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Zece ani de la revoluționarul act 
al naționalizării
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Se împlinesc zece ani de la istoricul act al naționalizării. Zece ani de 
cînd principalele întreprinderi industriale, minere, bancare, de asigurări și 
transporturi din țara noastră au intrat în proprietatea stăpinului lor ade
vărat: poporul. Zece ani de cînd oamenii muncii din patria noastră nu mai 
trudesc pentru o inînă de capitaliști, de cînd oțelarii și minerii, sondorii și 
forjării, textiliștii și strungarii se bucură ide rodul întreg al muncii lor, de 
cînd au izgonit pentru totdeauna de pe meleagurile noastre robia capita- 

. listă. Fabricile și uzinele care aparțineau altădată unui grup restrîns de jefu
itori ai poporului, acelei odioase burghezii care a trădat din totdeauna inte- 

•resele țării, aparțin astăzi celor multi, celor ce muncesc. 
' Sub înțeleaptă conducere a partidului, inițiatorul istoricului act al națio- , 
1 nalizării, luptînd cu încredere, cu eroism, clasa muncitoare a dat un răspuns ț ANUL XIII — Nr. 3218 

cum nu se poate mai usturător clevetitorilor din apus, transfugilor natnuți | 
ai oficinelor imperialiste de spionaj, care prevesteau ru-na noastră econo- [ 

' lirică, își bateau joc de capacitatea poporului nostru muncitor de a organiza > 
și conduce industria. Priviți, domnilor imperialiști, cum arată fabricile și J 
uzinele noastre numai după zece ani de la naționalizare! Nu numai că n-am | 
dat înapoi, că n-am stagnat, dar am realizat in acest răstimp de numai J 

' zece ani ceea ce capitaliștii n-au izbutit în mai bine de un secol! In fabricile i 
și uzinele, minele și sondele, întreprinderile și instituțiile naționalizate, s-au j 
produs trasformări radicale, s-a introdus pe scară largă mecanizarea proce- j 
sulei de producție. Cadre de conducere vrednice, cu o inaită calificare, au 
crescut în regimul nostru democrat-popular, mărturie a capacității 
creatoare a poporului muncitor. Șomajtd a rămas o tristă amintire a trecu
tului. Protecția muncii este una din realitățile vremurilor noi și ea este pe 
deplin asigurată. Oamenii muncii din patria noastră nu se mai tem astăzi 
de carceriie capitaliștilor, de „curbele de sacrificiu", de accidentele de muncă 
și amenzile altădată atît de frecvente. S-au ridicat în acești ani zeci și zeci 
de întreprinderi noi: uzina de rulmenți de la Bîrlad, fabrica „Electroputere"

‘ din Craiova, fabrica de antibiotice de la lași, laminorul de țevi de la Ro- 
i man, uzine de îngrășămine chimice, Fabrica de praf de lapte de la Reme-
* tea etc. In ultimii ani, datorită grijii partidului și paralel cu eforturile pen- 
' tru consolidarea și lărgirea industriei existente s-a trecut la producția pentru 
i prima oară în țara noastră a utilajului petrolifer, miner șl energetic, a trac- 
I toarelor și mașinilor agricole, a maselor plastice Au fost create sectoare 
I noi ale industriei chimice, ale industriei materialelor de construcție, ale 
l-industriei extracției de uraniu. T 
I hricat în R.P.R", au ajuns cunoscute la mii de lylometri depărtare
• trie, sînt apreciate la tîrgurile internaționale.
, Oamenii muncii din fabricile și uzinele noastre se bucură astăzi 
I nivel de trai și social-cultural în continuă creștere. Pe lingă fiecare 

cantine, creșe, cămine 
își petrec timpul liber 

și vizitind expoziții. In 
a luat și mișcarea de 
de ațîțare a șovinismului, din-

I

0 IT

Organ al Uniunii de cultura tizicâ și sport din R. P, RomînS

PRIMELE PARTIDE
DE TENIS AU

Primele schimburi de mingi din 
cadrul jocurilor oficiale ale compe
tiției internaționale din Capitală au 
început ieri dimineață în prezența 
unui numeros public. Este firesc ca 
nivelul întrecerilor să nu fi satisfăcut
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ALE CAMPIONATULUI INTERNATIONAL.
FOST URMĂRITE CU MULT INTERES
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I în unele cazuri exigențele cunoscăto- 
i rilor în materie, deoarece ne aflăm de 
! abia' la partidele primului tur de 
I simplu și dublu mixt. Totuși, citeva 
{ meciuri au avut o desfășurare deo- 

de oa- t Astfel, au plăcut cele două parti- 
p '• j de mai importante de la proba de 

de un ! s'mPlu femei: Valeria Kuzmenko-Eleo- 
unitate ! nora R°Ș*anu 6-8,6-2,6-2 și Ecaterina 
de zi i Roșianu—Ciakîrova 8—6, 5—7, 8—6.

inuusii‘~i uidicrid.eiw oe coiisiru£ii€, ai“ ’ „v-*. j . -Produsele rominești. purfmd inscripția „Fa- | ALAe a„'
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{fabrici și uzine s-au amenajat baze sportive modern utilate. Astfel de baze 
-î există la uzinele „lanoș Herbak" din Cluj, la uzinele „23 August" din Bucu- 
â rești, Ia fabrica „Industria Sirmei" d '’ r-îm^u i„ ..~

din Orașul Stalin etc. Colectivele sportive angrenează sute și sute de mii de 
j oameni ai muncii in activitatea sportivă de masă. Oamenii muncii au astăzi 
i la dispoziție echipament și materiale sportive, antrenori cu bună calificare, 
[ condiții științifice de practicare a sportului.
i Cu nețărmurită încredere in partidul nostru iubit, poporul nostru muncitor 
> salută cu bucurie împlinirea unui deceniu de la naționalizarea principalelor 
j mijloace de producție, își manifestă hotărirea de a apăra cuceririle sale revo- 
l luționare și se angajează să consolideze prin noi succese regimul democrat- 
ț^popular, chezășie a construirii societății socialiste în scumpa noastră patrie, 
I Republica Populară Romînă.

nivel de t .................. 1 ' CI
de producție s-au ridicat în acești zece ani 
săli de club, biblioteci etc. Oamenii muncii 
mergînd la teatre și opere, ascultind muzică 
timp, la îndemnul partidului, un uriaș avînf 
fizică și sport Dintr-un mijloc de diversiune,

divertisment al burgheziei, sportul a devenit un prieten al oamenilor 
îmcii, un mijloc de călire fizică a celor ce muncesc. Pe lingă nenumărate

citind' * I” Prima partidă, romîr.ca și-a sur- 
acelasi ț pri^s valoroasa sa adversară, în pri-

I
1
I
I

cultură f mul set prin regularitate in lovituri 
d j și prin mingi bine plasate. In setu- 

ț rile următoare, Kuzmenko a jucat mai 
j hotărît, în schimb Eleonora Roșianu 
• a slăbit nejustificat din ritmul ini- 

i mai mult a lăsat aproape în 
din Cîmpia Turzii, la uzinele „Tractorul" | permanență o impresie de nehotărîre, 

. ■ ... . " ■ , neîncredere Tn posibilitățile sale.
| Sora sa, campioana noastră. Eca- 
’ terina Roșianu a învins tocmai da- 
i tontă voinței într-un final in care 
’ victoria a stat pe muche de cuțit

C. CO.MARNISCHI
N. MARDAN

e i a siam 
i- J țial, ba

(Continuare in pag. 7)

Pentru o wai bună desfășurare a întrecerilor
din prima etapă a Spartachiadei

i Zilele trecute a avut loc o șe- 
jjmță a Comisiei Centr-ale de orga- 

^Kare a Spartachiadei de vară a 
L-r'' tineretului. In cadrul acestei șe- 
i dințe a fost analizat felul în care 
I se desfășoară prima etapa a aces-
| tei competiții de masă în cadrul

regiunii Bacău. Din referatul pre
zentat cu acest prilej de către co
misia regională de organizare a 
Spartachiadei, cît și din coreferatul 
brigăzii de lucru trimisă în această 
regiune de Comisia Centrală, au 

reieșit unele realizări și deficiențe in 
desfășurarea întrecerilor Spartachia- 

_ dei. S-a arătat astfel că Sparta- 
* chiada a însemnat un prilej de rod

nice realizări pentru numeroase co
lective : 
dă. la <
ntuna
Neamț, 
ticipat I

jării cu

sens. Din 
aprecieri

Vigoare, rapiditate, precizie, iată calitățile demonstrate la ani ret 
nament de către italianul Iacobini.

(Foto: I. MlilAICA))

atenția sportului sătesc

sportive din regiune. De pil- 
colectivul „Bradul" din co- 
Gîncina, raionul Piatra 
peste 150 de tineri au par
ia întreceri de atletism și 

fotbal și au luat inițiativa amena
jării cu posibilități locafle a unui 
teren de volei și a unui poligon de 

tir. La colectivul „Betonul" de Ia 
Bicaz, 104 tineri au participat nu

mai la întrecerile de tir, iar nume
roși alți tineri se află în plină* în
trecere la volei, fotbal și trîntă. 
Multe lucruri bune se pot spune și 
despre colectivul sportiv „Hidro- 
energia" de la Stejarul-Bicaz. unde 
în urma unei strînse colaborări 
între organizația de bază UT.M. Ș> 

consiliul colectivului sportiv, s-au a- 
menajat dcuă terenuri de volei și 
o pistă do nc-oice, iar 170 de tineri 
au participat în cadru! Spartachiadei 
la concurs-rile ,de atletism, ciclism 
si volei. In noul oraș muncitoresc 
Onești, raionul Tg. Ocna, s-au 
ganizat întreceri de volei pe 
nurile de curîrtd amenajate.
buie remarcat faptul că în 
oraș s-au construit de ctirînd 
.terenuri de volei și două de 
chet). In rai-nul Piatra Neamț și 
în comuni din raionul Tg.
Gena exislă de asemenea unele fru-

moașe realizări In acest 
păcate, nu aceleași bune 
se pot face despre activitatea din 
cadrul Spartachiadei existentă la 
unele colective ca „Textila“-Buhuși, 
„Constructpru!"—Săvinești, „Trotu-
șul“—Onești etc.

In discuțiile purtate pe marginea 
celor două referate, generalizîndu-se 
învățămintele acestei analize, s-a h- 
rătat că, în cele mai multe locuri, 
comisiile de organizare a Sparta
chiadei 
măsură 
muncii, 
acțiune 
aspectul 
în care 
lor de ia un an Ia altul. S-a ară
tat de asemenea că, în general, co-

ocupă în cea mai mare 
aspectul organizatoric al 
întocmirea planurilor de 
de instructaje, neglijînd 

felul

se 
de 
de 
și

tehnic al întrecerilor,
crește nivelul performanțe-

misiile regionale, raionale și oră
șenești pe ramură de sport nu se 
îngrijesc de felul în care se orga
nizează întrecerile din prima etapă 
a Spartachiadei. ca și majoritatea 
antrenorilor de altfel. Consiliile lo
cale sindicale, secțiile de învățămînt 
și cultură, agricole și sănătate 
îndrumă organele 
direcția sprijinirii Spartachiadei.

In concluziile ședinței, fov. Ion 
Simion, vicepreședinte al țf.C.F.S., 
a arătat că este necesar să se inten
sifice munca de propagandă în ju
rul Spartachiadei, să se axeze în 
această perioadă activitatea colec

tivelor sportive pe întrecerile aces
tei competiții de mase și să se mo

bilizeze cadrele tehnice pentru reușita 
concursurilor.

Succesele obținute pînă acum 
mișcarea sportivă de la sate au 
monstrat în modul cel mai convingă
tor rezervele uriașe care se găsesc în 
satele și comunele patriei. Astăzi, nu
mărul oamenilor muncii de Ia sate 
care practică sportul este de sute de 
mii. In regiuni ca Suceava, Pitești. 
Craiova, Galați, regiunea Stalin, spor
tul sătesc a cunoscut o dezvoltare 
deosebit de largă. Numărul colecti
velor sportive sătești fruntașe cum sînt 
Răcăciuni, Ghimbav, Orțișoara. Recas, 
Frumușeni etc. crește mereu și aproa
pe ?n fiecare regiune întîlnești colective 
tn care marea majoritate a colectiviș
tilor. muncitorilor agricoli sau țăra
nilor muncitori sînt preocupați de ac
tivitatea sportivă. Poposind în alte^ 
comune, te oprești cu admirație în / 
fața bazelor sportive pe cît de variate 
pe atît de frumoase. 7

Nu pretutindeni însă activiștii spor- 3 
tivi au știut sau au avut posibilitate x 
pînă acum să răspundă dragostei de 
sport a țăranilor muncitori. Sînt încă \ 
multe sate și comune în care nu exis-/ 
tă nici un teren de sport, în care n-a\
fest înființat colectiv sportiv, în carel/îăl ABII? 
locuitorii — dar mai ales tineretul —RBM E» 
așteaptă să fie ajutați pentru a în-^ 
jgheba la început o modestă activi
tate sportivă și apoi s-o dezvolte trep
tat. La sate există încă mii de fl-i

I neri talentați dar care... nu fac\ Simbătă a părăsit Capitala un gru/iț 
f de călăreți compus dm Mihai fîmu, 

 1 Vasile Pinciu, Gh. Antohi și Ă. Longo- 
— , , . , . ,-------------- leare vor participa la un mare concurg:

8 bpartaCnidOCI de vara? internațional organizat la Wroclaw, 
” i întrecerile au lor. mfre 12 și 15

PENTATLON MODERIt

nu
în subordine în

400 participant! la un concurs din prima etapă

de 
de-

sport. Cîți trăgători, luptători, halte’-» 
rofili, înotători, fotbaliști, boxeri satri 
gimnaști de valoare n-ar putea fi, 
recrutați ' ’ - • -
Deosebita 
astăzi privit sportul sătesc ne îndrep-i 
tățește să așteptăm noi și frumoasei: 
succese în dezvoltarea activității spor-; 
tive de la sate. Să poposim mai des 
fn mijlocul acestor tineri, să-i ajutănfc 
să organizeze colective sprrtive puterz- 
nice. Să urmăm exemplul regiunildț- 
Suceava, regiunea Stalin și &aiov» 
care organizează competiții special re-! 
zervate sportivilor de Ia sate, să lup-< 
tăm pentru succesul acțiunilor centralei- 
inițiate de L'CFS.

din rîndurile acestora ?,■ 
atenție cu • care este:

• Sportivii romîni la concursul* 
international de ia Wroclaw

or- 
tere- 
(Tre- 
acest 
șapte 
bas-

tn cadrul primei 
a Spartachiadei. ț 

fotografie: un as- 
din timpul Con

întrecerile au lor. t*tre 12 și 15

Stadionul
Capitală a
lele trecute 

f J entuziasm
pista de 
gropile de 
terenul de

400 de sportivi si sportivei Dan Ione seu, Wilhelm Roman și Ilris- 
din cooperația' meșteșu\tu Lichiardopol.
gărească (colectivul K'O'T |t A |
ința București") s-au In-*
trecut
etape

In
pect 
cursului de atletism.

P.T.T. din ( 
fremătat ti
de nestăvilit, 

tineresc.
atletism,
sărituri,
volei, peste ^tre, alcătuită din: Dumitru

• Sportivii romîni concurează 
la Varșovia

Pel Miine incep la Varșovia campiona- 
la\tele internaționale de pentatlon mo+ 

fdern ale R. P. Polone. La această in^ 
Pe\trecere participă și echipa țării noas-r 

Li'. ..... .1 Țintea/,

• Joi,
R.P.R.

două jocuri în Cupa

de specialitate a progra- 
ioi 12 iunie celelalte două 

........................................1 
C.C.A. — C. 5.

Federația
mat pentru __
jocuri din cadrul sferturilor de finală 
'ale Cupei R.P.R ' C.C.A, — C. S-
Oradea la Orașul Stalin și Știința 
Timișoara — Dinamo Cluj la Oradeațj



Probleme ale aprovizionării cu material sportiv ISăpiămîii^L sportului școlar
'—PENTRU ÎNCEPUT,VA RUGAM 
SA NE REDAȚI IN CITEVA CUVIN
TE PROFILUL ORGANIZATORIC AL 
ÎNTREPRINDERII DE DIFUZARE 
A MATERIALELOR SPORTIVE.

— IDMS-ul are — am putea spu
ne — o sarcină dublă: aprovizionarea 
unităților IDMS cu sortimente cit 
rnai variate și aprovizionarea unități
lor OCL cu articole strict sportive 
(discuri, schiuri, sulițe, ghete de fot
bal, pantofi de atletism etc.). Aceas
tă dublă sarcină izvorăște din faptul 
că IDMS-ul — organizație comercială 
depinzînd de UCFS — nu are unități 
proprii decât în centrele regionale și 
In cîteva orașe ca: Arad, Reșița, Si
biu etc. De curînd, a luat ființă un 
astfel de centru și la Piatra Neamț. 
Pentru buna organizare a aprovizio
nării cu materiale, IDMS-ul are 
pozite de gross în cîteva centre 
țară: Timișoara, Orașul Stalin, 
cău. Cluj, București.

— OARE ESTE SFERA DE PRO
DUCȚIE? CE PROBLEME 
LE RIDICA PRODUCȚIA 
LULUI SPORTIV?

— Trebuie precizat că 
sealizează aprovizionarea 
sale de desfacere și a depozitelor de 
gross cu material „strict sportiv" și 
articole comune produse de întreprin
deri proprii, de întreprinderi de stat 
și de cooperative. Întreprinderi cum 
sânt „Simion Bărnuțiu" din Sebeș 
Alba, „Flacăra roșie" București, 
„Bella Brainer" București, „Tricota
jul roșu" București sau cooperative 
ca „Solidaritatea" Reghin, „Spor- 
tind" Tîrgul Secuesc, produc pentru 
mișcarea sportivă importante cantități 
de materia] sportiv. Firește, n-am e- 
mtmerat decit un număr redus de în
treprinderi și cooperative. In ceea ce 
privește sfera, de producție, aceasta 
este foarte largă. IDMS-ul se stră
duiește să asigure aprovizionarea co
lectivelor sportive și a sportivilor cu 
echipament și încălțăminte pentru 
toate ramurile de sport, cu materia
le necesare practicării jocurilor spor
tive și sporturilor individuale, cu ma
teriale de turism, pescuit sportiv și 
vînătoare etc. Principalele probleme 
pe care Ie ridică producția de mate
rial sportiv privesc CANTITATEA si 
CALITATEA.

— PENTRU CA A VENIT VOR
BA: CE NE PUTEȚI SPUNE IN
ACEASTA DIRECȚIE?

— In desfacerea unităților 
există circa 600 de sortimente 
cuprind ansamblul specific al 

‘ tarului sportiv. Cantitatea în 
«înt produse aceste sortimente 
fci general, satisfăcătoare, deși în ul
timii ani, și mai ales de la apariția

Interviu cu
director

tor. Paul Lessen 
al l D. M. S.

de- 
din 
Ba-

ESENȚIA- 
MATERIA-

IDMSjul 
unităților

1DMS 
care 

inven
tare 
este.

lntîlnirea se va desfășura pe stat 
dionul Tineretului II, începînd de la 
ora 18.
• La cursul de inițiere în natațio 

organizat de federația de specialitate 
și de Direcția educației tineretului 
școlar la centrul de înot „Danie Gher
man" s a înscris — pentru seria I 
un număr de aproape 1200 elevi și 
eleve de la școlile elementare și me" 
dii (ciclul 1). Comisia organizatoare 
a luat toate măsurile pentru ca 84 
cești tineri iubitori ai natației să aibă 
condiții optime pentru învățarea aces= 
tei discipline sportive. Pină la fermii 
narea vacanței de vară vor mai fi op* 
ganizate încă cinci serii.

• Concursul atletic de verificare a
lotului Capitalei, desfășurat pe stadio
nul Tineretului, a scos în relief forma 
excelentă în care se află majoritatea 
atleților din acest lot. lață cîteva din
tre rezultatele tehnice: FETE. Lun
gime: 1. Margareta Miliadis 4,97 m. 
2. Constanța Pană 4,69 m. 3. Elvira 
Bădișor 4,62 m. 500 m.: 1. Lucreția 
Stancu 1:26,7, 2. Virginia Ciulinaru 
1:28,1. 3. Luminița Năstase
înălțime: Mariana Stancu 1,38 m, 2. 
Smaranda Poenăreanu 1,30 m. Greu
tate: Angela Marinescu 9,31 m. 2. M. 
Stancu 8,54 m. BĂIEȚI. înălțime: 
Constantin Semen 1,66 m. 2. Constan
tin Dinicoiu 1,60 m. 3. Mihai Mari
nescu 1,55 m. Cu acest concurs s-au 
încheiat pregătirile lotului școlar de 
atletism al Capitalei în vederea fina
lelor campionatului republican de atle
tism, care urmează să se desfășoare 
în zilele de 14 și 15 iunie la Ploești.

• Săptămîna sportului școlar se va 
încheia joi 12 iunie o dată cu finala 
turneului de rugbi, în cadrul căruia 
se vor înfrunta echipele școlii profe
sionale nr. 4 Galvani Tei (prof. Gh. 
Nfcolau) și școlii medii nr. 35 — Li
ceul sportiv (antrenor D. Ionescu).

rescu“ dn Tg. Jiu) de calitate neco
respunzătoare. De asemenea, sînt 
încă neglijențe în producția mingilor 
de fotbal cu ventil, problem* nere
zolvate în privința coloranților și 
modelelor etc. Există însă în toate 
aceste domenii o permanentă preo
cupare pentru îmbunătățirea calitiții 
producției de material sportiv.

— O ULTIMA ÎNTREBARE : 
CUM POATE’ FI ÎMBUNĂTĂȚITĂ 
APROVIZIONAREA COLECTIVE
LOR SPORTIVE MAI ÎNDEPĂR
TATE DE CENTRUL DE REGIUNE 
ȘI IN SPECIAL A COLECTIVE

LOR SPORTIVE SĂTEȘTI?
— Răspunsul definitiv va mai în- 

tirzia puțin. Vă pot spune însă că 
acest lucru ne preocupă foarte mult 
și în prezent studiem posibilitatea 
aprovizionării acestor colective spor
tive prin comenzi directe. Și pentru 
că discuția noastră s-a apropiat de 
sfîrșit, vreau să vă mai spun că în 
curînd colectivele sportive și duhu
rile sportive vor putea să-și procure 
prin rețeaua ÎDMS nu numai mate
rial sportiv, ci și cărți sportive de 
specialitate.

Wîe2 
sportive 
și, ca urmare, necesită

țile colectivelor au crescut și în ceea 
ce privește aprovizionarea cu material 
sportiv.

Avem unități fruntașe în desface
rea de produse (Ploești, Cluj, Ba
cău, Orașul Stalin, București). As
tăzi se fabrică mult material sportiv. 
Totuși, unele articole nu ajung, nu 
acoperă încă cererile. Mă refer la 
palete de tenis de masă, rachete de 
tenis, aparate de gimnastică, mese 
de tenis de masă', mese de șah și 
mingi de tenis de masă. Aceste arti
cole au lipsit în ultimele luni; dar 
în semestrul al doilea și această 
problemă își va găsi rezolvarea. In 
privința calității, este clar că ea s-a 
îmbunătățit mult in ultimii ani. To
tuși, pînă de curînd IDMS-ul pri
mea de pildă chiloți de sport (de la 
fabrica de confecții „T. Vladimi-

Hotărîrii din 
colectivelor 
considerabil

1957, activitatea 
s-a dezvoltat

1:29,4.
lilț x<.
Greu-

HLa Ce(eria I.'
Organizată de Ministerul Transpor

turilor — Departamentul Căilor Fe
rate — cea de a treia Ceferiadă a șco
lilor profesionale de ucenici s-a bucu
rat și în acest an de un deplin suc
ces.'Aproape toți reprezentanții spor
tivi ai celor șase regionale. G.F.R. 
(București, Craiova, Cluj, Iași, Timi
șoara și Orașul Stalin) ș-au prezentat, 
în general, bine pregătiți și animați 
de dorința de a obține performanțe 
meritorii, lucru pe care, de altfel, l-au 
reușit. Sublinierea noastră este vala
bilă’, în special, pentru întrecerile de 
volei și atletism, lată rezultatele teh
nice înregistrate:

ATLETISM. înălțime :: 1. Victor Ul- 
pașin (șc. prof. Gr. Roșie) 1,62 m;
2. Ton Simon (Atei. Timișoara) 1,54 m;
3. C. Bufureanu (Atei. C.F.R. Iași) 
1,54; 100 in.: 1. N. Căpătînă (Dep. Timiș. 
Triaj) 12,5 sec. 2. Al. Salomeea (Șc. 
prof. Gr. Rosie) 12,7 sec.; 3. S. Groza 
(Atei. C.F.R. Cluj) 12,7 sec.; 400 m.:
1. Gh. Ionescu (Șc. T. C. Buc.) 56,6
2. V. Chicinaș (Atei. C.F.R. Cluj) 
58,2; 3 N. Tihan (Șc. prof. Gr. Roșie) 
59,4. In afara concursului, ca invitat 
a concurat și elevul Gh. Corșatea 
(Sc. prof. T. C. Buc.) realizînd timpul 
de 55,0 sec. 1000 m.: Gh .Selejan (At. 
C.F.R. Arad) 2:50,2; 2. I. Călin (Șc. 
prof. Gr. R.) 2:51, 8; 3. Al. Voiculescu 
(Depoul Timiș. Triaj) 2:54,8. In

ț.I f .a șco’i or proiesiona
concursului Gh. Corșatea a obți-
timpul de 2:49,3. Lungime: 4. Al.

fara
nut . . ...
Salomeea (Șc. prof. Gr. R.) 5,59 m.; 
2. C. Buțureanu (Atei. C.F.R. Iași) 
5.49 m.; 3. 1. Barbu (Atei. C.F.R. Si
biu) 5,32 m. Ștafeta 4x100 m.: 1. Atei, 
reg. Timișoara 48,8 sec. (Gvenge, 
Ciobănaș, Gogan, Simion); Greutate 
(5 kg) 1. P. Coadă (Dep. C.F.R. Ti
mișoara) 12,30 m., 2. H. Răcoare 
(Dep. Timiș. Triaj) 12,19 m.; 3. Mi
hai Drăgusin (D.T.R.N.A. Craiova) 
11,59 m.

VOLEI. 1. Regiunea București (Atei. 
C.F.R.
C.F.R.
Timiș

Palas) 2. Regiunea Iași (Dep.
Iași) 3. Regiunea Stalin (Atei. 
Triaj).

Pe teme educative

0 intîmplare neobișnuită 
și mai multe concluzii care se impun

Doar cîteva minute mai rămăse
seră pînă la începerea partidei 
de fotbal dintre echipele școli

lor profesionale „Mao Tze-dun“ și 
dludor Vladtmirescu" și una din prin
cipalele probleme — cine va 'arbitra? 
:— nu fusese încă rezolvată.

De fapt, prin înțelegerea survenită 
între conducerile celor două școli, ar
bitrul urma să fie programat de școa
la profesională Tudor Vladimirescu, 
printr-unul dintre profesorii ei de edu
cație fizică, tov. I. Isac. Căutări za
darnicei Prof. Isac n-a reușit pînă in 
ajunul jocului să găsească un arbitru 
disponibil. Și totuși, o soluție trebuia 
găsită. A propus-o conducătorul echi
pei M.T.D., prof, de educație fizică 
y. Dăscălescu:

— Arbitrați dvs., tovarășe Isac. Ca 
antrenor de' fotbal vă pricepeți, desi
gur, și la arbitraj...

Convenția o dată încheiată, echipele 
tm început jocul... De-a lungul parti
dei cei de fa M.T.D. au inițiaiiva și 
pînă aproape de fluierul final conduc 
CU 1—0. Dar, deși ceasul ara'â că 
cele 90 minute de’ joc s-au consumat, 
arbitrul n-are de gînd să fluiere sfîr- 
țitul întrecerii. Iată-ne în min. 94: e- 
levii de la T. V. inițiază un atac, res
pins însă corect de apărarea adversă. 
Un fluier prelung. S-a terminat me
ciul? Nu. S-a întîmplat altceva: unul 
din atacanții de la T. V. aflat în ca
reul de 6 m. a fost „jenat" să șuteze. 
Cel puțin așa motivează arbitrul. Și 
dictează, în consecință, lovitură de pe
deapsă. Hotărîrea este primită, firește, 
cu proteste de către jucătorii de la 
'M.T.D. Mai mult, unul dintre atacanții 
echipei M.T.D., Petre Mihăilescu cere 
chiar socoteală arbitrului într-un lim
baj care este departe de a liniști spi
ritele. Spectatorii asistă în continuare 
la următorul episod: jucătorul Mihăi- 
lesr,L cSte fugărit de arbitru sub prrvi- 
r?’'1 pline de stupefacție ale celorlalți 
Jucători. Cînd, îrț cele din urmă, fu-

Ie Je ucenici
pe stadionul Giu- 
fotbal. Ele s-au

Lumi au continuat 
Iești întrecerile de 
soldat cu următoarele rezultate: re
gionala Stalin 
3—1, regionala 
nala Cluj 3—1 și firfala dintre regio
nala Iași și 

2—0 (1—0). In clasamentul general 
primele locuri au fost ocupate de 
regionalele: 1. București, 2. Timișolara 
și 3. Stalin. La amiază, pe același 
stadion a 
închidere, 
decernate
numeroase 
sportive.

- regionala Craiova 
București — regio-

regionala Timișoara

La amiază, pe același 
avut loc festivitatea de 

cu prilejul căreia au fost 
celor nfai buni sportivi' 
echipamente și materiale

întrecerile 
s-au desfășurat.

de volei au plăcut spectatorilor prin dtrzenia cu
In fotografie, fază din meciul dintre regionala Bucu

rești—Iași.găritul nu mai poate fi prins, arbitrul 
își reia atribuțiile. Lovitura de pedeap
să este transformată și tabela de 
marcaj indică 1—1.

Partida, desfășurîndu-se sistem 
turneu, trebuia stabilit însă un 
învingător. Iată de ce meciul 

continuă în prelungiri. Continuă, este 
un fel de a spune, pentru că elevii 
de la M.T.D. nu se mai pot concentra 
asupra jocului. Și în atmosfera încăr
cată care s-a creat, arbitrul vine din 
nou cu o hotărîre (discutabilă): o lo
vitură filieră în urma căreia elevii de 
la T.V. preiau conducerea. Meciul 
este însă jucat. Bucuria elevilor școlii 
profesionale T. V. nu mai cunoaște 
margini. Ei aduc mulțumiri arbitrului, 
care este în același timp și... antreno
rul lor. In schimb, elevii de la M.T.D. 
asaltează pe arbitru, cerîndu-i din nou 
socoteală. Cel care-1 interpelează în 
mod direct este acum Marius Drag- 
nea. Firește, folosind același limbaj ca 
și colegul său. In loc de orice expli
cație, arbitrul, enervat, îl... bruschează.

Iată și epilogul întîmplării pe 
care v-am relatat-o: școala oro- 

fesiorfală T. V. s-a calificat 
— mai departe — în campionat, ele
vul Dragtma urmează un... tratament 
la policlinica din cartierul său, iar 
piof. Isac (la ancheta care s-a făcut 
pe marginea acestui incident) a fost 
scos basma curată de către directorul 
școlii respective. însăși Direcția Cadre 
și Invățămînt din Ministerul industriei 
Grele nu tratează cum trebuie inciden
tul, și, deci, nu trage concluziile care 
se impun. Din comportarea elevilor 
Mihăilesctl și Dragnea nu rezultă că 
și la școala profesională M.T.D. pro
blema educației este neglijată în mare 
măsură? Sîntenî ferm încredințați că 
o analiză temeinică pe care o sugerăm 
Direcției Educației Tineretului Școlar 

. din M.I.C. ar putea scoate la ivea'ă 
și alte concluzii. Le asfentăi”...

TIBERIU STAMA

0 dovada a dezvoltării 
sportului feminin 

în regiunea Ploești
Timp de aproape trei luni s-au des

fășurat în regiunea Ploești întrecerile 
primei Spartachiade a tetelor, compe
tiție organizată de comitetul regional 
U.T.M. în colaborare cu consiliul re
gional U.C.F.S. Folosind experiența 
dobîndită anul trecut cu prilejul or
ganizării unei asemenea competiții în 
raionul Tîrgoviște, eele două ergane 
și-au propus extinderea competiției pe 
întreaga regiune, cu scopul de a a- 
trage masele de tinere în activitatea 
sportivă și în special în practicarea 
unor sporturi mai puțin dczv.iltate în 
rîndul acestora. In regulamentul com
petiției au fost înscrise 8 discipline 
sportive: atletism, gimnastică, tir, 
handbal, volei, baschet, șah și ciclism.

Recent, aproape 300 tinere din cele 
peste 25.000 participante, s-an intihirt 
la Ploești unde și-au disputat intii^K 
tea în cadrul etapei regionale. 
balistele de la Recolta Săcuieni (raion 
Tîrgoviște) au obținut locul 1 in con
fruntarea ctt jucătoarele din Ploești, 
Buzău, Văleni de Munte și Cislău. 
Voleibalistele din Rm. Sărat s-au do
vedit cele mai bune din 14 echipe. La 
baschet, campioane regionale au de
venit sportivele de la Progresul Buzău.

In întrecerile de atletism au fost 
obținute cîteva rezultate bune dintre 
care notănu Smaranda Ciocan 9.25 m 
Ia greutate, -*f. Godrcgea 4^*4 m ia 
lungime.

Prima Spartachia dă a fetelor din 
regiunea Ploești s-a dovedit o com
petiție deosebit de utilă prin rezulta
tele obținute: creșterea membrilor 
U.C.F.S. cu peste 5.000 tinere ; aproa
pe 1.000 de noi aderente la atletism* 
obținerea insignei G.M.A. de către 500 
tinere ; înființarea a 93 noi echipe de 
volei, 85 echipe de tir, 17 echipe de 
handbal, 17 de baschet. Ea a arătat 
totodată dorința tinerelor din regiunea 
noastră de a participa la viața sj— 
tivă cît și posibilitățile locale del 
ganizare a sportului de mase.

Ion Oprescu și Mircea Angelescu 
corespondenți

SPARTACHIAOA DE VARA A TINERETULUI
Sportivi fruntași 

ai duhului Progresul, 
în mijlocul participărilor
Parcul sportiv din str. dr. Staicovici cunoaște deParcul sportiv din str. dr. Staicovici cunoaște de la 

începutul sezonului sportiv în aer liber o animație puțin 
obișnuită. Pe terenurile de volei, tenis, baschet și fotbal, 
ca și la gropile de sărituri, la cercurile de aruncări sau 
pe pista de atletism, zeci și zeci de tineri și tinere apar- 
ținînd colectivului sportiv Progresul Finanțe Bănci se 
întrec în aceste zile în concursurile din cadrul Sparta- 
chiadei de vară. In ziua în care am vizitat și noi această 
bază am remarcat și un alt aspect demn de relevat: nu
meroși sportivi fruntași de la clubul Progresul — fie că 
era vorba de baschetbalistele Zamfirița Beiu, Niculkia lo- 
nescu sau Irina Boghiță, de atletele Geta Georgescu sau 
Alexandrina Tănase, de fotbaliștii Viorel Mr.teianu sau 
Eugen Banciu — urmăreau cu vădit interes întrecerile. 
Antrenorul de atletism, N. Gurău, ne-a semnalat faptul 
că sportivii fruntași ai clubului pot fi văzuți deseori în 
mijlocul participanților la această mare competiție de 
masă, dînd îndrumări tehnice sau corectînd 
sită a vreunui concurent la atletism, volei etc. 
din cadrul Spartachiadei de vară, colectivul 
greșul Finanțe Bănci are înscrise un număr 
de fotbal, 11 de volei și sute de atleți și 
în curs de desfășurare și întrecerile de natație și tir. 
Comisia de organizare a întrecerilor din cadrul Sparta
chiadei de vară formată din tehnicienii G. Zugrăvesc-a 
și Tr. Mogîldici se remarcă printr-o muncă rodnică și 
mai ales multilaterală. Ei îndrumă nu numai salariații 
unităților bancare din Capitală, ci și numeroși elevi care 
asaltează zilnic terenurile de sport ale parcului. Acum, 
în vacanța de vară, elevii de la diverse școli găsesc aici 
condiții optime de desfășurare a unei activități sportive 
variate și organizate.

poziția gre- 
In întrecerile 
sportiv Pro- 
de 8 echipe 
atlete. Sînt

întreceri la cîteva 
sau Ia toate disciplinele

Ce fel 
dei ? Să 
sporturi _ _
unele sporturi, nu vom face oare o treabă pe jumătate ? 
Iată întrebări care îi frămîntă pe activiștii noștri sportivi. 

Firește, ar fi de dorit ca fiecare din cele 10 sporturi ala 
Spartachiadei de vară să se bucure de atenție, dar a- 
ceasta nu înseamnă că un colectiv care a desfășurat în
treceri la numai 2—3 discipline sportive, dar întreceri 
temeinic organizate și cu un mare număr de parlicipanți, 
n-a făcut o treabă bună. De altfel, așa și este bine : 
consiliile colectivelor sportive trebuie să se orienteze în 
cadrul Spartachiadei după preferințele masei de membri 
și nu după „necesitatea" de a raporta disputarea de con
cursuri la toate sau aproape toate sporturile cuprinse în 
Spariactuadă. De ce, de pi- dă, să compromitem bana des
fășurare a unui campionat de fotbal sau volei, capabil să 
angreneze întreaga masă a salariaților dintr-o fabrică, 
de dragul trecerii în scripte și a unei competiții într-o 
ramură de sport (sau mai multe) care nu prea se bucură 
de popularitate printre muncitorii de acolo.

Aceasta nu înseamnă însă că dacă în respectiva în
treprindere se găsesc — să zicem — și amatori de 
oină, handbal sau ciclism, consiliul colectivului să-i în
demne neapărat la... fotbal, pentru că sportul acesta se 
bucură de adeziunea majorității saiariaților ! Activiștilor 
sportivi trebuie să le fie clar că un succes cantitativ, 
fără a fi dublat și de un succes calitativ, nu înseamnă 
o adevărată reușită în cadrul Spartachiadei. Ei au însă 
și o altă datorie: aceea de a face ca tot mai multe 
sporturi să se bucure de o popularitate apropiată cu a 
fotbalului. Este cazul oinsi, al cărui regulament e prea 
pu’in cunoscut în cele mai multe locuri sau al hand
balului.

de întreceri să organizăm în cadrul Spartachia- 
dăm prioritate unuia sau altuia din cele 10 

incluse în regulament? Dar dacă vom neglija

întreaga masă a salariaților dintr-o fabrică,



Astăzi ia sfîrșit prima sesiune de comunicări 
in problemele educației fizice a maselor

După finalele întrecerilor pe echipe la popice

Titlurile de campion sînt în mîini bune
Snagou 9 (prin telefon de la trimi

sul nostru). ■— Duminică după-amiază 
ă Început ia Snagov prima sesiune de 
comunicări în problemele educației fi
zice a maselor.

Prima zi a fost rezervată studierii 
fnaterialelor ce urmau a fi prezentate. 
Lucrările propriu-zise au început ieri. 
In cursul dimineții, prof. I. Mihăilă a 
expus un amplu referat despre „Pers
pectivele dezvoltării teoretice și prac
tice a educației fizice a maselor in 
tara noastră" în cadrul căruia s-au 
făcut precizări în privința sferei și 
conținutului educației fizice a maselor 
cat și propuneri și sugestii in scopul 
dezvoltării în perspectivă a acestei 
importante activități. In cadrul unei 
succinte comunicări dr. M. Dorel a 
țraJat despre „Munca de cercetare ști
ințifică in domeniul educației fizice a

maselor" subliniind necesitatea inten
sificării muncii științifice în acest do 
meniu. Prof. V. Maziliu a prezentat 
In continuare două comunicări: una 
privind necesitatea introducerii unui 
sistem competițional de masă cu ca
racter permanent în colectivele spor
tive, cealaltă conținînd propuneri pen
tru îmbunătățirea activității G.M.A. 
Au urmat discuții, la care a participat 
majoritatea invitaților. In cursul după- 
amiezii au fost prezentate și discutate 
comunicarea prof. Nicu Alexe despre 
conținutul și metodica procesului de 
educație fizică a copiilor de virstă pre
școlară — grupa ceor mari si cea a 
dr. C. Calavrezzo, despre „însemnă
tatea educației fizice pentru creșe și 
casele copilului". Lucrările sesiunii vor 
lua sfîrsit astăzi.

V. ARNAUTU

Printre micii jucători de fotbal

Cînd vorbim despre comportarea 
echipelor de popice mai ales din punct 
de vedere al omogenității, ne referim 
—■ spre deosebire de cite sporturi — 
la randamentul individual, superior, pe 
care trebuie să-l dea fiecare compo
nent. De aceea comportarea indivi
duală constituie cheia succesului unei 
echipe. Recolta M.A.S. București (fe
minin) și C.S. Oradea (masculin), 
actualele campioane ale țării, și-au 
surclasat toate adversarele pentru că 
au avut în componenta lor jucătoare 
și jucători de forte sensibil egale, iar 
majoritatea dintre ei a atins la Bucu
rești cea mai bună formă. Este cazul 
jucătoarei Erica Arion, care a realizat 
din 3 partide o medie de 396 p.d. 
(100 bile mixte). Olimpia Popescu 
378 p.d.: Crista Rezac 378 p.d.; Iosif 
Szabo 813 p.d. (din 3 meciuri, 200 
bile mixte). Ladislau Gallo 803 p.d. 
și Iuliu Erdev in ultimele două jocuri 
cînd a dobor it 896 și apoi 801 popice.

In clasamentul performerilor, primul 
loc il deține popicarul ploeștean Ion

Dragomirescu, oare pregătindu-se cu 
multă conștiinciozitate a realizat în 
cele 3 partide procentaje valoroase și 
apropiate: 809, 828 și 855, recitate 
constante și de un nivel superior. La 
femei Ana Felseghi (Voința Sibiu) a 
totalizat din 3 jocuri o medie de 399 
p.d., obținând în Miluirea cu Oțelul 
Roșu Tg. Mureș o remarcabilă perfor
mantă: 414 p.d. Au mai corespuns aș
teptărilor Ilona Nagy (Oț. R. Tg. Mu
reș), Wilhelmirfa Besinger (V. Timi
șoara), Ivan Victor (Petrolul Ploești) 
și parțial Maria Corpoș (V. Timișoa
ra), I. Dinescu, N. Ioanid (ambii de. 
la Petrolul Ploești) și N. Vasilat 
(Unirea Roman).

O simplă cercetare a întregului ta
bel cu procentajele individuale ne arată 
clar că o serie de echipe cu popicari 
consacrați au evoluat cu mult sub ni
velul posibilităților lor. Explicația a- 
cestei comportări o găsim în lipsa de 
calm (Unirea Roman, Petrolul Ploești, 
etc.). De altfel această lacună a putut 
fi observată la majoritatea jucătorilor

noștri fruntași, care atunci cînd sînt 
conduși de adversari direcți nu găsesa 
resurse pentru a-și stăpîni nervii. A- 
ceastă deficiență, dacă nu va fi reme
diată in cel mai scurt timp, va a-, 
trage după sine pericolul unor re
zultate nesatisfăcătoare în proiecta-, 
tele întîlniri internaționale din acest 
an.

Și acum o veste bună: au fost star 
bilite primele recorduri ale R.P.R. Au
torii: INDIVIDUAL: Au'a Felseghi 
(Voința Sibiu) 10G bile mixte 414 p.d., 
Ion Dragomirescu (Petrolul Ploești) 
200 bile mixte 855 p.d. ECHIPE: Vo„ 
ința Sibiu (feminin) 2257 p.d. (6 jucă-, 
toare, 100 bile mixte), C.S. Oradea! 
(masculin) 4811 p.d. (6 jucători, 200, 
bite mixte). Actualele recorduri națio
nale vor putea fi corectate numai în 
finala campionatului republican indi
vidual din acest an și în viitoarele, 
concursuri speciale organizate de Fe
derația. romii tă de popice. |

TR. 1OANIȚESCU
Nu sînt puține colectivele sportive 

care acordă atenție pregătirii celor 
mai tineri fotbaliști — copiii. Mulți 
dintre cititorii acestor rînduri au a 
vut desigur ocazia să-i vadă pe. ta- 
lentații „pitici" jucînd în deschidere 
la întîfnîrile de prima categorie. „Pi
ticii" au însă și un campionat al k>r 
tn Capitală. Un campionat în care 
pe primul loc se află echipa Rapid, 
cu 10- meciuri jucate, tot atîtea cîști- 
gate și un golaveraj de invidiat: 
3§:2f L-am rugat pe antrenorul mici
ți* jucători, fostul internațional ra- 
pîdist Ion Costea, să ne împărtășeas
că felul în care a izbutit să îmbine 
^spectuî de masă al muncii sale cu 
JE-.l de performanță.

Pe stadionul Giulețd, ne-a 
spus antrenorul Costea, avem perio
dic adevărate trialuri pentru selec
ționarea micilor jucători. Vin zeci de 
copii din cartier, fii de mcncitori fe

roviari, elevi de Ia liceal „Aure! 
Vlaicu", de Ia liceul de băieți nr. 3, 
de la școlile profesionale din împre
jurimi. Nu mă mulțumesc să-i văd 
jucind o dată, li mai chem de frică 
două-trei ori,, pînă cînd mă lămuresc 
asupra adevăratelor lor posibilități. 
Acum, de pildă, noi avem un lot de 
50 de copii. Unii dintre ei vor pro
mova peste un timp în echipele de 
juniori. De aceea, chiar luna aceasta 
vom începe o nouă selecție. Cred că 
în primul rind contează crearea unei 
baze de mase. Cînd există un 
număr corespunzător de copii, antre
norul are posibilitatea să aleagă. De
sigur, pentru aceasta este nevoie și 
de timp. Un singur antrenor nu se 
va putea ocupa în bune condițiuni 
de creșterea „piticilor", dacă nu va 
fi ajutat de fotbaliștii fruntași sau de 
alți antrenori. De la noi, de la Rapid, 
singurul jucător care vine în mijlocul 
copiilor este Macri. Apoi, trebuie du
să o politică justă de promovare a 
copiilor în echipele de juniori și de 
aci în cele de seniori. Echipele tre
buie să-și crească cadre proprii, să 
nu alerge după jucători gata formați. 
Dintre „piticii" mei s-an ridicat Lea- 
hevici, Coe, Șerban, Rădulescu și vă 
asigur că în curind veți auzi și de 
alții: Dinu Constantin, C. Cimpoca, 
P. Grăjdarn, L. Lăzărescu, Em. Du- 
mi tr iu".

ia

Arbitri de „cursă lungă
cînd pleacă la

se
Fiecare dintre noi, 

drum cu vrea treabă oarecare, 
bucură dacă nu trebuie să se tram
baleze prea mult cu trenul. Ori cit 
ar fi o deplasare de plăcută — mai 
schimbi decorul, mai cunoști oameni, 
mai vezi lucruri noi și frumoase — 
totuși omul parcă e mai mulțumit 
cind are de făcut doar un drum de 
cîteva ore, pînă la Buzău, sau — 
hai să zicem — pînă- la Orașul Sta
lin, 
știm și 
Sighet, 
pînă i

Ăsta 
oricărui 
că i 
zică

decit să meargă cale lungă, 
noi, până la Sala Mare sau 
cile 14—15 ore cu trenuL 

se urăște I..
e cazul nostru, al dv„ al 
om obișnuit. Nu știați insă 

există și oameni care, in loc să 
i „mersi" cind au de făcut cite 

un drum scurt cu trenul, evită cit 
pot astfel de deplasări și, dimpotrivă 
frec ce fac ca să plece cit mai de
parte.

Ciudată preferință, nu ?
Dacă vom intra însă in miezul 

lucrurilor, vom vedea că „misterul"

Jioi msmbri în U.C.F.Snoi secții în colectivele sportive
Această corelație este și ca speci

fică rodnicei perioade de reorganizare 
a îmișcării sportive. Intr-adevăr, îna
inte vreme creșterea numărului de 
membri de colectiv însemna, în fapt, 
aparenta întărire a cercurilor sporti
ve' în care — de cele mai multe ori 
—’nu se desfășura nici un fel de ac
tivitate. Membrii erau... înregistrați și 
colectivul sportiv era mulțumit că 
poate raporta cifre care nu exorimau 
cîtuși de puțin situația angrenării oa
menilor muncii în practicarea orga
nizată a sportului. Doar în unele 
cercuri sportive unde exista o oare
care preocupare, membrii colectivului 
erau atrași în activitatea sportivă de 
masă: întrecerile pentru cucerirea in
signei GMA, Spartachiada tineretu
lui etc., în secțiile pe ramură de 
sport avîrxl „dreptul" de a intra 
doar... talentele. Acum, membrii UCFS 
sînt încadrați în secții, în diferite 
grupe de începători sau avansați în 
funcție de pregătirea și posibilitățile

»
lor. Acum, nai membri în UCFS în
seamnă noi secții pe ramură de sport. 
Cei care s-au înscris în UCFS nu 
vor să fie simpli membri pasivi așa 
cum se întîmpla în trecut, ci vor să 
practice sportul preferat, să sprijine 
intens activitatea colectivului din care 
fac parte. Și astfel se- realizează o 
sarcină de frunte a mișcării sportive: 
constituirea unor secții puternice pe 
ramară de sport. La numeroase co
lective sportive din Cluj, București, 
lași. Oradea, Constanța etc. au luat 
ființă noi secții pe ramură de sport 
— la cererea muncitorilor care do
resc să practice handbalul, gimnasti
ca, atletismul, natația sau baschetul. 
Cu prilejul acesta s-au format secții 
în ramuri destul de slab dezvoltate 
în unele regiuni, secții de pescuit 
sportiv și vînătoare etc. In colective 
nu se mai înființează secții în func
ție de echipele participante la dife
rite campionate, ci în raport cu po
sibilitățile colectivului și cu dorinfele

IXXim Contra inactivității.

membril r UCFS (ex. la Tg. Mureș, 
Bacău, Craiova, Sibiu, Baia Mare). 
Un alt fapt deosebit de îmbucurător 
este acela că secțiile numără astăzi sute 
și sute de membri, începînd de la cel 

• care a făcut de-abia acum cunoștință 
: cu sportul, pînă la sportivul cu mul- 
> tă experiență. Numeroase secții ale 

colectivelor de pe lîngă uzinele side
rurgice de la Hunedoara, uzinele „In
dependența" Sibiu, „1 Mai" Ploeștî, 
„Complexul CFR Grivița Roșie" etc., 
numără acum sute de membri care 
desfășoară o ir.tensă activitate de 
antrenament și competitions!!. Iată 
dar că noi membri în UCFS înseam
nă cu adevărat noi. secții pe ramură 
de sport. Și nu numai atit. Creșterea 

; numărului de membri și, în mod di- 
; rect, a secțiilor pe ramură de sport 
. înseamnă dezvoltarea pe scară largă 

și* pe- baze de masă a celor mai dife
rite sporturi, înseamnă lărgirea bazei 
materiale, întărirea organizatorică a 

, colectivelor sportive — contribuție im
portantă la îndeplinirea sarcinilor 

►'privind reorganizarea mișcării de cul- 
ytură fizică și sport din țara noastră.

//

Rugbiștilor din București le-ar plac» 
să fie arbitrați în Capitală și de N. 
Cocor, D. 
dar... pas 
proape în 
provtucte! 
la față t

Desigur, 
gătură cu _
la Timișoara, Cluj sau Iași, arată 
marea dezvoltare luată de acest fru
mos sport în ultimii ani. Și asta ne 
bucură pe toți. Ceea ce nu poată
bucura insă pe nimeni este că mai 
sint cite utiii care au găsit tn asta
P'ttej de avantaje personale. Despre 
problema cu trenul, am vorbit. Dar 
mai sint și alte... „surse". Arbitrul 
Rudolf Eckert, de pildă, are obiceiul 
să pretindă și diurnă mai mare și pe 
mai multe zile decit i se cuvine. Un 
alt arbitru, Petre Vizitiu, a... îmbro
bodit pe nu știm care responsabil fi
nanciar de coiectiv sportiv, obținlnd 
astfel niște sume mai mari pentru 
scoatere din producție. Așa stînd lu
crurile, atunci cînd arbitrul D. Ma- 
noileanu a cerut drepturile sale le
gale, cu ocazia unei partide la Ti
mișoara, cei de acolo au făcut... 
ochii mari: li se părea mult prea 
puțin față de cheltuielile pe care le 
aveau cu alți arbitri!

Firește că, primele, masuri pentrii 
îndreptarea lucrurilor trebuie să le 
ia Colegiul de arbitri și Federația de 
rugbi, urmărind cu toată atenția felul 
cum se fac delegările. Dar și colec-

ați tn Capitală și de N. 
Zamfir, C. Zamfir etc., 
de-i prinde! Ei sint ar 

fiecare duminică plecați in 
l-au și uitat cum mai arată

faptul că discutăm în le-, 
meciuri de rugbi disputat»

nu e chiar atit de mare, că lucru
rile au explicația lor, foarte ușor de 
găsit. Dar pentru! aceasta trebuie 
iniii să știți că e vorba de niște ar
bitri, de niște speze de deplasare; de 
niște haremuri, de niște diurne și 
despre alte asemenea ... mărunțișuri. 
(Nu e așa că parcă începi a înțe
lege!?). Dacă arbitrezi un meci de 
rugbi în București, na e nici o sco
fală ! Nici tu speze de deplasare, 
nici tu diurnă, nici tu scoatere din 
producție.-. Altceva e insă dacă pleci 
în țară și mai ales la Timișoara, 
Cluj, Iași, Petroșani, Tirnăveni, Lu- 
peni, în sfîrșit, în depărtări cit mai 
man de București. Iar dacă, din în- 
tlmplare, lucrezi la C.F.R. și ai „gra
tis pe tren", ai dat lovitura / Mai in 
fiecare săptămină iți aranjezi de ar
bitrat un meci ui țară, iei de la 
colectivul organizator bieni de dus 
și întors, mai vezi să ți se... rotun
jească puțin și baremul și e clar că 
nu ieși in pagubă! Intrebați-L, de __ o____ ___
pildă, pe arbitrul Nicu lonescu din tivele sportive din țară trebuie să 
l> i. r>_- „ ■ _ ................................ ochii. Fiindcă, altfel.

l

București. Din 9 meciuri pe care le-a 
.condus in acest campionat, 8 au fost 
în provincie. Și, unde ? La capătul 
celălalt al țării l Ne miră că, după 
atîtea drumuri de sute de kilometri 
se mai ține omul pe picioare l

O să întrebați, cum o scoate ta 
capăt cu documentele de călătorie. 
Acesta este „secretul" lui și al altor 
arbitri care fac la fel. Dar, cum ve
chiul proverb rominesa că „ulciorul 
nu merge de multe ori la apă" nu 
lai:e excepții nici pentru arbitri, nu 
e de mirare că intr-o zi, la Iași, s-a 
constatat o curioasă neconcordanță 
intre numărul legitimației de călă
torie prezentată de arbitrul Nicu Io 
nescu șt numărul trecut pe biletul 
de vagon de dormit, 
decontare. Ce vreți ? 
rost de pe la diverși 
let ele necesare, să te 
la amănunte atit de 
ti concordanța numerelor 17

Și dacă s-a supărat Biroul Fede
rației de Rugbi pe el și pe toți cei 
care s-au transformat in arbitri de 
„cursă lungă" și le-a interzis să mai 
fie delegați in provincie, replica a 
venit imediat: Nicu lonescu nici n-a 
mai dat pe la Colegiul Central de 
arbitri, unde pînă atunci venea destul 
de des.

prezentat spre 
Cînd ai făcut 
călători de 
mai oprești 
mici, cum

bi-
t>l
ar

deschidă bine
cum se vede, deschid... punga, cind 
au de-a face cu arbitrii specializați 
in... curse lungit

Dar mai sînt și alte sisteme de a 
ușura punga colectivelor sportive; șt 
nu numai la rugbi / Este practica 
schimbului de servicii, încetățenită 
intre unele persoane din colegiile de 
arbitri: „eu te deleg azi pe tine, tu 
mă delegi mîine pe mine" și așa mai 
departe. Așa se ajunge și ta situația 
că arbitrii din București se duc să 
arbitreze la... Oradea, iar arbitru clu
jeni, care ar da doar o fugă pînă 
ta Oradea, sînt delegați la... Con
stanța !

Sînt 
plică 
ceri nd 
mari, 
iulut..1 
competența și — mai ales — cu obiec
tivitatea arbitrului.

Ba, s-a mers pînă acolo incit unit 
au cerut pentru meciuri de campio
nat... arbitri de peste hotare.

Noi te dăm o idee. Să ceară 
bitri de pe alte planete. Că tot 
tem în era zborurilor cosmice!

însă și colective care-șt com
ele singure situația bugetară, 
arbitri de la depărtări cit mai 

ca șl cum mărimea kilometra- 
ar fi direct proporțională cu

ar-
SÎnr
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Ttteva ecouri de la întrecerile tinerilor atleți
S-au încheiat întrecerile din cadrul 

fazei regionale a campionatelor re
publicane de juniori și junioare pe 
anul 1958. La sfîrșitul acestei țtuii. 
Stadionul Republicii din Capitală va 
găzdui întrecerile finale ale acestei 
competiții.

Iată acum cîteva aspecte 
la concursurile din cadrul 
Vi lor din diferite regiuni:

relevate
coneursu-

ne-a co-HUNEDOARA. După cum
Imunicat corespondentul nostru C. Mo
rarii. întrecerile nu s-au ridicat la 
nivelul așteptărilor din cauza slabei 
participări a raioanelor Orăștie, Si- 
meria. Hațeg. Nici raionul și orașul 
Deva nu s-au prezentat mai bine și 
asta în ciuda faptului că acolo există 
toate condițiile unei bune practicări 
a atletismului. Singurii concurenți 
care au corespuns au fost cei din o- 
rașul Hunedoara (antrenori Irina și 
Nicolae Tacorian) care au cîștigat 
n’ iîcritct.m probelor. Cele mai bune 
rezultate au fost înregistrate de A- 
drian Cătină care a aruncat ciocanul 
la -*3,20 m și S-ntimiu Todea care 
a alerg' t I(ăi ni in 11,7 sec. și 110 
ni. gard ri în 17,5 sec. Alte rezul
tate: IOi’ m junioare: Ileana 
(Deva) 12,9 sec.; lungime: 1.
4,88; juniori: 8<>> rn: St. Berecszazi 
(Hunedoara) 2:04,3; lungime: Florin 
Ciocea ( ’unedoara) 6 33 ni.

ILEANA ZILLI (Deva)

m.: Elena Flaișer (Roman) 27,8 sec.; 
400 m.: 
gustina Prăjescu (Bacău)
800 m.: Lucia Păuleț (Roman) 2:25,8; 
înălțime: Rodica Voroneanu (Roman)
l, 48 m.; juniori: 110 m.g.: Gh. Costan 
(P. Neamț); suliță: Niculina Dumi- 
triu (Bacău) 33,50 m.; greutate: 
Filip (Bacău) 9,90 m.; juniori:
m. g.: Gh. Costan (P. Neamț) 
sec.; M. Ceapraz (Bacău) 17,6 
400 m.g.: Paghidas (Roman) 
sec.; 3.000 m.: Gh. Săbiuță (Roman) 
9:34,0; triplu: Al. Bejan (P. Neamț) 
12, 52 m.; prăjină: M. Neovschi (Ba
cău) 3,10 m.; suliță: Pavel Mîrț (Ro
man) 48,40 m.; disc: Cîrnei C. (Ro
man) 35,13 m.; ciocan: Grigore Ol
teana (Roman) 42,55 m.

Eiena Flaișer 62,4 sec.; Au-
64,8 sec.;

A.
110

17.5 
sec.;
61.5

Zilli
Zilli

amintim pe cele mai bune. Junioare, 
înălțime: llona Tomcsik (Oradea) 
1,42 m.; 80 m.g.: Maria Devald (O- 
radea) 13,2 sec.; 800 m.: Eliza Pop 
(Oradea) 2:28.6; juniori: lungime: 
Mihai nărunțelu (Or.) 6,11 ni.; disc: 
Emil Rațiu (Beinș) 39,31 m.; ciocan: 
Cornel Moș (Or.) 39,90 m.; suliță: 
Hatfaludi (Or.) 40,82 m.; 110 m.g.:
Ilie Puia (Beiuș) 17,9 sec.

ORADEA. Corespondentul nostru 
Mircea Pop ne a relatat despre buna 
organizare a întrecerilor care au avut 
Joc pe stadionul Libertății și la _care 
■au participat 80 de juniori și 55 de 
junioare. Cei mai mulți participant 
au fost din Oradea (antrenori Irma 
și Ladislau Kiss, Alex. Szolnay) și 
din raionul Beiuș (antrenor prof. 
Franvisc Matei). Dintre rezultate, le

ROMAN. Antrenoarea Ileana Me- 
drea-Căliman, observatoare din partea 
F.R.A. la întrecerile regiunii Bacău, 
a remarcat: buna organizare, corecti
tudinea arbitrajelor, disciplina de pe 
teren, starturile foarte b'ne date de 
arbitra Ana Maria Weiss, precum și 
o serie de rezultate 
Dintre acestea, cităm:

CRAIOVA. Aici a fost delegat din 
partea Federației, antrenorul federal 
Gh. Zîmbreștean». Dintre observațiile 
sale, reținem în primul rînd pe cele 
privind starea proastă a stadionului 
Locomotiva (locul desfășurării con
cursului) pricinuită de slaba lui în
treținere de către colectivul cu ace
lași nume. Antrenorul Zîmbreșteanu 
propune suspendarea stadionului pînă 
cînd vor fi luate măsurile de reame- 
najare necesare. Dintre noii campioni 
de juniori ai regiunii Craiova, îi no
tăm pe: Dan Florea (100 m.: 11,9 
sec.; 200 m.: 24,5 sec.); Virginia Ble- 
dea (9,45 m. la greutate) și Mare.ș 
Maria (născută în 1944, 14,6 sec. la 
100 m.).

â

un

Intre 16 și 22 iunie

„Cupa încercărilor"

promițătoare.
Junioare. 200

O invitație la joc deschis
In campionatul categoriei B conduc Minerul București, 

Petrolul Ploești și Știința Cluj
a In vederea stimulării jocului des

chis, singurul care duce rugbitil pe 
drumul progresului, federația de spe
cialitate a luat inițiativa organizării 
unei originale întreceri. Este vorba de 
instituirea unei cupe, care se va de
cerna acelei echipe de categoria A, 
care la sfîrșitul campionatului va fi 
Bfarcat cel mai mare număr de încer
cări (considerîndu-se că rugbiul se 
joacă în special pe încercări). In mo
mentul de față, în clasament conduce 
echipa GEOTEHNICEI cu un număr 
■de 16 încercări, o urmează Dinamo cu 
115, C.C.A. cu 13, C.F.R. cu 11, Pro
gresul cu 10, Știința Timișoara — 5, 
/i.S.A. Ploești — 2.', Știința lași —• 2, 
.C.S.U. București și Rapid cite una. 
Cele rrfai multe lovituri de picior că
zute le-a marcat C.C.A. (3).

• Etapa de ieri care a programat 
sferturile de finală ale Cupei R.PfR. la 
rugbi s-a bucurat de arbitraje 
potente, cane au contribuit la

com- 
buna

J Z/țtlor , un sever exameursa
I celor mai Luni (ondisti

Competiția va avea caracter internațional, prin participa 
echipelor: Dozsa-Budapesta și Gwardia-Varșovia

„Cursa Munților", organizată de clubul Dinamo, a intrat in tradiția 
ciclismului nostru, înscr:indu-se cu cinste alături de marile competiții 
interne: „Cursa Scînteii", „Cursa Victoriei", „Turul R.P.R." și altele. >

De la an la an organizatorii au adus îmbunătățiri în desfășurarea S 
competiției. Ei au evitat drumurile neasfaltate, astfel că, anul acesta,( 
din cei 950 km. ai traseului, doar 3 km. sînt neasfaltați. De notat însă Z 
că în a IV-a ediție — care se va desfășura între 16 și 22 iunie — procen-\ 
tajul traseului muntos întrece pe cel ai edițiilor anterioare. In total, por-^ 
țiunile de munte depășesc 70 la sută din traseu. <

Prima ediție, desfășurată în 1955, a fost cîștigatâ la individual de/ 
C. Dumitrescu (C.C.A.) iar pe echipe de Progresul. Un an mai tirziu, 
dinamoviștii obțin o dublă victorie: pe echipe și individual (prin N. 
Maxim). Anul trecut, „Cursa Munților" a avut pentru prima oară caracter 
internațional dar victoria finală, atît pe echipe cât și individual, a reve
nit cicliștilor romîni: C. Dumitrescu și C.C.A.

Și a IV-a ediție va avea caracter internațional prin prezența echipe
lor Dozsa-Budapesta și Gwardia-Varșovia. In formația maghiară vom in- 
tilni pe cunoscutul G. Torok, cîștiigătorul etapei a V-a din ediția de anui 
trecut, câștigător de etapă în „Turul Egiptului" 1958 și un valoros parti
cipant la „Cursa Păcii". Alături de el, va concura și Arany, unul din 
fruntașii ciclismului maghiar. Din formația poloneză face parte cunos
cutul alergător Kowalski, unul din protagoniștii „Cursei Păcii" din ac 
an, iar Kaminski și Podobas vor participa pentru a doua oară Ia „Cursa 
Mtmțrlor".

Ținmd seama de duritatea înfrecerii și, totodată, pentru a se asigura 
|un nivel tehnic deosebit, lotul participanțiior a fost limitat la 50.

Cine poartă vina? Arbitrul sau...

desfășurare a partidelor și la ridicarea 
nivelului tehnic al meciurilor. Ar fi de 
dorit ca colegiul centi'al de arbitri să 
persevereze pe acest drum al promo
vării arbitrilor care datt dovadă de 
competență. Cei patru conducători de 
jocuri dare s-au remarcat ieri sînt: 
D. Manoileanu (Gloria—C.C.A.), I'.in. 
Valerin (Geotehnica—Minerul), O. 
Afunfeonu (Progresul—Dinamo) și N. 
Popa (C.F.R.—Rapid).

• In etapa de ieri dm campionatul 
categoriei B (ultima din tur) s-au în
registrat următoarele rezultate: F. B. 
Gal'ați—Petrolul Ploești 0—13 (0—8), 
Zimbrul Tecuci—Constructorul Bîrlad 
0—0 (în deschidere la acest joc s-au 
întîlnit echipele de juniori ale celor 
două colective, oare au realizat ace
lași rezultat), S.N.M. Constanța—Uni
rea Brăila 6—8 (0—0). Petrol Chi
mie—Dinamo Miliția 8—6 (8—6), 
Aeronautica—Locomotiva Buzău 0—3 
(0—0), C.F.R. Cluj—Progresul Sibiu 
30—3 (9—0), Utilajul Petroșani—Mi
nerul Lupeni 8—3 (3—3). In clasa
mentele seriilor conduc: SERIA I: 
1. Minerul 25 p.: 2. Gloria 24 p. (cu 
un joc mal puțin): SERIA A Il-a: 1. 
Petrolul Ploești 25 p.; 2. Constructo
rul Bîrlad 24 p : 3. Zimbrul Tecuci 
24 p.; SERIA A IlI-a: 1. Știința Cluj 
23 p.; 2. Chimica Tirnăveni 21 p.

Intîinirea către trebuia să decidă 
echipa campioană feminină de hand
bal a țării (Steagul roșu București— 
Olimp’a București) s-a transformat, 
mai ales s-re sfîrșit, într-un spec
tacol penibil. Cei prezenți au asis
tat la 
tehnică 
cele ce 
ciferări, 
ori încercările publicului de a 
ține echipa favorită.

Aceste manifestări 
sfîrșitul meciului cu un gest și mai 
urît. „Supărate" pe 
cătoarele de la Olimpia au părăsit 
terenul în grabă și au refuzat să 
ia parte la festivitatea de premiere, 
în cadrul căreia trebuiau să pri
mească plachetele pentru al doilea 
loc. La început s-a 
știau acest lucru. Dar 
le rheme a primit un 
cludent în ce privește 
calici jucătoarelor echipei Olimpia, 
printre care se numără și cîteva 
maestre emerite ale sportului...

Răspunderea pentru aceste ati
tudini nesportive o poartă — cre
dem — nu numai jucătoarele în 
cauză ci și antrenorul echipei (Ga
briel Zugrăvescu) și conducerea 
clubului. Nu este prima oară oînd 
handbalistele echipei bucureștene se 
fac vinovate de asemenea gesturi. 
Aproape întotdeauna cînd pierd, ele 
s-au obișnuit 
bitru, sau să 
de care mai 
chiar cazul 
a împiedicat-o pe Elena Pădureanu 
să înscrie în ultimele minute ? Ar- 
bitruf a ajutat-o pe Victoria Dumi
trescu să tragă atît de bine la 
poartă ? Arbitrul a contribuit cu

un meci de
în care, la un moment 
se petreceau pe teren 
țipete etc.) acopereau

slabă factură 
dat, 
(vo- 
une- 
sus-

au culminat la

arbitraj (?) ju-

crezut că nu 
cel trimis să 
răspuns con- 
lacunele edu-

să dea vina pe... ar- 
invoce alte cauze care 
năstrușnice. Să luăm 

de duminică. Arbitrul

ceva atunci cînd Irina Nagy a 
scăpat mingea în plasă?

Atunci de ce nu vor jucătoarele 
și conducătorii de la Olimpia să 
privească adevărul în față ? Este de 
datoria noastră să le arătăm ade
vărata cauză a înfringerii: echipa

a jucat slab. Iar maniera în care au 
retezat jucătoarele premierea ca și 
toate celelalte manifestări nespor
tive nu numai că n-au nici o xazi, 
dar Ie socotim de neadmis.

CALIN ANTONESCU

Concursul international de iahting

Sportivii romîni pe primele patru locuri 
in întrecerile de la clasa snaip

Aslă-seară pe terenul C. S. U.

7. U. L - Finlanda—Metalul 
la lupte clasice

Repi......tativa de lupte clasice a
asociației muncitorești T.U.L.-Finlanda 
îș, încheie turneul în țara noastră, 

de la ora 20 la 
terenul C.S.U. din str. 
formația Metalul. 
Capitală a luptătorilor 
așteptată cu un interes 
datorită celor două re- 
realizate în fața unor

turneul în țara 
în.îlnind astă-seară 
București (pe 
Vasile PîrVan)

Evoluția în 
finlandezi este 
justificat, atît 
cente victorii 
lorrrfații întărite cît și faptului că oas
peții aliniază o echipă din care fac 
parte sportivi ce s-au remarcat cu oca
zia unor mari întreceri internaționale 
(FI. kadainen, Vaklin, Kangasniemi, 
Mejlik).

Componența formației Metalul va fi 
cunoscută astăzi după efectuarea cîn- 
tantlu».
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SPORTUL POPULAR

Constanța, 9 (prin telefon). Pe lito
ral, peste noapte, timpul s-a înrău
tățit, căpătînd caracteristicile zilelor 
de toamnă: cer noros, amenințare de 
ploaie, frig și vînt puternic. Acestea 
fiind condițiile atmosferice, cele două 
regate de snaip, singurele prin care 
a continuat concursul internațional 

de iahting, au supus pe concurenți 
la severe eforturi fizice. Aceasta nu 
înseamnă însă că, regatele au fost 
lipsite de elemente de tactică. Dimpo
trivă, regata disputată luni după-amia- 
ză se poate spune că s-a caracterizat 
printr-o serie de schimbări de vînt 
în turul doi la baliza de nord, ceea 
ce a favorizat echipajele care au mers 
pe drumurile de larg, fapt care la 
rîndul său a permis acestora să trea
că în față. In ambele regate, spor
tivii romîni au confirmat valoarea lor 
la această clasă. Prima regată, des
fășurată luni dimineața, a marcat re
venirea în formă a ecnîpajului A. Bu- 
tucaru-I. Zamfir, In tund doi, bine 
inspirat, acest echipaj a părăsit plu
tonul de ambarcațiuni și a ales 
tt:t parcurs izolat cu minimum 
de volte, astfel îneît la baliza

Constatări după ultimul mare examen, 
înaintea campionatelor mondiale de gimnastică

Noua formulă a campionatului servește dezvoltării gimnasticii 
Nj O nouă pleiadă de tineri se afirmă

Campionatul republican de gimnas
tică al echipelor masculine a confir
mat așteptările: prima garnitură a clu
bului Dinamo București a cucerit pen
tru a cincea oară consecutiv titlul de 
campioană, iar noua formă de organi
zare a întrecerilor a permis participa
rea unui număr mare de echipe, de- 
monstrînd că în fiecare colectiv sportiv 
există posibilitatea alcătuirii unei 
formații complete.

Echipele participante, în majorita
tea lor prezente pentru prima oară 
într-un campionat național, nu au e- 
voluat la nn nivel tehnic superior. De- 
butanții au ratat uneori exercițiile im
puse iar compoziția exercițiilor liber 
alese nu a corespuns în totalitate pre
vederilor tehnice în vigoare, Ei au 
demonstrat însă că sînt capabili șă a- 
tingă într-un viitor apropiat cerințele 
unui campionat republican. Faptul că 
tineri ca Dragoș Simionescu (C.C.A.), 
Cezar Cernușcă (AMEFA Arad) sau 
Ștefan Szabo (Met. Cluj) au reușit 
să s" aoropie de valoarea grupuiui 
restrîns de selecționabili, reprezintă

un pas înainte în ridicarea nivelului 
mediu al*gimnasticii masculine.

Cu țuici excepții, selecționabilii 
(campionatul a contat și ca selecție 
pentru „mondiale") au lăsat o bună 
impresie. Exercițiile lor liber alese co
respund în general cerințelor campio
natului mondial, așa că în perioada 
ce a mai rămas pînă la întrecerea de 
la Moscova rămîne să se insiste a- 
supra stilizării exercițiilor, asupra ți
nutei executanților și asupra preci
ziei execuțiilor. Excepție fac exercițiile 
la cal cu mînere — din a căror com
poziție lipsesc, la unii gimnaști (Hăr
gălaș, Zamfir) elemente grele — și 
la bară fixă, unde „ieșirile" nu sînt la 
nivelul general al exercițiului.

Recentele întreceri au demonstrat 
că exercițiile impuse sînt temeinic în
sușite. Cele cîteva greșeli constatate 
pot fi remediate în timpul disponibil 
de pregătire pînă la mondiale. Astfel: 
la sol trebuie să se insiste asupra po
zițiilor menținute în special din cum
pănă în stînd pe mîini și asupra ros
togolirii și săriturii cu extensie de la

de nord a „căzut" în fața tuturor. 
După aceasta, distanța s-a mărit iar 
echipajul amintit mai sus a cîștigat 
regata cu mare avans. Pe locurile 
II și III: V. Gelles — M. Saghin și 
V. Cosiescu — D. Viespescu.

In cea de a doua regată, disputată 
dt:pă-amiază, echipajele formate din 
Andrei Bufticaru-Ion Zamfir și C. Mli- 
naski-H. Baranski (R.P.P.), care in 
primul tur se aflau în plutonul al 
doilea au depășit echipajele L. Predes- 
cu-Iotk Naum și V. Gelics-M. Saghin 
aflați RÎnă atunci pe primele locuri. 
Situația este însă departe de a fi cla
rificată. Uzînd în mod exagerat de 
tactica drumului de larg, echipajul A. 
Butucaru-I. Zamfir pierde primul foc 
pe ultimele zeci de metri în favoa
rea echipajului L. Predescu-I. Naum.

In urma celor
snaip, clasamentul general la această 
clasă arată astfel: 1. L. Predescu- 
1. Naum 2202 p.; 2. A. ButucaruJ. 
Zamfir 2157 p.; 3. V. Gelles-M. Sa- 
ghin 1923 p.; 4. V.Costescti-D. Vies
pescu 1575 p.; 5. G Pagell-V. Dombusch 
(R.D. Germană) 1555 p.

Petre Enache—coresp.

trei regate de

sfîrșitul exercițiului; la cal eu minere 
accentul trebuie pus pe siguranță și 
pe mărirea amplitudinii; la bară fixă 
trebuie perfecționată execuția și o dată 
cu ea căpătată constanța; la paralele 
trebuie să se insiste asupra înălțimii 
și ținutei la schimb de sprijin înapoi 
și asupra primului element; la inele 
trebuie desăvîrșită execuția cumpenei 
libere și a coborîrii; la sărituri tre
buie accentuat primul zbor.

Maestrul sportului Frederic Orendi 
s-a dovedit și de această dată cel mai 
bun participant (locul I la 4 din cele 6 
aparate). El a ratat exercițiul liber 
ales la bară fixă, dar acest fapt nu 
ne îngrijorează întrucît a concurat pen
tru prima oară cu un nou exercițiu. 
Dintre ceilalți concurenți am reținut 
pe Ion Zamfir care, în mare progres, 
a reușit să îndeplinească norma de 
maestru al sportului, pe St. Hărgălaș 
care continuă să fie concurentul nr. 
2 al țării și pe Andrei Kerekes.

In realizarea acestui stadiu promi
țător de pregătire au contribuit (ală
turi de concurenți) și antrenorii echi-

Evoluind pentru prima oară după 
accidentul suferit in meciul din lugo- 
slavia, Andrei Kerekes a 
este același component de 
echipei naționale

‘(Foto: 1.
pelor participante, mai ales 
antrenorul celor două echipe dinamo- 
viste clasate pe locurile I și 111 și Sil
viu Magda (C.C.A.) cel care a reușit 
să prezinte o formație tinără, cu doi 
gimnaști (D. Simionescu și E. Cra- 
stel) care după numai cîteva luni de 
pregătire la cal. I au lăsat o impre
sie foarte bună. ANA 1HM

dovedii că 
nădejde al

M1HA1CA)
Fr. Kocsis



Jnde va poposi titlul de campioană:
A PLOEȘTI, LA BUCUREȘTI SAU LA TIMIȘOARA?...
| Prin „jocul rezumatelor1', Progresul a intrat și ei în lupta pentru primul loc Ultima etapă 

decisivă pentru retrogradare: Tg. Mureș sau Arad?

arădenilor: au nevoie de două puncte exclus să se ajungă 
(poate că și unul ar fi suficient) și de puncte, înseamnă că 
joacă acasă cu Rapid, pe cînd mu
reșenii — cărora le sînt necesare 
neapărat două puncte — joacă în de
plasare

De mult timp n-am mai avut o- 
zia să asistăm la un final de cam- 
onat atît de agitat. Ne aflăm îna- 
tea ultimei etape și a celor trei re- 
anțe ale echipei Știința și problema 
imului loc e departe de a fi re- 
■lvată. Petrolul se menține lider gra- 
î golaverajului său mai bun decît 

echipei C.C.A., dar ultimele rezul
te din campionat și cu deosebire e- 
cul de la Oradea nu prea îi mai 
:ordă 
fnpla 
ța ce 
fcTBS 
e decis de golaveraj.
Care-i situația în prezent? Pe pri- 
ul loc se află Petrolul cu 20 meciuri

25 puncte, pe locul doi C.C.A. cu 
jocuri și 25 puncte; apoi urmează: 

regresul cu 20 partide și 24 puncte, 
ființa cu 19 meciuri și 23 puncte și 
Ui cu 20 jocuri și 23 puncte. Ă- 
[s te cinci echipe concurează la pri
mi loc, avînd de disputat unmătoa- 
le partide : 
[Petrolul: cu 
| Știința la 
[C.C.A.: cu 
Iști.
I Progresul: 
I Știința la
I Știința: cu Petrolul la 
[Progresul la București 
|șu la Orașul Stalin.
[jiul: cu Dinamo Cluj la Petroșani 
| C.S.O. la Oradea.
[Ce reținem de aici ? In primul rmd 
| două echipe și anume G.C.A. și 
Irj"— în ipoteza că ele vor cîștiga 
lirriie pe care le mai au de dispu- 

■șt totaliza maximum 27 de 
1 rîgd, că fiecare 

^Ite trei echipe (Petrolul, 
ogresul și Știința) poate realiza mai 
dt de 27 puncte. In al treilea
d că Petrolul, Progresul și Știința 

de jucat între ele și credem că 
este întîlniri vor 
mpioană națională, 
re din ele: Petrolul 

puncte maximum, 
mea la 29 puncte, 
. Care din ele își 
plinit și va deveni 
Ispunsui e greu le dat.
entuală victorie a Petrolului asupra 
«greșului ar simplifica oarecum lu
ările. Un meci nul — ca să nu 
ki vorbim de cazul unei victorii a 
«greșului — ar amina clarificarea 
kiației din fruntea clasamentului, 
pă consumarea restanțelor Științei. 
In schimb, această ultimă etapă va 

răspunsul definitiv în ce 
pte retrogradarea: C.S. 
p^U.T.A. ? Șanse de a 

sînt mai multe

multe șanse și s-ar putea în
că mult rîvnitul titlu să-i 

printre degete, după cum nu-i 
ca pînă la ‘ urmă primul loc să

Progresul k PiDeșri 
Timișoara.
C.S. Tg. Mureș le Buett-

cu Petrolul 
București.

la Ploești

Timișoara, 
și Steagul

cu C.C-A. Și cum nu ar ti

și la egalitate 
golaverajul 

va intra în funcție. Situația actuală 
în această privință: L'TA are 0,608, 
iar C.S. Tg. M. 6,589...

Pasionant final de campionat, nu?

Deși n-a jucat duminică. Pro greșul a intrai, gratie rezMatetor 
pentru titlu. Iată-l pe Oaidă terminind cu un 

in meciul cu Rapid.

Dr. Ion Wiesenmayer, cunoscutul 
recordman de atletism al țării noas
tre, este și un frecvent spectator al 
meciurilor de handbal. In legătură cu 
incidentele petrecute la sfirșitul me
ciului dintre C.S.U. București și Știința 
Timișoara el ne-a declarat:

Jmi place mult handbalul și, at it 
cit îmi permite timpul, caut să nu lip
sesc de la cele mai importante jocuri. 
Am fost neplăcut impresionat 
tudinea jucătorilor M. Oprea 
Timișoara) și P. Cimponer 
București) care s-au lovit 
Gestul lor urit trebuie aspru 
nat, pentru că numai așa se va putea 
asigura disciplina fără de care un 
meci de handbal nu se poate 
in condițiuni optime. Și noi, 
tor ii, asta dorim: să se joace 
corect".

de uli- 
(Știinta 
XC.s.H. 
reciproc, 
sancțio-

disputa 
spec-ta- 

handbal

★
Despre succesul obținut de

Balaș ne-a vorbit maestrul emerit al 
sportului Iosif Sirbu.

lolanda

„Este inutil să subliniez valoarea 
acestui 1,78 m. — ne-a declarat Iosif 
Sirbu. Este o performanță excepționa
lă, care deschide perspective din cele 
mai frumoase pentru viitorul apropiat. 
In mod hotărit, lolanda a învățat 
mult de la Melbourne încoace. Și, 
in special in acest sezon, ea se pre
zintă schimbată radical în bine. Faptul 
că a sărit succesiv, cu siguranță, 
170 m., 1,74 m., 1,75 m., și, în fine, 
178 m_, arată că recordmana lumii 
a ciștigat acum o mare încredere in 
posibilitățile ei. Ea se prezintă cu o . 
pregătire morală superioară și acest 
lucru este, după părerea mea, ta fel 
de important ca și pregătirea propriul 
zisă pe care, după cile știu, a efect 
tuat-o cu o remarcabilă asiduitate in 
acest an, șub conducerea lui Ion 
Soter. lolanda Balaș are doar 21 de 
ani. 1,78 m. nu reprezintă ultimul 
ei cuvînt. Aștept cu încredere evolu
țiile sale viitoare".

S-au terminat campionatele republicane
școlare de volei și handbal

luat sfîrșit, 
campiona- 

de handbal.

a 
a

ceioplaRe echipe, in lupta 
șut pe lingă bară o acțiune

t — uwt totaliza 
hcte^B al doilea
i ceWalte trei €

decide echipa 
Șanse are fie- 

poate ajunge la 
Știința de ase- 

iar Progresul la 
va vedea visul 

campioană ? 
Numai o

pri-
Tg. Mureș 

evita retro- 
de partea

ntde categoriei C
iSERIA

C.F.R. Iaiși 22 16 3 3 57:13 35
Dăniamo Brăila 22 13 7 2 45:17 33
VilctOTia Tecuci 22 12 5 5 28:19 29
Locomotiva Pașcani 22 10 6 6 35:21 26
Știința Galații 22 7 8 7 33:29 22
Petrolul Moinești 22 9 4 9 30:20 22
Sp. Muncitoresc 22 9 4 9 31:30 22
Textila Botoșani 22 7 5 10 32:39 13
Gloria Dorohoii 22 6 7 9 29:40 19
știința I.M.F. lași 22 7 5 10 20:30 19
Textila B uhu și 22 7 4 11 25:32 18
St. Roșile Bacău 22 6 5 11 15:30 17
Rulmentul Bîrlad 22 5 6 11 18:49 16
Oit/uz’ui Tg. Ocna 22 4 3 15 15:36 11

SERIA A II- 4
Metalul Titanii 22 16 4 2 63:25 36
Metalul Tîrgoviște 22 15 2 5 62:22 32
Cairpați Sinaia 22 13 3 6 64:37 29
Totiipedo 22 10 6 6 41:24 26
Am, c ora Galații 22 9 4 9 29:29 22
Șanț Naval
Constanța 22 9 4 9 31:32 22
Gloria C.F.R. Galaiți 22 7 6 9 33:34 20

-^.M.U.M. Medgidia 22 9 2 11 29:37 20
Sinteza Victoria 22 9 2 11 31:40 20
Rafinăria Cîmpina 22 8 3 11 45:53 19
Confecția Buc. 22 8 3 11 23:37 13
Dinamo Pitești 22 8 2 12 25:37 18
Olimpia Giurgiu 22 5 4 13 28:56 14
Petrolul Pitești 22 4 3 15 23:64 11

UN GOL PUȚIN OBIȘNUIT
DAR PERFECT VALABIL

Duminică după-am?ază 
la Bistrița, etapa finală 
tului republican școliar 
Întrecerea s-a disputat la un nivel su
perior celorlalți ani, majoritatea echi
pelor participante prezentîndu-se în 
progres. Faptul acesta a făcut da îfl- 
tîinirile să fie echilibrate și prin a- 
ceasta ele să stirnească interes în lo
calitate: aproape 4.000 de spectatori au 
asistat la cele trei zile la întreceri.

lată rezultatele jocurilor finale de 
duminică dtipă-amiază: LOCURILE 
5—6: Șc. medie Moinești—Șc. medie 
nr. 1 Rm. Vilcea 6—5 (4—2); LOCU-

RILE 
sandri
Basarab București 8—3 (3—2); I.OCU- 
RILE 1—2: Șc. medie nr. 4 Sibiu— 
Șc. medie mixtă Bistrița 12—6 (6—6). 
Campionatul a fost cîștigat pe merit 
de elevii Școlii medai nr. 4 Sibiu, care 
a prezentat o echipă omogenă și bine 
pregătita.

3—4: Ș’c. medie Vasile Alec- 
G al ați—Șc. medie tir. 17 Matei

Octavian Berbecaru 
corespondent

i consumată joia 
nu spulberase, 

emoțiile celor 
: in lupta pentru 
Duminică la Tg.

Etapa intermediară 
trecută in campionat 
așa cum se crezuse, 
două echipe angajate 
evitarea locului 11. 1 
Mureș, cu puțin timp înainte de meci, 
MLADIN antrenorul formației ară- 
dene, nu se sfia să ne spună că echi
pa sa are neapărată nevoie de un 
punct pentru a putea aștepta în liniște 
meciul din ultima etapă cu Rapid. Pe 
de altă parte, mureșenii cu șanse 
foarte mici de a mai rămîne în prima 
categorie a țării, sperau totuși și ei. 
De aceea, jocul deschis, acceptat chiar 
dc la începutul partidei de U.T.A. ne-a 
surprins dar ne-a și... bucurat. Am 
putut urinări, astfel, o partidă de un 
bun nivel tehnic (la care și-au dat 
contribuția ambele echipe) și cu su
ficiente faze de poartă. Și evoluția 
scorului a dat un plus de interes par
tidei: min. 16: 1—0 pentru U.T.A.: min. 
25: 1—1; min. 40; 2—1 în favoarea 
gazdelor: min. 81: 2—2, Mecjul era 
jucat? Nu! In min. 89, cînd C.S. Tg. 
Mureș forța victoria, o acțiune confuză

se termină cu un șut la poarta lui încep jocurile din cadrul' JȘ

S-A PRELUNGIT TERMENUL PEN
TRU DEPUNEREA BULETINELOR 
LA CONCURSUL NR. 3 ORGANI
ZAT CU PRILEJUL CAMPIONA
TELOR MONDIALE DE FOTBAL

SERIA A
Știința Craiova 20 13 3 4 41:15 29
Unirea Rm. Vâlcea 20 13 2 5 46:19 28
Met. Oțelul Roșu 21 13 1 7 39:27 27
C.F.R. Tr. Severiin 20 9 5 6 40:25 23
Aurul Brad 20 8 6 6 31:21 22
Rovine Gri vița 21 7 6 8 21:31 20
Ind-agrama Arad 20 5 8 7 20:26 ÎS
U. M. Cugir 21 7 4 10 26:33 18

L Dunărea Coraibia 20 7 4 9 26:34 1«
Feroviarul Craiova 20 7 3 10 32:36 17
Olimpia Reșița 20 7 3 10 20:33 17
Flacăra Tg. Jiu 21 7 3 11 30:41 17
Flaicăra Orăștîe 20 4 2 14 14:56 10

SERIA A IV-A
Gloria Bistnjta 20 15 3 4 52 1« 33
FI. roșie Oraidea 22 10 7 5 47:29 27
Arieșul Turda 22 8 8 6 45:32 24
Rafpfd Cluj 22 6 11 5 2'4:24 23
Textila
Sf. Gheorgihe 22 5 12 5 26:25 22

Sighet 22 7 8 7 35:34 22
Stăruința Salonta 22 7 8 7 29:33 22
Dirnamo B. Mane 22 8 6 8 28:35 22
Vcința Tg. Mureș 22 7 7 8 34:34 21
Recolta Corei 22 6 8 8 25:30 20
Mureșul Topllta 22 5 IO 7 21:3G 20

' Some sud gatu Maire 22 7 5 10 30:40 1«
Stăntânța OTo^ea 22 6 7 9 26:35 m
CLi mi ca Târnăvoui 22 4 6 12 34:53 14

La cererea partioipanților de a li se 
da posibilitatea să concureze Ia con
cursul special nr. 3 (C.M.3) și în perioa
da desfășurării meciurilor din optimile 
de finală ale turneului final al Cam
pionatului Mondial de Fotbal, I. S. 
Loto-Pronosport a ținut seama de fap
tul că rezultatele definitive ale aces
tui concurs vor fi cunosicute la 29 
iunie a.c. și în consecință a hotărit 
ca la acest concurs depunerea buleti
nelor să fie prelungită pînă la data 
de 14 iunie a.c.

Avînd în vedere că participanții care 
depun buletine la C.M.3 în perioada 
9—14 iunie a.c. sînt avantajați de fap
tul că cunosc o parte dintre rezultatele 
meciurilor din optimile de finală, lu
cru care îi ajută să aprecieze mai 
ușor echipele care se vor clasa pe 
primele patru locuri precum și echipa 
care va marca cele mai puține goluri 
(ceea ce corespunde condițiilor con
cursului C.M.3), buletinele depuse în 
aceasta săptămînă vor concura numai 
la premiile în bani și vor avea un 
fond *de premii separat de fondul 
realizat la C.M.3 pînă la 8 iunie a.c.

Toate operațiunile tehnice ale celor
lalte concursuri speciale rămîn ne
schimbate și se vor efectua la datele 
anunțate în presă și în prospecte

• In urma trierii variantelor depuse 
la concursul Pronosport nr. 23 au fost 
găsite: 5 variante cu 12 rezultate; 47.1 
variante cu 11 rezultate; 402,8 variante 
cu 10 rezultate.
• Amatorii de premii mari nu 

pot... plânge. Ultimele concursuri 
oferit premii de zeci și chiar sute _. 
mii de lei. Cia să nu dezică tradiția și 
concursul de duminică — dovadă trie
rea — își va răsplăti participanții cei 
mai inspirați cu premii de valoare. 
Privind programul concursului nr. 24 
din 15 iunie ne vom convinge cu ușu
rință că și acesta va dărui participan- 
ților premii mari. Iată de altfel-întreg 
programul:

I. ȘTIINȚA TIMIȘOARA — RADNI- 
CKI BELGRAD („Cupa Dunării"). 
Știința va încerca din nou — ca a- 
vsntaj-ată de terenul propriu — să de
pășească handicapul celor două goluri. 
După părerea noastră victoria îi va 
aparține: „1".

se 
au 
de

i Co- 
man. Acesta prinde balonul la semi- 
înălțime și puțin lateral și dorind să-l 
protejeze (deoarece Mezsaroș lf în a- 
propierea fazei se pregătea să-1 atace 
perfect regulamentar) se întoarce 
brusc cu spatele la adversar. In „piru
eta" sa el se izbește de Mezsaroș II. 
Din șocul produs de ciocnirea celor 
doi jucători balonul îi scapă lui Co- 
nian din brațe, cade pe linia porții, 
de unde este împins în plasă de Var
ga. Gol perfect valabil. Arădenii pro
testează îndelung, reclamînd fault. 
Este dureros — recunoaștem — să 
pierzi în ultimul minut al partidei, 
dar actele nesportive care s-au suc
cedat apoi le dezaprobăm^ cu toată 
tăria. Tînărtif Țîrlea și-a permis să-l 
insulte pe conducătorul jocului, arbi
trul St. Ionescu, iar portarul gazde
lor. Stroe, și-a părăsit poarta pentru 
a face el „dreptaie" într-un conflict 
în care nu era angajat!

Pînă cînd vom fi nevoiți să asis
tăm la asemenea situații nesportive ? Sibiu. Jocurile vor avea loc în noc- 

GH. NICOLAESCU turnă, pe terenul Voința.

cupei „Neuer Weg“ 
Ia handbal redus

Mureș compe-Mîine începe la Tg.
tiția de handbal redtiș dotată cu cupa 
„Neuer Weg“, la care vor participa 
selecționate de junioare din 8 orașe 
din țară. Întrecerea este, de fapt, un 
veritabil campionat de junioare la 
handbal redus, deoarece în cadrul ei 
se vor întîlni cele mai bune formații 
ale noastre.

Cele 8 echipe participante au fost 
împărțite în două serii: SERIA I : 
Tg. Mureș, București, Bistrița, Timi
șoara; SERIAAII-a: Or. Stalin, Sighi
șoara, Sibiu, Mediaș. Mîine se vor 
disputa următoarele partide: Or. Sta
lin — Mediaș; București — Timișoara; 
Tg. Mureș — Bistrița: Sighișoara —

La sfirșitul săptămtrui trecute an 
avut loc la Gonstania finalele cam- 
pionrduluf republican școlar feminin 
de volei pe amil acesta. Meciurile s-au 
disputat la Palatul Sporturilor. In urma 

l se 
, mixtă

SînicoTaul Atare; 2. Școala pedagogică 
Deva: 3. Șc. medie nr. 1 Constanța; 
4. Șc. medie nr. 35 București; 5. Șc. 
medie nr. 1 Oradea; 6. Șc. medie nr. 2 
Suceava. Victoria echipei din Sînico- 
laul Mare este considerată ca o mare 
surpriză.

Decebal Țoca 
corespondent

onospori
______ PLOEȘTI — PRO

GRESUL BUCUREȘTI (Cat. A). Una 
din întîlnlrile decisive pentru hotărîrea 
campioanei. Cele mai indicate prono
sticuri: „1" și „2“.

III. JIUL 
CLUJ (Cat. 
la titlu spulberate. Jiul v’a juca desi
gur mai calm ca duminică și prima 
șansă îi aparține în fața dinamoviștllor 
clujeni. Deci: „1“ și eventual ,,X‘‘.

IV. U. T. ARAD — RAPID BUCU
REȘTI (Cat. A). Arădenii sînt din nou 
amenințați de retrogradare. Trebuie 
deci să depună toate eforturile pen
tru a obține ambele puncte puse în 
joc mai ales că feroviarii nu-s în for
mă. Indicăm: ,,1".

V. C.C.A. — C. S. TG. MUREȘ (Cat. 
A). De acest meci sînt legate ultimele 
speranțe de „supraviețuire" în prima 
categorie a jucătorilor din Tg. Mureș. 
Pe de altă parte militarii doresc pro
babil să încheie campionatul — în 
care au pierdut șansa la titlu în pe
nultima etapă — cu o victorie. Pe lin
gă pronosticul normal (,,1‘‘) amatorii 
de surprize pot Indica și „2".

VI. TRACTORUL ORAȘUL STALIN 
— CORVINUL HUNEDOARA (Cat. B). 
Numai terenul propriu pledează în fa
voarea Tractorului, hunedorenii fiind 
fără doar și poate superiori. De aceea 
noi vom indica pe lângă „2" și „X".

VII. PROGRESUL SUCEAVA — DI
NAMO BACAU (Cat. B). Un meci deo
sebit de important pentru dinamoviști 
deoarece odată Instalați în fruntea cla
samentului m«2i trebuie și... să 
mențină! Pentru Progresul meciul are 
mai puțină importanță deoarece 
„liniștit" la mijlocul clasamentului. 
Indicăm „2".

VIII. MINERUL LUPENI — C. F. R. 
ARAD (Cat. B). Un meci... liniștit — 
dar nu m-ai puțin disputat — între 
două formații -de la mijlocul clasa
mentului. Avantajați de faptul că joa
că acasă minerii nu pot pierde ocazia 
de a-și mări bagajul de puncte înre- 
gistrînd o victorie. După părerea noa
stră: „1" solist.

IX. ȘTIINȚA CLUJ — INDUSTRIA 
SI1RMEI C. TURZII (Cat. B). Liderul 
primei serii ou poate fiierde a-cest

PETROȘANI — DINAMO 
A). Văzîndu-și speranțele

se

stă

meci, cu atît mai mult cu cît e gazdă. 
O surpriză? Destul de greu de crezut 
deși joacă o echipă studențească. 
Deci: ,,1".

X. PROGRESUL SIBIU — METALUL 
REȘIȚA (Cat. B). Nescăpată total de 
emoțiile unei eventuale retrogradări, 
formația din Reșița trebuie să acorde 
importanță fiecărui meci. Totuși o vic
torie la Sibiu ni se pare foarte greu 
de obținut. Vom adăuga la „1“ cel 
mult un ,,X“. De acord?

XI. PARTIZAN REGHIN — GAZ 
METAN MEDIAȘ (Cat. B). Un duel cu 
o miză foarte mare: evitarea retrogra
dării care amenință ambele formații. 
In această situație noi vom acorda 
mai multă încredeTe terenului propriu, 
adică: ,,1".

XII. FORESTA FĂLTICENI — PO
IANA CIMPINA (Cat. B). Invingătoa- 
rea de duminică a Farului Constanța 
are desigur prima șansă în întîlnirea 
cu Poiana Cîmpina, o formație destul 
de bună dar... numai pe teren pro
priu (1—1 cu Dinamo Bacău în ultima 
etapă). lată de ce considerăm ca cel 
mai indicat pronostic „1“ însoțit even
tual — ca măsură de precauție — și 
de „X".
• PRONOEXPRES. Omologarea con

cursului Pronoexpres nr. 20 a adus o 
veste îndelung așteptată de toți parti
cipanții: au apărut primele variante 
cu 6 rezultate exacte. Ceea ce e mai 
interesant e faptul că această perfor
manță nu a fost obținută de un sin
gur participant ci de trei (doi bucu- 
reșteni și un craiovean)! Fiecare a ob
ținut cîte 62.692 lei ceea ce înseamnă 
de aproape 7.000 de ori taxa de parti
cipare pe care au depus-o (9 lei)! O 
dovadă în plus a premiilor mari pe 
care le oferă concursurile Pronoexpres 
tuturor participanților, datorită în spe
cial noilor norme de distribuire a pre
miilor: 2 numere de rezervă în loc de 
unui și 6 categorii de premii în loc 
de trei. După cum se poate ușor ob
serva avantaje foarte mari pentru toți 
participanții care au ocazia cu numai 
3 sau chiar 2 rezultate din numerele 
de bază combinate cu 1 sau respectiv 
2 din numerele de rezervă 
premii de valoare.

Reamintindu-vă 
I sînt reportați 
tuturor succes la 
preș nr. 21 care 
tală astă seară.

că pentru 
250.000 lei 
concursul 

se închide

să obțină

■categoria 
vă urăm 
Pronoex- 
în Capi-

*) Rubrică redactată de I. 
Pronosport,

I

8. Loto-

Precizări tehnice 
pentru 

categoriei B h baschet
La sfirșitul acestei săptâniîni se va 

produce un eveniment interesant pen
tru baschetul romînesc; începe prima 
ediție a campionatului masculin, de ca
tegorie 3. Pentru evitarea neînțelege
rilor, F. R. Baschet a făcut o serie de 
precizări referitoare la comportarea ar
bitrilor și celorlalți oficiali (scoreri, 
cronometrori, etc,). Iată despre ce e 
vorba:

— la greșelile personale comise de 
jucători în terenul de atac și după coș 
valabil si greșeală personală, mingea 
va trece’ IN MOD OBLIGATORII ;' pe 
la arbitru care va înniîna mingea pen
tru a fi repusă în joc numai după ce 
va semnaliza numărul jucătorului care 
a comis greșeala personală și după 
ce oficialii vor indica că înscrierea s-a 
făcut în foaia de arbitraj și deci jocul 
poate fi reluat.

— în orașele în care se dispută pen
tru prima dată jocuri de asemenea im
portanță, arbitrii principali vor face 
înaintea meciurilor instructaje cu ofici
alii propuși de colegiul local de arbi
tri, arătînd sarcinile scorerilor, crono- 
metrorilor prim și secund. De aseme
nea, acești oficiali vor fi seminarizați 
teoretic și practic înaintîndu-se cole
giului centra! propunerile pentru cali
ficarea ca oficiali în categoria B.

— la masa oficială, ultimele trei 
minute vor fi semnalate printr-un ste- 
guleț roșu.

— arbitrii din provincie au. obliga
ția de a expedia foile arbitraj ale

' " ' dresa
Conta 

termen de 
meciului, 

să depună 
la ora 10.

meciurilor pe care ie conduc pe adresa 
F. R. Baschet, strada Vasile C~.ț_ 
nr. 16, etaj V, București, în 
două ore de la încheierea 
Arbitrii bucureșteni trebuie 
foile la federație pînă luni



Măsuri importante pentru dezvoltarea vinătoarei 
și pescuitului sportiv în țara noastră

Pentru sprijinirea muncii organizatorice și pentru o 
mai bună înțelegere 4 măsurilor cuprinse in Decretul 

" ~ și Silviculturii (Depar-
Industriei Bunurilor de

608(1957, Ministerul Agriculturi 
taine ritul Silviculturii), Ministerul

Către

Consuni (Departamentul Industriei Alimentare) împreună 
cri U.S.F.S. au ' 
instrucțiuni:

trimis organelor de resort următoarele

Inspectoratele
de vinătoare

piscicole și
A. G. V. P

Comitetele regionale

1957Prin Decretul 608 din 27/XII 
privând unele măsuri de organizare 
a mișcării de cultură fizică și '.port, 
s-a liotărit de către partid și guvern, 
pentru a se înlesni mereu condițiile 
de dez”oltare în sectorul vînăioarei 
și pescjitului sportiv, integrarea 
Â.G.V.P.S. în Uniunea de Cultură Fi
zică și Sport (U43.F.S.).

In ce privește sectorul vînătoarei, 
prin acest Decret se stabilesc urmă
toarele:

Art. 10. — A.G.V.P.S. se conduce 
după un statut propriu, aprobat de 
Congresul membrilor săi, activitatea 
sa fiind îndrumată de U.C.F.S.

Art 11- — A.G.V.P.S. va respecta 
măsurile luate de organele de stat 
pe linia, economiei vînatului și a 
pescuitului.

Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii va controla respectarea de către 
A.G.V.P.S. a normelor tehnice cu pri
vire la economia vînatului.

Art. 12. — Permisele de vînătoare 
și pescuit sportiv vor fi eliberate de 
A.G.V.P.S.

Permisele de vînătoare vor fi eli
berate pe baza permisului de port- 
afîriă, eliberat de organele prevăzute 
de dispozițiile în vigoare.

Art. 13. — Prevederile cuprinse în 
aliniatul ultim și penultim al literei 
,țtt“ din art. 6 al Decretului nr. 
76/1953, se abrogă.

Așadar, pentru a-și putea îndeplini 
în cît mai bune condițiuni funcțiunile 
ce-i sînt atribuite conf. art. 6 din De
cretul 76/1953, A.G.V.P.S. este îndru
mată de Uniunea de Cultură Fizică 
și Sport atît în ceea ce privește or
ganizarea vînătorilor și pescarilor 
sportivi, cît și în ce privește admi
nistrarea fondurilor de vînătoare și 
pescuit ce le are hi folosință.

Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii și Ministerul Industriei Bunuri
lor de Consum, ca organe de stat, au 
sarcina de a veghea ca filialele de 
vînătoare și pescuit sportiv, să res
pecte întocmai normele legale și în 
special clauzele contractuale, privind 
gospodărirea, respectiv folosirea fon
durilor de vînătoare și a bazinelor și 
zonelor piscicole, în conformitate cu 
dispozițiile Decretului 76/1953 și a 
Decretelor Nr. 43, 44 și H.C.M. 184 
din 1954.

Țirundu-se scama de faptul că. o- 
bieetivele, atît în c* ea ce privește e- 
conomia vînatului cît și pescuitul 
sportiv, sînt comune în. sensul de a 
se urmări ocrotirea și înmulțirea vî
natului și a peștelui, se trasează or
ganelor silvice, piscicole și Asociației 
Generale a Vînătorilor și Pescarilor 
Sportivi, următoarele sarcini:

în bazinele și zo-organele de stat, 
nele teritoria’e respective.

6. — In ceea ce privește acțiunea 
de repopulare a apelor de șes, aflate 
în folosința filialelor, acestea vor fi 
riguros susținute, asigurîndu-li-se e- 
fectivele de puieți necesare, în limita 
posibilului, cu prioritate.

Organele tehnice ale ocoalelor sil
vice precum și cele de pe lîngă între
prinderile și inspectoratele piscicole, 
vor îndruma și sprijini efectiv filiale
le de vînătoare și pescuit sportiv, pe 
linia întocmirii proiectelor de amena
jare a fondurilor de vînătoare precum 
și a cursurilor apelor de munte, res
pectiv a bazinelor piscicole, aflate 
în folosința acestora.

— B

A
1. — Organele silvice sînt obligate 

să contribuie la paza vînatu.ui, a 
peștilor din apele de munte și com
baterea braconajului pe fondurile date 
în folosința filialelor de vinătoare. De 
asemenea, organele silvice vor da tot 
sprijinul în acțiunea de amenajare și 
repopulare a apelor de munte în sco
pul îmbogățirii faunei salmonicole în 
ape'e date în folosința filialelor.

2. — Ocoalele silvice sînt obligate 
ca în măsura posibilităților și a dis- 
pozițiunilor în vigoare să _ satisfacă 
cerințele filialelor de vînătoare în 
ceea ce privește hrana vînatului și 
materialul lemnos necesar instalațiilor 
vînătorești și piscicole.

3. — Ocoalele silvice sînt obligate 
să sprijine filialele de vînătoare la 
organizarea vînătorilor pentru comba
terea lupilor și a celorlalte animale 
dăunătoare vînatului. Această dispo
ziție se referă și la zonele oprite. De 
asemenea, în colaborare cu filialele 
A.G.V.P.S., vor desfășura o intensă 
muncă de propagandă în rîndul popu
lației sătești, arătînd foloasele ce se 
aduc e-'o-mmiei naționale și gospodă
riilor sătești, prin combaterea tuturor 
animalelor dăunătoare vînatului.

4. — Organele piscicole, respectiv 
întreprinderile și inspectoratele pis
cicole, sînt obligate a sprijini filialele 
A.G.V.P.S. în gospodărirea rațională 
a bazinelor ce le au în folosință, ve
ghind în același timp ca pescuitul 
sportiv să se exercite în conformitate 
cu dispozițiunile legale

5. — La paza și combaterea braco
najului, inspectoratele și întreprin- 
'denile piscicole vor cere concursul fi
nalelor de vînătoare și pescuit spor
tiv, acestea fiind obligate a sprijini

1. —Filialele raionale de vînătoare și 
pescuit sportiv, sînt obligate ca în spi
ritul celei mai strînse colaborări, să 
conlucreze, să ajute, să sprijine și să 
pună la dispoziția organelor de stat 
de resort, toate datele de ordin teh
nic și gospodăresc, derivînd din pla
nurile lor de muncă și obligațiile con
tractuale. Ele vor cere concursul or
ganelor de stat, ori de cîte ori va fi 
nevoie.

2. — Filialele de vînătoare și pes
cuit sportiv sînt obligate să aducă 
la îndeplinire toate clauzele prevăzute 
în contractele de arendare. In același 
timp ele sînt obligate a întocmi:

a) evidența anuală a efectivelor de 
vînat pentru fiecare fond în parte;

b) situația cu necesarul de hrană 
vînatului, precum și instalațiilor vî
nătorești (cabane, colibe, bordee, ob
servatoare, hrănitoare, sărării, dru
muri, poteci etc.), pentru fiecare fond 
în parte, în funcție de efectivul de 
vînat existent;

c) planul de combaterea lupilor și 
a tuturor animalelor dăunătoare yî 
natului, precum și a păsărilor ichtio- 
fage;

d) planul de recoltare și valorifi
care a vînatului și pescuitului, pre
cum și evidența recoltei de vînat 
pește pentru fiecare fond în parte;

e) situația fondurilor destinate 
nătorilor și 
colective;

f) planul 
de munte cu 
stabili cantitățile 
de păstrăvi, pentru popularea 
de munte, precum și planul de ame
najare și repopulare a apelor pe care 
le au în folosință.

3. — Asigurarea bunei gospodăriri 
a fiecărui fond de vînătoare și de 
pescuit trebuie să constituie o proble
mă centrală pentru fiecare filială.

Pentru atingerea acestui scop se 
vor desemna grupe de vînători, res
pectiv pescari, pentru fiecare fond de 
vînătoare sau pescuit, care răspund 
de îndeplinirea tuturor măsurilor pri
vitoare la ocrotirea 
natului, respectiv a 
fond. Filialele vor

pescuirilor individuale

de amenajare a 
instalații piscicole 

neces'are de

Adjunct al M.A.S. 
(ss) C. I. POPESCU

și

vî-
Și

apelor 
și vor 
puieți 

apelor

și recoltarea vî- 
peștrliii pe acel 

desemna din ca-

s.
cîte un responsabil dedrul grupelor 

grupă.
Grupele de 

pescari, sînt obligate să contribuie și 
la apărarea avutului obștesc, ca de 
pildă, în cazurile de incendiu și fur
turi în păduri, depozite de lemne, 
stuf, grîne etc., braconaj la vînat și 
pescuit O deosebită atenție se va da 
combaterii pescuitului clandestin cu 
unelte nepermise.

4. — Pentru a preveni introduce
rea, respectiv menținerea în rindul 
vînătarilor și pescarilor a unor ele
mente incorecte, verificarea vînători- 
lor și pescarilor la primirea în filiale 
și respectiv la viza permiselor de 
vînătoare și pescuit, se va face de 
către un colectiv compus din preșe
dintele și secretarul filialei, organul 
silvic desemnat de către Direcția Sil
vică și delegatul miliției, cerîndu-se 
în același timp și sprijinul organelor 
raionale de partid.

5. — Filialele de vînătoare vor vi
za permisele de vînătoare numai ace
lor vînători care depun o declarație 
sinceră asupra vînatului împușcat în 
cursul anului expirat, pentru fiecare 
fond în parte. La vînatul care nece
sită autorizații de împușcare, se va 
indica în declarație numărul autori
zației, în baza căreia a împușcat piesa 
respectivă'.

Datele din aceste declarații se vor 
centraliza și înainta Ia ocoalele silvi
ce în raza cărora sînt situate fondu
rile respective,

O asemenea situație cu datele cen
tralizate de pe toate fondurile de vî
nătoare deținute de filială 
inta Comitetului regional 
toare.

6. —Comitetele regionale
vor înainta rapoarte trimestriale la 
Direcțiile Silvice, Inspectoratele pis
cicole și Centrala A.G.V.P.S. asupra 
îndeplinirii sarcinilor de plan, greu
tăților și lipsurilor avute în muncă 
de către fiecare filială în parte, pre
cum șl de către comitetul regional.

7. — Comitetele regionale de vînă
toare vor urmări îndeaproape activi
tatea filialelor de vînătoare sub toate 
aspectele ei. rămînînd solidar răspun
zătoare cu comitetele filialelor de vî
nătoare de buna gospodărire a fon
durilor de vînătoare și pcscu't.

vînători, respectiv de

se va îna- 
de vînă-

A.G.V.P.S.

C. — Îndrumarea
și cooitroul

Direcțiile silvice și inspectoratele 
piscicole vor îndruma și controla bu
na desfășurare a muncii în sectorul 
economiei vînatului și pescuitului spor
tiv, răspunzînd de aducerea la înde
plinire a sarcinilor ce
lor silvice, întreprinderilor 
Comitetelor 
filialelor de

revin ocoale- 
piscicole, 

regionale de vînî.toace și 
vinătoare.

Adjunct al M.I.B.C. 
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A luat ființă asociația automobiliștilor 
din R. P. R. (A. A. R.)

La începutul acestui an a fost re
cunoscută — prin Hotărîrea nr. 20 
a U.C.F.S. — Asociația Automobi- 
lișților din R.P.R. (A.A.R.). Firește, 
primii care s-au bucurat au fost ve
chii pasionați ai spoitului automobi
list care observaseră că noua Fede
rație de motociclism nu mai cuprin
dea în titulatura sa — și deci nici 
în preocupări — sportul lor preferat. 
Dar o dată cu aceștia au privit cu 
satisfacție „certificatul de naștere" 
al asociației toți posesorii de carnete 
de conducere auto doarece în statu
tul noii organizații stă scris că : 
..Se vor susține interesele legitime a 
drepturilor automobiliștilor și obți
nerea tuturor înlesnirilor membrilor 
săi".

Sediul A.A.R. se ailă în Calea 
Victoriei nr. 100. ConsiHul de con
ducere este format din: Gh. Safer 
— președinte, Gh. Teedorescu — 
vicepreședinte, Alexe Devassal — 
secretar general, M. Protopopov, Pe
tre Cristea, — membri.

In prezent s-au făcut formalitățile 
de afiliere la Federația Internațio
nală de Automobilism. In momentul 
admiterii cererii, A_Ă.R. capătă drep
tul de a emite: a) documente va
male internaționale; b) carnet de 
trecere prin vămi (triptic); c) car
net internațional de conducere; d) 
foaie internațională de circulație.

Tov. ing. Âlexe Devassal — secre
tar general al A.A.R., vorbindu-ne

despre viitorul acestei asociații ne-a 
spus: „Comisia sportivă a asociației 
va organiza concursuri automobilis
tice de turism pentru cunoașterea 
frumuseților țării, a locurilor istorice, 
iar prin înțelegerea pe care ne-o a- 
cordă O.N.T., membrii A.A.R. vor 
beneficia de reduceri la hotelurile 
O.N.T. De asemenea se vor orga- 
niza raliuri cu participare interna
țională și pe trasee internaționale. 
Tot Asociației Automobiliștilor din 
R.P.R. îi revine și sarcina de a o- 
mologa recordurile, ea fiind singu
rul for diriguitor al acestei ramuri 
sportive. !n general, această aso
ciație, cu sprijinul larg al Uniunii 
de cultură fizică și sport, va lucra*, 
efectiv pentru dezvoltarea sportului 
automobilist, pentru strîngerea legă
turilor de prietenie cn asociațiile si
milare din celelalte țări".

Printre primii membri înscriși în 
A.A.R. se află maestra emerită » 
sportului Angelica Rozeanu, maes
trul emerit al sportului Iosif Sîrbn, 
maestrul sportului Constantin Du
mitrescu. Firește, este o datorie de 
onoare a tuturor celor ce posedă 
carnete de conducere auto să devină 
membri ai AA.R. pentru a ajuta la 
dezvoltarea noii asociații și implicit 
la dezvoltarea sportului automobilist.

Urăm deplin succes Asociației Au
tomobiliștilor din R.P.R.

H. N.

norme
la canotaj

de clasificare 
academic

Maestru

3 titluri de cam- 
se claseze de 3 
la sută din can- 

coneursuri in

sau de două ort locul Il.inma
2 ani la campionatete R.P.R.

2. Să fî făcut parte* dintr-un echi

Competiția organizată de U.C.F.S. 
Constanța și dotată cu „Cupa Constan
ța** a fost cîștigată de echipa mascu
lină de baschet Olimpia București cu 
15 pt., urmată de Steagul roșu Orașul 
Stalin cu 11 pt, știința Craiova 11 pt., 
Torentul Galați 11 pt.. C. S. Marina 
constanta 7 pt.. Luceafărul Slblty fi pt. 
Jocurile s-au desfășurat în
Sporturilor și s-au 
mos succes

Palatul 
bucurat de un fru-

CAMPIONATUL
LA VOLEI

R. Stamboliain 
corespondent

CATEGORIEI li

Caracteristica primei etape a retu
rului o constituie surprinzătoarele în
frângeri pe care le-au suferit liderii 
celor doua serii. Știința la^i și Voința 
Bucureștii. Rezultatele tehnice sînt ur
mătoarele: SERIA 
Aurul 
15—11, 
viarui 
Bacău 
15—12. 
Dinamo Tg. 
its; tl 3—1 
Știința Timișoara 
Timișoara 3—1

I: Știința Galați
Negru Ploești 3—1 (15—12, 11—15, 
15—10); C. S. “ “
Constanța 0—3
— Știința Iași
5—15, 15—12).

Mureș
(13—15,

Snagov — Fero
ce, 7, 10); Voința 

3—2 (15—12. "
SERIA A

— Voința 
15—4, 15—11,

— Casa CT 
(15—7. 10—15, 15—5,

13—15, 
II- A: 

Bucu- 
15—9); 

Ofițerilor

1. Să cucerească 
pion R.P.R. și să 
ori, înaintea a 50 
curenții străini, la 
ternaționale. Cele două condiții se
pot substitui reciproc. In caz că 
numărul va fi cu fracții, rotunjirea 
se face in minus, sau:

2. Să. ocupe locurile I—III la Cam
pionatele europene masculine sau la 
Jocurile Olimpice sau locurile I—II 
la Campionatele europene feminine.

3. Să realizeze timpurile notate 
mai jos, în competițiile de impor
tanța finalelor concursurilor repu
blicane, pe pistele de la Snagov, in 
condiții de calm-plat, vînt lateral- 
contra sau contra.

Determinarea direcției și forței 
vintuilui se face cu anemometrul 
plasat la mijlocul traseului, în afara 
zonelor devîntate, iar înregistrarea 
se face la 1 m. deasupra nivelului 
apei de trei ori (in momentul star
tului, la jumătatea pistei și tn 
timpul finișului) înregistrindu-se 
media lor.

paj R.P.R. în cadrul unui concurs in
ternațional.

3. Să realizeze timpurile notate 
mai jos, în aceleași condiții ca și la
maeștri.

Femei
S 1
S 2
S 44-1 r.
S 4+1 v.
S s+l

4,02
3^2
3.M
3.43
3.27

Bărbați

S 1 7,40
S 2 7,00
S 2 r. 7,24
S 2+1 8J)L
S 4 6,54
S 4+1 7.05
S 8+1 6^4

Femei

S. 1
2
44-1 r
44-1 v
8+1

S. 
s. 
s. 
s.

Bărbați

7,30
6,59
7.14
7,51
6,44
6,a5 
<5,14

S 1
S 2
S 2 r.
S 24-1
S 4
S 4.+1
S 841
Categoria I
1. Să fi făcut parte dintr-un. echi

paj care să fi obținut o dată locul I

OLIMPIA BUCUREȘTI A CUCE
RIT „CUPA CONSTANȚA" LA 

BASCHET

buni schi o,i ai țării.

DE ADMITERE

băieți și fete, în cadrul căreia, se vor 
intre.ee cei mai ' ‘ ‘ - — *•

15—3); Dinamo Orade: 
Vîlcea 3—2 (15—0, 
15—11); ~........... “
Cluj

S .ea arul Rm.
1&—14, 5—15. 8—15.

Utilajul Petroșani — Dinamo 
3—1 (15—5, 15—7, 141—15. 15—12). EXAMEN

DE LA FEDERAȚIA ROM4NA
TENIS DE MASĂ

CE

va 
str

mixtă nr. 10, cu pro-

dintr-un
50 la sută clia.

cu caracter orâ-
Dacâ 
fără

Categoria a II-a
Să fi făcut parte 

clasat în primele 
tocuri la competiții
șenesc sau mar importante, 
numărul participanțfkrr est: 
soț, rotunjirea se face in minus.
Categoria a I’I-a

Să fi făcut parte dintr-un echipaj 
‘'are a participat la minimum cinn 
concursuri orășenești tc-rminind cc.nr- 
c ursul.
Confirmarea categoriei

Pentru confirmarea categoriei se 
cere ca in următorii doi ani de la 
obținerea normei să ss realizeze o 
singură dată norma Ia una din con
dițiile prevăzute la categoria res
pectivă.

Vineri 13 iunie a-c. la ora 18.30 
avea loc la sediul U.C.F.S. din 
Vasile Conta nr. 16 et. 8, o plenară a 
activului F.R.T.M. (membrii biroului, 
ai comisiilor și colegiilor) la care sînt 
invitați a lua parte antrenorii echipe
lor bucureștene participante în cam
pionatul categoriei A, membrii 
siei orășenești București, precum 
delegații colectivelor din Capitală care 
au echipe în 
tegorii.

comi-
Eucurești, precum și

campionatul primei ca-

„CUPA DE

La sfîrșitnl
Albă găzduiește tradițSottalul 
de încheiere *a sezonului de sehd, orga
nizat de federația, de specialitate. 
„Cuipa de viară** cuprinde și în acest 
an proba de slalom sțpecwaâ pentru

VARĂ" LA... SCHI

acestei săptămini Valea 
concură

Școala medie _ _
gram special de educație fizică, cu se
diul în Timișoara, b-dul Den In nr. 2, 
aduce la cunoștința celor interesați 
ca examenul de admitere pentru cla
sa VIII-a se desfășoară după cura 
mează :

1. In ziua de 13 iunie a. c. are
examenul medical și examenul de 
titudini fizice. Examenul de 
dini fizice constă din alergare pe dis: 
tanță de 10-0 m., _ _ . _
de 4 kg. și săritură în înălțime.

2. Tn ztua de 20 iunie a. 
examenul teoretic care 
probe scris și oral la 
și matematici.

înscrierile se primesc pînă în seara 
zilei de 17 iunie a. -c. So.llcitan.tii vor 
depune următoarele acte ; Certificat 
de absolvire sau dovadă a șapte clase 
elementare; Actul de naștere în ori
ginal;. Situația materială a părinților 
(de la Seețța Financiară); Adeverință 
de salarizare a părinților.

b-dul Den lui 
ceier

ur

loc 
ap- 

aptltu-

axuncarea greutății

c. are loc 
constă din : 

limba romînă

La. examen pot participa absolveați! 
șeolilcr de șapte ani.

Școala posedă internat și cantină.
Absolvenții școlii se bucură <ie a- 

eelesuși dr ©pituri ca. și absolvenții șco
lilor medii de cultură generală.

Elevilor respinși la examenul de 
aptitU'dini fizice li se eliberează ime
diat actele și pot să se înscrie în ziua 
de 19 iunie la examenul de admitere 
la orice altă școală medie de cvlturâ 
generală.

CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE HOCHEI PE IARBĂ

In etapa de duminică a ©ampionato- 
Ivd republican masculin de ho-chiei pe 
iarbă au fast înregistrate următoarei»- 
rezultate; seria I; Dimainuo Craiova — 
C.S.U. București 2—2 (1—0). C.S.A.
București — I.P.C.H. «—», Metaloglobus 
Buciirești — Fulgerul Oltenița 3—O 
(2—3),, Acvila București — Voința ri«>- 
eșlii €—0 (2— *>>; seria a II-a: ElectriLca 
O«ad*e<a — Victoria Sighișoara 4—1, 
Constructorul Cluj — Meteor Timișoa
ra. 0—9, Dinamo Oradea — Recolta Mai- 
ghâta 8—1; seria a IlI-a: Tîrnava O- 
■dorhefi — Politehnica Orașul StaMa 
2—1, Sportul Muncitoresc Rădăuții — 
Progresul Ghe-orghieni €—13, Penicilina 
Iași — Progresul Miercurea Cine 0^—3. 
In clasamente coiLduc: în seria I 
C*S.U. București, în <a II-a Diinamo 
Oradea și în a tf'eâa Progresul Gheor- 
g*+f4> Tî j,

intre.ee


Tineretul, revelația concursului republican
de călărie de la Craiova

Ultimele două zile de întreceri din 
cadrul concursului republican de călă
rie desfășurat la Craiova, au prilejuit 
în afara unor dispute interesante, atît 
la dresaj cit și La obstacole, și cîleva 
constatări pe care ne face plăcere să 
le consemnăm.

Dacă pînă na de mult eram nevoiți 
Să notăm aceiași și aceiași cîștigători 
ai probelor de obstacole de categorie 
ușoară, în concursul de la Craiova, ca 
fi în cel de la Sibiu, am făcut cuno
ștință cu elemente noi, talentate și, 
ceea ce este deosebit de important, 
bine pregătite. In proba de semi-ușoară, 
Dan Mihăilescu de la Clubul Recolta 
București pe Sadea și Ștefan Nieder- 
■wieser (Recolta Sibiu) pe Lasca au 
ocupat în ordine locurile I și II fără 
nici o penalizare, într-un timp foarte 
bun (1.033 și 1.04.0); Elena Leov 
(C.R.B.) a cucerit în ambele probe 
rezervate fetelor primele două locuri, 
fiind urmată de Angelia Ștefan și 
Paulina Asanache (C.U.B.) iar Mir
cea Stancu (R. S.) a terminat par
cursul de durată la numai un punct 
diferență (44 o.) față de cîștigătorul 
probei, rutinatul călăreț Felix Țopescu. 
Rezultatele realizate de Dan Mihăilescu 
fi Elena I.eov demonstrează forma 
bună și pregătirea temeinică (antre
nor C. Apostol) a acestor tineri, cîști- 
gălori a cîte două premii și totodată 
revelația concursului de la Craiova.

Două baraje la proba de categorie 
mijlocie, o probă de ștafetă care a 
entuziasmat pe cei 5.000 de spectatori 
fi. o antrenantă probă de forță progre
sivă au constituit ultimele și cele mai 
interesante tablouri din reușitul spec
tacol hip'C de la Craiova. La ..mijlocie" 
am asistat la un pasionant duel sus-

ținut cu multă dîrzenie de Vladimir 
Fulger (C.C.A.) pe Rapsod și Felix 
Țopescu (Dinamo Buc.) pe 'Covrig. 
Victoria a revenit pînă la urmă, fără 
nici o penalizare, lui Fulger care, în 
cea mai frumoasă probă a concursu
lui, rte-a făcut din nou dovada calită
ților sale de voință. Locul 3 a revenii 

(C.C.A.) pe Pîrlog cu 
tîrziu însă a fost rîndul 
să se bucure de o fru- 
în proba de obstacole in- 
pe calul Rîndunica. a 
loc în timpul de 1.243 

----- î l-au 
Ploești) pe

lui I. Molnar 
4 p. O zi mai 
lui F. Țopescu 
moașă victorie 
versată unde, 
ocupat primul . ... __ _____
La numai 4 zecimi de secundă 
urmat C. Vlad (Dinamo r.
Grinda și Gh. Ghițuran (C.C.A.) pe 
Baron cu 1.29.6.

La 1,80 m. mai rămăsese doar trei 
călăreți In proba de forță progresivă: 
Țopescu, Gh. Langa ji Fulger. Primii 
doi au trecut ultimul obstacol ca ușu
rință și dacă ar fi continuat, poate că 
bara ar fi fost înălțată și peste doi 
metri. Spre deziluzia entuziaștilor 
spectatori craioueni disputa s-a oprit 
(nu știm de ce) doar la 1,80 m.. cei 
doi călăreți ocupînd locurile I și II.

Trei dintre cele mai bune echipe, 
Dinamo București, C.C.A. și C.S.A. 
București au fost animatoarele specta
culoasei probe de ștafetă. Au ciștigat 
dinamoviștii O. Recer, F. Țonescu și 

" ' Rîndunica 
3.393 urmați 
C.S.A. Bucu-

1.29.6.

IMPRESII DE LA INTILNIREA INTERNAȚIONALĂ DE PARAȘUTISM
șutism încheiat recent la Clinceni a 
fost, după părerea noastră, binevenit, 
mai ales acum, în preajma campiona
tului mondial de la Bratislava. Tre
buie să afirm cu toată sinceritatea 
că parașutiștii bulgari au avut de 
învățat de la sportivii romîni. Față 
de anul 1956 (cînd a avut toc ultima 
ediție a campionatelor mondiale de 
la Moscova), lotul actual dl para-

cotitură 
produs în 
cînd pu- 

parașutis- 
cuprins

Af/ luat sfîrșit 
Campionatele 

de tir 
ale Capitalei

Sîmbătă și duminică s-au desfășurat 
pe poligonul Tunari ultimele probe din 
cadrul campionatelor de tir ale Ca
pitalei. Dintre performanțele obținute 
se detașează noile recorduri realizate 
de H. lierșcovici (384 p. la armă libe
ră calibru mare, poziția genunchi) și 
Iosif Aron (836 p Ia armă liberă ca
libru redus 3x30, juniori), lată, de 
altfel, rezultatele tehnice.
beră calibru mare, poziția culcat: 1. 
losif Sîrbu 395 p.; 2. Val. Enea 391 
p.; 3. O. Antonescu 388 p.; Poziția 
genunchi: 1. H. Herșcovici 384 p.
(nou record); 2. losif Sîrbu 381 p.; 3. 
C. Antonescu 369 p.; poziția picioare: 
1. O, Antonescu 361 p.; 2. losif Sîrbu 

•355m.: 3. Val. Enea 353 p.; 3x40: 1. 
l^fc,Sîrbu 1131 p.; 2. Constantin An- 

1118 p.; 3. Val. Enea 1102 p.;
4. 11. Herșcovici 1101 p.; pistol calibru 
mare: 1. Alexandru Klaus 573 p.; 2. 
G. Magyar 564 p.; 3. Marin Dochiliță 
561 p.; 4. T. Jeglinski 559 p.; 5. G. 
Lykiardopol 558 p.; Skeet: 1. G. 
Enache 176 p.; 2. St. Popovici 174 p.; 
3. G. Florescu 172 p.; 4. 1. Dumitres
cu 171 p.; armă liberă calibru redus 
3 x 30, senioare: 1. Marieta Lieber 
840 p.ț 2, Lia Sîrbu 836 p.; 3. Yvonne 
Goldenberg 829 p.; 4. Ana Goretti 
827 p.; 5. Maria Otz 825 p.; armă li
beră calibru redus 3x30, juniori: 1. 
losif Aron 836 p. (nou record); 2. M. 
Ferecatu 825 p.; 3. Martin Kostelni 
816 p.; 4. M. Străoană 813 p.; 5. Ion 
Giuglan 812 p.; 6. AL Marcovici 812 p.

Armă li-

Gh. Soare cu caii Buian. 
și legația in timpul de 
de echipele C.C.A. și 
rești.

Toate cele trei probe de dresaj (u- 
șoară, intermediară și olimpică) au re
venit de o manieră categorică lui Gh. 
Teodorescu (Dinamo) pe calul Pala
tin. urmat de N. Mihalcea (CC.A), I. 
Budișan (D.B.) și I. Oprea (C.C.A.).

In timpul concursului am mai asis
tat la interesante probe de soulki, 
curse de atelaje țărănești și de ștafetă, 
susținute de tineri săteni din raioa
nele regiunii Craiova.

Seara coborise de mult pe hipodro
mul din Parcul Poporului, dar aplau
zele nu mai conteneau. Prin grija or
ganizatorilor (sfatul popular al orașu
lui Craiova și comitetul regional al 
sindicatului muncitorilor agricoli re
prezentări cu multă însuflețire de V. 
Androoeseu, dr. Filipescu și Novac), 
concurența primeau premii. Și pre
miali au fost multi....

OCTAVIAN GINGU

Parașutiștii bulgari au venit în Re
publica Populară Romînă la invitația 
Aeroclubului Central AVSAP în do
rința de a acumula noi cunoștințe 
și de a împărtăși în același timțj din 
experiența lor. Trebuie să spun că 
Concursul internațional de la Clin
ceni a fost un prilej minunat pentru 
noi, sportivii bulgari, de a trage o 
seamă de concluzii.

După cum se știe, para
șutismul este unul dintre 
sporturile cele mai tinere 
dar și cele mai populare din 
Bulgaria. El s-a născut 
și s-a dezvoltat în anii 
puterii populare. Istoria 
primelor salturi a fost 
scrisă pentru prima dată 
în țara noastră în 1946 
de un grup de tineri en
tuziaști. Dar o 
hotărîtoare s-a 
anul 1952, de 
tem spune că 
mul bulgar a
mase foarte largi de ti
neri. De atunci au avut 
loc numeroase concursuri 
intercluburi, pe plan na
țional și internațional. 
S-a simțit apoi nevoia 
de a se îmbunătăți clasa 
parașutiștilor noștri, de 
a-i învăța cu concursuri mai mari și 
mai grele.

Participarea sportivilor bulgari la 
concursuri internaționale de peste ho
tare a creat posibilitatea de a se 
pune baze temeinice parașutismului 
de performanță. După campionatele 
mondiale de la Moscova, parașutis
mul bulgar a pornit cu pași hotăriți 
spre afirmare. S-au luat măsuri ener
gice prin instituirea unui pian de pre
gătire. pe timp de doi ani, pentru 
dezvoltarea parașutismului de masă 
și îmbunătățirea celui de performanță. 
Măsurile luate, după cum se știe, au 
avut un efect pozitiv.

Concursul internațional de para-

Aierizarea la punctul fix este una din probele 
cele mai dijicile intr-un concurs de parașutism.

(Foto: I. MIHĂICA)

șutiștilor romîni ne-a lăsat o impre4 
sie excelentă. Noi îi considerăm 
parașutiștii romîni en rival de 
mut, de la care avem de învățat îijț 
special la proba „stilul în cădere Ife 
beră“. Sportivii romîni au demonstrai 
că stăpînesc bine tehnica stilului, țftf 
mișcări fine, dar prompte, sînt dinjfc 
mici și stăpîni pe evoluțiile pe carS 
le au de executat. Faptul acesta estd 
ilustrat cum nu se poate mai bine de 
poziția lor în clasamentele respectivi. 
In ceea ce privește însă pilotarea pa4 
rașutei în apropierea solului și atei 
rizarea la punct fix, socotim că roi 
mînii mai au de făcut unele retușări.

Mai sînt puține zile pînă la campio
natul mondial de la Bratislava. Noi 
înțelegem importanța acestui eveni-l 
ment și ne pregătim cu atenție. Defi-' 
ciențe'e observate la recentul concurs 
de la Clinceni ne obligă pe noi, spor
tiva bulgari, să le îndepărtăm. Tocmai 
în această direcție își îndreaptă acum 
atenția antrenorii și tehnicienii bul
gari.

Nu putem încheia aceste rînduri fără 
a mulțumi organizatorilor Concursul 
lui de la Clinceni — Aeroclubul Ceri-: 
trai AVSAP — care au reușit să a4 
sigure o desfășurare normală, specii 
fică unui concurs internațional. Do
rim mult succes parașutismului spor
tiv din Romînia.

ȘTEFAN NUVUȘCEANOV 
antrenor al lotului de parașutism 

al R. P. Bulgaria

Selecționata de box Dinamo învingătoare 
în R. P. F

Selecționa.a de box Dinamo și-a în
ceput duminică turneul prin R.P.F. 
Iugoslavia, întilnind la Niș formația 
Radnicki. Peste 10.000 spectatori au 
putut urmări meciuri de un bun ni
vel, care le-au prilejuit emoții deose
bite. Dinamoviștii au obținut victo
ria finală cu scorul de 12—8.

Dintre rezultate, surprinzătoare a- 
par înfringerile suferite de C. Du
mitrescu (pentru prima oară în ca
riera sa învins prin K. O.), Dumitru 
Gheorghiu (învins prin abandon) și 
M. Trancă.

Iugoslavia
Iată, de altfel, rezulta ele indivi

duale : cat. muscă: Putu Nicolae b.p. 
Kadrezi, cat. cocoș: Constantin Toma 
b.p. Palis, cat. pană: C. Gheorghiu 
b.p. Lulovici, cat. semiușoară: Laza- 
rovici b. p. M. Trancă, cat. ușoară: 
Trifunas b. k. o. Ill C. Dumitrescu, 
cat. mijlocie mică: Kelava b. ab. 11 
rănire N. Linca. De remarcat că în 
prima repriză Kelava a fost numărat 
pînă Ia 8., cat. semimijlocie: M. Balaș 
b. ab. I. Stancovici, cat. mijlocie: la- 
covlevici b. ab. II D. Gheorghiu, cat. 
semigrea: Ghefu Velicu b.p. Bigi ici, 
cat. grea: D. Ciobotaru b. p. Stefa
novich

Miercuri dinamoviștii susțin cel de 
al doilea meci, la Belgrad

Cu jocurile desfășurate duminică în 
Capitală, la Tg. Mureș și la Cluj s-a 
încheiat turul campionatului republi
can de polo pe apă, urmînd ca la 
21 septembrie cele mai bune formații 
ale țării să-și reia întrecerea pentru 
stabilirea echipei campioane. Partidele 
disputate în cursul celor cinci săptă- 
mîni nu au relevat nici un element 
de maximă importanță, dar au subli
niat cîteva interesante aspecte. Vom 
remarca în primul rînd faptul că, în 
sfîrșit campionatul a avut un în
ceput și un sfîrșit,, că nu au mai e- 
xistat acele interminabile întreruperi 
și amînări.

Terminînd neînvinsă, echipa DINA
MO BUCUREȘTI a cucerit prințul loc 
în tur și totodată perspectiva de a 
deveni din nou campioană republica
nă. Perspectiva este creată nu numai 
de locul ocupat în clasament, ci și de 
comportarea dovedită de-a lungul ce
lor cinci etape. Dinamoviștii s-au do
vedit bine pregătiți tehnic și tactic, 
capabili să facă față cu succes jocu
rilor din campionatul republican. De 
altfel, trebuie precizat că Dinamo a- 
lături de C.C.A. au fost singurele 
formații care s-au prezentat cu o 
pregătire bună, cu efectivele complete

și au realizat jocuri de incontestabilă 
valoare tehnică.

Restul echipelor, din diferite motive, 
au jucat sub nivelul maxim al po
sibilităților. ILEFOR .Tg. Mureș, de 
pildă, nu l-a putut folosi în primele 
două etape pe Simon. Acest Incon
venient, adăugat celui creat de lipsa 
unui bazin care să asigure continui
tatea ' în 
handicap 
Echipa a 
zulta t, să 
trivită în 
a cucerit 
mației militare care la un moment dat 
avea justificate pretenții la primul 
loc. Militarii, evident mai bine pre
gătiți decît anul trecut, au făcut 
\curi de bună valoare, au fost la un

activitate, a constituit un 
apreciabil pentru ILEFOR. 
știut să lupte pentru re- 
aplice o tactică foarte po- 
meciul cu C.C.A. și astfel 

locul secund, în dauna for-

pas de a cîștiga meciul cu Dinamo 
și meritau locul doi. Nu au știut să 
înlăture însă efectele jocului pozițio
nal practicat duminică de ILEFOR și 
au pierdut un meci în fața unei echi
pe mai puțin pregătite tehnic, 
care a știut să aplice tactica cea 
potrivită.

Aparent, locul cinci ocupat 
Știința Cluj este surprinzător, 
noscînd însă că în toate etapele a 
avut cel puțin cîte un jucător de bază 
indisponibil avem explicația slabelor 
rezultate. Mai bine putea juca și 
C.S.U. București, dar și aci au existat 
deseori indisponibilități. Start a pre
zentat o echipă alcătuită din elemente 
tinere, cu reale perspective, dar de
parte de a fi pusă la punct în ceea 
ce privește pregătirea tehnică.

dar 
mai

de 
Cu-

A APĂRUT REVISTA
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din cuprins :
* * * Mișcarea sportivă se ponte 

dezvolta numai în condiții pașnice.
C. SIMIONESCU: Să ne îngrijim de 

schimbul de mîine al fotbalului 
nostru.

I. BĂLANESCU : Conținutul, numărul, 
durata și intensitatea lecțiilor în 
cadrul ciclului de antrenament — 
discuții.

A. MCULESCU și I. SAVU: Din r.ou 
despre jocul atletic.

F. STOSSEL: In căutarea noului —? 
convorbire cu Marton Bukovi.

ne=a arătat primul examen
Canotorii din principalele centre na

utice ale țării s-au prezentat, la sfîrși
tul săpfăminii trecute, la un important 
examen: calificarea pentru finala cam
pionatului republican de canotaj aca-

Primele partide ale campionatului internațional 
de tenis au fost urmărite cu mult interes
(Urmare din pag. I-a)

înCampioana bulgară Ciakîrova — 
evident progres față de anul trecut — 
a condus în setul decisiv cu 4—0, dar 
nu a avut suficientă vigoare să-și 
fructifice avantajul. Meciurile mascu
line ne-au furnizat primele surprize: 
succesul lui Sorin Mihai asupra cam
pionului R. P. Bulgaria Ciuparov 
(6—3, 6—3 !) și înfrîngerea lui Bar- 
dan de către Burcescu (6—4, 6—8, 
6—8) care a acționat cu multă înra- 
Hețire. Remarcăm de asemenea stilul 
complet și victoria tînărului jucător 
sovietic, de 16 ani, Thomas Leyus în 
fața fostului campion Cornel Zacop- 
ceanu (2—-6, 6—4, 6—3), inegal pe 
parcursul meciului."Trebuie să mai sub- 
'miem evoluția ’de calitate a lui Geor-

gescu în meciul cu campionul Gre
ciei, Kalivas, evoluție care i-a atras 
o bine meritată victorie: 6—3, 4—6, 
6—2.

Alte rezultate : SIMPLU BARBAȚI : 
Takacs—Pencev (R.P.B.) 6—0, 6—Ij 
Andreev (U.R.S.S.) — Kiselef 6—1, 
6—4; Pirro (Italia) — Sopa 6—1, 
6—0; Adam (R.P.U.) — Turdeanu M. 
6—0, 6—4; Rakosi ■— Ozgenel (Tur
cia.) 8—6, 6—0, Iacobini (Italia)—Ar- 
deleanu 6—1, 6—0; Zanger (R.D.G.)— 
Bosch 5—7, 6—1, 8—6; T. Bădin—Ka- 
sap (R.P.F.I.) 6—2, 8—6; Guerci Le
na (Italia)—Vasilescu 6—2, 6—2;
Anghelescu — Jakfalvi (R.P.U.) 6—3,
4— 6, 6—3; Juhasz—Reizakis (Grecia)
5— 7. 6—4, 6—3; SIMPLU FEMEI: 
Bardoczi (R.P.U.)—Kori Ami 6—0,
6— 1; Johaness (R.D.G.)—Gtatt 6—1, 
6—1: DUBLU MIXT: Ciakîrova, Giu-

parov—Stalios (Grecia), Orenski 6—I, 
4—6, 6—I;' Bassi, Pirro (Italia)—Tu- 
rușanco, Năstase 5—7; 6—4, 7—5.

Din programul de azi care începe la 
orele 9,30 și 16 (și cu participarea 
jucătorilor polonezi Jedrzejowșka, Pia- 
tek și Gonsiorek sosiți ieri) notăm ur
mătoarele meciuri mai importante: 

Viziri:—Gonsiorek, Dancea—Pia- 
tek, Schultz (R.D.G.)—Brenner (dimi
neața) și Caralulis—Ba,fas (Turcia), 
Cristea—Stahlberg (R.D.G.), Tiriac— 
Skulja (R.P.F.I.), Năstase—Lihacev 
(U.R.S.S.), Kuzmenko, Andreev—Năs
tase, Bardan; Stăncescu, Caralulis— 
Schultz, Stahlberg; Bassi—Andriescu. 
Concursul continuă pe terenurile Pro
gresul de la aceleași ore, miercuri, 
cînd sînt -așteptați și tetiismenii fran
cezi, suedezi și chilieni.

deniic, programat pentru 28—29 iunie 
la Snagov.

In București am urmărit cu interes 
și satisfacție un bun concurs mascu
lin. O participare bogată (probe cu 
cîte 6—7 echipaje la start) și o luptă 
echilibrată (mai ales la 8+1, simplu, 
4+1) au caracterizat întrecerea băie
ților. Probele au fost cîștigate de 
sportivii de la C.C.A. și Rapid (cite 
două). T.C.H., Metalul și C.S.U. Com
portări bune în unele probe au avut 
și vîslașii de la Voința, Recolta și 
S.P.C., care au obținut calificări pen
tru finală. O mențiune specială cekt 
două „opluri" de tineret 
A. Bălan. Concursul 
schimb, ne-a impresionat 
plăcut: participare foarte 
două echipaje la 4-ț-l și 
la 8+1) și nivel tehnic

anfrenate de 
feminin, în 
în mod ne
slabă (doar 
unul singur 
de-a dreptul 

îngrijorător. Calificative satisfăcătoare 
nu pufeni acorda decît echipajelor: 
Rapid (dublu), Metalul (4+1 viple) 
și Doinei Ciolacti (Metaiul), cîștigă- 
toare la simplu. In rest, nivel subme
diocru sau... participări formale, pen
tru atingerea numărului de ambarca
țiuni prezente la start, impus de regu
lament. Pc colective, s-au impus Ra 
pid. Metalul, T.C.H., Voința, S.P.C. și 
C.S.S. care ocupă, în această ordine, 
primele locuri îii c'asamcnl.

Credem că Federația de Sporturi

al canotorilor
Nautice, comisia orășenească și — mai 
ales — cluburile și colectivele trebuie 
să înceapă o acțiune energică și bine 
organizată pentru ridicarea cano'ajtt-. 
lui feminin la nivelul pe carc-1 prei 
tinde locul II pe care-1 deținem azi 
în ierarhia europeană și pe care l-am 
cucerit cu o generație de vîslașe do-1 
late excepțional. Or, după concursurile’ 
de ieri, nu prea vedem prolilîndu-se 
schimbul de mîine al actualului nostru 
lot reprezentativ. Duminică, de exenii 
piu, de la Arad (altă dată adevărat 
izvor de cadre pentru canotajul fcmii 
nin) nu s-a calificat decît un singur 
echipaj. Destul de slab s-a prezentat 
Aradul și la băieți, calilicind dosr 
4—5 echipe (U.T.A., Strungul, C.F.R.

Numai Timișoara a obținut notă 
bună. Concursul a fost reușit, peste' 
200 de concurenți (141 băieți și 69 
de fete) din 8 colective, prezentîrfi 
du-se la start. Firește, timișorenii s-au 
calificat pentru finale în toate probele,; 
Ba chiar și cu cîte 2 și 3 echipaje, 
ca de cx :iplu la simplii (fete și băi 
ieți), dublu, 2 rame, 2+1 și 4 f.c. 
(băieți). Cele niai butle rezultate le-atî 
înregistrat: Voința (eiștigătoare deta
șată pe colective), 'Știința și Meteor, 
învingătoare în toate probele.

Iii*!..
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cu un rezultat 
în fața lui Ar-

Berlin 9 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). Duminică noaptea 
s-ă terminat în localitatea Muckeln în- 
tîlpirea prietenească dintre halterofilii 
fomîni și germani. Sportivii romîni 
țiu lăsat o frumoasă impresie, obți- 
nînd trei victorii din cele patru în
treceri pe categorii care au avut loc. 
La categoria semiușoară Ion Birău 
(R.P.R.) a totalizat 310 kg., față de 
M'ske (R.D.G.) care a totalizat 307,5 
te- Birăti a depășit recordul țării la 
proba împins, realizîrid o performanță 
de 100 kg. La categoria ușoară, Tiberiu 
Roman l-a întrecut pe germanul Dietrich 
Cu nu mai puțin de 10 kg. (Roman 
932,5 kg.; Dietrich 322,5 kg.). La ca
tegoria mijlocie, Giinther Siebert a to
talizat 397,5 Kg-, întrecîndu-1 pe re
prezentantul noslru — Lazăr Baroga 
— care a reușit 380 kg. In sfîrșit, la 
categoria grea Silviu Cazan a ocupat, I întrerupte vor fi reluate mîine.

fără efort, primul loc 
de 422,5 kg., cîștigînd 
nold (R.D.G.) 412,5 kg.

GERHARD LERCH

Meciul de șah
R. P. Romînă—R. P. Polonă 

continuă astăzi și mîine
Fără să mai reia jocul, Troianescu 
cedat partida întreruptă cu Plater 

primul tur a! meciului de șah 
R. P. Polonă. In 

de 5‘/2—4‘A

a
din
R. P. Romînă 
felul acesta scorul este 
în favoarea oaspeților.

Astăzi, începînd de la ora 
sa fa Institutului de Petrol și Gaze me
ciul continuă cu desfășurarea întîlniri- 
lor din cel do al doilea tur. Partidele

17, in

Duminică la Reșița primul joc 
al echipei de handbal Judenburg

La sfîrșitul acestei săptămîni 
seste echipa masculină de handbal a 
Greșului Judenburg (Austria). Forma
ția austriacă va întreprinde în țara

SO-

Iugoslavia „A” 
a cișhgat turneul de volei 

de la Belgrad
Duminică seara, tîrzm, a luat sfîrșit 

turneul internațional masculin de vo
lei de Ia Belgrad. In meciul principal 
al zilei s-au întîlnit selecționatele na
ționale ale țării gazdă și Romîniei. 
iugoslavia „A“ a cîștigat întîlnirea cu 
3—1 (15—9, 13—15, 15—9, 15—10). 
Al doilea meci al serii, între Iugoslavia 
B și Ungaria, a revenit celei de a 
doua formații cu 3—1 (15—17, 15—7, 
15—7, 15—11).

noastră un turneu la invitația colecti
vului sportiv Metalul Reșița. Iată pro
gramul acestor jocuri: 15 iunie la Re
șița cu Metalul, 17 iunie la Jimbolia 
cu Victoria, 19 iunie la Sibiu cu Voin
ța, 22 iunie la Făgăraș cu Chimia, 24 
iunie la lași cu Știința, 26 iunie la 
București cu Rapid sau cu selecțio
nata de tineret a orașului și la 29 iu
nie din nou la Reșița cu Metalul.

In vederea acestui turneu, echipa 
din Judenburg deplasează un lot de 
17 jucători, printre care se numără și 
cîțiva selecționați în reprezentativa 
regiunii Steyermark. De altfel, forma
ția Judenburg activează în prima ligă 
a acestei regiuni, unde a realizat 
cîteva rezultate de valoare: Judenburg 
— W.A.C. Wolfsberg 20—2 (12—2) 
(echipa W.A.C. ne-a vizitat țara cu 
ocazia Festivalului de la București) 
și Judenburg — S. V. 
9—9 (5—5).

Kapfenberg

<

pe pistele de at etism ale

Ecourile prunelor victorii 
și înfr îngeri

Selecționerii păstrează soluțiile pentru ultimele minute dinaintea jocu
rilor 1 „Cavalerii fluierului" în centrul atenției Ce se întîmplă în 

în serii?situațiile de egalitate de puncte

La marea întrecere fotbalistică începută duminică la amiază în Suedia 
participă, direct sau indirect, mi lioane de oameni. Lupta celor 16 fi
naliste care — așa cum s-a vă znt din primele confruntări — va fi 

deosebit de echilibrată și dîrză, este urmărită la fața locului sau prin ra
dio, televiziune și ziare, de sportivi de pe toate continentele. Cele opt 
stadioane din diferitele orașe suedeze au fost dunainică pline (ca urmare 
a marilor cereri de bilete înregistrate 
nici-reporteri și ziariști au ținut în 
cu evoluția scorurilor și desfășurării

în ultimele zile) iar 1.800 de 
curent minut

partidelor
de minut întregul

crai- 
glob

elecționerii celor 16 finaliste își 
i seama că fiecare punct 

din partidele din serii 
pentru calificarea 
de finală. In 

au făcut tot

Selecți 
dau 
din con- 

în sfer- 
consecință, 
L:,-l să

tează 
turile 
ei au făcut tot posibilul
alinieze cele mai bune formații. Așa 
se explică de ce o serie de titulari de 
bază, anunțați inițial indisponibili, au 
apărut duminică pe teren. Este cazul 
jucătorilor MHutinovici, Beara (Iugo
slavia), Finney (Anglia) introduși în 
formații în ultima clipă. Alți selecțio
neri — și în fruntea lor apare Her
berger — au făcut schimbări de 
ultim moment, unele foarte importan
te. Antrenorul echipei R.F. Germane 
a introdus în postul de inter dreapta 
pe Uwe Seeler, al cărui nume nu in 
trase de loc în discuție, ca și pe fun 
dașul Stollenwerk. Tirnanici a renun
țat la Pașici, preferîndu-1 pe Lipo- 
șinovici în postul de extrem stînga. 
In sfîrșit, Winterbottom a revenit la 
vechiul fundaș stînga 
engleze, Hali, pe care 
de loc în partidele de 
anul acesta. Cum 
nerii amină pînă 
dinaintea începerii 
țiunea definitivării formațiilor. Este 
oare o tactică? Foarte posibil...

al naționalei 
nu l-a folosit 
verificare din 

vede, selecțio 
ultimele clipe

se 
în 
partidelor opera-

cel

tivei Argentinei. Ultimele două go
luri reușite de ea au fost splendide, 
încheind acțiuni de toată frumusețea. 
Constat că fotbaliștii europeni prac
tică un joc modern, rapid, atletic”.

Caracterizînd rezultatele șl coinpor- Jt 
țările din prima zi a turneului final, 
specialiștii sînt de acord că: 1. echi
pele sudamericane au deziluzionat, cu 
excepția Braziliei; 2. reprezentativele 
britanice s-au comportat peste aștep
tări; 3. echipele Europei Centrale au 
început slab.

Fontaine a fost duminică ... 
mai eficace înaintaș francez. Prin 
cele trei goluri înscrise, el s.a situat 
în fruntea clasamentului golgeterilor.

• LA MOSCOVA s-a desfășurat 
zilele trecute primul mare concurs de 
atletism, către servește drept criteriu 
de selecționare a echipei U.R.S.S. în 
vederea întîlnirii cu reprezentativa 
S.U.A. din 27—28 iulie. Iată cele mai 
bune rezultate înregistrate cu aceas
tă ocazie: triplusalt — V. Kreer 
16,20 m. (cea mai bună performanță 
mondială a anului), disc femei — Nina 
Ponomareva 53,43 m.; prăjină — Cer- 
flobai 4,40 m., ciocan — Plecenkov 
62.69 m.; disc — Buhanțev 54,08 m.

a LA LOS ANGELES atlcții ame
ricani, la rindul tor, își continuă pre
gătirile în vederea acestei importante 
conlruntări. O formă deosebită o ma
nifestă recordmanul lumii la arunca
rea greutății — Perry O’Brien care a 
aruncat din nou peste limita celor 
19 m. (19,01 m.) Cu această ocazie, 
atletul australian Herb Elliot a reali
zat o excelentă performanță în proba 
<fe 1 milă, parcurgînd distanța în 
timpul de 3:58,1.

• LA ȘANHAI sai desfășurat cam
pionatele de atletism ale R. P. Chi
neze. Cu acest prilej, atleții chinezi 
au doborît următoarele 12 recorduri 
naționale: băieți: lungime — Cian Si- 
san 7,53 m.; trinlusalt — Cioa Hun 
15,65 m.; prăjină — Ti Cia-cen 4,33 
in. disc — Li Men-lin 49,08 m.; 3000 
nu obstacole — Cen Iun-tai 9:28,6;

&

eciurile nule din prima etapă au 
pus în funcțiune pe calculatori, 
știut fiind că, asemenea rezultate 

duc la egalități de puncte în clasa
mentul seriilor. Și cum asemenea si
tuații dau naștere la complicații, vă 
informăm despre prevederile regula
mentului actualei ediții, cam ciudate, 
după cum singuri veți vedea. Dacă 
într-o serie se află la egalitate de 
puncte:

a) Primele două echipe: ordinea 
locurilor și a poziției în sferturile de 
finală va fi decisivă de GOLAVERA
JUL GENERAL.

b) Primele trei echipe — echipa cu 
cel mai bun golaveraj ocupă 
întîi, iar celelalte două susțin 
de baraj pentru locuPdoi în 
deci pentru calificare.

c) Echipele de pe locurile 
trei — se dispută un joc- supli 
al cărui învingător ocupă locul 
se califică în sferturi de finală.

d) Echipele de pe locurile 2—3—4: 
echipa cu cel mai slab golaveraj ge- 
neral este eliminată iar celelalte două 
susțin un meci de baraj. Invingătoa- 
rea va ocupa locul II.

e) Toate echipele din serie — se 
programează prin tragere la sorți 
două jocuri suplimentare. Echipele 
învingătoare, în funcție de diferența 
de scor obținută în aceste partide 
vor ocupa locurile 1 și 2.

In toate meciurile de baraj termi
nate la egalitate și după prelungiri 
decide, în ultimă instanță, golavera
jul rezultat din meciurile normale din 
serii plus cel realizat în partida de 
baraj.

locul 
un joc.

serie, I

Toți cavalerii fluierului s-au ară
tat — de la primele jocuri — 
foarte severi. Ei sancționează 

orice intenție de joc brutal. De pildă, 
arbitrul Leafe (Anglia), care a con
dus partida R.F. Germană — Argen
tina, a reprimat desele încercări ale 
sudamericandor de a depăși — prin 
faulturi — masiva apărare germană. 
Și n-a lipsit mult ca Rossi să fie e- 
liminat pentru joc periculos. In schimb 
arbitrul maghiar Zsolt a acordat prea 
ușor penaltiul împotriva echipei so
vietice, așa cum precizează redactorul 
de specialitate al ziarului suedez 
„Idrotsbladet", care apreciază că „ar
bitrajul nu a fost la înălțime. Echipa 
URSS a trecut pe lingă o mare vic
torie".

aceste partide
<_ ................\

Meciurile de .mîine și joi ;
* (
3 MIERCURI V

< HELSINGBORG: Cehoslovacia — \
\ R. F. Germană — arb. ElMs (An- A 
/ glia). /
l H.ALMSTADT: Argentina — Ir-X 
J landa de Nord — arb. Ahlner (Sue-/ 
f dia). I
< NORKOPPING: Scoția — Para- 1
✓ guay — arb. Ortaardini (Italia). C 
I STOCKHOLM: Tara ~
] Mexic ■ ‘ ---------- "*■
I VESTERAS:
;— arb. __ :_____ _ .,—

G0TTEBORG: Brazilia — Anglia
ț — arb. Dusch (R. F. Germană).L BORAS: U.R.S.S. — A-ustrla — arb.
• Jorgensen (Danemarca).

I JOI

14,55; 10.000
31:26,4; cio-

greutate — Cen 
m. plat — Hiau 
can — Pi Niun-fu 52,28 m. 10 km. 
marș — Va-n Cei-vei 51:49,8; FEMEI: 
80 m. g. — Van Ien-ciun 11,3 m.; 
lungime — Liu Sin-iu 5,77 m. (aceas
tă performanță constituie totodată un 
nou record al Asiei); triaHon — Cen 
Fen-iun 2239 p.; la înălțime — Cen 
Fen-iun 1,70 m.

lan-ciai 
Ciuh-in

t
Galilor

Noi starturi internaționale 
ale adeților noștri

La sfîrșitul acestei săptămîni, pe 
stadionul „A X-a aniversare" din 
Varșovia se vor desfășura întrecerile 
din cadrul tradiționalului concurs in
ternațional „Memorialul Kusocinski”. 
7-a întreceri vor lua parte și cițiva 
atleți din țara noastră: I olanda Balaș, 
Maria Diți, Nicolae Rășcănescu, Zol- 
tan Vamoș și ton Vi' iesetunayer.

Duminică va avea loc la Szeged 
(R. P. Ungară) un concurs interna
țional de maraton, la care țara noas
tră va fi reprezentată de Cristea Dinu, 
Suliman Ahmed Ariff și Constantin 
Nicolae.

IKHOLM: Tara Galilor — ■
— arb. Lemesici (Iugoslavia). / 
'ERAS: Franța — Iugoslavia > 

Griffiths (Țara Galilor). s 
Brazi'Aa

STOCKHOLM: Suedia — Ungaria 
arb. Mowat (Scoția).

CLASAMENTE »UPA PRIMA
ETAPA

SERIA I : 1. Irlanda de Nord,
2. R.F.G. cite 2 puncte; 3. Argenti
na o puncte, 4. Cehoslovacia o 
puncte; SERIA A II-A: 1. Franța 
2 puncte, 2—3 Iugoslavia, Scoția cite 
1 punct, 4. Paraguay o puncte; 
SERIA A III-A: 1. Suedda 2 puncte, 
2—3 Țara Galilor, Ungaria cite 1 
punct, 4. Mexic • puncte; SERJA 
A IV-A: 1. BrazUia 2 puncte; 2—3 
U.R.S.S., Anglia cite 1 punct, 4. 
Austria * puncte.

ort** î

De peste hotare
dintre 

de duminică, 
au fost: Paira- 

F. Germană—Ar- 
Anglia și Ittgosla- 
au fost de un ri- 
viu disputate, evi-

Impresia generală este că 
cele opt mecitiri 
cele mai bune 

guay—Franța, R. 
gentina, URSS — 
via — Scoția care 
dicat nivel tehnic, 
dențiind calitățile atletice ale jucăto
rilor. Declarațiile, printre care și une
le ale ,Jnteresaților“,' confirmă acest 
fapt. Winterbottom consideră că fot
baliștii sovietici s-au comportat foar
te bine, reușind un joc superior celui 
de la Moscova. Vorbind despre învin
gătorii formației pe care o antrenea
ză, antrenorul argentinian Guilermo 
Stabile a apreciat că „echipa R.F. 
Germană a avut superioritatea în fa
ța virtuozității jucătorilor reprezenta-

• La New York a 
avut loc întjjlhea 
pentru titlul ni^Ll 
(profesionist) la cate-' 

goria semimijlocie dintre boxerii Vir
gil Akins și Vince Martinez. Victo
ria a fost 
Akins prin

BOX

repurtată de americanul 
K. O. în repriza a patra. 

• Cel de al 41-lea 
tur ciclist al Italiei a 
luat sfirșit la Milano 
cu victoria italianului 

ERCOLE BALDINI care a parcurs 
3500 km. în 92 h 09’30“. Pe locul doi 
S-a clasat belgianul Brankart la 4,17 
min. Urmează în clasament Gaul 
(Lux.) — la 6,07 min., Bobet (Fr.) la 
9.27 min.. Nencini (It.) la 10,36 min., 
Poblet (Spania) la 11,07 mm., Lorono 
(Spania) la 12,12 min., Geminiani 
(Fr.), Fornara (It.),- Moser (It.) etc. 
Ultimele două etape ale ' 
fost cîștigate

CICLISM

de Poblet.
• La

turului au

«1 TATII? (Australia) în tătorul 
nAlAjlEi Gathercole a obținut.

un nou record mon
de 110 y. bras, reali

...Să nu credeți oă sub acest titlu 
se ascund niște „curse" de pești 
sau „lupte" între caracatițe. Nu ne 
referim nici la zbenguielile delfini- mai 
lor pe care un dresor (folosind o 
uriașă baie de sticlă incasabilă) i-a 

baschet și polo pe apă.
nu 
ui- 
cu

a fost să 
mai puter- 
crească ti- 
și umani-

nu slujesc
învățat... I__ _ , ... ,_ r-
Jar sprintenii mamiferi acvatici 
și au făcut de rușine profesorul, 
mind pe spectatori prin precizia 
care dirijau balonul.

De data aceasta 
de întreceri sportive 
cu „micul" amănunt

pînă în zilele noastre, 
facă pe om mai sănătos, 
nic și mai îndrăzneț, să 
ncrciul în spiritul cinstei 
tății.

Or,' asemenea exhibiții 
nici, uneia din nobilele idei care a- 

sub apă pare să prindă nir:ă întrecerea de ne stadion. Dim
in numărul său pe măi, pot.

prin loviturile sau paradele ce le fac, 
ci și prin timpul lung petrecut fără 
cer: Nu rare ori combatanții trebuie 
să fie scoși la suprafață leșinați, rui 
rare ori cite unul din acești gladia
tori moderni este, transportat din acva- 
fiuin direct la spital.

,.' ->o tul" . . . . ,
strănutat sau de tușit, în S.U.A. In numărul său pe mai, potri'ă, putu nd pe „sportivi" în aceste 

de revista pariziană ..Sport et Vie“ publică 'condiții groaznice, organizatorii șinis-

însă este vorbă 
în toată regula, 
că ele au drept 

loc de desfășurare fundul unui bazin 
de sticlă, la patra metri sub apă. 
Sportivii, asemenea unor plonjori sau 
pescuitori de perle, coboară acolo și fund ftec.are din parlicipanți. Iar neje-. 
angajează sălbatice meciuri de box riciții boxeri sau iuptălori caută să-și 
sau de lupte libere. forțeze la maximum inima și plăminii,

Cui i-a putut veni în minte o să uimească pe spectatori na numai

idee atit de năstrușnică ? Ea a încol
țit in capul unui afacerist american, 
care s-a gîndit că în acest fel vă 
__ i „înviora" spectacolele sportive, 
devenite plictisitoare și desuete. „Basi- 
nes-ul“ pe care-l întrezărea l-a minat 
să facă investițiile de rigoare. Și ast
fel, după luptele în noroi, după con
cursuri de ..
după maraioniiri de... dans sau i
cintat, diferiți oameni au fost nevoiii, p serie de „senzaționale" fotografii de treier demonstrații caută ‘ să. irezeas- 
pen'.ru a-și cîștiga plinea, să se chi
nuiască pe fundul unui acvariu, riș- 
cîndu-și sănătatea și viața. O regulă 
diabolic ticluită stabilește să se punc
teze (și să se plătească) nu numai 
loviturile, ci și timpul cit rezistă la

la. niște așa-ztse teste fiztolog'ce fă- că in om instincte animalice, să-l 
cute la Universitatea Cambridge (sta- transforme in fiară. Căci mimai așa 
till Massachusetts). Acolo, în afară vor putea fi pe placul spectatorilor, 
de. box și lupte, au fost încercate 
(oe fundul bazinului, bineînțeles) curse 
de sprint și ă'ergări peste garduri, 
demonstrații de rugbi și altele.. Evi
dent că valoarea științifică a unor 
asemenea cercetări este milă. Scopul 
sportului, de la Olimpiadele antice si

recoltați .din marea protipendadă, gata 
să plătească sume considerabile pen
tru a-și procura Senzații cit mai tari.

Fiecărui om normal. însă, asemenea 
lucrîiri nu- pot să-l provoace decîi dis
preț și revoltă.

dial în proba 
zînd timpul de 1:13,4 (v.r. 1:13,5).

• La Budapesta cunoscutul sporti' 
maghiar Tumpek a obținut un nou re 
cord al Europei în proba de 100 m 
fluture: 1:02.2 (v.r. 1:02,3).

• Intr-un meci in 
CPDIMĂ ternațional de sabie, 
tfvKiWlA desfășurat la Roma. în

cadrul „Cupei San 
telli". echipa Ungariei a învins ci 
20—16 reprezentativa Italiei.

• La Florența, tot în meci tntei 
țări. Ungaria a învins și la floret 
Italia cu 21—15.

• Ieri au sosit 1 
Londra spre a part- 
cipa la marele turtle 
internațional de 1

jucătorii sovietici Andn 
Anna Dimi-trieva. Esl

TENIS

V. CH.

Wimbledon
Potanin și 
pentru prima dată cînd jucătorii s< 
vietici participă la această impo 
tantă competiție.
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