
Ștrandurile — porți deschise 
spre activitatea sportivă

u cîțiva ani în urmă, cînd in
trai pe poarta oricărui ștrand 
din Capitală, privirea ți se 

prea asupra unui mare panou din cu
prinsul căruia aflai ceea ce... n-aveai 
voie să faci pe „teritoriul" ștrandu
lui. Printre alte reguli, menite să 
stabilească o bună rînduială pe pla
jă și în bazin, era și cea privitoare 
la interzicerea jocurilor cu mingea 
pe plajă. Regulă bună și... nu prea. 
Bună, pentru că nimănui nu i-ar ii 
convenit să se trezească cu o min
ge picată din senin tocmai cînd se 
pregătea să „deguste" merindele a- 
duse de acasă. ZAai puțin bună, pen
tru că orele petrecute la ștrand nu 
înseamnă doar plajă... răcorire în 
bazin, ci în primul rînd recreare, miș
care în aer liber. Iar mișcare fără 
minge..

reștiului pentru a nu face totul în 
vederea atragerii unui număr cît mat 
mare de cetățeni ai Capitalei, în ore
le lor libere, către aceste locuri pi
torești I

Rîndurile de față par a privi 
doar ștrandurile bucureștene. 
Ele sînt adresate însă gos

podarilor tuturor ștrandurilor din țară, 
care asemenea celor de la I.C.Â.B. 
au datoria de a lărgi „profilul" ștran
durilor. Din 
dtil trebuie
mijloc de... 
într-un loc

ce în ce mai mult, ștran- 
să se transforme dintr-un 
luptă împotriva caniculei, 
de odihnă activă, de re-
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Aceleași panouri poartă și astă
zi aceleași îndemnuri. Dar, spre 
satisfacția nenumăraților a- 

matori — tineri și vîrstnici 
jocurilor cu mingea, 
Apă Canal București, 
grija sa gospodărirea 
bucureștene, a luat o 
bună. Intr-adevăr, la cîteva 
cele mai mari și mai 
ștranduri ale Capitalei s-au amenajat 
locuri special destinate jocului cu 
mingea. Există astfel de terenuri la 
ștrandurile Floreasca 1, Floreasca 2 
și Obor. Pe alocuri, preocuparea pen
tru amenajarea unor spații rezervate 
jocului cu mingea a dat naștere u- 

veritabile terenuri de sport, 
îndeosebi, al 

unde există

ai
Întreprinderea 

care are în 
ștrandurilor 

măsură toarte 
dintre 

frecventate »*•
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Puternica dezvoltare a sportului 
în Republicile Sovietice Socialiste 

Baltice

■

î
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r»or
eum este 
ștrandului 

__un teren

te în

cazul, 
Băneasa, 

de tenis, un teren de 
i și două piste de popice, toa- 

_ în bună stare, aflate la dispoziția 
vizitatorilor, sau al ștrandului Tei. 
Și nu se poate spune că aceste tere
nuri cunosc vreo clipă de răgaz

Ieri dimineață, din cauza timpu lui nefavorabil, n-au fost vizitatori la 
ștranduri. Altfel, cele două piste de popice 
care te vedeți in fotografie, ar fi cu noscut

de la ștrandul Băneasa, pe 
o mare afluență...

Foto: I. MIHA1LA

Pe harta Uniunii Sovietice vedem 
scăldate de apele Balticei trei dintre 

cele mai tinere țări din marea și 
frățeasca familie a Republicilor So
vietice Socialiste. Estonia, Letonia și 
Lituania au pășit abia de 18 ani pe 
drumul luminos al socialismului. 
Scurt răstimp față de imensitatea 
fstonei ți totuși cîte minunate reali
zări au însemnat — pentru popoa
rele lor — fiecare din acești ani de 
libertate și fericire. In industrie și 
agricultură, în artă și cultură, în 
toate domeniile de activitate, cele 
trei Republici Baltice' au repurtat 
succese remarcabile.

De mai mulți ani. Republici ie So
vietice Socialiste Baltice au un rol 
de seamă și în mișcarea de cultură 
fizică din U.R.S.S. Ca pretutindeni 
tn patria constructorilor comunismu-

lui, sportul de masă și-a arătat și, 
aici roadele binefăcătoare. In Esto
nia, Letonia, Lituania, au crescut 
sportivi minunați, care au dus pesta: 
mări și țări faima sportului sovietic..

Numai în R.S.S. Estonă există 245 < 
maeștri și maeștri emeriți ai sportu
lui, peste 5000 de baze sportive, a- 
proape 2000 de colective de- cultură 
fizică. In scurta istorie a sportului 
de tip nou pe aceste meleaguri au 
fost stabilite peste 3000 de recorduri 
republicane. In întreaga lume sî.nt 
cunoscute numele unor sportivi ca 
luptătorii Kotkas și Englas, șahistul 
Paul
Palia, 
Ulvla

Keres, atleții Bruno Junk, Uno- 
Virve Maremeae,

Voog, Edassi, Preș, baschetba-
înotătorii

ac- 
ore- 
du» 

la crearea unul centru de închiriere 
de bărci la ștrandul Floreasca 2. 
Este o măsură care ridică însă și o 
întrebare : De ce numai la ștrandul 
Floreasca 2? Orice s-ar spune, ca
notajul exercită o atracție deosebită, 
iar salba de lacuri din jurul Capita
lei pare special destinată acestei plă
cute îndeletniciri. 
LG.A.B.-ul are

Preocuparea pentru lărgirea 
tivitafii sportive în timpul 
lor petrecuta la ștrand, a

Este drept că 
în proiect mărirea 

ștrandurilor de la Floreasca, dar 
considerăm că această lăudabilă ac
țiune ar trebui întregită și cu preo- 

area pentru amenajarea de noi 
nuri sportive simple și pentru mă

rirea parcului de bărci „cu 
Prea sînt frumoase lacurile

creare, de activitate sportivă. Și cîte 
nu s-ar putea face în acest sens 1 
Ne gîndim la instalarea unor por
ticuri de gimnastică, la amenajarea 
unor gropi de sărituri sau a unei
piste cu obstacole G.M.A. (dar, bi
neînțeles, la „scară“ redusă). Ar fi 
de asemenea nimerit — și consiliile 
U.C.F.S. pot contribui la aceasta 
prin desemnarea unor instructori vo
luntari — să se organizeze chiar mici 
întreceri sportive ad-hoc la înot și 
canotaj sau volei șl tenis de masă. 
După cum ne spunea tov. C. Vasi- 
lache, directorul ștrandurilor din 
I.C.A.B., anul trecut au funcționat 
asemenea instructori sportivi la ștran
durile 
muncii 
primul 
cipala
bazinul de înot și că se impune o 
grijă deosebită față de crearea con
dițiilor de învățare a înotului. Ștran
durile vor deveni atunci adevărate 
porți deschise către activitatea spor
tivă.

Izvor și Obor și rezultatele 
lor au fost meritorii. Dar, în 
rînd, nu trebuie uitat că prin- 
instalație a unui ștrand este

(continuare in pag. 7)

Mai multă atenție activității cluburilor sportive
Activitatea cluburilor sportive se 

bucură pe bună dreptate de interesul 
maselor de oameni ai muncii, dornici 
să vadă sportul nostru de performan
ță ridicîndu-se pe o treaptă superioa
ră. Pentru a răspunde în mod concret 
la numeroasele întrebări ce ni s-au 
pus cu privire la activitatea cluburi
lor sportive nou create, am stat de 
vorbă cu tov. EMIL GHIBU, șeful 
secției tehnice a Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport

Interviu cu tov. Emil 6hibu 
șeful secției tehnice a U.C.F.S.

cu tov. EMIL GHIBU, șeful

ora . 
Bucu- A. G.

— Care este stadiul actual al 
înființării de cluburi sportive 7

— Pînă în momentul de față s-au 
constituit șl activează 16 cluburi: So
meșul Satu Mare, Diriamo București, 
Rapid București, Clubul Sportiv Șco
lar Bucureștii, Metalul M.I.G. Bucu
rești, Progresul București, Olimpia 
București, Recolta București, C.S.U.- 
București, C.S.U.-Cluj, Gloria Galați,

Clubul Sportiv Oradea, C. S. Tg. Mu
reș, Clubul Sportul Muncitoresc Ră
dăuți, C.S.U.-Timlșoara și C.S. Lugoj. 
Socotesc că ar interesa și un alt as
pect care arată multilateralitatea preo
cupărilor acestor cluburi. Este vorba 
de secțiile pe ramură de sport — în 
număr de 189 — care sînt repartizate 
astfel: 16 — fotbal, 16 — atletism, 14 
— baschet, 13 — handbal, 12 — vo. 
lei, 10 — natație, 9 — rugbi, 9 — 
sporturi nautice, 9 — gimnastică, 8 — 
scrimă, 8 — tenis de cîmp, 7 —
tir, 7 — popice, 7 — tenis de masă, 
6 — lupte, 6 — șah, 5 — motociclism, 

3 — haltere, 
3 — călărie, 
-— hochei pe

In cinstea Conferinței Naționale de Luptă pentru Pace

Succese în muncă și în sport la uzinele „ianoș Herbak"
E greu să cuprinzi în spațiul re

zervat unui articol gîndurile și fră- 
mîmtările unui colectiv de muncitori 
la apropierea unui eveniment de im
portanță deosebită cum este Confe
rința Națională de Luptă pentru Pa
ce! De această dificultate ne-am lo
vit și noi atunci cînd am hotărît să 
scriem despre felul în care harnicii 
muncitori de la uzinele ..Ianoș Her
bak” din Cluj întîmpină Conferința.

Am făcut o vizită la colectivul 
sportiv ai uzinei, unde am stat de 
vorbă cu tov. Ion Zovanyi, președin
tele colectivului, care ne-a spus că 
în aceste zile muncitorii uzinelor 
„Ianoș Herbak” muncesc cu deose
bită rîvnă și închină succesele lor 
Conferinței Naționale de Luptă pen
tru Pace, iar sportivii adaugă aces
tor succese performanțele obținute pe 
terenurile, de sport. Consiliul colecti
vului sportiv a alcătuit un plan de 
acțiune în oare a prevăzut numeroa
se competiții festive, dotate cu „Cu
pa Uzinei”. La întrecerile de trîntă, 
fotbal, popice, lupte, gimnastică, atle
tism, tir și natație, au luat parte pî
nă acum aproape 4.500 muncitori și 
membri ai familiilor lor

Despre succesele tn producție ale 
sportivilor ne-am convins la plecare, 
cînd am făcut un scurt popas în fa
ța panoului de onoare. La loc de 
frunte am văzut portretul tăbăcaru- 
lui Gh. Ktarton, maestru al sportului 
fa lupte, al cărui grafic a urcat în 
șceste zile arătând o depășire de 200

la sută a angajamentelor luate. Un 
alt sportiv de frunte al uzinei, tînă- 
rul strungar Iosif Mihalic, ' ccmpo 
nent al lotului republican de box, își 
depășește angajamentele cu 120—130 
la sută, iar 
și Elena Teodorescu 
riadul celor mai bune 
uzină.

Printre fruntașii în 
cinstea Conferinței 
Luptă pentru Pace am mai întîlnit și 

numele altor sportivi, ca Arcadie 
Soos electrician, stoperul echipei de 
fotbal, Victor Mărgineanu, lăcătuș, 
camp'ion și recordman al țării la tir, 
tăbăcarii Tiberiu Halmagyi — bas
chetbalist — și Iosif Palfi — fotba-

gimnastele Eva 
se mențin 

muncitoare

Fodor
lin 

din

producție 
Naționale

în 
de

list — care își depășesc angajamen
tele cu 100—150 la sută.

Acestea sînt primele roade 
străduințelor sportivilor de la „Ianoș 
Herbak” în întîmpinarea Conferinței. 
Și, față de acest început, sîntem si
guri că în săptămînile care urmează 
vom putea consemna realizări și mai 
importante.

Succesele în producție și 
ale tineretului de la „Ianoș 
sînt daruri pe care acești 
muncitori le fac Conferinței 
nale de Luptă pentru Pace.

ale

în sport 
Herbak” 
vrednici

Națio-

Ion Gliga 
Iancu Tiber iu 

corespondenți

5 —’ciclism, 3 — box,
3 — pentatlon modern,
2 — hochei pe iarbă, 2 
gheață, 2 — alpinism, 2 — p'atinaj și 
2 — schi.

— Intr-adevăr, preocupări multi
laterale. Dar există și condițiile ne
cesare unei bune activități in aii- 
tea discipline sportive ?

— Se poate spune că premizele ne
cesare există. Majoritatea cluburilor 
sînt încadrate cu antrenori cu o bună 
calificare, în număr corespunzător. In 
unele secții (fotbal, atletism, gimnas
tică) cluburile dispun de cîte 2 sau 
chiar 3 antrenori. Sînt de asemenea 
prevăzute posturi de tehnicieni coor
donatori — de regulă, ocupate de 
profesori de educație fizică — al căror 
rol este îndrumarea și sprijinirea ac
tivității metodice a secțiilor. Cît des
pre baza materială, ea este în general 
corespunzătoare, deoarece una din 
condițiile de aprobare a înființării clu
burilor este existența mijloacelor mate-, 
riale — baze sportive, echipament,' 
materiale sportive etc. — suficiente.

— Deci, condițiile materiale ne-\ 
cesare unei bune activități a clubu-'

rilor există. Sînt oare folosite ditti 
plin toate aceste condiții ?

— Entuziasmul cu care s-a pornit 
la muncă, numeroasele inițiative de 
pînă acum ale consiliilor cluburilor^ 
m-ar îndreptăți să răspund afirmativ. 
Există însă unele tendințe ale activiș
tilor din cluburile sportive și unele' 
greutăți care dovedesc că mai sînt 
încă necesare îndrumări concrete pre
cum și sprijinul permanent al orga
nelor U.C.F.S. De exemplu, tendința 
de concentrare a echipelor fruntașe,, 
mai ales la jocuri sportive, în cadrul 
aceluiași club, contravine intereselor 
dezvoltării sportului de performanță^, 
prin irosirea fondurilor clubului și des-r 
completarea unor formații fruntașe în
chegate cu trudă de-a lungul anflorv. 
De altfel, această tendință contravmat 
Și regulamentului de organizare a com
petițiilor. Dăunătoare este și tendință 
de a se forma doar cluburi centraie- 
pe ramură de producție, chiar atunci 
cînd există mari întreprinderi, care ar- 
puțea înființa un club și sprijini ac-<- 
iivitiatda lui. Faptul că secțiile pe ra
mură de sport se confundă de multe- 
ori cu echipa respectivă, lipsind preo-, 
cuparea față de cadrele tinere și 
față de copii, că unele birouri de sec
ții sînt constituite formal, că de multe, 
ori schemele organizatorice ale clubu
rilor sînt prea încărcate sau că linelor

(continuare In pag. 2)

TENIS
• Turneul pentru tineret de lin 
Moscovă

Joi se reia campionatul categoriei A Ia fotbal
fotbal 
etapei

Campionatul republican de 
se reia joi prin desfășurarea 
a XX-a, în cadrul căreia sînt progra
mate cîteva meciuri de mare interes. 
Iată clasamentul așa cum arată îna-
inte de reînceperea disputei

19 11 3 6 34:19 251. Petrolul
2. Știința 19 9 5 5 47:31 23
3. C.C.A. 19 9 5 5 36:24 23
4. Jiul 19 10 3 6 22:17 23
5. Progresul 19 11 0 8 45:29 22
6. Rapixi 19 9 3 7 23:20 M
7. Dinamo Buc. 19 8 4 7 29:24 20
8. Steagul roșu 19 7 5 7 31:32 19
9. U.T.A. 19 6 6 7 25:36 18

10. Dinamo Cluj 19 8 1 10 26:35 17
11. C.S. Tg. Murea 19 6 3 10 20:34 15
12. C.S. Oradea 19 0 2 17 14:31 2

Reîncepe — deci — și lupta pentru 
primul loc și aceea pentru evitarea 
retrogradării. Chiar etapa de joi 5 
iunie programează cîteva întîlniri 
deosebit de importante în această pri
vință :

CLUJ : Dinamo—U.T. Arad (0—3)
BUCUREȘTI :

București (1—2)
BUCUREȘTI :

București (2—3)
TG. MUREȘ:

gul roșu Or. Stalin (2—1)

Rapid—Progresul

C.C.A.—Dinamo

G.S. TG. M.—Stea-

Jocul C.S. Oradea—Jiul Petroșani 
nu se dispută deoarece Jiul se află 
în turneu în U.R.S.S., unde azi sus
ține ultimul său meci. El va fi repro- 
gramat, probabil la 19 iunie.

De asemenea, partida Știința Ti
mișoara—Petrolul Ploești a fost amî- 
nată pentru o dată ce va Jî anun
țată ulterior.

Reamintim că în Capitală pe sta
dionul „23 August", are loc unul dintre 
cele mai interesante cuplaje — ofi
ciale — ale sezonului :

Rapid—Progresul (ora 16.15) și 
G.C.A.—Dinamo (ora_ 18).

1 Prima zi a turneului internațional 
| de tenis pentru tineret care se desfă— 
I șoară la Moscova, a adus cîteva vic

torii de prestigiu reprezentanțior 
noșlri. Astfel, Mina Ilina a intrecut-o< 

. cu 6—2, 6—1 pe campioana de ju-r 
nioare a U.R.S.S. Galina Baskeeva_ 
Țiriac a clștigat în fața lai ParașvilF 
(U.R.S.S.) cu 6—3, 4—6, 

(Serester în fața
(U.R.S.S.) cu 6—2, 6—1.

a pierdut

lui
12—10. iar 

Barowski 
In schimbe 

la LihaceaD. Viziru
\ (U.R.S.S.) cu 2—6, 1—6, iar dublul 
Mina Ilina—Serester a pierdut în fața 

| perechei sovietice Dimitrieva, Lihacea 
'cu 6—2, 5—7, 4—6. Turneul continuii 
pînă la 6 iunie.



atmosferă, de marc entuziasm»

La Rădăufi s-a desfășurat primul festival 
sportiv raional sătesc din tara noastră

Săptămîna sportului școlar
In nordul Moldovei, în orașul Ră

dăuți, a avut loc duminică primul 
festival sportiv raional sătesc din 
•țara noastră. In întîmpinarea aces
tui important eveniment cultural-spor
tiv, peste 14.000 tineri și tinere s-au 
Întrecut în etapele pe colectiv și pe 
centre de comune. Cele 23 colective 
«portive sătești din raionul Rădăuți 
am ținut să cinstească acest eveni
ment prin construirea a zeci <fe baze 
•«portive simple, prin strîngerea de 
-cotizații, în valoare de multe mii de 
lei, și prin organizarea unor reușite 
Întreceri. Un rol important l-a avut 
și sprijinul Consiliului General al 
Uniunii de ' ~Cultură Fizică și Sport

★
primele ore ale dimineții 
iunie, la complexul spor-

încă din 
.■zilei de 1 
tiv din localitate au început să so
sească delegațiile tuturor colectivelor 
sportive din raion, participante la 
festival. Participanții erau îmbrăcați 
In costume pitorești, iar tinerele fete 
purtau în 
fiori.

La ora

mîini frumoase buchete de

it) a început festivalul spor

Defilează prin țața tribunei coloana pionierilor din Rădăuți. Ei au 
primului Festival Sportiv Sătesc dinadus un vesel fi prietenesc salut 

raionul Rădăuți .

din localitate. Ropote de aplauze au 
fost culese de sportivii satelor Arbore, 
Marginea, 
A plăcut

Satu Mare, Putna etc. 
miilor de iubitori ai spor-

■<

cum

M'" v '

din localitate a avut Ioc un mare mi
ting. Cu acest prilej a vorbit sporti
vilor tov. Leis Marcu, secretar al 
comXetului raional de partid. Apoi 
500 de elevi din clasele V—VII din 
Rădăuți au executat un reușit exer
cițiu de gimnastică de ansamblu.

După-amiază au avut loc întrecerile 
între reprezentativele colectivelor să
tești la călărie, volei, fotbal, dcl'sm 
și atletism. Localnicii au manifestat 
un deosebit interes față de aceste 
întreceri.

Seara tîrziu, în centrul orașului, s-a 
făcut închiderea primului festival 
sportiv raional sătesc. Străzile stră
luceau în lumina torțelor și a jocuri
lor de artificii. Brigăzile artistice 
dintr-o serie de comune au prezentat, 
pe scenele special construite, specta
cole care au mulțumit și pe cei mai 
exigenți amatori de programe artis- 
tic-culturale.

Marea manifestare 
desfășurată la Rădăuți, 
lejul festivalului sportiv
este o dovadă vie a avînfului luat de 
sportul sătesc în țara noastră. Un 
merit deosebit l-au avut în primul 
rînd organele locale de park'd și 
U.T.M. care au muncit neobosit și 
au sprijinit Consiliul Raional U.C.F.S. 
pentru reușita acestui festiva! — mi
nunat prilej de popularizare a spor
tului în satele raionului Rădăuți.

sportivă 
cu pri- 

sătesc,

• Ieri dimineață, la centrul de înot „Dante Gherman*, sute de eievix 
șl eleve de Ia diferite școli elementare și medii s-au prezentat în fațaS 
comisiilor de înscriere la cursurile de inițiere în natație. Față de marea \ 

pentru operativitatea 1 
parte din comisia de X

afluență a micilor amatori de înot, ar fi de dorit — 
lucrărilor de înscriere — ca numărul celor care fac 
organizare să fie simțitor sporit.

• La poligonul de la stadionul Tineretului nu_ s-au prezentat decât..
4 elevi. Ne întrebăm: oare în școli, concursul de tir n-a fost popularizat 
în aceeași măsură ca și celelalte discipline sportive ?...

• Astăzi după-atniază începe turneul de rugbi, la care s-au înscris 
echipele școlilor medii Nr. 1 — N. Bălcescu, Nr. 3, Nr. 7 — I. L. Ca- 
ragiale, Nr. 11 — D. Cantemir, Nr. 20 — Gh. Șuteai, Nr. 26 și Nr. 35 
(liceul sportiv). Partidele se vor disputa concomitent, pe cele trei terenuri 
de la stadionul Tineretului.

• Mîine, pe patru stadioane — 23 August, Ciulești, Dinamo și Y 
Progresul — se va da startul în probele de atletism rezervate elevilor și J 
elevelor născuți în anii 1944, 1945 și 1946. Probele de concurs: 60 ml 
plat înălțime, greutate și 4 x 60 m. In aceeași zi, pe stadionul Tine- J 

1 retului (ora 18) sînt programate și întrecerile de vofei-băieți. S-au înscris 1 
pînă acum echipele școlilor medii Nr. L, 4, 7, 11 și 12. <

%Portrete de activiști sportivi

Vezi tu, voleiul ăsta,
Tiv. Orașul îmbrăcat fai haină de săr- 
'bătoare își prinsea oaspeții. Timp de 
e oră au defilat peste 2300 sportivi 
din raion și 1100 de tineri și tinere

să-ți explic...

prezenți defilarea coloanelor de
e-

tului
pionieri, de călăreți și vinători, de 
levi ai școlilor medii din localitate. 
După defilare pe stadionul

•Vă

Text și foto: T. ROIBU

Ansamblul elevilor din Râdă uți, în timpul unui exercițiu. Buna execuție a întregului program 
răsplătită de spectatori cu vii aplauze.

„Vă rog, tovarășe, scrieți mai puțin 
despre mine. Nu de alta, dar Singur 
n-aș fi putut face nimjc. Fără aju
torul comitetului raional de partid, al 
U.TAL-ului și al celorlalte organe, fără 
munca entuziastă a activului voluntar, 
a profesorilor de educație fizică, nu 
reușelam să fac din raionul nostru un 
raion fruntaș pe regiune* ne spunea 
zilele trecute too. Victor Dianu preșe
dintele consiliului raional U.C.F.S. Tr. 
Măgurele căruia (auzind de frumoa
sele realizări obținute in raion) li ce
rusem să ne vorbească despre munca 
sa. Vă închipuiți — citind primul pa
saj care aparține cuvint cu cuvînt 
președintelui din Tr. Măgurele — că 
n-a fost tocmai ușor să obținem 
datele solicitate. Totuși am reușit...

Se numește Victor Dianu. Are 53 de 
ani. S-a născut în Tr. Măgurele, oră
șel pe care nu l-a părăsit decit pentru 
a. arbitra cite un meci de fotbal, ba 
ici, ba colo. La U.C.F.S. lucrează nu
mai de un an. Dar de activitatea spor
tivă îl leagă mai mult de jumătate din 
viața sa. Victor Dianu a îndrăgit fot
balul — ca și alte mii de copii — încă 
din anii școlii și a bătut mingea — 
așa cum era pe vremea aceea — pe 
maidan. In anul In care devenea „se
nior", Victor Dianu a început să ar
bitreze meciurile de fotbal dintre dife
rii ele echipe din localitate. îndrăgostit 
de sport, obiectiv și corect. Victor Dia
nu și-a creat in scurt timp faima de 
cel mai bun arbitru din raion șt 
nu rare au fost ocaziile cînd era che
mat să conducă jocuri chiar la 
cini, peste Dunăre. Cu pasiunea-i re. 
cunoscută pentru sport (deși avea 
de ani, vîrstă la care unii încep să 
se gindească la... odihnă) Victor Dia
nu a primit cu bucurie să lucreze la 
U.C.F.S. și trebuie să spunem că, dacă 
raionul Tr, Măgurele este fruntaș pe 
regiunea București, are și el un mare 
aport.

Cu sprijinul și colaborarea organe
lor locale, Victor Dianu a reușit să

pa- 
din 
co.

ve-
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U. C. F. S. — sarcină de primă importanță!

atragă în conducerea treburilor spor
tive un mare număr de activiști obș
tești cu care a știut să lucreze, 
stimuleze, să le țină mereu trează 
siunea pentru sport. Președintele 
Tr. Măgurele are de îndrumat 31
lective sportive care înglobează -1.200 
membri. 22 echipe activează i . d firile 
campionate raionale, iar alte două in 
campionatul regional de fotbal, victor 
Dianu consideră de datoria sa să vi
ziteze cit mai des fiecare dintre colec
tive, să discute cu sportivii, să le as 
culte doleanțele dar și sâ-i critice ul
timei cind trebuie. O preocupare 
sebită man:festă președinte'e din 
Măgurele pentru dezvoltarea sportului 
de mase in raion. Strădaniile lui sini 
încununate de succes. La Spartachiada 
de iarnă in raionul Tr. Măgurele au 
participat mii de tineri, iar pentru 
ediția de vară — după perspective — 
numărul participant Hor va crește.

L-am întrebat pe interlocutorul nos
tru și despre proiectele de viitor Răs
punsul : în muncă, să co'iso ideze suc
cesele obținute piuă acum, iar in viața 
particulară să se poată bucura, împreu
nă cu fiica sa, de realizarea unui vis: 
anul acesta ea va deveni farmacistă.

E. M.

Pe cîțiva dintre activiștii sporti
vi din Sibiu i-am vizitat într-o 
zi în care pe filele bloc-note

sului nostru erau înscrise doar cîte- 
va întrebări: Care este situația coti
zațiilor ? Cum sînt împărțite carne
tele de membru al U.C.F.S. ? Cum 
s-a realizat legătura membrilor cu 
colectivul sportiv î
NOTE BUNE DAR SI...... CORIJEN
TE" LA UZINELE „INDEPEN

DENȚA"
rima parte a subtitlului se re
feră la frumosul exemplu pe 
care l-an dat- membrii comite- 

'tului U.T.M., toți cu carnete și cu 
cotizațiile la zi, consiliul colectivului 
sportiv și secția de handbal, foarte 
numeroasă, în care 95% din membri 
au de asemenea carnete cu cotizațiile 
la zi. Am putea să adăugăm și sec
țiile de tenis de masă și șah, echipele 
de volei, tir și atletism.

Și acum, să ne oprim mai mult 
asupra „corijențelor". Campioni în 
materie sînt membrii secției de fot
bal. Exemplificăm,j din 324 muncitori 
ți funcționari care au completat ade
ziuni. doar 40—45 (echipele care 
activează în campionat), au carnetele 
cu cotizațiile la zi. Astăzi, colectivul 
sportiv al uzinelor „Independența" 
nu poate spune decit că din peste

— Raid anchetă
800 de membri înscriși, doar aproxi
mativ 200 sînt de fapt membri ai 
U.G.F.S. cu carnet și cu cotizația 
plătită...
MULTE SUCCESE, O EVIDENTA 
PUSA LA PUNCT DAR ȘI O ME
TODA NEJUSTA LA COLECTIVUL 

„VOINȚA*

In sistemul de evidență al colec
tivului „Voința" este greu să gă
sești vreo deficiență. Situația fie

cărui cooperator membru al U.C.F.S. 
ește clară, la zi. Așa am putut verifica 
și noi cîteva cifre care ne scutesc de 
prea multe comentarii: 1.630 membri, 
cotizații ineasate în proporție de 40% 
pe anul 1958, 1.600 de carnete împăr
țite în cooperative. Unitățile de pro
ducție fruntașe în munca de înscriere 
a membrilor și în încasarea cotizații
lor sînt cooperativele „Imbrăcămin 
tea* și „Tîmplarul*, precum și fabri
ca de sticlă „Avrig".

Acestea sînt realizări care nu pot 
fi contestate, dar ne-a surprins me
toda folosită de colectivul sportiv 
pentru înscrieri și cotizații. „La noi 
nu merge așa, ne spune tov. Schuller, 
din consiliul' colectivului. Cin? se în
scrie în U.C.F.S. trebuie să dea banii

în colectivele sportive sibîene
pe loc și apoi îi dăm carnetul. Ehei, 
dacă am fi acceptat să primim ade
ziunile și să așteptăm cotizațiile!“

Trecînd peste partea „practică* a 
lucrurilor, nu putem fi de acord cu 
o astfel de metodă, care nu contri
buie la întărirea legăturii membrilor 
cu colectivul sportiv și substituie mun
ca de lămurire și convingere.
„ENERGIA" — COLECTIVUL UNEI 
ȘCOLI PROFESIONALE FRUNTAȘĂ

In școală sînt peste 300 de e- 
levi și dintre aceștia 259 au 
devenit membri ai U.C.F.S. cu 

cotizațiile la zi. Și aici am întîlnit 
o bună evidență. Tinerii sportivi care 
practică cu drag fotbalul, atletismul, 
voleiul etc., s-au angajat cu . prile
jul diferitelor ședințe festive în care 
li s-a înmînat carnetul de membru 
al U.C.F.S. să devină fruntași la 
învățătură și să obțină cît mai fru
moase succese pentru colectivul lor 
sportiv. Și pînă acum s-au ținut de 
ciivmt numeroși elevi.
PUTEREA EXEMPLULUI PERSONAL

e-ain convins încă odată de 
valoarea lui, poposind în alte 
două co’ective sibiene: „Lucea- 

iaiul Iprofil Republica* și „Ramura 

Roșie*. O intensă muncă de lămu
rire, o activitate permanentă și bine 
organizată, au avut ca rezultat în
scrierea în U.C.F.S. a 65 la sută din
tre muncitorii de la „Luceafărul* și 
a 95 la sută dintre muncitorii de la 
„Flamura roșie*.

■fr

CV oncluziile raidului nostru sînt 
. satisfăcătoare. Credem însă că 

nu se poate trece cu ușurință 
peste unele greșeli evidente. De pil
dă, în aproape toate colectivele, ac
tiviștii sportivi se laudă că au în
casat cotizațiile pe un an întreg. Este 
complet greșită o astfel de metodă 1 
De asemenea, numai la școala 
„Energia* înmînarea carnetelor de 
membru în U.C.F.S. se face în ra
port cu semnificația acestui eveni
ment. Adăugăm acestor aspecte ne
gative alte lipsuri legate de starea 
de automulțumire a unor colective 
care, după ce au completat un nu
măr masiv de adeziuni, nu mai fac 
nimic pentru înscrierea de noi mem
bri în U.C.F.S. Sugerăm consiliului 
orășenesc U.C.F.S. să analizeze neîn- 
tîrziat această problemă.

DAN GIRLEȘTEANU 
MIRCEA VLĂDOIANU 

corespondent

Mai multă atenție 
activității cluburilor 

sportive
(Urmare din pag. 1)

dintre cluburile înființate întîmpină 
greutăți din partea foruri’or tutelare 
în obținerea personalității juridice, re
prezintă alte greutăți și lipsiri care 
impun o mai atentă muncă de îndru
mare și control din partea organelor 
U.C.F.S.

Etapa constituirii cluburilor conti
nuă și sînt perspective pentru înfiin
țarea unor noi cluburi la Odașnl Stalin 
și Cluj, a clubului Victoria București 
precum și a unor cluburi la Craiov3, 
Iași și Ârad. In acțiunile pregătitoare 
ca’ și în viitoarea activitate a acestor 
noi cluburi trebuie să se țină seamă 
de experiența cluburilor sportive con
stituite pînă acum. Iar consiliile 
U.C.F.S. vor trebui să acorde în viitor 
mult mai multă atenție tecît pînă 
acum îndrumării șl controlului acti
vității cluburilor sportive. în vederea 
sprijinirii lcr pentru realizarea im
portantelor sarcini ce le stau în 13ță,



In atenția vechilor centre atletice din țarăf

ÎMPOTRIVA informărilor nereale,
IHlViTOHli: ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA

In plină perioadă de desfășurare 
a primei etape a Spartachiadei de 
vară a tineretului, sîntem nevoiți să 
revenim 
diția de 
a evita 
tual, și 
formal, 
gane sportive continuă să privească 
cea mai importantă competiție a 
sportului nostru de masă. Ne refe
rim la comisia regională București 
de organizare a Spartachiadei, care 
raportase, la sfârșitul primei etape 
a Spartachiadei de iarnă, o cifră ce-i 

•lădea dreptul să se considere prin- 
re fruntașele întrecerii dintre comi

siile regionale, pentru cel mai mare 
număr de participant!. In raioane ca 
Domnești, 
concurența 
in comune 
□ești) sau

asupra unor aspecte din e- 
iarnă a competiției, pentru 

ca ele să se ivească, even- 
acum. Este vorba de modul 

birocratic, în care unele or-

Brănești) numărul partîcipanților pă
rea gata-gata să depășească pe cel 
al... locuitorilor 1 La un control pe 
teren efectuat de o brigadă a Comi
siei centrale de organizare a Spar
tachiadei, s-a constatat însă că cifrele 
raportate reprezentau de fapt., dorin
țele activiștilor din aceste raioane și 
nu realitatea, care era cu totul alta :

Brănești, Titu, Lehliti. 
se numărau cu miile, iar 
ca Mihăilești (r. Dom- 

Fundeni-Frunzărești (r.

listele de participant erau în mare 
parte imaginare iar în cele două co
mune amintite — care n-au fost însă 
și singurele de acest fel — nici nu 
se organizaseră concursurile primei 
etape ! Ca o sancțiune binemerita
tă, comisia regională a Spartachiadei 
din regiunea București a fost scoasă 
din clasamentul întrecerii. iar „meto

Printre studenții Universității C. /. Parhon

La festivitatea de încheiere 
a activității sportive pe anul 1957-58

dele sale de muncă" în care activi
tatea propriu-zisă și mai ales îndru
marea și controlul muncii din raioa
ne au fost înlocuite prin prezentarea 
de rapoarte nereale au fost criti
cate cu tăria cuvenită, în fața repre
zentanților tuturor regiunilor țării.

Nu știm ce și-or fi închipuit co
misiile raionale în cauză cînd au în
cercat să inducă în 
superioare, raportînd 
toare, dar cert este 
vorbește proverbul — 
gure căciula. Cui folosesc oare astfel 
de metode necinstite, izvorînd 
cel mai tipic formalism, 
ignorarea importantelor sarcini tra
sate mișcării sportive ? Iată năra
vuri care n-au ce căuta în mișca
rea sportivă și sîntem convinși că des
fășurarea primei etape a Spartachia
dei de vară ne va scuti de repetarea 
unor astfel 
aceasta însă, 
organizare a 
liile regionale 
pună la baza 
multă exigență, 
mare măsură îndrumarea cu controlul 
și să curme cu toată tăria, încă din 
fașă, orice tendință străină scopuri
lor și mijloacelor mișcării noastre de 
de cultură fizică și sport

eroare organele 
cifre întîmplă- 

că — așa cum 
și-au furat sin-

din 
din

de comentarii. Pentru 
comisiile regionale de 
Spartachiadei și consi- 
LLC.F.S. trebuie să 
muncii lor mult mai 

să îmbine în mai

Cînd in toamna ionului 1953, echipa 
de juniori Metalul I.M.S. din Roman 
a cîștigai tiilul de campioană de cros 
a R.PJL ,rezultatul acesta a făcut o 
adevărată senzație tn lumea atletis
mului. Roman? Se ignora însuși fap
tul că acolo se face atletism, și cine-șl 
putea închipui că din orașul de pe 
malurile Moldovei pot ieși, peste 
noapte, campioni? Victoria din 1953 
a fost primul semn al existenței unui 
nou centru pe harta atletismului romi- 
nesc. Un centru tinăr, dar care își 
consolida de la an la an prestigiul. 
In 1954 ți 1956, la Roman sini aduse 
noi titluri de campioni de cros, ații 
pe echipe cit și individual. Anul acesta 
a fost rîndul junioarelor. In fapf, școa
la sportivă de tineret din Roman este 
prima pe țară, iar secția de juniori 
Metalul I.M.S. Roman este a treia pe 
țară (după Dinamo și Progresul Bucu
rești).

Cronicarii sportului nou de la noi 
sînt obligați deci să consemneze un 
fenomen extrem de interesant: într-un 
orășel din Moldova, în care nu se 
poate vorbi de o tradiție sportivă, în 
general, și cu atit mai puțin despre 
o tradiție atletici, s-a născut și ' se 
dezvoltă o activitate cu excelente re
zultate pentru atletism. Romanul 
astăzi primul centru al Moldovei 
acest sport. El a lăsat în urmă, 
ceea ce privește descoperirea și 
marea talentelor tinere, chiar centre 
atletice cu un vechi prestigiu, ca Timi
șoara, Aradul, Sibiul, Orașul Stalin 
si altele.

Zilele trecute am avut posibilitalen 
să cercetăm la fața locului realitățile 
atletismului din Roman.

S-a iniimplai ca prima vizită la sta
dionul orașului să ne aducă prima 
bucurie dar și prima decepție. Bucu
rie, pentru că rareori am putut asista 
la un concurs pentru copii — cel vt- 

• zicnat de noi se intitula „Cupa pionie-

este 
in 
tn

}or-

La drept vorbind, expunerea ra- 
portului-Jjilanț prezentat de 
șeful catedrei de educație fi

zică de la universitatea C. I. Parhon, 
prof. M. T. Ionescu, la festivitatea 
de încheiere a activității sportive pe 
anul universitar 1957—58 ar fi putut 
dura cel mult 10 minute. Ea a durat... 
dublu, din cauza aplauzelor cu care 
studenții an sa’utat fiecare din suc 
resale sportive amintite în raport.

Bilanțul performanțelor sportive 
obținute de studenții de la 
„Parhon" (locul I — fetele și 

If — băieții la finalele de gimnastică 
ale campionatelor universitare; locul 
I — la greutate și locurile II la 
lungime și 110 m.g. la finalele de 
atletism a’e acelorași campionate; lo
cul I în campionatul U.C.F.S. Oraș 
București și locul IV la finalele de 
baschet băieți; locul I la scrimă pe 
centrul universitar București; prezen
ța pe focuri fruntașe în campionatele 
de calificare la volei) și care îi si
tuează printre cei mai buni din țară 
este rodul unei munci dusă cu răb
dare, conștiinciozitate și competență 
de catedra de educație fizică. Nu
mele unor asistenți ca N. Băiașu, V. 
Moldovan, M. Bucur (gimnastică), 
AL Bîzim și L. Zoican (atletism),

G. Nițoiu (volei), V. Pădureanu (bas
chet), V. Ionescu (handbal), A. Bă
lan și T. Zăvoianu (canotaj) sînt 
rostite cu multă căldură de către 
studenți. Cit despre dragostea pe 
care studenții de la „Parhon" o ma
nifestă față de reprezentanții lor 
sportivi, aceasta am putut-o verifi
ca chiar cu prilejul festivității în 
cadrul căreia — susținînd un reușit 
program sportiv — au evoluat cîțiva 
din cei mai buni gimnaști și gim 
naște (H, Gutman, V. Paraschiv, V. 
Krestel, A. Calciu) și scrimeri 
(Barbu Lang, M. Anghelescu).

Succesele sportive dobîndite în 
acest an universitar s-au dato
rat — așa cum a subliniat 

prof. M.T.lonescu, — și sprijinului larg 
pe care conducerea universității (pre
zentă la festivitate prin unul din 
prorectori, tov. V. Dinu), organizația 
de partid, 
studențești 
sportive în rîndul studenților. Cola
borarea tuturor acestor factori cu co
lectivul catedrei de educație fizică 
reprezintă și pentru viitor chezășia 
unor succese și mai frumoase. Pentru 
studenți, o singură îndatorire: de a 
lupta hotărît în vederea consolidării 
succeselor repurtate, adăugind la a- 
cestea altele și mai valoroase I

U.T.M. și asociațiile 
l-au acordat activității

Antrenament ... și competiție

V. A-

rilor“ — care să genereze o atmosferă 
atit de entuziastă, să mobilizeze un 
atît de mare număr de concurenți ți 
să prilejuiască atîtea rezultate promi
țătoare. Decepție, pentru că nu ne-am 
fi închipuit ca stadionul pe care se 
plămădesc de cîțiva ani mereu alte șt 
alte elemente de valoare, să se pre
zinte într-o stare atît de proastă 
(pistă plină de gropi; în schimb nu 
există groapă de apă pentru cursa cu

obstacole; amplasamentele pentru sd- 
rituri și aruncări sînt amenajate doar 
intr-o parte a terenului; ni s-a spus 
că pista n-a mai fost udată, tăvălu
gi tu, de cînd a fost dată în folosință,, 
să tot fie trei ani de atunci; nu există 
vestiare și dușuri...). Aceste două as
pecte fixează cele două laturi, le-am 
numi contradictorii, ale condițiilor tn. 
care se dezvoltă atletismul din Ro
man: pe de o parte mult sprijin și 
solicitudine pentru atragerea tinere
tului spre atletism, din partea comite
tului orășenesc U.C.F.S., a tovarășilor; 
Stoica, președintele comitetului de 
treprindere, și Bîrcă, președintele 
lectivului sportiv de la I.M.S., 
partea prof. Ciobanii, directoarea 
med. nr. 2, prof. Țurlea, directorul 
prof. nr. 1, prof, de educație fizică 
Maria și Gheorghe Cojocaru, prof„ 
Rețeanu și Armeana, de la școlile ele
mentare. Pe de altă parte, dezinteresul 
flagrant pentru amenajarea, aducerea 
la condiții normale a stadionului, pe 
care îl dovedesc actualul proprietar,, 
colectivul sportiv „Laminorul' și chiar 
comitetul regional U.C.P.S. (care Insă 
nu ezită să programeze aici tot felul 
de „faze").

Activitatea atletică din Roman se 
desfășoară în cadrul secției respective 
din colectivul Metalul I.M.S. și a școlii 
de tinerei. In total/ activează peste 80 
de atleți, conduși de un singur an
trenor: Constantinescu-Nehoi. Acest a- 
rdmator al atletismului din Roman, re
cunoaște astăzi că este depășit de a- 
fluența tot mai mare de tineri care 
vin să practice atletismul. De cine să 
se ocupe cu precădere? De noii venițl, 
sau de „ccnsacrațf? Fiecare din atleții 
mai vechi au sub supravegherea lor 
cite 3—4 începători, dar nici așa pro
blema nu e rezolvată. Secția de învă- 
țămînt a orașului ar trebui să se în
grijească să încadreze la cele cîteva 
școli din oraș profesori de educație 
fizică cu specializarea tn atletism, 
dintre noii abso’venți ai I.CJL și ast
fel rezultatele ar putea fi cu mult mai 
bune.

N-am pomenit numele celor mai va
loroși atleți din Roman și performan
țele lor. Dar ei înșiși ne scutesc de 
acest lucru: numele lor apar din ce 
în ce mai des în ziare, în dreptul locu
rilor de frunte al celor mai importante 
competiții atletice de tineret.

IACINT MANCLIU

in- 
co- 
din
Șc- 
?c..

Perspectivele activității pugilistice in lunile de vară
Ce activitate pugilistică vom avea 

în cursul verii ? întrebarea are rost, 
întrucît boxul nefiind sport de sezon, 
asemenea canotajului sau patinajului, 
își poate desfășura activitatea cu egală 
intensitate atît în sală, cit și în aer 
liber. L-am rugat deci pe antrenorul 
federal Eustațiu Mărgărit să ne împăr
tășească proiectele în acest sens ale 
Federației de specialitate.

— Care va fi activitatea boxe
rilor fruntași?

— Cu întîlnirea Franța — R. P. 
Romînă s-a terminat programul inter
național inter-țări, pînă Ia toamnă, 
cînd 'avem prevăzute în calendar o 
serie de îutîlniri cu cîteva puternice 
reprezentative de peste hotare. Aceste 
îutîlniri ne vor fi necesare 
verificarea 
în vederea 
care, după 
anul viitor 
petiția cea 
verii va fi, fără îndoială, „Campiona
tele internaționale feroviare", care se 
vor disputa între 6 și 13 iulie, pe sta
dionul Giulești. Va fi un sever exa- 

i feroviari,

pentru 
potențftlului lotului nostru, 

campionatelor europene 
cum se știe, vor avea loc 
la Lucerna (Elveția). Com- 
mai importantă din timpul

_ * ’ionul cjiuieșu. va u uu : 
Jimti pentru pugiliștii noștri

fiindcă echipele străine vor cuprinde 
multe elemente de reală valoare, care 
se bucură de frumoase aprecieri în 
arena internațională. Mă refer în spe
cial la pugiliștii sovietici, germani, ce
hoslovaci și bulgari. Deosebit de a- 
ceastă întrecere de mari proporții, se 
vor mai organiza cîteva întîlniri in
ternaționale inter-cluburi. După cîte 
știu, în prezent colectivul I.M.B. Ti
mișoara duce tratative pentru în- 
tîlnire la Timișoara cu o echipă ceho
slovacă, Jar colectivele bucureștene 
C.F.R. și „Titanii" duc de asemenea 
tratative în acest sens. Intre 15 iulie 
și 15 august este perioadă de odihnă 
pentru boxerii fruntași, după care vor 
începe pregătirile pentru cele două 
mari competiții ale sezonului de toam
nă : „Turneul celor 4“ și Campiona
tul republican pe echipe.

— Dar pentru boxerii de valoare 
medie nu s.a prevăzut nimic ?

— Federația n-a prevăzut nimic în 
calendarul său oficial pentru această 
categorie de • pugiliști. S-a procedat 
astfel special pentru a se lăsa la la
titudinea secțiilor de box organizarea 
a cît mai multor gale amicale.

— Ce activitate este rezervată 
tinerilor boxeri ?

— La 4 iulie, reprezentativa noastră 
de juniori va întîlui. la Budapesta, re
prezentativa R. P. Ungare. Antrenorii 
Lucian Popescu și Traian Ogrinjeana 
au și alcătuit lotul din care se va 
forma echipa definitivă și care numără 
16 boxeri. Printre aceștia se află: 
Ahmet Nuri (Constanța), Paul Pavel 
(Ploești), Petre Zăinescu (Cîmpina). 
Vasile Neagu (Constanța), Ion Monea 
(București) și Marius Ionescu (Bucu
rești). Antrenamentele vor începe chiar 
săptămîrra aceasta. Tot pentru juniori 
s-a prevăzut în cursul vacanței, în 
luna august, o tabără de pregătire^ 
condusă de antrenorul Lucian Popes
cu. 43 de tineri boxeri își vor perfec
ționa aci tehnica de bază. De aseme
nea, avînd în vedere faptul că în Iu-' 
nile de vară, în mod obișnuit, oame
nii muncii pleacă în concediu de odih
nă, vom organiza în luna iulie o ta
bără de tineret condusă de antrenorul 
Mihai Fulea. La această tabără "vor 
participa „speranțe'e" boxului itostru, 
care au depășit vîrsta junioratului

M. G.



Valoarea meciurilor de handbal 
este încă scăzută

ECHIPELE DE RUGBI
PE DRUMUL CEL

DIN JARÂ
BUN

' Campionatele republicane de ha'nd- 
hal se apropie de sfîrșit. Echipele 
feminine mai au de disputat doar o 
singură etapă în întrecerea lor, iar 
tele masculine (în categoria A și 
In categoria B) încă trei" etape. Este 
firesc ded ca jocurile să capete un 
caracter decisiv, mai ales că de re
zultatul lor depinde cîștigarea unui 
tit'u sau trecerea dintr-o categorie 
superioară la una inferioară. In a- 
eeastă aprigă dispută, din acest an, 
In campionatul de handbal am re
marcat două lucruri esențiale.

Primul, îmbucurător desigur, este 
■cela că actele de indisciplină ur
mează o linie descendentă. Asta în
seamnă că măsurile luate de comisia 
de disciplină a F.R.H. și-au atins 
■copal și că cea mai mare parte a 
antrenorilor și jucătorilor s-au hotă 
rit să-și dispute șansele corect. Al 
doilea, mai puțin îmbucurător (în ce 
privește echipele fruntașe îngrijorător 
chiar) este că după majoritatea par
tidelor din ultimul timp nu reținem 
decît caracterul k>r echilibrat, dîrze- 
năa cu care luptă echipele. Dar atît. 
Unde sînt cele mai importante arme 
pentru cucerirea unei victorii sportive: 
cele tehnice și tactice? Rar de tot ne-a 
fost dat să vedem un procedeu tehnic 
executat corect sau combinație tactică 
reușită...

Problema devine și mai acută pen
tru că un bogat program internațio
nal bate la ușă. Echipele noastre 
fruntașe, mai mult cele masculine, 
sînt indiscutabil într-o «elipsă de 
formă. Interesant în această di
recție ni se pare faptul că în majo
ritatea formațiilor masculine au în
ceput să apară nume noi, de tineri 
jucători. Deocamdată ne mulțumim 
să înregistrăm faptul că elementele 
tinere au corespuns parțial și că in
troducerea și stimularea lor stag
nează din cauza goanei după puncte.

înainte de a publica clasamentele 
să amintim că joi 5 iunie se dispută 
o etapă în campionatele masculine 
(categoriile A și B).

Masculin, categoria A
1. Dinamo Or. Stalin 19 14 3 2 238:195 31
2. C.C.A, 19 13 3 3 250:183 29
3. Voința Sft»iu 19 11 3 5 195:159 25
4. Chimia Făgăraș 19 8 3 8 178:179 19
5. C.S.U. lași 19 8 3 8 192:209 19
6. Victoria Jimbolia 19 8 2 9 227:215 18
7. Metalul Reșița 19 7 3 9 187:187 17
8. Petrolul Ploești 19 8 1 10 181:191 17
9. Tehnometal Timiș. 19 7 3 9 190:218 17

10. C.S.U. București 19 6 3 10 220:234 15
11. Știința Timișoara 19 6 2 11 194:225 14
12. Textila Cisnădie 19 2 3 14 193:250 7

Feminin, categoria A
1. Olimpia Buc.
2. Steagul r. Buc.
a. FI. roșie Sibiu
4. Heitor Tg. Mureș
8. C.S.U. București 
#. Măgura Cod lei
T. Știința Timișoara 
•- Proigr. or. Stalin

21 18 3 0 109: 36 39
21 19 0 2 ÎS: 62 38
21 17 1 3 118: 46 35
21 12 2 7 94: 82 26
21 10 3 8 97: 77 23
21 7 3 11 66: 76 17
21 6 5 10 46: 63 17
21 6 3 12 88:113 1$

9. Gloria Sighișoara 21 î 4 12 47: 78 14
10. Record Mediaș 21 4 3 14 50: 99 11
11. Metalul 2 Ploești 2a 3 S 16 28: 91 a
12. Metalul Reșița 21 2 4 15 48:192 8

N.R. — Clasamentul campionatu
lui masculin de categoria B, 11 vom 
putea pubilica atunci cînd federația 
de specialitate ne va furniza clasa
mentul oficial.

Apărarea echipei FI. roșie Sibiu a intervenit prea tîrziu, după ce Hilde 
Roth (Olimpia') a aruncat la poartă.

(Foto: GH. DUMITRU)

Cele mai k 
ale țării

une echipe Je popice 
se întîlnesc Ia București

Sîmbăta trecută, la sediul federa
ției de popice, cineva spunea: „Vom 
urmări o finală a campionatului pe 
echipe cum n-am mai avut niciodată".

Intr-adevăr, dat fiind că cele pa
tru echipe masculine finaliste și a- 
nume: Unirea Roman, C.S. Oradea, 
Voința Alba Iulia și Petrolul Ploești, 
însumează la ora actuală tot ce are 
mai bun jocul de popice din țara 
noastră, întrecerea lor se anunță deo
sebit de interesantă. Să ne gîndim 
numai la ultima evoluție a acestor 
echipe (faza de zonă) și prin inter
mediul cifrelor ne vom da seama că 
rezultatele obținute de ele sînt exce
lente. Petrolul Ploești a realizat o 
medie de 3664 p.d. din două meciuri 
(6 jucători cîte 160 bile mixte), C.S. 
Oradea 3796 din 4 jocuri. Unirea Ro
man 3788 din trei partide și Voința 
Alba Iulia 3774 din trei confruntări. 
La bărbați toate echipele au șanse. 
Să ne gîndim eă I.O.R., Voința Cra
iova, campioana de anul trecut, și 
una dintre cele mai puternice echipe 
ale țării Voința Tg. Mureș au fost 
eliminate deși s-au prezentat în ge

Relatările corespondenților noștri, 
privind meciurile celei de a Vil-a e- 
tape a campionatului republican de 
rugbi, au cuprins lucruri care, în ge
neral, au avut darul de a ne bucu
ra. Astfel, corespondentul nostru din 
Timișoara — CORNEL POPA — ne 

nerail la nivelul posibilităților lor rea
le. „Zonele acestea au fost mai tari 
decît toate finalele din anii trecuți 
aș-a că este foarte greu de prevăzut 
învingătorul" ne spunea A. Constan- 
tânescu, secretarul comisiei de com
petiții și clasificări.

Despre echipele feminine ne-a vor
bit antrenorul Vasile Dona: „Voința 
Timișoara a înregistrat în trei jocuri 
o medie excelentă: 2222 p.d. (6 ju
cătoare cîte 100 bile mixte). Oțelul 
Roșu Tg. Mureș tot 2222 însă din 
două partide. In mod firesc, eu soco 
tesc ca principală pretendentă la titlu 
pe prima formație, însă nu este de
loc imposibil ca jucătoarele din Si
biu (Voința) și în special cele din 
București (Recolta M.A.S.) să ne 
ofere o surpriză".

Incepînd de mîine de la ora 8 vom a- 
vea ocazia să vedem la lucru pe a- 
renele Recolta (bărbați) și „Victoria 
Socialistă" (femei) pe cele opt 
finaliste care vor da asaltul valo
roaselor procentaje obținute pînă a- 
cum.

TR. I. 

spunea că meciul Știința—Progresul 
— soldat după părerea noastră cu o 
surpriză (17-9 pentru Știința) — a 
fost foarte frumos. Disputat în des
chidere la partida internațională de 
fotbal, jocul a plăcut mult prin faze
le de rugbi clar, spectaculos, termi- 
nate cu înscrierea a numeroase în
cercări. La un moment dat, după ce 
f-dința luase conducerea cu 6—0, 
Progresul a avut în repriza a doua 
o revenire puternică, mareînd 9 
puncte. Apoi de la situația de 6—9 
Știința intră într-un finiș impresio
nant mareînd în serie, în aplauzele 
entuziaste ale publicului spectator, 
11 puncte. Au realizat încercări pen
tru Știința, Argintaru și Bran iar pen

tru bucureșteni Climovschi (de două 
ori).

Jocuri spectaculoase au realizat și 
C.F.R. (în compania formației C.S.U.) 
și Geotehnica (în întîlnirea cu Ra
pid). In aceste partide baloanele cîș- 
tigate de înaintări au fost dirijate

Concursuri
La Cluj, după cum ne transmite co

respondentul nostru I. Gligh, concursul 
desfășurat la bazinul lanos Herbak 
(50 m.) a adunat la startul probelor 
un număr de 75 de concurenți. Cel 
mai valoros rezultat a fost obținut de 
tînăra înotătoare Eva Banfi, care a a- 
coperit distanța de 100 m. spate în 
timpul de 1:20,5. Iată rezultatele teh
nice : BAR BAȚI — 100 m. spate: L. 
Daroczi (C.F.R.) 1:13,3; 100 m. bras:
I. Gonczi (Rapid) 1:21,2; 100 m. flu
ture: N, Szabo (C.F.R.) 1:22,5; 10'pf, 
100 m. liber: C.F.R. 12:15,3; FEMEI: 
100 m. spate: Eva Banfi (C.F.R.) 
1:20,5; 100 m. bras: Enike N’agy 
(Progr.) 1:32,9; 100 m. fluture: Ildiko 
Csordas (C.F.R.) 1:50,3; 10'/J00 m. 
liber: C.F.R. 17:30,7.

La bazinul C.S. Ilefor din Tg. Mureș, 
ne comtmică corespondentul nostru V. 
Kadar, concursul de deschidere a se
zonului de vară s-a bucurat de parti
ciparea a 150 de concurenți. Păcat 
însă, că din anslamblul întrecerilor 
n-am putut urmări din lipsă de partici
pante nici o probă feminină. Rezultate: 
100 m. spate: Fr. Fulop (Voința) 
1:23,4; 100 m. fluture: V. Budai (Vo
ința) 1:15,3 100 m bras: Fr. Platas 
(Voința) 1:31,5; 10x100 m liber: Vo
ința 12:29,5. Clasament general: Vo
ința 35 p.; Ilefor 15 p. La probele re
zervate copiilor se remarcă următoarele 
rezultate: 50 m. liber băieți: Al.
Ghiliga (Voința) 34,9; '50 m bras 
băieți: N. Toth Pali (Ilefor) 43,9; 
50 m. liber fetițe: Eva Nagy (Ilefor) 
44,0.

La Timișoara (transmite corespon
dentul nostru A. Gross) programul 

spre linia de treisferturi urmărindu se 
înscrierea de încercări. Ce păcat că 
fruntașele clasamentului nu înțeleg 
acest principiu atunci cînd joacă în
tre ele. (Ne referim aici la jocul Di
namo—G.C.A., două echipe care de 
ani de zile domină rugbiul nostru.) 
Ele trebuie jsă înțeleagă că adevăra
tul rugbi, singurul care ne poate fa
ce să ne gîndim cu speranțe spre vi
itor, este jocul deschis al cărui țel 
final trebuie să fie înscrierea de în
cercări, de cît mai multe încercări.

(d. c.)
CLASAMENTUL CAMPIONATULUI 

CATEGORIEI A :

L Dinamo (1)
2. C.F.R. (2)
3. Geotehniica (4)
4. C.C.A. (3)
5. Știința Timișoara (6)
6. C.S.U. București (5)
7. Știința Iași (10)
8. Progresul Buc. (7)
9. C.S.A. Ploești (81

1®. Rapid (9)

7 6 0 1 ai-.u »
6 6 0 0 70: 6 ÎS 
7502 86:15 17
7 4 1 2 85:34 K 
7 3 0 4 40:62» 18 
7133 18:60 12 
7124 24:06 U 
71 1 5 41:64 10 
7115 12:87 10 
6123 18:40 W

de natafie
concursului de deschidere n-a putut ff 
realizat decît în parte, deoarece • 
ploaie torențială a împiedicat desfășui 
rarea concursului. Rezultate : BĂR
BAȚI: 100 m liber: I. Papa (Indus
tria Lînei) 1:03,6; RF/JOO m. libert 
Industria Lînei 11:51,7; FEMEI: 1& 
m liber: Bauer (Voința) 1:30,8.

CONCURS IN CINSTEA ZILEI 
INTERNAȚIONALE A COPILULUI

Ștrandul „Dante Gherman” din Ca
pitală a găzduit duminică dimineața 
întrecerile celor mai tineri înotători a-l 
părtinind colectivelor cu secții de na.’ 
tație din București. Au pirticipat nu
meroși concurenți, care au reușit • 
serie de perform'aiife remarcabile. Re
zultate tehnice : BĂIEȚI : 50 m. liberi 
P. Ionescu (Gosp.) 30,7; 50 m. spate; 
L. Berea (Dinamo) 37,5; 50 m. flu
ture: C. Vidican (S.S.E.) 44.4; 50 m. 
bras: A. Nicolau (T.C.H.) 40,6; 25 m, 
liber: P. Nagy (S.S.E.) 17,0: 25 m. 
spate: C. Georgescu (C.S.U.) 20,7i 
25 m. bras: G. Mafarciuc (Rec.) 22.0;
25 m. fluture: M. Zager (Rec.) 20,1j 
FETE : 50 m. liber: Ingrid Wăchter 
(C.S.U.) 35,6; 50 m. fluture: Măriuca 
Rotaru (Rapid) 41,5; 50 m. spate: 
Ileana Popovioi (C.C.A.) 43,3; 50 m. 
bras: Florentina Rambosec (C.S.U.) 
43,1; 25 m. liber: Maria Gluvaca 
(S.S.E.) 23,6 25 m spate: Kati Ra
ttan (-S.S.E.) 25,9; 25 m. bras. Cris
tina Sever (C.C.A.) 22,1; 25 m. flu

Ioana Dumitrescu (Constructorul)ture:
27,8.

Adeseori scriem în cronicile spor
tive care succed mari competiții fra
ze care — cu mici deosebiri — sună 
©am așa; „Jucătorii noștri (sau at
letul X) n-au concurat la adevărata 
lor valoare. „Miza" mare a unei a- 
■emenea competiții i-a făcut să nu..." 
etc. etc.

De fapt, această observație nu face 
altceva decît să oglindească starea 
de fapt existentă pe terenul de joc, 
fie că e vorba de o întrecere de atle
tism sau de un meci de fotbal în 
care „miza" este deosebit de mare.

Se pare însă că o astfel de rela
tare a stărilor de fapt s-a transfor
mat practic intr-un fel de saiză, pe 
©are sportivii în cauză sînt gata s-a 
folosească drept justifiicane a insuc
ceselor lor. Lucrurile se cer însă pri
vite dintr-un cu totul alt punct de 
vedere. Iubitorii sportului — He con
curenți, fie spectatori — își amin
tesc desigur, cil destulă părere de 
rău, de o seamă de concursuri impor
tante — interne sau internaționale 
— în care am pierdut numai pentru 
că această, „miză" a fost, după pă
rerea noastră, greșit interpretată.

Cine nu-și amintește, de pildă, de 
faptul că Olga Orban a scăpat prin
tre degete medalia de aur la Olim
piada de la Melbourne? IntîJnind de 
trei ori în prelinuoariâile la floretă 
pe englezoaica Sbeen, reprezentanta 
noastră a învins, pentru ca în mo
mentul când era în joc „miza" cea 
mare, în baraj, Olga Orban să piar
dă. S-a arătat la timpul cuvenit că 
nu măiestria adversarei a decis vic
toria, ci nervozitatea, imposibilitatea 
de concentrare a Olgăi Orban.

Tenisul de masă ne oferă, de ase- 
tnenea, exemple. La Tokio, la cam
pionatele mondiale. în meciul pe e- 
chipe Romînia — Japonia, conduceam 
ca 4—3. In întîlnirea cu campionul

Cînd „miza“ întrecerii e mare
mondial Ogimura, la scorul de 1—1 
la' seturi, Gantner avea un serios a- 
vantdj în setul decisiv: 20—14. Dar 
iată că talentatul nostru reprezentant 
nu mai câștigă nici un punct, pierde 
setul, deci partida, iar echipa noas
tră ratează o victorie ca și câștiga
tă, care-i deschidea drumul spre titlul 
mondial. Cine să fie de vină? Iarăși 
.miza"!

Pe linia exemplelor negative se în
scriu și alți sportivi ai noștri și cre
dem că nu greșim amintind pe Lia 
Manoliu, cane și-a cucerit o adevă
rată „faimă" in a se clasa sub ni
velul posibilităților în concursurile de 
importanță deosebită. Fără îndoială 
că Jucătoarea de tenis Irina Ponova, 
halterofilul Ion Birău și baschetbalis
tul Nedef regretă multe victorii ra
tate numai din pricina unei nervozi
tăți exagerate.

Jocurile din ultima vreme ne-au 
confirmat din nou că problema „mi
zei" trebuie luată în discuție cu toată 
seriozitatea. Există o altă explicație, 
în afara „mizei", care să justifice 
faptul că un jucător experimentat ca 
Nicușor, pe care nu o dată l-am ca
racterizat printre cei mai buni teh
nicieni ai noștri, să nu înscrie (în 
jocul cu Progresul) din două lovi
turi consecutive de la 11 m? Sau că 
Ciosescu, în plină formă, ratează 
duminică un 11 m. care ar fi scutit 
echipa sa de multe emoții în jocul 
cu Dinamo Praga? Cum se poate ex
plica faptul că în meciul de rugbi cu 
Dinamo, Ștefan Constantin (C.C.A.), 
spiscialist în loviturile de picior, a 
ratat o lovitură elementară de pe
deapsă chiar în fața buturilor?

Se mai întîmplă ca în competiții 
internaționale de importanță deose
bită, o echipă să piardă în tur, pen
tru ca în retur, când victoria, este

pusă sub semnul întrebării, să cîș- 
tige totuși. Explicația constă de re
gulă în dorința echipei de a se rea
bilita, de a face totul pentru victorie. 
Din păcate, însă, nu o dată se trage 
concluzia că în tur se joacă febril, 
timorat, iar în retur, după ce înfrîn- 
gerea finală a apărut evidentă, echi
pele joacă relaxat, își dozează mai 
bine eforturile și joacă la adevărata 
lor valoare. Rezultatul? Înving! Așa 
s-au petrecut lucrurile și fai meciul 
de baschet C.C.A. — Ăkademik So
fia, al cărui retur ne-a adus mulțu
mirea de a vedea echipa C.C.A. în- 
vingînd pe Akademik pe propriul său 
teren, performanță cu care se pot 
nnndri puține echipe din lume. Bine 
ar fi fost dacă C.C.A. juca la fel de 
calm, stăpînit, organizat, și la Bucu
rești, obfinînd calificarea mult dorită, 
pe care a pierdut-o în tur, din pri
cina aceleiași pîrdalnice de „mize".

Se știe — și specialiștii au spus-o 
nu o dată — că „febra de start", 
starea emoțională dinaintea și din 
timpul întrecerii sportive este un fe
nomen obiectiv, cunoscut științific. 
Cercetătorii au constatat că această 
stare creează coneurenților un tonus 
nervos ridicat, o circulație mai ra
pidă a sîngelui. Secreția de adrenali
nă pe care o provoacă face posibilă 
înfrîngerea de către sportivi a unor 
greutăți cans în mod normal li s-ar 
părea poate de netrecut. Din păcate, 
la unii sportivi această stare emoțio
nală se manifestă în mod exagerat, 
dînd naștere la un efect contrar. La 
asemenea sportivi emotivitatea exa
gerată provoacă, mai ales în compe
tiții de mare importanță, o stare de 
inhibiție oare pune stăpânire pe 
scoarță, iar reflexele condiționate, 
metodic și îndelung fixate l.a antrena
mente, nu mai pot acționa. Așa se.

explică faptul că vedem uneori un 
maestru evoluând ia nivelul unui 
sportiv de mijloc, un campion ac
ționând ca un sportiv de categoria a 
II l-a. Viața ne confirmă prin nume
roase exemple că această „febră de 
start", că emotivitatea înaintea și în 
timpul marilor competiții au influență 
favorabilă, mărind randamentul de 
concurs. Cine nu știe că talentatul 
săritor de triplu, sovieticul Leonid 
Scerbakov este specialist în a-și sta
bili recordurile personale in cadrul 
macilor competiții? Același lucru îl 
putem spune despre săritorul în înăl
țime lgor Kașkarov și despne alții. 
Atleții romini Wiesenmayer și Greces- 
cu sînt de asemenea exemple lăuda
bile. Iar în ceea ce îi privește pe fai
moșii Emil Zatopek și Vladimir Kuț, 
orice comentarii apar de prisos. Ne
număratele lor victorii în diferite 
concursuri și îndeosebi la Jocurile 
Olimpice de la Helsinki și Melbourne 
sînt mai mult decît edificatoare.

Asemenea exemple pot fi date mul
te, din toate ramurile de sport.

Concluzia care se impune este a- 
ceea că pregătirea sportivilor noștri, 
îndeosebi a celor fruntași, care ne re
prezintă în concursurile internațio
nale — indiferent dacă este vorba de 
probe individuale sau pe echipe — 
nu trebuie limitată la pregătirea teh
nică. Măiestria de a învinge — și 
practica o dovedește — nu poate să 
se limiteze la călărea fizicului, la in
struirea tehnică. O atenție la fel de 
mare se cere acordată și muncii de 
educare, de formare și întărire a ca
lităților morale și de voință ale spor
tivului.

Această problemă nu este nouă. Ea 
continuă să rămînă însă în centrul 
atenției pentru că, după părerea 
noastră, mai sînt multe de făcut în 
această privință.

Colectivele și cluburile sportive, 
antrenorii au sarcina să organizeze 
și să desfășoare în mod sistematic și 
permanent educația sportivilor. .La 
baza acestei activități importante stă 
datoria de a crește și educa sportivi 
de tip nou. Aceasta înseamnă a creș
te nu numai sportivi cu minunate în
sușiri fizice și tehnice, dar și cu no 
morail ridicat, pe măsura cerințelor 
vieții noastre noi. Pregătirea tehnică 
a sportivului nu va aduce rezultatele 
așteptate decît cînd va fi îmbinată, 
cu o puternică educație morală și de 
voință, în stare să-1 facă să lupte din 
toate puterile pentru victoria culorilor 
clubului sau ale țării, î -dreptățind 
astfel încrederea și speranțele tovari- • 
șilor săi și ale poporului întreg. Un 1 
sportiv ou un moral ridicat, călit la 
trup și la minte, va ști să învingă 
întotdeauna, în întrecerile importante, 
emotivitatea dăunătoare și va face 
tot posibilul ca, ceea ce numim „mi
za" marilor întreceri, în loc să-l stil- : 
jenească, să-l stimuleze în dobîndi- i 
rea victoriei, să constituie pentru el 
o puternică armă în lupta sportivă. 
Astfel vor trece examene pentru care 
s-au străduit îndelung. în luni șl 
chiar ani de pregătiri?.

Așteptăm de la sport vii noștri noi 
și noi victorii, îi sprijinim din toată 
inima la competițiile sportive și ne 
bucurăm de fiecare succes al lor.

Să ajutăm pe toți sportivii să rea
lizeze ceea ce se cere de la ei. Par
tidul și Guvernul, întregul nostru po
por a creat și continuă să creeze 
toate condițiile necesare dezvoltării 
continue a mișcării noastre sportive. 
Este de datoria colectivelor si clubu
rilor sportive, a antrenorilor, să fo
losească toate aceste condiții. Să 
desfășurăm o susținută muncă de e- 
ducare morală, d’nd dovadă de pri
cepere în folosirea tutufor formelor 
muncii de propagandă si agitație cu 
sportivii și rezultate!" v"r fi la înăl-
țimea sarcinilor noastre.

MIRCEA COS1EA |
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De la Federația de fotbal

In min. 59 Știința a ratat o ma re ocazie: Ciosescu a ezitat să tragă fi portarul cehoslovac Ionak i-a blo
cat mingea în picioare.

(Foto: EM. ROBICSEK-Timișoara)

In meciul cu Dinamo Praga

Știința și-a impus jocul său simplu, in viteză și adincime
• O victorie așteptată • Meciul ocaziilor ratate o Și acum, intîinirea cu Radnicki

TIMIȘOARA, 2 (prin telefon de la trimisul nostru). Frumosul oraș de 
pe malurile Begăi continuă să tră iască din plin performanța reușită de 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA în „Cupa Dunării”. Luni dimineața, aproape că 

nu exista timișorean care să nu re zerve măcar citeva minute de co
mentarii entuziaste partidei de dumi nică.

v Victoria Științei era așteptată. Cu 
cîți ani vorbit aici în dimineața me
dului, toți își mărturiseau încrede
rea^^ jucători. înșiși studenții fă- 
ceiflmovada unui optimism robust. 
Iși cunoșteau adversarul și îi apre
ciau posibilitățile, dar «au ferm con
vinși că nu le poate scăpa victoria 
și calificarea în sferturile de finală.

Ceea oe i-a ambiționat și mai mult 
* fost eșecul echipei C.C.A. la Bu
dapesta. Acest duș rece suportat de 
campioni a avut un efect asupra stu
denților în cele 90 de minute de joc 
at Dinamo Praga, 1 a făcut să lupte 
cu și mai multă voință. Deșt Tn min
tea jucătorilor stăruia amintirea ne
plăcută a ultimelor 12 minute1 din jo
cul de la Praga, iar figura extremu
lui stingă Peșek continua să-i obse-

Ciasamentele categoriei C 
la fotbal

SERIA I
L C.F.R. Iași 21 16 2 3 57:13 34
X j^namo Brăila 20 13 6 1 43:14 32
*4 Tecuci 21 12 4 5 28:19 28

^Pomotiva Pașcani 20 10 4 6 35:21 24
5. Petrolul Moinești 21 9 4 8 30:27 22
6. Știința Galați 21 7 7 7 31:27 31
7. Sp. Mun. Rădăuți 21 9 3 9 29:28 21
8. Textila Buhuși a 7 4 10 24:30 18
8. Textila Botoșani 21 6 5 10 31:39 1710. Gloria Dorohoi 21 5 7 9 27:39 17

11. Șt. I.M.F. Iași 21 6 5 10 17:28 17
12. Steaua R. Bacău 21 6 4 11 15:30 16
13. Rulmentul Bîrlad 31 5 5 11 18:49 1514. Oituzul Tg. Ocna 21 4 2 15 15:36 10

Oituzul Tg. Ocna—Victoria Tecuci 
•-1 (0-0): Me< ’.iul Dinatno Brăila—Lo
comotiva Pașcani a fost amînat.

1-2 (2—0).

SEREA A n-a

1. Metalul Titanii 21 15 4 2 60:23 34
2. Metalul Tîrgoviște 21 14 2 5 59:20 30
3. Carpați Sinaia 21 12 3 6 50:34 27
4. Torpedo 21 10 6 5 41:22 26
6. Șanț. Naval

Constanța 21 9 4 8 29:29 22
6. Gloria C.F.R. Galați 21 7 6 8 33:&1 20
7. Ancora Galați 21 8 4 9 27:29 20
t. Sinteza Victoria 21 9 2 10 31:38 20
9. Rafinăria Cîmpina 21 8 3 10 44:51 19

L10- I.M.U.M . Medgidia 21 8 2 11 27:37 18
111. Confecția București 21 7 3 11 21:36 17
13. Di narno Pitești 21 7 2 12 22:37 16
18. Olimpia Giurgiu 21 5 4 12 26:53 14
14. Petrolul Pitești 21 4 3 14 20:59 11

Petrolul Pitești — <Olimpia Giurgiu

SERIA A TH-«

1. Unirea Rm. Vîlcea
2. știința Crâiova
8. Met. Oțelul Roșu
4. Aurul Brad
5. C.F.H. Tr. Severin
B. Rovine Grivlța 

Craiova
1. Feroviarul Craiova
B. U.M. Cugir
9. Indagraia Arad

10. Dunărea Corabia
11. Flacăra Tg. Jiu
12. Olimpia Reșița
13. Flacăra Orăștie

20 13 2 5 48:19 28
19 12 3 4 38:15 27
20 13 0 7 38:27 26
19 8 6 S 31:18 22
19 9 4 6 38:23 22

20 6 6 8 19:30 18
18 7 3 9 31:34 17
20 7 3 10 25:32 17
19 5 7 7 20:26 17
19 7 3 9 25:33 17
20 7 2 11 28:39 16
19 6 3 10 24:33 15
19 4 2 13 14:51 10

SERIA A IV-a

1. Gloria Bistrița
2. Fi. roșie Oradea
3. Arieșul Turda
4. Tisa Sighet
5. Textila Sr. Oh.
B. Rapid Cluj 
■>. Stăruința Satonta 
B.Voința Tg. Mureș
9. Dinamo B. Mare

10. Mureșul Toiplița
11. Recolta Cărei
12. Someșul S. Mare
13. Stăruința Oradea 

21
21

14. Chimica Timăvenl 21

7 5 9 29:30 19
5 7 9 24:34 17
4 5 12 34:53 13

21 14 3 4 50:17
21 10 7 4 47:28 27
21 8 7 6 43:30 23
21 7 8 6 34:32 22
21 5 11 5 28:25 21
21 5 11 5 22:23 21
21 7 7 7 28:33 21

21 r 6 8 32:32 20-
21 7 6 8 27:35 20
21 5 10 6 20:34 20
21 6 7 8 25:30 10

deze, totuși au început jocul ou o 
vigoare și ambiție extraordinară. 
Trebuia evitată orice surpriză ca a- 
cea de la Praga. Știința a stăpînit 
terenul, și-a impus jocul său tumul
tuos, atletic, bazat pe pase lungi și 
pătrunderi directe pe poartă. Peșek 
nu a mai făcut nimic din ceea ce 
reușise la Praga; de data asta Zbîr- 
cea a intervenit prompt și energic, 
oprindu-1 mereu. N-a făcut mare 
lucru nici restul atacului praghez 
în care am reîntilnit o veche 
cunoștință, pe Internaționalul Heme- 
le, lîngă oare mai activau cunoscuții 
Urban și Andrejkovic. Apărarea 
oaspeților a fost supusă unei puterni- 
oe presiuni, mai ales în prima repri
ză și numai intervențiile de ultimă 
oră ale portarului Jonak au împiedi
cat aa scorul să ia proporții. Nu-i 
mai puțin adevărat că Lereter de șa
se ori și Ciosescu de trei ori (odată 
un 11 m.) au ratat ocazii clare, oa 
să nu mai vorbim și de cele două 
bare ale echipei timișorene. Cum se 
vede, a fost un meci ai ocaziilor ra
tate..

In acest . meci Știința a reeditat 
comportarea din meciul de campio
nat disputat cu Dinamo București în 
primăvară (6—2). Un joc omogen, 
în care mijlocașii și interul Cădiariu 
au avut un cuvînt ho’tărîtor, un joc 
simplu dar eficace (pase lungi în vi
teză, în adîncime), dublat de o ex
cepțională putere de luptă. Linia de 
atac în frunte cu Lereter inter stin
gă ca al doilea vîrf, a plăcut prin 
ritm, mișcare și mai ales pătrundere.

• In urma trierii variantelor depuse 
la concursul Pronosport nr. 22 din 
1 Iunie au fost găsite : 4 variante cu 
12 rezultate ; 134,30 variante cu 11 re
zultate ; 1506,51 variante cu 10 rezul
tate.
• In urma calificării în turul II al 

„Cupei Dunării" a echipei Știința Ti
mișoara, primul meci din programul 
concursului Pronosport nr, 23 din 8 
iunie este Radnicki Belgrad—Știința 
Timișoara. Iată de altfel întreg pro
gramul concursului Pronosport nr. 22 
însoțit de scurte comentarii :

I. RADNICKI BELGRAD—ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA („Cupa Dunării"). Fără 
îndoială că echipa gazdă este de mare 
valoare, dovadă însăși calificarea ei în 
dauna cunoscutei formații Ferencvaros 
Budapesta. Puterea de luptă și elanul 
echipe! studențești sînt de asemenea 
bine cunoscute și, deși joacă în de
plasare, putem spera că prlntr-o bună 
comportare își va ușura sarcina pentru 
meciul de „acasă" obținînd măcar un 
scor egal.

II. RAPID BUCUREȘTI — DINAMO 
CLUJ (Cat. A). Dinamoviștil își creea- 
seră cîndva (nu prea de mult) un a- 
devărat renume din comportările bune 
avute în deplasare. Rapid-ul e totuși 
gazdă și mai aleș e gazdă care nu 
prea oferă puncte... musafirilor. Așa 
că noi înclinăm spre ,,1“.

III. STEAGUL ROȘU ORAȘUL STA
LIN—C.C.A. (Cat. A). Un meci foarte 
greu pentru echipa militară, pare-se în 
scădere de formă. Totuși rutina și teh
nica jucătorilor oaspeți nu pot fi ne
glijate. Tată de ce noi vă sfătuim ca 
în acordarea șanselor să porniți de Ia 
„X".

IV. JIUL PETROȘANI — DINAMO 
BUCUREȘTI (Cat. A). Dinamoviștil 
și-au revenit în mare măsură. Dar... 
la Petroșani e foarte greu de învins, 
cu atît mal mult cu cît gazdele au 
încă șanse Ia primul loc. Din nou, 
pronostic de bază „X".

V. C.S. TG. MUREȘ—U.T. ARAD 
(Cat. A). Beneficiind de avantajul te
renului' C.S. Tg. Mureș va încerca să 
acumuleze încă două puncte care —- 

Dacă Ciosescu a fost jucătorul care 
a știut să se deplaseze permanent 
pentru a desface apărarea adversă, 
Qîrleanu s-a impus ca un vitezist cu 
centrări utile, iar Cădariu ca un co
ordonator priceput, în schimb Lere
ter a fost un „spărgător” al apără
rii, cei care a creat breșe în dispo
zitivul defensiv al praghezilor. Păcat 
că Lereter nu are și forța și rezi
stența necesară. Din această eauaă 
credem că a ratat ocaziile de care 
am amintit

Linia de fund ni s-a părut mai 
nesigură; de altfel în ultimele zece 
minute a avut momente de derută. 
Apărătorii ca și ceilalți jucători au co
mis greșeala de a degaja lung și 
fără adresă, uneori în aut, pentru a 
menține rezultatul deși nu-i obliga 
nici desfășurarea jocului (care era 
în avantajul studenților) și nici ad
versarul (rămas în zece oameni). A 
fost necesară intervenția de pe tușă 
a antrenorului Dincă Schileru pentru 
ca jucătorii să revină la ceea ce li 
s-a recomandat: păstrarea mingii 
cît mai mult.

Și de dafa aceasta s-a văzut lipsa 
de experiență în materie de jocuri 
internaționale a tinerei formații stu
dențești din Timișoara. Acum, Știința 
și odată cu ea și Timișoara, au in
trat în frigurile meciurilor cu Rad
nicki Belgrad, care a eliminat cunos
cuta formație maghiară FeTencvaros. 
Aceste întîlniri trezesc un interes u- 
riaș aici. Toți doresc să vadă pe 
Știința mergîrid cît mai departe în 
„Cupa Dunării’’, deși își dau seama 
că Radnicki va fi un adversar redu
tabil. De aceea studenții se pregă
tesc să-și apere șansele cu toată ho
tărîrea.

PETRE GAȚll

Otonospori
poate — ar mai putea-o ajuta. Și oas
peții . au însă nevoie de puncte asa 
că : „1" și „X".

VI. C.S. ORADEA — PETROLUL 
PLOEȘTI (Cat. A). Gazdele retrogia- 
date sigur. Petrolul — mari Șanse la 
titlu. Doar o mare surpriză poate deci 
înlocui „2“-uI. încheind comentariile 
la meciurile din prima categorie, vă 
reamintim că joi are loc o etapă in
termediară ale cărei rezultate vă pot 
ajuta eventual la acordarea unor pro
nosticuri cu mal mari șanse de a fi 
exacte !

VII. POIANA CÎMPINA — DINAMO 
BACAU (Cat. B). in luptă pentru pro
movare în prima categorie, Dinamo 
Bacău va întîlnl o formație mediocră 
dar care are de partea sa avantajul 
terenului. Totuși oaspeții pot obțin» 
măcar un ,,X“.

VIII. C.F.R. ARAD—PROGRESUL SI
BIU (Cat. B). Echipa siblană are un 
meci foarte dificil la Arad unde du
minică Știința Cluj a pierdut două 
puncte. După părerea noastră gazdele 
sînt favorite, chiar un „X" fiind greu 
de obținut.

IX. MINERUL BAIA MARE—IND. 
SIRMEI C. TURZII (©at. B). Minerul 
a pierdut duminică la Reșița cu un 
scor categoric (6-0). In meciul cu o 
altă fruntașe a seriei, va încerca să 
se reabiliteze în fața propriilor supor
teri și după părerea noastră s-ar pu

AZI ULTIMA ZI PENTRU DEPUNEREA BULETINELOR PRONOEXPRES!
Report: 250.000 lei pentru cat. I 93.381 lei pentru cat. II

Comisia de disciplină a Federației 
Romîne de Fotbal a hotărît în ședin
ța sa din 20 mai 1958 următoarele 
sancțiuni :

CATEGORIA A
1. Jocul Rapid București — Pro

gresul București (Cupa R.P.R.):
— Se suspendă jucătorul C. Dinu- 

lescu (Progresul) pe 4 (patru) etape 
pentru lovire gravă și intenționată a 
adversarului.

— Se suspendă jucătorul Bodo La- 
dislau (Rapid București) pe 2 (două) 
etape pentru lovirea intenționată a 
adversarului.

— Se sancționează ambii jucători 
cu eliminarea din lotul R.P.R. pe 
timp de 6 (șase) luni și li se inter
zice pe aceeași perioadă dreptul de 
a participa Ia jocuri internaționale 
intar-cluburi.

2. Jocul Petrolul Ploiești — Steagul 
roșu Or. Stalin (Cupa R.P.R.).

— Se dă avertisment jucătorului 
Zaharia Ion (Petrolul) pentru atitu
dine necorespunzătoare față de ar
bitru.

CATEGORIA B

Pentru diferite abateri, s-a decis 
suspendarea următorilor jucători: 
Don Liviu (Știința Iași) două etape, 
Orosz Alexandru (Gaz Metan) patru 
etape, Datcu llie (Dinamo Obor) 
patru etape, .Mureșan Pavel (Dinamo 
Obor) două etape. Jucătorii Maksay 
Moise (Știința București) și Cioboa- 
tă Ion (Unirea Focșani) sînt sanc
ționați cu avertisment

CATEGORIA C
Următorii jucători au fost suspen

dați: Călin Viorel (Rulmentul) trei 
etape, Floruț Ion (Victoria Tecuci) 
trei etape, Ernst Constantin (Victo

SECȚIA DE JUDO U.V.A.-A.M.E.F.A. 
STĂ PE PICIOARE PROPRII

Am mal sens despre Interesul ma
nifestat pentru judo de către fostul 
campion al țării la gimnastică, ară
deanul Mihai Botez. Intîlnindu-1 zilele 
trecute la federația de kipte — unde 
încerca un costum de judo — nu am 
încercat deci nici un fel de surpriză. 
Ceva mai mult, l-am rugat să ne vor
bească despre activitatea sa în ca
drul secției de judo a colectivului 
U.V.A. — A.M.E.F.A., nu de mult 
înființată la Arad.

— „Trebuie să precizez de la început 
că Aradul are o tradiție în acest sport. 
Este drept, de dată recentă. Prima 
secție de judo și-a desfășurat activi
tatea numai o lună, în 1956. Apoi, din 
motive obiective a trebuit să fie des
ființată. Ceea ce desigur nu se va hi- 
tîmpla cu actuarla secție pe care o con
duc și căreia i s-au asigurat cele mai 
bune condiții de activitate.

Am început activitatea cu elevi ai 
secției de gimnastică, iar primele de
monstrații s-au bucurat de un succes 
pe care nu l-am bănuit. Publicul, care 
a asistat în număr mare la aceste 
demonstrații, ne-a cerut repetarea lor. 
Succesul nu a fost numai de prestigiu 
ci și de... oasă. In momentul de față 
secția noastră stă pe picioare proprii.

tea să reușească cel puțin un meal 
egal. Deci : „1“ și ,,X“.

X. PRAHOvJ PLOEȘTI—PROGRESUL 
SUCEAVA (Cat. B). Nici una din cele 
dtouă echipe nu s-au depărtat prea 
mult de zona expusă retrogifedării așa 
că avantajul terenului capătă o im
portanță maximă. Vom indica ,,1“ 
solist !

XI. FORESTA FĂLTICENI—FARUL 
CONSTANȚA (Cat. B). Un meci întru 
totul asemănător cu cel dintre Poiana 
Cîmpina și Dinamo Bacău. Și crite
riile noastre de apreciere a șanselor 
vor fi deci aceleași. Pronostic de bază: 
„X“.

XII. PARTIZAN REGHIN—MINERUL
LUPENI (Cat. B). Ne îndoim că echl-. 
pa din Reghin s-a obișnuit cu gîndul 
retrogradării. Așa că le vom acorda 
prima șansă, mai ales că joacă pe te 
ren propriu : „1*‘ (pentru „curajoși"
chiar s'-’lst).
• A"'“zi după-amiază începând de 

la ora '*'?■ va avea loc Ia Agenția Cen
trală ci t Calea Victoriei nr. 9, trage
rea din urnă a premiilor în obiecte 
acordate pentru variantele cu ,,0" re
zultate r? conc. Pronosport nr. 21.
• PRGNOF’PRES
Fără îndoi?că mulți dintre dum

neavoastră cil l în numărul de sSm- 
bătă al ziarul i nostru vestea că la 
concursul Pron.: --.preș nr. 19 un bule
tin colectiv a ' bținut nu mai puțin 
de trei premii Iii (din totalul de 5 !) 

ria Tecuci) o etapă, Popa Alexe 
(Torpedo) două etape, Bleandă Tra
ian (Torpedo) șase etape, Tîrnovea- 
nu Gheorghe (U. M. Cugir) trei e- 
tape, Seredenco Anatolie (Dunărea 
Corabia) patru etape. Jucătorul Jecu 
Teodor (Torpedo) a fost sancționat 
cu avertisment.

— Se ridică dreptul de organizare 
pe timp de două etape colectivului 
Torpedo.

— Colegiul central al antrenorilor 
va analiza și hotărî în termen de 
zece zile asupra activității antreno
rului Bleandă Traian de la Torpedo,

— Se ridică dreptul de organizare 
colectivului F. C. Confecția pînă la 
sfîrșitul campionatului.

ȘTIRI DIN FOTBAL
® Duminică, la Brad, echipa a 4^ 

din localitate a întîlnit C.S. Oraoea, 
cu care a terminat la egalitate : 2—2 
(1—1). Au marcat Manea și Petrescu 
din 11 m. pentru localnici, Bîscă șl 
Petrescu (autogol) pentru oaspeți. Jdi 
echipa de categoria B Industria Sîr- 
mei a întîlnit Ia Cîmpia Turzii for
mația C.S. Tg. Mureș. După uu joc 
pe care l.au avut la discreție, meta- 
lurgiștii au cîștigat cu 5—i (3—0).

Mai mult chiar, am putut să ne de-; 
plasăm la Timișoara pe banii noștri, 
acolo fâcind o reușită demonstrație 
pentru popularizarea judo-ului"

— „Care vă sînt planurile de vii
tor ?“

— „Am reușit să alcătuiesc două 
echipe bune și intenționez să angajez 
o întîlnire cu o echipă maghiară pen
tru schimb de experiență. De aseme
nea, aș vrea să se împlinească o do
rință a băieților mei și anume realiza
rea unui meci ou elevii profesorului 
FI. Frazzei. Noi sîntem gata să venim 
la București chiar pe spezele noastre. 
In sfirșit, pe la jumătatea lunii iunie, 
se va desfășura primul campionat de 
judo al Aradului (și cred din tara 
noastră). O ultimă problemă: este 
neapărat necesară unificarea metode
lor de pregătire, deoarece am consta
tat unele nepotriviri. Și pentru un 
viitor mai apropiat; neapărat o consfă
tuire a instructorilor și maeștrilor a- 
cestui sport".

l-am mulțumit pentru interesantele 
informații primite și ne-am luat rămas 
bun. Noi am plecat Ia redacție, iar 
Boti'z spre centrul de pregătire al ti
nerilor...* gimnaști. (i. ș.).

șl 15 premii V (adică 61.188 lei) au 
fost foarte curioși să cunoască și pe 
fericitul premiat. Posesorii acestui bu
letin sînt : Ciuraru iancu și Schwartz 
Iancu din Brăila care au completat 
împreună un buletin colectiv Prono- 
expres de 3 numere (84 lei). Cit de 
inspirați au fost în alegerea numere
lor o dovedește faptul că din cele 8 
alese, 5 au fost în plin (și încă cinici 
din cele șase de bază !). Dacă cei. doi 
participant ar fi indicat tot cele cinci 
numere exacte pe un buletin ș*mpln 
ar fi obținut ,,numai" vre-o 39.000 lei 
cît ar fi fost premiul categoriei a ITT-a 
în acest caz. Participînd însă pe un 
buletin colectiv ei au obținut și o în
treagă suită de premii V. Iată deci 
o nouă dovadă a avantajelor pe care 
le oferă participarea pe buletine co
lective.

Și particip a nții pe buletine simple au 
însă mari șanse de a obține premii de 
mare valoare datorită noului sistem de 
acordare a premiilor, in primul rîn-d, 
extragerea a două numere de rezervă 
(deci în total se extrag 8 numere câș
tigătoare din 49 !) și în al doilea rînd 
faptul că sînt acordate șase categorii 
de premii (în loc de trei ca pînă 3- 
cum !). Important este deci să parti
cipi, premiile își așteaptă cîștigătorit 
și după cum s-a văzut la concursul 
nr. 19, . premii de mare valoare. Vă 
reamintim însă că trebuie să vă gră
biți : concursul Pronoexpres nr. 2® 
închide în Capitală astăzi la ora 24, 
cu un fond de premdi pentru catego
ria i de 250.690 leii și un report pentru 
categoria a Il-a de 93.381 lei !
• Miercuri 4 iunie începând de la 

ora 18 va avea loc la Agenția Centrală 
din Calea Victoriei nr. 9, tragerea dini 
urnă a numerelor cîștigătoare Ia con
cursul Pronoexpres nr. 20,

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



De ce nu vin spectatori la unele concursuri de călărie?
O pledoarie pentru fr'.i ■ întrecerilor ecvestre ni se pure inu

tilă. Frumusețea acestui sport este unanim recunoscută și acest lucru ar 
trebui să constituie un puter îndemn pentru spectatori de a 
tribunele hipodromului. Și. toOiși. nu peste iot acestei invitații 
'de astfel.

Sînt orașe ca Ploești, Tg. Mureș, 
Călărași, Constanța etc. unde con
cursurile de călărie sînt urmărite de 
zeci de mii de spectatori. La Sibiu 
însă, oraș cu veche ți puternică tra
diție în sportul călare, tribunele au 
rămas goale pînă duminică după a- 
iniază, la ultimele întreceri din cadrul 
Concursului 
o întrebare 
răspuns cu 
note critice 
taie Ia concursul de la Sibiu. Trebuie 
să spunem că la Sibiu concursul a 
lost bine popularizat, la întreceri au 
participat cei mai vaioroși călăreți 
din țară care, în cele mai multe din
tre probe au oferit un spectacol spor
tiv de dalitate superioară. De aseme
nea, uncie probe : ștafeta, forța, pr-ba 
pe doi cai etc. au constituit adevă
rate puncte de atracție, ca să nu mai 
amintim „fondul" din proba completă.

Organele loclate și întreprinderile 
sibiene au sprijinit intens organizarea 
acestui concurs și mărturie sînt fru
moasele premii oferite de nenumărate 
fabrici, întreprinderi, cooperative din 
localitate și din raionul Sibiu. Am vă
zut Ia Sibiu un „parcurs" pe cît de 
original pe ‘atît de interesant: proba 
pe doi cai — alcătuit din obstacole sim- 
bolizînd specificul fiecărei întreprinderi: 
o căruță cu bare de mesteacăn — 
premiul cooperativei de producție din 
Rășiriari, o balanță și un cîntar („Ba
lanța"), o tentantă invitație la produ
sele lactate ale întreprinderii „Si- 
biana" și chiar o ladă-obstacol cu... 
cocoși de la Gospodăria Agricolă de 
Stat din Cisnădie.

Un ajutor prețios au dat și uzinele 
„Independența", cooperativa „Sticla" 
Avrig, fabrica „Libertatea", fabrica 
„Drapelul roșu" etc. Din programul 
concursului au făcut parte, de aseme
nea, probele cotate cu premiile oferite 
de consiliul sindical local, sfatul 
popular orășenesc și sfatul popular ra
ional. Deci, preocupare din partea tu
turor. Atunci de ce numai duminică 
după-amiază tribunele hipodromului 
au cunoscut o oa acare afluență ? Am 
auzit spunîndu-se că baza hipică

republican. De 
căreia încercăm 

atît mai mult cu 
nu se referă în

ce ? Iată 
să-i dăm 

cît aceste 
exclusivi-

V asile Doi rescu (C.C.A.) și D inamo I
//au cistigat ,z upa

Etapa a 11-a a cursei cicliste „Cupa 
regiunii București”, s-a desfășu
rat sîmbătă pe ruta București—Leh- 
liu (plecarea în bloc), iar la înapo
iere distanța de 57 km a fost par
cursă pe echipe, cu plecări separate. 
Victoria în etapă (prin adunarea 
timpurilor din cele două semietape) 
a revenit lui V. Dobrescu (CCA) ur
mat de colegii lui de echipă Gh. 
Șerban și R. Klein. Pe echipe, a 
cîștigat C.C.A., urmată de Dinamo 
I, Voința I și Progresul I

A IlI-a și ultima etapă s-a alergat 
duminică, pe distanța București—Titu 
și retur (98 km). Primul loc a reve
nit, la sprintul final, lui Gabriel Moi- 
ceanu (Dinamo 1), urmat de Gh. 
Șerban (CCA), I. Braharu (Voința), 
M. Kammer (Bere Rahova) și V. 
Dobrescu (CCA), toți același timp: 
2h 32’43”. Pe echipe: Dinamo I, ur
mată de Voința și C.C.A.

Clasamentul general: 1. V. Dobres
cu (CCA) 8:05,13; 2. GH. Șerban 
(CCA) 8:05,18; 3. G. Moiceanu (Di
namo I) 8:05,50; 4. N. Maxim (Di
namo I) 8:08,21; 5. N. Peloaru (Vo
ința) 8:09,22. PE ECHIPE: 1. Dina
mo I 24:18,00; 2. C.C.A. 24:19,21; 3. 
Voința I 24:29,24.

In clasamentul general, la fete, 
primul loc a fost ocupat (după 2 e- 
fape) de Aurelia Drăghici (Dinamo), 
urmată de Maria Bisak (Progr.) și 
Hermina Iuhasz (Dinamo). PE E- 
CHIPE: Dinamo, Progresul, Școala 
de Tineret Or. Stalin. La juniori, 
după 3 etape, a cîștigat FI. Cristes 
cu (Șc. Tin. Buc.), urmat de Gh. 
Ghircoiaș (Șc. Tin. Buc) și D. Stă- 
Hfescu (Rec.). PE ECHIPE: Șc Tin. 
Buc. urmată de Șc. Tin. Or. Stalin 
și Dinamo.

Se poate spune că această întrece
re și-a atins, în mare măsură, sco
pul propus, iar caracteristica ei evi- 

lua loc în., 
i se răspun-

este prea de-(deosebit de frumoasă) 
parte, că nu au fost asigurate mijloa
ce de transport... Este adevărat Dar, 
tot atît de adevărat este și faptul că 
Ia Sibiu, ca și la alte concursuri re
publicane, de călărie, organizarea teh
nică a lădat în unele domenii mult de 
dorit

La Sibiu am fost martorii unui con
curs foarte „încărcat" (20 de probe) 
care s-a desfășurat timp de patru zile 
de dimineața pînă seara, obosind pe 
cei cîțiva spectatori și, bineînțeles, pe 
arbitri. Unele probe au cunoscut — 
spre bucuria noastră — o masivă par
ticipare : 80—100 de călăreți. ..Par
cursurile" ușoare pentru unele din a- 
ceste probe au dtis însă la situația că 
întrecerea s-a prelungit cîte trei ore, 
aproape jumătate dintre concurenți ter- 
minînd proba fără greșeală, pentru a 
se întrece apoi din nou la baraj. A- 
ceasta creează o oarecare monotonie. 
Sînt, de asemenea, org'anizate prea 
multe probe locale și uneori specta
torul trebuie să urmărească ceasuri 
întregi probe mai puțin interesante, 
pînă cînd, în sfîrșit, se anunță o pro
bă „tare" care durează... jumătate de 
oră. A devenit — din păcate — tra
dițională la concursurile de călărie 
nerespectarea orelor din program și 
chiar a ordinei probelor. Nu o dată răb
darea spectatorului este greu pusă la 
încercare, el trebuind să aștepte cîte 
un ceas pînă se schimbă „parcursul". 
Intîrziere neplăcută pentru spectatori

După confruntarea internațională de la Kiev a tinerilor gimnasti
Rezultatele obținute de echipele 

noastre de juniori în recentul con
curs internațional de gimnastică de 
la Kiev au provocat multă nedume
rire în rîndtirile celor care cunosc 
și apreciază valoarea fruntașilor noș
tri în această disciplină sportiva. 

Intr-adevăr, ultimul loc ocupat de 
echipa feminină și penultimul pe care 
s-a clasat formația masculină în a- 
ceastă primă confruntare internațio
nală, înaintea „mondialelor" de ju
niori de anul viitor, nu oglindesc 
nivelul la care a ajuns gimnastica

regiunii București

VASII.E DOBRESCU (C.C.A.)

mai cu seamă la echipele
- ne-a dezavantajat. For-

DE
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Sini 
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parti- 
masă

RESTANȚĂ IN CAMPIONATUL 
CATEGORIEI A LA TENIS “ 

MASA

în toate ce
la avansați 
depășit 40 
și ei, dese-

34

un
sportu-

dentă a fost rapiditatea, 
le trei probe. De pildă 
media orară generală a
km: juniorii au alergat
ori, cu 36—37 km, iar fetele cu 
km/h. Cifrele arată buna pregătire a
majorității concurenților, asemenea
curse pe etape scurte constituind un 
edificator exiamen și, totodată, 
bun prilej de popularizare a 
lui cu pedale.

Pe primul plan s-au situat 
de la C.C.A. și Dinamo, care 
fel — la avansați — și-au Împărțit 
victoria: primii au cîștigat la indivi
dual, iar secunzii pe echipe. Proba 
feminină a fost dominată de dina.no- 
viste, iar la juniori de către bătăioșii 
cicliști de la Șc. Tin. București și 
Șc. Tin. Or. Stalin. 

cicliștii 
de alt

produc șt „recunoașterile de parcursuri" 
care nu se fac în timp limitat sau 
chiar mult înainte de ora la care este 
prevăzută proba. Nu se folosește sis
temul „recunoașterilor” după schița 
„parcursului” și nu numai în teren. Și 
cu aceste aspecte n-au fost epuizate 
toate exemplele.

Apreciind frumoasele realizări obți
nute în ultima vreme de federația ro- 
mînă de călărie considerăm că și a- 
ceste probleme își vor găsi curînd re
zolvarea, pentru ca la frumoasele 
întreceri de călărie să putem consem
na și prezența unui cît mai mare nu
măr de spectatori.

D. GIRLEȘTEANU

Maestrul sportului Gh. Antohi, pe calul Bimbo, sărind spectaculos un 
pxer destul de dificil. (Foto: D. GIRLEȘTEANU)

după întoarcerea
ne-am a-

sportivă în țara noastră și nici nu 
concordă cu prestigiul de care ne 
bucurăm pe plan internațional, mai 
ales în întrecerile feminine. Din pri
mele informații, însă, am reținut 
cîteva amănunte care explică în ma
re măsură înfrîngerile de la Kiev. De 
aceea, imediat 

reprezentativelor noastre, 
dresat tov. prof. Traian Predețeanu, 
conducătorul lotului, solicitîndu-i in
formații suplimentare.

„In concursul de la Kiev, prin care 
juniorii noștri au debutat in confrun
tările internaționale, am urmărit 
mai puțin obținerea unor re
zultate superioare și ne-am îndrep
tat atenția spre valorificarea execu
țiilor și a exercițiilor noastre, luate 
în comparație cu cele ale gimnaștilor 
din R. Cehoslovacă, R. P. Polonă, 

Ucraineană și R. P. Bul-R. S. S. 
garia.

De la bun început, diferența de 
vîrstă - 
feminine 
mafiile noastre au fost cele mai ti
nere din acest concurs și datorită 
acestui fapt ele n-au avut timpul 
să-și însușească elementele de difi
cultate pretinse și în întrecerile ti
nerilor gimnasti. (Se știe că e'.emen-

Ieri s-a disputat la Timișoara 
da dintre echipele de tenis de 
Tehnometal Timișoara și Constructorul 
Bucureștii. Buicureștenii au învins cu 
5—2. Rezultate: Popescu — Podea 2—1, 
Gantner — Suba 2—0, Iscovici — Sir- 
limcan 0—-2, Gantner — Bodea 2—0,
Popescu — Sirlincan 2—0, Iscovici — 
Suha 1—2, Gantner — Sirlincan 2—0.

REZULTATELE CAMPIONATULUI 
CATEGORIEI B LA RUGBI

lată acum și cele mai importante 
rezultate înregistrate în campionatul 
categoriei B. : Știința Cluj—Chimica 
Tîrnăveni 6—6 (6—0); Știința Petro
șani—Șantierul Hunedoara 12—6
(6—3) ; Unirea Brăila—Aeronautica 
Buc. 9—5 (9—5); Știința Galați—Zim
brul Tecuci 6—9 (0—9) ; Constructo
rul Bîrlad—S.N.M. Constanța 11—0 
(6—0) ; C.F.R. Timișoara—C.F.R.
Cluj 5—8 (0—0) : Gloria—Agronomia 
53—0 ( 27—0) ; Petrolul “ -
Locomotiva Buzău 24—3 
Dinamo Miliția—Aurora Or.
6—5 (3—0) ; Minerul—Petrol Chimie 
6—3 (3—0). In urma acestor rezul
tate în categoria B. conduc: 1. Mi
nerul Buc. 25 p. (cu un joc mai 
mult), 2. Gloria 24 p. (în seria I); 
1. Petrolul Ploești 22 p., 2. Construc-

Ploesti— 
(16—0) ;

Stalin

Ceea ce de 
facă cluburile 
puternice de 
C.C.A., „23

fapt ar fi trebuit să 
și colectivele cu secții 
motociclism (Dinamo, 
August”, Metalosport), 

realizează — în mod surprinzător — 
colectivul sportiv GEOTEHN1CA. 
Inițiativa pe care a luat-o acum cîte- 
va săptămîni de a asigura motoci- 
cliștilor completarea programului 
competițional cu interesante con
cursuri pe pistă, a fost continuată 
duminică cu un nou și interesant 
concurs de obstacole.

Entuziasmați de ineditul spectaco- 

mici, 
uneori

clasată

tele grele pot fi executate numai de 
la o anumită vîrstă și numai după 
o perioadă lungă de pregătire). To
tuși, în ciuda rezultatelor, echipa de 
fete s-a comportat bine, la nivelul 
pregătirii ei actuale, lăsînd o bună 
impresie. Omogen pregătite la toate 
aparatele, gimnastele noastre au dat 
dovadă de precizie și eleganță In 
mișcări. Au primit însă note 
întrucît exercițiile lor erau 
prea ușoare

Echipa masculină, deși 
înaintea Poloniei, nu s-a comportat 
la valoarea ei normală. Greutatea 
exercițiilor prezentate de noi la bară, 
paralele și calul cu minere a fost 
mult sub nivelul concursului. In plus, 
la bară am ratat numeroase execu
ții. In condiții normale puteam ocupa 
locul 111. întrecerile de la Kiev au 
scos în evidență pregătirea excelentă 
a gimnaștilor din Ucraina, echipa 
masculină putînd concura de la egal 
cu oricare reprezentativă națională 
Dintre fete, Raisa Gaplievscaia, 
componentă a lotului U.R.S.S., și Ve
ra Ceaslavska ne-au amintit de va
loarea Larisei Latînina. Ceaslavska 
a obținut la sol nota 9,80 în urma 
unui exercițiu încîntător și ireproșa
bil executat. Foarte bine s-au com
portat și gimnastele Cehoslovaciei".

care au decis 
finale : MASCULIN :
Tg. Mureș—Timișoara 

locurile 3—4 ; Orașul 
“2 locu-

Rm. Vîlcea—Ora iova 65—43

torul Bîrlad 22 p., 3. Zimbrul Tecuci 
22 p. (în seria a Il-a) • 1. Știința 
Cluj 23 p., 2 Știința Petroșani 22 p. 
(în seria a IlI-a).
TG. MUREȘ (BAIET1) ȘI ARAD 
(FETE) AU CUCERIT CUPA ȘCO

LILOR SPORTIVE DE ELEVI
La sfîrșitul săptămînil trecute s-au 

desfășurat la Rm. Vîlcea întrecerile 
primei ediții a Cupei Școlilor Sporti
ve de Elevi la baschet, organizată de 
Ministerul învățăm întului și Culturii 
tn colaborare -cu F.R. Baschet. Jocu
rile s-au bucurat de o bună organi
zare și s-au încheiat cu victoria echi
pelor Tg. Mureș la băieți și Arad la 
fete, lată rezultatele 
clasamentele 
locurile 1—2 : 
55—51 (28—24);
Stalin—București 43—3® (23—11);
rile 5—6 : ~ --------
<30—15); FEMININ, locurile 1—2: Arad— 
Te. Mureș 32—27 (16—10); locurile 3—4: 
București—Orașul Stalin 40—29 (26—19); 
’ocurile 5—6 : Timișoara—R. Vîlcea 
27—16 (76—4).

nan Cu cu — corespondent

BILETELE PENTRU CUPLAJUL DE 
FOTBAL DE JOI

Bilete pentru cunlaiui Rapid—Pro
gresul și C.C.A.—Dinamo se pun în 
vînzare cu începere de azi la stadioa
nele 23 August, Republicii, Dinamo, 
Giulești și Progresul, la agenția C.C.A. 
și casa specială din str. Ton Vidu. pre
cum și la agențiile LOto-Pronosport 
din cal. Victoriei 9. cal. Victoriei 22, 
cal. Moșilor 90. sos. Armatei Sovieti
ce. str. Buzes-ti ?—4, cal. Griviței 36S, 
bd. 1 Mai 137, bd. 1048 nr. 4, str. M.

inițiativei!
lului oferit de alergătorii participanți 
1$ concursul organizat de GEOTEH
NICA, spectatorii și-au manifestat 
dorința să vizioneze în continuare 
astfel de întreceri. Nu este mai puțin 
adevărat că o serie de concurenți 
și-au dat toată si.ința pentru scoate
rea în evidență a tot ce este mai 
frumos, mai captivant, în acest gen 
de întreceri. Printre â se numără 
Gh. Voiculescu (C.C.A.), M Sărățea- 
nu („23 August”), Șerban Msrgu 
(Metalosport), AI. Huhn (C.C.A), A. 
Schneider (A.V.SA.P.), N- Dițescu. 
Maria Iliescu și H. Sitzfer (-23 Au
gust”).

Am regretat absența de la sUrtuw. 
acestor întreceri a sportivilor dină- 
moviști care, prin pregătirea și dV- 
zenia lor, puteau să contribuie direct 
la ridicarea calității competiției. De 
fapt — absențele — constituie un 
capitol aparte. Strădaniile colectivu
lui sportiv GEOTEHNICA, contribu
ția efectivă pe care o aduce la îm
bunătățirea programului competițional 
și prin aceasta la pregătirea m toci- 
cliștilor, la ridicarea de noi cadre, 
trebuie răsplătite printr-o participare 
bogată, prin acordarea unui sprijin 
tehnic eficace. Antrenorii au datoria 
să înscrie la aceste competiții pe toți 
alergătorii disponibili, iar tehnicieni
lor le revine sarcina de a împărtăși 
din experiența lor entuziaștilor acti 
viști de la colectivul sportiv GEO
TEHNICA. Trebuie făcut totul pen
tru ridicarea nivelului calitativ, pen
tru progresul motociclismului. Exem
plul pe care îl dă acest colectiv nu 
trebuie să rămîină izolat 1

Rezultate tehnice (pista a măsurclk 
400 m. și a cuprins, ca obstacole, 3 
trambuline, o groapă cu nisip și do 
uă „S’*-uri): 125 cmc: 1. N. 
(„23 August”), 2. Al. Huhn (<
3. Maria Iliescu („23 August”): 250 
Cmc: 1. A. Schneider (A.V.S.A.P.), 2. 
H. Sitzler („23 August”), 3. Șerban 
Murgu (Metalosport); 350 cmc: 1. 
Gh. Voiculescu (C.CA.), 2. A. Schnei
der (A.V.S.A.P.), 3. R. Jurcă
(A.V.S.A.P.); ștafetă: 1. C.C.A., 2. 
„23 Augîist’’, 3. A.V.S.A.P.

H. NAUM

famptonaîiîl
de baschet a’ 

Cooperapei
Meșteșugărești

se 
în

La sfîrșitul acestei săptămîni 
vor desfășura la Tg. Mureș și 
Capitală etapele de zonă ale campio
natului Cooperației Meșteșugărești. 
La Tg. Mureș se vor întrece e^a.l 
masculine și feminine din 
Bacău, Baia Mare, Galați, Iași, Pi
tești, Suceava, Timișoara și Regiu
nea Autonomă Maghiară, iar în Ca
pitală echipele masculine și feminine 
din București, Cluj, Constanța Craio
va, Oradea, Ploești și regiunea 
Stalin. Primele două echipe mascu
line și feminine din fiecare zonă se 
califică pentru finala campionatului.

INDIVIDUALE 
CAPITALEI

Tunari campionatele 
ale Capitalei. Aceste 
bun prilej de versfl-

Eounescu 17, bd. Dinlcu Golescu 35. 
bd. 1343 nr, 39, cal. șerban Vodă te, 
șos. Cotroceni s, șos. Alexandriei 6.

Bilete cu reducere pentru studenției 
elevi se distribuie prin U.A.S.R. și Di
recția Educației Fizice din M.I.C. ' 
valabile biletele tip „Stadion Z3 
Sust“. seria B
CAMPIONATELE 

TIR ALE
Mîine încep la 

individuale de tir 
întreceri sînt un 
care a stadiului de pregătire în care 
se află trăgătorii noștri înaintea celei 
de a V-a ediții a Campionatelor inter
naționale de tir ale R.P.R. Participă 
maeștri emeriți, maeștri ai sportului, 
trăgători de categoria I și a Il-a. 
Miercuri au loc, înceț»nd de la ora 
9.30, următoarele probe : armă liberă 
calibru redus — meci englez seniori, 
talere aruncate din .șanț 180 b. (ziua 
I) și pistol liber (precizie).

Campionatele continuă pînă dumini
că 8 iunie.

ȘTAFETA DE MARS BUCUREȘTI- 
GIURG1U

In organizarea comisiei centrale de 
mars din F.R.A. s-a desfășurat dumi
nică ștafeta de marș București—Giur
giu. La startul întrecerii s-au aliniat 
10 echipe, care au prilejuit o luptă 
foarte strîntsă. Pe primul loc s-a cla
sat ochiioa Spar tac I (D. Paraschivescu» 
1. Păcuraru, I. Barbu. N. Mlocă și Gb. 
Pooeea) în 4.36:40.0 urmată, la mai pu
țin de 1 minut, de Dinamo T (4.37 
Pe locurile următoare s-au clasat: 
P.T.T.. Spartac IT. Surdomuți, Armă
tura. So&rta-e ITT. Dlnarao TI Vulcan TT 
Șl Vulcan T.

Nicola e D. Nicolae corespoiMlen.t



Puternica dezvoltare

Republicile Sovietice Socia
(Urmare din pag. 1)

Kullam, precum
parte din

Ș»liștîi Usov ți 
mulți alții, care au făcut 
reprezentativele Uniunii Sovietice la 
Jocurile 
mondiale

care nu 
există în 
ficați.

.îtuania sovietică se mîndrește cu 
ct. 7 maeștri emeriți și 84 maeștri 
ai sportului. Printre aceștia se nu
mără boxerii Șotikas și Murauskas, 
atleții lonas Pipine, care deține în 
cursa de 1500 m. una dintre cele 

«irai bune performanțe mondiale, cam- 
’'pioana olimpică la aruncarea suliței 

Inessa launzeme, discobolul Baltuș- 
nikas, deținătorul recordului U.R.S.S. 
cu o performanță de peste 65 m, 
baschetbaliștii Butautas, Stonkus, 
Lagunavicius, Saunoris campioni ai 
turopei și mijiți alții. In momentul 
de față Lituania sovietică are aproa
pe 3500 de colective sportive cu un 
total de 200.000 membri. Numai în

Olimpice, la campionatele 
și europene. La o populație 
depășește 2.000.000 locuitori, 
țară 110.000 sportivi clasi-

Scurte episoade din diferitele edifii
liste Bait ice

ultimii trei ani au văzut lumina ti 
parului (în limba națională) 40 ti
tluri de cărți și broșuri cu subiect 
sportiv, într-un tiraj de peste o ju
mătate milion de exemplare. La Vil
nius apare de două ori pe săptămână 
ziarul de specialitate „Sportas” în 
limba lituaniană.

O contribuție substanțială la fon
dul de aur al sportului sovietic l-a 
adus și îl aduce R.S.S. Letonă. La 
Riga activează echipa campioană a 
țării la baschet „Casa Ofițerilor" în 
formația căreia se numără faimosul 
Kruminș. Sportivii letonieni sînt ves
tiți în sporturi ca motociclism (ei 
dețin numeroase recorduri absolute 
de viteză ale U.R.S.S.) vele, buiere 
(iole pe gheață) tenis de masă, te
nis ș.a.

Marea dezvoltare a sportului 
Republicile Sovietice Socialiste 
tice demonstrează o dată în 
înaltul nivel de cultură pe care
ating popoarele din marea familie 
multinaționala a Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

în 
Bal- 
plus

U

De pe pistele de atletism ale lumii
Pantoful cu talpă groasă interzis 

pentru săritori

Recent, Federația Internațională de 
Atletism (I.A.A.F.) a hotărît ca para
graful nr. 18 cu privire la utilizarea 
pantofului pentru săritorii în înălțime 
să fie completat și lărgit. I.A.A.F. a 
Jăcut cunoscut printr-o circulară tu- 

wturor federațiilor de specialitate noul 
paragraf modificat, din care desprin
dem următoarele:

■ cu noul regulament, 
concura desculț (sau 

i un picior), să 
care să nu-i aju- 

de fa pămînt
«onformitate 

polate c 
descălțat la numai 
folosească pantofi < 

te în desprinderea 
(arcuri, material elastic etc.). GROSI
MEA TĂLPII PANTOFULUI NU 
POATE DEPĂȘI 13 MILIMETRI, 
IAR CEA A TOCULUI 6 MM.

Pantoful poate avea cuie normale 
(6 pe talpă și 2 în spate), în schimb 
nu se admite, amenajarea pantofului 
(dinăuntru sau pe dinafară) cu nici 
un fel de material care

săritorului.
Prezenta circulară. 

I.A.A.F., intră imediat 
tn.itr concursurile interne 
ționale.

Se pune întrebarea dacă 
stabilite cu pantofii cu talpă groasă 
vor fi omologate. Menționăm că a- 
ftmei cînd ele au fost obținute, regu
lamentul nu interzicea folosirea pan
tofului cu talpa groasă.
^Abfi de dorit ca Federația Iuterna- 

de Atletism să completeze re
gulamentul, aducînd precizări și în 
privința altor paragrafe care stat,

ar aduce avan-

în
inențiooează 
aplicare în 
și inferna

recordurile

In numărul trecut v-am prezentat 
un succint 
mondiale de 
cum. Astăzi 
— sugestiv

istoric al campionatelor 
fotbal disputate pînă a- 

vă înfățișăm cite un fapt 
— din diferitele ediții.

Arbitrii lai ordinea zilei chiar 
la prima ediție

de

deocamdată, destul de confuze (ex. su
lița)

Ungaria a întrecut Iugoslavia

La Ljubljana s-a desfășurat sîmbătă 
și duminică întîlnirea dintre reprezen
tativele Ungariei șl: Iugoslaviei. Atle
ții maghiari au cîștigat meciul cu 
120,5—91,5. Iată cîteva rezultate: cio. 
can: Bezjak (I.) 63,02 m. 200 m.
Goldovanyi (U.) 21,5, 800 m. Kovacs 
(U.) 1:50,4, 5000 m, Szabo (U.)
14:23,6, 110 m. g.: Lorger (I.) 14,1, 
101300 m. Kovacs (U.) 29:59.6.

La turneul disputat în 1930 
Montevideo o mare dificultate 
constituit-o arbitrajele. Se 
acolo „cavaleri ai fluierului' 
cepții total deosebite, 
cursul partidelor s-au înregistrat de
cizii care de care mai curioase, cu 
toate că în prealabil avusese loc o 
ședință de... uniformizare a puncte
lor de vedere. Unii arbitri au înțeles 
că severitate însemnează acordarea 
de penaltiuri cu nemiluita. Bolivia
nul S. Sancedo a dictat nu mai puțin 
de... cinci lovituri de 
tida Brazilia-Mexic 
rile și interpretarea 
tere de asemenea 
cursul întîlnirii 
managerul echipei americane, nemul
țumit de o decizie de ofsaid a arbi
trului belgian Langenus (cunoscut și 
în țara noastră) a pătruns pe teren 
cerîndu-i acestuia socoteală. Văztad 
că arbitrul rămine impasibil la pro
testele lui el a aruncat furios la pă- 
mînt trusa cu medicamente ce o a- 
vea în mină. Dar în momentul ur
mător a căzut ca trăznit pe gazon. 
Ce se întîmplase? Printre medicamen
tele din trusă era și un respectabil 
flacon de cloroform care s-a spart 
Vaporii răspîndiți l-au făcut k.o. în 
cîteva zecimi de secunde pe irasci
bilul manager, scutindu-1 de orice in
tervenție pe arbitrul Langenus...

la 
au 

întîlneau 
cu con- 

așa că în

severitate însemnează acordarea

la 11 m. în par- 
(6—3). Ofsaidu- 
lor au dat naș- 
la discuții. In 
S.U.A.-Argentina,

O'Brien la 2 cm. de recordul 
mondial!

240 de minute de joc pentru
un gol!

el s-au aruncat în poartă patru ita
lieni și șapte spanioli, fiecare cu in
tenții diferite: primii de a asigura 
înscrierea punctului, ceilalți de a îm
piedica marcarea golului. Astfel că 

fotografia acestui gol pentru care 
două echipe au luptat 240 de minute 
înfățișează un balon în poartă împre
ună cu 11 jucători.

„Drama" de la Meracana

După 12 ani, în 1950, campionatul 
mondial de fotbal a fost din nou 
reluat. In acea după-a miază de vară 
„oala" din Rio, cum i se spune sta
dionului Maracana, gemea de cei 
peste 200.000 brazilieni veniți să-și 
vadă visul împlinit In meci final. 
Brazilia întîlnea Uruguay. Gazdelor

del America e del mundo". Pietonii,' 
cu figura îndurerată, se opreau și îi 
priveau. Bucurie în tabăra învingă
torilor. amărăciune în cea a învinși
lor.

Echipa Ungariei a fost tcJuși 
mai bună

Reprezentativa Ungariei a fost in
discutabil marea favorită a ultimei 
ediții a campionatului mondial și cu 
toate acestea victoria n-a fost de 
partea unsprezecelui maghiar. Cine 
nu-și amintește de admirabilele com
portări ale echipei maghiare în me: 
chirile cu Brazilia și Uruguay? A 
urmat o finală dramatică, cu echipa 
R. F. Germane. In primul sfert de 
oră, tabela de marcaj indica 2—0 în 
favoarea vecinilor noștri. Nimeni nu 
se îndoia de succesul formației unga
re. Dar... eforturile extraordinare ale 
echipei maghiare din meciurile pre
cedente și-au arătat acum efectul. 
Jucătorii unguri au fost obosiți, le-a 
lipsit acea vigoare, imaginație și e- 
ficacitate de care dăduseră dovauă 
în partidele care-i consacraseră. In 
acest meci adversarii lor au fost mai 
buni. In min. 82 Rahn înscrie golul 
victoriei pentru echipa germană! 
După patru ani formația Ungariei a 
cunoscut prima înfrîngere; totuși, ea 
a fost socotită și după acest insucces 
drept cea mai bună echipă a campion 
natului. In schimb, R. F. Germană, 
datorită nenumăratelor eșecuri (din 
1954-56) n-a confirmat titlul cucerit 
în Elveția. Abia în ultimul sezon 
fotbaliști vest-germani s-au reabilitat 
într-o oarecare măsură..:

EFTIMIE IONESCU
ION OCHStNFELtt

In ultimele zile, atleții americani au 
susținut ta diferite orașe din S.U.A. 
numeroase concursuri atletice. Un re
zultat remarcabil a obținut Perry O’ 
Brien care a aruncat greutatea la 
19,23 m, la numai 2 cm. de recordul 
mondial pe care-1 deține 1 Iată alte re
zultate :44â yarzi: Southern 45,9 sec, 
100 yarzi: Morrow 9,4 sec. 220 yarzi: 
Norton 20,5 sec. disc: Babka 54,83 
m. prăjină: Gutowski 4,57 m. In ca
drul unor concursuri, a evoluat și po
lonezul Makomaski care a obținut un 
excelent rezultat pe 880 yarzi: 1:49,7!

S. Hermann (R.D.G.) în formă bună

lată cîteva rezultate remarcabile ob
ținute sîmbătă și duminică:

Siegfried Hermann a alergat
I" *- ----, r-
nielsen a aruncat sulița la 
iar englezul Hewson a parcurs 880 
yarzi în 1:49,3.

Siegfried Hermann a alergat 1500
m. în 3:43,4. Norvegianul Egil Da- 

................. i 78,02 m.

Zona interzisă...

Pentru a arbitra in bune condițiuni 
un meci profesionist de hochei in Ca
nada și a rămine după aceea in depli
nă integritate corporală trebuie să cu-

nașii la perfecție principiile.„ apără
rii individuale, 'cel puțin la nivelul u- 
nui boxer de prima «alegorie. Treaba 
nu e chiar așa de ușoară. Tată de 
ce mulți s-au gîndit cum ar putea 
să salveze integritatea corporală (șl 
autoritatea) arbitrilor, fără a-i trece 
in prealabil printr-un curs de box sau 
jiu-jitsu. Și au găsit. Lingă mantinelă, 
în apropierea tabelei electrice de mar
caj, a fost făcut un semicerc cu raza 
de vreo 3 m. In momentul cînd arbi
trul vrea să dicteze sancțiune împo
triva vreunuia dintre jucători, el miră 
in acest semicerc și abia atunci face 
cunoscută hotărîrea sa. In tot acest 
timp el urmărește cu atenție atitudi-

Echipele finaliste 
în pragul marii întreceri
întrecerile din cadrul turneului iinal 

al campionatului mondial bat la ușă. 
Duminică, la Stockholm, o dată cu 
partida Suedia—Mexic se va deschid^ 
în mod oficial cela de a Vl-a ediție a 
campionatului mondial de fotbal.

e In momentul cînd apar aceste 
rînduri 15 finaliste se află în vilele, 
hotelurile sau căminele închiriate p-'n- 
tru întreaga perioadă a șederii lor în 
Suedia. La 5 iunie este așteptată si 
sosească și cea de a 16-a finalistă i 
reprezentativa Angliei.
• In lotul celor 22 jucători argen

tinieni, sînt cîteva mari „vedete'* ale 
fotbalului sud-ameriean. Șapte jucători, 
au făcut parte din reprezentativa Ar
gentinei, care anul trecut a cîștigat 
campionatul Americii de sud : Carrizzo 
(portar), Dellacha, Vairo (fundași), 
Rossi (mijlocaș), Corrbatta, Mertendez 
și Zarate (înaintași). Dintre aceștia, 
cel mai tînăr este centrul atacant 
Menendez (20 ani). El este intitulat 
de presa sud americ’ană „Marele as al 
golurilor". Cei mai în vî.stă sînt Del
lacha (căpitanul echipei) și Rossi (31 
ani). Extremele Corrbatta și Zar ale 
au 21 ani și sînt excelenți realizatori.

• Din echipa Campioană mondială a 
anului 1954, în lotul vest-german nu 
figurează decît 4 jucători : Pritz Wal
ter, Eckel, Rahn și Schaffer. Herberger 
a înscris pe listă 22 jucăto i deși a 
declarat că va deplasa doar 17... „Da
că va fi nevoie voi apela și la ceilalți 
cincil" Iată numele celor 17 jucători 
'•est germani aflați în Suedia : Her- 
kenrath, Kwiatkowski (portari) — 
Erhardt, luskowiak, Stollenwerk, 
Schnellinger (fundași), Eckel, Wewers, 
Szimanyak (mijlocași), Rahn, P. Wal
ter, Kelbassa, Al. Schmidt, Beeler, 
Sturm, Klodt, Schaffer.

• Din cei 19 jucători iugoslavi so
siți în Suedia, 5 fac parte din cunos
cuta echipă Voivodina Nouisad a că
rei tehnică înaltă am putut-o admira 
nu de mult și la București. Aceștia 
sînt: Krivokucea, Kristici, Boșkov, Raj- 
kov, Veselinovici. Iată-i acum și pe 
ceilalți fotbaliști din lot: Beara (por-, 
tar) — Sijakovici, Trnkovici, Tamici, 
Zebeț, Milutinovici II (fundași) Santek, 
Popovici (mijloc, i) Petakovici. Milu- 
tinovici I, Sekularaț, Ogn„anooici, Pa- 
sici, Lipoșinovici. In ultimul meci, îna
intea plecării în Suedia, iugoslavii au 
lăsat o impresie excelentă la Torino, 
(Au învins Juventus cu 2—1).

• Suedezii, adunîndu-și „vedc’ek." 
răspîndite în străinătate pe la diferite 
cluburi profesioniste, au apelat acum 
și la înaintașul Mellberg din echipa 
„Stade Franțais". Ei a fost adus de 
urgență în țară și, probabil, va cozri 
(fiice atacul suedezilor.
'z^xx^sp6rtul~popl'lar
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Unul dintre cei mai populari fotba
liști brazilieni, atacantul Didi, își 
pune autograful pe... o minge.a

luptă
că
de
Italiei și Spaniei, deși

a doua ediție 
epuizanta

Indiscutabil 
fost dominată 
dintre echipele 
ea nu s-a produs în finală. In pri
mul meci, după 120 de minute de 
întrecere dusă într-un ritm infernal, 
echipele se aflau la egalitate: 1—I. 
Partida a fost reprogramată a doua 
zi tot pe stadionul din Florența. Ita
lia a apărut cu trei jucători noi în 
formație, iar Spania cu șapte! Chiar 
și Zamora, faimos*! Zamora, a fost 
înlocuit. Fiecare echipă spera ca — 
împrospătîndu-și cît mai mult forțe
le — să obțină victoria. Cu toate e- 
forturile ambelor atacuri, după 90 
de minute scorul a rămas alb. Deci 
iar prelungiri. Abia în aceste ultime 
30 de minute mai precis în tr.in. 116 
al meciului și 236 al acestei dispute, 
a fost marcat golul care a adus vic
toria Italiei. Corner la poarta echipei 
Spaniei ; Meazza a reluat cu capul, 

1 trimițînd balonul în plasă. O dată cu

I« trebuia doar un meci nul pentru 
i deveni campioni mondiali, deoarece 
Uruguay avea cu un punct mai puțin 
și un golaveraj cu mult mai slab 
(5—4 față de 13—2). După o repri
ză în ca«e 
superiori și 
partea a dcua a meciului oaspeții au 
fost cei care au dominat cu autoritate, 
egalînd prin Ghigghia, iar în ultime
le minute Schiaffino a înscris golul 
victoriei. Ca mciodată, în tribunele 
Maracanei era o liniște mormîntală. 
Infrîngerea favoriților a constituit 
cea mai mare lovitură dată pasiona
lilor fotbalului brazilian I In schimb, 
mica tabără a uruguayenilor era în 
culmea fericirii. Echipa țării lor cu
cerea pentru a doua oară titlul su
prem. Pe înserat, micul grup al su
porterilor uruguayeni cînta pe stră
zile din Rio! Uruguay, campione

brazilienii au fost net 
conduceau cu 1—0, în

COMENTARII
nea celui sancționat. In caz că ea nu 
trădează nimic agresiv, arbitrul pără
sește semicercul și jocul continuă.

„Secretul" stă in aceea că nici un 
jucător nu are voie să intre în aceas
tă „zonă interzisă". In caz că o face 
este imediat eliminat pentru 10 minute 
de pe teren șl.,, amendat cu 25 dolari. 
In special cea de a doua clauză a a- 
cestui regulament pare mai
cingătoare" și-i face pe jucători 
respecte spațiul .tabu"...

greșului s-au amestecat în această a- 
facere, calificînd hotărîrea lui O’Mal
ley drept „scandaloasă". Treburile pă
reau că se aranjează, cînd au intrat 
în acțiune afaceriștii din Los Angeles. 
Și în cele din urmă... safeurile lor au 
triumfat

Motive „serioase1

In cele din urmă 
a învins... dolarul!

„coa
să

Faptul că un sportiv profesionist 
poate fi cumpărat, vîndut sau ...împru
mutat, este binecunoscut și nu mai 
miră pe nimeni. Acestea sînt moravu
rile, în țările în dare stăpîn este ca
pitalul. Dar să cumperi o echipă în
treagă ? Nici aceasta nu este imposibil 
ți un fapt petrecut în S.U.A. o dove
dește cu prisosință.

Timp de o jumătate de veac (!) 
echipa de basse-ball din Brooklyn era 
o adevărată mîndrie a loc'alnicilor. El 
își adorau formația și o susțineau pu
ternic la fiecare meci. Dar într-o zi 
stăpînul echipei, bussines-manul O’ 
Malley, a ajuns l'a concluzia că la 
Los Angeles ar putea să facă încasări 
mai substanțiale și deci să realizeze 
venituri mai mari. Cînd au aflat des
pre intenția lui O’Malley de a „muta" 
echipa în California, cei din Brooklyn 
au organizat o veritabilă demonstra
ție de stradă. Cîțiva membri ai Con-

Arbitrul Pietro Palcionetti s-a a 
dresat Federației Italiene de Fotbal, 
cerînd ca în cursul acestui an să nu 
fie programat cu conducerea nici unui 
meci, fie el amical sau de campionat. 
Palcionetti își motiva cererea spunînd 
că... un astrolog l-a sfătuit să nu frec
venteze locuri prea populate. Federația 
a admis cererea arbitrului motivîndu-și 
hotărîrea prin „starea proastă a sănă
tății lui Palcionetti". Era într-adevăr 
jenant să accepți drept un motiv va. 
labil rezultatul ghicitului în cărți:, ca 

sau chiar și stele. Adevăratul mo-fea

tiv pare să fie însă acela că locurile 
suprapopulate (stadioanele, cu alte cu
vinte) reacționează extrem de violent 
la... calitatea arbitrajelor lui Pietro 
Palcionetti.™

In zece locuri deodată

Boxerul profesionist francez Alfons 
Halinii, campionul lumii la categoria

LYON

să
fi

muscă, a fost nevoit prin contract 
evolueze in aceeași zi șl la Paris 
la Orleans. Nu însă intre corzile rin
gului, ci în localuri care nu au nimic 
comun cu sportul, ca săli de circ sau 
de bar. Și astfel Halimi susține seara 
in circul „Capitol" din Orleans două 
meciuri demonstrative, și o repriză dt 
antrenament. La terminarea spectaco
lului pleacă la Paris, pentru a evolua 
în spectacolul de varietăți „Noaptea 
sportivă". In aceeași noapte se în
toarce la Orleans pentru a susține a 
doua zi dimineață două matinee șt 
un spectacol 
mai departe.

Nu-i prea 
mănincă un 
chiar și campion al. lumii..,

de seară la circ. Și așa

dulce plinea pe care q 
boxer profesionist, fie el



Pentatloniștii noștri fruntași
in ram unor importante confruntări iniraiioiiaie

4 început concursul internațional de parașutism

✓

r

Două importante competiții: „Cupa 
Primăverii" pe echipe și concursul re
publican individual cu invitații — am
bele desfășurate în luna mai — au 
permis verificarea stadiului actual de 
pregătire al celor mai buni pentatlo
niști din țara noastră. Verificare ab
solut necesară, întrucît pentatloniștii 
noștri se află în pragul unor impor
tante confruntări cu sportivi de peste 
hotare. Este vorba de concursul in
ternațional de la Varșovia (11—15 
iunie) și de concursul internațional de 
U București (6—10 iulie).

Cum s-au prezentat pentatloniștii 
fruntași la ultimele două verificări di
naintea „examenelor" internaționale ? 
Consultînd fișele cu rezultate se poate 
constata că, în ans'amblu, performan
țele sînt valoroase. Este o singură re
zervă de făcut, și aceasta privește pro
ba de tir. „La tragerea cu pistolul — 
ne spunea antrenorul coordonator al 
lotului republican de pentatlon, toy. 
Ion Alureșanu — pentatloniștii noștri 
obțin în concurs rezultate mai slabe 
decit la antrenamente. De multe ori 
ei încearcă să explice acest lucru prin 
defecțiuni de ordin tehnic. Adevărul 
este însă că la tir își spun cuvintul

Au luat
„Jocurile sportive asiatice"

TOKIO (Agerpres). — La Tokio a 
luat sfîrșit cea de-a IlI-a ediție a 
Jocurilor sportive asiatice. Cele mai 
mari surprize s-au înregistrat în con
cursul masculin de tenis de masă 
unde japonezii, mari favoriți, au fost 
învinși pe toată linia. La simplu, cam
pionul mondial Ogimura și fostul cam
pion mondial Tanaka au fost eliminați 
din sferturile de finală, victoria reve
nind lyi Li Kao-tin care l-a întrecut 
în ultimul meci pe Tsunoda cu 3—0. 
Proba de dublu bărbați a fost cîști- 
gată de vietnamezii Tran Kna-Souc și 
Mei Van-Hoa. In competiția feminină, 
în finală, Namba (Japonia) a dispus 
de compatrioata sa Yamaiztim cu 3-0.

Alte rezultate:
Baschet (finală): Filipine — Japo

nia 90—83; Volei (finală): Japonia — 
India 3—1; Hochei pe iarbă (finală): 
Pakistan — India 0—0. Pakistanul 
cîștigă turneul la golaveraj; Tir, pistei 
viteză: Inokuma (Japonia) 584 puncte.

In cadrul unei reuniuni atletice care 
a avut loc în ziua de închidere japo
nezul Katsamatsu a cîștigat proba de 
săritură în înălțime cu performanța de 
2.06 m.

In clasamentul neoficial ăl jocurilor, 
după numărul de medalii pe primul 
loc s-a clasat Japonia, urmată de Fi
lipine, Iran și Pakistan.

lipsa de stăpinire de sine, slaba pre
gătire morală și de voință a concu- 
renților de la pentatlon. O soluție pen
tru remedierea acestei stări de lu
cruri ar fi înscrierea pentatlonișiilor 
la concursurile obișnuite de tir. Din 
păcate, nu ne bucurăm de înțelegerea 
cuvenită in această privință. La ulti
mul concurs de tir, comisia orășeneas
că a refuzat înscrierea pentatlonișiilor 
pe motiv că... nu sînt legitimați la 
secțiile de tir".

O constatare deosebit de îmbucură
toare, după cele două concursuri a 
nuntite, este aceea că tinerele element» 
fac față tot mai bine întrecerilor ală
turi de consachați. La ultimul con
curs, Hristu Lichiardopol (C.C.A.) a 
fost Ia un pas de victorie, pe care a 
ratat-o datorită unei performanțe mai 
slabe ia tir. De asemenea și Constan
tin Țintea se apropie de performan
țele fratelui său, campionul țării. Du
mitru Țintea. Progresul tinerilor pen- 
tatloniști dovedește că forul de specia
litate s-a orientat just îndreptîndu-și 
atenția asupra lor și considerindu-i 
elemente de perspectivă pentru Olim
piada de la Roma, Mai rămîne ca 
acești tineri să fie folosiți — pe mă
sură ce-și vor îmbunătăți rezultatele 
Ia cele 5 probe — și în concursuri 
internaționale. Să ne amintim exem
plul celor mai buni pentatloniști din 
lume, pentatloniștii sovietici, dare la 
ambele vizite făcute în țara noastră 
au deplasat atît prima garnitură cit 
și elemente tinere, care participau în 
afară de concurs. Unul din debutanții 
din 1956, rezervă a echipei U.R.S.S. 
în meciul cu echipa R.P.R., Tatarinov, 
făcea parte un an mai tîrziu din 
echipa campioană a lumii și urca tot
odată pe podiumul primilor trei la 
mondialele de fa Stockholm. Elocvent I

l

Ieri dimineață cerul era din nou 
amenințător. Se părea ca nici de data 
aceasta concursul internațional de pa
rașutism organizat de Aeroclubul 
Central A.V.S.A.P. nu va putea în
cepe. Cei 30 de sportivi romîni, bul
gari și iugoslavi priveau neputin
cioși pîcla și așteptau cu nerăbdare 
ca „sonda" să-i anunțe dacă sînt 
condiții prielnice de concurs. Inchi- 
puiți-vă deci bucuria lor, cînd li s-a 
comunicat că tăria vîntului este 2 me
tri pe secundă. Prima probă a concursu
lui: salt individual de la 
1000 m. cu aterizare 
putea fi executată.

Primii care au părăsit 
fost parașutiștii echipei 
voluția lor a fost urmărită cu mult 
interes, mai ales de oaspeți, care

înălțimea 
la punct

aeronava
R.P.R. I.

1

de 
fix

au
E-

Jiul Petroșani —
Traktor Stalingrad 2—2

MOSCOVA (Agerpres). —
In cel de-al doilea joc al turneului 

pe care-1 întreprinde în U.R.S.S., 
echipa de fotbal Jiul Petroșani a 
întîlnit vineri, în nocturnă, la Sta
lingrad, formația Traktor din divizia 
secundă a campionatului unional. 
Meciul s-a terminat la egalitate: 2-2. 
In următorul meci, Jiul întîinește la 
Moscova pe T.S.K.M.O.

Noi

noi
puteau astfel să-și dea seama 
ce măsură condițiile atmosferice 
fluențau salturile și cum trebuie 
se comporte pentru a evita dezavan
tajele provocate de curenți. Cu tot 
acest „handicap", parașutiștii romîni 
au avut o comportare foarte bună. 
Maestrul sportului Gh. Iancu, cam
pion absolut al R.P.R. pe anul 1957, 
a aterizat la o distanță de 5,13 m. 
de punctul fix totalizînd 289,73 p. 
Imediat în urma lui, Nicolae Velicu 
s-a „oprit" la 6,14 m., acumulînd 
287,72 p. Meritorie este comportarea 
echipei feminine a țării noastre, că
reia i se datorește și un record repu
blican stabilit de Angela Năstase.

Lotul parașutiștilor bulgari a ma
nifestat în general o omogenitate de
osebită, o pregătire care confirmă

în 
in
să

amănunte Jespre
internaționale de

In conferința de presă ținută luni 
la prînz la sediul Federației romîne 
de tenis au fost comunicate noi amă
nunte în 
ediție a 
de tenis 
cunoscut 
zența în
toare sovietice Vera Kuzmenko, 
lația ediției inaugurale a acestei 
petiții, și a jucătorilor Andreeo

legătură cu cea de a II-a 
Campionatelor internaționale 
ale R.P.R. Astfel, s-a 
că este aproape certă 
concurs a valoroasei

făcut 
pre- 

jucă- 
reve- 
com- 
(care 

anul trecut a susținut finala la simplu 
în fața lui Gh. Viziru) și Leyus. Sînt 
așteptate și alte confirmări. Din par-

Pentru meciul de șah de la București

Polonia deplasează o echipă puternică
Sliwa și Plater „capetele de afiș" ale lotului anunțat de oaspeți

Sfîrșitul acestei săptămîni este mar
cat pentru iubitorii de șah din Capi
tală de un eveniment deosebit: la 
București se înlilnesc intr-un meci la 
10 'mese reprezentativele Republicii 
Populare Romine și Republicii Popu
lare Polone.

Șahul polonez și-a cucerit o bineme
ritată consacrare pe plan internațio-

BOHDAN SLIWA (R.P. Polonă)

nai. Nu-i lipsit de interes să arătăm 
că „sportul minții" cunoaște o veche 
tradiție în țara prietenă. Polonia a 

”dat șahului mondial maeștri de mare

renume cum ar fi Nimzovici, Rubins
tein, Tartakover, Najdorf «ș.a.

Tînăra generație a șahiștilor polonezi 
duce mai departe aceste tradiții. In 
rîndul celor mai buni trebuie să si
tuăm pe loc de frunte pe reputatul 
maestru internațional Bohdan Sliwa. 
Jucător de un deosebit talent, cu o 
Vastă practică internațională, el a reu
șit cu cîțiva ani în urmă să se cali
fice pînă în turneul interzonal al cam
pionatului mondial. El are înscrise în 
palmaresul său victorii răsunătoare la 
jucători ca Bronstein, Keres, Stahlberg, 
Najdorf și alte celebrități ale șahului 
mondial contemporan. Sliwa a ma>i 
jucat de cîteva ori în țara noastră, 
lăsînd — ca pretutindeni de altfel — 
o impresie excelentă. El va fi secon
dat de multiplul campion al țării Ka. 
zimir Plater, de rutinatul Tarnowski, 
da experimentatul Bramcki precum și 
de Doda — un bun teoretician, tî
năra speranță Szukszta Witkowski și 
Gomek. La cele două mese rezervate 
jucătoarelor vor evolua Knabik și 
Konakooska, două fruntașe ale ulti
mului campionat polonez, șahiste bine 
pregătite teoretic si cu o reală forță 
de joc.

Față de valoarea formației oaspe, 
putem prevede'a o întîlnire extrem de 
interesantă, aprigă și mai cu seamă 
echilibrată. Reprezentativa țării noas
tre va fi alcătuită la sfîrșitul acestei 
săptăuiîni dintr-un lot numeros care 
s-a pregătit cu multă seriozitate în 
vederea acestui meci

campionatele
tenis ale R. P. R.
tea Suediei 
kenberg și .
mii cinci tenismeni ai țării sale. Po
lonezii anunță un lot reprezentativ: 
binecunoscuții Jendrejowska, Piaiek, 
Radzio și tînărul Jucător Gonsiorek. 
Tenisul feminin francez va fi prezent 
prin Seghers, a cincea în clasamentul 
Franței, și autentica speranță Nennot. 
Din R.P. Ungară vor sosi Adam, Jak- 
falvi (specialist (a dublu) și lavori 
sau Bardoczi. Astfel, listele de în
scriere însumează pînă acum 28 de ju
cători și 11 jucătoare de peste hotare 
(față de 24 și, respectiv, 9, în 1957). 
Vineri 6 iunie vor veni primii oaspeți: 
italienii. Francezii, suedezii și chi
lienii — angrenați în alte competiții, 
— vor sosi pe data de 11 iunie.

Finalele vor fi eșalonate pe ultimele 
a putea fi mai bine 

concurs de consolare 
va reuni pe partici- 
în primele două tu-

va figura pe lîngă Stoc- 
Rasberg, cotat printre pri

trei zile, pentru 
urmărite. Un 
dotat cu premii 
panții eliminați 
ruri. I.S. Loto.Pronosport va oferi 
premii în obiecte tuturor cîștigătorilor.

BOX

Și R.S.F.S.R.

Concursurile speciale Pronosport organizate 
final al Campionatului Mondial

cu prilejul turneului
de Fotbal

Duminică 8 iunie încep meciurile 
din turneul final al Campionatului 
Mondial de Fotbal. Cu alte cuvinte, 
am intdat în ultima săptămînă în 
care se mai pot depune buletinele la 
concursurile speciale de pronosticuri 
sportive organizate de I.S. Loto-Pro- 
nosport în colaborare 
„Sportul popular”.

Duminică seara vor fi 
rezultatele a opt meciuri 
programul concursului nr. 1 (C.M.I.), 
celelalte patru 
în ziua de II

înainte de a 
tele meciurilor 
serie de premia ți cu obiecte.

cu ziarul

cunoscute
cuprinse în

urmînd să se 
iunie, 
cunoaște însă 
vom cunoaște

dispute

rezulta- 
o nouă 
Aceasta

avea loc cea de 
urnă pentru o- 
participa cupoa-

deoarece la 5. VI va 
a doua tragere din 
biecte, la care vor 
nele de culoare roșie și albastră.

Incepînd de ieri, cei care participă 
la concursurile speciale Pronosport 
(C.M.l, C.M.2 sau C.M.3) primesc 
cupoane de culoare albă care le dau 
dreptul de a participa la ultima tra
gere din urnă (12.VI).

La ultima tragere se acordă urmă
toarele premii: 1 automobil „Mosc- 
vici”, 2 motociclete Jawa de 350 
cmc., 1 ceas de aur Schaffhausen, 10 
frigidere, 2 aragazuri cu trei ochiuri 
și butelie, 4 aparate de radio „Ope
reta", 4 mașini de spălat rufe, 4 
biciclete bărbătești, 2 biciclete de da-

mă, 100 mingi de fotbal și 600 a- 
gende Pronosport 1958. Un partici
pant poate obține 
te premii în bani

Deci, cei care 
cursurile speciale 
ma săptămînă au 
mari de premiere, deoarece acum au 
o imagine mai clară asupra valorii 
și șanselor echipelor (la premiile în 
bani), iar pentru premiile în obiecte 
prin aceea că la ultima tragere se a- 
tribuie și cel mai important obiect: 
automobilul.

Amănunte asupra programelor de 
concurs, modului de completare a 
buletinelor ș.a. participanții le pot 
găsi la agențiile Loto-Pronosport.

unul sau mai mul
și în obiecte.

participă la con-. 
Pronosport în ulti- 
șanse din cele mai

clasa actuală a parașutismului din 
țara vecină. Sportivii bulgari au do
minat prima probă a zilei, atît la 
băieți cît și la fete, anunțîndu-se con
curenți redutabili la campionatele 
mondiale de la Bratislava. In gene
ral, în proba primei zile între echi
pele de băieți și fete ale R. P. Bul
garia și ’R. P. Romînă s-a dat o 
luptă foarte strînsă, echilibrată. Spor
tivii iugoslavi s-au prezentat ieri 
sub valoarea lor recunoscută.

Iată acum clasamentul individual 
masculin : 1. Dimiter Vrabcev (R.P.B.) 
296,44 p. (la 1,78 m. distanță de punc
tul fix — nou record bulgar); 2. \ 
Gheorghe Iancu (R.P.R.) 289,73 p. 
(la 5,13 m. distanță de punctul fix); 

3. Nicolae Velicu (R.P.R.) 287,72 p. 
(la 6,14 m distanță de punctul fix). 
Clasamentul individual feminin: 1. 
Iulîa Anghelova (R.P.B.) 276,42 p. 
(la 11,79 m. distanță de punctul fix); 
2. Angela Năstase 275,75 p. (la 12,12 
m. distanță de punctul fix — record 
R.P.R.); 3. Elisabeta Popescu 273,44 
p. (la 13,28 m distanță de punctul 
fix).

Astăzi are loc proba de 1500 m. cu 
deschidere întîrziată a parașutei în
tre 15—23 sec. cu cotarea stilului 
pe timpul căderii libere. Proba începe 
la ora 7 dimineața.

A FOST ALCĂTUIT LOTUL DE BOXERI 
PENTRU ÎNTiLNIREA DE JUNIORI 

ROMÎNIA—UNOARIA
După cum se știe, la 4 iulie va aveai 

loc la Budapesta intilnirea internațio
nală de box între echipele reprezenta
tive de juniori ale R.P. Romi/^^și 
R.P. Ungare. In vederea acestJ^ffe- 
niment, antrenorii Lucian Popescu și 
Traian Ogrinjeanu au alcătuit următorul 
lot de boxeri: Dinu Ion, Stelian Cos- 
tescu, Ameth Nuri, Pavel Paul, P. 
Zăinescu, I. Crînpiță, T. Szivos, Mi
hai Dumitru, Neagu Vasile, Ion Mo- 
nea, Tr. Stuparu, Vasile Netea, I. 
Păurtoiu, St. Comănescu, St. Teglas, 
Marius Ionescu. Ion Marca și Dunei 
Carp.

tr 1X1
In Capitala Poloniei s-au întîlnit echipele Varșoviei și 

R.S.S. Bieloruse. Gazdele au cîștigat cu scorul de 11—9.
• întîlnirea internațională dintre echipele R. P. Bulgaria 

desfășurată la Rostov s-a terminat ia egalitate: 8—8.
Cea de a 14-a etapă a Turului [taliei desfășurată între 

orașele Sanbenedetto del Tronto — Cattolica (192 km) a 
revenit lui Guido Carlesi. Luxemburghezul Charly Gătii, a 
a XV-a pe distanța Cattolica — San Marino, contr^^k-

1 clasamentul individual continuă să conducă italianul cWFo*'

CICLISM
cîștigat etapa 
nometrului. In 
urmat de compatriotul său Baldini.

• Cea de-a 56-a ediție a cursei cicliste Bordeaux — Paris a fost cîș- 
tigată de francezul Jean Marie Cieleska care a parcurs 552 km în 14h36’26". 
Pe locul doi s-a clasat Pino Cerami (Belgia) cu timpul de 14h38’15”.

Pe Stadionul Central din Hanoi s-a desfășurat finala 
FfHRAI „Cupei R. D. Vietnam". Meciul a opus echipele „Kong an* 
rulDAL (Miliția Populară) și The Kong (Armata Populară Viet- 

Bameză) și s-a desfășurat pe o căldură <Je plus 50 grade și a revenit pri
mei formații cu scorul de 2—0.

• La Sarajevo: Iugoslavia — Turcia 6—0 (2—0) în semifinalele cam-'
pionatului european feroviar. Turneul de juniori de la Belgrad a fost cîș
tigat de formația iugoslavă Steaua Roșie care a dispus în finală cu 3—2 
de Partizan .................................................................
chaux 5—1.

Belgrad. La Montbeliard: Ujpest Budapesta — F.
a Stalino: Sahtior — Gvardia Varșovia I—1.

Echipa de haltere a R.P.D. Coreene a evoluat la 
unde a întîlnit o reprezentativă locală. Sportivii 

au cîștigat cu scorul de 5—2.
Reprezentativa de rupte libere a R. D. Germane 

ținut două meciuri în Polonia. Intîlnind prima formație a 
țării gazde, luptătorii germani au pierdut cu 9—7. Me- 

i secundă s-a terminat ta egalitate : 8—8. -*■
La Budapesta a avut loc sîmbătă un concurs de veri

ficare a lotului maghiar. Iată cîteva 
liber Dobai 57,3; 100 m. liber femei:

100 m. bras: Aradi 1:14,8 (record maghiar); 100 m.
1:14,8; “ ” ........
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ciul cu echipa

rezultate: 100 m.
Kato Boros 1:06,7| 
spate femei: Boros 

100 tn. spate: Magyar 1.06,7; 1500 m. Katona 19:00,2.
Pe terenurile de la Roland Garros s-a desfășurat recent 

TFNIS un mare concurs internațional de tenis la care au partici-
lcnio cîteva din cele mai bune „rachete* ale lumii. La băr

bați, au figurat pe tabela de turneu belgianul Brichant, italianul Pietroan- 
gelli, americanul Budge Patty, chilianul Ayala, australienii Rose, Fraser 
și Cooper, francezii Darmont și Haillet.

La femei, de asemenea, participarea unor jucătoare de primă mînă a 
ridicat nivelul concursului la valoarea unui campionat mondial neoficial 
(Bloomer, Truman, Haydon-Anglia, Knode-S.U.A., Bueno-Brazilia, iReies- 
Mexico, Segal-Africa de Sud, etc.).

In finala de simplu bărbați s-au întîlnit australianul Rose și chilianul 
Ayala. Victoria a revenit primului cu 3—0,

La simplu femei, în sferturile de finală reprezentanta R.P. Ungare 
Zsuzsa Kormoczi a întrecut-o pe Ann Haydon cu 6—3, 6—4. In semifinale, 
jucătoarea maghiară a învins-o pe Segal în două seturi, iar Bloomer a 
eliminat-o pe Bueno. In finală, după un joc excelent, Kormoczi a învins-o 
pe Bloomer cu 6—4, 1—6, 6—2.

Jucătoarea maghiară a cîștigat majoritatea marilor întreceri din acest 
an, astfel că poate fi socotită una din cele mai bune tenismene din Europa.
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