
Mîine, în „Cupa Dunării” Ia Timișoara

Va reedita Știința performanța 
din meciul cu Dinamo Praga?

„Cupa Dunării" se apropie. . de faza
finală.' Mîine, cu jocurile retur ale în- 
tîlnirilor de duminica trecută, se va 
încheia etapa sferturilor de finală, în 
care — cum se știe —este calificată și 
Știința Timișoara. Programul 
prinde următoarele partide: 

TIMISOARA: Știința — 
Belgrad (2—4)

BELGRAD: Steaua roșie 
motiv Sofia (4—4)

BUDAPESTA: M.T.K. — 
Preșov (0—1)

BRNO: Ruda Hvezda — Voivodina 
Novi Sad (0—0)

Rezultatele din tur 
^-avantajează în 

s-au deplasat.

zilei cu-

Radnicki

Loko-

Tatran

Totuși, studenții privesc cu încredere 
jocul de mîine. „Radnicki este o e- 
chipă foarte bună, care practică un 
fotbal modern, in viteză, și care are 
o mare putere de tuptă" — ne spunea 
antrenorul Dincă Schileru. „Apărarea 
este bine organizată, iar atacul foarte 
periculos. în special prin centrul Prlin- 
cevici. Acum ne cunoaștem bine adver
sarul și sper că duminică ne vom lua 
revanșa. Echipa va lupta cu toată ar
doarea pentru calificare*.
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(9-0) 
sie din tur —cum se vede — 

general, echipele care 
s-au uepiusui. M.T.K. a pierdut la un 
singur gol diferență la Preșov și han
dicapul poate fi ușor refăcut la Buda
pesta; Ruda Hvezda a terminat la e- 
galitate jocul său de la Novi Sad, 
ca și Steaua roșie Belgrad Ia Sofia. 
Ambele echipe au deci șanse mari la 
calificare. In legătură cu partida de Ia 
Sofia (Lokomotiv — Steaua roșie), 
condusă — după aprecierile presei 
bulgare — foarte bine de arbitrii ro- 
mîni M. Popa. M. Cruțescu și D. Rusu, 
ea a fost extrem de pasionantă și ca 
joc și sa evoluție a scorului. Lokomo
tiv a condus de două ori (cu 3—2 și 
4—3) iar Steaua roșie de tot atîtea 
ori (cu 1—0 și 2—1), dar de fiecare 
dată a venit egalarea. „De mult n-am 
văzut un joc atit de frumos și de pal
pitant", ue spunea arbitrul M. Cru
țescu, care pentru meciul de mîine 
prevede victoria echipei belgrădene. 
De altfel, în mod normal Steaua roșie, 
M.T.K. si Ruda Hvezda ar trebui să 
se califice

vitamine al patrulea semifinalist, pe 
trebuie să-I desemneze partida 

Ma Timisoara. Știința a fost singura 
echipă în deplasare care a pierdut la 
două goluri diferență. Exact ca la 
Praga. Va reuși să refacă diferența și 
să obțină calificarea, ca în partida cu 
Dinamo Praga? Dificilă sarcină! Ad
versarul este mai bun. Știința se află 
după un joc în Cupa R.P.R. (joi), 
deci se nune problema cum va suporta 
acest efort, și în plus, e probabil să 
joace fără Boroș, 'accidentat la Zemun.

NOUTĂȚI DESPRE
SPARTACHIADA DE VARA A TINERETULUI

re. 1275 femei). Atît prin buna 
zare, cit și prin remarcabila _ 
zare a întrecerilor s-au remacrat co
lectivele

mobili- 
organi-

de față s-au evidențiat în organizarea 
concursurilor colectivele „Stăruința", 
„Știința" și „Energia" din Tulcea, pre
cum și colectivele sportive sătești „Bî-

HANDBAL

1300 de 
participă 
La com- 

întîietatea

ORAȘUL STALIN. Reorganizarea 
activității sportive la uzinele de trac
toare „Ernst Thăllman" din localitate 
a prilejuit o schimbare totală a ati
tudinii față de activitatea sportivă de 
masă. Drept urmare, peste 
tineri și tinere din uzină 
la întrecerile Spartachiadei. 
petiția de fotbal își dispută
21 echipe. Ia volei 17 echipe de bă
ieți și 8 echipe de fete etc. Trebuie 
remarcat în mod deosebit sprijinul ac
tiv al organizației U.T.M., ca și aju
torul dat de unii antrenori (Emil Pan- 
drea, C. Mateescu, Traian Chicomban) 
la organizarea tehnică a concursuri
lor. Câștigătorii întrecerilor pe colectiv 
vor primi la sfîrșitul primei etape fru
moase premii. (C. Gruia, corespon
dent).

VASLUI. Prima etapa a Spartachia
dei de vară s-a bucurat de succes 
în raionul Vaslui, fapt dovedit și de 
numărul participanților la această tra
dițională competiție (8516, dintre ca-

Luni începe, la Orașul Stalin, 
a IV-a ediție a „Cursei Munților"

sportive Deleni, Albești, Co-
• Selecționata masculină ■ re
giunii Schleswig-Hollstein joacto 
în țara

i La 6 iulie 
țara noastră

, masculină de „
deswig-Hollstein (R. F. Germană). A— 
'ceastă formație este clștigătoarea edi
ției 1957 a cupei regi linilor din R. P- 
Germană, iar in ediția de anul aces
ta echipa s-a oalificat in semifinalele 
acestei întreceri. Echipa regiunii Sch
leswig-Hollstein va susține două jocuri 
in București și unul sau două meciuri. 
in provincie.

FOTBAL

no««tri

își va începe turneul in 
redutabila reprezentativi1 
handbal a regiunii Sch-r

„Cursa Munților" mi datează de 
prea mult timp (prima ediție a avut 
toc în 1955), dar popularitatea aces
tei competiții crește de la an la an. 
Și pentru a-i asigura o amploare 
^osebită, organizatorii (clubu1 Dina- 

iau imprimai, începind de anul 
l^Bfit, caracter internațional, prin 
participarea unor echipe din țările ve
cine și prietene, ceea ce, desigur, 

^constituie și un prețios schimb de ex
periență .

Spre deosebire de celelalte ediții, 
prima etapă (16 iunie) începe, de da
ta aceasta, dki Orașul Stalin. Pe ruta 
acestei etaoe, de la Orașul Stalin Ia 
Ompina și înapoi (158 km) cicliștii 
vor avea două obstacole serioase: ur
cușul de la Timiș la Predeal, la du
cere, și cei 5 km ai Posadei la îna
poiere. A doua zi, în drum spre Si
biu. dealul Perșanilor și cel de la 
Vlădeni, ca și panta Veștem, sînt se
rioase „pietre de încercare". Miercuri 
18 iunie, făcînd calea întoarsă pe a- 
eeeași rută, 
arcușuri.

După trei

firește, se vor ivi aceleași 

etape, joi 19 iunie, o bi-

nevenită zi de repaus la Orașul Sta 
lin. Apoi, cea mai lungă etapă, a 
IV-a (186 km): Orașul Stalin — Cio 
plea — Orașul Stalin — Făgăraș — 
Orașul Stalin. O etapă care va avea 
un cuvînt liotăritor de spus în ceea 
ce privește clasamentul general și cel 
al cățărătorilor. Și din nou urcușul 
spre Predeal. în etapa a V-a, Orașul 
Stalin — Sinaia — Orașul Stalin — 
Bran — Orașul StaWn (160 km), pen
tru ca în ultima etapă (a Vl-a) ca
ravana ciclistă să plece din Orașul 
Stalin și, după 174 hm, să termine 
cursa pe velodromul Dinamo din 
București.

Din scurta prezentare a etapelor, 
cunoscătorii pot desprinde că aproape 
360 km din traseu constă din porțiuni 
de urcuș efectiv, fără să mai adăo 
găm alte pante — mai lungi sau mai 
scurte — mai mult sau mai puțin 
accentuate.
serpentinele 
deal vor fi 
ce, desigur, 
ușor.

puțin
De notat că, în 6 etape, 

de la Timiș spre Pre- 
itrcate de patru ori; ceea 
nu este tocmai un lucru

Start in c&sa ciclistă organizată de colectivul Voința București in cadrul 
Sparta chiadei

dăești, Delești. „Voința" Vaslui și ruința“-N’iculi(el,
„Victoria -Vaslui. Din păcate, nu a- dia, „Guzvmui -ouima eic. ireouie 
celași lucru se poate spune despre spus că în multe din aceste colective 

’npx țr-i&ss *•"
corespondent). sportive simple. (Păun Stan, coresp.).

BUZĂU. De un frumos succes s-au 
bucurat întrecerile de fotbal și volei 
interc.omunale organizate recent pe te
renul sportiv „Podgoria" din Merei. 
La jocuri au participat sportivii din 
comunele Sără teaca, Lipia, Merei, 
Monteoru și Ulmeni. La fotbal, în
trecerea a fost cîștigată de echipa 
„Podgoria-Merei" care a învins în 
finală pe „Recolta“-Ulmeni cu 4—2 
(0—2), iar la volei „Avîntul“-Lipia a 
învins în finală „Partizanul“-Sărata 
Monteoru cu scorul de 3—0. (Paul 
Dufă, corespondent).

TULCEA. Ca și în alți ani, Spar- 
tachiada de vară a tineretului a an 
trenat un mare număr de tineri și 
tinere din raion. Pînă în momentul

,,Pescărușul“-Mahmu-
,Orizontul“-SuIina etc. Trebuia

• „Cupa Europei" va începe h) 
aprilie 1959

Competiția „Cupa Europei" se na 
disputa eliminatoriu cu jocuri tur-retur, 
în etapele optimilor și sferturilor ds; 
finală, și cu jocuri simple în turneut 
final, care va fi organizat in uni 
din cele patru țări semifinaliste. Op- 
timile se vor desfășura in perioada 

' aprilie — octombrie 1959, sferturile^ 
je finală in noiembrie 1959 — mai 
I960, iar 
iulie 1960 sau 1961. (Agerpres).

• Turneul dinamoviștilor buc» 
reștenl tn U.R.S.S.

, După oum am anunțat, Dinamt 
\ București ua intreprinde un turnea in 
'U.R.S.S. Bucureștenii vor juca la Les 
,ningrad cu Admirai (27 iunie), Kiet 
cu Casa Armatei (2 iulie) și KuB 
bișev cu Aripile Sovietice la 6 iulin

octornbrie 1959, sferturile

turneul final in iunie —t

Mai multă grijă pentru munca de educație 
in colectivele sportive din orașul Bacău!

rumusețile

Clinul prahovean al munților Bucegt văzut de la Predeal.
(foto: I. MIHAICA)

Tînărul rihtuitor Constantin Filip 
de la fabrica „Partizan" din Bacău își 
va aminti multă vreme de ziua aceea 
in care a fost analizată o gravă aba
tere săvîrșită de el pe terenul de 
sport: lovirea intenționată a unui ad
versar. Astăzi însă Constantin Filip, 
prin comportarea sa. și-a recîștigat 
încrederea colectivului și este apre
ciat ca un jucător disciplinat. Cu pu
țini ani în urmă, tot la „Partizanul", 
exista o echipă de fotbal care activa 
în categoria B. In componența ei in
trau jucători ca Bonațiu, Iile, Pană, 
care nu înțelegeau să joace fără să 
li se asigure unele condiții... speciale. 
Asta a mers o dată, de două ori, pînă 
cînd muncitorii din fabrică au cerut, 
pe bună dreptate, înlocuirea lor cu ți
neri care iubesc cu adevărat sportul, 
— în special cu juniori — care dove
diseră dragoste față de echipă, față 
de colectiv. Iată două exemple poziti
ve. care sînt o urmare firească a mun
cii perseverente desfășurată de către 
organizația de partid și a îndrumării 
pc care aceasta o dă tineretului și con
siliului colectivului sportiv.

★
Care este cauza rămînerii in urmă 

la învățătură?... Nu cumva' și activi
tatea sportivă contribuie la aceasta? 
Iată tema anchetei pe care conducerea 
școlii medii ,,Gh. Bacovia" a întreprins-o 
nu de mult, alarmată de notele slabe 
pe care le obțineau unii elevi. Rezul
tatele anchetei au arătat că nu activi
tatea sportivă a creat această stare 
de fapt, ci, dimpotrivă, s-a constatat 
că elevii care practicau —■' în mod or
ganizat —- diverse discipline sportive 
aveau o situație școlară mulțumitoare. 
De atunci s-a schimbat și atitudinea 
conducerii școlii față de activitatea 
sportivă. Directorul ei, prof. I. Ocinaș, 
prof. P. Oprea, ca și alți profesori au 
venit deseori pe terenurile de sport; 
unii chiar au și practicat sportul ală
turi de elevi. In scurtă vreme, legă-.

tura dintre prpfesori și elevi s-a îm
bunătățit, iar procentajul ‘ ‘ ‘
la învățătură a scăzut 
schimb a crescut acela al 
nici să practice sportul...

★
Nu peste iot, în Bacău, poți întîlnf 

exemple care să ilustreze munca rod
nică ce se desfășoară pe tărîm educa
tiv. La fabrica „Steaua Roșie", de pil
dă, există o serie de „sportivi" car 
Ambăruș, Birn sau Arnăutu care ar 
vrea ca un rezultat bun obținut în în
trecerea sportivă să fie urmat totdea
una de o recompensă... bănească. Răsț 
fățați de antrenorul lor, Cristea Ghic.a, 
acestor sportivi li se tolerează o serial 
de abateri de la disciplină, în loc să 
fie îndreptați pe calea cea bună. Re
cent, analiza comitetului orășenesc de 
partid a contribuit la limpezirea lucru
rilor și sînteni convinși <-ă în scurt 
timp un climat sănătos se va instaura 
în rîndul sportivilor de Ia Steaua Ro
șie.

elevilor slabi 
simțitor. Ia’ 
elevilor doe+

★
Iată cîteva exemple din care rezulți, 

că problema educării tineretului spor
tiv din Bacău nu este tratată pește tot 
cu aceeași grijă. Principala vină pen
tru lipsurile existente o poartă, după 
părerea noastră, activiștii consiliilor co
lectivelor sportive care s-au preocupat 
prea puțin de problemele muncii de e- 
ducație. De asemenea, activiștii consi
liilor U.C.F.S. și secțiunile de învă- 
țăraînt ale sfaturilor populare trebuie 
să manifeste mai mult interes pentru 
educația tineretului. Un exemplu de 
preocupare secundară pentru această 
muncă ni l-a oferit chiar consiliul oră
șenesc U.C.F.S. Bacău care și-a con
stituit comisia de propagandă abia zi
lele acestea. Or, de la organizare și 
pînă acum — localizînd o zicală bine
cunoscută — a cam trecut multă apă 
pe Bistrița l._

TtBERIU S T AMA



0 importantă Ktiur.a pentru dezvoltarea sportului la sate Probleme actuale

ț Sportul la sate s-a dezvoltat con
siderabil în anii din urmă. In marea 
majoritate a comunelor ființează un 
icolectiv sportiv. Consolidarea organi
zatorică a colectivelor sportive din 
mediul rural, multilateralitatea preo
cupărilor lor, ca și numărul mereu 
itrescînd al colectiviștilor, muncitori
lor din gospodăriile agricole de stat, 
al țăranilor muncitori angrenați în 
activitatea sportivă, au făcut să se 
nască o întrebare firească: oare limi
tarea activității sportive din mediul 
rural la colectivul sportiv pe comună 
nu înseamnă o frînă în calea unei 
și mai simțitoare creșteri cantitative 
și calitative a sportului sătesc?

Pentru a analiza practic această si
tuație, consiliul general al U.C.F.S. a 
luat măsura, cu titlu experimental, să 
se organizeze colective sportive nu 
numai în comune, ci și la sate. Au fost 
alese în acest scop două regiuni; Ti

Despre 
strîngerea cotizațiilor 

în colectivele sportive 
din Pleești

Am întîlnit la Ploești o. situație cu
rioasă, care socotim că merită «n 
•curt comentariu. Este vorba de mo
dul de rezolvare a unei probleme vi
tale pentru mișcarea noastră sportivă: 
înscrierea de membri în U.C.F.S, și 
încasarea cotizațiilor. In cele 57 de 
colective sportive ploeștene, existau 
la începutul lunii iunie aproape 
16.500 membri în U.C.F.S, in schimb, 
de la consiliul orășenesc U.C.F.S, se 
ridicaseră timbre în valoarea de mimai 
9.000 lei. Și trebuie avut în vedere 
faptul că această sumă nu reprezintă 
cotizații pe o singură lună, ci pe 
cinci luni 1 Aceasta înseamnă că, de 

fapt, abia a zecea parte din membrii 
înscriși și-au achitat cotizațiile. Mai 
concludentă încă este, în această pri
vință, situația pe care am întîlnit-o 
în colectivele sportive. Cu excepția co
lectivelor Locomotiva Ploești șl, în 
oarecare măsură. Fulgerul P.T.T. care 
au privit cu seriozitatea cuvenită strîn- 
gerea cotizațiilor, nu există o preocu
pare fată de această problemă. Intr-unuj 
din cele mai puternice colective ploe- 
ș’ene. Voința, care a înscris 1383 
membri în U.C.F.S,, s-au adunat, cu 
taxe de înscriere cu tot... 83,50 lei! 
Colectivul Prahova .,1 Mai" trebuie 
considerat printre cele... merituoase a- 
vînd 600 de colizanți din 1913 mem
bri. Și exemplele ar putea continua 
cu colective ca Aurul Negru, Unirea, 
Feroemail, Rafinăria 3 Teieajen, etc. 
unde nu există nici preocuparea de a 
atrage un număr de membri în 
U.C.F.S, cît de cît corespunzător nu
mărului total al salariațslor.

Soluția trebuie să fie: îmbunătăți
rea muncii de propagandă și agitație 
în jurul importantului obiectiv pe 
care îl reprezintă mărirea continuă 
a numărului de membri în U.C.F.S. 
-și strîngerea la zi a cotizațiilor. In
tensificarea preocupărilor consiliilor 
colectivelor respective în această di
recție, și, în primul rînd, o muncă 
de îndrumare și control mult mai ac
tivă decît pînă acum consituie o da
torie din partea consiliului orășenesc 
U.C.F.S.

v. a.

Se extinde
La Brăila...

Nu de mult, am comuntcat, pe 
scurt, vestea introducerii gimnasticii 
de producție la Fabrica de Confecții 
din Brăila. Acest fapt s-a produs 
după un studiu prealabil de aproape 
două luni, întreprins de profesorii 
de educație fizică Nicolae și Victoria 
Vilcea și medicul întreprinderii, dr. 
Radu. Trebuie de asemenea mențio
nat sprijinul efectiv dat colectivului 
de experimentatori de către organi
zația de partid (secretar tov. Ion 
Buzea), comitetul de întreprindere 
(președinte tov. Vasilîca Ivan), de 
tov. Anghel, directorul întreprinderii, 
tov. Crăciun, conducătorul tehnic, și 
tov. Gh. Stoian, președintele colecti
vului sportiv, in prezent, gimnastica 
de producție este efectuată de mun
cii arela dintr-un schimb. Stînd de 
vorbă cu unele dintre ele, ca de pildă 
Prfrica Ortolomei. Alexandrina Ra
du. (ieorgeta Apostol, Sofia Gara sau 
Cr'-uta Carabagi. am constatat că 
muncitoarele fabricii si.it convinse de 

mișoara și Iași. încă din primele ac
țiuni (ne referim la regiunea Timi
șoara, întrucît din regiunea lași nu 
avem încă date concludente) s-a vă
dit justețea și necesitatea organizării 
de colective pe sate și nu pe comune. 
Intr-adevăr, multe sate sînt situate 
Ia o depărtare de 4—5 km. de co
muna din care fac parte și aceasta 
înseamnă deseori o piedică în calea 
angrenării sătenilor în activitatea 
sportivă. Pe de altă parte, există sate 
care au nu numai un mare număr de 
locuitori dar au și posibilități materi
ale superioare. Statutul și regulamen- 
tul de funcționare a colectivului spor
tiv permit—după cum se știe—forma
rea de colective sportive și în sate, 
nu numai în comune, firește, în a- 
ceastă direcție nu trebuie să dăm loc 
la exagerări.

Rezultatele experienței din re
giunea Timișoara pot fi socotite de 
pe acum satisfăcătoare. Intr-adevăr, 
sportivii din satele regiunii au îm
brățișat cu multă căldură această ini
țiativă. In raioanele Jîmboiia, Arad, 
Pecie» și mai cu seamă Sinnicolau 
Mare, acțiunea înființării de colec
tive sportive în sate se desfășoară 
cu succes. Dar nu numai atît. In 

Note pe marginea situației existente 
Ia colectivisl sportiv SPARTAC -București

Cind un colectiv sportiv organizat 
pe lingă unități de producție care cu
prind, — in total — peste.„ 45 MD de 
salariat i (forma organizatorică mal 
poate fi, desigur, discutată) are nu
mai 4M0 de membri înscriși in UCFS. 
apare limpede o primă concluzie: 
ceva împiedică desfășurarea activității 
sportive la un nivel corespunzător. 
Aceasta, cu ații mai mult cu cit din 
că 4M0 de membri doar 600 desfă
șoară o activitate permanentă in dife
ritele campionate oficiale. Cauza prin
cipală a activității sportive reduse ca
re se desfășoară la colectivul SPAR- 
TAC își are explicația in extrem de 
sărăcăcioasa bază materială (terenuri 
și săli de spori) a acestui colectiv, 
un teren de volei (lipsit de orice alte 
amenajări) construit prin muncă vo
luntară pe un loc viran„ închiriat; o

La colectivul „Spartac" 
practice sportul — din 

numără și ju

— Dacă nu ne ofereau alpiniștii cite ceva din „condițiile" lor, unde 
mai puteam să facem și noi un set?...

gimnastica de producție
foloasele gimnasticii de producție. In 
prezent, se studiază posibilitatea ex
tinderii gimnasticii de producție în 
toate sectoarele. (.V. Costin-coresp.).

.. .și în regianea lași

Pînă în prezent, în regiunea Iași, 
a fost introdusă gimnastica de pro
ducție în două întreprinderi: Fabrica 
de confecții Birlad și „Țesătura" 
Iași. Rezultate foarte bune s-au ob
ținut îndeosebi la Bîrlad, unde un 
grup de profesori ca Lazăr Leviniu, 
D. Miță, Emilia Strătilă și Silvia 
Manoliu au studiat în colaborare cu 
medicii, condițiile existente, pe baza 
cărora a fost stabilit ca punct de 
începere a experimentului secția „nă- 
vădit" și s-a alcătuit programul de 
exerciții. La „Țesătura", gimnastica 
de producție s-a introdus sub forma 
pauzei cultură fizică. In ambele în
treprinderi, experimentatorii au pri
mit tot sprijinul din cartea organiza
țiilor de partid și U.T.M., a comi

urma schimbului de experiență care a 
avut loc între consiliile regionale 
U.C.F.S. Timișoara și Craiova, s-a luat 
inițiativa extinderii acestei acțiuni 
și în satele regiunii Craiova. Este in
teresant de arătat că sfaturile popu
lare raionale din regiunea Craiova au 
cerut sfaturilor populare comunale să 
sprijine înființarea de colective spor
tive pe sate, să le ajute atît prin 
dotarea acestora cu materiale și e- 
chipament sportiv procurate din fon
durile sfaturilor populare, cît și prin 
repartizarea de terenuri pentru amena
jarea de baze sportive. Merită a fi 
evidențiat în acest sens comitetul 
executiv al sfatului popular raional 
Filiași. De asemenea, organizațiile de 
bază U.T.M., mobilizează tineretul să 
participe în număr cît mai mare la di
verse acțiuni (strîngerea de fier vechi 
și plante medicinale, curățiri de isla
zuri etc.) în vederea procurării de 
fonduri necesare activității sportive.

Toate acestea dovedesc că înființa
rea de colective sportive pe sate re
prezintă o măsură binevenită și că 
extinderea ei și în alte regiuni ar 
aduce bune rezultate.

sală de box cu totul improprie (ame
nințată. de altfel cu perspectiva dări- 
mării in următoarele două luni) și te
renul „Veseliei", insă numai cite două 
zile pe săptămînă pentru fotbal, volei 
și atletism. A mai avut colectivul o 
frumoasă bază sportivă pe malul la
cului Tei, dar colectivul „Știința"-În
vățământ a revendicat dreptul de pro
prietate asupra 24.000 mp. și astfel 
a dispărut și terenul de fotbal.

Unde își desfășoară — in aceste 
condiții — activitatea sportivii frun
tași? ’ Pentru ei s-au găsit unele so
luții temporare și foarte ...costisitoare, 
înotătorii au acces la bazinul FIo- 
reasca și la ștrandul .Dante Gherman" 
(contra unei chirii anuale de 16MO 
lei), trăgătorii la poligoanele .Tunari" 
și „Vasilichi" (alți 10M0 de lei), e- 
chipa de popice la sala .Justiția" 
printre cei care n-au posibilitatea să 
cauza lipsei de baze sportiva — se 
cătorii de tenis de masă.

tetelor de întreprindere și a direc
țiunilor. (Ion Ar hip-coresp.),

5-a introdus gimnastica de 
producție la Combinatul 
Poligrafic „Casa Scînteii"

La inițiativa Comitetului de par
tid (secretar tov. Nițescu) profesorii 
de educație fizică Didona Ursu și N. 
Dragnea au întreprins o cercetare al 
cărei rezultat a fost recenta introduce
re a gimnasticii de producție în sec
torul „zețărie" al Combinatului Po
ligrafic „Casa Scmteii". Sub condu
cerea instructorilor voluntari special 
pregătiți, 190 de muncitori din acest 
sector au început să practice gimna
stica de producție. Acțiunea a fost 
precedată de un miting în cadrul 
căruia au luat cuvîntul tov. N. Du
mitrescu, directorul general a! Com
binatului, dr. Pascariu, șeful policli
nicii și G. lordăchescu, șeful-adjunct 
al sectorului „zețărie", vorbind des
pre importanța și avantajele gimnas
ticii de producție.

Conferințele comisiilor pe ramură ele sport
Printre numeroasele acțiuni cuprîn 

se în cadrul muncii de reorganizare 
a mișcării sportive ,desfășurarea con
ferințelor raionale și orășenești — în 
etapa actuală — ocupă un loc impor
tant Organele locale ale federațiilor, 
comisiile pe ramură de sport au sar
cini de mare răspundere în conduce
rea directă a activității din discipli
nele sportive respective, Tocmai de 
aceea! este necesar ca în fruntea a- 
cestor comisii să fie promovați tova
răși cu experiență, cadre pricepute, 
capabile. Conferințele comisiilor raio
nale și orășenești (după care vor 
urma cele regionale) pot contribui e- 
fectiv 1a realizarea acestei sarcini. 
Și, nu numai la aceasta. Prilejul or
ganizării conferințelor trebuie, de ase
menea, intens folosit și pentru dez
baterea largă de către sportivi și ac
tiviști a principalelor probleme speci
fice sportului în raionul sau orașul 
respectiv, pentru înființarea a noi 
secții pe ramură de sport. Se reco
mandă ca organizarea conferințelor 
comisiilor raionale și orășenești să se 
desfășoare într-un cadru festiv, să fie

(stabilind un adevărat „record" de 
chirie: 21.000 de lei), atleții pe sta
dionul Tineretului (11M0 de lei), glm- 
naștii in sala liceului Crețulescu (chi
rie și amenajări în valoare de 24.000 
de lei)... In ceea ce privește secția de 
tenis de masă, activiștii colectivului 
se... bucură nespus că unii ditdre ju
cători fac parte din lotul republican. 
Ceilalți se antrenează pe unde pot. 
Bine că nu mai au pretenții șt... alpi- 
nișiii care alcătuiesc o secție puter
nică. Totuși, sportivilor fruntași li s-au 
asigurai — după cum se vede — oa
recare posibilități de pregătire. Pentru 
marca masă a sportivilor, a miilor de 
membri ai U.C.F.S., posibilitățile de 
practicare a sportului sini însă cu mult 
mai reduse. Oamenii vor să facă spori 
dar n-au unde. Și, atunci, așteaptă 
rezolvarea acestei situații și privesc 
cum sini cheltuiți am-a! ap-oape 80.000 
de lei pentru închirierea de diverse baze 
sportive. Cite lucruri nu se pot face 
cu acești bani! Cite materiale și cit 
echipament sportiv nu s-ar putea cum
păra din aceste fonduri 1

Față de această situație care frî- 
nează direct dezvoltarea activității 
sportive in cadrul puternicului colectiv 
SPARTAC trebuie luate cit mai grab
nic măsurile corespunzătoare. Ajutorul 
cel mai prețios îl pot primi sportivii 
colectivului SPART AC din partea Sfa
tului popular al Capitalei. Astfel, dacă 
Sfatul popular va aproba darea în fo
losință pe un termen lung a bazei 
de la lacul Tei, s-ar putea amenaja 
aici un teren de fotbal cu pistă de 
atletism, terenuri de volei și baschet, 
poligon de tir, o arenă de popice etc. 
De asemenea, dacă ar primi și apro
barea pentru terenul de volei din stra
da Gabroveni, colectivul sportiv ar pu
tea să facă aici importante investiții.

„Ziua președintelui" poate și trebuie 
să fie organizată cu regularitate

„Ziua președintelui 
de colectiv sportiv", 
concepută ca un bun 
mijloc de îndrumare a 
activității sportive 
din colective și de 
schimb de experiență 
între activiștii colec
tivelor sportive din 
orașe sau raioane, a 
început să fie organi
zată în tot mai multe 
centre ale țării. înde
osebi în orașe, orga
nizarea lunară a „Zi
lei președintelui" a 
devenit o obișnuință 
și atît activiștii colec- 
tive'or cît și cei ai 
consiliilor orășenești 
U.C.F.S. vorbesc de
seori despre eficacita
tea acestei metode. Cu 
foarte bune rezultate 
se organizează acea
stă zi în orașe ca 
București (pe raioa
ne). Ploești, Constan
ța, Sinaia, Melias. O- 
rașul Stalin, Hune
doara. Brăila etc. In 
primele luni ale a- 
nului, dar mai ales în 
luna martie „Ziua 
președintelui" a fost 

organizată și în ra
ioanele 
multe 
stanța, 
giutiea
De atunci însă, raioa
nele n-au mai între
prins această acțiune, 
invocînd dificultățile 
și cheltuielile legate 
de aducerea președin
ților din comune la 
reședința de raion.

Este clară impor
tanța organizării pe
riodice a „Zilei pre
ședintelui" îndeosebi 
la nivelul raioanelor, 
activiștii colectivelor 
sportive din comune 
și sate avînd mai rar 
prilejul unui schimb 
activ de experiență 
decît cei de la orașe. 
Iată de ce este nece
sară mai multă iniția
tivă din partea consi
liilor raionale U.C.F.S., 
pentru a încetățeni

precedată de numeroase competiții 
sportive închinate acestui eveniment, 
competiții care să contribuie — în 
primul rînd — la îndeplinirea calen
darului sportiv local, la popularizarea 
unor sporturi mai slab dezvoltate 
etc.

începutul acestei importante acțiu
ni a avut loc la mijlocul lunii mai și 
etapa de desfășurare va lua sfirșit la 
1 august. Pînă acum au fost organi
zate conferințe raionale într-o serie 
de regiuni ale țării printre care a- 
mintim reușitele conferințe ale comi
siilor de handbal care au avut loc în 
raioanele Sebeș (regiunea Hunedoa
ra) și Sibiu (regiunea Sta'in). Dar, j 
se constată încă o inadmisibilă tără
gănare a așa-ziselor pregătiri care 
se reduc în fapt Ia fel de fel de 
circulare și, în general, la numeroase 
manifestări birocratice. In unele re
giuni cum sînt Constanta si Ploești, 
pînă la începutul «certei luni nu se 
organizase nici o conferință. Este 
drept, perioada fixată es*- destul de 
lungă și această acțiune a organ'zăru 
conferințelor comisiilor pe ramură de 
sport (acțiune care se desfășoară 
sub îndrumarea cer.siliilcr locale 
IJCFS dar care aparține f’ Ie aiilor) 
nu este decît la început Să nu lăsăm 
însă rezolvarea acestei importante 
sarcini pentru ultimele zile de iuliet

De ce întreceri 
„in asalt*£ ?

Prima etapă a Spartacliiadei 
vară se apropie de sfîrșit. In marea 
majoritate a colectivelor sportive, 
apropierea termenului de 22 iunie îi 
găsește pe activiști în plină munca 
de organizare a întrecerilor care au 
mai rămas de disputat. Esle cazul 
colectivelor Independența-Sib.u, Mine
rul Secul, Țesătura lași, Sparta:-BuCu- 
rești sau Tractorul-Orașul Stalin ețc. 
In' toate aceste colective, 
din cadrul Spartachiadei

întrecerile 
au fost 

eșalonate pe o perioadă, de timp mai 
îndelungata, istie! că fie c re ramură 
de sport s-a putut bucura de c «- 
tenție egală dki partea consiliului 
colectivulu1 ■ .;

In alte colective însă, din nepăsa
rea activiștilor sportivi, ca și dintr-o 
slabă colaborare cu organizațiile de 
bază U.T.M., s-a tărăgănat nepermis. 
de mult organizarea întrecerilor. Din 
această cauză sînt unele colective 
care s-au „trezit" de-abia acum să 
organizeze concursurile pe care^^ 
puteau începe încă de la 15 apr^J 
Firește, în asemenea împrejurări, se 
duce o muncă „în asalt", se aleargă 
după cifre și în loc să se pună P<U 
primul plan calitatea, se organizează^ 
întreceri formate, nesemnificative. 
Oare colective sportive ca Trotușul- 
Onești, Textila Grivița București, Cen
trul Mecanic Tulcea sau 
Bocșa Vasiovei nu puteau 
din timp întrecerile primei etape a 
Soartachiadei ?

Minerul
organiza

tradiția „Zilei pre
ședintelui". Că a- 
cest lucru este posi
bil, o dovedesc unele 
inițiative ii: acest
sens. In unele raioane 
ale regiunilor Iași și 
Suceava de pildă, 
„Ziua președintelui" 
este organizată conco
mitent cu „Ziua secre
tarului de organizație 
U.TJM.", în colabo
rare cu comitetul ra
ional U.T.M. O altă 
inițiativă interesantă 
— și pe deplin apli
cabilă — este cea a 
consiliului raipnal 
U.C.F.S. Tulcea, care 
organizează „Ziua 
președintelui" nu Ia 
reședința de raion, ci 
pe centre de comune, 
fapt care simplifică 
mult problemele le
gate de deplasarea ac
tiviștilor din mediul 
rural. Se pot găsi și 
alte soluții pentru ca 
„Ziua președinților" 
să devină, și la nive
lul raioanelor, o rea
litate.

celor mai 
regiuni (Con- 
Hunedoara, re-

Stalin etc.).



JSihail Botvinik despre șah
Nu de mult, a avut loc la 

Moscova o conferință de presă 
ținută de Mihail Botvinik. Cum 
e și firesc, observațiile cam- 
ptonufui lumii au fost primite 
cu un viu interes. Spicuim 
cîteva dintre ele.

CE ESTE ȘAHUL ?

„Multă lume consideră — a 
spus Botvinik — că șahul este 
doar un joc interesant Iată 
un punct de vedere cu totul 
greșit Este drept că șahul re
prezintă, prin forma sa, un 
joc. Nimeni nu trebuie însă 

| să treacă cu vederea celelalte 
JL aspecte ale șahului: profunzi

mea, subtilitatea, laturile pur 
artistice, într-un cuvînt, CON
ȚINUTUL. Nu întîmplător, 
termenul de „arta șahului" ca- 
Bătă o tot mai largă circulație, 

iacă un jucător de șah doreș
te să obțină succes», el tre
buie să se concentreze asupra 
unității dirtre formă și conți
nut". '

UNDE GREȘESC ZIARIȘTII?

„Cred că ziariștii greșesc — 
a arătat în continuare Botvinik 
— cînd folosesc pentru mine 
sau pentru Smîslov asemenea 
calificative ca: „cel mai bun 
din lume", „cel mai subtil", 
și altele asemănătoare. Consi
der că mai sînt chiar în țara 
noastră cel puțin 10 jucători 
de aceeași talie, după cum și

o serie de mari maeștri străini 
ar putea fi incluși în aceeași 
categorie. De pildă, Samuel 
Reshevski și Svetozar Gligo- 
ric, ca să numesc numai pe 
doi dintre ei. In fruntea ti
nerilor jucători talen-tați care 
s-au afirmat în arena șahiști 
trebuie menționați marii ma
eștri Mihail 'fall si Boris 
Spasski și maestrul Lev Polu- 
gaevski, din L.R.S.S., marele 
maestru Bent Larsen din Dane
marca, maestrul Robert Fisch, 
campion la 15 ani al Statelor 
Unite, și marele maestru Ale
xandru Matanovici, din Iugo
slavia. Turneul interzonal de 
la Portcroj (Iugoslavia), care 
va avea loc în această vară, 
se anunță deosebit de intere
sant. Acolo se vor întîlni cei 
mai puternici șahiști din mai 
multe țări. Jar primii cinci 
clasați, plus marii maeștri so
vietici Paul Keres și Vasili 
Smîslov, vor lua parte în 1359, 
în S.U.A. Ia un turneu al 
candțidaților la titlul mondial 
Ln primăvara anului 1960 îmi 

'. voi apăra titlul în fața cîști- 
j gaterului acestui turneu".

rli,

clasați, pli 
vietici Pa

MECIUL
ESTE

PENTRU TITLU 
PREA LUNG

numărul partide-

•gaturi practice...
...pent.u iotbaKștii de 

la C.C.A., Petrolul, 
U.T.A. etc. :

I na intași! N u ajungeți prea 
repede și foarte simplu la 
poartă ! Veți fi acuzați de su
perficialitate în acțiuni!

înaintași! Trageți, ca și pînă 
acum, în tribune sau ln... fo
tografi '. Feriți-yă să trageți 
în plasă! Participați astfel 
la acțiunea de păstrare in bu
ne condi‘iuni a materialelor 
sportive !

—per.tru cronicarii sp r- 
tivî care fac relatări la 
meciuri slabe:

In loc de „Cei aproape 
100.000 de spectatori au asi
stat la un joc de slabă factură 
tehnica", ar putea să se scrie : 
„Cei 22 de jucători au asistat 
la o aprigă dispută a nervilor 

or aproape 1(0.000 de 
ctitori".

Pt conformitate 
STAN TUDOR

PE SCURT
„Nu. cunosc bucurie mai 

mare decît atunci cînd echipa 
pe care nu o simpatizez în
scrie un gol frumos, „la pă
ianjen". Nu cunosc tristețe 
mai mare decît atunci cînd 
ctștigă pe nedrept echipa pe 
care o simpatizez". (Citatul e 
din cugetările unui înger!).

★
Șahul se practică și prin 

corespondență. Boxul, nu. Pă
cat. Ar avea multi adepți 1

V. R.

-----ANDREI REVESZ 
și sculptura cu temă sportivă

Vizitatorul care trece în aces
te zile pragul sălii de expoziție 
„Nicolae Cristea* are plăcuta 
surpriză de a întâlni cîteva din
tre lucrările reprezentative ale 
talentatului sculptor Andrei Re
vesz din Tg. Mureș. Iar dacă

„Cred eă 
lor în meciul pentru titlul mon 
dial trebuie redus de 
la 20. S-a dovedit că 
foarte obositor pentru 
jucători să susțină 24 de 
tide. Pe de altă parte, 
momentul să se asigure 
torilor care dispută acest

ia 24 
este 

ambii 
par
cate 

jucă- 
_ meci

posibilitatea să se concentreze 
cîț mai bine, să dea cea mai 
mare ater.ție jocului construc
tiv. La ce mă gîndesc? Ju
cătorii sî fie izolați de spec
tatori. Meciul să aibă Ioc în- 
tr-o încăpere închisă, unde să 
fie liniște deplină, iar spec
tatorii să urmărească meciul" 
pe ecranele de televiziune și 
pe tablourile de demonstrare. 
Astfel, calitatea jocului ar creș
te simțitor și tot spectatorul 
iubitor de șah va fi pină la 
urmă în cîștig".

.Prima victorie", sculptură de 
Andrei Rezesz

In 4 rânduri
L nur ospatar șahist

„Șă lupt intr-ana ca să-nving t" 
La șah așa are deviza.
In' schimb, ta' restaurant,

modest. 
Nu vrea decît atît remiza !

MIRCEA CODRESCU

mai întîl 
actuală 

N'e-a pU- 
sensibili-

vizitatorul în cauză este și un 
pasionat al sportului, va ză
bovi mai îndelung asupra inte
resantelor sculpturi cu temă 
sportivă. Și trebuie spus că 

Andrei Revesz nu se află la pri
mele Încercări in acest domeniu.

Ce si remarcăm 
din izbutita expoziție 
a lui Andrei Revesz ? 
cut tn mod deosebit
tatea — de altfel caracteristică 
aculptorului — eu care a mode
lat „prima victorie", ia care este 
redată cu pricepere tema cRti- 
gării prinsului concurs. Ne-a 
impresionat ln egală măsură 
compoziția și înscrierea In spa
țiu a celor două basoreliefuri 
iu gips „Polo pe apă" și „Vis- 
lași". Aci se cuvine remarca
tă In mod special și iscusința 
eu care sculptorul sugerează e- 
fortu! încordarea întrecerii

sportive. „Jucătorul de polo", 
sculptură în teracotă, se Impu
ne printr-o 
presivă, ca 
tal In lemn 
modele de 
plastică.

Adiacente 
ningea", sculptură concepută în
tr-un mod avtntat și elegant, 
„Joc de plajă" sau „Prieteni" 
ne oferă prilejul de a sezlsa 
mereu alte laturi ale interesan
tei personalități artistice a lui 
Andrei Revesz. Dăltaind cu ta
lerii in gips. teracoU șl mai 
ales iu lemn („Joc cu mingea" 
este lucrat în prețiosul lemn de 
tisă). Andrei Revesz se impune 
nu numai ca un artist cu re
marcabile poaibitități, dar și ca 
ua entuziast adept al oglindi
rii Anamâcei sportive în arta 
plastici

deosebită forță ex- 
și „Vîslașul", scuîp- 
de stejar, amîndouă 

fericită rezolvare

sportului, „Joc ev

Sus, pe sus tși poartă nasul. 
Pentru el nu-i ruci-un bai. 
Ce vreți? In echipă-i „asul" 
Poți un sfai măcar să-i dai?

Ceas de-anirenâmeni cînd 
sună j

Cască-n silă dumnealui
Și îți spune: — Asla-i bunăf 

Facă alții1 Eu, făcui. .:

Am puteri nemăsurate, 
Oboselii-i aflu leac, 
Șapte meciuri duc tn spate;
Unul pentru mine-i fleacI

Ce mai stați așa-ri dilemă? j 
Nici-o grifa... Eu vă spui?... ’ 
Molipsită o „extremă"
'A călcâi pe urma lui !
Mai tîrziu și-un inter stingă. 
Mijlocașul și-un fundaș... '
O formație ca stînca 1 ’
In echipâ-s numai „ași" t
Vine meciul... Cu-ntristare 
„Asul" mă privea tăcut.
— A fost „miza" mult prea 

mare
Și de-aceea am pierdui 1

DUMITRU PINTILIE

Aspecte pitorești din începuturile 
ciclismului în Romînict

IN VREMI ÎNDEPĂRTATE-
Iruiinie de a prezenta unele 

aspecte pitorești ale ciclismului 
de acum 70 de ani la noi, să 
spicuim cile ceva din „Istorfa ve- 
locipediei". In secolul XVII o 
cronică engleză semnalează că 
in China se vedeau oameni „că
lare pe trei roate", ceea ce ar 
echivala cu o ani enter gătoare a 
triciclului de mar tîr'ziu. In 1790, 
Siviac imaginează celeriferele 
care erau „două roate învirtin- 
dii-se în aceeași axă și fixate 
sub o.grindă de lemn, sculptată 
și ornată în mod fantastic, pe 
care omul se așeza călare, în așa 
chip că picioarele puteau să dea 
impulsiune instrumentului în
treg". Se pomeneșie apoi ța de 
un velocifer care ar fi străbuni
cul bicicletei de astăzi. O mare

senzație a prooocal-o în 1818 
Dreis, modijtcind aelociferul ast
fel : „Inventă roata dirigiatoare 
(diriguitoare). adică prevăzu 
roata dinainte cu o arficulațiunc 
și cu o cîrmă care permiteau 
plimbitoruhji sâ-și dirijeze cursa 
fără să fie nevoit a se coborî 
de pe mașina". Acesta avea să 
fie de fapt prototipul bicicletei.

In anul 1853, Michauk și fiul 
său avură ingenioasa 
adau ge la 
manivelele 
tund încoace, 
gisirai progresele pe care le cu
noaștem.

LA NOI
Dar să revenim la velocipe

dia în Rominia. In chiar primul 
ei număr (l noiembrie 1893) 
„B cicteta" face un istoric care

_ i idee să 
roata diriguitoare 

și pedalele. De a- 
e, bicicleta a inre-

Sportul în programele noastre de televiziune
Dacă ar îi să socotim spațiul rezervat sportului in cadrul emisiunilor de televiziune, am 

ajunge lesne Ia concluzia că el este privit la justa sa valoare și că — în consecință
— i se acordă importanța meritată. Intr-adevăr, n-au fost puține ocaziile în care s-au 

transmis cuplaje întregi de fotbal, cînd și-au făcut loc pe ecranele aparatelor de televiziune 
întreceri de natație, gimnastică, rugbi, box (recent și-a demonstrat măiestria echipa de gim
nastică acrobatică din Lipova),----s_ ------- ----- J- *----------- 1 ~ .
merelor de luat vederi pentru a 
nou record. In sfîrșit, duminică 
pentru bărbați, femei și copii.

Se poate spune că, în general, 
în ciuda deficiențelor încă exi
stente, fie de ordin tehnic, fie 
de ordin redacțional inerente 
însă oricărui început de drum, 
televiziunea noastră progresează 
vizibil în domeniul transmisi
ilor sportive.

Dar intenția noastră nu a fost 
de a face aci o telecronică cu 
temă sportivă. Ne interesa — 
șt aceasta a fost de altfel scopul 
vizitei pe care am făcut-o la stu
dioul de televiziune — ce anu
me rezervă televiziunea telespec
tatorilor amatori de sport. Pri
mii care au toate motivele să

sau în care sportivii de frunte ai țării au venit în fața ca- 
împărtăși tele spectatorilor din emoțiile și bucuria stabilirii unui 
de duminică sînt programate lecțiile televizate de gimnastică

(XXVIII) Chestie de disciplină...

se considere mulțumiți sînt iu
bitorii fotbalului. Intr-adevăr, 
fotbalului, în calitate de... sport 
nr. 1, i se va acorda și de aci 
înainte un loc special în emisiu
nile sportive. Aceasta nu în
seamnă însă că vor fi negli
jate alte sporturi. Cu o singură 
condiț e : să se organizeze în
trecerile pe baze sportive care 
permit transmisia în bune con- 
dițiuni. Sînt în București unele 
baze sportive (stadionul Giu- 
lești, terenurile din str. dr. Stai- 
covici. patinoarul artificial din 
parcul „23 August") impropriu 

amplasate pentru transmisii la 
televiziune. Nu vă neliniștiți 
însă, amatori de hochei și pa
tinaj I Există promisiunea că

pînă la începerea sezonului de 
iarnă va fi instalat la patinoarul 
artificial un turn metalic de 20 
m. înălțime care va rezolva 
acest impediment.

Pe Iîngă transmisiile sporti
ve al căror număr sperăm că va 
crește (bineînțeles în măsura în 
care și federațiile vor colabora 
mai strîns cu studioul de televi
ziune, programînd din timp în
trecerile sportive), televiziunea 
va folosi în continuare și alte 
forme atractive prin care tele
spectatorii se vor putea întîlni 
cu sportivi preferați. De pildă, 
la mal puț n de o oră după ce 
doborîse recordul mondial, Iolan- 
da Balaș și antrenorul ei. Ion 
Soter, au apărut pe ecranele de

televiziune, re'atînd despre per
formanța proaspăt realizata. In 
sâptâminile și lunile ce vor ur
ma, va li rîndul altor sportivi, 
desigur în funcție de pertorman 
țele pe care le vor stabili. Se va 
cultiva de asemenea genul inter
viului înainte și după competiții. 
In cadrul „Duminicii sportive" 
vor apare deseori și principalii 
„eroi" ai manifestărilor spor
tive din ziua respectiva, iar la 
„Clubul televiziunii" printre in
vitați se vor afla și sportivi 
fruntași (mîine seară este rîn
dul cunoscutei gimnaste George- 
ta Hurmuzache). In curînd va 
fi pusă la punct instalația de 
filmare, care va permite ca une
le aspecte de la competiții să 
tie prinse mai întt pe peliculă 
și retransmise apoi la televizi
une, uneori chiar în aceeași zi. 

lată, așadar, că televiziunea vi
ne din ce în ce mai mult în 
sprijinul activității sportive, fo
losind pe o scară tot mai largă 
mijloacele sale specifice.

începe astfel: „Pînă acum 3—4) 
ani, velocipedele erau foarte pu
țin întrebuințate la noi. Pe ici-»- 
colea se vedea rîte un velocipe- 
dist și acest rar, foarte rar per-» 
sonagiu atrăgea atențiunea tre
cătorilor eare-1 conduceau cC» 

privirea pînă dispărea, iar tre
cătorii își vedeau apoi de drum, 
clătinînd din cap cu rnirare: cum> 
poate să meargă cineva pe douăi 
roate? Astăzi 
velocipedia s-a 
mult In țară, publicul a 
să se obișnuiască “

CAMPIONI
Pevisfa descrie astfel 

pedul: „Instrument cu 
imense... pe care nu era nepri- 
mejdios a se cocoța cineva". 
lată cum arăta un asemenea 
bicictu sau velociped: „roata 
mare de 1 metru 320 înălțime 
și o roată mică {cea din spc.te 
NN.) de 0 metri 50 înălțime. 
Șeaua era așezată deasupra roți 
mari.

Cu timpul s-au distins ca veto-» 
erpediș/i „binecunoscutul profe
sor de gimnastică, scrimă, dans, 
velocipedie etc. Ștefan Velescu,. 
precum și Dumitrescu, care la-, 
principalele alergări din țară «' 
ieșit mereu învingător, așa că,, 
adăuga revista „Bicicleta": „I 
se cuvine pe drept cuvînt titlul 
de campion al velocipediștitor 
rornîni". In 1892. clubul velocî- 
pedișiilor a organizat cursa 
București — Pioești și înapoi 
„Ia care au luat parte șase ve- 
locipediști eminenți, iar Dl. Dtt- 
mitresett a făcut această lungă; 
distanță (120 km) în 7 ore și 
45 de minute, ieșind învingător 
ca deobicei".

încheiem aceste scurte evo- 
cari din începuturile ciclismului 
din Rominia. Desigur sînt și al
tele, destul de amuzante, în 
perspectiva istorică pe care ela- 
ne-o dau astăzi, cînd pe spor
tivi li pasionează cursele de 
Cliste cu o medie de cea. 40 kmi 
pe oră pe viscol, prin ploaie, pa’ 
drumuri de munte...

(în 1893 N.N.) 
răspîndit mai 

început

vetoci- 
roatelo

M. GODEANU S A.



0 sărbătoare a atletismului nostru:

finalele campionatelor republicane școlare

• Locul de desfășurare: stadionul 1 Mai din Ploești. • Peste 500 de 
participant • De ce vor lipsi uniiatieți? • Se vor decerna din nou 

insigne de aur de atlet școlar.

Peste 500 de elevi și eleve din în
treaga țară se vor înt-ece astăzi și 
ndine pe stadionul 1 Mai din Ploești, 
în cadrul finalei campionatelor repu
blicane școlare de atletism pe anul 
1958.

Această importantă competiție, care 
se adresează maselor largi de elevi, 
a ajuns în acest an la cea de a IX-a Poate că în acest fel se vor obține 
ediție, bucurîndu-se deci de o frumoa
să tradiție. Dar mai mult decît la 
oricare din edițiile precedente, între
cerile din acest an ale campionatelor 
republicane școlare s-au desfășurat 
într-o atmosferă de mare entuziasm. 
Anul acesta profesorii de educație fi- 
z-ică s-au străduit să descopere cît 
mai mulți elevi talentați pentru atle
tism, pe care i-au pregătit cu migală 
și perseverență. In felul acesta ei au 
căutat să traducă în fapt indicațiile 
care le-au fost date lor și metodiști- 
lor de educație fizică cu ocazia pri
mei conferințe pe țară a profesorilor 
de educație fizică cu specializarea în 
atletism, organizată de Ministerul In- 
vățămîntului și Culturii în* luna no
iembrie a anului trecut. Aceste îndru
mări stau la baza activității de atle
tism care se desfășoară în școlile de 
pe tot cuprinsul țării și roadele apli
cării lor consecvente au și început să 
se vadă. Numărul elevilor care prac
tică astăzi atletismul este cu mult 
mai mare decît în anii trecuți. A 
crescut de asemenea în mod simțitor 
nivelul rezultatelor înregistrate de ei. 
Instituirea insignei de „atlet școlar" 
a însemnat un puternic imbold pen
tru toți tinerii, iar interesul profeso
rilor de educație fizică și al directo
rilor de școli s-a dovedit a fi mult 
mai mare. In felul acesta, activita
tea desfășurată în școli își îndeplineș
te cu mai mult succes rolul de ne
secat izvor de cadre pentru atletismul 
din țara noastră.

In etapele preliminare ale finale
lor. care încep astăzî la Ploești, au 
fost înregistrate o seamă de succese. 
Astfel, în oeea ce privește participa
rea trebuie remarcat faptul că în re
giunea. Suceava, la etapele raionale, 
au participat 1470 de elevi, dintre 
care 517 eleve. In București, la etapa 
orășenească, au concurat 650 de e- 
levi. S-au înregistrat și unele rezul
tate valoroase, dintre oare amintim:
11.1 sec. la 100 m. Eiod Kineses (Tg. 
Mureș); 6,50 m. fa lungime — Miir- 
cea 
100
13.1 
200

Axente (București); 13,0 sec, la 
m. — O. Cairabela (București); 
sec. la 100 m. și 26,9 sec. la 

m. — Crista Macksai (Bistrița);
1:24,8 la 500 m. — Ecaterina Jtrfiasz 
XCluj); 12,7 sec. la 80 mg. și 26,1 
sec. la 200 m. — Karin Artz (Bucu
rești); 11,36 m. la greutate — Anca 
<Gurâu (București) și altele. Autorii 
acestor performanțe se vor număra 
printre protagoniștii finalelor de la 
Ploești. De la aceste concursuri vor 
lipsi cîțiva dintre atleții școlari care 
au obținut performanțe bune în acest 
an, performanțe care i-ar fi îndreptă-

al
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Timp de trei zile, 

în încîntătorul ca
dru natural
Snagovului, s-a des
fășurat prima se- 
»iune a Consiliului 
Consultativ pentru 
problemele educației 
fizice de masă.

Crearea și angrenarea în muncă a 
Consiliului Consultativ o socotim 
mai mult decît o încercare de a face 
apel la un colectiv obștesc într-o pro
blemă de bază a mișcării de cultură 
fizică și sport din țara noastră. Mo 
bilizarea celor mai calificate forțe în 
problemele educației fizice a maselor 
pentru a fundamenta științific și a 
crea o bază teoretică justă acestei 
«ctivități-cheie a mișcării noastre 

a
varea problemelor legate de educa
ția fizică a maselor.

La fel de satisfăcător a fost al 
doilea aspect pe care ne-am propus 
să-l trădăm, cel iri importanței și ac
tualității tematicii 
ratelor 
cadrul 
arătat 
ratelor 
tru o 
discute 

sportive, constitue o dovadă concretă mei. Lucrările au început prin pre- 
zentarea referatului prof. dr. I. Mi- 
hăilă, privind „Perspectivele 
tării teoretice șî practice a 
fizice a maselor din țara 
Cu toate că în discuții s-a 
necesitatea unor precizări 
pletări, considerăm acest 
drept o serioasă bază pentru crearea 
acelei concepții unitare de care s-a 
dus pînă acum lipsă în educația fi
zică a maselor din țara noastră. Fără

re-

la justei orientări a’ Uniunii de Cul
tură Fizică și Sport în realizarea 
sarcinilor trasate de Hotărîrea din 2 
iulie 1957. Este o dovadă că mișcarea 
ide cultură fizică reorganizată nu 
mai lasă ca o problemă de importanța 
educației fizice a maselor, să capete 
rezolvări mai mult sau mai puțin în- 
tîmplătoare — așa cum se obișnuia 
înaintea reorganizării. Lucrările se
siunii de la Snagov au reflectat a- 
cest lucru și de aceea le socotim pretenția de a epuiza problemele, ._ 
cît se poate de binevenite, ca dovadă feratul a avut meritul de a pune în 
concretă a cotiturii pe care o re- discuție principalele aspecte teoretice 
prezintă reorganizarea pentru rezol- — în mai mică măsură si a celor

țit să aspire la mult rîvmrtul titlu de 
campion republican școlar. Ei n-au 
reușit însă să îndeplinească și cea
laltă condiție, obligatorie pentru un 
adevărat fruntaș sportiv al școlii de 
azi: aceea de a promova la toate ma
teriile. Și regulamentul campionate
lor este categoric în această privință! 

la Ploești mai puține rezultate buhe. 
Cu siguranță însă că atleții din șco
lile noastre se vor convinge, o dată în 
plus, că ceea ce așteptăm de la ei 
este tui numai de a ști să alerge, să 
sară sau să arunce bine, ci —; în pri
mul rînd — să se pregătească Ia în
vățătură cu toată conștiinciozitatea 
pentru a deveni cetățeni folositori pa
triei.

In programul finalelor, care se des
fășoară sîmbătă dimineață și după- 
amiază și duminică dimineață, figu
rează pe lîngă tradiționalele festivi
tăți de deschidere și închidere, pe lîn
gă cele 30 de probe, șl un punct spe
cial: decernarea de noi insigne de 
aur de atlet școlar. Elevii care în 
concursurile de atletism din acest an 
— și poate chiar în cadrul finalelor 
de la Ploești — au obținut perfor
manțe superioare standardurilor pen
tru insigna de aur, vor primi din 
partea delegaților M.I.C. răsplata 
strădaniei lor. Sutele de elevi din în
treaga țară, care vor fi prezenți pe 
stadionul din Ploești la această festi
vitate, sînt cei dintîi care trebuie să 
pornească bătălia pentru cucerirea 
treptei superioare a insignei de atlet 
școlar — insiigna de aur, 
astfel rîndurile „schimbului 
al atletismului nostru.

Așteptăm de la finalele 
telor republicane școlare o 
re care să se situeze la înălțimea a- 
tenției și locului acordat astăzi în 
atletismul nostru școlilor, elevilor.

îngroșînd
de mîine"

campiona- 
desfășura-

Ș8

Ț
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Aspecte de la una din întrecerile preliminarii ale campionatelor republi
cane școlare, desfășurată pe stadionul Tineretului din București

(foto Gh. Dumitru')

concepției despre educația fizică a maselor

f i
‘fa'i.iritrii-

b

și orientării refe- 
și comunicărilor discutate în 

sesiunii. De la început trebuie 
că, în genera], tematica refe- 

a fost fericit aleasă pen- 
primă sesiune, care urma să 
aspectele de bază ale proble-

dezvof- 
educației 
noastră", 
subliniat 
și com- 

referat

In concursul international de iahting

$1 LA IOLĂ, UN SPORTIV ROMIN IN
CONSTANȚA 13 (prin telefon de 

la trimisul nostru). Concursul inter
național de iahting a continuat joi 
prin desfășurarea regatei a treia la 
star. Oonfirmîndu-și superioritatea 
manifestată și în primele două re
gate, echipajele noastre. Calcan — 
Petrescu și Lungu — Durui triu au 
ocupat primele două locuri, întrecînd 
din nou pe polonezii Kovalewski — 
Romanowski și germanii Krupa — 
Schultz. După trei regate, clasamen
tul general individual arată astfel: 
1. Calcan — Petrescu 2099 p.; 2.
Lungu — Dumitriu 1622 p.; 3. Kova
lewski — Romanowski 1145 p.; 4. 
Krupa — Schultz 396 p.

A treia regată de iole, disputată 
tot joi, ne-a adus, pentru prima dată, 
satisfacția victoriei unui reprezentant 
al țării noastre: N. Iliescu reușește 
să cîștige regata și să treacă pe pri
mul loc în clasamentul general, la 
egalitate de puncte cu liderul de pînă 
acum, Klaus Schroter (R.D.G.). In rega
ta a treia, locul ll a fost ocupat de polo
nezul Jerzy Szloser, locul Iii de 
K. Schrotter, iar pe locul IV s-a cla
sat celălalt reprezentant al nostru, 
Puiu Mânu, care l-a înlocuit pe Svo
boda, devenit indisponibil, pentru tot

Intre 4 și 6 iulie
Finala pe țară a campionatelor 

școlilor profesionale
Campionatele școlilor profesio

nale. disputate în întreaga țară, au 
atras în activitatea sportivă mii de 
tineri și tinere, care au participat 
la întreceri de atletism, volei, gim
nastică și fotbal. De lin mare suc
ces s-au bucurat campionatele or
ganizate în școlile profesionale ale 
Ministerului Industriei Grele, Minis
terului Bunurilor de Consuni, Mi
nisterului Transporturilor și Minis
terului Comerțului. începute cu e- 
tapa pe școală, aceste campionate 
au mers pînă la finala pe ministe
re fiind adevărate sărbători sportive

:£

practice — și de a sugera idei inte
resante privind dezvoltarea în pers
pectivă a educației fizice a maselor. 
Respectînd o ordine mai mult tema
tică decît cronologică, vom releva 
valoarea deosebită și competența re
feratelor susținute de dr. C. Cala- 
vrezzo în privința actualelor defici
ențe, ale educației deprinderilor mo
trice ale copiilor din creșe și Casele 
Copilului și de candidatul în științe 
pedagogice N. Alexe privind impor
tante aspecte științifice și metodice 
ale educației fizice a copiilor preșco
lari din grupa mare. O mare aten
ție a fost acordată educației fizice a 
maselor muncitoare, în cadrul refera
telor susținute de dr. Adrian lonescu 
despre odihna actiwă și despre rolul 
și aspectele practice ale folosirii edu
cației fizice în profilaxia traumatis
melor, accidentelor și îmbolnăvirilor 
profesionale, ca și de asistent N. 
Ceaușescu despre gimnastica de pro
ducție. In ciuda unor exagerări cu
prinse în acest ultim referat, ținem 
să subliniem unghiul interesant de a 
uriw problema, prin prisma unui

3. J. Szloser
și 4. P. Mama

i s-a disputat 
V-a la snaip, 

da reprezenta n- 
G he Ies—Șaghin 

de Predescu— 
Butucaru—Zam- 
de vineri a fost

restul concursului. In cla
samentul general după 
trei etape conduc, după 
cum am arătat, reprezen
tantul nostru N. Iliescu 
și germanul K. Schrot- 
ter la egalitate de punc
te: 1622 p. Pe locurile 
următoare: * 
cu 1299 p. 
cu 521 p.

Tot joi 
regata a 
eîștigată 
ții noștri 
urmați 
Naum și 
fir. Ziua i 
în întregime rezervată în
trecerilor de snaip, dimi
neața desfășurîndu-se re
gata a Vl-a și după a- 
rniază a Vll-a. Pe un vînt de tă
ria 2 — 3, reprezentanții noș
tri au făcut aceeași figură frumoasă 
cu care ne obișnuiseră din regatele 
precedente. Regata a Vl-a a fost 
eîștigată de Costescu — Viespescu, 
urmați de Ghelee—Șaghin și Butu- 

ale tineretului din școlile profe
sionale.

In prezent, reprezentativele șco
lare aie ministerelor la atletism și 
gimnastică și echipele campioane 
pe minister la fotbal și volei se 
pregătesc intens pentru finala pe 
țară (interministere) ce se va des
fășura între 4 și 5 iulie, la Bucu
rești. La volei și fotbal, finala pe 
țară va dura în toate cele trei zile 
de concurs, dimineața și după a- 
miaza. Programul întrecerilor de 
gimnastică ocupă dimineața și 
după-aniiaza zilei de 5 iulie, iar 
atletismul — duminică dimineața.

Echipa de polo pe apă a R. P. Romîne 
iniiinesie la Moscova amarnica renrezeniaiiaă a u.R.s.s.

La începutul săptămlnii viitoare
(niarți și miercuri) reprezentativa de c® 'a
polo pe apă a țării noastre susține la 
Moscova o dublă întîlnire în compania 
echipei U.R.S.S. Această primă con
fruntare internațională din acest an 
constituie pentru selecționata țării 
noastre un examen deosebit de dificil.
Cititorii noștri n-au uitat desigur re
zultatele care au situat echipa Uniunii 
Sovietice pe locul III la Olimpiada de 
la Melbourne și pe locul 1 la cel mai 
important turneu internațional, desfă
șurat anul trecut. (Zagreb: Trofeo Ita
lia). Cunoscînd valoarea adversarului 
lor, jucătorii noștri s-au pregătit cu 
conștiinciozitate. De la începutul lunii 
ei s-au antrenat, zilnic, la ștr'andul 
„Dante Gherman" sub conducerea an-

sondaj efectuat la ' ’ 
fabrica ^Kirov" din-- 
Capitală. Foarte/ 
interesantă, deși-- 
avînd o legătură” 
mai mult tangen--- 
țială cu educația” 
fizică a maselor, a • -

fost expunerea dr. I. Ștefan privind/ 
folosirea piruvicemiei și a detectării” 
corpilor carbonilici în urină ca test/ 
al economicității efortului. Sub as-” 
pectul practic al propunerilor și su-/ 
gestiilor, ni s-a părut important și” 
referatul dr. Mihail Dorel despre», 
munca de cercetare științifică în e-” 
ducația fizică a maselor. In sfîrșit,., 
două referate foarte judicioase, sUsți-/

V. Mazilu, unul privind 
unui atractiv sistem 
cu caracter permanent 
sportive și celălalt con-

nute de prof, 
introducerea 
competițional 
în colectivele 
ținînd sugestii pentru îmbunătățirea.. 
complexului GMA au pus capăt „a- ■ ■ 
gendei" — cam încărcate pentru., 
timpul relativ scurt — a sesiunii de” 
la Snagov.

Seriozitatea referatelor ca și contri-;; 
buția activă a participanților la dis-/ 
cuții au dus la elaborarea unor con-;• 
cepții unitare, care, analizate atent ’ I 
și puse în concordanță cu posibilită-” 
file reale, vor constitui o bază teo-.. 
retică și practică pentru îmbunătăți-;; 
rea activității de educație fizică a/ 
maselor din țara noastră.

Dr. V. ARNAUTU /

-• -
;■:> .■.?

Starurile in plină întrecere
caru — Zamfir. G he Ies și Butucaru au 
făcut o cursă foarte frumoasă, avîndi 
în vedere faptul că plecaseră de p« 
locuri proaste, iar Gheles fusese chiar 
întors din start. Regata a Vll-a a 
fost pentru prima dată eîștigată d« 
un echipaj străin: polonezii Mti«ar- 
ski — Baranski, într-un permanent 
duel cu reprezentanții noștri Bntuca- 
ru — Zamfir — care conduc de alt
fel ma joritatea traseului — reușesc să 
ia conducerea la dublarea penultime» 
balize și, la vînt de spate, avanta
jați de vela mai bună, se detașează 
și cîștigă. Pe locurile următoare: 2. 
Butucaru — Zamfir, 3. Gheles — Șa- 
ghi.n, 4. Predescu — Mânu, 5. Stum- 
pehl — Bergholz (R.D.G.). In clasa
mentul general, toate cele patru echi
paje ale noastre ocupă primele patru 
locuri: 1. Gheles — Șaghin 5549 p.; 2. 
Predescu — Naum 4624 p.; 3. Birtu- 
caru — Zamfir 4607 p.;
— Viespescu 3875 
Dornbusch (R.D.G.) 
narski — Baran ski 
Întrecerile continuă 
și duminică dimineață.

RADU URZICEANU

~ ; 4. Costescu
p.; 5. Paged — 
3278 p.; 6. Mft- 
(R.P.P.) 2265 p. 

mîine (N. R. azi)

trenorului Adalbert Balint. Se poate 
' i ora actuală formația 

R.P.R. — una dintre cele mai tinere 
din lume — și-a îmbunătățit simțitor 
media (sub 1:02,0) pe 100 m. liber. 
Cu această calitate prețioasă — viteza 
— jucătorii roniîni pot aștepta în vii
tor rezultate cît mai frumoase, 
eomponenții echipei și cele, mai 
rezultate (în paranteză) pe 100 
her: Marinescu — portar. — 
(1:02,9), Zahan (1:00,9), Blajec 
Marchițiu (1:00,4), Kroner (1:00,6), 
Grințescu (1:03,0).

Deoarece în prima echipă a țării au 
apărut anul acesta două nume noi 
(Kroner și Grințescu) s a pus accen
tul pe omogenizarea echipei. In acest 
scop, echipa națională (sub numele 
de selecționata divizionară) a parti
cipat la un turneu inițiat de federația 
de specialitate. Cele șase partide sus
ținute au subliniat preferința pentru 
un joc de concepție, în care calitățile 
fizice ale jucătorilor n-au constituit 
un scop în sine, ci an fost subordo
nate unor scheme tactice corespunză
toare cu posibilitățile lor.

De fapt, cele două meciuri de la 
Moscova sînt primele dintr-o întreaga 
suită menită să „sudeze" șl mai 
mult tînăra noastră fo'm'ație, îa 
vederea participării ei la campionatele 
europene ce se vor desfășura între 30 
august și 6 septembrie Ia Budapesta. 
Astfel, din capitala Uniunii Sovietice 
reprezentativa Republicii Populare Ro
mîne va pleca direct în R.D. Germană 
unde va avea ca parteneri echipa R.P. 
Ungare și două selecționate din R.D.G.

Campionii olimpici, după declinul 
de formă manifestat anul trecut, sînt 
deciși să-și recîștige supremația pe 
care o dețin pe plan mondial. Cel 
puțin așa ne lasă să apreciem rezulta
tele reușite de echipa maghiară la 
turneul desfășurat recent la Genova. 
Iată rezultatele: Ungaria — Iugosla
via 3—1, Ungaria — R. F. Germană 
8—1.

După cum se vede reprezentativa 
țării noastre își începe activitatea in* 
ternațională întîlnind două dintre cele 
mai puternice echipe ale lumiî: 
U.R.S.S. și R.P. Ungară. Valoarea ju
cătorilor noștri precum și pregătirea 

. sistematică efectuată pînă acum le dă 
dreptul să spere într-o comportare Iru*

■ moașă care să confirme progresul rea*
■ lizat în ultimii ani de jocul de polo 

pe apă din țara noastră.

’ată<> bune
m. li-
Bădită
(58,1), -



In ultima etapă a categoriei A Alături de Progresul și Steagul roșu

Jocuri importante la București, Arad si Ploeail Știința Timișoara și C. S. Oradea s-au calificat
Șase din cele 12 echipe din cate

goria A termină mîine campionatul, 
o dată cu disputarea ultimei etape : 
G.C.A., Dinamo București, U.T.A., Ra
pid, Dinamo Cluj și C.S. Tg. Mureș. 
Celelalte 6 (Petrolul, Știința, Pro
gresul, Jiul, Steagul roșu și C.S. O- 
radea) rămîn mai departe în activi
tate, așteptînd data fixată pentru a-și 
disputa restanța sau restanțele. Nu 
trebuie să uitați că în afara partide-- 
lor ultimei etape și anume:

București : Dinamo—C.S.O. (Sta
dionul Republicii, ora 16) și C.C.A.— 
C.S. Tg. M. (Stadionul Republicii 
ora 17.45).

Arad : U.T.A.—Rapid București
Ploești : Petrolul—Progresul
Petroșani: Jiul—Dinamo Cluj, 

mai sînt de disputat jocurile : C.S.O. 
—Jiul, Știința—Petrolul, Progresul— 
Știința și Steagul roșu—Știința.

Etapa de mîine este foarte impor
tantă, pentru că :

L va decide în mod definitiv pro
blema locului 11 (sau mai bine-zis, 
de care vor să scape!) la care concu- 

I------------------------------------------ -------

Industria Sîrmei
a învins renumita formație 

Honved Budapesta!
CIMP1A TURZII 13 (prin telefon). 

— Peste 10.000 spectatori, mulți ve- 
MnUL din Tg. Mureș, Alba lulia, Tur- 
Ai Cluj, au aplaudat îndelung vic- 
tW cu 3—2 (3—2) a echipei locale 
Industria Sîrmei în fața renumitei 
formații Honved Budapesta.

După felul în care oaspeții au în
ceput partida, se părea că vor obține 

I o victorie la scor. In min. 15, la o 
I centrare a lui Babolcsai, extrema 

stîngă Timar înscrie, ca peste 3 
min. — la un corner — Kazinczy să 
mărească avantajul echipei sale: 2—0 
pentru Honved. Localnicii nu se des 
curajează, trec la numeroase con- 

I tra atacuri și, datorită bunei lor legă
turi dintre compartimente, pun trep 
tat stapînire pe joc. Din min. 24 

I cînd Mureșan II reduce din handicap 
I asistăm la un adevărat bombarda- 
I ment la poarta apărată de Kovac». 
I care — în minutele 33 și 37 — este 
I nevoit să scoată mingea din plasă 
I în urma golurilor marcate de Safat 
I și Niculescu.
I In repriza secundă jocul este la 
I fel de disputat, însă apărările ambe- 
I Io*-, echipe în frunte cu cei doi pot 

stăvilesc toate atacurile. Arbi-
I triuui Adalbert Varga (Cluj), care 
I a condus partida i s-au aliniat ur- 
I mătoarele formații : INDUSTRIA
|~*S1RMEI : Rusu (Carapeț)—Mureșan 
I I, Rujici, Jenei—Apostolache, Ban- 
I Niculescu, Safar (Groza), Nedelcu 
| II, Raksi, Mureșan II. HONVED: 
I Kovacs—Rakoczi, Solti, Dudas-
I Csako, Galambos (Banyai)—Budai 
I III, Kazinczy, Babolcsai (Daniel), 
I Szocs, Timar.
I P. Țonea, coresp.

Campionatul republican Je 
în cifre și scurte aprecieri

popice

Amatorii de popice au urmărit cu 
viu interes recentele finale ale cam
pionatului național pe echipe care 
au însemnat și un criteriu de selec
ție în vederea apropiatelor întîlniri 
internaționale.

Luni seara, după ce s-a încheiat 
tritima partidă dintre Voința Atba 
lulia și Unirea Roman cu victoria 
primei formații, am fost în măsură să 
stabilim următoarele clasamente :

MASCULIN
L C.S. Oradea
X Petrolul Ploești 

2. Voința Alba lulia 
4. Unirea Bounan

3 3 0 0 14166:1S®76 9
3 2 0 1 14031:13969 7
3 1 0 2 13890:14C26 6
3 0 0 3 13811:14043 3

FEMININ

a. Recolta M.A.S. Buc. 
X Voința Timișoara 
X Voința Sibiu
4. Oțelul Roșu Tg. M. 

3 3 0 0 «598:6200 9 
3201 6441:6416 7
3 1 0 2 6388:6400 5
3 0 0 3 6301:0042 3

In ultima cronică spuneam că o 
mare parte dintre jucători și jucătoa
re au lăsat în cea de a doua ju
mătate a competiției o frumoasă im
presie, procentajele realizate de ei 
oferind deplină satisfacție. Dar cine 
sînt evidențiații ? Iată humele celor 
care au întrunit primele 10 perfor- 
mențe. Femei 100 bile mixte: Ana Fels-

rează, U.T.A. și C.S. Tg. Mureș. Mure
șenii au o singură posibilitate netă 
de a evita retrogradarea : să cîștige 
ei la București, iar U.T.A. să piardă 
la Arad. In schimb, arădenii au șanse: 
să cîștige, să termine la egalitate sau 
să piardă și mureșenii să facă ace
lași rezultat la București. In două 
eventualități ar putea să decidă go
laverajul : înfrîngerea arădenilor la 
Arad și meci nul la București sau 
meci nul la Arad și victoria mureșe
nilor la București.

2. va hotărî asupra șanselor, la 
primul loc, ale echipelor Petrolul și 
Progresul care se înfîlnesc la Ploești.

De aici rezultă și importanța par
tidelor C.C.A.—C.S. Tg. M., U.T.A.— 
Rapid și Petrolul—Progresul. Celelal
te două privesc doar mijlocul clasa
mentului.

Georgescu a șutat spre poarta apărată de Uțu, cu toată opoziția lui Călinoiu

Un joc amical mult aplaudat

Rapid-Dinamo 2-2 (1-0)
In sfîrșit, joi după-amiază 12.000 

de pasionați ai jocului cu balonul ro
tund au plecat de la stadionul Ciu
lești satisfăcuți. Intr-adevăr, întrece
rea dintre Rapid și Dinamo a prile
juit o partidă de un bun nivel teh
nic. „Cupa Casei de Cultură a Ti
neretului din raionul Grivița Roșie" 
oferită de comitetul raional U.T.M. 
a revenit, prin tragere la sorți, fot
baliștilor de la Rapid.

încă de la început se imprimă par
tidei un tempo rapid; ambele echipe 
trec cu ușurință din apărare în atac 
astfel că jocul place, îndeosebi, prin 
cursivitate. Este drept, însă, că 
multe atacuri se opresc la marginea 
careului de 16 m., deoarece Geor
gescu, Raab, Nicușor, R. Lazăr păs
trează balonul la picior mai mult de- 
cît trebuie sau pasează defectuos, 
ușurînd astfel sarcina apărărilor ime
diate. Primul gol vine abia în min. 
32, cînd la capătul linei combinații 
Copii — Georgeșcu — Seredai, ulti
mul șutează sec, jos în stînga

zeghi 414 p.d.; a mai realizat și 395,389, 
Erika Arion 400 ( 390,399), Olimpia Po
pescu 397 (395), Ilona Nagy 397(388), 
Crista Rezac 396, Maria Corpoș 391, 
Elisabeta Orendi 389, Ana Berbecs 
388, Margareta Kirer 388, Maria 
Calch 387; bărbați 200 bile mixte: 
I. Dragomiresctt 855 ( 828,809), I.
Szabo 847 (818), N. Vasilat 830, V. 
Grămadă 823, L. Gallo 823, I. Varga 
816, Victor Ivan 816, V. Leanca 
816, H. Sasu 814, P. Beligăr 
808. Cifre valoroase, care vor
besc de Ia sine despre posibilită
țile majore ale popicarilor noștri. Dar 
trebuie să arătăm un fapt negativ. 
Cu excepția cîtorva concurenți, restul 
jucătorilor și jucătoarelor au avut 
comportări inegale din cauza lipsei 
de calm în momentele decisive. Ne 
vor schimba această părere jucăto
rii chemați să-și dispute întîietatea 
în concursul de verificare a lotului 
republican care va începe astăzi la 
Tg. Mureș ? Pe lîngă cei vizați cu 
prilejul finalei, au mai fost invitați 
și o serie de popicari fruntași ca Ion 
Micoroiu, campion mondial, maeștrii 
sportului T. Szemany, Ion Dinescu, 
Alex. Andrei si alții. -<•

J R . I.

și ele în semifinalele Cupei R. P. R.
Un rezultat normal și o surpriză în ultimele două sferturi de finală 

ale Cupei R.P.R. Știința Timișoara a trecut peste Dinamo Cluj, calificîndu- 
se astfel pentru a treia oară, in decurs de 10 ani, în semifinalele Cupei, 
in schimb, C.C.A. — pierzi rid jocul cu' C.S. Oradea — va lipsi pentru prima 
dată, în ultimii nouă ani, din semifinalele competiției. Echipa bucureșteană 
se află intr-un declin accentuat. C.S. Oradea, ultima clasată în categoria 
A, dar revelația ultimelor două jocuri oficiale, a ieșit învingătoare pentru 
a doua oară consecutiv în întrecerea de cupă cu C.C.A. (prima dată in 
1956 a făcut 2—2 la București și s-a calificat în finală ca echipă în de
plasare).

Alături de Progresul București și Steagul Roșu Orașul Stalin, s-au 
mai calificat pentru semifinale Știința Timișoara și C.S. Oradea.

C. S. Oradea a reușit încă o surpriză!
ORAȘUL STALIN 13 (prin tele

fon) — In mai puțin de o săptămînă, 
C.C.A. a plecat steagul pentru a 
doua oară consecutiv la Orașul Stalin, 
cedînd tot la diferență, de data a- 
ceasta în fața echipei C.S. Oradea 
cu 3—1 (3—1). Motivele? Din nou 

porții: 1—0 pentru Rapid. Dlnamo 
viștii ripostează și V. Anghel (min. 
36), R. Lazăr (min. 40) și Nicușor 
(min. 45) scutură bara transversală. 
La reluare se joacă la fel de spec
taculos. Inițiativa o au dinamoviștii, 
dar ei nu reușesc să egaleze decît 
în min. 73 cînd Ene I reia în plasă, 
din apropiere. Este rîndul feroviari
lor ‘să stăpînească terenul, dar ta
bela de marcaj este modificată de 
dinamoviști care înscriu în min. 85 
prin R. Lazăr. Nu trece decît un 
singur minut și Seredai șutează de 
la 8 m. sub bară: 2—2.

G. NICOLAESCU

AZI ULTIMA ZI PENTRU DEPUNE
REA BULETINELOR LA C.M.3.

După cum se știe, astăzi este ultima 
zi în care mai pot fi depuse buletine 
pentru concursul C.M.3. ia care trebuie 
indicate în ordine primele patru echi
pe și formația care va marca cele 
mai puține goluri în cadrul Campiona
telor Mondiale de Fotbal. Fără îndoială 
că șansele de premiere sînt foarte mari 
deoarece pînă acum s-au disputat două 
etape (din serii) ale turneului final și 
ca atare forma echipelor este mai ușor 
de apreciat. Depuneți deci și dumnea
voastră cît mai multe variante în a- 
ceastă ultimă zi de participare la pre
miile în bani d'e la concursul C.M.3.!

Așa arată un buletin cu 12 rezultate 
la Campionatul Mondial de Fotbal. 
Concursul special Pronosport nr. 1.

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

Iunie) 1
III. Austria — Brazilia (8 iunie) 2
IV. Irlanda de Nord — R. Ceho

slovacă (8 iunie) 1
V. Franța — Paraguai (« iunie) 1
VI. Scoția — R. P. F. Iugoslavia

(8 iunie) X
VII. Mexic — Suedia (8 iunie) 2
VIII. Tara Galilor — R. P. Ungară

(8 iunie) X
IX. R. Cehoslovacă — R. F. Ger

mană (11 iunie) X
X. Irlanda de Nord — Argentina

‘ (10. iunie) 2
XI. Scoția — Paraguai (11 iunie) 2

XII. Franța — R. P. F. Iugoslavia 
Hi iunie) 2

• Mîine la or<a 12 se închide în Ca
pitală concursul Pronosport nr, 24 în 
al -cărui program întîlniți o serie de 
meciuri foarte interesante: returul în
tâlnirii din cadrul „Cupei Dunării" 
dintre Știința Timișoara și Radnicki 
Belgrad, patru meciuri din ultima eta
pă a campionatului primei categorii și 
șapte întîlniri din campionatul cate
goriei B.

Ați observat desigur asemănarea din
tre programul concursului din 15 iunie 
și cel precedent care a adus la cinci 
participant cu 12 rezultate exacte pre
mii de 36.883 lew fiecare. De remarcat 
că trei dintre cei cinci premiați au 
participat pe buletine simple. Unul -din
tre ei chiar pe o singură variantă de 

lipsa de eficacitate a înaintașilor și 
insuficiența apărării în care Jenei a 
fosț punctul cel mai vulnerabil (pe 
partea lui s-au marcat cele trei go
luri). Atacul militarilor a ratat nu
meroase ocazii: în min. 8 și 10 prin 
Constantin de la 5 m., în min. 28 
și 51 prin Alexandrescu. Orădenii au 
jucat simplu, s-au apărat cu dîrze- 
nie și au fost mai combativi în atac, 
unde Toth a fost cel mai bun. Și 
înaintașii orădeni au ratat ocazii 
de gol, mai ales în repriza a doua, 
prin Demien (min. 53 și 64) și Toth 
(min. 55). Ei au dovedit totuși mai 
multă eficacitate decît bucureștenii și 
— marele lor merit constă în puterea 
de luptă, voință de a învinge pe 
care au arătat-o spre deosebire de 
militari, care — deși superiori ca 
tehnică individuală au jucat cu mult 
sub valoarea lor.

G .S. Oradea a marcat golurile în 
min. 18 și 30 prin TOTH din acțiuni 
personale. Al treilea gol l-a realizat 
FERENCZI în min. 40. CCA a redus 
handicapul în min. 37 prin CON
STANTIN. Arbitrul P. Badea-Ora- 
șul Stalin a condus foare bine și 
autoritar. Au asistat 6000 spectatori.

Din partea Federației rom Ine

Biroul Federației rofinoe de fotbal, 
anatizînd cauzele inadmisibilei com
portări a echipei Casa Centrală a Ar
matei în cele două meciuri susținute 
în competiția „Cupa Dunării", a tras 
următoarele concluzii:

Conducătorii echipei, antrenorul și 
majoritatea jucătorilor echipei C.6.A. 
au privit fără răspunderea cuvenită 
misiunea ce îi s-a încredințat de a 
reprezenta fotbalul romînesc în aceas
tă competiție internațională.

Rezultatele slabe obținute de echipa 
C.C.A. se datoresc următoarelor 
cauze :

— Lipsă de control și îndrumare 
din partea conducerii echipei;

— Pregătire fizică și tehnică defec
tuoasă și superficială;

— Unii dintre jucătorii de bază, 
înfumurați din cauza unor succese 
dobindite în trecittul apropiat, negli
jează pregătirea necesară și doc o 
viață nesportivă;

2 lei! (Frank Ștefan din Făgăraș).
După cum vedeți, important este să 

participi la concursurile Pronosport 
Premiile mari pot fi obținute chiar și 
pe o singură variantă! Nu trebuie uitat 
însă că buletinele colective oferă la 
rîndul lor mari avantaje câre nu tre
buie neglijate de nici un participant. 
In primul rînd faptul că buletinele co
lective datorită folosirii dublelor și 
triplelor asigură șanse mărite de indi
care a 12 rezultate exacte. Și apoi, In
dicarea a 12 rezultate exacte pe un 
buletin colectiv atrage după sine și o 
suită de premii li și III care măresc 
suma obținută ca premii.
• Iată acum programul concursului 

Pronosport nr. 25 din 22 iunie 15>58:
I. Va fi comunicat prin presă și ra

dio luni dimineața.
IT. Va fi comunicat prin presl și 

radio luni dimineața.
III. Minerul Baia Mare — Știința 

Cluj (cat. B).
IV. C.F.R. Timișoara — Progresul 

Sibiu (cat. B).
V. Ind. Sîrmei C. Turzii — C.F.R. 

Arad (cat. B).
VI. Caz Metan Mediaș — Metalul 

Reșița (cat. B).
VII. U. V. Arad — Tractorul Orașul 

Stalin (cat. B).
V1IT. C.F.R. Cluj — Minerul Lupenl 

(cat. B).
IX. Unirea Focșani — Dlnamo Bîrlad 

(cat. B).
X. Flacăra Moren! — Progresul Su

ceava (cat. B).
XI. Știința Iași — Dinamo Obor 

(cat. B).
XII. Poiana C:mp!na — C. P. „Casa 

Scînteii" (cat. I \
• PRONOEXPRES. In urma omolo

gării concursului Pronoexpres nr. 21 
s-a stabilit că nici o variantă nu a 
obținut premiu de categoria .1. Con
form regulamentului, se reportează 
pentru concursul Pronoexpres nr. 22 cu 
tragerea din urnă miercuri 16 iunie 
250.060 lei pentru categoria I. Categoria 
a Il-a: 2 variante cu cîte 47.186 lei fie
care; Categoria a III-a: 8 variante a 
Citeț 11,796 lei fiecare; Categoria a I/V-a:

O.S.O.: SUGAR-BACUȚ I, TIRIA6, 
KISS-Bartha, Ctic-TOTH, Ferenczi, 
Pînzaru, Niculescu, Demien.

C.C.A. Toma—Zavoda II, Apolzan, 
Jenei—ONISIE, BONE—Tătaru, CON
STANTIN, Alexandrescu, Zavoda I,' 
Renye.

AL. DINCA 

Timișorenii se apropie 
și de Cupa R. P. R.!
ORADEA 13 (Prin telelon). Joi, 

Știința a învins cu 2—1 (0—0) pe 
Dinamo Cluj, după un joc în car» 
cele două echipe au avut perioade 
egale de dominare. In prima repriză 
Dinamo a dominat mai mult și a 
avut ocazii mai numeroase, ratate 
însă, în minutele 15 și 30, de Eiti- 
mie, Publik și Csegezi. începutul re
prizei a doua a aparținut Științei, 
care a atacat insistent, exercitînd e 
puternică presiune la poarta apă
rată de Bucur și fructilicînd două din 
ocaziile avute: în min. 47 COJE- 
REANU a transformat un 11 ni. «- 
cordat Ia un hends comis de Hulea, 
iar în min. 58 CADARIU a marcat 
al doilea gol, după o pasă primită 
de la Lereter. La 2—0, studenții au 
slăbit ritmul de joc. Dinamoviștii au 
revenit în atac, dar n-au reușit sâ 
marcheze decît un singur gol, prift 
EFT1M1E în min. 89.

ȘTIINȚA: Enăchescu—Zbîrcea, Brin- 
zei, Florescu—COJEREANU. Tănase 
—G1RLEANU, Zaharia, CADARIU, 
Lereter, Mițaru.

DINAMO: BUCUR—Moarcâș, Hule*, 
Szakacs II—Țîrcovnicu, Dragomir— 
Radulescu, Mihai, EFTIMIE, Csegezi, 
PUBLIK.

Gk. Dumitrescu, corespondent
★

ta fotbal primim următoarele:

— Lipsa spiritului de luptă și • 
combativității absolut necesare unei 
echipe care reprezintă culorile țârii 
intr-o hitilnire internațională.

Față de acestea, Biroul Federație} 
routine de fotbal a hotărit următoa
rele :

1. Să dea un sever avertisment con
ducerii echipei C.C.A., căreia îi reco
mandă să ia neîntîrziat măsurile cu
venite pentru lichidarea lipsurilor ară
tate ;

2. Să propună comisiei speciale de 
antrenori din U.C.F.S. retrogradarea 
antrenorului Uie Savu;

3. Să interzică echipei C.C.A. con
tractarea și disputarea de jocuri in
ternaționale interduburi pînă la 31 
decembrie 1958.

Federația romînă de fotbal își ex
primă convingerea că atît jucătorii 
cît și conducerea echipei G.C.A. vor 
trage concluziile care se impun și vor 
reuși in scurt timp să înlăture defi
ciențele existente.

51 variante a cîte 1.850 lei fiecare; Ca- , 
togoftia a V-a; 4k3 variante a cîte J9C 
lei fiecare; Categoria a VI-*: 990,97 va
riante a cîte 96 lei fiecare; Fond de 
premii: 721.866 lei.
• Plata premiilor de la concursul

Pronosport nr. 23 din 8 iunie și con
cursul Pronoexpres nr. 21 se face în 
Capitală astăzi după-amiază începînd 
de la ora 17 numai la filialele raio
nale C.E.C. din raza cărora și-au de
pus participanții buletinele (prima ci
fră de pe ștampila agenției indică ra
ionul astfel: 1 — Lenin — Caiea Vic
toriei 13; 2 — Tudor Vlac'.mirescu —
Calea Văcărești 41; 3 — Stalin — str. 
Nikos Beloianis 5; 4 — Gh. Gheorghiu- 
Dej — Calea Griviței 11 5 — 23 Au
gust — Calea Moșilor 328; 6 — 1 Mai— 
Piața Rosetti 4; 7 — Nicolae Bălcescu 
— Calea Rahovei 185 și 8 — Grivița 
Roșie— bd. Banu Manta 7).
• Și acum. în scui'ul spațiu pe ca- 

re-1 mai avem la dispoziție, să vă fa
cem... cunoștință cu cel doi posesori 
ai variantelor cu 6 rezultate de la ul
timul concurs Pronoexpres. Mihai Nl- 
culae din Pitești a participat pe 2 va
riante simple. Deci cu 6 lei a obținut 
47.18G lei! Cei de al doilea este Teo- 
dorescu Aurelian din Moroenj — reg. 
Ploești care a participat pe un buletin 
colectiv de 7 numere — 21 lei. Jndi- 
cînd 6 numere a obținut premiul de 
categoria a II-& (6 numere din fi ex
trase). Participarea fiind pe buletine 
colective, pe lîngă premiul de categoria 
a Il-a a mai obținut și un premiu de 
categoria a III-a (11.796 1. și 5 pre
mii de categoria IV-a (5 x 195 lei) a- 
dlcă un total de 59.957 lei. După cum 
se poate ușor observa, inii, ducerea 
noului sistem de premiere a adus par- 
ticipanților premii mari: la concursul 
nr. 20 trei pretmii a cîte 62.C lei li«- 
care, la concursul nr. 21 premiile «ra
tate mai sus. Un motiv în plus ca să 
nu neglijați nici dumneavoastră parti
ciparea pentru concursul Pronoexpres 
nr. 22 care se închide în Capitală 
marți 17 iunie cu un fond de p remit 
pentru categoria I de 250.000 lei.

♦) Rubrică redactată de I. S. Loto— 
Pronosport.
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„Secretar realizărilor
Deși luptele nu se bucură de aceeași 

popularitate ca fotbalul — de pildă — 
retrogradarea și apoi desființarea 
chipei de categoria I Progresii^ a 
produs multă amărăciune la Oradea.

La numai un an după aceea, Oradea 
țeintra în rîndul orașelor cu formație 
de primă categorie la lupte, cinstea re- 
Venindu-i Locomotivei, actuala Gloria 
C.F.R. Despre această formație sau mai 
precis despre secția de lupte a colec
tivului orădean ne vom ocupa în rîn- 
durile de mai jos.

Care este de fapt secretul realizări
lor obținute de formația orădeană?

C-

Pentru că — aci trebuie să 
precizare — succesul tinerei

facem o 
r______ _______ , ___ formații

nu s-a limitat la promovarea în prima 
categprie; Gloria C.F.R. se situează 
astăzi printre echipele bune de lupte 
din țaral Situația sa tn clasament — 
locul 7 din 16 formații — confirmă a- 
ceasta. Ei bine, „Secretul" de care 
oorbeam mai sus constă — în primul 
rînd — în munca neobosită cu tine
retul, în crearea unei baze de masă. 
Intr-devăr, antrenorul Iuliu Pantiș se 
bizuie pe un efectiv de circa 25 se
niori (cef mai în vîrstă fiind de 26 
ani) și 30 juniori. De altfel, marea

2

GROSSU,
Și

con-

ING. GHEORGHE 
BUCUREȘTI. — Poftim, aveți 
...mărturia ncastră în problema 
troVersată c:i unii dintre tovarășii dv. 
de muncă de fa uzinele „23 August": 

într-âdevăr, în primul meci de fotbal 
dintre Uniunea Sovietică și Iugosla
via, disputat în snul 1952 în cadrul 
turneului olimpic din Finlanda, echipa 
Iugoslaviei a condus la un moment dat 
— în repriza a doua — cu 5—1. Fur- 
nizînd însă lin ’inal de meci pe drept 
cuvînt extraordinar, fotbaliștii sovie
tici au reușit o performanță pe care 
B-o mai credea posibilă nici un om de 
pe stadion : an egalat 1

AURELIA STERE, CRAIOVA. — 
Gizi Farkaș a fost 3 ani la rînd — 
între 1946—1949 — campioană mon
dială la tenis de masă. Totuși, chiar 
în această perioadă, echipa Ungariei 
n-a reuș.t să cucerească campionatul 
mondial. Iată, dealtfel, așa cum ne-ați 
rugat, istoricul campionatului mondial 

'feminin pe echipe: 1933—1934: Ger
mania. 1934—1935: Cehoslovacia. 1935 
—1936: Cehoslovacia, 1936—1937: Sta
tele Unite, 1937—1938: Germania,
1939—1946: nu s-a disputat, 1946— 
[1947: Anglia, 1947—1948: Anglia, 
1948—1949: Statele Unite, 1949—1950: 
Romînia, 
£952; ’
1953—1954: Japonia, 
hiînia, 1955—1956: 

1957: Japonia. ■
VASILE KARTAL, 

1) Fotbalul este un 
lență bărbătesc. Cele 
friihihe care au luat 
țări din Occident (Olanda, R.F.G. etc.) 
tiu fac decîi un exhibiționism de prost 

{just. dar, probabil, rentabil pentru

1950—1951: Romînia, 1951— 
Japonia, 1952—1953; Romînia 

1954—1955: Ro- 
Romînia, 1956—

BUCUREȘTI. — 
sport prin exce- 
cîteva echipe le
fii njă în unele

Mîine intensă activitate
ciclistă în Capitală

Mîine, iubitorii ciclismului din Capi
tală au un program bogat. Astfel, fon- 
diștii se vor întrece pe șoseaua Tîrgo- 
viște, într-o serie de probe rezervate 
tuturor posesorilor de biciclete. Ple
carea “

Tot
unei
unde
milo nd și eliminare.

în sfîrșit, cicloturlștil se vor întîjnl 
la ora 8, în piața Gării de Nord, de 
unde vor porni în prima lor ieșire, la 
casa de recreație de la Mogoșoaia.

de biciclete.
ia ora 9, de la Băneasa.
la ora 9, va începe desfășurarea 
reuniuni pe velodromul Dinamo, 
se vor alerga curse de viteză, se-

In Capitală
AZI

Nu se organi- 
cu etape peii- 
s-ar cere, ar

impresarii respectivi. 2) 
zează competiții cicliste 
tru femei. Efortul ce 11 
fi mult prea mare. Au loc însă curse 
<ie fotid pe distanțe de 40—50 kilo
metri. 3) Fostul boxer Petre Brâtescu 
este actualmente funcționar C.F.R. 
Pitești. Are caliiicare de antrenor 
box, dar nu activează.

G. BARBULESCU, SINAIA. — 
Regretăm, dac epigramele trimise 
sînt publicabile. 2) In campionatul 
nului 1956, cînd a fost la un pas 
a clștiga titlul, clasîndu-se pînă 
urmă pe locul II, Flacăra Ploești ( 
tualmente Petrolul Ploești) s-a., potic
nit în penultima etapă, la Timișoara: 
0—1 cu Locomotiva. Și anul acesta, 
penultimul joc (meciul de mîine cu 

Progresul), înseamnă un mare semn 
de întrebare pentru ploeștenL Să-i ve 
dem cum vor ști să... răspundă I 

2) Actualul jucător al Progresului 
București, P. Moldoveanu, e bucureș- 
tean, dar a activat cttva timp la echi
pa Feroemail din Ploești. 3) Geor
gescu de la Rapid n-a jucat la Ploești, 
ci la o echipă de juniori din Cîmpina. 
Dar cum e vorba tot de regiunea Plo- 
ești, probabil că răspunsul nostru nu 
vă nemulțumește...

ION POȘTAȘUL

la 
de

I) 
nu 
a- 
d<t 
la 

de

majoritate a componenților echipei o 
formează tinerii ridicați dintre „piticii" 
lui Bantiș, crescuți cu grijă, cu dragoste 
și simț de răspundere, lată deci un alt 
„secret" al succeselor Gloriei C.F.R.: 
atașamentul sportivilor față de colec
tiv. Mult timp unii au privit cu neîn
credere sau cu zîmbet ironic așa-zisa 
agitație a antrenorului Pantiș, dar fap
tele au dat răspunsul cuvenit

Intr-o vizită pe care am făcut-o la 
Oradea, am trecut și pe la sediul sec
ției. Avînd sprijinul organelor de par
tid și sindicale, al conducerii admini
strative și al muncitorilor feroviari, 
Gloria C.F.R. dispune de o sală de 
antrenament destul de bună, teren de 
baschet etc. Ceea ce ne-a impresionat 
de la început a fost ordinea în sală. 
Fiecare sportiv își are caseta sa de e- 
chipament, materialele de antrena
ment stau frumos aranjate, sala este 
curată. De remarcai că disciplina a- 
ceasia, conștientă, se transmite din... 
generație în generație.

Pe pereții sălii ara văzut tablourile 
vechilor luptători orădeni. care au tă
cut mîndria țării. Nu rareori tinerii 
se opresc în fața lor. Dorința de a a- 
junge sportiv fruntaș — iată o altă 
explicație a succeselor. De altfel cîțiva 
dintre luptătorii Gloriei au făcut sau 
fac parte din lotul republican (N. Ba
ciu, V. Bunta, O. Rettfalvi ș.a.).

Antrenorul Pantiș ne-a vorbit cu 
căldură despre „băieții" lui care s-au 
evidențiat în producție: mecanicul de 
locomotivă A. Incze, lăcătușul N. Ba- 
ciu, O. Rettlalvi ș.a. Și în același 
timp ne-a arătat cum s-a debarasat 
de A. Varga, care manifestînd atitu
dini vedetiste și pretinzînd „recompen
se" pentru „munca" lui ca sportiv, în
cerca să contamineze și pe alții. 
„Ne-am descurcat și fără el, ba mai 
mult echipa merge mai bine", a tras 
concluzia Pantiș.

(i. ș.).

Campionatele de casă 
în orașul și regiunea Baia Mare

Campionatele de casă se bucură 
din ce în ce mai mult de succes în 
rîndurile colectivelor sportive din o- 
rașul și regiunea Baia Mare. O do
vadă elocventă în acest sens este 
faptul că în colectivul sportiv „Stă
ruința" din Baia Mare, campionatele 
de casă se află pe primul plan al 
preocupărilor, angrenînd într-o in
tensă activitate zeci și zeci de spor
tivi din cadrul cooperației meșteșu
gărești. La campionatul de fotbal, de 
pildă, au participat șase echipe, pri
mul loc fiind ocupat de echipa co
operativei „Talpa". La volei, au par
ticipat șase echipe de băieți și cinci 
echipe de fete, însumînd (laolaltă cu 
rezervele) 115 jucători și jucătoare. 
S-au remarcat în mod deosebit echi
pele cooperativelor „Tehnolemn" Ia 
fete și „Higiena" Ia băieți. Este in 
teresant de arătat că astăzi ți mîine 
se va desfășura la Baia Mare o în- 
ii Intre amicală a tuturor echipelot 
(din cooperația meșteșugărească) câș
tigătoare ale campionatelor de casă 
din regiune. Se cuvine remarcat fap
tul că întrecerile de casă s-au bucu
rat în acest an de o foarte bună or
ganizare, pe de o parte datorită gri
jii consiliului colectivului sportiv 
„Stăruința" și responsabililor de gru 
pe iar pe de altă parte, sprijinului 
acordat de către unele cadre de con-

clubul sportiv Voința

ducere (tov. vicepreședinți VasHe Ver
de? de la cooperativa „Talpa" și Mi
hai Știrb de la cooperativa „Tehncr 
lemn"). In crașul Baia Mare se mal 
desfășoară 
fotbal, la 
ghiu-Dej", 
asemenea, 
la școala 
unde, sub 
Turda și 
membri ai colectivului' sportiv se în
trec, pe clase, la atletism, volei, 
handbal, gimnastică, tenis de masă, 
șah etc.

In curînd vor începe cantonate 
de casă 1® popice, volei și șah la în
treprinderea „Gh. Gheorghiu-Dej" și 
la volei la întreprinderea „1 Mai". 
Campionate de casă se mai organi
zează și în cuprinsul regiunii. Ase
menea întreceri ‘au loc, de pildă, în 
cadrul colectivului „Stăruința"-Sighet și 
al colectivelor „Voința" din Care», 
Tășnad și Satu Mare.

V. Săsăranu 
corespondent

campionate de casă la 
întreprinderile „Gh. Gheor- 
„1 Mai" și „Cloșca". De 

au loc campionate de casă 
medie Nr. 1, secția rorrună. 
conducerea profesorilor Ioan 
Judi ta Pop, cei 280 de

' '■ U.......A4-—n L.-L I.x .Jr r-uru__- ._L_

Intr-un cadru festiv, a avut loc joi la 
Sibiu — în sala căminului cultural 
„Ștefan Gheorghiu** — adunarea de 
constituire a clubului sportiv Voința. 
Clubul va funcționa cu următoarele 
secții pe ramură de sport: handbal, 
volei, pentatlon modern, automoto și 
schi, avînd un număr de șapte antre
nori. Președinte al clubului a fost ales 
Ion Tlrtba, președintele cooperativei 
..Munca alimentară**.

Mircea Vlădoianu
corespondent

Centrul de cercetări științifice 
al U.C.F.S. anunță că sesiunea 
de comunicări va avea loc în 
ziua de 27 iunie (și nu 20 cum 
s-a comunicat anterior) între orele 
9-13 și 17-20 în sala de ședințe 
a U.C.F.S. etaj VIII, str. Vasi 
Conta Nr. 16.

Pentru a doua oară campioane la handbal...
Ediția pe anul 1957 — T958 a J 

campionatului Jerninin republican de 
handbal a fost dstigată de format) 
STEAGUL ROȘU BUCUREȘTI. ' S

Performanța jucătoarelor de la 
Steagul roții este cu atit mai merito
rie, cu cit este pentru a doua oară 
consecutiv tind handbalistele echipei 
bucureștene îmbracă tricourile de cam
pioane. Iaiă-le, în fotografia noastră, 
zimbind fericite, la cîieva minute după 
terminarea partidei derbi. De la stingă 
la dreapta (in picioare) Liliana Bor- 
cea, Antoaneta Vasile, Ella Ticu, Elena 
Roșu, Mariana Jipa, Lucia Teodor,' 
Aurora Popescu 1 (jos) Constantin
Popescu (antrenorul echipei). Doina 
Aron, Victoria Dumitrescu (căpitana 
echipei), Maria Ghiță, Elena Roșu- 
lescu, Magda Nițoiu, Marieta Savu. 
Mioara Cărbunaru.

PROGRAMUL ETAPEI INTER- 
REGIUNI A CAMPIONATULUI 

DE CALIFICARE LA HANDBAL
Duminică 22 Iunie; MASCULIN.

Ploești : c. S. Bacău — Argeșul Pi
tești; Galați : I.M.U.M. Medgidia — 
campioana reg. Iași; Tg. Mureș: știin
ța Cluj — Tisa Sighet; SîghișoaTa : 
Recolta Hălchiu — Rapid Sf. Gh.; 
Arad; Feroviarul Timișoara — Unirea 
Oradea; București; C.F.R. Buzău — 
Recolta Domnești. FEMININ : Cluj :
Harghita Odorhei — Tipo Oradea- Tg. 
Mureș : Stăruința Sighet — Spicul Bis
trița; Sabla: Tractorul Orașul Stalin — 
Placajul Rr.. VI: cea; Buzău: Raoid 
București — Spartac Constanța. Etapa 
a doua se va disputa duminică 29 
iunie.

CONCURSUL CICLIȘTILOR 
DIN ȘCOLILE SPORTIVE

DE TINERET
Mîine începe desfășurarea unul Im

portant concurs al cicliștilor din școllie 
sportive de tineret, organizat de către 
federația de ciclism și U.C.F.S. regio
nal Ploești. ,

Întrecerea se aleargă pe următom? 
traseu: etapa I Ploești — Buzău 70 kihte^ Ptnnn ~ TT - . CA r__ T ~

Sf.

n-a
IH-a
IV-a
V-a
etapa a Vl-a Orașul’ Stalin —

Foto: GH. DUMITRU

TENIS — Teren Progresul, ora 9 și 
15.31*: Campionatele internaționale.

BASCHET — Teren C.S.U., de la ora 
17.3., jocuri în cadrul Cupei de vară: 
C.C.A. — Selecționata de tineret (fe
minin, Olimpia — Progresul (f), O- 
limola — Rapid (m).

HOCHEI PE IARBA — Stadionul Ti
neretului ora 10.30: C.S.U. — I.P.C.H 
(cat. A); Stadionul 23 August, teren II, 
ora 17.30: C.S.A. VI — ” *-------- '
București (cat. A).

LUPTE. — Sala Dinamo 
regională, camp, republ.

NATAJIE — Ștrandul 
man ora 18: Concursul cu participarea 
lotului republican.

C.S.A. Metaloglobus

ora 1S : Faza 
seniori. 
Dante Gher-

MtlNE
BASCHET — Teren C.S.U., de la ora 

17.30, jocuri în cadrul Cupei de vară’: 
Start — I.C.F. (f), Constructorul — 
Selecționata divizionară (f); Dinamo — 
Selecționata Capitalei (m).

HANDBAL — Teren Dinamo H, ora 
R.30: Selecționata de tineret a Capi
talei — I.T.B. (m); Dinamo București— 
I. C. Arad (masculin cat. B). Teren 
C.C.A., ora 11.30: C.C.A. — Petrolul 
Ploesti (mase. cat. A).

LUPTE : Sala Dinamo ora : Fază 
regională, camp, republ. seniori.

NATAȚIE — Ștrandul Dante 
man, ora 10: Concurs cu parti 
lotului republican.

RUGBI — Teren Parcul Copilului, 
Ora 18: C.F.R. — Geotehnica, teren 
P.T.T., ora 9: Rapid — Știința Iași; 
Stadionul Tineretului, teren IV, ora 9: 
C.S. București — Progresul Bucu- 
reșt , teren C.C.A., ora 9: C.C.A. — 
^C.S.A. Ploești (jocuri în campionatul 
cat. A).

HOCHEI PE IARBA — Stadionul Ti
neretului, ora 10: Acvila Bu-curestî — 
Dinamo Craiova (cat. A).

TENIS — Teren Progresul, ora 9

șt 16: Campionatele Internaționale.
ȘAH — Sala Institutului de Petrol 

șl Gaze, ora 17: R.P.R. — R PF. Iu
goslavia (feminin).

CICLISM — Ptața Gării d« Nord, ora 
8: Plecarea în acțiunea de cicloturism; 
Băneasa, ora »: Plecarea în Cursa de 
fond pe șoseaua Tîrgoviște; Velodro
mul Dinamo, ora 8: concurs pe pistă.

FOTBAL — Stadionul Republicii, ora 
16: Dinamo București — C. S. Oradea; 
ora 17.45: C.C.A. — C. S. Tg. Mureș. 
Stadionul Giulești, ora 16.30: Rapid II 
București — C.S.U. București. Teren 
Obor, ora 10.30: Dinamo Obor — comb. 
Pollgr. București. 'Stadionul Dinamo. 
ora 10.30: Dinamo — C.F.R. Tr. Severin 
(sfert de finală a campionatului repu
blican de juniori).

TENIS DE MASA — Sala Floreasca, 
ora 6: concurs de verificare a lotului 
republican de juniori

In tară
AZI

Gher- 
Iparea

C.F.R. 
9:

FOTBAL — Cluj: Rapid
Toplița (cat. C).

ATLETISM — Ploești: Finalele 
pionateior republicane școlare.

CĂLĂRIE —. Lugoj: Concurs 
bl! can

POPICE
verificare 
băieți.

a

Recolta

cam-

repu-

Tg. Mureș: Cuncurs de 
lotului republican de

Categoria A: ARAD:
Rapid București: PETRO- 

Jiul — Dinamo Cluj; PL‘O- 
Petrolul — Progiesul Bucii-

FOTBAL
U.T.A. — 
ȘANI: ~
EȘTI: 
re’s ti.

CATEGORIA B, seria I: ORAȘUL

STALIN: Tractorul — Corvinul Hune
doara; REGHIN: Partizan — Gaz Me
tan; ARAD: U.V.A. — C.F.R. Cluj; 
TIMIȘOARA: C.F.R. — Minerul Baia 
Mare; LUPENI: Minerul — C.F.R. Arad; 
SIBIU: Progresul — Metalul Reșița 
Meciul Știința Cluj — Ind. Sîrmei C. 
Turzll se va disputa la 15 iunie (luni). 
Seria a Ii-a: PLOEȘTI: Prahova —
Știința Iași; FĂLTICENI: Foresta — 
Poiana Cîmpina; SUCEAVA: Progresul 
— Dinamo Bacău; BIRLAD: Dinamo— 
Flacăra Moren!; CONSTANTA: Farul— 
Unirea Focșani.

CATEGORIA C. seria I: BACAU:
Steaua roșie — Sportul Muncitoresc 
Rădăuți; PAȘCANI: Locomotiva — Pe
trolul Moinești; BIRLAD: RuLmentu’.— 
Oituzul Tg. Ocna; IAȘI: C.F.R. — Tex
tila Botoșani; BRAILA: Dinamo — 
Gloria Dorohol; GALATI: Știința — 
Știința I.M.F. Iași. Meciul Textila Bu- 
huși — Victoria Tecuci se va disputa 
Ia 25 iunie. Seria, a Il-a: SINAIA:
Carpați — Torpedo; VICTORIA: Sinte
za — Confecția București; GTURGIU: 
Olimpia — Ancora Galați; MEDGIDIA: 
I.M.U.M. — Metalul Titanii București; 
GALAȚI: Gloria C.F.R. — Șanț. Na
val Constanța; PITEȘTI: Petrolul — 
Rafinăria Cîmpina; TIRGOVIȘTE: Me
talul — Dinamo Pitești. Seria a III-a: 
ORAȘTIE: Flacăra — Știința Craiova; 
RM. VILCEA: Unirea — Flacăra Tg. 
Jiu; OȚELUL ROȘU: Metalul — C.F.R. 
Tr. Severin; CRAIOVA: Feroviarul — 
Indagrara Ar?"': CORAEIA: Dunărea— 
Aurul Brad; REȘIȚA: Olimpia — Ro
vine Gri vi ța Craiova. Seria a IV-a: 
SF. GHEORGHE; Textila — Stăruința 
Oradea: BISTRIȚA: Gloria — Stăruința 
Salonta; CAPEI: Recolta — Arieșul 
Turda: TG. MURES: Voința — Dinamo 
Baia Mane; SIGHET: Tîra — Somnul 
Satu Marc: ORADEA: Flam”n r'»*-’" - 
Chimica Tîraăveni.

Sferturile de finală ale campaonavurul

republican de juniori. ARAD: U.T.A.— 
Știința Cluj; TG. MUREȘ: C.S.T.M. — 
Gaz Metan Mediaș; RĂDĂUȚI: Sportul 
Muncitoresc — Steaua Roșie Bacău.

BASCHET — Jocuri în cadrul primei 
etape a categoriei B; seria I: Mureșul 
Deva — Voința Oradea, Voința Rm. 
Vîlcea — ICAB București, Voința Satu 
Mare — Rapid Cluj, Medicina Timișoa
ra — Voința Tg. Mureș; seria a II-a: 
Politehnica Orașul Stalin — Aurul Ne
gru Ploești, Farul Constanța — Știința 
Craiova, echipa calificată din regiu
nea Suceava — C. S. Bacău, 
de Vede — Torentul Galați.

HANDBAL — Ultima etapă a cam
pionatului masculin categoria A: Vic
toria Jimbolia — Mătasea Cisnădle, 
știința Timișoara — Dinamo Orașul 
Stalin, Chimia Făgăraș — Tehnometal 
Timișoara, Știința Iași — Voința Sibiu. 
Meciul Metalul Reșița — ICF Bucu
rești a fost amînat. Categoria B: O- 
limpia Reșița — -- 
namo Tg. Mureș 
C. S. ~ ” 
Balanța 
Știința 
stanța.

SCHI 
concursul 
Cupa de Vară.

VOLEI — categoUa B, serta I: BA
CAU: Voința — Voința Suceava; IAȘI: 
Știința — C. S. Sna-gov; CONSTANȚA: 
Feroviarul — Știința Galați; PLOEȘTI: 
Aurul Negru — Politehnica Orașul 
Stalin. Seria a II-a: CLUJ: Dinamo — 
Dinamo Oradea; RM, VILCEA: Steja
rul — Știința Timișoara; TIMIȘOARA: 
Casa Ofi'erilor — Dinamo Tg. Mureș; 
BAIA MARE: Dinamo — Voința Eucu- 
rești.

ATLETISM — Ploești: Finalele cam
pionatelor republicane școlare.

CĂLĂRIE — Lugoj: concurs republi
can.

POPICE — Tg, Mureș: concurs de 
verificare a lotului republican mas
culin.

RUGBI — Timișoara: Știința 
nanip București (camp. cat. A).

regiu- 
Roșicri

ICF 
Categoria B: 

Mureșul Periam, Di- 
_ , — C.F.R. București,

Bacău — Voința Sighișoara
Sibiu — Stăruința Oradea, 

Galați — C.S.A. Marina Con-

Pe Valea Albă (Bușteni) 
de Închidere a sezonului:

Di-

etapa a 
etapa a 
etapa a 
etapa a 
100 km;__ _ ____ ___________________
Ploești 100 km. La acest concurs pe 
țară, participă cicliști (pînă la vîrsta 
de 21 ani), din Orașul Stalin, Brăila, 
Ploești și București.

CUPA S.P.C. LA TIR
Sîmbătă și duminică se desfășoară 

pe poligonul Tunari „Cupa S.P.C." la 
tir. La concurs vor lua parte sportivi 
fruntași din colectivele sportive din 
Capitală, precum și o serie de trăgă
tori din provincie.

LOCATIUNE DE BILETE 
LA FOTBAL

Biletele pentru cuplajul da mîine de 
pe Stadionul Republicii (C.C.A. — C.S. 
Tg. Mureș și Dinamo — C.S.O.) s-au 
pus In vînzare la casei, stadioanelor 
Republicii. Dinamo, Giulețti, la Pro
nosport calea Victoriei 9, la agenția 
C.C.A. (bd. 6 Martie) și la chioșcul 
special din str. I. Vldu. Biletele cu 
preț redus pentru studenti și elevi se 
distribuie prin U.A.S. și Direcția Edu
cație Fizică din M.I.C. Sînt valabile 
biletele seria 7 Stadionul Republicii.

Buzău — Brăila IC» km; 
Brăila — Buzău 100 km; 
Buzău — Ploești 70 km; 
Ploești — Orașul Stalln

PERIOADA DE TRANSFERĂRI 
PENTRU HOCHEI PE GHEATA 

Șl PATINAJ
Biroul Federației Romîne de Ho- 

cheî-patinaj a fixat perioada de 
transferări pentru hochei pe ghea
ță șl patinaj între 15 iunie — ÎS 
iulie 1S58.

Toate transferările vor fi efectuate 
de către F.R.H.P. înăuntrul perioa
dei de mal sus, pentru toți sportivii 
legitimați indiferent de categoria în 
care activează.

Transferările se vor efectua în 
baza regulamentului de trecere a 
sportivilor dințr-un colectiv în al
tul, actualmente în vigoare.

„CUPA DE VARA" LA BASCHET
Jocurile disputate iot în nocturnă pe 

terenul C-S.U. din Capitală, In cadnzl 
..Cupei de vară" organizată de clutrtU 
Olimpia, s-au încheiat cu următoarele 
rezultate: Progresul — Selecționata de 
tineret tfamintn) 41—39; Progresul — 
Proiectantul (masculin) 77—43; Olimpia 
— I.P.G.G. (masculin) 83—57. Turneul 
continuă azi și mîine în nocturnă ta 
C.S.U. In cadrul programului se dis
pută și dnuă meciuri ale selecționate
lor divizionare (feminin) șl ale Capita
lei Imnscuiin). programul complet n 
găsiți ia rubrica „Unde mergem?"



Finalele sparMaoei miiifâre ne vară
’f Un nou meci international de șah în CaphalȘ

De la 15 la 20 iunie se vor des
fășura la Cluj finalele Spartachia
dei militare de vară, tradiționala 
întrecere sportivă de masă a celor 
mai buni sportivi militari din u- 

nitățile și subunitățile Armatei 
noastre Populare.

+ Concurență care vor obține cele 
* mai valoroase performanțe vor 
+ face parte din lotul sportiv repre-
5» ♦ ♦ ♦ ♦♦♦>+ ♦♦+♦+♦♦♦♦♦♦♦♦♦*++

zentativ al Armatei noastre Popu
lare care, în septembrie, la Leip
zig, va lua parTe la întrecerile din 
cadrul Spartaclîiadei militare in
ternaționale a țărilor socialiste.

Finalele Spartachiadei militare 
de vară din acest an cuprind în
treceri la atletism, natație, gim
nastică, volei, fotbal, baschet, oină, 
handbal și poliatlon.

Noile norme de clasificare
sportivă la caiac - canoe

Maestru

cucerească trei titluri de 
al R.P.R., plus unul din ur-

1. Să 
campion 
mătoarele rezultate internaționale:

a) 3 victorii in concursuri inter
naționale

b) locul I—III in concursuri inter
naționale Ia care au participat mi
nimum șase țâri.

2. Să ocupe locul I—IV la Cam
pionatele mondiale și Olimpiadă sau 
locul I—Iii la Campionatele euro
pene.

3. Să realizeze timpurile mai jos 
notate în competițiile de importanța 
finalelor concursurilor republicane, 
pe pista de la Snagov in condiții de 
calm plat, vint lateral — contra sau 
contra.

Determinarea forței și direcției 
vintuiui se va face cu anemometrul 

traseului in afara 
iar înregistrarea 

înălțime deasupra 
de două ori 

Kxnentul startului și in finiș) 
inretjîstrindu-se rned’a lor.

2. Să fi făcut parte dintr-un echi
paj R.P.R. in cadrul unui concurs 
internațional.

3. Să realizeze timpurile notate 
mai jos, 1n aceleași condiții ca și 
la maeștri :

Femei

K. 1 500 m. 2,25

Bărbați

Intîlnirea dintre reprezentativele feminine 
ate k. P. Romîne și R. P. F. Iugoslavia

plasat la mijlocul 
zonelor devlntate, 
se tace la 1 m.

• velului apei —
i

(in

Femei

K. 1 500 m. 2.20
K. 2 500 m. 2.05

Bărbați

k. 1 500 in. 2,00
K. 2 500 m. 1,50
K. 1 1000 m. 4,15
K. 2 1000 m. 3,50
K. 4 1000 m. 3,25
C. 1 1000 m. 4.52
a 2 1000 m. 4.36

Categoria I

L Să fi făcut parte dintr-un 
paj care să fi obținut o dată 
I sau de două ori locul II in 
la campionatele R.P.R.

echi- 
locul 

2 ani

K. 
K.
K.
K. 
K. 
C. 
C.

1
2
1
2
4
1
2

500 m. 2,05
500 m. 1.53

1000 m. UI
1000 m. 4,00
1000 m. 3,30
1000 m. 5,00
1000 4,45

4.
I tn
in timp de doi ani.

Să fi obținut de două ori lociâ 
cadrul concursurilor republicane

Categoria a Il-a

Să fi făcut parte dintr-un echipaj 
clasat tn primele 50 la sută din 
tocuri, la o competiție de cel puțin 
importanța concursurilor orășenești. 
Dacă ntmărut participanțSor este 
fără soț, rotunjirea se face tn mintă.

Categoria a ni-a

Să fi făcut parte dintr-un echipaj 
care a participat de trei ort la o 
competiție de cel puțin 
concursurilor orășenești, 
parcurs uL

Confirmarea categoriei

importanța 
terminând

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

Abia încheiat meciul cu reprezen
tativa R.P. Polone și iată-ne în aju
nul unei alte competiții nu mai pu
țin atractive. Mîine după-amiază la 
ora 17 se vor așeza în fața meselor 
de joc echipele feminine ale R.P. 
Romîne și R.P.F. Iugoslavia.

Intîlnirea aceasta se anunță deo
sebit de interesantă, deoarece echipa 
noastră va înfrunta una dintre cele 
mai puternice formații feminine de 

"șah ale lumii. In rîndul șahistelor 
iugoslave (care vor sosi în Capitală 
în cursul acestei dimineți) se află 
două maestre internaționale, trei cam
pioane naționale, jucătoare cu o vas
tă practică de turneu.

In fruntea lor se situează fără în
doială MILUNKA LAZAREVICI și 
VERA NEDELKOVICI, două dintre 
cele mai bune jucătoare ale lumii. 
Lazarevici și-a început activitatea 
competițională cu opt ani în urmă. 
In 1951, ea devine campioană a Ser
biei pentru ca în anul următor să se 
claseze pe locul II la campionatul 
Iugoslaviei, după Nedelkovici. In 1953, 
Ia marele turneu internațional femi
nin organizat la Dubrovnik, Lazare
vici ocupă locul III Iar anul urmă
tor devine campioana țării, perfor
manță pe care o repetă și în 1957. 
Milunka Lazarevici a jucat în 1955 
la turneul candidatelor de la Mosco- 
va, clasîndu-se ne locul VII.

VERA NEDELKOVICI a cîștigat 
în 1953 campionatul Iugoslaviei, în 
1954 a fost învingătoare în turneul 
zonal, iar la turneul candidatelor de 
la Moscova s-a clasat pe locul VI. 
Cele două șahiste iugoslave au ju
cat în 1957 la turneul zonal de la

La încheierea turneului candida telor de la Moscova (1955), Milunca, 
Lazarevici este felicitată de arbitrul principal al concursului Vera Ciudova„ 

Veneția, clasîndu-se pe primele două 
locuri și calificîndu-se astfel pentru 
turneul candidatelor care va desemna 
adversara campioanei mondiale, 
începutul acestui 
cîștigat un 
internațional 
în Olanda.

In cadrul 
mai evolua 
Timofeeva, participante 
natul mondial pe echipe de la Em
men, Maria Radenkovici, campioana 
țării în 1955, ing. Nada Rocici-Delac, 
campioana Croației precum și Tilka 
Vulkovici, lovanka Vîadimirovici, Mi-

La
an, Lazarevici a 

foarte puternic turneu 
desfășurat la Beverjvik

echipei iugoslave vor 
Tereza Stadler și Lidia 

la campio-

Șahiștii romini peste hotare
turneul de la Sofia • Dr. O. 
un

linka Chirovici și Kazanka Osterk. 
Ultimele două sînt rezerve.

In vederea acestei întîlniri, lotul 
șahistelor noastre s-a pregătit cu a- 
tenție și sîrguință. A fost alcătuită 
o echipă care este la ora actuală cea 
mai puternică pe care o putem ali
nia. Culorile R.P. Romîne v r fi 
apărate de maestra Jnișmațioiială 
Maria Pogorevici, rr.aestra M-rga- 
reta Teodorescu, campioana țării, 
Rodica Manolescu, precum și de 
Alexandra Nicolau, Lidta Ghiroiu, 
Elena Goian-Graboviețchi, Irina Tzi- 
tron, Eleonora Gogîlea, Elisa be ta 
PoUhroniade și Rodica Reicher.

Meciul se va desfășură (ca și acela 
cu Polonia), în sala Institutului de 
Petrol și Gaze din Capitală.

pe 

în

• Radcvici conduce în 
Troianescu participă la
In afara meciurilor și întîlnkilor 

care le susțin „pe teren propriu*
capitala țării noastre, șahiștii romîni 
iau parte în aceste zile la două impor
tante turnee internaționale. Maestrul 
O. Radovici (avînd ca secundant pe 
maestrul P. Seimeanu) a plecat la So
fia unde la 8 iunie a început un tur
neu internațional. Participă (în ordi
nea tragerii la sorți) următorii: 1. Mi
nev (RPB), 2. Gurghenidze (URSS), 

3. Pîdevski (R.P.B.), 4. Țvetkoo
(R.P.B.), 5. Radooid (R.P.R.), 6. Vuk-

tvnveti în R. P. Ungară
cevici (R.P.F.I.), 7. Szilagi (R.P.U.), 
8. Goltz (R.D.G.), 9. Gherenski (R.P.B.), 
10. Brzozka (R.P.P.), 11. Bobekov
(R.P.B.), 12. Pantaleev (R.P.B.).

Reprezentantul nostru a început 
foarte bine concursul. Cîștigînd Ia 
Goltz și Gherenski, remizînd cu Brzoz
ka și Bobekov, RADOVICI s-a instalat 
în fruntea clasamentului. EI conduce 
(după patru runde) cu 3 puncte, 
urmează Vukcevici 2‘/2 p., Minev 
Bobekov 2 p. (1), Gurghenidze 2

★

Turneele de volei
de la Lodz și Varșovia

II
Ș‘

P-

COMENTARII
O statistica trista sat, bineînțeles) societății de trans

porturi.

au* o In ultimii 26 de ani 
fost uciși pe terenurile 
de fotbal ale Statelor U- 
nite (este vorba de fotbal 
american) peste 400 de 
sportivi. „Aceasta repre
zintă o medie de 17 jif- 
cători pe an" — consta
tă comunicatul foarte la
conic al Uniunii de fot

bal din S.U.A., fără să facă vreun alt 
comentariu.

De altfel, orice cuvlnt în plus, ar fi 
de prisos: faptele vorbesc de la sinet

in timpul cursei. Din mărturisirile ci
clistului [rancez reiese că numeroși 
oficiali și comisari de parcurs nu sini 
străini de mașinațiile lui Lorenzetti. 
Iată 
mea

un .caz" și nu singurul din 
ciclismului profesionista

Momeală.,

lu-

Din culisele ciclismului

profesionist.

La rublica „Pas de ju- 
mie sans feu" (Nu iese 
fum fără foc) ziarul L’E- 
quipe din 30. mai 1958 
publică o edificatoare 
mărturisire a ciclistului 
profesionist francez Ber
nard Gauthier, de trei 
ori învingător al cursei 
de mare fond Bordeaux- 
Paris și a numeroase
alte întreceri. El a 
denunțat federației pe
fostul său antrenor Hugo Lorenzetti, 
dînd în vileag metodele necinstite prin 
care acesta își duce la victorie „oa
menii'1. Bernard Gauthier se referă nu 
numai la felurite sisteme de dopaj și, 
mai ales, la remorcarea alergătorilor

Lupta muncitorilor en
glezi tmportiva cruntei 
exploatări la care sini 
supuși, ia necontenită 
amploare. Presa anunță 
mereu 
oameni 
Anglia 
crul pentru a-și impu
ne revendicările lor juste. 
Dar iată că in ajutorul patronilor și 
al marilor magnați ai industriei a ve
nii un aliat neașteptat. Este vorba de 
cunoscutul rechin al boxului profesio
nist englez, Jack Solomons, organiza
torul celor mai 
toriul britanic. 
Briand contind 
pion al Angliei 
lomons a oferit în mod gratuit (ce 
mărinimie) 5000 bilete conducătorilor 
și controlorilor de autobuze din Londra, 
cu condiția.- să înceteze greva pe 
care o declaraseră. In acest fel Solo
mons spera, cum se spune, „să împuște 
doi iepuri dintr-odată". Pe de o parte 
să-și astgure transportul publicului la 
White City, unde urma să se desfășoa
re meciul, iar pe de altă parte să spar
gă o grevă, făcînd un servici (intere-

că alți și alți 
ai muncii din ■ 
încetează lu-

mari gale de pe teri-' 
La meciul Erskine- 

pentru titlul de capi
ta categoria grea, Sa

In localitatea climaterică Balatori- 
fiired din R.P. Ungară va începe un 
turneu internațional la care a fost in
vitat și campiontil țării noastre, maes
trul internațional dr. O. Troianescu 
(secundant Tr. Ichim). Participarea la 
turneu este foarte valoroasă. La Ba- 
latonfiired se vor întrece Toluș 
(U.R.S.S.). Paoli Italia), Sokolov 
(R.P.F.I.), Boboțov (R.P.B.), Malich

Numai că muncitorii din transporta- ^(R D.G.), Plater (R.P.P.) și întreaga 
rile londoneze au respins cu îndîrjire 'echipă olimpică a R.P. Ungare: Sza- 
această momeală— ' bo, Barcza, Porlisch, Bilek și Forintos.

LODZ 13 (prin telefon).—Miercuri 
a început în localitate un adevărat 
campionat european neoficial al echi
pelor feminine de volei la care par
ticipă selecționatele feminine ale 
Uniunii Sovietice, Cehoslovaciei, Bul
gariei, Romîniei și două selecționate 
ale Poloniei.

In prima zi echipa noastră a între
cut cu 3—1 (11—15, 15—8, 15—5, 
15—13) formația Polonia II. Alte re
zultate: Polonia I — Bulgaria 2—1, 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—1- In 
ziua a doua, prima formație a Polo
niei a întrecut echipa noastră repre
zentativă cu 3—0 (10,7,4). Alte re
zultate: U.R.S.S. — Polonia II 3—1 
(15—9, 13—15, 15—9, 15—9), Ceho
slovacia — Bulgaria 3—0 (7,5,13).

In același timp, Ia Varșovia se 
dispută un alt turneu internațional 
masculin. Rezultate: Polonia 1 
Bulgaria 3—2f Polonia II — Le- 
gia 3—2, Polonia II — Bulgaria
3—2 11. Polonia I — Legia 3—2.

Safia in preajma unei mari competiții internaționale:

Ne mai desparte o săptămlnă de 
data cînd pe stadionul „Vasil Levski" 
din Sofia va începe „Cupa Mondială" 
Ia lupte libere. Pentru mișcarea spor
tivă din R.P. Bulgaria, aceasta va fi 
cea mai importantă competiție a anu
lui 1958.

Comitetul de organizai e a primit 
confirmări din partea a 14 țări: 
U.R.S.S., Turcia, Iran, Japonia, R. P. 
Romînă, Austria, Italia, Franța, R.P. 
Ungară, Republica Democrată Germa
nă, Republica Federală Germană, 
R.P.F. Iugoslavia, R.P. Polonă. R.P. 
Bulgaria.

Unele reprezentative au și comuni
cat lotul care va evolua în cadrul în
trecerilor. Luptători extrem de puter
nici va alinia echipa Iranului. In rîn
dul ei se numără E. Habibi, G. Tahti, 
deținători ai medaliei olimpice de aur 
și învingători la cea de a III a ediție 
a Jocurilor Asiatice, precum și A. 
Zanghil, campion al Jocurilor Asiatjce 
de la Tokio. Lfngaria va participa nu
mai la șase categorii, dar luptătorii 
Peter, Fusek, Hoffman, G. Toth, Kiss 
trebuie luați în considerație. Binecu- 
noscuți în arena luptelor libere sînt 
germanii Neumayer, Sommer, Dietrich, 
francezii Guy, Dodie, Valery, Bielle, 
austriecii Soukoup, Kremser și Vime-

Fără îndoială și re-sal și 'mulți alții.
prezenfativa U.R.S.S. care nu și-a co
municat echipa definitivă va avea de 
spus un cuvlnt greu în aceste întreceri. 
Foarte buni sînt și 'luptătorii turci, așa 
cd se poate prevedea de pe acum o în
trecere pasionantă.

Cine va reprezenta R.P. Bulgaria la 
această Cupă Mondială? Iată o între
bare la care nu-i ușor de răspuns. In 
Bulgaria luptele libere numără multi 
adepți, fiind cu adevărat un sport de 
mase. Există în țară peste 20.000 de 
luptători. Antrenorul tederal Raiko 
Petrov „lucrează" cu 20 de tineri diu 
rînduî cărora vor fi aleși cel opt pur
tători ai tricoului național. Se poate 
spune cu siguranță că Nikola Zarev 
(categoria muscă), V. Demirev (pa
nă), N. Stancev (semimijlocie), Petar 
Sirakov (semigrea), I. Mehmedov 
(grea), vor figura în rîndul particț- 
panților. Punctul nevralgic al echipei 
îl constituie categoriile cocoș și pană 
la care echipa Bulgariei nu dispune 

de luptători rut in a ți.
Cîteva cuvinte despre organizare, 

întrecerile se vor desfășura pe stadi
onul „Vasil Levski", dar există temeri 
că și tribunele sale încăpătoare se vor 
arăta Insuficiente față de numărul

iniens a! celor dornici să urmărească 
reuniunile. Pentru antrenamente au 
fost afectate cinci săli. Oamenii mun
cii din diferite întreprinderi vor lua 
sub patronajul lor reprezentativele ță
rilor participante. Ziariștii prezenți la 
aceste întreceri vor avea toate condi
țiile pentru a-și desfășura acti-itatea.

Stadionului „Vasil Levski" i se aduc 
ultimele amenajări. Deasupra saltele
lor vor fi instalate „acoperișuri" din 
prelată pentru a-i feri pe sportivi de 

ploaie sau de razele prea fierbinți ale 
soarelui. Intr-o încăpere a stadionului 
va fi amenajată o baie uscată unde 
vor putea fi date jos... gramele de pri
sos. De mai bine de trei luni se acordă 
6 atenție deosebită arbitrilor bulgari 
care vor conduce întîlnirile. Ei iau 
parte Ia cursuri și seminare speciale 
în cadrul cărora își perfecționează cu
noștințele, se familiarizează cu noile 
modificări ale regulamentului interna
țional.

Totul este gata acum, iar ospitalie
rul popor bulgar așteaptă să rostească 
cuvintele tradiționale: „Bine ați venit 
la noi dragi oaspeți".

EMIL ANTONOV 
redactor al ziarului „Naroden 

Sport"

■a



Campionatele internaționale de tenis Memorialul Kusocinski
au intrat în

Urmărind partida de dublu mixt E- 
caterstia Roșianu, Cobznc — Nennot, 
Molinari mărturisim că nu. ne-am fi aș
teptat ca ea să se încheie cu o vic
torie romînească și încă una destul de 
categorică: 6—4, 6—3. Ne-am con
vins din nou cu acest prilej (cînd se 
vor convinge și jucătorii noștri?) că 
pe lîngă pregătirea de ordin tehnic, 
tactic și fizic, hotărîre.a și dîrzenia, 
încrederea în posibilitățile proprii și 
folosirea lor într-un climat de calm, 
de luciditate în acțiuni, sînt atuuri 
importante ce pot contrabalansa rapor
turi de forțe inițial defavorabile. Cu
plul nostru nu s-a lăsat intimidat de 
cartea de vizită a dublului francez și 
se isînd lipsa lui momentană de coezi
une și o oarecare carență de vigoa
re, și-a impus superioritatea. In plus, 
Ecaterina Roș ir nu și Cobznc s-au orien
tat bine tactic, prima completîndu-și 
cu succes partenerul mai ales prin in
tervenții prompte la fileu, iar cel de 
al doilea jucînd-o sistematic pe Nennot. 
Pentru comportarea lor frumoasă, pen
tru exemplul încurajator și edificator 
pe care l-au dat, reprezentanții noș
tri merită toate felicitările. De altfel, 
ceva mai tîrziu — tot joi dimineață — 
aveam să asistăm și la alte asemenea 
promovări pe linia unei mai mari au- 
toîncrederi. trina Ponova alături de 
suedezul Rosberg au eliminat fără 
drent de apel un dublu redutabil, Bar- 
doczi-Adam (6—4, 3—0 ab.) dar mai 
cu seamă nc-ait furnizat un spectacol 
de certă valoare, în care romînca a fost 
vioara întîi, fapt care i-a atras și din 
partea partenerului ei aprecieri repe
tate pe loc. lot așa Jul'eta Namtan 
dcp.ișindu-și (ce-i drept doar după cî- 
teva gheme) emotivitatea sa exagera
tă, atît de dăunătoare, a contribuit 
împreună cu un alt suedez, Stocken- 
berg. Ia realizarea victoriei asupra pe
rechii germane lohaness-Zanger (7—5, 
6—2) care începuseră meciul cu mul
tă decizie. Joi am putut, cunoaște 
pe trei din cele patru semifinaliste 
la simplu femei. Surprinzător, 
reprezentanta R. D. Germane, 
Johaness, cu mijloace modeste (cali
tate principală : regularitatea), dar 
cu o rezistență inerentă tinereții, și-a 
înscris în palmares o victorie de pres
tigiu în fața binecunoscutei Jedrze- 
jowska: 7—5, 3—6, 6—3. Cealaltă
sportivă din R.D.G., Schultz, a replicat 
cu mult curaj lui Seghere, dar pînă la 
urmă experiența tenlsmenei franceze 
și-a spus cuvîntul: 6—1, 5—7, 6—3. 
In tine franceza Nennot. dirijînd min
gile cu precizie, variat, și avînd în 
general inițiativa, și-a dominat adver
sara, italianca Bassi, care după un 
început bun, s-a demoralizat pe par
cursul meciului, diminuîndu-și posibi
litățile. Nennot a primit aplauze me
ritate pentru succesul ei clar: 6—4. 
6—1.

Alte rezultate mai importante de joi: 
săuphi bărbați: optimi: Molinari-Gu- 
erci Lena 6—4, 6—3; Iacobini-Năstase 
6—t. 7—5; Adam-Leyus 6=—3, 6—3; 
Andreev-T. Bădin 6—1, 6—lț Piatek- 
Zanger 5—7, 8—6, 9—7; G Viziru- 
Sfculja 6—2, 6—4; Pîrro-Rosberg 9— 
7, 6—4); Stockenberg-Caralulis: 7—5, 
6—4 (în primul set Caralulis a con
dus eu 5—1). Dublu bărbați: optimi: 
Adam, Jackfalvi-Guerci Lena, D. Vi- 
ziru 6—3, 6—8, 6—2; Cristea, Bardan- 
Skulja, Kasap 6—1, 6—2; Stahlberg, 
Zanger-Bosch, Rakosi I—6, 7—5, 6—

Se peste hotare
ATLETISM

de 10 km marș cu timpul de 42:10,4 
<v.r : Panitcikin 42:18,5).

BASCHET

faza întîlnirilor decisive

Un rnoțnent din intîlnirea de dublu mixt dintre Nennot, Molinari (dreapta") 
ți Ecaterina Roșianu, Cobzuc (stingă), care a adus cuplului romin o victorie 

nescontată dar valoroasă.
(foto I. Mihăică)

6—4; Gh. Vizirii — Adam 6—3, 0—6, 
6—1, 3—5 și 30—0 intr.; Stockenberg

3; sferturi: Andreev, M. Viziru-Tiriac, 
Serester 6—2, 6—4; Pirro, Iacobini- 
Schmidt, Reizakis 6—3, 6—3; Leyus, 
Lihacew-Ozgenet, Balas 6—4, 5—7, 8— 
6; Adam, Jacktalvi-Cobzuc, Năstase 
10—8, 6—4; Stockenberg. Rosberg- 
Stah'berg, Zanger 6—4, 6—3. Dublu 
mixt: optimi: Seghers, M. Vîziru-Glatt, 
T. Bădin 6—4, 1—6, 6—4; Kuzmenko, 
Andreev-Ciăkirova, Giuparov 6—2, 6— 
4; Brenner, Guerci Lena-Stăncescu, 
Caralulis 6—3, 9—11, 6—2.

Din nou, ieri după-amiază, ploaia 
a întrerupt desfășur’area întrecerilor, 
și astfel doar o mică parte dintre 
întîlnirile programate și-au desemnat 
învingătorii, lată rezultatele: Simplu 
femei. Slert de finală: Bardoczi — 
Stănc’escu .6—1, 6—2; semi-finale.; 
Nennot — Johannes 6—1, 6—2 ; Se
ghers — Bardoczi 4—4 și 30—30 
într.; Simplu bărbați. Sferturi de fi
nală : Molinari — Pirro 6—3, 8—6,

Vom cunoaște mîîne toate echipele care vor juca in sferturile de finală ?
Suedia (4 puncte) singura echipă 

calificată ptnă acum
Joi, campionatul mondial a trăit 

printr-un singur meci: Suedia — Un
garia, care a atras pe stadionul Ra- 
sunda din Stockholm 40,000 de spec
tatori, în ciuda timpului friguros și a 
ploii care a făcui terenul deosebit de 
dificil, alunecos. Victoria a revenit 
fotbaliștilor suedezi cu scorul de 2—1 
(1—0) la capătul unui meci în care 
ei s-au dovedit mai periculoși în a- 
tac. Reprezentativa maghiară, care a 
apărut cu o formulă neobișnuită în a- 
tac (Bozsik centrul), a dominat mai 
mult, dar steril, atacanții trăgînd foar
te puțin Ia poartă. Majoritatea acțiu
nilor echipei-gazdă au fost construite 
pe contraatac, creierul lor fiind vete
ranul Green (38 de ani). Astfel au 
fost realizate cele două goluri, opera 
lui Hamrin (min. 33 și 55). Pentru 
echipa Ungariei a marcat Tichi (min. 
78). Liedholm a ratat un penalti la 
situația de 2—0 pentru echipa lui. 
Scoțianul Mowat a condus corect echi
pele: SUEDIA: K. Svensson-Bergmark, 
Gustavsson, Axbom-Liedholm, Parling- 
Haanrin, Melberg, Swnonsson, Green, 
Skoglmid. UNGARIA: Grosits-Matrai, 
Sipos, Sarosi-Szojka, Berendi-Sandor, 
Tichi, Bozsik. Bundzsak, Fenyvesi.

Clasamentul seriei a treia este urmă
torul:
1. Suedia
2. țara Gali’or
3. Ungaria
4. Mexic

2—2—0—0—5:1 4
2—O—2—0—2:2 2
2—0—1—1—2:3 1
2—0—1—1—1:4 1

Cine te va califica? lată o între
bare dificilă...

Mîine se dispută ultima etapă din 
serii. Toate meciurile încep la ora 19 
(20 ora București). De la aceste în- 
tîlniri se așteaptă dezlegarea veritabi
lelor șarade pe care le prezintă actu
almente clasamentele. Deși nu este 
exclus ca rezolvarea definitivă să fie 
din nou amînată de cîteva meciuri 
de baraj, lată programul și principa
lele posibilități de rezolvare a situa
ției din serii:

SERIA I: MALMO: R. F. Ger
mană — Irlanda de Nord (arb. Cam- 
pos-Portugalia), HELSINGBORG: Ar
gentina — Cehoslovacia (Ettis-Anglia). 

— Andreev 6—3, 4—6, 6—4, 0—4 
și 40—40 intr.; Iacobini—Piatek 2—6, 
6—3, 6—3, 5—7, 3—1 și 40—0 într.

Campionatele continuă, programînd 
astăzi și miine îutîlniri decisive. SIM- 
BATA: dimineața, de ta ora 9 con
tinuă sferturile de finală la simplu 
bărbați și semi finala Seghers — Bar
doczi ; se joacă ..sferturile** la dublu- 
bărbați și semifinalele ta dublu femei. 
După-amiază de fa ora 15,30: semi
finală de dublu-bărbați; finala dublu 
femei ora 16; „sferturile11 la dublu 
mixt. DUMINICA: dimineața de la 
ora 9: semi-finalele Ia simplu bărbați 
și finala simplu-femeidupă-amiază 
de la ora 16: finala dublu-bărbați și 
semifinale ia dubhi-mixt.

La Riga, atletul so
vietic G-ri goii! Panitci- 
kin a stabilit un nexu 
record mondial în proba

O ACȚIUNE SAMAVOLNICA A GU
VERNULUI FRANCHIST

La 15 iunie urma să 
»e dispute la Riga întfil. 
nirea între echipele 
S.ILV.O. Riga și Real

Madrid pentru semifinalele ..Cupei 
Campionilor Europeni*Guvernul lui 
Franco a reUuzat sat acorde vize de ple- 
oare în U.R.S.S. jucătorilor spanioli. 
Conducerea cluboilui Real Madrid a adus 
in cunoștința Federației Internaționale 
că în aceste condiți'Uim clubul se vede 
Silit sa renunțe la întâlnirile pentru 
„Cupa Campionilor Europeni** 1 (Ager- 
prer

înotătorii «MtstraVuțni 
ÎNOT Tf,n IIse Ko<nrads au
1 v stabilit noi recorduri

mondiale, în cursul a- 
cestei săptămâni. J. Konrads a înotat 1 
mila (stil liber) în 18:57,4 ceea ce corec
tează eu 44 sec. vechiul record mondial 
deținut de americanul G. Breen. Use 
Konrads a realizat 10:11,8 pe 880 yarzi 
liber, ameliorînd astfel și recordul 
mondial pe 800 m. In cadrul aceluiași 
concurs de la Queensland, un nou re
cord mondial a fost stabilit în proba de 
320 y. bras de Gathercole, cu timpul 
2:40.5.

C. COMARNISCHI
N. MARDAN

PosibHi'tâți: victorii R. F. Germană 
și Argentina, ambele se califică', vic
torii Irlanda și Cehoslovacia, califi
cată Irlanda și meci de baraj R.F.G.— 
Cehoslovacia; meci egal R.F.G.—Ir
landa și victorie Argentina, se califi
că R.F.G. și Argentina; victorie R.F.G., 
meci egal Argentina — Cehoslovacia, 
se califică R.F.G. și Argentina. Dacă 
se înregistrează două rezultate de e- 
galitate, clasamentul rămîne același, 
se califică R.F.G. iar Argentina și Ir
landa susțin meci de baraj.

Centruf atacant al echipei U.K.S.S. Nikita Simonian deschide scorul: 1—0 pentru reprezentativa Uniunii 
Sovietice. Fază din meciul U.R.S.S.- Anglia desfășurat duminică la Gote borg care a luat sfirșit cu un rezul

tat egal: 2—2.

SERIA A ll-a: OREBRO: Franța — 
Scoția (Brozzi-Argentina); VESTERAS: 
Paraguay — Iugoslavia (Macko-Ce- 
hoslovacia).

Clasamentul are aceeași înfățișare 
ca acel al primei serii. Deci: victorii 
Iugoslavia și Franța, ambele se cali
fică; victorii Paraguay și Scoția. Pa
raguay se califică, iar Scoția — Iugo
slavia, meci de baraj: meci nul Iugo
slavia — Paraguay, victorie Franța, 
Iugoslavia și Franța calificate; victo
rie Iugoslavia, meci nul Franța — 
Scoția, calificate Iugoslavia și Fran
ța; ambele meciuri nule, calificată Iu
goslavia, meci de baraj Franța — Pa
raguay.

SERIA A HI-a: STOCKHOLM: Su
edia — Tara Galilor (Van Nuffel — 
Belgia), SANDVICKEN: Mexic — Un
garia (Eriksson-Finlanda).

Calificată: Suedia. La înfrîngere ea 
se califică împreună cu Țara Galilor. 
Victorii Suedia și Ungaria se califică

VARȘOVIA 13 (prin telefon).— 
Atleți din 13 țări (U.R.S.S., R.D.G., 
Finlanda, Franța, Bulgaria, Elveția, 
Iugoslavia, Norvegia, Irlanda, Islan
da, Cehoslovacia, Romînia și Po
lonia) iau startul în cadrul marelui 
concurs internațional „Memorialul 
Kusocinski". Cea mai „tare** probă 
va fi însăși proba memorială (3.000 
m.) la care participă: Herman (RDG), 
Jaai (Franța), Tuomala (Fin.), Gi- 
kel (Ceh.), Bolotnikov (U.R.S.S.), 
Kryszkowiak (Pol.) și la care spe
cialiștii cred că va fi doborît recor
dul lumii. Alte probe valoroase prin 
participare: sulița: Sidlo (a aruncat 
recent 81,22 m la Helsinki), Kopyto, 
Maquet, Ahveniemi (Fin.); lungimea: 
Ter Ovanesian, Grabowski, Porra- 
salmi; ciocan: cu 7 aruncători peste 
60 m. (Rut, Racici, Rășcănescu, Ce- 
ply, Muzicek, Miklas, Niebisch); 100 
m.: Foik și Baranowski (ambii au 
realizat 10,3 în acest sezon), Barte-

Concursul internațional de atletism 
„Memorialul fraților Znamenski"
La 6—7 iulie va avea loc la Mos

cova un mare concurs atletic interna
țional „Memorialul fraților Znamenski**. 
La întreceri vor lua parte campioni cu- 
noscuți din 19 țări, printre care Bel
gia, Bulgaria, Brazilia, Danemarca, 
Greoia, Islanda, Norvegia, Romînia, 
Suedia etc. Și-au anunțat participarea 
recordmanul lumii la triplu salt, A. F. 
da Silva, fosta deținătoare a recordu
lui lumii 1a săritura în înălțime, Cen 
Fen-iun, recordmana mondială la a- 
runcarea suliței Dana Zatopkova, 
campionul balcanic de maraton, Fran
jo Mihalic ș. a. (Agerpres).

ambele; victorie Suedia, victorie Mexic 
se califică ambele; meci nul Suedia— 
Tara Galilor, victorie Ungaria se ca
lifică Suedia, meci de baraj Țara Ga
lilor — Ungaria; meci nul Suedia — 
Țara Galilor, victorie Mexic, se ca
lifică Suedia, meci de baraj Țara Ga
lilor — Mexic. La meciuri nule se 
califică Suedia și Tara Galilor.

SERIA A IV: GOTEBORG: Brazi- 
Ha — U.R.S.S. (Gtăgue-Franța); BO
RAS: Anglia — Austria (Assmussen- 
Panemarca).

Posibilități: Ia victorie U,R.S.S. și 
Anglia, ambele se califică; meci nul 
U.R.S.S. — Brazilia, victorie Anglia se 
ajunge la s'ttiația trei echipe cu 4 
pete.; se califică echipa cu cel mai 
bun golaveraj, iar celelalte două sus
țin meci de baraj; victorie U.R.S.S., în
frîngere Anglia, se califică U.R.S.S. 
și Brazilia; victorii Brazilia și An
glia, ambele se califică; victorie 
U.R.S.S., meci nul Anglia — Austria 
se califică U.R.S.S., meci de baraj 
Brazilia — Anglia, victorie Brazilia, 
meci nul Anglia — Austria, se califi
că Brazilia, meci de baraj U.R.S.S. — 
Anglia. La meciuri nule se califică 
U.R.S.S. și Brazilia.

Ceea ce n-ați aflat încă...

• IN CLASAMENTUL golgeterilor, 
înaintea celei de a treia etape, conduce 
Just Fontaine (Franța) 5 goluri, urmat 
de Helmuth Rahn (R.F.G.) cu 3 go- 

niev, Konovalov, Dellecour, Nilseti 
(Norv.).

Atleții noștri au făcut joi un an-’ 
trenament pe stadionul A.W/F. în ca
drul căruia Iolanda Balaș a sărit cu 
ușurință, din prima încercare, 1,75 
m. Toate ziarele au publicat fotogra
fia sportivei noastre și așteaptă ca 
ea să realizeze la Varșovia un nou 
record al lumii.

Pentationiștii polonezi 
conduc în întrecerea 

cu echipa i. P. Romîne
SOPOT 13 (prin teleleu). — 1-tâ . e- 

zultateSe probei de scrimă din cadrul 
concursului internațional de pentatlon 
modem la oare iau parte două echipe 
ale !R.P. Polone și echipa R.P.Romîne. 
Individual: 1—2. Dan ionescu (R.P.R.) 
24 victorli=961 p. ; 1—2. Bogdan (Pol. I) 
861 p. ; 3. Sulajnls (Pol. I) 23 v.=922 p. : 
4. Roman (R.P.R.) ao v.=305 p. ; D.
Țintea (R.P.R.) 14 v.=571 p. ; ..W. U- 
chiardopol (R.P.'R.) 11 v.=4S4 p. Pe
echipe; 1. Polonia I 3.337 p.; 2. R.P.R. 
2.701 p. ; 3. Polonia II 1.894 p.

Vineri, în proba de tir, sportivii noș
tri au obținut rezultate cu mult infe
rioare posibilităților lor. Individual : 1. 
Cerus (Pol. II) 184/200=790 p.; 2. Mazur 
182/200= 740 p. ; 3. D. Țintea 182/300 =74» 
p. ; 4. Sutajnis 177/200 = 640 p. ; 5. Ro
man 173/200=860 p. ; 6. Uehiardopol
169/200=490 p. ; 8. Ionescu 163/200= 360 p. 
După primele 3 probe, situația în clasa
mentul individual se prezintă astfel : 1- 
Cerus 2459 p. : 2. Bogdan 2436 p. : 3. Dan 
ltonescu 2376 p. ; 4. Sulajnis 2327 p. ; ». 
Roman 2230 p. : ..9. D. Țintea 1606 P- : 
10. Dichiardopol 1.359 p. Pe echipe : 
Polonia I 8S27 p. ; Romînia 7651 p.

Cupa Campionilor 
Europeni la baschet
La Budapesta într-un meci conțină^ 

pentru semifinalele „Cupei Campioni
lor Europeni**, echipa Akademik So
fia a întrecut cu scorul de 89—87 
(42—33) pe Honved Budapesta. Re
turul acestui joc va avea loc la 25 
iunie la Sofia. (Agerpres).

luri. Cite două goluri au marcat: Ham- 
rin și Simonsson (Suedia), Veselino- 
vici (Iugoslavia), V. Ivanov (U.R.S.S.), 
Mazzoîa (Brazilia), Corbatta (Argen
tina).

• IN ETAPA A DOUA au fost a- 
cordate 4 lovituri de la 11 m. Dintre 
acestea două au fost ratate (Buzek — 
Austria și Liedholm — Suedia).

• ECHIPA Cehoslovaciei a contes
tat primul gol înscris de Schâffer 
(R.F.G.) prezentînd și un film care do
vedește ne valahi' itate-a punctului (Do 

leji ar fi reținut balonul înaintea Ii-’ 
niei porții).

• CEL MAI DUR meci al etapei a 
fost Paraguay — Scoția. Atacantul 
scoțian Collins a declarat: „Nici noi 
n-am practicat un joc de domnișoare, 
dar ce®a ce au făcut paraguayenii a 
întrecut orice limită".

e CITEVA SUPERLATIVE: cel mai 
eficace atac: Franța (9 goluri); cea 
mai bună apărare: Brazilia (0 goluri); 
cel mai bun golaveraj: Brazilia 
(3—0); cel mai slab atac: Austria (0 
goluri); cea mai slabă apărare: Para
guay (9 goluri); cea mai norocoasă 
echipă: Țara Galilor (calificată prin 
tragere la sorți) are'în urma înfrîn- 
gerii de joi a Ungariei, mari șanse de 
calificare; cel mai tînăr jucător al tur-' 
neului: Mazzola (Brazilia) — 18 ani. 
Cei mai bătrîni jucători: Labruna-Ar- 
gentina (41 ani), Green-Suedia (38 
ani), Liedholm-Suedia, Fritz Walter —’ 
R. F. Germană (37 ani).


