RUGBI. — Timișoara : Știința — 

Progresul București (cat. A) ; Buzău: 
C.F.R. — Petrolul Ploești (cat. B); 
Brăila : Unirea — Aeronautica Bucu
rești (cat. B) ; Bînad : Constructorul — 
S.N.M. Constanța (cat. B) ; Galați : 
Știința — Zimbrul Tecuci (cat. B) ; 
Roman: Laminorul—F.B. Galați (cat. 
B) ; Sibiu : Progresul — Utilajul Pe
troșani (cat. B); Timișoara : C.F.R. — 
Locomotiva Cluj (cat. B) ; Cluj : 
Știința — Chimica Tîrnăveni (cat. B); 
Petroșani: Știința — Șantierul Hune
doara (Cat. B).

POLO PE APA. — Tg. Mureș: 
ILEFOR — C.S.U. București ; CHuj : 
Știința — Start București (meciuri în 
cadrul campionatului republican).

LUPTE. — Lugoj : concurs de veri
ficare ©u participarea unor luptători 
iugoslavi.

HANDBAL. — Jlm,bolta : Victoria — 
Metalul Reșița ; Timișoara : Știința — 
Textila Cisnădie ; Făgăraș : Chimia — 
C.S.U. București ; lași : Știința — Di
namo Orașul Stalin; Ploești: petro
lul — Voința Sibiu (meciuri în ca
drul camfpionatui-ui masculin cat. A) ; 
Reșița : Metalul — Steagul roșu Bucu
rești ; Oodlea: Măgura Codlei — Re
cord1 Mediaș; Ploești : Metalul II r- 
Gloria Sighișoara ț Tg. Mureș: ILEFOR 
Progresul Orașul Stalin (meciuri în ca
drul campionatului reminîn cat. A) ; 
Reșița : Olimpia — Din&mo Tg. Mureș;

REZULTATE DIN CAMPIONATUL 
DE TENIS DE MASA AL 

CATEGORIEI A
Dubla întîlnire restanță dintre e- 

chipele (masculine și feminine) Pro
gresul Cluj și C.S.U. București a 
luat sfîrșit cu victoria formațiilor 
Progresul Cluj. Rezultate tehnice; 
fete: 3—0: Maria Biro — Irma Ma
gyar! 2—0, Marta Tompa — Mariana 
Barasch 2—0, Biro, Tompa — Ma- 
gyari, Barasch 2—0; bărbați: 5—1: 
Negulescu — Andronache 2—1, Co- 
bîrzan — Pîrvu 2—0, Gavrilescu — 
Zaharia 0—2, Cobîrzan — Andro
nache 2—1, Negulescu — Zaharia 1
2—1, Gavrilescu — Pîrvu 2—0. (Gli- 
ga /cn-corespondent).
ECHIPA DE BASCHET „PANAIOT

VOLOV- ÎNVINGĂTOARE LA 
ORAȘUL STALIN

In cadrul turneului pe care-1 între
prinde in țară, echipa masculină d» 
baschet „Panajot Volov** din Koîarov- 
gra<i (Bulgaria) a Jucat cu formația 
Steagul roșu Orașul Stalin de care a 
dispus cu scorul de 74-63 (36-23). Oas
peții își încheie turneul în țara noas
tră azi» cînd vor juca la Craiova cu 
o echipă locală.
„CUPA CONSTANȚA* LA VOLEI
începînd de astăzi și pînă la 3 iunie. 

Constanța găzduiește o interesantă 
competiție de volei masculin și femi
nin dotată cu „CUPA CONSTANȚA**, ’ 
ediția a IH-a, organizată de U.C.F.S. 
regional prin comisia regională de vo
lei. La întreceri participă echipele 
masculine Dinamo, C.T.F.T. și I.T.B. 
din București, Tractorul Orașul Stalin, 
C.F.R. Craiova și două echipe din Con
stanța, ca și echipele feminine Com
binatul Poligrafic și M.I.G. din Bucu
rești, Voința ‘Orașul Stalin și o echipă 
din Constanța.

PENULTIMUL ACT AL „CUPEI v
REGIUNILOR” LA Ol NA F

Mîine se dispută penultima etapă a 
„Cupei regiunilor4* la oină după ur-^^ 
mătorul program : reg. Stalin — orașuț^^B 
București (arbitru P. Tănăsescu) ; reg.^^ 
Baia Mare — reg. Timișoara (arbitru 
Snnion Spătanu) ; reg. Cluj — reg. Su
ceava (arbitru P. Ciolacu). Meciul reg. 
Pitești — reg. Constanța a fost amînat.
REUNIUNE DE LUPTE PENTRU

COPII
Clubul sportiv Rapid în colaborare 

cu comisia orășenească de lupte orga
nizează în cinstea Zilei internaționale 
a copilului o interesantă reuniune de 
lupte greco-romane rezervată copiilor 
și pionierilor..

Competiția va avea loc în sala Ciu
lești n duminică 1 iunie ineepind de 
la orele 1* dknlneața.

REVISTA ILUSTRATA 
DE SPORT

cu interesante foto-repertaje de pe 
toate terenurile de sport.

CITIȚI DE DOUA ORI PE LUNA

STADION

Bacău: Mureșul Periam; Sibiu : Ba
lanța — C. F. R. București ; Ga
lați : Știința — Voința Sighișoara ; 
Arad : I.C.A. — C.S. Marina Cons
tanța (meciuri în cadrul campionatu
lui masculin cat. B).

FOTBAL. — C. Turzii: Industria Sîr- 
mei — U.V. Arad; Hunedoara: Cor- 
vinul — C.F.R. Timișoara ; Arad : 
C.F.R. — Știința Cluj ; Cluj : C.F.R.
— Gaz Metan Mediaș ; Reșița : Meta
lul — Minerul Baia Mare ; Luperă : 
Minerul — Tractorul Orașul Stalin (se
ria p ; Focșani : Unirea — Flacăra 
Moren 1 ; Bacău : Dinamo — Prahova 
Ploești ; iași : Știința — Poiana Cîm- 
pina ; Suceava : Progresul — Combi
natul Poligrafic București ; Constanța: 
Farul — Dlnamo Obor; seria a n^a 
(meciuri în cadrul campionatului ca
tegoriei B).

Tg. Ocna : Oituzul — Victoria Te
cuci; Brăila: Dinamo — Locomotiva 
Pașcani ; Bacău : Steaua Roșie — Glo
ria Dorohoi ; Botoșani : Textila — 
Știința I.M.F. Iași; Moinești: Pet-rotul
— Sp. Muncitoresc Rădăuți ; lași : 
C.F.R. — Rulmentul Bîrlad (seria I) ; 
Cîmțpina : Rafinăria — Metalul Tîrgo- 
viște ; Medgidia : I.M.U.M. — Sinteza 
Victoria ; Pitești : Petrolul — Olimpia: 
Giurgl-u ; Pitești : Dinamo — Torpedo 
(seria a Il-a) ; Arad : Indagrara — 
Olimpia Reșița ; Cugir : U.M, — Uni
rea Rm. Vîlcea ; Tg. Jiu : Flacăra — 
Dunărea Corabia ; Tr. Severin : C.F.R.
— Feroviarul Craiova; Craiova: Rovi
ne Grivița — Flacăra Orăștie ; Craio
va : Știința — Metalul ‘Oțelul Roșu 
(seria a IH-a) ; Cărei : Recolta — So
meșul S. Mare ; Salon ta : Stăruința — 
Dinamo B. Mare ; Tg. Mureș: Voința
— Textila Sft. Gheorghe ; Siighet+Tîsa 
—- Rapid Cluj ; Tîrnăveni : Chimica — 
Mureșul Toplița ; Oradea : Fl. roșie — 
Arieșul Turda ; Bistrița : Gloria — Stă
ruința Oradea ; seria a IV-a (meciuri 
în cadrul campionatului categoriei O-

Timfișoaira : Știința — Dinamo Praga 
(Cupa Dunării).



De vorbă cu Vivian Chalwyn
membru al Comitetului Olimpie Australian

• Incîntat de realitățile sportive din Romînia • Despre „se
cretele" succeselor înotătorilor australieni • Sportivii romîni au 
lăsat bună impresie la Melbourne • îngrijorări (financiare) pentru 
Roma • „Vă așteptăm cu

Ne-a vizitat la redacție 
membru în Comitetul Olimpic 
rații sportive, a făcut aproape

inima deschisă, în Australia".
un oaspete de departe. Dl. Vivian Chalwyn, 
Austra lian și îrt conducerea mai multor fede- 
20.000 km pentru a ajunge în Europa în cali

tate de conducător al unui numeros lot de sportivi australieni la Jocurile Im
periului Britanic, de la Cardiff. In pu (Inul 
cerile, el a făcut o vizită în R. P. Un gară 
Comitetelor Olimpice din cele două țări.
Afinitatea d-Iuî Chalwyn cu spor

tul nu stă numai în lungul șir de... 
titulaturi de pe cartea sa de vizită. 
El a fost sportiv în adevăratul sens 
al cuvîntului, judînd fotbal în mai 
multe echipe amatoare din Anglia, 
apoi (tot ca amator) în formații pro
fesioniste de mare rezonanță ca North 
Preston, Hall City și Leeds United, 
a tăcut parte de mai multe ori din 
reprezentativele Federației engleze, a 
alergat în probe de fond și de cros, a 
cîștigat cîteva turnee de tenis, a înotat 
și a jucat polo, n-a fost străin nici 
de sporturile naționale ale anglo-saxo- 
nilor, golf-ul și cricket-ul. Iar o veche 
cicatrice deasupra sprîncenei, subțire 
ca un fir de ață, arată că odinioară 
oaspetelui nostru i-a plăcut și boxul.

— Ar fi fost mai simplu să ne spu
neți ce sporturi... n-ați practicat în 
lunga dumneavoastră activitate pe sta
dioane.

Oaspetele nostru zîmbește.
— intr-adevăr, iubesc mult spor

tul. Din păcate însă într-un mo
ment cînd speram într-o mare 
performanță cariera mea a fost 
brusc curmată de război.

— Da, războiul a făcut mult rău si 
sportului

— De aceea, continuă Vivian 
Chalwyn, trebuie să stabilim 

„ contacte cit mai strinse între
■ tineri și sportivi pentru a ne

aduce modesta contribuție la 
marea cauză a apărării păcii. 
Acesta este de altfel și mobtiu! 
mișcării olimpice.

Oaspetele nostru — de profesie ar
hitect — a fost plăcut impresionat de 
avfntul mișcării de cultură fizică din 
Romînia și în special de frumusețea 
construcțiilor și amenajărilor care găz
duiesc întrecerea! sportivă, pe care 
Ie-a privit cu ochi de specialist.

— Bazele dumneavoastră spor
tive și stadioanele sînt foarte 
frumoase, dovedind o grijă deo
sebită față de mișcarea sportivă. 
Linia arhitectonică modernă este 
totdeauna încadrată într-un pei
saj corespunzător. Verdeață, foar
te multă verdeață. Pretutindeni, 
parcuri. Aceasta 
ticarea sportului 
plăcută și mai

— In țara noastră, 
lume, de altfel, sînt 
performanțele sportivilor australieni și 
tn special ale înotătorilor care în ac- 
fealul sezon au stabilit, dacă nu ne 
mșelăm, aproape 40 recorduri mon
diale. V-am fi recunoscători să ne 
spuneți cîteva principii din sistemul 
de pregătire a înotătorilor dumneavoa
stră.

— Australia excelează după 
cum se știe în sporturi ca înot, 
tenis, cricket, canotaj acade
mic, călărie, golf, atletism. Deci 
toate sînt sporturi care se prac
tică în aer liber. Disciplinele 
de sală (box, scrimă, gimnastică, 
haltere, lupte) sînt mai puțin 
practicate la noi. După cum știți» 
toată populația Australiei tră
iește pe coastă, în imediata 
vecinătate a oceanului. Și fiindcă 
toți sînt aproape de apă, trebuie

răgaz pe care i l-au 
și R. P. Romînă, ca

dat între- 
invitat al

să înoate.inevitabil să Învețe
In Australia toată lumea înoată. 
Și, dintr-o mulțime atît de mare 
este firesc să se nască mai muilți 
campioni. Înotul se învață în 
școală, se predă la bazine de 
natație. Copiii încep antrena
mentele regulate de la virsta de 
10 ani. Ei urmează un plan 
special de pregătire care include 
deopotrivă elemente de dezvol
tare a condiției fizice și de în
sușire a tehnicii. Și atunci nu-i 
de mirare că la 13 ani ei încep 
să bată recorduri.

— V-am ruga să ne spuneți ce im
presie a produs în Australia evoluția 
sportivilor romîni la Jocurile Olimpice 
din

Halterofilii americani
aplică experiența sportului sovietic

Sezonul sportiv al acestui an, în 
afara numeroaselor competiții interna
ționale, este dominat de întîlnirile bi
laterale în multe discipline dintre re
prezentativele Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite ale Americii.

Baschetbaliștii și hocheiștii ameri
cani au evoluat în U.R.S.S., în timp 
ce luptătorii și halterofilii sovietici 
au susținut tntîlniri în S.U.A. Iubi
torii de atletism așteaptă cu nerăb
dare marele meci de la Moscova din
tre echipele celor două țări, după 
cum amatorii canotajului sînt dornici 
să urmărească întrecerile celor mai 
buni vîslasi sovietici și americani, 
programate pe apa lacului Himki. Tot 
în acest an, echipa de șah a Uniunii 
Sovietice va pleca în S.U.A.

De pe acum întîlnirile sportivilor 
acestor două mari țări au și dat 
roade, concretizate în numeroase per
formanțe de valoare, într-un util 
schimb de experiență, în lărgirea și 
întărirea legăturilor de prietenie.

Aflăm astfel că conducătorii spor
tului din S.U.A. au hotărît să re
vizuiască total programul de pregă
tire al halterofililor și se folosesc 
pentru aceasta de experiența și învă
țămintele dobîndite în întîlnirile 
halterofilii sovietici. In S.U.A. au 
introduse norme de clasificare 
haltere pentru atribuirea titlului
maestru precum și a categoriilor 
a II-a și a IlI-a.

cu 
fost 

la 
de
I,

„Normele noastre — scrie pres^ 
sportivă din S.U.A. — au fost alcăi 
tuite pe baza normelor asemănătoare, 
existente de mai mulți ani in U.R.S.S.’', 
Astfel, pentru a obține titlul de mag? 
stru se cer următoarele performanțe' 
în ordinea categoriilor: 300 kgr.; 315 
Kgr., 340, 347,5, 390, 408, 424 Kgr, 
In U.R.S.S. titlul de maestru cores
punde următoarelor performanțe (tot 
în ordinea categoriilor): 300 Kgr., 
322,5, 350, 385, 410, 420, 43o Kgr. In 
pluș, în S.U.A. a fost creată cate
goria „supragrea“ pentru halterofili a 
căror greutate proprie depășește 102,5 
Kgr. La această categorie titlul de 
maestru se obține realizînd 440 Kgr. 
(bineînțeles la triatlon).

face ca prac- 
să fie și mai 
sănătoasă, 
ca oriunde în 
bine cunoscute

1956.
— Am remarcat din cele pes

te 70 de națiuni, spune dl. Chal
wyn, delegația Rommiei, care a 
obținut mari succese în probele 
de canotaj, box, tir. Și o dată cu 
succesele, sportivii romîni au 
cucerit multe simpatii prin ati
tudinea lor plină de corectitu
dine și prietenie.

— Fiindcă
Olimpice, cum priviți cea de a XVI l-a 
ediție a marii întreceri programată la 
Roma ?

— Pentru noi, australienii, di
ficultatea cea mai mare o con
stituie drumul. De altfel, europe
nii se „revanșează" de data a- 
ceasta. Drumul acesta este legat 
de grele probleme financiare. 
Vrern să trimitem la Roma o 
delegație de 120 persoane (ca 20 
oameni mai mulți decît au fost la 
Helsinki). Dar procurarea fon
durilor necesare r amine o mare 
problemă. La noi, de obicei, a- 
ceste fonduri se string din co
lecte publice, din diferite mani
festări sociale și cultural-spor
tive. De multe ori chiar și spor
tivii trebuie să contribuie. In 
orice caz, va fi deosebit de greu.

— In ciuda marii distanțe care ne 
desparte, am dori' să vă întrebăm cum 
vedeți în viitor posibilitatea intensifi
cării relațiilor sportive romîno-austra- 
liene?

— Cel mai rezonabil ar fi 
spune Vivian Chalwyn, ca 
sportivii australieni să viziteze 
Romînia cu prilejul turneelor pe 
care le întreprind în Europa. O 
bună ocazie ar fi Jocurile Olim
pice de la Roma, înaintea sau 
după terminarea cărora sportivii 
australieni ar putea să evolueze 
în țara dumneavoastră. In ceea 
ce privește pe sportiva romtni, 
ei vor fi totdeauna primiți în 
Australia cu inima deschisă.

Am mulțumit interlocutorului nostru 
pentru vizita amicală ce ne-a făcut o 
și pentru bunăvoința cu care a ținut 
să răspundă la întrebările noastre.

V. CH.

De la Montevideo la Stockholm
Scurtă trecere în revistă a edițiilor de pînă acum ale campicnatiiui mondial de fotbal

La 20 mai 1928, la congresul 
F.l.F.A. ținut cu ocazia Jocu
rilor Olimpice de la Amsterdam, 

a fost definitiv aprobat, cu 25 voturi 
pentru și 5 contra, proiectul unui cam
pionat mondial de fotbal, proiect în

cidcn-te grave ale titularilor) pierzînd 
în fața viitorilor campioni — urugua- 
ienii — cu 0—4. In semifinale, Argen
tina învinge S.U.A. cu 6—1 și Uru
guay pe Iugoslavia cu același scor. In

ție a campionatului mondial : Combl
— Monsegrio, Atlemandi — Ferrari 
IV, Monti, Bertolino — Guaita, Meazza; 
Schiavio, Ferraris, Orsi.

veni vorba de Jocurile

A TREIA EDIȚIE, 1938 — FRANȚA

Cea de a treia ediție a avut Ioc îri 
Franța, în 1938, și ca sistem de dîs-l 
putare a copiat ediția precedentă, pari 
fidele fiind tot eliminatorii. Naționala’ 
țării noastre a fost eliminată în primul 
tur de Cuba după două partide: 3—3^ 
1—-■ In finală. Italia a învins Un- 
garia cu 4—2 după un meci de toată 
frumusețea. Italia dare cucerește pen-l 
tru a doua oară titlul a prezentat for-l 
Riația : Olivieri — Foni, Rava — Se- 
rantoni, Andreolo, LocateUi, Biavatti, 
Meazza, Piola, Ferrari, Colausi.

1

Prima finală a campionatului lumii (Montevideo 1930). Echipele
Argentinei (in jachete) și Uruguayu lui salută publicul.

promovarea căruia au avut un rol pri
mordial conducătorii de atunci ai fe
derației franceze de fotbal Jules Rimet 
Și Henri Deiauney.

1930: URUGUAY
PRIMA CIȘTIGÂTOARE

Uruguay și capitala ei Montevideo 
cîștigă primele dreptul de a organiza 
competiția inaugurală a campionatului 
lumii in 1930, la startul căruia se ali
niază o puternică coaliție a echipelor 
americane (Argentina, Brazilia, Boli
via, Chile, S.U.A., Mexicul, Paraguay, 
Peru și bineînțeles Uruguay), în vreme 
ce bătrîna noastră Europă era repre
zentată doar de patru echipe (Belgia, 
Franța, Iugoslavia și ROMÎNIA). Echi
pele au fost împărțite în patru serii, 
cîștigătoarele seriilor calificîndu-se în 
semifinale, iar învingătoarele în finală. 
Seriile au fost cîștigate de Argentina, 
Iugoslavia, Uruguay, S.U.A. Echipa 
țării noastre a făcut parte din seria a 
lll-a. Ea a învins Peru dar nu și-a 

| putut apăra șansele (datorită unor ac-

finală, marea favorită Argertina este 
învinsă de Uruguay cu 4—2. Urugua- 
yenii, primii campioni mondiali de 
fotbal au aliniat formația: Balestros 
— Mascheroni, Nazazi — Andrade, 
Fernandez, Dastido — Dorado, Sca- 
rone, Castro, Cea, Iriartre.

A DOUA EDIȚIE: ITALIA 1934

Nouă formulă de disputare. S-au 
calificat pentru turneul final 16 echipe 
în urma unor jocuri în serii elimina
torii. Naționala țării noastre s-a cali
ficat în dauna Iugoslaviei. In turneu! 
final toate meciurile s-au disputat după 
criteriul eliminatoriu. In primul tur au 
fost eliminate opt echipe, în al doilea 
patru și așa mai departe pînă în fi
nală.

Reprezentanții țării noastre au fost 
învinși într-un meci dramatic cu 2—1 
de Cehoslovacia. In semifinale. Italia 
a bătut Austria cu I—0, iar Cehoslova
cia pe Germania cu 3—1. Italia a 
învins după eforturi extraordinare pe 
Cehoslovacia în finală cu 2—I. Iată 
11-le învingător în cea de a doua edi-

A PATRA EDIȚIE: BRAZILIA, 1950

Războiul a întrerupt disputarea cam-’ 
pionatului mondial. Două ediții nu au 
avut Ioc: 1942 și 1946. In '1950 din 
nou o țară sud-americană. Brazilia, 
este gazda întrecerilor. Participarea • 
fost destul de slabă. Europa nepreJ 
zentînd la start toate echipele ei de 
valoare. Formulă nouă de disputare ț 
Echipele au fost împărțite Tn patru se
rii și prima clasată din fiecare serie 
(deci patru echipe) au jucat sistem 
turneu. Spre surprinderea generală, 
marea favorită, echipa Braziliei, a 
pierdut în meciul decisiv în fața Uru- 
guayului cu 2—1. Astfel uruguayeniî 
au reeditat performanța italienilor, cîș- 
tigînd pentru a doua oară titlul. Iată 
echipa lor: Maspoli — Gonzales, Te- 
jera — Gambetta, Varel la, Andrade — 
Giggh’a, Perez, Miguez, Schiaffino, 
M» .-ax

A CIN'CEA EDIȚIE: ELVEȚIA, 1954

ÎS

Ultima ediție de pînă acum a Cupei 
„Jules Rimet" a cunoscut și cel mai 
mare succes. In turul seriilor elimina-î 
torii au participat 35 de țări dintre care 
16 au venit în Elveția spre a-și disputa 
titlul. Cititorii își amintesc desigur că 
reprezentativa R. P. Romine a fost 
eliminată în serii de echipa R. Ceho-i 
slovace. Din nou s-a schimbat sistemul 
de disputare al turneului final : echipeM 
împărțite în patru serii au dat cî-te două 
echipe calificate din grupă care și-au 
disputat apoi eliminatoriu titlul. Alarca 
favorită a campionatului, echipa Un
gariei, a pierdut în finală în fața 
reprezentativei R. F. Germane cu 3—2. 
Echipa vest-germană a aliniat formai 
ția : Turek — Posipal, Liebrich, Kohlme
yer — F.ckel, Mai — Rahn, Morlock, O. 
Walter, F. Walter, Schaffer.

VALER1U CH1OSE

Se desfășoară o-re la îokio adevăratele ] ocări Asiatice.
Republica Populară Chinezi, in do

rința de a aduce o contribuție substan
țială la cauza înțelegerii internaționale, 
s-a oferit să includă pe cei mai buni 
sportivi din Taiwan în delegația sa frt 
Jocuri — fără ca aceasta să-i angajeze 
politic în cca mai mică măsură. Dm 
păcate, însă, organizatorii Jocurilor 
sub impulsul unor interese cu totul 
străine sportului, s-au menținut pe po
ziția : „două delegații sportive chi
neze la Tokio". Fără îndoială că con
siderarea Taiwanului ca stat aparte 
constituia un act evident de neprietc’lir 
față de R.P. Chineză.

Astfel, reprezentanții celor 600 mill 
oane chinezi, sportivi a căror faimă <• 
înconjurat de mult globul și a căror 
măiestrie ar fi dat și mai multă stră
lucire jocurilor, nu au putut fi pre- 
heenți la start. Și atunci, mai pot fi 
oare considerate aceste întreceri drept 
adevărate Jocuri Asiatice? Evident că 
nu. Halterofilii chinezi — deținători

național. Nicidecum! Explicația este cu„ 
totul alta. R.P. Chineză a fost pusă 
în imposibilitate de a lua parte la 
cea de a Ill-a ediție a locurilor Asia
tice.

Cu multe luni înainte de a se fi dat 
primul start pe stadioanele 'din Tokio, 
secretarul general al Asociației Chineze 
de Cultură Fizică și Sport a anunțat 
în cadrul unei conferințe de pre
să că țara sa se pronunță pentru lăr
girea și intensificarea relațiilor spor
tive internaționale. Dar, totodată, se
cretarul general a avertizat că la cea 
de a IlI-a ediție a Jocurilor Asiatice, 
unele cercuri ostile Republicii Populare 
Chineze încearcă să folosească acest 
prilej sportiv pentru a-și înfăptui pla
nurile creării a „două Chine". Era cu 
totul inadmisibil ca la aceste compe- 

reprezenianții Republicii tiții inspirate din idealul olimpic, po
porul chinez să fie reprezentat de două 
delegații, considerîndu-se provincia

Capitala Japoniei trăiește febra ma
rilor competiții internaționale. Pe sta
dionul care urma să găzduiască Olim
piada din 1940 are loc cea de a IlI-a 
ediție a Jocurilor Asiatice. Fără îndo
ială că o confruntare a sportivilor ce
lui mai mare continent interesează in 
cel mal înalt grad, cu atît mai mult cu 
cit în anii din urmă au apărut în 
această parte a lumi) o serie de au
tentici campioni.

Rezultatele care ne parvin de la 
Tokio vorbesc în general despre un 
nivel tehnic ridicat al competiției. Și 
totuși, actuala, cea de a IJI-a ediție 
a acestor Jocuri, nu va fi nici pe de
parte în măsură să desemneze pe cei 
mai puternici sportivi ai Asiei. S-a re
marcai, și nu fără surprindere, că de 
pe listele primilor clasați lipsesc cu 
desăvîrșire 
Populare Chineze. Aceasta nu din cau
ză că rezultatele sporiivdor Chinei chineză Taiwan ca un stat de sine 
noi nu s-ar ridica la un nivel, înteți

a trei recorduri mondiale ■—, atleții — 
in rindul cărora se află cea mai bună 
săritoare in înălțime din lume —, fot
baliștii, baschebaliștii, jucătorii de te
nis de masă și alții, aveau de spus un 
cuvint greu la întrecerile de la Tokio. 
Iar rezultatele ar fi fost fără îndoială 
altele.

Nu-i lipsit de interes ca răsfoind pu
țin filele istoriei, să arătăm că din 
1930, cînd a fost organizată prima 
Spartachiadă a țărilor orientului înde 
părtat. China a fost o nelipsită par
ticipantă la întreceri (pe care le-a și 
găzduit de citeva ori) disputîndu-și 
îrdîietatea alături de Japonia și Fili- 
pine.

Este deci cu edit mai regretabil că 
anumite manevre politice de culise cu 
totul străine sportului și spiritului o 
limpic au făcut imposibilă participarea 
la Jocurile Asiatice a celui mai mare 
șl mai puternic stat din As:a

*
La 8 iunie se dă startul celei de a 

Vl-a ediții a campionatului. Cine va 
fi noua campioană mondială ? Este 
foarte greu de spus pentru că turneul 
final din Suedia este poate cel mai 
echilibrat și mai interesant din istoria' 
campionatului mondial de fotbal, a- 
ceastă competiție care polarizează a- 
tenția a milioane de oameni de pe toate 
continentele.

stătător.



D. Țintea a cîștigat
concursul republica# 

le pentatlon modem
JPe traseul de la Călugăreni, tînă- 

rtil Hristu Lichiardopol a repurtat o 
categorică victorie în cea de a V-a 
și ultimă probă a concursului repu
blican i 
dern : crosul, lată 
ijestei probe: 1. Lichiardopol (C.C.A.) 
919 p. ; 2. W. Roman (Recolta) 
p.; 3. D. Ionescu (G.C.A.) 769 
4. D. Țintea (C.C.A.) 700 p.; 5. 
Stoenescu (C.C.A.) 628 p. ; 6. 
Țintea (G.C.A.) 589 p.

La capătul celor cinci zile de 
treceri, clasamentul final al concursu
lui se prezintă astfel: 1. D. Țintea 
4.222 p. ; 2. D. Ionescu 4.096 p. ; 3. 
H. Lichia. Jopol 3.992 p.; 4. W. Ro
man 8.964 p. ; 5. V. Manciu (Progre
sul) 8.814 p.: 6. C. Țintea 3.638 p.; 
7, AL Stoenescu 3.588 p.; 8. A. Măr- 
cuța (Recolta) 
(0.G.A.) 2.750 
jșfoința-Sibiu) 
®m portarea 
Wchiardopol și

-----------------

individual de pentatlon mo- 
clasamentul a-

790
p. : 
Al.
G

în-

! 9. O. Vesa 
Schuster 

2.74Z p. De remarcat 
tinerilor pentatloniști 
Constantin Țintea.

3.013 p. ! 
p.; 10. G.

A stă - seară, la Mans

O pasionantă revanșă pugilistică: R. P. ROMINĂ
Astă-seară la Mans, oraș cu o 

veche tradiție pugilistică, se va dis
puta revanșa dintre echipele repre
zentative de box ale R. P. Romîne 
și Franței. Anul trecut, la București, 
boxerii noștri au învins cu 6—4, prin 
victoriile realizate de Puiu Nicolae 
(în dauna semifinalistului olimpic 
Rene Libeer), Mihai Trancă, llie 
Dragnea, Nicolae Linca, Dumitru 
Gheorghiu și Gh. Negrea. De data 
aceasta, lotul romînesc care s-a de- ționali Lewis 
plasat în Franța nu cuprinde nici un 
boxer de categorie semigrea, întru- 
cît francezii nu au un pugilist capa
bil să-i facă față campionului euro
pean Gh. Negrea. In schimb, vor 
fi două „perechi" la categoria 
ușoară. Din echipa noastră, care a 
evoluat anul trecut pe stadionul Re
publicii, au făcut acum deplasarea 
Puiu Nicolae, losif Mihalic, llie 
Dragnea și Dumitru Gheorghiu. La 
celelalte categorii vor boxa: Nico
lae Mindreanu, Vasile Czegeli, Con
stantin Dumitrescu, Constantin Ghe-

rasim, Șerbu Neacșu și Vasile Ma- 
riuțan.

Cu trei săptăcrani înaintea con
fruntării de la Mans, la 6 mai, e- 
chipa Franței a obținut o remarca
bilă victorie cu scorul de 7—3 în 
fața puternicei selecționate a Scoției, 
întîlnirea a avut loc la Glasgow, 
iar din echipa țării gazdă au făcut 
parte campionut olimpic Richard Mc 
Taggart, precum și reputații interna- 

■> Mc. Kay, Tom Mc. 
Guiness și Robert Stone. Dintre pu- 
giliștii francezi, cea mai bună im
presie au lăsat-o „ușorul" Claude 
Saluden (învingător prin KO. în 
prima repriză), „pana" Andre Jun
ker și „mijlociul" Michel Vinot. Ntt

Stadionul din Ploești găzduiește azi 
primul meci internațional de fotbal dia 
acest an: Newcastle United — Pe-

Azi și mîine, o nouă etapă în „CUPA DUNĂRII"

Se mai pot califica C.C.A. și Știința in „sferturile de finală11?
C.C.A. încearcă azi la Budapesta și Știința miine la Timișoara calificarea în turui următor

tele marcate de Gîrleanu (3), Zaha- 
ria (2), Lereter (2), Ciosescu șd Bo- 
roș. Formația utilizată: Fuchs (Enă- 
chescu )-Zbircea, Brimei, Fior eseu 
(Coddeanu) -Cojereanu, T ănase-Qirlea- 

nu, Lereter (Zaharia), Ciosescu, Că- 
dariu (Filip), Boroș. Vineri studenții 
au făcut un ușor antrenament. For
mația definitivă n-a fost alcătuită. 
Studenții așteaptă cu încredere jocul 
de duminică.

Meciul cu Dinamo Praga stîrnește 
un viu interes în toată regiunea. S-au 
anunțat spectatori din Lugoj, Caran
sebeș, Oțelul Roșu, Sînnicolaul Mare 
etc. Capacitatea tribunelor și pelu
zelor stadionului „23 August" a fost 
mărită, astfel că în prezent pot asista 
24.000 de spectatori (4000 la tribună 
și 20.000 la peluze).

• Dinamo Ptiaga a sosit aselară 
Ia Timișoara.

• Echipa C.C.A. a părăsit Capitala 
ieri dimineață cu avionul. Forrrfația 
probabilă: Voinescu-Zavoda II. Apol- 
zan, Dumitrescu-Ienei, Bone (Onisie)- 
Cacoveanu, Constantin, Alexandrescu, 
Zavoda I, Tătara — a fost însoțită 
de rezervele: Toma, Cepulski și Con- 
stantinescu.

• După o declarație a antrenoru
lui Marton Bukovi, M.T.K. va alinia 
azi la Budapesta aceeași formație care 
a cîștigait la București.

E BINE SA ȘTIȚI...

...calificarea echipelor, după cele 
două jocuri, se face în haza golave
rajului.

...în caz de egalitate la golaveraj 
(5—5, 6—6 sau 1—1), nu se dispută 
un al treilea meci, ci se prelungește 
jocul din retur cu două reprize a 15 
minute.

...dacă și după aces>te prelungiri se 
menține egalitatea, atunci se va trage 
la sorți, imediat după terminarea par
tidei, echipa care va juca mai departe 
în competiție.

Debutul reprezentantelor noastre, C.C.A. și Știința în această compe
tiție a decepționat duminica trecută, dar ambele echipe pot totuși să răs
toarne situația în favoarea lor.
In fotbal este cu putință orice și 

<£că Dinamo Praga a reușit să câș
tige cu 5—>3, în 10 minute, un meci 
în care c.a condusă cu 3—1, de ce 
ar ti imposibil de remontat, într-un 
meci întreg, o diferență de două go
luri, ca să nu mai vorbim de una 
de un gol? Dinamo Praga va juca din 
nou fără cei doi selecționați în re
prezentativa Cehoslovaciei pentru cam
pionatul mondial (portarul Dolejsi și 
atacantul Hovorka), iar M.T.K. poate 
va beneficia de serviciile fundașului 
Lantos, dar va continua să fie lip
sită de Hidegkuti, Sandor, Borzsei, 
Sipos și Palicsko. Știința joacă acasă, 
pe teren propriu și în fața susținăto
rilor ei și a dovedit de atîtea ori că 
știe să folosească acest avantaj. C.C.A. 
joacă în deplasare, dar campionii — 

ujrație marii lor experiențe — pot su
porta mai ușor acest dezavantaj, pen
tru a-și concentra atenția asupra re
facerii terenului pierdîit la București.

lată dec! că împrejurările nu sînt 
chiar atît de vitrege pentru echipele 
noastre și două goluri la Timișoara și 
unul la Budapesta pot fi egalate și 
chiar întrecute. Cu o condiție, o sin
gură dar esențială condiție: Știința 
să reediteze măcar jocul din primele 
80 de minute ale meciului de la Pra
ga iar C.C.A. să dea un ran-dament

DIN NOU FAȚA IN FAȚA...
Sîmbătă 31 mai

BUDAPESTA: M.T.K. — G.C.A. 
(3—2), arb.: Damjani (Iugoslavia)

SALGOTARJAN: Sal BTC — 
Ruda Hvezda Brno (0—3), arb.: 
St. Ionescu (Romînia)
Duminică 1 iunie

TIMIȘOARA: Știința — Dinamo 
Praga (3—5), arb.: Takov (Bul
garia )

BELGRAD: R.adnicki — Ferenc- 
varos Budapesta (3—3), arb.: P. 
Kroner (Romînia)

PREȘOV: Tatran — Partizan
Belgrad (2—4), arb.: Balla (Un
garia)

SOFIA: Lokomotiv — Tatabanya 
(4—1), arb.: Nedelkowski (Iugos
lavia)

PARDUBICE: Dukla — Steaua 
roșie Belgrad (0—2), arb.: Emsber- 
ger (Ungaria)

NOVI SAD: Voivodina — Lewski 
Sofia (0—1), arb.: Fenol (Ceho
slovacia)

In paranteze:
pa trecută.

rezultatele din eta-

de 
cu

cel cu care ne 
mai multă con-

Cea de a 14-a perioadă de depu
nere a buletinelor 
speciale Pronosport

la concursurile 
organizate de 

I? S. Loto-Pronosport în colaborare 
cu ziarul ,,Sportul popular" cu pri
lejul turneului final al Campionatu
lui Mondial de 
seară.

Participanții

fotbal, se închide astă-

Participanții care depun buletine 
pînă âstă-seară, Ia oricare dintre cele 
trei concursuri (CM.l, C.M.2 sau 
C.M.3) primesc gratuit pentru fiecare 
variantă depusă cîte un cupon de cu
loare albastră clare le dă dreptul la 
două trageri din urnă pentru obiecte.

La cea de a II-a tragere din urnă 
(care va avea loc la 5.VI.1958) par
ticipă cupoanele de ctilo'are roșie și 
albastre.

Cupoanele de culoare roșie au par
ticipat și la prima tragere.

Amintim că printre prenuanții de la 
Mima tragere sînt: Șerban Gheorghe 
din București (o motocicletă), To- 
rhescu Dumitru din București, Amsein 
$adislau din Urlați (cîte un aragaz), 
Guttman Ladislau din Oradea (frigi
der). Galea Petru djn Reșița (un 
aparat radio) și alții.

Nu uitați! Participînd la concursu
rile specîale Pronosport, aveți șanse 
mari de a obține importante premii 
în bani și numeroase obiecte: un au
tomobil, ceasuri de aur, frigidere și 
altele. ,

eît mai apropiat 
obișnuise, jucînd 
vingere și hotărîre. Numai astfel vor 
putea obține calificarea pe care o do
rim cu toții.

VEȘTI DIN CELE PATRU TABERE

• Din Timișoara., corespondentul 
nostru Cornel Popa rte transmite: 
Joi, Știința s-a antrenat în compa
nia echipei Dinamo Tlimișoara, de 

care a dispus cu 9-2 (5-0) prin punc-

Echipele participan-
FfiTRAI *a finala campio-
rulDAL natului mondial au 

susținut noi meciuri 
de antrenament și de verificare. In 
drum spre Stockholm reprezentativa 
R. P. Ungare s-a oprit în Finlanda 
jucînd la Helsinki cu selecționata na
țională. " 
vins cu 
Florența, 
cu 4—0
Argentinei a dispus cu 1—0 (0—0) de 
echipa F. C. Bologna. Intîlnind la 
Torino formația Juventus, reprezenta
tiva lugosl'aviei a cîștigat cu 2—1.

• La Geneva: Dinamo Belgrad — 
F. C. Servette 3—1

• La Leningrad: 
dia Varșovia 2—1.

• La Istanbul în 
cadrul turneului întreprins în Turcia, 
Lokomotiv MoscoVa a întrecut cu 3—2 
(2—0) pe Fenerbahche, una din cele 
mai puternice formații turce.

• Mîine Ia Varșovia va avea loc în
tîlnirea internațională între echipele 
Poloniei și Scoțid..

• Ieri a sosit pe calea aerului în 
Suedia, lotul reprezentativ al Paragua
yului care va lua p'arte la turneul fi
nal al campionatului mondial. Cu a-

Fotbaliștii maghiari au în- 
scorul de 6—1 (2—1). La
echipa Braziliei a întrecut 

(3—0) Fiorentina. Formația

(3-1).
„Admiral“-Gwar-

ultimul meci din

FRANȚA
este lipsit de semnificație să ară
tăm că în echipa Franței și-au făcut 
cu acest prilej debutul internațional 
nu mai puțin de 6 pugiliști : Peira- 
no, Giocanti, Boukary, Diallo, Vinot 
și N’Fally. Toți au dat satisfacție, cu 
excepția lui Giocanti, care va fi în
locuit probabil în întîlnirea de astă- 
seară de Roger Younsi. La categoria 
ușoară vor evolua Claude Saluden 
și campionul categoriei — Aissa Has- 
has. Formația probabilă: Albert 
Yoirnsi, Roger Peirano (Yves Retail), 
Andre Junker, Roger Younsi, Claude 
Saluden și Aissa Hashas, Djasso 
Boukary, Soulemane Diallo, Michel 
Vinot și Camarra N’Fally (J. Schil
ler).

T.U.L-Fin- 
țara now-

• Echipa de lupte 
landa tn turneu prin 
tră

de lupte aPuternica reprezentativă 
asociației sportive muncitorești T.U.L.- 
Finlanda întreprinde, incepind de la 
5 iunie, un turneu in țara noastră. 
Oaspeții sosesc pe data de 3 iunie, 
iar primul meci îl vor susține la Ora
dea la 5 iunie in compania unei for
mații locale. La 7 iunie reprezentativa 
finlandeză va da replica unei echipe 
băimărene, iar la 10 iunie T.U.L.- 
Finlanda va evolua la București in 
compania unei formații de club.

trolul, pe care sportivii locali îl aș
teaptă cu viu interes și, mai ales, cu 
speranța într-o comportare bună a for
mației lor favorite.

Newcastle va folosi cea mai bună 
echipă a' sa în ultima partidă a tur
neului în țara noastră.

Fotbaliștii ploeșteni de asemenea sînt 
animați de dorința de a șterge proasta 
impresie lăsată în ultimele întâlniri 
de campionat și cupă. Ei s-au pre
gătit cu ambiție săptămînă aceasta. 
Miercuri, de pildă. Petrolul a susținut 
un joc amical în compania formației 
Carpați Sinaia, din categoria C. Lide
rul campionatului a cîștigat cu 5—0 
(1—0) prin punctele înscrise de Du 
mitrescu și Dridea (4). Echipa s-a 
comportat bine, mai ales în alcătuirea 
din repriza a doua, cînd atacul Za- 
haria — Tabarcea — Dridea — Dumi
trescu — Bădulescu a dat un randa
ment superior. E probabil ca această 
formulă de atac să tie păstrată, ur 
mînd ca apărarea să fie: Roman 
(Sfetcu) — Topșa (Pahonțu), Mari
nescu, Neacșu (Topșa), — Florea, Pe- 
reț (Neacșu).

Întîlnirea va fi arbitrată de M. MA- 
RINCIU (PIoești).

• Echipa de volei a țării noas
tre invitată 
continente**

Zilele trecute, 
de volei a sosit 
Federației franceze de specialitate prin 
care naționala noastră masculină este 
invitată să participe între 12 și 27 
septembrie 1959 la „CUPA CELOR 
TREI CONTINENTE” care va avea 
loc la Paris.

• Campionatul categoriei A la 
fotbal se reia joi

Intrucît la sfîrșltuî lunii iunfe lo
tul reprezentativ urmează să fie su
pus unor jocuri de verificare, a fost 
necesară modificarea datelor ultime
lor trei etape ale campionatului ca
tegoriei A. Aceste etape se vor des
fășura astfel:

5 iunie (în loc de8): etapa a XX-a
8 iunie (în loc de 15): etapa aXXI-a 
15 iunie (în loc de 22): etapa a 

XXII-a.
Deci, campionatul categoriei A se 

va relua joia viitoare,
In ce privește meciurile progtair 

în' Capitală la 5 iunie, ele se 
disputa îri cuplaj pe stadionul „23 
August", după următorul program:

Ora "* "■ ~ ’ ’ " ’ ”
rești.

Ora

la „Cupa celor trei

Ia Federația romină 
o invitație din partea

16,15: Rapid—Progresul Bucu-

A lil a ediție a „Cupei
Victoriei” la iahting

Peste o săptămînă la 
apele Siut-Ghiolului vor 
cerile celor mai buni veliști din patru 
țări: R.P. Polonă, R.D. Germană, 
R.P.F. Iugoslavia și R.P. Romînă. Mai 
precis, între 8 șl 15 iunie se va des
fășura cea de a treia ediție a con
cursului internațional de iahting, „Cu
pa Victoriei".

Anul acesta, competiția va cunoaște 
o amploare deosebită, ea fiind deschi
să unui număr de peste 50 sportivi 
care vor conduce ambarcații din trei 
clase : star, snaip și iota oplimpică, 
(spre deosebire de anii precedenți, cînd 
figurau 
star 
cîte 
pete 
iolă 
participare) iar Ia snaip zece regate 
(cu raportul de participare 2—4).

Mamaia, pe 
începe îițțre-

doar întreceri de snaip). La 
vor ține cinci regate (cu 

echipaj de fiecare țară oas- 
dottă echipaje romînești), la 

regate (cu aceeași

se 
un
Și
tot ' cinci

celași avion a venit de la Bruxelles 
(unde susținuse meciul cu A. C. Milan, 
în formația lui Relal Madrid), fotba
listul francez ~

BASCHET

Raymond Kopa.
Joi s-a disputat la 

Budapesta returul în- 
tîlnirii Honved—-Si-
menthal Milano din 
Campionilor Europeni".cadrul ,,Gupei

După cum se știe. în primul meci, des
fășurat ia Milano, baschetbaliștii ita
lieni cîștigaseră cu 80—72. La Buda
pesta, jucînd excelent, Honved a reu
șit să refacă acest dificil handicap 
și cîștigînd cu 95—85 și-a asigurat 
calificarea cu un coșaveraj general de 
167—165. In semifinale Honved va în- 
tîlni

57,9). Rezultatul lui Ishimoto deși su
perior recordului mondial oficial nu 
va putea fi omologat deoarece a fost 
realizat într-o ștafetă. O mare surpriză 
a fost înregistrată in finala masculină 
de tenis de masă: echipa Vietnamului 
a învins cu 5—3 pe reprezentativa Ja
poniei campioană mondială. Alte re
zultate :

18: C.C.A.-Dtnamo București
★

două restanțe din Cupa R.P.R., 
—- C.S.O. și Știința Timișoara

Cele
C.C.A. ...
— Dinamo Cluj, se vor juca la 12 
iunie

• Intîlfiiri internaționala
Biroul federației romîne de fotbal 

a desemnat echipa Dinamo București 
pentru un turneu ‘ " "
tele de 27 iunie 
2 iulie (la Kiev) 
Kuibîșev).

De asemenea, 
avizat favorabil cererea echipei Stea
gul roșu Orașul Stalin de a invita 
formația Motor Zwickau (R.D.G.) 
pentru două jocuri în R.P.R. între 20 
și 30 iunie (cu ,revanșă în R.D.G. în
tre 10-24 august). Biroul federal și-a 
dat avizul și în privința meciului^^ 
Ferencvaros (la 17 august la Bu^F’ 
rești) pentru care duce tratative Ra
pid București.

■A
Repriza a II-a a întîkiirii interna

ționale de fotbal Știința Timișoaca— 
Dinamo Praga, care va avea loc du 
minică la Timișoara, se va transmite 
la radio pe programul I, începînd din 
jurul orei 18,30.

Astăzi se va transmite în întregime 
de la Budapesta eu începere de la 
ora 18 meciul M.T.K.—C.C.A.

în U.R.S.S. la da- 
(la Leningrad), la 

și la 6 iulie (la

Biroul federal a

NATAȚIE: 1.500 m liber: Yama- 
naka 
1:14,8;
2:26,9; 100 m 
be 1:13,1 (toți Japonia).

ATLETISM: bărbați: triplu salt — 
Mohiinder Sing (India) 15,62 m; 3D00 
m. ob. — Mubarak Sah (Iran) 9:03,0; 
ciocan — Iqbal (Pakistan) 60,97 m; 
maraton — Lee (Coreea de sud) 
2h. 32:55,0; 4XJ00 m — Filipine 41,4 
sec.; 4^,400 m — Japonia 3:13,9. Fe
mei : 100 m — Solis (Filipine) 12,5 
sec.; 4X100 m — Japonia 48,6 sec.

(Agerpres)

Ohta 
Sato

18:00,3; 100 m bras:
200 m liber femei: 

fluture femei: Watana-

La Moscova:

pe Akademic Sofia.
locurile Sportive Asiatice
Tokio continuă ceh de a treia e- 

a Jocurilor Asiatice. In proba de
La 

diție 
ștafetă 4X100 mixt înotătorii japonezi 
au stabilit un nou record mondial cu 
timpul de 4:17,2 (spate — Haso 
1:05,5; bras — Furukava 1:13,4; flu
ture — Ishimoto 1:00,4; liber — Koga

A început cel de-al XII-lea Congres 
internațional de medicină sportivă
MOSCOVA (Agerpres). 

mai, 
cova 
greș 
ti vă 
de țări.

La 29 
în sala Universității din Mos- 
s-a deschis cel de-al 12-lea Con- 
internațional de medicină spor- 

la care participă delegați din 24

In prima ședință s-a hotărî-t ca 
viitorul congres să aibă loc în anul 
1960 la Viena. Pînă Ia închidere — 
3 iunie ziua de închidere a congresu
lui — vor fi prezentate rapoarte. și 
comunicări privind principalele proble
me ale medicine! sportive.
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