
Ița urinele ..23 August**

Sportul: IERI o năzuință, 
ASTĂZI un prieten drag al muncitorilor

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN IȚI-VĂ*

Un pui de om 1 Multi alții ca el. 
Mănunchiuri de copii cu fețe arse de 
soare, veseli, zburdalnici. Joacă volei 
sau bat mingea... Imagine obișnuită. 
Și totuși privirile au zăbovit înde
lung asupra acestui tablou viu, plin 
de viață, de lumină. Și, poate, toc
mai în clipa aceea cînd unul dintre 
elevii școlii de ucenici a uzinelor „23 
August" trimetea — fericit de... per
formanța sa — mingea cu siguranță 
peste plasa de volei, ne spuneam: 
Copiii aceștia veseli care bat acum 
mingea de fotbal sau joacă volei, 
care practică gimnastica, atletismul 
sau natația, care pornesc în frumoase 
drumeții de munte sau poposesc pe 
malul ștrandurilor, n-au trăit vremu
rile de altă dată, nu știu cît de greu 
se făcea sport înainte vreme. Mulți 
dintre ei sînt, poate, fiii muncitorilor 
---- cu ani în urmă — luptau să 

la uzi-
mun- 
verde

era susținută de muncitori. Malaxa 
nu ne-a dat niciodată vreun ban. Noi 
ne plăteam echipamentul, terenul de 
sport și chiar antrenorul. Malaxa 
n-avea nevoie de oameni care să-și 
„piardă vremea" cu fotbalul și ne 
spunea să facem sport cit poftim 
în cele patru sau chiar mai multe 
luni dintr-un an în care eram lăsați 
fără lucru. Așa era obiceiul vremii. 
Lucrai cîteva luni și apoi așteptai...

Organ al Uniunii de cultură tizică și sport din R. P. Romînă?
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care 
înjghebeze o activitate sportivă 1 
nele Malaxa. Pe atunci, copiii 
citorilor nu zburdau pe covorul 
al stadioanelor...

★
Era prin anul 1935... Ștefan

— cunoscutul arbitru de fotbal — 
venise la „Malaxa", pe atunci .cam 
un sfert din imensa uzină de astăzi. 
De anii aceia, Ștefan Geac își amin
tește adesea și nu de puține ori. ti
nerii fac roată în jurul lui să asculte 
orîmpeie din sbuciumata istorie a 
unei echipe de fotbal care era totuși 
campioana orașului București: Titanii. 
L-am rugat și noi pe șeful de echipă 
la automotoare, Ștefan Geac, să ne 
povestească cite ceva din viața spor
tivă a muncitorilor de la „Malaxa".

„La uzina lui Malaxa nu s-a prac- 
•icat decît fotbal. Lată de ce despre 

atbal am să vă vorbesc și eu. Echipa

Geac

loc jocurile sferturilor de finală ale Cupei Dunării, în 
Știința Timișoara întîinește la Belgrad echipa iugoslavă

Muncitorii uzinei 
rujeze echipa de

vin in ruimăr mare să urmărească și, bineînțeles, să incu- 
fotbal a colectivului lor sportiv „Titanii"

(Foto: GH. DUMITRU)

amintesc că prinanul viitor. îmi 
1938, muncitorii din uzină au strîns 
cu multe sacrificii materiale o sumă 
de bani și au cumpărat un teren din 

J apropiere pe care au și început să-și 
î amenajeze o bază sportivă. Le tre- 
ybuia însă încă vreo 25.000 lei ca să 
A termine lucrările. I-au cerut lui Ma- 
/ laxa. Ca și altădată au lost refuzați 
Acategoric. „N-am bani pentru fleacuri" 
/ — le-a răspuns muncitorilor mMiar- 
* darul Malaxa. Atunci însă a găsit 
f 2.000.000 de lei pentru un tablou ori- 
) ginal care pînă la urmă s-a dovedit 
fa fi doar o... copie fără nicio valoare. 
zA fost desigur o răzbunare pentru 

e Turda__B p Romină Ini’»0*, dar tot am rămas îără teren,
orimul tur al „Cupei Europei". / Proprietarul inițial al terenului — 

\ un alt exploatator. Coșea, stăpînul 
STOCKHOLM 6 (Agerpres). — / unei fabrici de cărămidă — ne-a luat
După cum s-a anunțat, in cadrul)terenul (fără a ne restitui banii) și 

ooneresului Uniunii europene de fot-\ l-a arat. Să nu se creadă însă că 
bal (U.E.F.A.) de la Stockholm, s-a .Malaxa n-a scos niciodată bani din 
luat hotărlrea de a se organiza eoni- buzunarele lui fără fund, pentru
petitia internațională „Cupa Europei" 1 sport. Proprietar al uzmuA în care 
intertări La 'prima ediție a acestei \Kl\va o echipă de talentați fotbaliști 
importante competiții de fotbal care/rzre, după 12—14 ore de muncă is- 
se va desfășura in intervalul campio-\tovitoare, luptau pe terenul de sport

■ mondiale vor M.u».
Jchipe reprezentative.

Vineri după-amiază comisia de or- 
ganizare a U.E.F.A. a stabilit prinjnoscută 
tragere la sorți programul primelor\bltTgțle7 
jocuri ale competiției. Echipa R. P.) |ui din 
Romine va juca cu echipa reprezen-\ 
tativă a Turciei. Celelalte meciuri se /este Pe 
vor desfășura după cum urmează: de scurtă. După ce muncitorii au în- 
R. P. Ungară—(J.R.S.S.; R. D. Ger-, 
mană—Portugalia: R. P, F. Iugosla
via—R. P. Bulgaria; Franța—Grecia; 
Austria—Norvegia; R.P. Polonă—" 
nia și Danemarca cu învingătorul 
intilnirea R. Cehoslovacă—Irlanda de 
sud. Competiția incepe in toamna a-' 
cestui an.

FOTB4L

cercat — fără să reușească — să-și 
construiască un teren, echipa 
buit să se desființeze și timp 
ani am trăit doar din amintiri 
speranța unor zile pe care le 
tam toți muncitorii uzinei.
care muncitorul să nu mai rupă din 
salariul lui, de la gura familiei, bani 
pentru un tricou sau pentru o pere
che de ghete, zile în care să apară 
primii muguri ai unei activități spor
tive care 
brică, în

a tre- 
de doi 
și din 
aștep- 

Zile în

In sferturile de finală ale Cupei Dunării la fotbal

întîinește inline la Belgrad pe RADNICKI
Mîine au 

cadrul cărora , _ _______  ____ _____ ___ ____ ______  _____ _
Radnicki. Evoluția studenților timișoreni este așteptată cu’ viu interes 
de amatorii de fotbal din țara noastră, care speră într-o nouă compor
tare bună a Științei Timișoara în această competiție.

Studenții au făcut joi un antrenament, în compania echipei regio
nale Tehnometal, la care au jucat și Fuchs (în prima repriză), Enă- 
chescu, Codreanu, Zaharia și Mi țar u (după pauză). Știința a cîștigat cu 

2 (2—1) prin golurile marcate de Gîrleanu (2), Cădariu și’ Lereter. 
In cursul celor 110 minute cît a durat antrenamentul, Știința a folosit 
formația; Pelici (Te+inometal)— Zbircea, Brânzei, Florescu — Cojereaimu, 
Țănase — Gîrleanu, Cădariu, Ciosescu, Lereter, Boroș (Filip). Acești 
jucători mai puțin Pelici, plus Fuchs, Enăchescu, Codreanu, Zaharia și 
Mițaru pleacă astăzi în Iugoslavia, hotărîți să obțină un rezultat cît 
mai onorabil. Știința va întrebuința mîine echipa care a învins pe 
Dina mo Praga.

Celelalte trei întîlniri ale zilei sînt: Tatran Preșov — M.T.K. Bu- 
X dapesta, Locomotiv Sofia — Steaua roșie Belgrad și Voivodiina Novisad 
?< — Ruda Hvezda Bmo.

Meciul de șah RomlniaPotonia începe inline;
O întîlnire de mare interes

^^atelor 
^Kdiipe

participa 17? și erau campioni ai orașului, Malaxa
1 subvenționa adesea cu sume conside

rabile gruparea „Unirea Tricolor", cu
peu tru spiritul ei naționalist 
și reacționar. Istoria sportu- 
uzină pe vremea lui Malaxa 
cît de sărăcăcioasă, pe atît

HALTERE

să pulseze în fiecare fa- 
fiecare uzină.

★
pe un modest dar frumos 
sport din comuna Fundeni, 
din secția forjă a marilor 

vor fi oaspeții

Mii ne, 
teren de 
fotbaliștii 
uzine „23 August' 
sportivilor din colectivul Avîntul. Este 
un fapt care, aparent obișnuit și di
vers, păstrează o adîncă semnificație. 
Astăzi, în fiecare secție a colectivului 
Titanii (muncitorii au ținut să păs
treze numele echipei care, în ciuda 
greutăților și opreliștilor, le-a adus 
ani de zile satisfacții) există echipe 
de fotbal. Muncitorii nu mai trebuie 
să cerșească ajutor. Sportul și-a croit 
drum larg în rîndurile muncitorilor. 
La dispoziția tovarășilor de la uzi
nele „23 August* se găsește astăzi 
un teren de fotbal, unul de handbal,

dan girleșteanu
ELENA MATEESCU

(Continuare in pag. 2-a)

Sezonul international de șah se des
chide mîine în Capitală cu un meci 
de mare atdacție : ROMINIA—POLO
NIA. O întîlnire dificilă pentru forma
ția noastră, care întîinește un adver
sar extrem de puternic, dîrz, bine pre
gătit teoretic, cu o vastă practică și 
experiență a partidelor internaționale. 
De miai multă vreme șahiștii polonezi 
desfășoară o intensă activitate, susți- 
nînd în fiecare an 5—6 întîlniri cu e- 
chipe și reprezentative de peste hotare.

Așa cum am mai arătat, Sliwa, Pla
ter, Tarnowski, Branicki au mai evo
luat în Rominia și sînt bine cunos- 
cuți publicului nostru. Palmaresul lor 
este edificator și ne scutește de pre
zentări suplimentare. Și ceilallf. com- 
ponenți ai echipei fac parte din primul 
eșalon al șahiștilor polonezi. La semi
finalele campionatului țării desfășura
te recent la Poznan, Lodz și Krakovia, șa
hiștii Szukszla, Doda, Witkowski, Gro- 
mek au ocupat primele locuri califi- 
cîndu-se pentru finală. Aceste semifi
nale au fost de altfel și criteriul de 
selecție pentru echipa națională.

Intr-o formă deosebită se află și

cele două jucătoare (Konarkowska șt 
Knabik). care după părerile specialiș
tilor sînt la ora actuală superioare lui. 
Holuj. In campionatul național pe e- 
chipe Konarkowska a realizat un pro
centaj impresionant, obținînd 9*/2 punc
te din 11 posibile.

După cum ne-au declarat antrenorii 
Silberman și Menas, noi vom opune 
rutinatei reprezentative poloneze o for
mație tînără. Marea majoritate a ju
cătorilor care vor „îmbrăca" mîine 
tricoul național au făcut nu de mult 
parte din Iotul de juniori ai țării. E- 
chipa noastră va fi definitivată în 
cursul zilei de astăzi.

„Șahiștii noștri — ne asigură 
trenorul Silberman s-au pregătit

an-

il/Din activitatea comisiei de propagandă din regiunea Hunedoara
Peste puțină vreme la consiliul regional UCFS-Hunedoara va avea 

loc o ședință cu activiști sportivi din raioane. Nimic neobișnuit în această 
veste. Intr-adevăr, asemenea ședințe se țin periodic la centrele de regiuni, 

pricina dacă 
de propa-

Nici noi n-am fi găsit necesar să an unțăm aci ședința cu 
n-ar fi PRIMA consfătuire a activiști lor din comisiile raionale 
gandă din cuprinsul regiunii Hune doara.

Va fi vorba la această consfătuire 
nu numai despre munca comisiilor ra-

In vederea unei intilniri intre halte- Jj ion ale, dar și despre cea a comisiei 
rofilii romini si germani, un grup de A regionale. Și — cu toate că de la 
sportivi din R. P. Romină a plecat in ) constituirea comisiei regionale de 
cursul zilei de ieri la Muckeln (R. D.\ propagandă n-au trecut nici două luni 
Germană). Intilnirea cu halterofilii dinf— se vor putea spune multe lucruri
R. D. Germană va avea loc mîine. Din Xbune despre activitatea ei. 
grupul halterofililor noștri fac parte
S. Cazan, T. Roman, L. Baroga ș.a.

BOX

• Un grup de sportivi romtni 
a plecat în R. D. Germană știrii frumuseților patriei 

rilor istorice. O asemenea
ui vtuvtvu. urici iiuiifiu i uuic >

rofilii romini și germani, un grup de A regionale. Și 
sportivi din R. P. Romină a jAecat in j const:tu:rca

Să ne oprim și noi asupra unor as
pecte din munca acestei comisii, așa 
cum le-am aflat într-o recentă vizită 
Ja Deva. Se cuvine să vorbim mai 
întîi despre orientarea pozitivă a con- 

, /siliului UGFS-Hunedoara în alegerea 
• Selecționata Dinamo a p vmembrilor comisie de propagandă al
cat în Iugoslavia J cărei președinte este V V. Supa-

loi seara au părăsit Gopitala plecind)™™- activist al comitetului regional 
în R.P.F. Iugoslavia, boxerii dinamo-\l _}r<- .. ,
vfști care, la invilafia clubului Radule.) Deocamdată activul acestei comisa 
fel, vor susține trei intilniri in orașele A obștești se reduce la 9 membri, dar 
Belgrad, Nooisad și Niș. Au făcut de- /numărul acesta va fi sporit, îndata 
plasarea următorii țrugilisti: Puiu Ni- \după consfătuire urmînd să fie coop- 
colae. Ludovic Ambrus,' Toma Cons-C tat‘ în cadrul ei cei mai buni dintre 
tantin. Constantin Gheorghiu M. Far- <activiștii pe linie de propagandă din 
caș, M. Trancă, O. Dumitrescu, D./raioane. Care sînt primele roade ale 
Prunoiu, I. Dragnca Nicolae Linca, M. j muncii comisiei regionale de propa- 
Ralaș. Dumitru Gheorghiu, Ghețu Ve-l gandă? Pe plan educativ s-a luait 
Ifca, V. Măriațan și Dumitru Ciobo-J lăudabila inițiativă a organ'zării de 
tura. j excursii cu sportivii în scopul cunoa-

și a locu- 
excursie a 

fost organizată în colaborare cu co
mitetul orășenesc U. T. M.-Deva la 
Doftana iar tu prilejul zilei de I 
Mai, cei peste 700 de sportivi din re
giune, care au venit să defileze la 
Deva, au fost conduși să viziteze mu
zeul istoric din localitate și cetatea 
dacică. Comisiile raionale au fost în
drumate sp.re organizarea de conferin
țe pe teme educative, dar și spre cău
tarea de forme noi, eficiente. Urma
rea a fost că brigada artistică din Si- 
meria a satirizat la stația de radio
amplificare unele comportări nejuste 
ale jucătorilor echipei locale de fot
bal, iar la stațiile de radio-amplificare 
din Petroșani și Orăștie sînt eviden- 
țiați cu regularitate cei mai buni 
sportivi, atît din punct de vedere al 
rezultatelor, cît și al comportării, al 
atitudinii pe teren.

Agitația vizuală se bazează nu nu
mai pe materialele trimise de la cen
tru. De pildă, cu prilejul competițiilor 
de masă (în special actuala Sparta- 
chiadă de vară) s-au tipărit, cu posi
bilități locale, afișe în raioanele Alba

și Petroșani și în orașele Deva și Hu
nedoara. La unele colective sportive, 
cum ar fi de pildă Jiul Petroșani, exi
stă preocuparea pentru amenajarea 
de vitrine cu trofeele sportive cucerite 
de-a lungul anilor. Deocamdată, însă, 
această preocupare nu a fost încă su
ficient extiasă. De un mare și bineme
ritat succes se bucură Festivalurile ti
neretului, organizate anual In cola
borare cu organizațiile UTM, care se 
desfășoară acum la nivel de comună.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără a vorbi despre sprijinul efectiv 
pe care îl aduc muncii de propagandă 
sportivă din regiunea Hunedoara 
ziarele locale. In mod deosebit, ziarul 
regional „Drumul Socialismului" pu
blică cu regularitate materiale privind 
activitatea sportivă din regiune, acor- 
dînd un spațiu larg problemelor 
sportului de masă. In paginile ziaru
lui scriu deseori activiști ai consiliu
lui regional U.C.F.S. Foarte apreciată 
este pagina „Duminica sportivă", care 
relatează despre principalele întreceri 
sportive din regiune.

Este desigur un bun început pentru 
comisia regională de propagandă de 
pe lîngă consiliul regional UCFS-Hu- 
nedoara. Așteptăm ca aceste prime 
succese să fie cît de curînd dezvol
tate. Condiții există, întrucît regiunea 
Hunedoara are o veche și nedesmin- 
țită tradiție sportivă muncitor?craS.

M. G.

MARIA POGOREVIC1

cu sirguință, se află intr-o bună dis-* 
poziție de joc și vor face tot posibilul! 
să realizeze in fața valoroșilor lor ad-r 
versuri o performanță de prestigiu" „

39 de țări și-au anunțat 
de pe acum participarea, 

la Jocurile Olimpice 
de la Roma

ROMA 6 (Agerpres). —
Comitetul italian de organizare a 

Jocurilor Olimpice care vor avea loc 
în 1960 Ia Roma, a anunțat că pînă 
în prezent 39 de țări și-au anunțat 
oficial participarea la întreceri.

Iată înscrierile pe discipline spor
tive: atletism — 39; box — 32; na- 
tație — 31; ciclism — 27; baschet- 
bal — 27; fotbal — 22; hochei pe 
iarbă — 20. Numeroase înscrieri au 
fost înregistrate și la celelalte spor
turi incluse în programul Jocurilor 
Olimpice.



PROFESORUL DIN DOBRA In regiunea Stalin,

r i__ Unde șade profesorul Giurgiu?
Întrebarea i-am pus-o unui bâtrîn 

cu fața arsa de soare, întîlnit în drum, 
la intrarea în comuna Dobra din ra
ionul Ilia.

■— Apăi dumnealui șade tocmai în 
sat, la Stetea. Dar acu’ na-i nici 
acolo. L-'am văzut dueîndu-se le pes
cuit.

•— Și pe unde obișnuiește să pes- 
. cuiască?

— Pe Mureș, încolo...
Du-te și c'aută-1 pe profesorul Giur

giu de-a lungul apeil

Regală activitate

sportivă pentru pionieri

și școlari in timpul vacanței
de vară

Se poate face mai mult 
pentru dezvoltarea gimnasticii de producție

A purces 
echipe de 
nu s-a la
tere n de 
amenajeze 

cîndva ' un stadion de tip popular), 
a înființat secții de volei, atletism, 
popice, șah și tir. Colectivul sportiv 
„Victoria“-Dobra este fruntaș în ra
ion și nu puține merite are și profe
sorul Giurgiu, antrenorul secțiilor de 
oină, atletism, volei, popice și... co- 
antrenor al echipei de foib'al Adn- 
nîndu-i în jurul său pe cei cu dra
goste de sport, pe Neagu Roman, pre
ședintele cooperativei, pe medicul ve
terinar Gh. Bulinski, pe Iacob Aclam, 
secretarul organizației UTM, profe
sorul Octavian Giurgiu a ajuns la 
rezultate cu care are tot dreptul să 
se mîndrească: echipa de oină a ocu
pat locul I, iar cea de volei fete locul 
II pe țară la Sparfachiada din 1953. 
Tot echipa de relei fete s-a clasat 
prima pe asociația Recolta în 1954, 
crosiștii au luat cu regularitate lo
cul I pe raion (ba o dată au ajuns 
și în finala pe țară). La plecare,am 
aflat -t— i—
școală 
ștești
mai e 
gricole 
cultural la cămin, că e membru în 
comitetele raionale ARLL'S și AVSAP. 
L'n ora de nădejde.

vins. Dar nu numai atît. 
șf. la înființarea a două 
oină (singurele din raion), 
sat pînă n-a obținut un 
sport (unde visează să

Noroc că norii răzleți s-au adunat 
laolaltă, cerul s-a învinețit și fulgerele 
au pornit să-l brăzdeze. Hei, cum 
mai vine cîteodată și ploaia în aju
torul reporterilor! Că doar nu e?a să 
rămîoă profesorul și pe ploaie la pes
cuit..

Nu ne înșelasem. N'-a trecut prea 
mult timp și iată că în capul tdiței, 
cu șapca trîntită „a supărare" pe o 
ureche, cu undița-n mînă, apare omul 
așteptat. Așa I-am cunoscut pe pro
fesorul Octavian Giurgiu, animatorul 
activității sportive din comuna Do
bra, cel despre care ni se spusese 
la raion:

— Neapărat să scrieți despre el. 
E sufetul snortului. acolo la Do
bra—

Profesorul Octavian Giurgiu este 
un om în puterea vîrsfei, de fel din 

I comuna Dobra, mai bine-zis din satul 
Stetea. Aci a făcut școala primară, 
apoi a plecat la liceu la Deva și, în 
urmă, la facultatea de litere și filo
zofie din Cluj. S-a întors în sat, 
cu titlul de profesor de psihologie, dar 
și-a ales ca specialitate matem'atica și 
educația fizică. Aceasta din urmă pen
tru că în liceu fusese un sportiv destoi
nic Ia atletism și volei Pe vremuri, 
la Dobra existase o echipă de fot 
bal. Dar ea se tărăm.ițase. se risipise. 
Profesorul și-a pus în gînd s-o adune 
din nou. A vorbit cu vechii fotbaliști, 
cu Miron Bembea, cu Rudolf Kro- 
mec, cu Melente Popovici. Și l-a con-

f

Pentru 
pionierilor 
canței de 
bune condiții, anul acesta s-au luat 
o serie de importante măsuri. Ast
fel, în cele peste 300 tabere și co
lonii, organizate de C.C. al U.T.M., 
M.I.C. și C.C.S. — unde își vor 
petrece vacanța 200.000 pionieri și 
școlari — au fost repartizați nume
roși profesori de educație fizică. In 
tabere, pe lîngă excursii turistice, 
jocuri și competiții se vor organiza 
spartachiade la atletism, volei, oină, 
handbal, fotbal, șah și natație. 
localitățile unde vor funcționa 
multe tabere, spartacliiadele vor 
organizate în două etape: etapa în- 
tîia pe tabără șî etapa a doua între 
tabere, unde vor participa primii cla
sați în prima fază. Tot anul acesta 
va avea loc o competiție intitulată 
„Cupa de natație a pionierilor" cu 
finala la București. In țară, vor fi 
sprijinite centrele de natație pentru 
copii.

In orașul București, din inițiativa 
comitetului orășenesc U.T.M. și a 
consiliului U.C.F.S. orășenesc se va 
organiza „Cupa micilor fotbaliști". 
Aceeași inițiativă a luat-o și regîu 
nea Iași.

Pentru pionierii și școlarii care 
nu vor participa la competițiile or
ganizate în tabere vor fi inițiate di
ferite alte întreceri în orașele și 
satele respective. In acest sens tre
buie menționată inițiativa raionului 
Fetești, care a organizat o intere
santă ștafetă cultural-sportivă.

Pentru buna desfășurare a acti
vității sportive în rîndurile pionieri
lor și școlarilor este necesar ca or
ganele U.C.F.S. să stabilească anu
mite zile din săptămână, în care 
bazele sportive să fie puse la dis
poziția acestora, iar profesorii de 
educație fizică și tehnicienii să pri
mească sarcina de a se ocupa d ■ 
formarea lor.

N. CRAINIC — din direcția 
„Scoli și pionieri" a C.C.

al U.T.M.

ca activitatea sportivă a 
și școlarilor în timpul va- 
vară să se desfășoare în

că, în afara muncii sale la 
și a activității sportive cb- 
profescral Octavian Giurgiu 
și președintele întovărășirii a- 
dîn satul său, că e responsabil

M. GODEANU

Pentru toți cei care se preocupă 
dezvoltarea activității de cultură 
zică și sport, introducerea gimnasticii 
de producție trebuie să constituie o 
proMemâ centrată în munca tor de fie
care zi. Din păcate, în regiunea Stalin, 
dacă activitatea sub raport organiza
toric s-a îmbunătățit — în general — 
în ultimul timp, în schimb în ceea ce 
privește 
tîcîî de 
de a fi 
doar la 
man și D , 
nastica de producție. Vă vet» întreba: 
de ce numai în aceste orașe și nu și 
în alte centre ? Pentru simplul motiv 
că acțiunea de introducere a gimnas
ticii de producție necesită o muncă 
susținută, desfășurată cu pasiune și 
orientată pe aplicarea unor principii 
științifice. Or, o bană parte dintre ac
tiviștii și antrenorii noștri dau dovadă 
de multă comoditate, considerind că 
această treabă nu le-ar aparține. Cam 
așa se petrec lucrurile, de pildă, la 
Uzinele de tractoare, unde antrenorul 
secției de gimnastică, prof. Hans Ei- 
senburger, refuză să se ocupe de în- 
trodsioerea gimnasticii de producție, 
deși i s-a atras atenția în acest sens. 
Oare antrenorul Hans Eisenburger, 
proaspăt absolvent al Institutului de 
Cultură Fizică, n-a învățat nimic din

de 
fi

ritmul introducerii gimnas- 
producție, acesta este departe 
satisfăcător. După cât se știe, 
Tîrnăveiii, Orașul Stalin, Hăr- 
Sighișoara s-a introdus gim-

exemplul prof. Gh. Roșu, antrenorul 
echipei de baschet de la colectivul 
sportiv Voința Orașul Stalin, care a 
pus atîta suflet pentru introducerea 
pauzei de cultură fizică ia cooperativa 
„7 Noiembrie" (secția rnirochinerie) 
șî la cooperativa „Murea C 'e'tivâ" 
(secția croitorie)?

Tatonări și studii pentru r.troduce- 
rea gimnasticii în producție se fac, 
este drept, în multe întreprinderi din 
regiunea Stalin. Spre regretul nostru 
trebuie să arătăm însă că totul se 
rezumă la aceasta... A.m vrei să știm 
însă cisid vor fi și aplicate aceste 
interminabile studii? Este o întreba
re pe care o adresăm tuturor consi
lii tor colectivelor sportive din regiunea 
Stalin. Am fi bucuroși d’.că cei 
în cauză ar trece cât mai grabnic la 
aplicarea gimnastică de producție pe 
o scară cît mai largă, în lumina Hc- 
tărîrii din 2 iulie 1957. In ceea ce 
privește utilitatea ei, influența pozi
tivă pe care o are asupra activității 
în producție a muncitorilor, 
derăm că aceste lucruri 
cunoscute.

ALEXANDRU 
corespondent

consi
ste, t bine

DINCA 
regional

*
de încheiere a activi

In turneui de 
participat numai 
s-au întrecut patra dintre cele 
bune echipe școlărești din

"cnit echipei 
N. Bălcescu

volei, la care au 
echipele masculine 

mai 
..... _J Capitală. 

In urma rezultatelor înregistrate (șc. 
med. 1 — șc. med. 7, 2—1, șc. med. 
22 — șc. med. 4, 2—1, șc. mid. 1 — 
șc. med. 12, 2—1, șc. med. 7 — șc 
med. 4. 2—0) cupa oferită de secțiu
nea de învățămînt a Capitalei a re- 

școlii medii nr. 1 —
(antrenori, profesorii C.

Serbarea
tații sportive a elevilor din Capi
tală va avea loc marți 10 iunie, 
la ora 18, în sala Floreasca. In 
cadrul acestei serbări vor îi dis
tribuite cupele oferite de U.C.F.S. 
școlilor fruntașe: la VOLEI — 
echipei șc. medii nr. 1 — N. Băl- 
cescu, la BASCHET FETE — e- 
cliipei sc. medii nr. 22 Gh. Lazăr, 
la BASCHET BAEȚI — echipei 
șc. medii nr. 35 (Liceul sportiv), 
la HANDBAL BAEȚI — echipei 

medii nr. 17 Matei Brsarab, 
ATLETISM FETE

la
Șe
lar la ATLETISM FETE — re
present antelor șc. medii nr. 22.

Tudose și 1. Murala) care a ocupat 
locul 1 în clasamentul general. Lo
curile următoare au fost ocupate de 
echipele șc. medii nr. 12 (prof. T.

Sportul: IERI o ți# «» £f

(Urmare din pag. 1)

un teren de volei, două frumoase săli 
de sport, o arenă de popice și, peste 
cîtva timp, numărul bazelor sportive 
va crește cu un complex (actualmente 
în construcție) compus din teren de 
fotbal cu pistă, terenuri de baschet, 
volei și tenis, poligon de tir și bazin 
de înot). In magazia colectivului spor
tiv „Titanii" există acum material și 
echipament sportiv în valoare de 
peste o jumătate de milion. Fostul 
portar al echipei „Titanii", Ștefan 
Geac, ca toți ceilalți muncitori vîrst- 
nici care au luptat cu a.ni în urmă 
pentru singura echipă din uzină, așa 
cum sînt Cristian Popcscu, Teodor 
Chîrică, Vasile Dinescu, Gh, Buruc, 
M. Atanasescu, Traian Ve-lea, Jack 
Priffer, Doina Constantin și Emil Zim- 
tzer, privesc astăzi cu bucurie și 
dragoste pe cei care alcătuiesc cele 
25 de echipe participante în diferite 
campionate oficiale. Și, nu numai pe 
aceștia, ci pe toți muncitorii care au
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îndrăgit și practică sportul. In rîn
durile celor 2000 de membri U.C.F.S 
se află 203 sportivi clasificați, dintre 
care 5 sînt maeștri ai sportului. 1215 
tineri și vîrstnîci au cucerit insigna 
G.M.A., aproape 5000 de muncitori 
participă anual la competițiile de 
masă (campionate de casă, sparta- 
chiade, crosuri) și în fiecare din cele 
13- secții pe ramură de sport mun
citorii duc o permanentă activitate 
sportivă sub îndrumarea a 15 antre
nori și instructori.

*
Sînt faptele zilelor noastre pe 

care le cunosc și mănunchiurile de 
tineri care jucau volei sau bateau 
mingea de fotbal în dimineața aceea 
de început de iunie. Sînt mărturii ale 
marilor transformări petrecute și în 
sport în această uzină în care, acum 
în pragul aniversării a zece ani de 
la istoricul act al naționalizării în
făptuit la II iunie 1948, muncitorii 
trec cu justificată mîn-drie în revistă 
marile victorii realizate în dezvoltarea 
uzinei lor dragi, în țara întreagă, 
sub conducerea Partidului nostru 
drag,

— Băieți, vă atrag atenția sa jscați deschis, cu batoane Ia imfia 
■nai ales curat, indiferent de rezultat.

indicațiile ardrenorului D. fociescu an fost respectate de jucătorii 
echipei sc. medii Ar. 35 care au astigat meciul cu colegii lor de la sc. 
med. Nr. 1. (Foto: GH. UUMHKL'j

Pușpurica și N. Schreiber), -nr. 7 
(prol C. Mortan) și nr. 4 (prof. N. 
Duțescu).

• Foarte disputate au fost finalele 
de baschet. Ele s-au încheiat cu re
zultate surpriză La fete, favorita 
turneului, echipa șc. medii 7 a cedat 
echipei șc. med. 22 cu 40—50 
(22—22), iar la băieți — într-un meci 
în care scorul a alternat continuu — 
elevii șc. medii 35 au dispus de cei 
de la șc. medie 1 cu 24—21 (20—18).

e Semifinalele la rugbi urmărite

cu același interes de atu public nume
ros au scos în evidență și de data 
aceasta aptitudinile pentru sporirii cu 
balonul oval a multor elevi : Sooda, 
BăJănescu, Rențea șl Mincu 
med. 35, A. Smanioto, T. Vaslle — 
șc. prof. 4, Weber — șc. med.
V. Georgescu, Cătălin Goga — șc. 
med. 20. Rezultate tehnice: șc. med. 
35 — șc. med. 1 15—6 (9—6), șc. 
prof. 4 — șc. med. 20 16—3 (10—3). 
Finala va avea loc joi 12 iunie, ora 
18 pe stadionul Tineretului.

st-

1,

M'ine începe prima sesiune 
a consiliului consultativ 

pentru problemele educației 
fizice a maselor

Mîine, la Saagoo, încep lucrările 
primei sesiuni de comunicări a consi
liului consultativ pentru p-oblemcic^^ 
educației fizii e a maselor. Lucrârq^k 
oor dura trei zile și ele au ca 
studierea pe baze științifice a cîtorva 
dintre cele mai actuale probleme ale 
educației fizice a maselor și elabora
rea iinor concluzii practice, care să 
contribuie la îmbunătățirea acestei ac
tivități in colectivele sportive. Membru 
consiliului consultativ oor discuta pe 
baza unor referate și comunicări pri
vind diferite aspecte ale educației fi
zice a maselor. Spre exemplificare, ci- 
im cîteva dirt re titlurile L rarilor 
e zor fi prezâside ia sesiune: 
Perspectivele dezvoltării teoretice și 

practice a educației fizice a maselor" 
de dr. I. Mihăllă. „Despre odiluia ac
tivă" și „Cultura fizică, factor profi
lactic al accidentelor, deionuațiiior și 
îmbolnăvirilor profesionale" de dr. 
A. Ionescu, „Despre unele aspecte ale 
conținutului și metodicii educației fi
zice a preșcolarilor" de prof. Nicu 
Alexe, candidat in științe pedagogice, 
„însemnătatea educației fizice în cireșe 
și casele copilului" de dr. C. Cala- 
vrezzo, „Educația fizică în parcurile 
de cultură și odihnă" de prof. E. 
tes, „Contribuții Ia fundamentarea l^^P 
ziologică a gimnasticii de producție" 
de dr. I. Ștefan, dr. O. Oprea și dr. 
chim. Silvia Tincu, două comunicări 
ale prof. V. Mazilii privind îmbunătă
țirea activității G.M.A. și crearea tutui 
sistem competiliocal de masă cu ca
racter permanent pentru colectivele 
sportive, precum și alte comunicări si 
'referate pe teme la fel de actuale, 
care vor contribui la întărirea bazei 
științifice a educației fizice a maselor 
de oameni ai mujicii dir> țara noastră.

!Ve vorbea? sjMtrtiviâ <‘oâeetiv<»!isâ „Con ? (ia”

Despre calitatea materialelor sportive
Sînt ani de ciad industria socișlis-. 

tă și cooperativele de producție din 
țara noastră furnizează mișcării spor
tive materiale și echipament sportiv 
în cantități tot mai mari șt de cali
tate tot mai bună. Beneficiarii acestei 
producții -—colectivele și clubtiri’e spor
tive — apreciază eforturile depuse în 
acest sens și își manifestă cu orice 
prilej dorința de a vedea lichidate și 
măruntele deiecțitmi care mai produc 
necazuri sportivilor. Această, dorință 
și-au manifestat-o și activiștii colec
tivului „Confecția" București, atunci 
cînd i-am vizitat pentru a te cere pă
rerea despre calitatea materialelor și 
echipamentului pe care II folosesc.

.foe bucurăm cu toții — ne-a spus 
tov. Petre Tudor, președintele colec- 
tmi’ui — văzuid că industria noastră 
de specialitate ne furnizează materiale 
sportive tot mai multe și de lat mar 
bună calitate. Sportivii noștri au nu
mai cuvinte bmie despre unele ma
teriale cum ar fi treningurile fabricate 
Iu „Bela Brainer", bocancii de turism 
furnizați de „Solidaritatea '■ Reghin, 
pantofii de tenis cu talpă dublă pro
duși de U.C.R. și despre multe altele

care, datorită bunei lor calități, au o 
perioadă prelungită de întrebuințare. 
Dar.„"

...Necazurile se ivesc unde nici nu 
te aștepți. L'a un recent concurs de 
casă, în cadrul căruia s-au disputat 
Șapte meciuri de fotbal, colectivul a__ 
„consumat" o pereche de plase de 
poartă nou-nouțe care la sfîrșitul în
trecerii deveniseră inutilizabile. Și doar 
plasele costă aproape 360 lei. 
Mai mult încă au costat tricourile 
cumpărate cu o lună în urmă, pro
ducție a fabricii „Tricotajul roșu". 
După primul spălat, frumoasa lor cu
loare albastră aproape că a dispărut, 
apărînd în schimb pe... benzile albe 
care mărginesc mîiseciie și gulerul. 
Bucuria sportivilor care primiseră 
tricouri noi a fost repede spulberată. 
Fotbaliștii nu sînt nici ei scutiți de 
năcazuri, pricinuite fie de crampoanele 
bocancilor furnizați de „Solidaritatea" 
Reghin, care dispar după primele me
ciuri, fie de mingile cu ventil care 
obișnuiesc să se dezumfle exact în 
toiul jocului.

Sînt, în fond, lucruri mărunte, care 
cu triai multă atenție din partea în
treprinderilor producătoare ar putea 
fi remediate, spre satisfacția sportivilor 
care ar dori să nu aibă de reproșat 
nimic materialului și echipamentului 
sportiv produs In țara ndastrii.

Și încă un aspect, care produce 
necazuri colectivului sportiv '.a cum
părarea materialelor: unitatea I.D.M.S, 
din str. Șelari are un sortime.it des
tul de redus și uneori trebuie să te 
mulțumești să cumperi ce găsești și 
nu ce-ți lipsește.

De asemenea, sportivii de ta „Con
fecția" — și nu numai cei de aci — 
ar dori să vadă rezolvată o dată peni 
tru totdeauna problema procurorii min
gilor de tenis de masă, care în pre
zent, frânează dezvoltare’a în mase ă 
acestui sport foarte apreciat.

Iată observații și sugestii pornite 
din dorința de a contribui la nerfec- 
ționarea producției noastre de echipa
ment și materiale sportive. Sîntem sî-i 
guri că întreprinderile producătoare, 
ca și Întreprinderea de difuzare a ma
terialelor sportive Ie vor nr:'- i cil 
toată seriozitatea.

V, ARXAUIU

sortime.it


care vedeau 
de plăcu ă și folositoare destindere, de întărire își pe- 

t impui 
jucând 

și cri-

Celebritățile și
9 9

Sportul a fost — din cele mai vecfu timpuri — un prieten 
al scriitorilor și artiștilor. De la Homer și Myron pină la Ber
nard Shaw și Arthur Honegger, de-a lungul secolelor, sportul 
a fost prețuit de celebritățile tuturor timpurilor, 
in el un mijloc 
a sănătății.

LORD BYRON

Dacă ar Ii să 
întreprindem o 

țercetare de a- 
semenea natură 
în istoria litera
turii, științei și 

artelor univer
sale am rămîne 
fără îndoială sur
prinși de ma- 

scriiton, savanțirele număr de
și artiști care an închinat spor
tului multe ore dm viața lor. 
Par cum o astfeî de incursiune 
este prea pretențioasă pentru 
cadrul restrins a! unui articol 
de ziar, ne vom mulțumi să 
cităm doar cîteva din ce!e mai 
elocvente exemple. Este cazul 
bunăoară al marelui poet englez 
George Byron. Acesta, spirit 
ardent și avîntat, nutrea o ade
vărata pasiune pentru sporturile 
care se potriveau cel mai bine 
temperamentului său tumultuos: 
boxul, scrima și înotul. A rămas 
înscrisă în file de istorie spec
taculoasa cursă pe care Byron a 
făcut-o pe Canale Grande pen
tru a cîștiga o prinsoare pe ca
re o tăcuse cu un nobil Vene
tian. Se cunosc chiar unele a- 
ntăminte despre antrenamentele 
de scrimă pe care Byron Ie fă
cea cu un anume Henry Ange-

Io, socotit pe vremea aceea „cel 
mai faimos maestru de arme 
din Britania". O striusă priete
nie îl lega pe Byron de cele 
mai cunoscute figuri sportive 
ale epocii. In anul 1814, Byron 
lua lecții de box în sala pe care 
o ținea în Bond Street vestitnl 
boxer John Jackson. Marele 
poet notează rn „Jurnalul" său 
Ia 10 aprilie 1814: „...Am bo
xed o oră cu fereastra deschisă 
contra lui Jackson. Și cu cit 
eram mai obosit, eu atît spiri
tul mi se înălța..."

Mare amator de sport era și 
Zra Nicoțaevici Tolstoi. Convins 
gimnast, călăreț și ciclist (a 
învățat să meargă pe bicicletă 
la 60 de anf ?), el realiza uneori 
adevărate performanțe. I. A. 
Creacico relatează că, primind 
odată Ia lasnaia Eoliana vizita 
unui francez, Tofstoi r-a făcut 
oaspetelui o demonstrație de 
gimnastică Ta paralele. Demon
strația a fost atît de perfectă, 
îneît acesta, uluit de virtuozi
tatea gimnastică a titanului de 
la lasnaia Eoliana, exclama în 
răstimpuri: „Formidabil"... „Ex- 
traordinar*... „Magnific"!

Renumitul fiziolog I. P. Pa
vlov a fost nu numai un sportiv 
convins, dar și o pildă de„. lon
gevitate sportivă. La vîrsta de

8t> de am, do
vedind o vi
goare excepțio
nală, el 
trecea 
liber 
gorotfci

4. P CEHCrV Gimnaste
ca l-a atras în

că din ture Fețe pe Anton Pavlo- 
)ici Cehov, ca și pe marele 
transformator al naturii I. A. 
Miciurin.

Dar cîte nu s-ar putea scrie 
despre pasiunile sportive ale ce
lebrităților tuturor timpurilor! 
Despre preferințele pentru box 
ale lui Bernard Shaw (care a 
scris chiar cartea inspirată din 
viața boxerilor „Profesiunea Iui 
Cashel Byron"), Jean Giraudoux 
și Jean Cocteau, despre pasiu
nea pentru patinaj și -scrimă a 
lui Goethe sau despre spartul 
favorit aî renumitei savante so
vietice Olga Lepeșinskaia: gim
nastica. Concluzia care se poate 
trage de aci este că multe din 
celebritățile tuturor tnnptiriîor 
au găsit în sport un mijloc de 
fortificare, de călire fizică, 
practicîndu-1 cu entuziasm, nu 
dintr-o extravaganță, ci diirtr-o 
necesitate firească. M. G.

Pesaj duminical
Trec tramvaie arhipline 
Gata, gata să se-ncline 
(Dacă -urci nu mai cobori 
Decit tras de subțiori) 
Trec mașini și camioane 
Sunind toate din clacsoane 
Iar pe jos, în pas grăbit, 
Un puhoi fără sjirșit.
Să reziști ? biu ai prilej. 
Căci ie poartă val-virtej.
— Xu te-ntoarce, fii

cuminte,
După noi, tot înainte!
— Unde mergem? —

Vei aedea !
— Ești bătrin ? Citi ani ?

— Șaizeci ?
— Păi ești tinăr, n-ai

să pleci!
— Taică, arde undeva?
— Nu, tăticule, e meci!

PALL ALEXESCU

Reflecția unui delapida
tor :

B
„Mărinimie" regească—

Celebrul șahist italian Paolo 
Boi. care fa 'trăit in secolul 
al XVI-lea, a vizitat in 1574 
Lisabona. Paolo Boi a [ost che
mat Ia palat să susțină citeoa 
partide cu regele Sebastian. Șa. 
histul ită'ian fusese obligat in
să să joace... stind într.un pi
cior. Așa cerea protocolul. Din 
mare .mărinimie" regească i 
s-a dat voie să schimbe din 
cînd ia c'uid piciorul. Deși pus 
in aceste condiții fizice defa
vorabile, Paolo Boi nu s-a je
nat să-l bată strașnic pe regele 
Sebastan. Motiv pentru care a 
fost urgent expulzat din Lisa
bona.

ȘAHULUIA
șah de buzunar. Văându-l, un 
călător ii propusese o partidă 
pe care Ciociltea, picînd distrat 
și neatent, o pierdu.

— Gînd v-am văzut 
șah de buzunar atît de 
— spuse călătorul — 
închipuit că sînteți un 
experimentat!

Fără comentarii...

cu un 
drăguț 
rrrf-am 

jucător

Secretai sarcejutui—

J. R. C.apablanca a fost în
trebat odată de ziariști care 
este secretul succeselor sale 
in turnee. Marele maestru Cu
ban, care niciodată nu suferise 
de modestie, a răspuns:

— Am un mare avantaj asu
pra adversarilor mei: în timp 
ce ei trebuie să-I întilnească 
pe Capabtauca, eu sînt scutit 
de aceasta...

Aparențele înșeală...
In timpul turneului de șah de 

la Ploești, Victor Ciociltea fă
cea deseori naveta București — 
Ploești, sosind in localitate doar 
in timpul nmdei. In alunul re
luării unei partide întrerupte, 
el analiza in tren poziția pe un

In diversitatea activității publicistice a lui Camil Petresctî
— de la a cărui prematură dispariție s-a împlinit de curînd un. 
an — cronica sportivă reprezintă o interesantă și valoroasă 
preocupare. In revista „Fotbal** — scoasă de e! — sau în cro
nicile zilnice de la „Timpul" sau de la „Gazeta" (un ziar 
de seară care apărea sub conducerea scriitorului Al. Kirițeseujl* 
Camil Petrescu își destăta cititorii prin profunda cunoaștere a; 
problemelor, prin ironia fină și inteligența sclipitoare care carac
terizau notațiile sale sportive.

Publicistica fui sportivă nu s-a redus numai Ia cronicile' 
meciurilor, pe care le făcea eu un deosebit spirit analitic, ci 
cuprinde diverse articole despre situația sportului romtnesc dintre» 
cele două războaie, despre menirea cro nicarului sportiv, des4 
pre raportul dintre artă și sport. Toate acestea s’nt de mar& 
folos pentru ace: care vor cerceta istoria publicisticei noastre* 
sportive. In articolul „Precizări" publicat în „Timpul'' din 1? 
mai 1937 sub semnătura N, Grămătic, Camil Petrescu face ju-* 
dicioase și interesante reflecții cu privire la fotbalul modern.' 
Concluzia articolului este aceea că adevăratul fotbal eficace se 
face cu aripi puternice „cărora — argumentează Camil Petrescu
— le revine rolul să mute jocul în adîncime, fiind lung de»-' 
chise de apărare ori de interi. O echipă mare are fa airipi ju
cătorii cei mai periculoși". Este demn de reținut faptul A 
tactica aceasta în jocul modern pe care-1 propune Camil Pe
trescu este mai mult ca oricînd valabilă astăzi cînd, într-adevăr, 
specialiștii se străduiesc să folosească în formații aripi cft 
mai rapide și periculoase. Exprimînd punctul de vedere al mal 
multor jucători și antrenori din acea vreme, Camil Petresd 
scria Xoi susținem că in 
fot bale»; nou, dinamic, aripile 
nu au rolul să servească. 
Dimpotrivă. Ele trebuie să 
fie servite". Și conchidea: 
„Aripa trebuie să fie golge- 
ter*. Ceea ce, trebuie să 
cunoaștem că este o idee 
care 
țină

Știați că...
ferma în car'd 
început să fi®

„.handbalul în 
se joacă azi a 
practicat doar în anii care an 
urmat primului război mon
dial ? Jocuri asemănătoare 
erau eunoscute însă cu 3—4 
milenii în urmă în China și 
ceva mai tîrziu în Greci* și 
în unele provincii ale imperiu
lui roman.

...cea mai bună pregătire fi
zică pentru un arbitru se eer^ 
celor de fotbal ? Acesta 
dacă arbitrează în diagonalii 
— aleargă într-un meci aproxi
mativ 7—8 km.

...rugbiul a figurat pentru uN 
tima oară în programul Jocu- 
rilor Olimpice în anul 1924, 
la Olimpiada de la Paris? La 
acest turneu echipa Romîniei 
s-a clasat pe focul trei.

...cel mai înalt boxer protc-* 
sionist al tuturor timpurilor' 
a fost canadianul Henry John
son? Acesta avea o înălțime 
de 2,19 m. șt o greutate de 
120 kg. El a boxat la sfrrșittil 
secolului trecut.

...în munții Tian-Șau din 
R. S. S. Chirghiză (U.R.S.S.) 
se află o cabană a alpiniștilor 
situată la o altitucfine de1 
4.800 m. ? Ea aparține aso
ciației sportive Burevestnili.

re
de
să

I
C-a
S-a
Mie
Mi-au dat... unsprezece luni.

V. P.

pus mina Ion Al petri, 
dat unsprezece metr . 
insă, oameni bum.

antrenorii ar trebui 
seama.

STAN TUDOR

Concursul „Zboară mingea

0 carte sportivă de mare interes
SPORTUL PESTE HOTARE"

„Pentru a-ți învinge adversa
rul trebuie să-l cunoști", spune 
un vechi proverb, cu deplină a- 
pticabilitate și- în sport unde 
elaborarea unor elemente de 
tehnică și a unor metode de 
antrenament superioare deter
mină de multe ori victorii ră
sunătoare. De aici inițiativă Irr- 
stitutului central de cercetări 
științiGce pentru cultură fizică 
din Moscova de a înmănunchea 
într-un volum date privind ex
periența unor vestiți sportivi 
străini, punînd astfel la dispo
ziția antrenorilor și sportivilor 
fruntași un bogat material do
cumentar asupra „arseniahitai" 
de metode de antrenament al 
așilor sportului de peste hota
re. Iar pentru ideea de a tra
duce și publica această lucrare 
în limba romiînă. Editura Tine- 
retului-redîcția CrJtură Fizică

iXXVKI ^ine ploaia!

peste plasă“
Cine va învinge în această 

dispută spdrtivă... teoretică; 
școala medie nr. 18 — îf. Emi- 
nescu" sau școala medie nr. 20 
„Gh. Șirtcai" ? Este vorba, cum 
ați ghicit probabil, de concursul 
radiodifuzat ^.boară mingea 
peste plasă". S-an întrecut e- 
chipefe de volei — băieți si fete 
— ale celor două șco'r. Temele: 
nSportul în creația compozitori
lor" și „Excursie la lacul 
Bilea". întrecerea teoretică (ca 
și cea sportivă, care a .urmat) 
a dat cîștig de cauză băieților 
de la „Eminescu" și fetelor de 
la fineai". Fotoreportenil nos
tru GH. DL'MITRU a „prins" 
un moment sugestiv din con
curs, pe care vi-1 înfățișăm aci.

și Sport merită toate felicită
rile.

Proearîndu-vă volumul „Spor
tul peste hotare" 
cunoaște multe din 
care au contribuit 
tatea unor sportivi 
Emil Zatopek, Jiri Skobla, Parry 
O'Brien, Chris Chataway, Ade- 
czaaor Fereira Da Silva, înotătoa- 
rea .Mary Cok, boxerii Joe Louis, 
și Ray Sugar Robinson, a te- 
nismamului Trabert și a multor 
altor sportivi la fel de cunos- 
criți din atletism', înot, sărituri 
in apă, box, baschet, tenis și 
schi. Chinogramrfe, schițele și 
tabelele care însoțesc textul 3- 
jută la înțelegerea problemelor 
tehnice, după cum datele dirt 
activitatea unor vestiți record
mani și campioni contribuie la 
interesul firesc pe care îl tre
zește o astfel de lucrare.

veți putea 
„secretele" 

la celebrf- 
ca atleții

ce în ce mai repede!
„CStius-aTtius-fortius...“ Mai re- 

pede — mai sus — mai puter
nic. astfel glăsuiește deviza 
Jocurilor Olimpice moderne. E 
firesc ca în „secolul vitezei", 
primul din imperativele de care 
ascultă sportivii, să fie: mai re
pede! Viteza și-a cîștigat un loc 
de necontestat în viața sportivă 
de astăzi, D'e câte ori nu s-a 
întîmplat să se explice slaba 
comportare, înfringerea unui 
sportiv sau a unei echipe prin 
lapidara formulă: a fost mai 
încet. In sporturile mecanice, 
creșterea vitezei a fo®t, evident, 
eu mult mai vertiginoasă, fiind 
consecința directă a uriașului 
progres tehnic. Cine și-ar fi în
chipuit, în anui 189ft, anul pri
melor Jocuri Olimpice (cînd la 
Londra mai exista încă inter
dicția ca vehiculele să depășeas
că 4 km. pe oră) că peste nu-

mai 60 de ani omul va fi mar
torul unor viteze ca: 1.50® ta' 
oră cu avionul. 600 km oră cu 
mașina, 400 km oră cu barca cu 
motor?

In comparație cu aceste cifre, 
vitezele obținute de sportivi în 
alte discipline nu mai pot im
presiona. Dar în lupta directă 
eu eronometrul, sportivul — fie 
•l atlet, înotător, ciclist, patina
tor, schior — depune mari efor
turi pentru a îmbunătăți „rw- 
dia orară**.
Jtemplu, cea mal ridicată medie 
este cea obținută pe distanta de 
289 m., de Dave Sime. Timpul 
de 2»,» sec. al recordului mon
dial în linie dreaptă reprezintă 
o viteză de exact OS.OM kmoră 
(aproape viteza unui tren per
son al t>. Recordul lui Williams 
și Murchison, de 18,1 sec. repre
zintă 3S.M3 km'oră. Cea mai va-

La atletism, de s*

loroasă medie înregistrată în 
probele feminine este de 
lem/oră (corespunzătoare recor
dului mondial de 11,2 sec. pe 
100 m. al australiencei Mathews).

La patinaj, viteza maximă a 
fost obținută de sovieticua Grl- 
șin în proba de 500 m. (40,2 
sec.): 44,775 km'oră. Viteze mart 
înregistrează schiorii. Recordul— 
neoficial — aparține italianului 
Zeno Colo care, intr-o cotocrire 
efectuată la altitudinea de s.aoa 
m., a străbătut lansat 1C.9 ns. în 
tfmpu.1 de 2,2 sec-„ ceea ce în
seamnă o viteză de 1(12 km oral 
La ciclism,, recordul orei aiparți- 
nînd francezului Rfvi&re este ■ d? 
46,5312 km., dar cea mai msre 
viteză înregistrată de un ci- 
cTist —- însă în spatele unei ma- 
tdciclete — a fost cea de 137 
km. în decurs de o> oră. Aut-?» 
rut acestei performanțe este bel
gianul Vanderstuiift.



unEchipajul de 8 -ț- 1 jele al S.P.C. (antrenor D. Popa) se anunță 
redutabil pretendent la titlul de campion.

(Foto 1. M1HA1CA)

★

La începerea campionatul 
de canotaj academic

Azi du^-amiază se inaugurează în 
Capitală sezonul oficial la canotaj 
academic. Mline întrecerile care dau 
posibilitatea participării la firiala cam
pionatului de la Snagov (27—29 iu
nie), se extind în toate centrele nau
tice din țară (Arad, Timișoara, Tg. 
Mureș etc.).

Competiția de azi și miine consti
tuie un nimerit prilej de verificare a 
muncii depuse piuă acum de antre
nori, de comisiile orășenești, a mo
dului cum au fost reorganizate sec
țiile de canotaj din cadrul colective
lor și cluburilor noastre. Animația 
constatată in ultimele zile pe lacurile 
bucureștene denotă interesul cu care

ui republican

2 rame, 2-j-l, 4 f.c.,4-ț-1,8+1 — mascu
lin și simplu, dublu, 4-ț-l vîsle, 4-J-l 
rame, 8+1 — feminin. Se vor cali
fica pentru finală ciștigăforii probe
lor (in caz cind trei echipaje vor fi 
prezente la start) sau primii doi cla
sați in probele cu minimun șase echi
paje înscrise.

Este de așteptat ca nivelul între
cerilor din Capitală (lacul Herăstrău, 
azi la ora 17,30 probele feminine și 
mîine la ora 8 dimineața cele mas
culine) să fie mai ridicate, să se 
poată constata aportul numeroșilor 
maeștri ai sportului care vor întări 
echipajele care iau startul. Desigur 
că fiecare concurent nu-și va precu- 

vislașii privesc întrecerile de azi și peți eforturile; un succes in acest 
mîine. concurs îi dă dreptul să aspire, peste

Concursul se desfășoară la urmă- trei săptămîni la titlul, tricoul și me- 
toarele probe: schif simplu, dublu, dalia de campion.

Activitatea atletica 
la sfîrșit de sâptâmînâ

Rezultate în general normale în etapa de joi a campionatelor masculine

Noi concursuri atletice sînt progra
mate la sfîrșitul acestei săptămîni. 
Astăzi și mîine, pe Stadionul Repu
blicii din Capitală, se desfășoară în
trecerile din cadrul fazei regionale a 
campionatelor republicane pentru ju
niori și junioare. Întrecerile încep as
tăzi de la ora 9 și de Ia ora 17 și con
tinuă mîine dimineață de la ora 9. 
Iau parte atleți din raioanele Giurgiu, 
Călărași, Răcari, Tr. Măgurele și Ro
șiori.

Cu acest prilej se vor desfășura și 
o serie de probe pentru atleții din lo
tul republican, ca 'o verificare în ve
derea viitoarelor concursuri internațio
nale la care ei vor participa. Astăzi 
se vor desfășura următoarele probe: 
100 m., 400 m. (B și F), 800 m., 1.500 
m., 3.000 m., triplu, înălțime (B și F), 
prăjină, greutate (B și F), disc (B și 
F), suliță (B și F), ciocan.

Tot astăzi și mîine, la Tg. Mureș,

„Cupa provinciei” la rugbi, punct' de plecare
pentru acțiunile viitoare...

Pentru cei care au asistat la jocu
rile1 din „Cupa provinciei", acțiune ini
țiată de biroul federal în scopul selec
ționării în lotul de tineret a elemente
lor valoroase din întreaga țară, re
velația a fost dublă: nivelul tehnic 
al întîlniri'lor s-a ridicat mult peste 
așteptări, iar valoarea fizică a rug- 
biștilor — mai ales a celor provinciali 
— a fost impresionantă. Dacă la a- 
ceasta vom adăuga dorința de afir
mare a jucătorilor — majoritatea 
nume complet necunoscute încă — 
deosebita lor capacitate de însușire 
a noțiunilor de joc modern și mai ales 
media de vîrstă extrem de scăzută, 
vom putea spune că turneiil-trial 
ne-a prilejuit cele mai îmbucurătoare 
constatări.

Astfel, majoritatea jucătorilor care 
au evoluat în cele trei jocuri au do
vedit o bună orientare tactică indivi
duală. In ceea ce privește elementele 
tehnice de bază și mai ales pasa, cu
legerea și driblingul, ei mai au însă 
multe de învățat. In schimb, placa
jul a fost realizat, mai ales de către 
tinerii provinciali, la un nivel supe
rior chiar jucătorilor noștri fruntași. 
La capitolele orientare tactică colec
tivă și concepție de joc, după cum era 
firesc, echipele au arătat o tendință 
către jocul deschis, cu atacuri rapide 
și insistente pe treisferturi, însă fără

★

Constanța se vor desfășura concur
surile din cadrul fazei regiunilor res
pective a campionatelor republicane de 
juniori.

Ș>

★
Joi și vineri au avut loc Ia Cluj 

campionatele regionale la care au par
ticipat 350 de juniori și junioare. Cî- 
teva rezultate: 100 ni. M. Zahaichie- 
vici (St.) și G. Gergely (Rapid) 11,0: 
lungime: N. Popovschi (St.) 6,56;
greutate: N. Ursu (St.) 12,65; 100 m. 
fete: Crista Maksay (Bistrița) 
(A. Palade-Ursu, coresp.).

12,9.

o cunoaștere temeinică a elementelor 
tactice fundamentale ale jocului (re- 
pliaj, grămadă spontană în cîmp, a- 
glomerări false), acțiuni pregătitoare 
și regeneratoare ale jocului la mînă. 
Iată numai cîteva concluzii, cîteva 
puncte de plecare esențiale ale muncii 
de instruire cu lotul de tineret. Sînt 
aici lipsuri care vor trebui remediate 
și tendințe pozitive ce vor trebui dez
voltate creator în viitoarea concep
ție de joc a tinerilor noștri rugbiști. 
Numai astfel vom ajunge la un joc 
deschis spectaculos și eficace, iar 
jocul închis, confuz și fără perspec
tive va lăsa locul jocului simplu și 
clar, expresia unor gîndiri și acțiuni 
tactice superioare, moderne. Așa vom 
obține un echilibru compartimentai, 
atît de necesar adevăratelor echipe 
naționale, în care linia de trei sfer
turi să devină un real și efectiv com
partiment de atac, capabil să cuce
rească publicul prin precizia, viteza, 
inteligența și fantezia cu care știe să 
aducă victoria.

Dar pentru aceasta este absolut ne
cesar apelul la cadrele noi, tisere și 
entuziaste pe care, în parte, numai 
„Gupa provinciei" le-a descoperit. De 
aceea, pregătirile în vederea sezonu
lui internațional din toamnă pornesc 
de la premize cu totul noi. In primul 
rînd, întinerirea lotului reprezentativ 
de seniori, începută înaintea turneu
lui de la Bruxelles, va putea fi con
tinuată cu și mai mult curaj fiindcă 
rezultatele bune date de elementele

o deosebită impor-avea

începuse me-

Joi după-amiază, în campionatele 
masculine republicane de handbal s-a 
disputat o nouă etapă. In general 
rezultatele înregistrate sînt normale 
O singură excepție de la această ca
racteristică a partidelor disputate 
joi: îri meciul C.S.U. București — 
Petrolul Ploești, disputat la Buftea, 
victoria a revenit formației ploeștene.

Partida 
tanță în lupta pentru evitarea re
trogradării. Așa cum 
ciul, se părea că studenții bucureș
teni vor termina învingători, forma
ția lor manifestînd o evidentă supe
rioritate în primele minute. A in
tervenit însă un 
re credem că a 
ploeștenilor. După ce conduceau cu 
1—0, bucureșteni i au beneficiat de o 
lovitură de la 14 m. pe care Nodea 
a tras-o destul de bine, însă por
tarul Petrolului, Olaru (în mare for
mă!), a apărat-o. Apoi ploeștenii au 
egalat. Și iarăși C.S.U. București 
a beneficiat de o lovitură de la 14 
m. pe care tot Nodea a execulat-o 
și Olaru... a apărat excepțional! De 
aici înainte atacanții bucureșteni,

A in- 
fapt hotărîtor, ca- 
influențat victoria

au beneficiat de o

.«.principala caracteristică a campionatului 
republican de gimnastică pe echipe

ediție a campionatului repu- 
gimnastică pe echipe a în-

A Xl-a 
blican de „ 
ceput ieri în sala Floreasca, într-o at
mosferă cu totul deosebită de cea cu 
care ne obișnuisem în ultimii ani. A- 
ceastă schimbată înfățișare a actua
lului campionat se datorește în pri
mul rînd masivei participări. Aproape 
400 gimnaste și gimnaști, de la tineri 
care de abia au obținut clasificarea 
sportivă, pînă la maeștri, sînt prezenți 
în acest an la cea mai importantă 
competiție internă.

Tabloul întrecerilor este captivant. 
Imaginați-vă sălile Floreasca I și II 
în care lucrează concomitent, neîntre
rupt, zeci de gimnaști și gimnaste, ac
tuali dar și... viitori maeștri ai spor
tului eleganței și frumuseții. Așa după 
cum arăta și tov. Gheorghe Ploeștea- 
nu, președintele Federației Romîne de 
Gimnastică, In cuvîntul de deschidere 
ai campionatului, această participare 
numeroasă este rezultatul direct al 
reorganizării mișcării noastre sportive, 
care a deschis un drum și mai larg 
spre afirmare tinerelor talente.

S-a scurs numai una din cele trei 
zile de întreceri. O zi săracă în clasa
mente și rezultate, dar bogată în con
statări pozitive. Prima și desigur cea 
mai importantă este aceea privind ni
velul tehnic general. Ținînd seama de 
faptul că la toate categoriile au fost 
prezentate exerciții noi, nivelul tehnic 
este satisfăcător. Interpretarea exer- 
cițiilor este unitară, iar elementele 
grele — la fiecare categorie în parte 
—- sînt bine executate. Am notat

tinere (din ultima formulă a națio
nalei), cît și forma slabă a unora 
dintre „titulari" ridică și mai impe
rios această problemă. In acest sens, 
în cadrul pregătirilor ce vor avea loc 
vara aceasta, s-a prevăzut o tabără 
în timpul vacanței Ia care vor parti
cipa împreună rugbiști din loturile 
de seniori și tineret. In acest fel, aco
modarea tinerilor valoroși la necesi
tățile lotului de seniori se va face cu 
mai mult ușurință, încadrarea lor e- 
ventuală în prima noastră echipă ră- 
mînînd o problemă de amănunt. In 
modul acesta se vor realiza simultan 
două scopuri principale: întinerirea 
echipei naționale de seniori și pre
gătirea unui lot valoros de tineret, 
care în jocurile cu R.D.G. din toamnă 
să reprezinte rugbiul romînesc Ia un 
nivel corespunzător.

Desigur că efectele acestei serioase 
acțiuni de reprofilare a muncii de in
struire cu rugbiștii de vîrf va trebui 
susținută de o intensă și atentă acti
vitate a antrenorilor Ia cluburile lor. 
De aceea, în perioada anterioară ta
berei, jucătorii selecționați vor urma 
planuri de pregătire individuală sub 
supravegherea propriilor antrenori, iar 
antrenorii loturilor de tineret se vor 
deplasa pe teren urmărind 
aceasta. In ceea ce privește 
nivelului general de joc al 
noastre din întreaga țară, 
enumerate mai sus vor avea 
ternic rol în agitarea maselor de rug
biști necunoscuți și neglijați pînă a- 

personal 
ridicarea 
echipelor 
acțiunile 

un pu-

căutînd șutul decisiv, trăgeau din ce 
în ce mai rar și din ce în ce mai 
neinspirat.

Cu toate eforturile lui Olaru, echi
pa ploeșteană nu ar fi putut totuși 
să cucerească aceste atît de prețioase 
două puncte, dacă apărarea nu ar fi 
jucat foarte atent, executînd preluă
rile Ia timp și marcîndu-și prompt 
(uneori chiar dur) adversarii. Insă, 
peste toate aceste lucruri, a impre
sionat dragostea și ambiția cu ca
re handbaliștii ploeșteni (susținuți 
de un grup de suporteri veniți pînă 
la Buftea după echipa lor!) au lup
tat pentru victorie. In acest sens 
studenții bucureșteni pot învăța de 
Ia adversarii lor de joi, care fără să 
strălucească, au obținut o victorie 
muncită și meritată cu scorul 
8—6 (4—3). Golurile au fost mar
cate de Hnat (2), Țiței (2), Cim- 
poner și Ciolan (C.S.U.), Trifu (4), 
Cetini (2), Hoffman, Velicu (Petro
lul). Bun și mai ales autoritar ar
bitrajul lui Eugen Munteanu (Si
biu).

Corespondentul nostru din Cisnă- 
die, C. Crețu, ne-a comunicat că în 

de

■ ■■

cîteva dintre echipele feminine — care 
au ieșit în evidența : Progresul Ora
șul Stalin (antrenoare Meta Popescu), 
Școala Sportivă din Constanța (antre
noare Jana Baltă), Steaua roșie Ba
cău (antrenor Mircea Bibere), Spar- 
tac București (antrenor Keisermari). 
In ce privește echipele masculine, este 
mai greu să ne pronunțăm.

Părăsind aspectul de masă al cam
pionatului, să ne oprim puțin asupra 
fruntașilor. La fete „rivalitatea" spor
tivă continuă între C.S.U. București 
și Dinamo București, echipe cu egale 
pretenții — justificate de valoarea 
componentelor lor — la titlul suprem. 
Pentru locurile următoare se „due
lează" Constructorul București și Ra
pid Cluj. La băieți, echipa campioană 
de anul trecut, Dinamo, nu are un ad
versar de valoarea sa decît în colega 
de asociație Dinamo II. Vin apoi in 
ordine echipele C.C.A., Amefa și Strun
gul Arad.

întrecerile continuă astăzi cu exer
cițiile liber alese și mîine cînd va a- 
vea loc concursul pe aparate.

Vasile Nistor (purtătorul balonului) este 
care se impun tot mai mult tn ultima vreme, 
formația poloneză A.S.Z.) realizind o ud...'.. .d.'.t.admirabilă

cum. Interesul personal pentru ridi
carea măiestriei va avea deacum îna
inte un puternic stimulent real și mo
ral: selecționarea în lotul RPR. A- 
ceasta va atrage după sine, firește, 
și o mărire a numărului de jucători 
tineri mai ales în provincie. Nume 
pînă acum necunoscute încă ale unui 
Arse ne, Rumbah și Drăcea de la Ti
mișoara, Grădișteanu, I. Popescu și 
Simonca de la Ploești, Rîmniceanu, 
Al. lonescu și Cioculescu de la Bu
zău, al lui Szabo de la Tîrnăveni, 
Giuglea de Ia Constanța, Ardoi Carol 
și Melinte de la Bîrlad etc., vor face 
să se înțeleagă clar un fapt care a 
început să devină o realitate : rugbiul 
nu mai este o exclusivitate
șteană. Și dacă lucrurile se vor des
fășura normal, în primii ani care ur
mează vom putea vorbi și despre pri
ma noastră echipă națională de ju
niori.

Oricum, o primă etapă în munca de

bucure-

a-și men- 
ior este
Timisoa- 

- (6—5).
avantaj.

jocul Textila—C.C.A., echipa locală a 
folosit aproape o nouă formație, în 
care au evoluat cîțiva juniori talen- 
tați (Simonis, Tdorka, Ongerdt și 
alții). In această formulă, Textila 
Cisnădie a dat o replică viguroasă 
redutabilei echipe bucureștene, demon- 
strînd că noua orientare a conduce
rii secției, de a împrospăta cadrele 
primei formații, este justă și că ea 
trebuie continuată cu perseverență.

Iată, de altfel, ce ne-ati comuni
cat corespondenții noștri despre jocu
rile de joi. Dinamo Or. Stalin—Voin
ța Sibiu 14—11 (7—4). A fost un
joc dinamic, viu disputat, în care 
dinamoviștii din localitate au luptat 
pentru victorie și pentru , 
ține locul fruntaș. Victoria 
pe deplin meritată. Știința 
ra—Chimia Făgăraș 14—10 
Deși a avut tot timpul 
Știința Timișoara nu a putut să-și 
depășească clar adversarul decît în 
ultimele minute. Tehnometal Timișoa
ra—Victoria Jimbolia 15—11 (9—6).
Timișorenii au jucat mai bine în a- 
tac. Portarul echipei Victoria (Klein) 
a jucat foarte slab. Textila Cisnă
die—C.C.A. 12—20 (9—9). Incepînd
repriza secundă în „trombă", bucureș- 
tenii și-au asigurat o victorie la 
scor. In general, jocul a fost frumos, 
dinamic și echilibrat. Metalul 
șifa—Știința lași 11—6 (5—4). 
meci de slabă factură, lent.

In campionatul categoriei B 
înregistrat următoarele rezultate : 
Victoria Bacău—Balanța Sibiu 17—11 
(8—4); Mureșul Periam—Dinamo
București 9—14 (4—4); 
ghisoara—C. 
7—6 (4—5);
limpia Reșița

Re-
Un

s-au

Voința Si-
Constanța 

Odorhei—O-
S. Marina
Stăruința 

9—5 (4—2).
★

Mîine se dispută o nouă 
toate cele trei campionate 
ne. In întrecerea echipelor 
este ultima etapă, cu jocurile de mîi
ne încheindu-se ediția 1957—1958 a 
campionatului țării. Spre deosebire de 
alte ediții, cînd ultima etapă nu mai 
aducea modificări esențiale clasa
mentului, anul acesta nu vom cu
noaște echipă campioană decît mîi
ne, după disputarea partidei d'-rbi 
în care se întîlnesc Olimpia Bucu
rești (fruntașa clasamentului) 
Steagul roșu București 
locul al II-lea).

Privind partidele 
semnala cititorilor 
București are loc

etapă în 
republica- 

feminine

Și
(clasată pe

mîine vom 
că tot la

de 
noștri 
și un pasionant 

joc, pentru evitarea retrogradării, în 
campionatul masculin de categoria A, 
între C.S.U. București și Știința Ti
mișoara.

unul din elementele tinere 
Iată-l aici (in partida ca 
schimbare de direcție.

(Foto 1. M1HA1CA)

reprofilare a rugbiului romînesc, după 
înfrîngerea de la Bordeaux, s-a în
cheiat prin victoriile asupra Swansei. 
O alta începe în vară, și continuă în 
toamnă cu turneul din Anglia pentru 
seniori și cu jocul cu R.D.G. (pentru 
tineret), ea încheindu-se în decembrie 
cu meciul Italia — Romînia, de la 
Napoli. Să sperăm că va fi bogată 
în victorii. Sfîrșitul anului trebuie să 
ne găsească cu o echipă națională de 
seniori 
de un 
eficace, 
neret

Dacă 
siderăm 
contribuție la îndeplinirea planului de 
dezvoltare și reprofilare al rugbiului. 
romînesc. Și atunci vom putea începe 
cu încredere munca pentru anul 1959.

tînără, entuziastă și capabilă 
joc modern, spectaculos și 
cu o echipă B și una de ti-

vom face toate acestea, con- 
că vom aduce o importantă

DUMI.TRU MANO1LEANU 
antrenor, 

maestru al spartului



oriei A
întrecerile continuă mîine. In București, pe stadionul

Cele patru jocuri disputate j 
nine :
Progresul București — Rapid 
.ti 2—0 (2—0)
C.C.A. — Dinamo București 

2—0)
Dinamo Cluj — U. T. Arad 

2—1) și
C. S. Tg. Mureș — Steagul 
. Stalin 0—3 (0—1.)

avut darul să lămurească în 
ăsură problema locului 11.
d unul din cele două jocuri

joi și

Bucu-

2—0

7—1

roșu

mare 
Pier- 
pro- 

ramate pe teren propriu, C. S. Tg. 
. a pierdut mai mult de 50% din 

sele de a evita locul 11 și a-1 ceda 
ipei U.T.A. Acum, pentru a evita 

rogradarea, mureșenii trebuie să

cîștige patru puncte din două jocuri 
(dintre care unul în deplasare cu 
C.C.A.), ceea ce ni se pare greu de 
realizat. In orice caz mai greu deaîta 
obține două puncte din patru, cîte îi 
trebuie echipei U.T.A. (devenită un 
fel de specialistă din a pierde la scor ; 
în două jocuri a 
luri!...) pentru a-și 
tegoria A.

Mîine, duminică, 
etapă a categoriei A, și ea lipsită 
de un meci important pentru primul 
loc: Progresul — Știința, amînat de
oarece studenții joacă în „Cupa Du
nării". Se dispută cîteva jocuri inte
resante, cum rezultă din următorul 
program :

★

O „deschidere” care a
Fizionomiile partidelor dintre Pro- 
esul și Rapid au început să 
ene una cu alta iar scorurile se 
ează la două goluri diferență.
fost și joi cînd Banciu, care a de

mit o adevărată panică pentru apă
rea feroviară, și-a îndeplinit din 
i cu brio rolul, mareînd arrândouă 
lurile Progresului și ale întîinirii 
in. 42 și 45) la capătul unor ac- 

uni în care Ozon a avut rol hotărî- 
r. Scor final: 2—0 (2—0).
Partida — care era așteptată cu in- 
■es, mai ales după recenta între- 
re din Cupă de la Constanța — a 
ist în general reușită. Calificative 
>eciale merită prima repriză, cînd 
rundouă echipele — și mai ales Pro- 
■esul în ultimele minute — au reușit 
y excelente, atacuri rapide și de 
are atracție. Spectatorii au trăit din 
in fazele, au fost satisfăcuți pe de- 
in J«^pectacolul fotbalistic. Repriza 
cu^Ba fost mai puțin reușită. A 
ai pierdut din dinamism. Fazele de 
iartă au făcut însă tribunele să tre- 
lte în mai multe rînduri: Raab a 
as în bară o lovitură de Ia II m..

se
cam 
Așa

„încasat" 14 go- 
păstra locul în ca-

are loc penultima

Rapid București — Dinamo Cluj, 
stadionul Giulești, ora 17,30.

C. S. Oradea — Petrolul Ploești
Jiul Petroșani — Dinamo Bucu

rești
C. S. Tg. Mureș — U. T. Arad și 
Steagul roșu Or. Stalin — C.C.A.

CLASAMENTUL

1. Petrolul 19 11 3 5 34:19 25
2. C.C.A. 20 10 5 5 38:24 25
3. Progresul 20 12 0 8 47:29 24
4. Știința 19 9 5 5 47:31 23
5. Jiu] 19 10 3 6 22:17 236. Steagul roșu 20 8 5 7 34:32 217. Rapid 20 9 3 8 23:22 218. Dinamo Buc. 20 8 4 8 29:26 209. Dinamo Cluj 20 9 1 10 33:36 1910. U.T.A. 20 6 6 8 26:43 1811. C.S. Tg. Mureș 20 6 3 11 20:37 1512. U.S. Oradea 19 0 2 17 14:51 2

★ *

fost in realitate „cap de
CEA, Mihăilescu — Oaidă, OZON, 
BANCIU, Smărăndescu, Mate ia nu ;

RAPID: Dungu — GREAVU, Do- 
deanu, .Macri — SEREDAI, Stancu — 
COPIL, Raab, Ene II, Georgescu, Șer-

singur la 0 ni. de poartaOzon a lost
și... n-a marcat, Banciu a luftat Ia 4 
m. de poarta goală, Seredai a înăl
țat — ca la rugbi — cu mult peste 
bara transversală un balon primit 
chiar pe linia careului mic. Copil a 
scuturat bara cu un șut de la vreo 14 
m. etc. etc. Echipele și-au făcut în 
mare măsură datoria față de specta
tori. Progresul a fost mai omogen, 
a jucat mai lucid, a știut ce vrea. 
Sînt atributele care îi justifică pe de
plin victoria. Păcat că nu-și joacă ro
lul cu aceeași convingere și reușită de 
cîte ori apare pe teren. Rapidul a tre
buit să facă față unor indisponibilități. 
Are merite de netăgăduit în realiza
rea unei partida cum ar trebui să ni 
se ofere mereu. Ce bine ar fi însă dacă 
atacanții feroviari ar fi mai deciși, 
mai insistenți în careul de 16 m. Intre 
înaintarea Rapidului din restul tere
nului și aceea din careu este o deo
sebire ca de la cer la pămînt.

Arbitrul T. Asztalos a condus în 
general satisfăcător.

PROGRESUL: MIN'DRU — Do- 
brescu, CARICAȘ, Cojocaru — CIO-

Corespondenții noștri ne transmit

Steagul roșu a lăsat 
la Tg.

TG. MUREȘ, 6 (prin telefon). — 
icătorii de la Steagul roșu au lăsat 

impresie excelentă datorită jocului 
r frumos, paselor precise, schirn- 
rilor de locuri, demarcărilor, curse- 

■ spectaculoase pe extreme, șuturi- 
r la poartă — toate executate cu 
urință cu toate că joi terenul era 
unecos. Superioritatea echipei oaspe 
a găsit un bun concretizator în 
isulan, care a marcat toate golu- 
e. Astfel, Steagul roșu a obținut o 
:torie pe deplin meritată, chiar la 

3—0 (1—0).
GjJ^Tg. Mureș a intrat decis să 
iJată un rezultat bun cel puțin acum 
hd i se ofereau ultimele șanse de a 
ita retrogradarea. Mureșenii au avut 
cîteva perioade de dominare, însă 

saziile ivite au ' 'fost ratate. In ge-
i

afiș”

din Giulești: Rapid
Un meci penibil:

Cel de al doilea meci al cuplajului 
de joi, C.C.A. — Dinamo, binecunoscut 
în anii precedent,' pentru dinamism, 
tehnică avansată și spectaculozitate, a 
dezmințit de astă-dată tradiția. Pu
blicul numeros, venit nu numai din 
dragostea pentru fotbal, din interesul 
pentru primul joc (îndeosebi, după în- 
tîlnirea de la Constanța) dar, desigur, 
atras de meciul „vedetă", a fost de
cepționat.

Credincios dezvoltării fotbalului nos
tru, iubitor al meciurilor disputate cu 
dragoste pentru sport și culorile clu
bului, după ce a aplaudat primul meci, 
publicul și-a afirmat — puternic și 
îndreptățit — dezaprobarea pentru cel 
de al doilea. Dacă publicul a început 
să plece de la acest meci încă de la 
pauză, vina este numai a echipelor 
și jucătorilor care au oferit un spec
tacol de scăzut nivel tehnic, o demon
strație de cum nu trebuie jucat fot
balul. Cu atît mai regretabil cu cît 
multi dintre acești jucători se numără 
printre fruntași, de nenumărate ori 
internaționali.

Penibilă a fost comportarea echipei 
Dinamo. Recenții învingători ai lui 
Newcastle și Dinamo Moscova au

U. T. A ÎNVINSA
CU 7 — 1!

o impresie frumoasă 
Mureș

neral, jocul echipei locale a tost lip
sit de precizie și mișcare, echipa ac- 
ționînd fără orizont în atac.

In min. 15 David execută o lovi
tură de colț, Fusulan sare ia minge, 
jenează pe portar și înscrie: 0—1. 
In continuare, atacanții echipei din 
Tg. Mureș au numeroase ocazii, dar 
rînd pe rînd, Torok, Meszaros I și 
11, Jozsi ratează egalarea. Spre sfîr- 
șitul meciului oaspeții pun lin nou 
stăpînire pe joc și Fusulan mar
chează în minutele SI și 84 ridicînd 
în ambele cazuri mingea peste por
tarul Stroe: 0—3. Arbitrul D. Schul- 
der a condus bine următoarele 
echipe :

STEAGUL ROȘUj Ghiță 
san, 
SAN, 
LAN,

C.
SZEKELY, 
Nagy, 
Jozsi, Torok, MESZAROS 1, Varga.

V. Radar — coresp.

Bîr-
ZAHAR1A, Percea — H1DI- 
Szigetti — HASO11, FUSU- 
PROCA, CAMPO, DAVID.
S. TG. MURES: Stroe 

VAKARCS 11, Szasz 
G1ERL1NG, MESZAROS ii.

telefon). — PesteCLUJ 6 (prin
000 de spectatori au asistat joi 
stadionul „Gh. Gheorghiu-Dej“ la în- 
lirea dintre echipa locală Dinamo 

IJ.T.A. Arad încheiată cu scorul 
7—1 (2—1) în favoarea dinamo- 

tilor clujeni 1 Dinamo Cluj a de- 
nstrat că în ciuda eșecurilor din 
imele etape formează totuși o e- 
fcă valoroasă, capabilă de compor- 
i remarcabile și rezultate bune. Di- 
noviștii au atacat susținut de la 
eput și de altfel au înscris două 
uri în primele minute prin Mihai 
in. 2) și Eftimie (min. 8). Aceste 
uri măresc ambiția clujenilor care 
că cu multă însuflețire.
)eși învinsă la mare diferență, 
A. a contribuit la aspectul plă- 
al jocului. In partea a doua a 

nei reprize a dominat chiar și a 
t numeroase ocazii de gol, din 
5 a fructificat însă doar una în 
i. 33, cînd a înscris Petschowski. 
i partea a doua a jocului Dinamo 
comportat excelent și a reușit să 
înscrie de cinci ori prin Publik 

n. 48) Eftimie (mm. 58, 65 și 88) 
țădtilescu (min. 85).
Arbitrul Petre Kroner (Buc.) a 
dus următoarele formații : D1N.A- 

CLUJ ■ BUCUR — Moarcăș, Hu- 
Szakacs II — Tîrcovnicu, DRA- 

VÎ1R — Radulescu, Mihai, EFTI- 
i, Szakacs I, Publik; U. T. A. 
iD: Coman — Sziics, Băcuț II, 
riali — CAPAȘ, SERFOZ0, — 
ă, PETSCHOWSKI, Tîrlea,' Mar- 
Szekeli.

i Matei, V. Cacoveanut coresp.

• NUMAI ASTAZI SI MIINE PINA 
LA ORA 12 VÂ MĂI PUTETI DE
PUNE IN CAPITALA BULETINELE 
PENTRU CONCURSUL
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programul

In cuplajul de joi de pe stadionul „23 August", înaintașii 
au ratat zeci de ocazii.

EFTIMIE 1ONESCU

— Asta zic și eu precizie! Este pentru a șaptea oară ciad trage 
toi aici!!! desen de MAT1Y

- Dinamo Cluj
C. C. A. — Dinamo

fost de nerecunoscut: total lipsiți de 
convingere, de interes, aproape fără 
dorință de a juca și cîștiga, comi- 
țînd greșeli elementare. Apărarea a 
fost o adevărată promenadă pentru 
atacanții militari, iar atacul, în frun
te cu Nicușor (și cu excepția lui V. 
Anghel), a fost inexistent, lăsînd 
chiar impresia că este mulțumit cum 
se desfășoară partida. Această com
portare^ lamentabilă a dinamoviștilor 

impresia 
față de 

au jucat 
însă să 

nota re- 
aceleași 

.... de com
portarea lor necorespunzătoare din 
„Cupa Dunării" : lipsă de vigoare și 
prospețime, de nerv și hotărîre. După 
ce și-au asigurat la început un avan
taj de două goluri, în fața unei a- 
părări extrem de penetrabile, învin
gătorii n-au mai insistat deloc, nici 
chiar cînd aveau ocazia de a mai 
marca, parcă s-ar fi ferit să măreas
că scorul, deși Dinamo se arăta cu 
fotul lipsit de interes față de joc 
și rezultat, încurcîndu-se în apărare 
și atac într-un noian de greșeli ca
racteristice începătorilor. La C.C.A. 
se pune în mod acut problema reîm
prospătării formației. Cadre
are :

a_ creat la începutul jocului 
că C.C.A. este în revenire 
ultimele meciuri. Modul cum 
mai tîrziu militarii a lăsat 
se vadă că ei se mențin în 
centelor partide, manifestînd 
deficiențe scoase în evidență

tinere 
mai lipsește numai încrederea 

în ele. precum și curajul folosirii lor. 
Considerăm câ acest joc inadmi- 

slab și comportarea surpr n- 
a dinamoviștilor trebuie să 
obiectul unei

sibil de 
zătoare 
formeze 
nalize.

temeinice a-

★
partidei: 2—0 (2—0) pen-

Alexandrescu
Scorul

tru C.C.A. A marcat
In min. 8 (din 'fsaid) și în min. 12. 
Arbitrul Gh. Keppich a fost uneori 
neatent la faze și a fluierat deseori 
cu întîrziere.

C.C.A.: Voinescu—Zavoda II, Apol- 
zan. Jenei—Onis’e, Bone—Cacoveanu, 
Constantin, 
Tătaru.

DINAMO: Cozina—Popa, I. Lazăr, 
Motroc—Al. Vasile, 
Anghel, Nicușor, 
Suru.

Intîlnirea s-a terminat pe întuneric, 
deoarece arbitrul și echipele nu au 
respectat ora fixată și au început cu 
întîrziere jocul. Se impune respecta
rea orei stabilite de federație.

Alexandrescu, Zavoda l,

Munweiller—V. 
Babone. Neagu.

Sensul educativ al unor sancțiuni
Recentele măsuri disciplinare luate 

de federația de fotbal dovedesc că 
forul de conducere a fotbalului nos
tru ește hotărit să asigure atmosfera 
de care are nevoie activitatea corn- 
petițională. In mod special însă sanc
țiunile, hotărîte cu o promptitudine 
binevenită, sînt menite să atragă a- 
tenția tuturor factorilor de răspun
dere, de la jucători și antrenori și 
pînă la conducerile secțiilor colective
lor și cluburilor sportive, asupra ne
cesității de a se preocupa perma
nent de educația sportivilor, problemă 
in care nu au făcut totul.

Cu prilejul unei consfătuiri care a 
avut loc recent cu conducătorii sec
țiilor de fotbal și antrenorii echipe
lor din categoriile A, B și C, forul 
nostru de specialitate a semnalat gra
vele lipsuri în modul cum se desfă
șoară munca educativă cu sportivii, 
lată însă că, ta puține zile -lupă a- 
ceastă ședință, s-au 
acte de indisciplină, 
terminat intervenția 
derației. Pentru că 
ca jucători fruntași, _
mai multe ori selecționați în loturile 
reprezentative, ca Dinulescu, Bodo,

înregistrat noi 
Acestea au de- 
energică a fe- 
este inadmisibil 
cu prestigiu, de

PRONO-
IUNIE

onospori
După cum se știe, . _

concursului Pronosport nr. 23 oferă 
participanților meciuri pe cît de in
teresante pe atît de echilibrate. Primul 
dintre ele îl constituie intîlnirea din 
cadrul „Cupei Dunării" dintre Rad- 
nicki Belgrad și Știința Timișoara. 
Fără îndoială că majoritatea partici
panților speră într-o frumoasă com
portare a echipei noastre și ca atare 
pronosticurile înclină spre „2". Nu cu 
mai puțin interes sînt privite și ur
mătoarele cinci meciuri din cadrul 
penultimei etape a campionatului cate
goriei A, dintre care trei (Steagul roșu 
— C.C.A., Jiul Petroșani — Dinamo 
București și C. S. Oradea — Petrolul 
Ploești) pot lămuri în mare măsură 
(...și cu o clipă mai devreme) proble
ma campioanei și celei de a doua re
trogradate (prima fiind cunoscută de 
multi). Dintre meciurile de categoria 
secundă ies desigur în evidență întîl- 
nirile susținute în deplasare de cele 
două pretendente la promovare din se
ria a Il-a (Farul Constanța și Dinamo 
Bacău cu Foresta Fălticeni și respec
tiv Poiana Cîtnpina). După cum se 
poate ușor observa un program „tare" 
care va da ocazie celor mai inspirați 
dintre dumneavoastră să imite „per
formanțele" ultimilor deținători de va-

riante cu 12 rezultate exacte care au 
obținut premii de zeci și chiar sute 
de mii de lei (Stanciu Niculae 221.333 
lei, Homorozan Eroftei și Dănciulescu 
Maria cîte 102.894 lei, etc.). Pentru 
aceasta nu uitați însă că f rima condi
ție o constituie participarea. Cît des
pre alegerea pronosticurilor de un 
mare ajutor vă sînt desigur rezultatele 
etapei disputate joi care au arătat 
pe jucătorii din Orașul Stalin în formă 
(atenție deci C.C.A. 1) ca și pe cei 
de la Cluj (meci greu pentru Rapid 
care joi s-a comportat slab). In același 
timp teama surprizelor mari s-a mic
șorat desigur datorită modificărilor 
de regulament care — după cum știți 
— permit ca în cazul negăsirii nici 
unei variante cu 12 rezultate premiile 
să fie acordate celor cu 11, 10 și 9 
rezultate ș. a. m. d.

• Plata premiilor de la concursul 
Pronosport nr. 22 din 1 iunie și Pro
noexpres nr. 20 se face în Capitală la 
Agenția Loto-Pronosport din Calea 
Victoriei nr. 22—24 (pasajul Bijuteria) 
astăzi dupâ-amiază începînd de la 
ora 17

• PREMIILE PRONOEXPRES. In 
urma omologării concursului Pronoex
pres nr. 20 s-a stabilit că nici o va
riantă nu a întrunit premiul pentru

categoria I. Conform regulamentului 
pentru categoria I de la concursul 
Pronoexpres nr. 21 cu tragerea din 
urnă miercuri 11 ' 
250.000 lei.

Categoria II: I 
02.092 lei fiecare, 
mii al categoriei a 
gați și cei 93.381 
concursul anterior, 
variante a cîte 13.528 lei fiecare ; Ca
tegoria IV: 87 variante a cîte 1.088 
lei fiecare ; Categoria V : 374 varian
te a cîte 253 lei fiecare ; Categoria 
VI : 1.512 variante a cîte 62 lei fie
care. Fond de uremii: 816.821 lei

• Concursul Pronoexpres nr. 20 a 
dovedit pe... concret marile avantaje 
otcrite de noul sistem de acordare a 
premiilor atît prin numărul mult mă
rit al acestora (datorită aplicării a 6 
categorii în loc de 3) cit și prin fap
tul că pentru prima oară s-au înregis
trat variante cu 6 rezultate — și încă 
în numărul de 3 (datorită extragerii 
din urnă a 2 numere de rezervă în loc 
de unul). Cele trei variante cu 6 re
zultate au fost obținute pe buletinele 
nr. 3753557 ag. 47 — București, nr. 
3821213 ag. 85 — București și 1146717 
ag. 42 — Craiova. De remarcat fap
tul că cei trei premiați au obținut cîte 
62.692 lei fiecare pe buletine de 9 lei 
(3 variante).

iunie se reportează

3 variante a cîte 
La fondul de pre- 

i ll-a au fost adăo- 
lei reportați de la 
Categoria III : 7

*) Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport. ■

Zaharia, să ofere cel mai prost exem
plu tineretului și tuturor amatorilor 
de fotbal care-i urmăresc din tribune, 
recurgînd la lovirea adversarului si 
la atitudini injurioase, față de arbitri. 
De aceeași gravitate sînt și faptele 
comise de jucători din categoriile B 
și C, printre care numeroase elemen
te tinere, cu perspective, ca : Muresan, 
Cioboată, Datcu ș. a.

Alături de jucători trebuie să cităm 
— ceea ce este mai grav — și cazul 
unor antrenori, care nesocotind prin
cipalul rol care le revine, acela de 
educatori, s-au făcut vinovați fie de 
lovirea adversarului (cazul anfreno- 
rului-jucător Bleandă), fie de insti
gare a jucătorilor contra adversarilor 
și arbitrilor (cazul antrenorului N. 

antrenori comit 
neîngăduit, mai 
munca educativă

Vîlcov). Dacă unii 
asemenea acte de 
este de mirare că 
suferă, că este total neglijată in mulle 
secții de fotbal ? De altfel, o mare 
parte din vină aparține secțiilor de 
fotbal și conducerilor lor, care nu se 
preocupă în mod temeinic de educa
rea sportivilor și manifestă o îngă
duință condamnabilă față de abaterile 
propriilor lor jucători. Nu am avut 
pînă azi prilejul să constatăm o in
tervenție promptă și autoritară din 
partea vreunui colectiv sau club, nu 
am avut ocazia să anunțăm sancțiuni 
ferme și reale venite din partea sec
țiilor de fotbal.

De fiecare dată a fost necesară 
intervenția federației pentru curmarea 
unor atitudini reprobabile. Iar fede
rația de fotbal este ferm decisă să 
intervină în continuare cu toată ho- 
tărîrea și exigența. Să sperăm însă 
că nu va mai fi necesar, că recen
tele sancțiuni 
educativ — 
dictate — că, 
și antrenorii, 
și conducerile
măsuri ale federației un ajutor efectiv 
în munca educativă. In acest fel, toate 
abaterile și sancțiunile lor vor ră- 
mîtie de do meniul trecutului, iar 
factorii de răspundere se vor dovedi 
demni de menirea ce o au.

unor atitudini reprobabile.

vor avea efectul lor 
în care scop au fost 
în sfîrșit, toți jucătorii 
toate secțiile de fotbal 
lor vor vedea în aceste



■ ■■
La începerea returul^

Campionatu.1 categoriei A fa polo 
pe apă programează mîine în Capi
tală și în țară ultima etapă a turu
lui. Cea mai echilibrată partidă — 
ne-o spune clasamentul — se dispută 
la Tg. Mureș unde echipa locală llefor 
primește pepljlca echipei C.C.A. O 

eventuală victorie î-n fața militarilor 
ar situa pe mureșeni pe locul 11 în 
clasament După părerea noastră, însă, 
șanse mai mari au jucătorii de la 
W.3.A., care alcătuiesc o echipă mai 
bună și mai omogenă. Cîștigînd cele 
două puncte puse în joc, C.C.A. și-ar 
păstra pentru ea locul secund și, în 
plus, s-ar menține mai departe în ur
mărirea liderului.

Dinamo Buc. se deplasează la Cluj 
unde va întîlni pe Știința, iar C.S.U. 
București va juca la’ ștrandul „Dante 
Gherman" din Capitală cu Start Buc.

Apoi aceste șase echipe nu se vor 
mai întîlni pînă la 21 septembrie 
(prima etapă a retuni'm) decît în în 
tilniri cu caracter amical sau în — 
diul unor turnee organizate de co
lectivele noastre. Această ultimă al
ternativă am dori-o realizată dată 
fiind pauza destul de mare care se
pară turul de retur. Fără îndoială, 
în acest an al „europenelor", cei 
mai buni jucători ai țării nu-și vor 
putea îngădui nici o pauză. De curînd, 
lotul reprezentativ și-a reluat pregă
tirile, sub conducerea antrenorului Ad. 
Balint ajutat de Th. Angelescu, în 
vsderea primelor confruntări interna
ționale. Primele meciuri internaționale 
constituie și primele examene dificile 
ale echipei naționale. La sfîrșitul săp- 
tămînii viitoare, echipa R. P. R. va

întîlni la Moscova puternica formație 
a U. R. S. S. Din capitala Uniunii 
Sovietice jucătorii noștri vor pleca în 
R. D. Germană unde vor participa 
(între 21—22 iunie) la un turneu :“ 
temațional alături de echipa R. P. 
campioana olimpică, și de două 
lecționate din R. D. G.

★
Foarte aproape de primele concursuri 

internaționale sînt și săritorii noștri 
de pe trambulină. Peste cîteva zile 
(14—15 iunie) ei vor concura la Var
șovia împreună cu cei mai buni sări
tori din Europa.

G. NICOLAESCU

locaTitătik r, 
m. liber nu

ca-

TRAIAN HAG1ESCU, BUCUREȘTI.
— Ne pare rău, dar în controversa 
ivită, nu Dv. sînteți acela care aveți 
dreptate. Potrivit unei decizii recente 
a F.I.F.A. protestele . și, în ge
neral, vociferările pe teren pot și tre
buie să fie sancționate cu o lovitură 
liberă indirectă, de pe locul unde a 
fost comisă infracțiunea, indiferent 
de faptul că jocul se desfășoară sau 
nu acolo. Un exemplu l-am avut 
chiar joi, în meciul Progresul-Rapid, 
cfnd, o clipă după ce Macri execu
tase o lovitură liberă pe partea stingă 
a terenului, arbitrul T. Astalos a 
fluierat din nou, sancționînd printr-o 
lovitură liberă indirectă 
terenului, unde se afla 
ment Smărăndescu. o 
cestuia.

EUGEN FLORIAN,
BIRGAULUI. — 1) Vă felicităm pen
tru conștiinciozitatea cu care vă ocu
pați de strîngerea datelor necesare 
unei bune statistici atletice șt, după 
cum vedeți, vă venim în ajutor: 
campioni olimpici la 100 metri plat: 
în 1906, Hahn (S.U.A.), 11,2 sec. și 
în 1920 Paddock (S.U.A.), 10,8 sec.
— 2) fată și numele campionilor eu
ropeni Ia aceeași probă : 1934: Ber
ger (Olanda), 10,6, 1938: Osendarp 
(Olanda) 10,5, 1946: Archer (An
glia), 10,6, 1950: Bally (Franța), 
10,7 — 2) Recordul mondial la 100 
m. yarzi este de 9,3 sec. și a fost

de la centrul 
în acel mo- 

abatere a a-

PRUNDUL

In Capitală

CANOTAJ ACADEMIC. Lacul He- 
xăstiău, ora 15.30: Faza orășenească a 
campionatului R.P.R. (probe feminine).

TIR. Poligonul Tunari, de la ora 
8,30 : campionatele Capitalei.

ATLETISM. Stadionul Republicii, ora 
17: concurs de verificare a atleților 
fruntași.

RUGBI. Teren Gloria (la uzinele Re
publica, capul tramvaiului 23), ora 18: 
Gloria—C.C.A. (joc în ,,Cupa R.P.R.“).

BASCHET: Terenurile de la Facul
tatea de Științe Juridice, ora 17,30 : 
Progresul—C.C.A. (f)7 Olimpia—Selec
ționata de tineret (f), Progresul—Di
namo (m).

POPICE. Arena Recolta, ora 8 : fi
nala camp. rep. masculin pe echipe : 
Voința Alba Iulia—Petrolul Ploești.

HOCHEI PE IARBA. Stadionul Ti
neretului, ora 17,30 : I.P.C.H.—C.S.A.
București.

MSINE
CANOTAJ ACADEMIC. Lacul Herâ- 

s*Tău, ora 9: fază orășenească a cam
pionatului R P.R. (probe masculine).

VOITEI. Teren Sănătatea, ora 10 : 
C.S. Snagov—Feroviarul Constanța.

TIR. Poligonul Tunari, di la ora 8.38: 
campionatele Capitalei.

MOTO CICLISM. Stadionul Construc
torul, ce ia ora 3 : concurs De pistă 
cu obstacole.

HANDBAL. Stadionul Giuieștî, ora 
18,45 : Rapid București—Victoria Bacău 
(masculin cat. B). Stadionul „23 Aa- 
gust“ n, ora 11 : steagul Roșu—Olim-

in
ii., 
se-

Sacțiile noastre de natație 
duc lipsă de... înotători

na
de

torențiale ; în majoritatea 
proba de ștafetă 10x100 
s-a desfășurat nici ea. deoarece nici 
unul dintre colective nu posedă, la 
ora actuală. 10 concurenți pentru 
proba de „fiber". Iată unde duce lipsa 
de preocupare față de crearea unei 
baze de masă în secțiile noastre de 
natație. Din nefericire lucrurile nu se 
prezintă mai roz nici acolo unde au 
fost create condiții bune pentru des

fășurarea unei activități susținute. La 
București, de pildă, foarte puține co
lective au reușit să prezinte echipe 
(destul de neomogene) pentru proba 
le 10x100 m. liber. Semnificativ în 
ceea ce privește calitatea rezultatelor 
este și faptul că din totalul de 20 
de înotătoare 
două ștafete 
performanță 
Platon, cea 
Lipsurile ei 
fost însă, 
corectă.

care au alcătuit cele 
femimne, cea mai bună 

a fost realizată de Sanda 
mai puțin

în pregătirea fizică au 
suplinite de o tehnică

antrenată.

de

Așadar, Federația romînă de 
tație, organizatoarea concursului 
natație prin corespondență, a primit 
o dată cu rezultatele înregistrate, și 
răspunsul la „sondajul" făcut cu a- 
cest prilej în principalele centre de na
tație ale țării. Dacă vom aminti nu
mai de cîteva aspecte ridicate
desfășurarea competiției, nu ne va fi 
greu să apreciem că organizatorii au 
toate motivele să fie neliniștiți. De 
exemplu: la Tg. Mureș, din lipsă de 
înotătoare nu s-a putut disputa nici 
o probă feminină; Ia Timișoara, pro
gramul n-a fost realizat se spune, 
decît în parte, din pricina... unei ploi

stabilit în 1948 de Patton (S.U.A.). 
Acest record a fost egalat în anii 
care au urmat de foarte mulți aler
gători, atît de mulți încît nu-i putem 
cuprinde. în spațiul restrîns specific 
unui răspuns la această rubrică.

MARTON GITEZA, FURNALIST, 
HUNEDOARA. — 1) Fără îndoială 
că nu poate fi vorba de un răspuns... 
precis la această întrebare: „care e 
cel mai bun centra înaintaș din lume, 
la ora actuală ?“. Cele mai multe 
sufragii ale specialiștilor, se pare că 
le întrunește galezul John Charles, care 
joacă la Juventus (Italia). Dar și Di 
Stetano, Kopa sau Mii iuti novici sînt 
Ia fel de valoroși. Și poate și alții 1 
— 2) Ofsaidul la handbal a fost des
ființat în anul 1952. — 3) In cam
pionatul de handbal din acest an 
s-au evidențiat arbitrii P. Cîrligeanu, 
M. Szuscik, Ch. Popescu. O. Căpățînă 
și Eug. Munteanu. In campionatul 
de fotbal, numărul lor e ceva mai... 
redus. Pe o linie constant bună de 
arbitraj s-au situat, după părerea 
noastră, numai D. Schulder și Mo
nica Segall.

I. NICOARA — BUCUREȘTI. — 
Sîntem de acord cu majoritatea ce
lor arătate în scrisoare, dar ridicați 
o problemă care necesită un răspuns 
mai amplu ce nu poate fi cuprins la 
aceasfă rubrică. De aceea vă rugăm 
să ne indicați adresa dvs.

servații asupra
B Icategoriei

cam

ajuns la 
a pro-a pc 
încheiat 
iar mîi-

Mult așteptata competiție a catego
riei B la volei masculin a 
jumătatea primei ediții-: cu 
două săptămîni în urmă s-a 
prima parte a campionatului 
ne începe returul.

Este necesară această întrecere? 
Fără îndoială că da. Existența ei a 
scos din amorțeală centre de bază ale 
voleiului nostru, care, fără echipe în 
categoria A, duceau o activitate spo
radică. In fruntea acestora trebuie să 
trecem orașul Ploeșli, care cu numai 
un deceniu în urmă dădea aproape 
toți jucătorii echipei naționale. Să 
notăm apoi Timișoara, Iași, Constan
ța, Galați, localități cu frumoase tra
diții în volei, dar care la un moment 
dat dispăruseră din circuitul activi
tății voleibalîstice organizate.

Mîine pe stadionul Constructorul

Concurs motociclist pe pistă

Categoria B a scos la iveală și 
serie de echipe valoroase, din loc; 
tăți mai puțin cunoscute ca mari 
matoare de volei, ca de pildă: ec 
pele dinamoviste din Oradea și B 
Mare, Stejarul din Rm. Vilcea, Voii 
Bacău etc. Ceea ce — fără îndoi, 
— va avea o mare influență asuj 
dezvoltării viitoare a voleiului i 
țara noastră. Și, ceea ce este mai i 
portant, cu cit au înaintat în câmp 
nat, echipele noi s-au prezentat i 
ce în ce mai bine. Numai faptul 
echipa lua parte îa o competiție 
anvergură, punea antrenorilor resp 
tivi probleme de tehnică sau 
iar pe jucători îi stimula să reprezi 
cît mai bine orașele din care fac p 
te. In orașele socotite mici, sute 
oameni vin la meciurile de volei, c 
ce — să recunoaștem — este un t 
rit în plus al acestei competiții. .• 
s-a întîmplat de multe ori la Pel 
șanț, Oradea, Baia Mare, Sttcea 
Bacău, Galați etc.

Nu este însă suficient entuziași 
pentru a participa la o competiție 
regularitate și, în același timp, de 
rată. Unele colective sportive au 
înapoi după cîteva etape, atunci c 
au început să apară și greutațJe. . 
curm am mai semnalat și altă d 
formația C. S. Snagov nu se p< 
pregăti în bune condițiuni.

Buna desfășurare a competiției i 
împiedicată uneori și de arbitrii < 
nu se prezintă la meciuri. De aici 
curcături, arbitraje slabe din pai 
înlocuitorilor lor, sancținn7. La 
ciul Dinamo Baia Mare — Util 
Petroșani, de pildă, arbitrul 
Alex. Mant din Baia Mare > a - 
înlocuit pe arbitrul principal -'- 1 
dea) a condus cu multe g- 
părat probabil de înfringerea suie 
de echipa sa, jucătorul Nicu’ecc j 
tilajul) n-a găsit altceva mai bun 
făcut decît... să rupă foaia de z 
traj 1

Etapa inaugurală a returului 
gramează mîine partide 
în ambele serif. Programul, 
„Unde mergem".

MIRCEA TU

echîli'j 
la rut

DORA

Miine dimineaț a desfășura pe
stadionul Constructorul din Capitală 
(Șos. Olteniței, tramvai 21) un nou 
concurs motociclist pe pistă cu obsta
cole. întrecerile încep la ora 9.

Acest gen de curse motocicliste, a- 
preciat de publitf3 pentru fazele de
osebit de interesante și spectaculoase 
pe care le oferă, este un bun prilej 
de completare a pregătirii alergători
lor. De altfel, ca o confirmare a aces
tui adevăr, este marele număr de în
scrieri pe care antrenorii le.au pre
zentat organizatorilor (colectivul spor
tiv G EOT EH NIC A). Vor evolua moto- 
cicliști de la C.C.A., Dinamo, Mefalo- 
sport, „23 August" etc. 
noastră, un aspect de 
desfășurat duminica trecută: 
una din trambuline trece Maria 
cu, urmată de C. Dtțescu.

In fotografia 
la concursul 

peste 
Ilies-

FINALA CAMPIONATULUI R.P.R. 
DE SEMIFOND LA CICLISM

Mîine, pe circuitul de lingă stadio
nul 23 August, se vor desfășura trei 
curse importante : finalele campiona
tului republican de semifond, pentru 
categoriile juniori, fete și seniori. De 
notat că, pe linia promovării cadrelor 
tinere, anul acesta s£ va organiza pri
mul campionat de juniori.

Programul va începe la ora 8, cu 
desfășurarea campionatului de juniori: 
28 tururi (47,600 km.) cu sprint la fie
care 2 ture. Urmează proba feminină 
pe 34 km. (20 ture, 10 sprinturi) și 
proba seniorilor pe 85 km. (50 ture, 
25 sprinturi), 
la ora

CUPA
Pînă 

țiile primite 
federației de lupte

(20 ture,

Adunarea participanților
7,30 în str. Maior Coravu.

F.RX. LA
în prezent

a

LUPTE LIBERE
— după 
răspuns
doar comisia

informa- 
inițiativei 

re-

giunli Stalin. Astă-seară orga n-iz
întreceri comisiile orașelor Timiș 
și București. In. Capitală reuniune 
avea Icre pe terenul din str. i. 1 
(în spatele Circului de Stat), în 
chidere desfășurîndu-se cîteva înt 
de judo între elevi ai antrenoriloi 
Botez și FI. Frazzei.
• Intre 8 și 15 iunie se deșfă* 

faza de regiune a campior^^tai 
lupte libere-seniori.

LOCAllUNE DE
■w
BILETE
de fotbaBiletele pentru meciul 

pid București—Dinamo Cluj fin 
chidere partida de handbal I 
Biuourești—Victoria Bacău) care se 

duminică pe stadionul
s-au pus în vînzre ia c 

- — ' ‘ ■ 9,
sp( 
Gol 
stu 
Git

puAa duminică Pe
Iești s-au pus în vînzJure 1 
Pronosport din cal. Victoriei 
Dinamo, stad. Giulești, casele 
din str. I. Vidu și Dinicu 
Biletele cu preț redus pentru 
se găsesc la casa stadionuluiION POȘTAȘUL

LUPTE CLASICE. Baia Mare: T.U.L. 
Finlanda—Chimistul Baia Mare.

pia (fem. cat. A). Stadionul Tineretu
lui, teren I, ora 17 : C.S.U. București— 
Știința Timișoara (mase. cat. A).

ȘAH. Sala Instit. Petrol și Gaze, ora 
17: meciul Romînia—Polonia, runda I.

POLO. Ștrandul Dante Gherman, ora 
13 : C.S.U. București—Start București.

RUGBI. Stadionul Tineretului, teren 
IV, ora 18 : Minerul—Geotehnlca. Sta
dionul Progresul, ora 9 : Progresul— 
Dinamo. Teren Parcul Copilului, ora 
1«: C.F.R. Grivița Roșie—Rapid (me
ciuri în cadrul Cupei R.P.R.). Stadio
nul Tineretului, teren Iii. ora 9 ; Pe
trochimie—Dinamo Miliția; teren II, 
ora 13 : Aeronautica — C.F.R. Buzău 
(cat. B).

BASCHET. Terenurile de la Faculta
tea de Științe Juridice, ora 17,34: 
Start—Rapid (f), Constructorul -*■ I.C.F. 
(f). Metalul — Proiectantul (m).

HOCHEI PE IARBA. Stadionul Ti
neretului, ora 3.30 : Metaloglobus Bucu
rești—Fulgerul Oltenița; ora 10.38: A- 
quila București—voința Ploești.

POPICE. Arena Recolta, ora 8: Fi
nala camp, republican, masculin pe e- 
chipe: Petrol ui Ploești—C.S. Oradea.

FOTBAL: Stadionul Giulești, ora 17.30: 
Rapid—Dinamo Cluj (cat. A); Stadionul 
Dinamo (Central) ora 10.30: C.P.C.S.-
Știănța Iași; Stadionul Obor: ora 1030: 
Dinamo Obor-Unirea Focșani.

In țară
AZI

CĂLĂRIE. Craiova: concurs republi
can de dresaj și obstacol»,

MIINE
IAHTLNG. Mamaia, Lacul SdUtghiol, 

de la ora 9,30: primele regate din ca
drul concursului Internațional „Cupa 
Victoriei*»,

CĂLĂRIE. C rad ova ; concurs republi
can de dresaj și obstacole.

HANDBAL. Sibiu: Flamura roșie — 
C.S.U. București; Timișoara: Știința— 
ILEFOR Tg. Mureș; Orașul Stalin : 
Progresul—Metalul H Ploești; Sighi
șoara ; Gloria—Măgura Codlei; Mediaș: 
Textila-Metalul Reșița (mase. cat. A); 
Ploești : Petrolul — Victoria Jlmbolia; 
Sibiu: Voința—C.C.A.; Timișoara: Teh- 
nometal—Știința Iași; Orașul Stalin : 
Dinamo—Chimia Făgăraș; Cisnădtie: 
Texfcila—Metalul Reșița (mase. cat. A); 
Arad: I.C. A .-«-Olimpia Reșița; Odorhei: 
Stăruința—Știința Galați; Sighișoara : 
Voința—Balanța Sibiu; Periam : Mure
șul—Dinamo Tg. Mureș (mase. cat. B).

RUGBI. Galați: F.B.—Petrolul Ploești; 
Roman: Laminorul—Știința Galați; Te
cuci : Zimbrul—Constructorul BîrTad ; 
Constanța: s.N-M.—Unirea Brăila; Cluj: 
C.F.R. — Progresul Sibiu; Petroșani : 
Utilajul—Minerul Lupenl (cat. B).

POLO. Tg. Mureș : ILEFOR—C.C.A.; 
Cluj: Știința—Dlnaono București.

HOCHEI PE IARBA. Craiova; Dina
mo—C.S.U. Buc.; Oradea: Electricar— 
Voința Sighișoara; Cluj: Constructo
rul—Metalul Timișoara; Oradea: Dina
mo—Recolta Marghîta; Rădăuți : Spor
tul Municitoresc — Progresul Gheor- 
ghieni; Odo-rheî: Tîmava—Politehnica 

‘Orașul Stalin; iași : Peniclliina—Progre
sul Miercurea Cluc,

VOLEI. Suceava : Voința—Politehnica 
Orașul Stal In; Galați: Știința—Aurul 
Negru Ploești; Bacău: Voința—C.S.U. 
Iași; Tg. Mureș: Dinamo—Voința Bucu
rești; Timișoara: Știința—Casa Ofițeri
lor Timișoara; Oradea: Dinamo—Ste
jarul R. Vîlcea; Petroșani; utilajul— 
Dinamo Cluj.

FOTBAL. CATEGORIA B, senla I î 
Arad : C.F.R^—Progresul Sibiu; Me
diaș: Gaz Metan—U.V. Arad; Reșița: 
Metalul—C.F.R. Timișoara; Cluj.- Știin
ța—Corvinul Hunedoara; Orașul sta-Mm: 
Tractorul—C.F.R. Cluj; Bada Mare : 
Minerul—Industria Sîrmei C. T urzii; 
Reghin ; Partizan — Minerul Lupenl. 
Seria a H-a : Bîrlad: Dlnamo—C.S.U. 
București; Fălticeni: Foresta — Farul 
Constanța; Ploești: Prahova—Progresul 
Suceava; Cîmpdna: Poiana — Dlnamo 
Bacău; MorenI : Flacăra—C.F.R. Bucu
rești. CATEGORIA C, seria I : Tecncl: 
Victoria—C.F.R. Iași; Iași: Știința
I.M.F.—Dinamo Brăila; Rădăuți: Spor
tul Muncitoresc—Știința Galați; Paș
cani: Locomotiva—Rulmentul Bîrlad ; 
Tg. Ocna • Oîtuizul—Steaua Roșie Ba
cău; Botoșani • Textila—Petrolul Mol- 
nești; Dorohod : Gloria—Textila Bu- 
huși. Soria a H-a: Constanța: Șanț. 
Naval—Metalul Tîrgoviște; Galați: An
cora—Sinteza Victoria; Pitești: Dina
mo—Gloria C.F.R. Galați; Ciîmpdna:
Rafinăria — Confecția București; O- 
raișui Stalin: Torpedo — I. MB. U. M. 
Medgidia; GiuTgilu: Olimpia — Meta
lul Titanii București; Sinaia: Car- 
■oați — Petrolul Pitești. Seria a 

IH-a • T. Severin • c.F.R.—Flacăra Tg. 
Jiu; Coraibiîa • Dunărea—U.M. Cuglr; 
Craiova ; Rovine Grivița — Feroviarul 
Craiova și Știința'—Aurul Brad;. Arad: 
Inidagrara — Metalul Oțelul Roșu; Re
șița; Olimpia—Flacăra 'Orăștîe. Seria a 
TV-a : salonta; Stăruința — Chtafca
Tîrnăveni; Baia Mare; Dinamo—Fl. ro
șie Oradea; Oradea: Stăruința—Tisa 
Siehet: Topîlța: Mureșul—Gloria Bis
trița; Turdă; Argeșul—Voința Tg-. Mu
res; Sf. Ghcor^lie? Textila—Recolta <’»- 
iei; salu Mare: Someșul—Rapid Cluj.

CENTRU DE LUPTE PENTRU 
LARI

La liceul Spiru Haret fu neț i oi 
un centru de lupte pentru eleyii 
Iilor medii din Capitală. Centrul 
ționează în tot timpul vacanței 
vară. Elevii dornici de a practk 
ceasta disciplină sportivă se po 
scrie în fiecare miercuri și vinei 
tre ora I8‘ și 20.

„CUPA LACUL ROȘU" LA BAS-’

La Gheorghieni s-au încheiat 
cerile dotate cu „Cupa Lacul B 
la care au participat echipele 
nine C. S., Oradea, Alimentara 
Murefș, Voința Gheorghieni și, în 
ră de concurs, selecționata, de ji 
a orașului Gheorghieni. In jocul 
Alimentara Tg. Mureș a învim1 
48-36 (24-9) echipa C.S. Oradea, 
rind cupa pusă în joc. Pe locu 
cund s-a clasat C.S. Oradea, if 
locul al treilea Voința Gheoighie

V-asile K1 
corespunde

PRIMUL campionat femi 
REPUBLICAN DE HOCH1 

PE IARBA
Anul acosta se desfășoară prir 

dlție a campionatului republicai 
minin de hochei pe iarbă. De c 
federația de specialitate a procet 
tragerea la sorți a seriilor șl f 
programului de desfășurare a c 
t iți ei. Cele opt echipe au fost 5 
țite astfel : SERIA I: Sportul 
citore^c Rădăuți, Penicilina Isjși 
vila București, Fulgerul OI 
SERIA A II-a : Harghita Odorh 
lectrica Oradea, Voința Gheorj 
Voința Clu.1. întrecerile se vor 
șura tur-retur. Turul va avea 1< 
tre 13—22 iunie la Iași (seria 
Cluj (seria a Il-a), iar returul în tc



Mîine începe la Mamaia

A lll-a ediție a Concursului internațional de iahting
Sporturile nautice își inaugurează 

mîine activitatea internațională pe 
acest an. Cea de a treia ediție a 
concursului internațional de iahting 
dotat cu „Cupa Victoriei" reunește 
la Mamaia veliști din patru țări: 
R.P. Polonă, R.D. Germană, R.P.F. 
Iugoslavia și R.P. Romînă. Ei se vor 
întrece, timp de opt zile, într-o com
petiție de mare amploare, care va 
contribui atit la realizarea unui pre
țios schimb de experiență între frun
tașii sportului nautic cu pînze, cit și 
la legarea și cimentarea legăturilor 
de prietenie’ și cunoaștere reciprocă 
Intre veliștii celor 4 țări.

Din punct de vedere pur sportiv, 
această ediție se ridică deasupra ce- 

Uor anterioare, pe de o parte pentru 
că participarea este mai bogată, iar 
pe de alta pentru că programul _se 
prezintă mult mai amplu. In 1'956, 
cî.nd au participat numai concurenți 
romîni și polonezi, a cîștigat echipa
jul Tazbir-Mihalski (R.P.P.) iar în 
1957, dud au concurat și. sportivi iu
goslavi, locul 1 a revenit cuplului 
lvancicî-Videka. In aceste ediții au 
fost numai regate de snaipe. De data 
aceasta, vom asista și la întreceri 
de iolă și star. La snaipe se vor des
fășura 16 regate, iar la iolă și star 
numai cîte cinci.

Veliștii romîni așteaptă cu încre- 
d'-re primele starturi. O serie de com
portări bune a'e lor în ultimele con- 
Irinrtări intemațicnale ne îndreptățesc 
să le acordăm șanse pentru ocuparea 
unor locuri de frunte în clasamente. 
Mai ales că din lot fac parte veliști 
valoroși ca Mircea Dumitrin, Gh. 
Lungii’ N. Calcan, Victor Ge'.es, N. 
Predescri, Tașcu, Mil'io etc.

Primul start: mîine la ora 9,30, 
star. Din zece în zece minute, vor 

pleca apoi iolele și snipele.
♦

aeriană de Berlin a adus ieri 
du^Bniază în Capitală alți parti
cipiul la campionat', le int'.rnațio- 
nale de îaHting. V'eliștă din *«»»- 
blica Democrată Germană re vizî-

tează pentru prima oa
ră. Oaspeții au deplasat 
un lot complet, cu mul
tă experiență de con
curs și nume care s-au 
înscris deseori pe lista 
campionilor R.D.G.: K. 
Krupa — K. Schulz la 
star; K. Schroter (re
zervă \V. Pohl) la iolă 
olimpică ; H. Stampehl — 
K. Berkholz și G. Pa
ged — H. Dornbusch 
la snaip.

La sosire, conducăto
rul delegației germane 
B. Bargfried, și-a ex
primat în cîteva cuvinte 
satisfacția pentru invi
tația primită din partea 
federației romîne: A-
veni astfel posibilitatea 
să luăm contact cu re
prezentanții dvs. în a- 
ceastă ramură a sportu
rilor nautice. Am auzit 
multe aprecieri pozitive 
despre ei și de aceea 
am căutat să aducem 
la Mamaia echipajele 
cele mai în formă. Tre
buie să știți că deși 
noi nu folosim arnbar- 
cațale snaip, totuși am 
înscris concurenți și la 
această probă. Am fost 
ajutați de faptul că uti
lizăm o clasă apropiată 
și anume „Pirat", Sîn- 
tem încredințați că în
trecerile de pe lacul Siut-Ghiol nu 
vor marca decît începutul legăturii 
noastre și în acest domeniu sportiv, 
legătură ce se va extinde pe viitor.

Veliștii din R.D. Germană vor ple
ca la Constanța împreună cu cei din
R.P. Polonă, în primele ore ale di 
mineții de azL

Reprezentativa T.ILL-Finlanda
victorioasă la Oradea

>Din țările care construiesc sociaH-mul
e Un grandios plan de dez voltare a sportului 

150.000 oameni ai muncii din R. P. Albania sînt _ _ .
\ vitatea de cultură fizică • R. Cehoslovacă deține recordul mondial 
/ al patinoarelor artificiale.

La Pekin a fost dat publici
tății programul de dezvol
tare a mișcării de cultură fi- 

ș! sport în R-P. Chineză pen- 
urtnălorii 10 ani (1958—

din R.P. Chitii 
angrenați în acti-

Campionatele de
Joi și vineri au continuat pe poli

gonul Tunari întrecerile campionatelor 
de tir ale Capitalei. La armă liberă 
calibru redus, Iosif Sfcbu a modificat 
recordul republican al poziției culcat, 
obținînd 398 puncte 1 (Vechiul recorj 
era de 396 puncte). Tot la această 
poziție s-au mai înregistrat următoa
rele rezultate: Dinu Vidrașcu 395 p.. 
Valentin Enea 390 p., H. Herșcovici 
3S.C p., (G Dumitrescu 390 p., V. Pan- 
țitru 390 p-, Alex. Măleanu 389 p„ 
R. Pontbriand 389 p.

ln continuare, la celelalte poziții, 
s-a obținut următoarele rezultate: 
genunchi: Iosif Sîrbu 383 p-, C. An- 
tone^u 381 p„ H.‘ Herșcovici 380 p„ 
R ^Bbriand 379 p„_ Dinu Vidrașcu 

Rotarii 3/o p.; picioare:
H. Herșcovici 3G6 p.. Peter Sandor 
361 p., Iosif Sîrbu 359 p., Enea Va
lentin 357 p., Tli. Ciulu 357 p„ Dinu 
Vidrașcu 357 p.; 3yt40: 1. Iosif Sîrbu
I. 140; 2. H. Herșcovici 1.136; 3. Dinu 
Vidrașcu 1.130; 4. C. Antonescu 1.125;

tir ale Capitalei
5. V alentin Enea 1.120; 6. L. Cristescu 
1.114 p.

După manșa a Il-a proba de talere 
(200 b.) s-a încheiat cu următoarele 
rezultate: 1. Gh. Florescu 187 t., 2. 
Gh. Enache 185 t., 3. I. Dumitrescu 
182 L, 4. L Lovinescu 170 t„ 5. Mar
eei Vasilîu 168 T.

După două manșe, clasamentul pro 
bei de pistol viteză arată astfel: 1. 
Ștefan Petrescu 60 582 p_, 2. Petre Mo- 
cufă 60/579 p_, 3. Gh. Lykiardopol 60/577 
p , 4. Alex. Klaus 60’576 p., 5. Ion 
Tripsa 60/572 p., 6. Titus Manicatide 
60570 p.

LTiimele probe desfășurate vineri 
s-au soldat cu noj recorduri republi
cane. Astfel la armă liberă calibru re
dus, combinată (meci englez), seni
oare, niaestrele sportului Iudiih Moscu 
și Marieia Lieber au obținut 587 p — 
nou record R.P.R. (v.r. 583 p.). iar 
juniorii AI. Kostelni și Ion Gîuglar. 
au realizat la aceeași probă, de ase 
menea un nou record R.P.R. cu 589 p.

Recolta M.A.S. (feminin) 
o merituoasă campioană a țării 

la popice

ORADEA 6 (Prin telefon). — Circa 
2.000 spectatori au asistat joi seara 
Ia întîlnirea internațională de lupte. 
clasice dintre reprezentativa T.U.L.- 
Finlanda și o selecționată a orașului.

întrecerile au fost echilibrate și 
spectaculoase, remareîndu-se N. Baciu, 
P. Popescu și Gh. Markovits (Oradea), 
Tolvanen, Vaklin și Kangasniemi 
(T.U.L.). Victoria a revenit oaspeților 
cu scorul de 9—7, punctele fiind rea
lizate astfel;

cal. 52 kgr.: Tolvanen b.p. I. Oprea, 
cai. 57 kgr.: N’ejlik b.p. Markovits, 
cal. 62 kgr.: Olilla este întrecut la 
puncte de P. Popescu, cat. 67 kgr.: 
Elonen și D. Grozavii meci egal, cat. 
73 kgr.: I. Keffer cîștigă prin nepre- 
zentarea adversarului — bolnav, cat. 
79 kgr.: Innonen pierde Ia puncte în 
fața lui N. Baciu în cei mai frumos 
meci al reuniunii, cai. 87 kgr.: Vaklin 
b.t. 8 O. Rettfalvi, cat. grea: Kangas
niemi b.p. S. Szasz.

P. bledeiana și M. Pop-coresp.

*

Luptătorii finlandezi întîinesc astă- 
seară la Baia Mare, formația Chimis
tul, iar marți 10 iunie vor susține ul
timul meci la București fiindu-le opusă 
formația Vulcan. Reuniunea va avea 
loc pe terenul C.S.U. din str. V. Pîr-
van.

Nici fostele echipe campioane ale 
țării Petrolul Ploești și Unirea Ro
man nu au reușit să dea randamen
tul cu care ne obișnuiseră în eta- 
liele anterioare ale campionatului 
național. Dacă întîlnirea dintre ele a 
post extrem de pasionantă și dispu
tată (la ultima pereche maestrul 
spartului I. Dinescu (P) avea o ie
șire" de 26 puncte, dar dr. Rusu 
(U) a refăcut handicapul și chiar 
a luat un avans de 3 popice în mo
mentul cînd mai erau de tras numai 
20 bile) în schimb componenții am- 
be’-- r echipe cu excepția popicarilor 
V. Leancă (U) 816 p. d. (200 bile 
nixte), I. Dragomirescu (P) 809 p. 
1. și Victor Ivan (P) 7 1 p. d. s-au 
lovedit destul de slab, î.i ceea ce 
«ivește cunoștințele tehnice și tac- 
ice. Ne referim în special la com- 
lortarea cuplului 1. Dinescu — R. 
?usu, care a realizat cele mai mici 
«ooerataje: 725 p. d. și respectiv 
27 p. <1. Rezultatul final al parti
tei 4569—4545 p. d. pentru ploe- 
teni.
Spre deosebire de ecliipele mascu- 

ine, formațiile feminine au avut în 
eneral o comportare bună. Pe prim 
Ian se situează jucăloar 1c de la 
lecolta M.A.S. Buc. care î T cînd 
□ate adversarele au reușit să cu

cerească mult rivnitul titlu de echipă 
campioană a țării. Joi după-amiază 
bucureștencele -au învins în meciul 
decisiv pe Voința Timișoara cu sco
rul de 2209—2413 p.d. la capătul ți
nui meci spectaculos și de bună 
calitate. Ieri la prînz, după ce Erika 
Arion, în ultima partidă cu Voința 
Sibiu, pecetluise rezultatul final de 
2218—2082 p. d. în favoarea forma
ției Recolta, antrenorul proaspetei 
formații campioane Ferdinand Popes
cu ne spunea : „In ansamblu echipa 
a dat cel mai mare randament. 2171 
cil Oțelul Roșu Tg. Mureș. 2209 și 
apoi 2218 constituie cele mai bune 
trei rezultate înregistrate de noi de-a 
lungul campionatului.

Nouă nu ne-a mai rămas decît să 
adăugăm prin intermediul cifrelor, 
Erika Arion 390, 400, 399, Olimpia 
Popescu 395, 343, 397, Cristea Rezac 
367, 396, 371, Aurelia Dona 369, 
364, 366, El. Dumitrescu 347, 373, 
360, Sonia Mijanis 333, 325, că Re
colta M.A.S. este o merituoasă cam
pioană. Alte rezultate: Voința Sibiu- 
Oțelul Roșu Tg. Mureș, 2257 — 2068 
p. d., Voința Timișoara — Oțelul 
Roșu Tg. Mureș 2214—2148 p.d. în
trecerile masculine continuă astăzi și 
mîine pe arena Recolta MAS.

TR. 1OANIȚESCU

zică 
tru 
1967).

Programul prevede ca în a- 
cest deceniu numărul celor care 
practici sportul să atingă cifra 
de 200 milioane. Numărul oame
nilor cu o pregătire fizică mul
tilaterali va ajunge la 40 mili- 
oane. In momentul de față, în 
întreprinderi, ins- tute, școli, uni
tăți militare, se desfășoară cu 
succes trecerea normelor com
plexului „Gata pentru muncă și 
apărare”. Numai în anu! 1957 
peste un milion de tineri și ti- 

1 nere au cucerit insigna comple
xului.

• sportivii 
recorduri 

“corduri 
) trasează 
cina de

) iestriei și de a atinge in urmă- 
> torii ani o clasă mondială. Pro- 
) gramul mai 
,în acești ani 
. tivi clasificați 
’ sportului.
k Pentru a 

sportivii r o
Irespimzătoare, 

pînă -în octombrie
“ avea loc Spartachiada pe întrea- 
. ga Chină, închinată celei de a 
■ X-a aniversări a R.P. Chineze.

De amenajat la Pekin un ma- 
complex sportiv. Arena sporti- 
centrală va avea tribune pen- 

75.000 spectatori. Complexul 
mai dispune de uri bazin a-

In anii primului cincinal 
chinezi au stabilit trei 
mondiale și 1725 
naționale. — 
sportivilor chinezi sar- 

a-și ridica nivelul

re-
Programul

mă-

prevede pregătirea 
a 8 milioane spor- 
și 5000 maeșlri ai

pune 
bază

s-a

la dispoziția 
materială cr>- 
hotărît c» 
1959, cînd va

. s3
Z re
i v* 
k trii
C va
5 coperit de înot cu o capacitate

de 4000 locuri, un palat al Spor
turilor cu aceeași capacitate, uijt 
lac artificial pentru canotaj șl 
vele. Vor mai fi amenajate un 
velodrom acoperit, două tere
nuri de fotbal, clădiri pentru an
trenamentele de iarnă ale spor
tivilor, poligon de tir etc.
------niunea de cultură fizică și 

Albania 
con'e- 

rapcrtul 
prilej 

al miș- 
țară. 

oameni 
sate

Uniunea d 
sport din 
a ținut prima 

rință națională, 
prezentat cu 
reiese puternicul 
cării spertive îb 
Astfel, peste 150.000 de 
ai muncii de la oraișe și 
prac’ică cu regularitate sportul. 
In țară există aproape 150 ma
eștri ai 
sportivi de categoria 
H-a. La 
stau mai 
proape 2000 de terenuri de sport, a 

uletinul de informații C.T.K- 
np furnizează o serie de < 
date interesante despre i 

baza materială a sportivilor ce- 1 
hoslovaci. a

In țara prietenă există peste 1 
400 piste de atletism (înainte de ț 
război erau doar 100) iar alte ’ 
100 sînt în construcție. In anul ( 
1951 iubitorii celui mai popular, 
sport, fotbalul, dispuneau de , 
4850 terenuri Astăzi ei benefi
ciază de peste 5500. In ț ră e- 
xistă 5500 săli de rdmnast’că, ( 
160 trambuline de schi //intre 
care 2 sînt construite din mate- I 
rial plastic). De nstat că R. Ceho
slovacă DEȚINE RECORDUL’1 
MONDIAL în rrivinta numărului 
patinoarelor artificiale: 26 dintre 
care 3 arevrite.

—

R.P.
sa 

Din 
acest 
avint 

această

sportului și peste 1300 
I și a 

dispoziția tinere’ului 
multe stadioane și a-

B

Organizare excelentă și întreceri 
viu disputate la concursul de călărie 

de ia Craiova
CRAIOVA 6 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — In acest an ora
șul Craiova s-a pregătit mai bine 
ca niciodată să găzduiască întrece
rile de călărie. Federația de specia
litate și comisia de organizare spe
cial alcătuită au desfășurat o intensă 
muncă de agitație și propagandă. Cu 
prilejul concursului a fost înființat 
și centrul de călărie din localitate, 
iar terenul de concurs a fost dat 
spre folosință exclusivă pentru în
trecerile de călărie.

La primele întreceri au participat 
peste 100 de călăreți din 11 colec
tive sportive. Remarcăm prezența — 
pentru prima oară — a sportivilor 
de la clubul sportiv universitar Bucu
rești care de altfel au avut și o 
comportare meritorie îndeosebi prin 
Angela Ștefan (locul IV la dresaj 
categoria S.U.) și prin Fullop Kolo- 
man, Liteanu și Dumitrescu (clasați 
cu un număr redus de penalizări în 
proba de obstacole).

Concursul a început cu proba de 
dresaj categoria „U“, probă în care 
tinerii călăreți de la Recolta Sibiu 
au confirmat progresele făcute în 
ultima vreme. Victoria a revenit lui

Ștefan Niedervieser pe calul Mîndra. 
cu 443 pct., urmat de colegul săli de 
echipă R. Schuster pe Florinei, cu 
408 pct. și Gh. Antemia de la Ste
jarul Ploești pe Mona Lisa, cu 392 
pct. La dresaj categoria „Sft. Gheor- 
ghe" primul loc a fost cîștigat de 
I. Oprea (CCA) pe Sulina, cil 689 
pct iar locurile 11 și III au revenit 
lui N. Marcoci (CCA) pe Kolîeilan, 
cu 686 pct. și Pelinaș, cu 663 pct 
La obstacole categoria „U“ au par
ticipat 65 de călăreți remareîndu-se 
forma bună a lui Dan M li ilescu 
de la Recolta București care a ocu
pat, la egalitate cu V. Bărtuce-nu, 
locul 1—2. Ambii concurenți au ter 
minat parcursul cu 0 pct. penalizare, 
timp 33,3 sec. Pe locurile următoare: 
D. Hering (CSA București) pe An
drei, cu 33,5 sec. și C. Vlad (Din. 
Ploești) pe Bîrsan, cu 33,6 sec. Ul
tima probă desfășurată în prima zi 
a concursului a fost deosebit de dis
putată și a revenit lui A. Kadar 
(CSA București) pe calul Torent, cu 
timpul 1:37,5, urmat de Gh. Langa 
(CCA) cu 1:39,5 și C. Vlad cu 
1:45.0. ,

OCTAVIAN GINGU

KOÎ PRFM’AȚI Al CONCURSURILOR SPECIALE PRONOSPORT ORGANIZATE
CU PRILEJUL

Joi după amiază a avut loc la A- 
genția Centrală din Calea Victoriei 
nr. 9, tragerea din urnă a premiilor în 

I obiecte acordate la cea de a doua e- 
> tapă a concursurilor speciale de pro

nosticuri sportive organizate de I. S. 
; Loto-Pronosport în colaborare cu zia- 
, rul ,,Sportul popular" cu prilejul cam- 
I pionatului mondial de fotbal. Iată nu

merele cupoanelor cîștigătoare :
’ Cîte o motocicletă Jawa de S50 cmc,: 

cupoanele cu numerele 90.322 și 290.494
Un ceas de aur Schaffhausen ; cu

ponul cu numărul 221.740.
Cîte un frigider : cupoanele cu nu

merele 493 550; 223.018; 66.066; &04.506 și
1.314.593.

Cîte un aragaz cu 3 ochiuri și bu
telie : cupoanele cu numerele 326.569 
și 38.974.

Cîte un aparat de radio „Opereta^ : 
cupoanele cu numerele 132.770; 695.661
și 1.248.062.

Cîte o mașină de spălat rufe : cu
poanele cu numerele 1.358.101; 1.694.451 
și 1.661.233.

Cîte o bicicletă bărbătească : cupoa
nele cu numerele 1.428.017; 1.355.007 și 
501.238.

O bicicletă de damă : euponul cu 
numărul 187.225.

Cîte o minge de fotbal; toate cupoa- 
î nele cu terminația 2542,

CAMPIONATULUI MONDIAL OE FOTBAL
Cîte o ..Agendă Pronosport 1958“ : 

toate cupoanele cu terminația 7.922 ; 
2.448 ; 4.423 și 1.606.

Toți deținătorii de cupoane premiate 
la această tragere din urnă sînt obli
gați să comunice pînă cel mai tîrziu 
la 15 iunie prin scrisoare recomandat- 
expres pe adresa I. S. Loto-Prono
sport, Căsuța Poștală 102 — București, 
următoarele date : numele și pronu
mele, adresa unde dorește să primeas
că premiul, numărul buletinului de 
participare, numărul borderoului de 
înregistrare, concursul (C.M. 1, C.M. 2 
sau C.M. 3), simbolul regiunii, raio
nului și agenției (conform ștampilei) 
unde și-a depus buletinul. La comu
nicare se va atașa cuponul cîJștigător. 
In schimbul cuponului premiat parti
cipantul va primi din partea Direcției 
Generale I. S. Loto-Pronosport o ade
verință care-i va servi pentru ridica
rea eventualelor premii in obiecte pe 
care ie va eîștiga cu același cupon la 
următoarea tragere din urnă.

AZI SE ÎNCHID CONCURSURILE 
C.M. L C.M. 2 și C.M. 3.

Mîine încep meciurile din turneul 
final al campionatului mondial de fot
bal, Fixată inițial pentru data de C

iunie, închiderea concursurilor spe
ciale C.M. 1, C.M. 2 și C.M. 3 a fost 
prelungită pînă astă seară în provin
cie și mîine pînă la ora 12 în Capi
tală.

Amintim că participarea se poate 
face la toate cele trei concursuri. L^a 
C.M. 1 și C.M. 2 se indică pronosticuri 
pentru cîte 12 meciuri conform pro
gramelor de concurs, iar la C.M. 3 se 
indică primele patru echipe din clasa
mentul final și echipa care va marca 
cele~ mai puține goluri.

Mîine seară vor fi cunoscute rezul
tatele a opt meciuri din programul 
concursului C.M. 1, restul meciurilor 
din acest program urmînd să se dis
pute la 11 iunie.

Interesul pentru ultima etapă a con
cursurilor de pronosticuri sportive este 
și mai mare deoarece pentru fiecare 
variantă depusă se acordă gratuit cîte 
un cupon de culoare albă care parti
cipă la ultima tragere din urnă (12 
VI.) cînd vor fi cunoscuți cîștigătorii 
altor multe premii în obiecte printre 
care și automobilul „Moscvici".



Sportivii sovietici a*j sosit ieri în Capitală

son ie- 
va eoo-

Tlnăra si valoroasa jucătoare 
tică VALERIA KUZMENKO 
lua din nou in fața publicului bucu
reștean.

Amatorii de tenis din București 
sînt în așteptarea celei de a doua 
ediții a campionatelor internaționale 
ale țării noastre care le va oieri în- 
cepînd de luni dimineața, opt zile 
pline de interesante confruntări între 
maeștrii sportului alb din 14 țări. 
Este evident că față de anul trecut 
s-a realizat un însemnat progres, 
concretizat nu numai în numărul 
crescut al participanților, cît și în 
valoarea celor care vor evolua pe 
terenurile din parcul sportiv Progre
sul. E suficient să arătăm că pe foi
le de cc urs sînt înscrise pentru 
prima oara nume binecunoscute în a- 
rena tenisului european ca reprezen
tanții Italiei Bassi, Cern și Iacobini, 
cei ai Franței ca Seghers, Nennot, 
Molinari sau suedezii Stockenberg și 
Rosberg alături de sportivi valoroși 
care ne-au mai vizitat. O parte dintre 
aceștia vor putea fi văzuți la lucru 
chiar de luni dimineață în meciurile 
primului tur la simplu bărbați, femei 
și mixt. Subliniem inițiativa federa
ție; de specialitate de a da posibili
tate micilor spectatori, copii pînă la 
14 ani, să urmărească în mod gra-

tuit întrecerile (în afara ultimelor 
două zile).

La baza sportivă din strada dr. 
Staicovici, am constatat o activitate 
febrilă pentru punerea la punct a ul
timelor amănunte de organizare prin
tre care și acela atîta de dificil, de 
îrDcmire a tablourilor de concurs. 
De altfel este și cazul pentru că pri
mii oaspeți au și sosit în Capitală. 
Ieri la prînz, pe aeroportul Băneasa 
am revăzut cu plăcere pe Valeria 
Kuzmenko, Serghei Andreev, Serghei 
Lihacev și Thomas Leyus, vechi cu
noștințe ale publicului bucureștean. 
Tocmai cînd eram pe punctul de a 
Începe obișnuitul „asalt" reporteri- 
esc, tenismenii sovietici — cu un 
tari mai rapid — ne-au luat-o 
’.ainte :
— „Cine participă la turneul mas

culin ? In ce formă se află cunoștința 
mea Gogu Viziru ?“ ne-a întrebat An
dreev.

— „Ce adversare voi întîlni ? M-ar 
bucura sa fac dublu cu lrina Pono- 
va“ și-a exprimat dorința Kuzmenko.

— „Sperăm să ne putem întîlni 
din nou, măcar în primele tururi, cu 
jucătorii romîni de 
ne-a spus Lihacev.

Dar, în fine, ne-a 
rîndul la întrebări, 
desp 
Kuz.nenko, 
cerit atîtea simpatii printre specta 
torii romîni la ediția inaugurală de 
anul trecut. Ea a cîștigat 
concursurile de iarnă și de primăvară 
pe care le-a susținut Ia Moscova, 
Riga, Kiev < ‘c. Valeria Kuzmenko 
ne-a mărturisit că este nerăbdătoare 

forțele cu redutabilele 
care le va întîlni 
București,
afara problemelor pe 

ridica o competiție de

vîrsta noastră'

venit și nouă 
Am aflat astfel 

ultimele succese ale Valeriei 
sportiva care și-a cu-

toate

să-și măsoare 
adversare pe 
turneul de la

Andreev, în 
care le poate 
asemenea - amploare, este serios preo
cupat de partenerul său de dublu, 
asupra căruia nu s-a stabilit pînă 
acum. Cu atît mai mult cu cît în 
această probă se anunță cîteva pe
rechi foarte puternice. In general toți 
reprezentanții U.R.S.S. ne-au decla
rat împreună cu conducătorul lor 
V. V Kolegorski, că speră să mulțu- 
tr<ească'~prin evoluțiile lor exigențele 
publicului bucureștean și să obțină, 
bineînțeles, rezultate cît mai bune.

în

înaintea ultimei probe

Parașutiștii romîni pe locuri de frunte 
în concursul de la Clinceni

Ieri 
portul 
— Și 
internațional de parașutism organizat 
de Aeroclubul Central al AVSAP. 
Condițiile atmosferice neprielnice nu 
an penmis însă efectuarea de salturi. 
Profităm de această scurtă pauză 
pentru a vă înfățișa situația în cla
sament a sportivilor romîni, bulgari 

. și iugoslavi, după primele trei probe 
de concurs. O scurtă privire asupra i 
clasamentelor ne dă o imagine clară 
a progresului realizat în ultimii1 timp 
de parașutismul nostru. Intr-adevăr, 
înaintea ultimei probe, o parte dintre 
sportivii romîni s-au stabilit temeinic 
pe primele locuri în clasamentele res
pective.

Echipa feminină a avut pînă acum 
o constanță și o omogenitate care au 
situat-o de departe, drept cea mai 
bună echipă a concursului. La băieți, 
după un început timid, reprezentanții 
noștri au revenit în plutonul fruntaș, 
concurînd de la egal la egal cu valo
roșii și principalii lor adversari ili- 
recți — parașutiștii bulgari. Păcat că 
revenirea lor tardivă, nu le mai dă 
decît puține șanse de a lupta pentru 
locul I în clasamentul general indi
vidual.

Iată de altfel cum se prezintă cla- 
echip.e .

urma să se desfășoare pe aero- 
de ia Clinceni cea de a patra 
ultima — probă a concursului

R. P.
R. P.

Bulgaria 2.642,25 p..
Iugoslavia 1.673,74 p.

P- 4.
Fete: 
R.P.

ATLETISM

Romînă II 3.975,49
Romînă 2.940,08 p.,

P-
2.

3. R.P.F.

Atleții americani se 
pregătesc 
vederea
la 27—28

i selecționata

in 
de 
de

k, Turneul final începe mîine în opt orașe din Suedia 
k Capete de afiș în prima zi, meciurile: II* R. S, S.*Anglia 

și Argentina-’R. F* Germană
De mîine, privirile amatorilor de sport de pe întregul glob sînt în

dreptate spre Suiedia, unde începe tur neul final al celei de a șasea ediții 
a campionatului mondial de fotbal. * 1 1 ■* x” J '*
echilibrat din scurta istorie a Cupei
Spre deosebire de precedentele edi

ții care prezentau totdeauna mari fa- 
voriți, de data aceasta părerile sînt 
total împărțite în privința învingă
toarei, tocmai pentru că turneul final, 
reunește o serie de echipe valoroase 
și de forțe sensibil egale. Față de 
această constatare rămîne valabilă o

*
JOCURILE DE MUME...

GRUPA I
Malmo (ora 15): R.F.G.—Argen

tina, arb. Leafe (Anglia).
Halmstad (ora 

cia — Irlanda de 
pelt (Austria).

GRUPA II
Norrkoping (oraNorrkoping (ora 19): Franța — 

, Paraguay, arb. Gardeazabal (Spa
nia).

Vaesteras (ora 19): Iugoslavia— 
Scotia, arb. Wyssling (Elveția).

GRUPA III
Stockholm (ora 14): Suedia — 

’Mexic, arb. Latîșev (U.R.S.S.).
Sandviken (ora 19): Ungaria— 

Țara Galilor, arb. Codesal (Uru
guay).

GRUPA IV
> Goteborg (ora 19): Anglia —
U.R.S.S., arb. Zsolt (Ungaria).

Udevalla (ora 19): Brazilia — 
Austria, arb. Guigue (Franța).

Orele indicate
Suediei (cînd în 
'exemplu, ora 14, 
15).

singură premiză: echipa cu cea 
bună pregătire fizică și rezistență ner
voasă, echipa cu cele mai bune re
zerve poate aspira la titlul suprem. 
Din acest punct de vedere, Europa 
prezintă trei echipe care par să înde
plinească condițiile de mai sus: 
U.R.S.S., ANGLIA și R.F. GERMANĂ. 
Dar în socoteli, poate interveni orice 
răsturnare. De pildă, reprezentativele 
Iugoslaviei, Cehoslovaciei sau Un
gariei pot provoca marile surprize. 
Dar reprezentantele Americii de Sud
— Argentina, Brazilia, Paraguay ? — 
Prin însuși stilul lor de joc capri
cios — dar de mare finețe tehnică
— ele sînt în stare să realizeze pen
tru prima oară în campionatul mon
dial obținerea titlului pe pămîntul 
Europei. Așa că nu ne mai rămîne 
decît să ne pregătim să fifmărim 
peripețiile acestui pasionant turneu 
final, care va lua sfîrșit la 29 iunie.

samentele individuale și pe < ‘ \ 
dună primele trei probe; INDIVI- 
DUAL BĂIEȚI: Anghel ' ' 
(P. P. Bulgaria) 1.530,83 p. 2. Gheor- 
ghe Iancu (R. P. Romînă) 1.519,35 
p. 3. Ion Negroid (R. P. Romînă) 
1.494,52 p. INDIVIDUAL FEMEI: 
1. Elisabeta Popescu (R. P. Romînă) 
1.410,72 p. 2. Elisabeta Kiss (R. P. 
Romînâ) 1.391,64 p. 3. Elena Suciu 
(R. P. Romînă) 1.342,21 p. CLASA
MENT PE ECHIPE: Băieți: R. P. 
Romînă 1 4.546,29 p„ 2. R.P. Bulgaria 
4.493,36 p., 3. R.P.F. Iugoslavia 4,104.49

Doinski

Acest turneu se anunță drept cel mai 
„Jules Rimet“.

ȘTIAȚI ’...

• EDIȚIA 1958 a Cupei Mondiale 
„Jules Rirnet" a întrunit cel mai marc 
număr de țări participante: 46 „na
ționale" au jucat efectiv în prelimi
nării. In celelalte ediții, participarea 
a fost mai mică: 13 țări în 1930, 29 
în 1934, 26 în 1938, 25 în 1950 și 36 
în 1954.

• DIN CELE 16 finaliste 10 au 
participat și la cea de a V-a ediție 
(1954—Elveția): R.F. Germană, 
garia, Austria, Brazilia, Anglia,

15): Cehoslova-
Nord, arb. Sei-

reprezintă
Suedia este de 
la noi este ora

ora

Un-
Sco-

%
#2

SALNIKOV, excelentul atacant 
lotului reprezeniatio al U.R.S.S.

[ tme'e

ai

ția, Iugoslavia, Cehoslovacia, Franța 
și Mexic.

• NUMAI doi jucători au 
parte din echipa 
secutiv titlul de campioană a lumii: 
ei sînt italienii 
(1934 și 1938).

• PUTINI SÎNT JUCĂTORII e- 
chipelor finaliste care participă acum 
a doua oară în turneul final. Iată 
cîțiva mai cunoscuți: Remetter. Mar
che, Kopa, Jonquet (Franța), Kwiat
kowski, Eckel, Rahn, Fritz Walter, 
Klodt, Schaffer (R.F. Germană L 
Beara, Boșkov, Țrnkovici, Zebeț, Mrt" 
lutinovici (Iugoslavia), Grosits, Boz- 
sik, Szojka, Șandor, Hidegkutt (Un
garia), Novak, Pluskal, Masopust 
(Cehoslovacia), Hernandez. Carbajal, 
Portugal, Calderon de la Barca (Me
xico), Didi, frații Santos, Giltnar (Bra
zilia), Finney, Wright (Anglia) etc.

• APROAPE fiecare lot are în for
mație cef puțin cîte un 
Suedezii bat recordul 
direcție: portarul K. Svenson 
ani), înaintașul Green (37), 
cașul Liedholm (35) ; 
l-au chemat telegrafic 
Labruna ( „
formație pe Fritz Walter (37); en
glezii pe Finney (36 ani); ungurii pe 
Hidegkuti (36) etc.

• DOI JUCĂTORI se pot mîndri
cu cel mai impresionant palmares al 
jocurilor internaționale: englezul
Wright a îmbrăcat de 93 ori fricoul e- 
chipei naționale, iar maghiarul Bozsik 
de 90 ori.

• CLIMA SUEDIEI în ultimele -rjp 
eete foarte favorabilă și sud-amer es- 
nilor. Temperatura a înregistrat 
grade; în schimb, vîntul suflă 
din sectorul nard-vest. „Ti 
ideal pentru fotbal și pentru — 
declarat antrenorul 
Guilermo Stabile.

• CUNOSCUTUL 
austriac Wi lly MeisJ 
Anglia, redactor la

făcut
care a cîștigat con-

Meazza și Ferraris

„veteran", 
în această 

(36 
mi jlo- 

argentinienii 
pe celebrul 

(41 ani); germanii au în

24
Hă ^wernic 

„1 im^^este 
tru nK“ a 

argentinienilor

SPECIALIST 
(actualmente în 
revista „World 

Sports") a dat următorul pronostic: 
„In semifinale se vor întîlni după pă
rerea mea Iugoslavia — Brazilia și 
Cehoslovacia — U.R.S.S. In finală 
prevăd victoria Braziliei"!

știri de Ia Stockholm
(U.R.S.S. — Anglia) se anunță de a* 
semenea absenta a doi titulari: mij
locașul Netto (U.R.S.S.) și extrema 
Finiiey (din echipa Angliei).

• Linia de atac a echipei Țării 
Galilor va fi condusă de John Charles 
(celebrul golgeter al campionatului.- 
italian), ca're, primind asentimentul e- 
chipei Juventus din Torino, a 
în Suedia. Echipa țării gazdă 
tărit și da, beneficiind de a 
cinci jucători sosiți recent din Italia, 
lată formația probabilă a suedeziloi 
pentru meciul cu Mexic, care inaugu
rează turneul final 'al campionatului 
Swensson — Bergmark, Axbom, Johan
sson — Liedholm, Parting — Ham- 
rin, Green, Mellberg, Selmosson, Sko. 
glund.

• O tăcere deplină domnește însJ 
în preajma a două di>n formațiile care 
evoluează în seria întîia : este vorba 
de R. F. Germană și Cehoslovacia

• Ultimele ore înaintea turneului 
final al campionatului mondial de fot
bal se scurg într-o așteptare încordată. 
Echipele finaliste au susținut ultimele 
lor jocuri, ușoare, de antrenament, In 
compania unor echipe suedeze de ca
tegorii inferioare. Iată rezultatele: 
Suedia — Gustavberg 8—0, Iugosla
via — Vestmanland 11—0, Argentina
— Malmoe 7—2, Țara Galilor — Salt- 
sjobadet 13—0, Brazilia — Boraas 
4—1. Mexicanii — în schimb — au 
jucat înainte de a veni în Suedia, în 
Portugalia, lăsînd o impresie proastă. 
Ei au pierdut cu 3—0 la Belenenses, 
2—1 și 2—0 în fața echipei Benfica.

• fată acum ultimele noutăți în le
gătură cu formațiile finalistelor. In 
meciurile de antrenament, unii jucători 
valoroși s-au accidentat, devenind in
disponibili pentru etapa de duminică. 
Cea mai handic'apată apare echipa Iu
goslaviei, oare nu-i va putea utiliza
— probabil — pe cunoscuții Miliutino- 
vici și Sekularaț (din înaintare) și 
pe portarul Bearer. In locul lor în par
tida cu Scoția vor juca Krivocucea 
(în poartă) și atacanții Pasici și Raj- 
kov.

• Și în reprezentativele Argentinei 
și Franței au survenit asemene'a indis
ponibilități de ultimă oră. Astfel, ex
trema stîngă argentiniană Zarate nu 
va juca în meciul cu R. F. Germană, 
ttrmînd a fi înlocuit cu Osvaldo. Fran
cezii nu vor putea beneficia de ser
viciile interului creator Bliard — ac
cidentat la Orebro — (indisponibil 
pentru tot campionatul). In partida lor 
de mîine, cu Paraguayul, tripleta va 
fi deci: Fontaine, Kopa, Piantoni. O 
altă 
cile.

joi 
în- 
l>

intens 
întîlnirii 

iulie 
U.R.S.S.

44 de
Echipele 
alcătuite

la Moscova cu 
Ei vor deplasa la Moscova 
atleți și 20 
definitive ale S.U.A. vor fi 
abia după încheierea campionatelor na
ționale programate la Bakersfield (bă
ieți) și Morristown (fete). După me
ciul de la Moscova, atleții americani 
vor mai susține trei întîlniri între 1 
și 9 august cu echipele Poloniei, Un
gariei și Greciei,

• La Paris, recordmanul Franței 
aruncarea suliței, Michel Macquet 
repșit performanța d> 80,42 m

• Atleții polonezi au realizat 
cadrul unui concurs de pregătire 
vederea „Memorialului Kusocinski" 
următoarele rezultate valoroase: Zun- 

,'gime 
.Waszny 4,41 
towski 17,00

CANOTAJ

de atlete.

la
a

Grabowski 7,68 m; prăjină — 
m; greutate — Kwia- 

ni.
Canotorii sovietici 

vor participa și anul 
acesta la tradiționa
lele regate de Ia Hen- 

Au fost selecționați în 
campionul olimpic 

Jurr’r Tiukalov, Ale-

ley (Anglia), 
echipa U.R.S.S. 
Viaceslav Ivanov 
xandr Berb",ov și alții.

Cîștigînd etapa 
XVII-a a Turului 
iiei, Ercole Baldini a 
trecut în fruntea cla

samentului general individual. El con-

CICLISM
a 

[ta-

FOTBAL
H»tărîri ale congresului FI.F.A.

tinuă să păstreze tricoul roz și după 
cea de a XVIII-a etapă care a revenit 
spaniolului Miguel Poblet.

Echipele Racing Pa
ris și Flamengo. din 
Rio vor întreprinde în 
curînd turnee în Eu

ropa. Astfel, fotbaliștii francezi vor 
juca la Moscova, Varșovia și Budapes
ta, iar Flamengo în Italia, Austria, El
veția, Ungaria și alte țări.

Vasili 
stabilit în 
pionatelor R.S.S. Le
tone un

HALTERE
Stepanov a 
cadrul căm

nou record 
mondial în limitele categoriei semi
grea. La stilul 
150,5 kgr.

,împins" el a realizat

NATAȚIE
Morgan (15 
lumii 
liber

Cu prilejul unui 
concurs desfășurat la 
Sidney, înotătoarea 
australiană Sandra 

ani) a corectat recordul
în proba de 800 m. și 880 y. 
realizînd timpul de 10:15,0 sec.

defecțiune: fundașul Roger Mar- 
E1 va ii înlocuit cu A. Lerond.
In meciul de Ia Gotteborg

A luat sfîrșit turneul
MOSCOVA 6. — Turneul interna

țional de tenis de cîmp pentru tine
ret, la care au participat jucători din 
R. P. Polonă, R. P. Romînă, R. Ceho
slovacă și U.R.S.S. a luat sfîrșit. In 
proba de siimplu băieți Potanin 
(U.R.S.S.) l-a întrecut pe Lihacev 
(U.R.S.S.) cu 7—5; 6—4. La simplu

fîte
care

de la Moscova
cîștigat Riazanova (U.R.S.S.), 
dispus cu 6—2; 6—1 de Dmi- 
(U.R.S.S.). Proba de dublu 
fost cîștigată de cuplul sovie-

a
a 

trieva 
mixt a . „
tic Dmitrieva—Lihacev, cea de dublu 
fete de Dmitrieva—Riazanova, iar cea 
de dublu băieți de Potanin—Lihacev. 
(Agerpres).

STOCKHOLM 6 (Agerpres). —
La 4 și 5 iunie s-au desfășurat Îs 

Stockholm lucrările congresului Fede
rației internaționale de fotbal (F.LFĂ.) 
Una dintre cele mai importante ho 
tărîri adoptate de congres se refer: 
la' proiectul de modificare a regula 
mentului privind înlocuirea jucători 
lor răniți în cursul desfășurării une 
partide. Acest proiect prevede înlo 
cuirea portalului în timpul întregi 
durate a meciului și a unui jucăta 
de cîmp în primele 45 de minute, da 
că se constată rănirea acestora. Pro 
iectul a fost adoptat în unariimitat 
de participanții la congres, urniîru 
ca textul de regulament să fie re 
dactat de International board (orga 
nizația federațiilor de fotbal brita 
nice).

Congresul a acceptat afilierea 1 
federația internațională a federații 
R.P.D. Coreeană.

Limba rusă a fost adoptată ca uni 
din limbile oficiale ale F.I.F.A. A fos 
reales în unanimitate președinte t 
F.I.F.A., Arthur Drewry (Anglia).

Viitorul congres al F.I.F.A. va i 
vea loc în august I960 la Roma c 
prilejul Jocurilor Olimpice.


