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• Au fost trase la sorți semi
finalele Cupei

Aseară a avut loc tragerea la sorți 
a meciurilor semifinale ale Cupei 

^R.P.R. Sorții au decis următoarele 
^partide:

Știința Timișoara — Steagul roșu 
Orașul' Stalin și,

Progresul București — C.S. Oradea.
Locul șl data disputării jocurilor vor 

fi stabilite în cursul zilei de mîine, 
o dată cu datele restantelor din cate- 
goria A. Este probabil ca semifinalele 
să se dispute in cuplaj în București.

• Manchester United prima 
echipă înscrisă în „Cupa Cam
pionilor Europeni"

PARIS (Agerpres).
După cum anunță ziarul „L'Equipe", 

intr-una din ședințele U.E.F.A. recent 
ținută la Stockholm s-a hotărit ca la 
viitoarea ediție a competiției interna
ționale de fotbal „Cupa Campionilor 
Europeni'' (1958—1959) să participe și 
echipa engleză Manchester United 
care, după cum se știe, a pierdut 7 
diw jucătorii săi în catastrofa aeriană 
'de la Milnchen. In felul acesta, la 
următorea ediție a „Cupei Campio
nilor Europeni" Anglia va fi repre
zentată de două echipe: Wolverhamp
ton, campioana țării, și Manchester 
United. ca invitată a U.ElFcAt

...Și campionatul continuă!...

Antrenorul - educator 
al tinerilor sportivi

-• Primul — ți poate ultimul — 
meci decisiv: Știința — Petrolul 
• Infracțiunile în careu șl... lipsa 
de mobilitate a arbitrilor o 
Acțiuni disciplinare pozitive la 
Jiul ți Dinamo.

S-a disputat și ultima etapă a cam
pionatului categoriei A la fotbal. Dar, 
cum mai sînt de disputat patru meciuri 
restante — și încă dintre cele mai im
portante pentru configurația finală din 
fruntea clasamentului — de fapt, în
trecerea continuă pentru a rezolva și 
ultima problemă: aceea a desemnării 
echipei campioane, viitorul nostru re
prezentant în „Cupa Campionilor Eu- 

^gjTdpeni", Deși redusă acum, prin ieși
rea din cursă a Progresului București, 
Ia un simplu duel Petrolul — Știința, 
JA^i lupta pentru titlu se anunță 

se poate de palpitantă. Pentru 
ploeșteni, jocul cu Știința este decisiv.

Etapa echipelor-gazdă

Jocurile de duminică au dat cîștig 
de cauză echipelor-gazdă. Rezultatele 
— majoritatea așteptate — le-au fost 
favorabile. S-ar putea spune că avan
tajul terenului propriu a fost hotărâtor 
de data aceasta, într-o etapă în care 
două jocuri aveau să decidă — și au 
și decis — soarta locului II, iar unul
să simplifice lupta pentru primul loc.
Este vorba de meciul de la Ploești, 
asupra căruia vom reveni pentru că a 
fost și cel mai important și cel mai 
frumos. Meritul este al ambelor e-
chipe, dar mai ales al plceștenilor. „A 
fost un joc cum de mult nu am văzut, 
ne mărturisea antrenorul Ilie Oană.

P. GAȚU

(Continuare în pag. V.)

FOTBAL

După ultima etapă în categoria A la fotbal

O fază care ilustrează dirzenia excepțională cu care și-au disputat șansele 
Petrolul și Progresul. La un atac al ploeștenilor, Caricaș a căzut — după 
ce respinsese insă mingea — pe care o urmăresc Cojocaru, Mindru, Dridea 

și Zaharia.
(Foto: ROMEO V1LARA)

Ia dutea Conferinței Naționale de Luptă pentru Pace 

O mare ștafetă a sportivilor
De cîteva săptămîni, sportivii din 

întreaga țară sînt angrenați în nu
meroase acțiuni și competiții sporti
ve închinate Conferinței Naționale 
de Luptă pentru Pace, care va avea 
loc la București în zilele de 21 și 
22 iunie. Printre acestea se găsește 
și o „Ștafetă a tineretului și spor
tivilor", importantă acțiune care a 
mobilizat mii de tineri și tinere din 
toate regiunile țării.

Ziua de 15 iunie a fost o sărbă
toare nu numai pentru cei ce au 
avut cinstea de a purta Ștafeta de 
Ia centrele de raioane la regiuni, ci 
și pentru alte mii de tineri din a- 
ceste localități, participant la adu
nările care au avut loc cu prilejul 
citirii mesajelor de salut pentru 
Conferință sau la competițiile spe
cial organizate. La mitingurile fes
tive ca și înainte de a intra pe te- 
renurile de sport pentru a-și dispu
ta întîietatea, sportivii au vorbit 
despre hotărârea lor de a lupta pen
tru a apăra pacea, bunul cel mai 
de preț al omenirii.

Pe litoral au fost amenajate 
numeroase bațe sportive

In curând, trenurile care vor po
posi în gările de pe litoral vor a- 
duce zilnic mii și mii de oameni ai 
muncii, venifi să-și petreacă con
cediul de odihnă. Firește, printre a- 
cești oaspeți se vor aila, ca tn fie
care an, numeroși iubitori ai spor
turilor.

Pentru toți aceștia, se fac la ora 
actuală intense pregătiri. La Vasile 
Roaită, amatorii de volei, baschet 
și tenis de cîmp vor găsi cîteva te
renuri recent amenajate. De aseme
nea, pentru desfășurarea unei acti
vități cît mai susținute, anul acesta 
— în afară de clubul central — au 
fost amenajate cluburi. în toate cele 
5 sectoare ale stațiunii, unde se va

Ștafetele alcătuite din atleți, ci
cliști, călăreți, canotori, motocicliști 
și alți sportivi au pornit pe urmă
toarele 5 mari trasee: Traseul I: re
giunile Baia Mare, Oradea și Re
giunea Autonomă Maghiară au pre
dat regiunii Cluj Ștafeta în ziua de 
16 iunie. De aci, mesajul va trece 
prin Sibiu, Orașul Stalin (unde va 
primi și mesajul sportivilor din re
giunea Stalin) Ploești, București; 
traseul II: regiunile Timișoara și 
Hunedoara predau Ștafeta lor re
giunii Craiova prin Tr. Severin (Ti
mișoara) și Deva, Petroșani (Hu
nedoara). De la Graiova, purtătorii 
mesajului de pace vor trece prin 
Pitești, la București; traseul III: 
din regiunile Suceava și lași Șta
feta va veni la Bacău, de aci la 
Focșani, Buzău, Ploești, unde se va 
contopi — în ziua de 19 — cu tra
seul I; traseul IV: Galați — Brăila 
— Buizău, unde, în ziua de 18 se 
întîlnește Ștafeta traseului III; tra
seul V: Constanța — Slobozia — 
București.

putea juca șah, tenis de masă și șu- 
bah, un joc mult apreciat în ultima 
vreme. De subliniat că conducerea 
stațiunii s-a îngrijit și de problema 
materialelor sportive, capitol pentru 
care s-au cheltuit 10.000 lei.

La Eforie s-au luat toate măsurile 
pentru ca prietenii mării să poată 
face sport. Aci, programul zilnic a 
și fost întocmit și el constă, în linii 
mari, din următoarele: între ' ora 6 
și 12, vor avea toc, sub conducerea 
unor instructori pricepuți, lecții de 
înot, gimnastică de înviorare, jocuri 
dinamice; iar după-amiăza, la club, 
se vor desfășura partide de șah și 
tenis de masă.

In sfîfșit, lă Mamaia, iubitorii

Ne allătn în plină activitate competi- 
țională. Pe terenurile de sport din în
treaga țară, sute și sute de mii de 
sportivi își dispută cu dîrzenie întîie
tatea în competițiile oficiale de toate 
categoriile, în cadrul Spartachiadei, în 
campionatele de casă. Este de la sine 
înțeles că, mai ales îi.tr-c astfel de pe
rioadă, munca antrenorilor trebuie să 
fie deosebit de intensă, să îmbrace as
pecte multilaterale. In societatea capi
talistă, sportivul nu ’este decît un mij
loc de realizare a profiturilor mate
riale. Pe nimeni nu interesează dacă el 
comite acte de indisciplină, de des
compunere morală, de vedetism. Dim
potrivă, astfel de atitudini sînt încu
rajate, fiind un mijloc de reclamă. In 
societatea socialistă însă sportivul nu 
este o mașină de scos performanțe, ci 
un om în deplinul înțeles alcuvîntului, 
cu o morală sănătoasă și o compor
tare demnă. Antrenorului îi revine no
bila misiune de a-și da contribuția la 
formarea tînărului sportiv, pentni ca 
acesta să facă față tuturor a- 
cestor cerințe. „Munca antrenorului — 
spunea cunoscutul antrenor sovietic 
Victor Alexeev — se aseamănă intr-o 
oarecare măsură cu cea a sculptorului. 
Dar, In timp ce acesta din urmă își 
crceaiă operele din marmoră sau pia
tră, antrenorul modelează un material 
viu, un om, ti dă amprenta priceperii 
și talentului său. Cu atit mai dificilă, 
mai frumoasă și mai pHnă de răspun
dere este deci activitatea lui".

Răspund oare antrenorii noștri sar
cinii lor de bază, de pedagogi, de edu
catori ai tinerei generații de sportivi? 
Nenumărate exemple arată că, în ma
rea lor majoritate, antrenorii se preo
cupă cu seriozitate și spirit de răspun
dere de latura educativă, pedagogică 
a muncii lor. Aproape toți sportivii 
care s-au ridicat sub îndrumarea antre
norilor de gimnastică Adolf Mathias 
(Sibiu), Gheorghe și Nina Mătușa

Spartachiada de vara

fftmcă entuziastă,
Prima etapă a Spartachiadei de 

vară a angrenat în întreceri un mare 
număr de sportivi ai colectivului 
..Sparfac"-București. Intr-adevăr, 1.184 
de tineri și tinere au participat pînă 
acum la fotbal, volei (băieți și fete), 
trântă și tir, iar tnulți alții se vor ali
nia la startut întrecerilor de atletism 
și popice, prevăzute să se desfășoare 
zilele acestea. Dintre cele 20 de grupe 
ale colectivului, participante active la 
Spartachiadă, cele mai bune rezultate 
le-au obținut: „Alimentara"-raion T. 
Vladimirescu (remarcabilă participare 
la volei, fotbal și trântă), ICRTI (a 
amenajat cu acest prilej o bază spor
tivă simplă proprie), ITCB (care n-a 
avut înainte de Spartachiadă nici un 
fel de activitate sportivă, iar acum șe 
bizuie pe o frumoasă activitate la fot
bal și volei), OCL 2 (rezultate foarte 
bune la volei și tir) și TAPL-raion 
Lenin (250 membri în UCFS).

întrecerile au fost disputate cu multă 
însuflețire iar pregătirea concurenților 
a fost de cele mai multe ori la înăl- 

Un meci de campionat 2 Nu. Oamenii muncii veniți la odihnă pe litoral.
la Mamaia, au angajat o partidă amicală de volei.

sporturilor nautice și ai înotului vor 
putea să-și satisfacă, în bune condi
țiuni, pasiunea lor, folosiiidu-se, ca 
în fiecare an, de amenajările de pe 
malul lacului Siut-Ghiol. In plus, 
vaporul „Neptun" așteaptă să plimbe 
pe mare grupurile de excursioniști 
din vara aceasta^ - 

(Ploești), Ion Albert (Cluj) și leana 
Baltă (Constanța), a antrenorului de 
fotbal Nicolae Gorgorin (București), 
a antrenorilor de baschet Stela Rusu, 
Victor Tibacu și T. Giurculcscu (Bucii* * 
rești) sau a antrenorilor de box Ludo
vic Ambruș (Timișoara), Mihail Fuled 
(București) și Traian Marinescu (Cîiri*  
pina) sînt exemple de atitudine disci*  
plinată. de corectitudine în întrecerea 
sportivă, de seriozitate la locurile lor 
de muncă. Din păcate, mai există încă 
unii antrenori care nu-și înțeleg meni
rea de educatori, constituind ei înșiși 
un prost exemplu pentru sportivi. Ce 
ar putea să învețe de pildă un spor
tiv de la antrenorul de baschet Elemor 
Sarosi, care protestează la deciziile 
arbitndui, instigînd la acte de huliga
nism? Cum ar putea decurge în bune 
condițiuni munca secțiilor de gimna
stică ale colectivelor Constructorul 
București (antrenor Marcel Duncan) 
sau Metalul Reșița (antrenor Cristof 
Mișcovski) dacă acolo nu există o 
preocupare pentru educația sportivilor?, 
Cum ar putea să ia pildă de ta 
antrenorii lor înotătorii pregătiți de 
C. Vasiliu (Rapid București) și Leon 
Ungur (CSL București) cînd ei înșiși 
nu-și îndeplinesc sarcinile, cum sînt 
cele trasate de federație?

Astăzi, cînd datorită noii forme or*  
ganizatorice a mișcării noastre! 
sportive se înregistrează un im*  
portant aflux de tineri spre secțiile pe 
ramură de sport, rolului de educator, 
de pedagog, al antrenorului trebuie să 
i se acorde o importanță mai marei 
decît în trecut. Numai astfel vom pu
tea avea sportivi disciplinați, cu dra
goste de muncă, cu atitudine tovără
șească, dornici de a-și ridica neînce*  
tat nu numai nivelul tehnico-sportiv 
dar și să-și îmbogățească cunoștințele 
politico-ideologice și culturale, fără de 

care nu putem concepe un sportiv de 
tip nou.

reziliate frumoase
țime. La aceasta și-au adus contribuția 
numeroși activiști sportivi ai colectivu
lui în frunte cu maestrul sportului D. 
Paraschivescu și prof. /. Vintilă (atle
tism), arbitrul internațional R. Flo
rian (volei), Solo Lobel, Crinu Basa- 
rabescu, I. Totali (fotbal), /. Kaufman. 
Gh. Troncoiă (trântă), trăgătorii frun
tași C. Antonescu și Ana Goretti (tir) 
etc. Pe plan organizatoric s-au eviden
țiat activiștii sportivi Ilie Șmuc, I. Mo
rarii, I. Dumitriu și Lucia Preda card 
au sprijinit activ, concret, buna des
fășurare a întrecerilor îngrijindu-se nu 
numai de reușita mobilizatorică a corn*  
petiției dar și de' succesul ei calitativ.-

Din păcate, nu aceleași aprecieri pot 
fi făcute despre grupele T APL-raion 1, 
Mai, ICRA, „Alimentara"-raion Lenin; 
OCL „Aprozar" și TAPL-raion T. Vla- 
dimirescu care au dat dovadă de indi*  
ferență față de întrecerile Spartachia
dei, unii participînd formal iar alții 
desconsiderând complet această com
petiție.

Văzînd febrilele pregătiri care se 
fac în așteptarea oaspeților, pregătiri 
care sînt, în același timp, și o ire
zistibilă invitație Ia sport, este neîn
doielnic că, în curând, pe litoral, 
va pulsa intens viața sportivă.

PETRE ENACHE 
corespondent regional



Calificativul „foarte Line consiliul

MMI wl» 4M 8eza“ Mi m. Ml
De curînd am fost oaspeții_harni

cilor muncitori de la fabric'a de 
mobile „Simo Geza" din Tg.

Alureș, pentru a afla noutăți*,  din acti
vitatea lor sportivă. Știam că aici se 
desfășoară o rodnică activitate pe ta
rta sportiv și edam pregătiți să folo- 
ista o dimineață întreagă în acest 
is'cop. Mai repede decît am fi crezut, 
carnetul nostru de însemnări s-a um
plut filă cu filă cu date deosebit de 
interesante, privind aspecte din viața 
<de zi cu zi a colectivului sportiv și, 
inai ales, cu ropmente din activitatea 
«consiliului colectivului sportiv, asupra 
«cărora vom insista în materialul de 
Țață...

Muncitorii de pe la noi, la Satu 
Mare, obișnuiesc să spună:

— Cu sportivii de la „Unio" nu 
ne facem de rușine I

Și au perfectă dreptate. Dar ca să 
vă lămuresc mai bine, am să vă re
latez cele constatate în vizita făcută 
recent la fabrica de vagoane „Unio“. 
Pășind pe poarta fabricii, primul 
lucru care mi-a reținut atenția au 
fost cele trei panouri de onoare cu 
muncitorii fruntași ai întreprinderii. 
Printre ei, căpitanul echipei de fot
bal, lăcătușul Ștefan Doroghi, care 
depășește zilnic norma cu 30—35 ia 
sută, 
Iosif 
cum 
imite 
bună 
prin 
locul 
își depășește și el norma zilnică cu 
20—25 la sută). Cu această primă 
impresie pozitivă, avîndu-1 drept 
ghid în strîngerea datelor necesare 
reportajului pe însuși președintele 

și-au însușit bine lecțiile și că la exa
mene (da, da se vor da și examene, 
cu diplome de absolvire și cu insigne 
de înotători!) noțiunea de corijent va 
fi necunoscută... Cel puțin așa nădăj
duiesc cei 18 profesori de educație fi
zică și instructori care lucrează aici 
de dimineață și pină seara. Să urmă
rim, de pildă, grupa de fetițe a prof. 
C. Poenaru! Cîtă grijă manifestă el 
pentru fiecare detaliu din tehnica îno
tului, pentru ca toate elevele lui să 
știe să „floteze" corect. De la unul 
din coordonatorii centrului, prof. An
ton lonescu, aflăm că fetele sînt ini
țiate în bras, spre deosebire de băieți 
care lucrează craul. In seria I, care 
își încheie cursurile la 20 iunie, au 
fost descoperite numeroase elemente 
talentate care vor fi îndrumate în con
tinuare către școlile sportive de elevi, 
în timp ce restul cursanților vor putea 
să se înscrie la celelalte centre care 
vor lua ființă la lacut Tei și bazinele 
7izu/ și Obor. Pină la sfîrșitul vacan
ței de vară vor mai fi organizate încă 
4 serii. Cifra stabSită de federația de 
natație este de 6000 elevi. O cifră re
cord, e drept, dar care va fi realizată 
(poate chiar și depășită) dacă ținem 
seama de marea afluență a micilor a- 
ffiatori de înot veniți zilnic să se în
scrie jg aceste cursuri!..,

xistă aici o bună coordonare a 
muncii, în așa fel îneît cei 
cinci membri ai consiliului colec- 

:tivului sportiv să acopere întreaga ac
tivitate sportivă. Spre exemplu, nu de 
■mult, s-a constatat că în campani'a de

Insigna patinatorului"

măiestriei 
continue 

fizice ale

Din iunie și pînă în octombrie, în 
primele zece zile ale fiecărei luni, 
patinatorii de viteză și cei artistici 
vor fi chemați la concursul „INSIG
NA PATINATORULUI" — organizat 
de Federația romînă de hochei și pa
tinaj, în scopul ridicării 
sportive și a perfecționării

_a tehnicii și a calităților 
patinatorilor. Dar și angrenarea aces- 

■țor sportivi într-o activitate intensă 
In tot cursul anului, a stat la baza 
inițierii acestor interesante întreceri.

De la bun început trebuie să ară- 
ităm că acest concurs constă 
/din probe atletice, genuflexiuni, exer
ciții specifice, piruiete etc. și este 
obligatoriu pentru toți patinatorii 
Neparticiparea la patru din cele cinci 
etape, precum și la toate probele 
concursului, atrag de la sine suspen 
darea respectivului patinator sau pa
tinatoare de la viitorul campionat 
republican. Fără îndoială, excepțiile 
sînt numai pentru cei care participă 
pentru prima dată la un campionat 
al R.P.R.

1-ocurile de disputare sînt Bucu
rești, Cluj, M. Ciuc și Orașul Stalin. 

. unde comisiile locale de patinaj vor 
programa etapele acestui concurs în 
aceleași zile și pentru patinatorii de 
viteză și pentru cei de figuri. Con
cursul se organizează prin corespon
dență, pe categorii de vîrstă, clasa
mentul se va întocmi individual prin 
adiționarea punctelor acumulate la 
fiecare etapă a concursului, iar drep
tul de a purta insigna se va acorda 
acelui patinator care a participat la 
concursurile de vară și la campiona
tul republican respectiv — la faza 
finală clasîndu-se pe primele zece 
Jocuri.

JLa centrul de înot ,,Dante Gherman”

Copiii iau primele lecții
Dacă veți sta citeva ore printre e- 

flevii veniți să se inițieze la centrul 
(de înot „Dante Gherman", puteți auzi 
■Ia fiecare pas reflecții ca acestea: „De 
<«? oare mi-a fost ailt de frică de 

.......Și eu care credeam căjterdru 
fa .pluti deasupra apei trebuie să fad 
(eforturi deosebite?/?^ Nimic mai fru- 
imos deed să înveți înot uit— Aș vrea 
ișă mă perfecționez. Voi ruga pe tooa- 

start de... probă. Deocamdată se pleacă in... grupuri, dar pină Ia&n start de... probă. Deocamdată se pleacă în... grupuri, dar pină la 
ișfirșitul cursului, micuții înotători vor mai avea timp să-ți îmbunătățească 

cunoștințele si la acest capitol...
.(Holo; I.

noi înscrieri de membri în U.C.F.S. 
treaba nu merge tocmai bine. Pentru 
remedierea situației s-a început o in
tensă campanie de înscriere a cît iriai 
multor membri în U.C.F.S. și paralel 
cu aceasta pentru strîngerea de coti
zații. Toți membrii consiliului colecti
vului sportiv s-au ocupat, în principal, 
de această problemă, ajutînd efectiv 
pe responsabilul administrativ finan
ciar, care, singur n-ar fi putut face 
față sarcinii...

Aceasta nu înseamnă că activita
tea membrilor consiliului colec
tivului sportiv se reduce numai 

Ia atît. Secretarul consiliului, tov. 
Zoltan Gedeon, de pildă, este preocu
pat în momentul de față de forma 
rea unui colectiv obștesc, cu ajutorul 
căruia să poată termina lucrările de 
reamenajare a b'azei nautice a co
lectivului sportiv, și de reparare a 
băncilor de la terenul sportiv al 
fabricii. In plus, tov. Zoltan Gedeon 
răspunde de secțiile de gimnastică 
(fiind și antrenor) și box. Responsa
bilul cu propaganda și agitația, tov. 
Iosif Nagy, se ocupă cu reîmprospă
tarea formelor de agitație vizuală. De 
asemenea tov. Nagy participă în mod 
curent la ședințele birourilor de sec
ție și contribuie prin experiența sa, 
— de vechi activist în domeniul pro
pagandei, — la munca de ridicare a 
nivelului politic și ideologic al spor
tivilor, prin organizare'a de confe
rințe, cursuri și competiții festive. 
Tehnicianul consiliului colectivului 
sportiv, tov. Alexandru Decsei, are în 
principal ca sarcină organizarea con
cursurilor de casă- El s-a achitat cu 
multă pricepere de această sarcină, 
organizînd concursuri de tir, fotbal, 
și box (Ia care au participat aproape 
400 de tineri) în cadrul unui festival 
al tineretului pe întreg orașul. Tov. 
Decsel va începe, în curînd, inventa
rierea materialului sportiv al fiecărei 
secții. Cel mai ocupat dintre toți mem
brii consiliului colectivului sportiv 
este însă tov. Ladislau Besenyei, res
ponsabilul adniinistrativ-financiar, dat 
fiind faptul că în fabrică se duce în 
prezent ctaipania de înscriere de noi 
membri în U.C.F.S. și de strîngere a 
cotizațiilor. Cu toate acestea tov. 
Besenyei a reușit să termine și de
vizul pentru reparațiile de la b'aza 
nautică și de la terenul colectivului 
sportiv. L-am lăsat intenționat la urmă 
pe președintele colectivului sportiv, 
tov. Zoltan Bogdanov, care în mo
mentul de față caută să rezolve pro
blema înscrierilor de membri în 
U.C.F.S. și a participării unui nu
măr cît mai mare de tineri din fa
brică la competițiile și concursurile 
de masă.

C. A.

rășii profesori să-mi admită înscrierea 
și in seria viitoare"...

Dornici să învețe cît mai mult, cei 
peste 1200 de copii care frecventează 
cursurile sînt numai ochi și urechi. Fie
care lecție teoretică este completată 
cu lecții practice. Orice neînțelegere 
este.... reperată pe loc, cu multă răb
dare. E ușor să constați că micuții 
înotători au făcut reale progrese, că

La Făgăraș

0 nouă construcție sportivă
Stadionul „1 MAI

Au trecut 10 ani de cînd apele învolburate ale Oltului, 
intmdînd orașul nostru, n-au cruțat nici modestul teren 
de sport. Modest, peqtru că, de iapt, înfățișarea lui de 

atunci era departe de imaginea unui teren de sport în adevă
ratul sens al cuvintului. Și totuși ci era folosit prin forța lu
crurilor : în oraș uu exista alt loc pe care tineretul din Făgă
raș să poată practica sportul...

Cine trece azj pe acolo, aproape că nu-î vkte să creadă 
ochilor! El ia cunoștință cu un stadion modern — sta
dionul „1 Mai" — care cuprinde terenuri gazonate de 

fotbal și handbal,pistă de atletism, terenuri de volei și baschet, 
tribune și numeroase accesorii. La realizarea noii baze sportive 
și-au adus aportul o serie de întreprinderi din oraș (Fabrica de 
Utilaj Chimic, întreprinderea Comunala etc.) și sportivi entu
ziaști ca Ion Eșanu, Ion Stoian, Nicolae.. Opriș și alții.

Azi, visul sportivilor din Făgăraș s-a împlinit Rămîne de 
văzut dacă și angajamentele lor — de a realiza perfor
manțe cit mai valoroase — vor deveni o realitate.

Foto: I. SzuAo-corespondeuți

SPORTUL ARE MULTI PRIETENI LA FABRIC
DE VAGOANE „UN10“-SATU MARE •

Text: Valentin Lazăr

Muncitorii de pe la

precum și talentatul junior 
Gozner (sau „micul Gozner" 

i se spune aci), care ține să-l 
pe Doroghi nu numai printr-o 
pregătire fotbalistică, ci și 

frumoasele rezultate obținute la 
de producție (frezorul Gozner

colectivului sportiv, inimosul activist
............. ~ ' am * "" 

alta,
început să 
filele carne

Adalbert Ophent, 
umplu, una după 
tului...

Trebuie să știți 
cadrul colectivului 
funcționează secții

întîi că înmai
„Unio“-Satu Mare 
de popice, tenis 

de masă, șah, baschet, fotbal, seri-

însemnări
mă, sporturi nautice. In fabrică lu
crează și cunoscutul șahist, maestrul 
sportului Iosif Szabo, inginer. După 
cum se știe, echipele de scrimă ale 
colectivului, în număr de două, ac- 

' tivează una în campionatul catego
riei A, iar cealaltă la categoria B.
Să nu credeți însă că secția se re
zumă la cele două formații fruntașe. 
Intr-adevăr, antrenorii Alexandru și
Ștefan Csipler au un lot de peste
60 de trăgători și trăgătoare, din 
care speră să ridice noi și noi ele
mente de valoare, așa cum sînt Atila 
Csipler și Elena Samșudeanu, doi 
scrimeri de frunte, porniți din acest 
colectiv. Secția de canotaj a parti
cipat din plin la primul concurs de 
slalom nautic, desfășurat la Arad, 
precum și la concursuri de canotaj la 

Aspecte din munca metodiștilor 
de educație fizică

In buna desfășurare a învățămîntu- 
lui de educație fizică din școli, ca și 
în activitatea sportivă școlară în ge
neral, un rol important revine metodi
știlor pentru educație fizică. Funcțio- 
nînd pe lîngă secțiunile de învățămînt 
ale Sfaturilor populare regionale, me- 
todiștii au o sferă largă de probleme, 
în care sînt cuprinse printre altele 
controlul și îndrumarea orelor de edu
cație fizică în școlile de toate gradele, 
inclusiv din școlile sportive de elevi, 
școlile pedagogice și liceele cu profil 
sportiv. De asemenea, tot lor le re
vine sarcina de a repartiza și încadra 
profesorii de educație fizică (în colabo
rare cu secțiunile ds învățămînt), de 
a supraveghea activitatea sportivă a 
elevilor, de a populariza cele mai bune 
metode de muncă folosite de cadrele 
de educație fizică, de a urmări felul 
în care este rezolvată problema bazei 
materiale etc. Acum, la sfîrșit de an 
școlar, o scurtă trecere în revistă a 
modului în care au muncit metodiștii 
ne arată că aceștia au răspuns în ge
neral satisfăcător sarcinilor încredin
țate, că față de anii precedenți activi
tatea lor s-a îmbunătățit simțitor. Este 
foarte adevărat, însă, că nu peste tot 
munca metodiștilor a decurs în condi
ții normale. Astfel, unele sfaturi popu
lare subapreciind rolul metodiștilor 
B-au fost preocupate dg numirea în

Snagov. Mari speranțe își pune co
lectivul în cei doi talentați canotori 
Andrei Gory și lolanda Petric. Echi
pa de fotbal este clasată pe primul 
loc în campionatul regional și pa- 
sionații săi suporteri (de la directo
rul Vasile Turdcanu și pînă la por
tarul care m-a uimit cu cunoștințele 
sale sportive), speră ca ea să ajungă 
cît de curînd într-o categorie supe
rioară.

Dar preocuparea pentru activitatea 
sportivă de performanță nu înseamnă 
neglijarea sportului de masă. La pri
ma etapă a Spartachiadei au parti
cipat pînă acum 230 de sportivi (la 
popice, volei și fotbal). Un rol deo
sebit au instructorii sportivi volun
tari I. Sepesi, St. Enyedi, P. Frențiu 
și Alex. Bauer, care depun străduințe 
deosebite nu numai în mobilizarea 
tineretului la întrecerile Spartachiadei 
dar și la buna tor pregătire tetaică. 
Organizația de partid, cr r&ea 
administrativă, comitetul de 
prindere, organizația de bază U.T.M 
sprijină larg, din toată inima, act 
vitatea sportivă. Iar o dovadă a 
muncii sportive de bună calitate care 
se duce în această importantă între
prindere sătmăreană este faptul că 
peste 1.000 de salariați au devenit 
membri ai UCFS.

Nicdae Bara — coresp.

posturi a unor cadre de speciaaceste posturi a unor cadre de specia 
litate (Baia Mare), în timp ce în alte 
părți, încadrarea acestora s-a făcut a 
bia la mijlocul anului școlar (Cluj, Ortr 
dea. Hunedoara). Alai grav apare inși 
alt fapt: aproape în țoale cazurile, ine 
todiștii pentru educație fizică au fos 
folosiți în activități străine de obiectu 
muncii lor (acțiuni culturale, anchete 
etc.) situație care ar fi de dorit ca ir 
noul cui școlar să [ie reglementată. A 
precieri frumoase metodiștilor pentri 
buna organizare a etapelor regionali 
ale campionatelor republicane, pentri 
îndrumarea temeinică a școlilor spor 
five de elevi; mai puține însă pentri 
celelalte sarcini care au fost urmărit» 
sporadic. Un „clasament" întocmit d» 
Direct a educației tineretului școlar gă 
sește în fruntea metodiștilor pe tov. I 
Smîdu (Ploești), A. Molnar (R.A.M.) 
G. Sirbulescu (București), în timp c< 
la periferia lui se află tov. M. Sutei. 
(Iași), V. Dobranski (Oradea) și .4 
Popa (Craiova). Este de așteptat c; 
munca metodiștilor de educație fizici 
să fie mult îmbunătățită, în specia 
acum după ședința de îndrumare orga 
nizată de Ministerul Invățămîntu'ui ș 
Culturii. Ceea ce le recomandăm îndeo 
sebi cu toată căldura este să manifest» 
un spirit de inițiativă pe măsura ca 
gacițății lor,__. '



ctivitatea atletică la sfîrșit de săptămînă
REPETIȚII PENTRU

STOCKHOLM...

| Cea de a V-a ediție a concursului 
btletic internațional „Memorialul Ku- 
kocinski“a cunoscut o amploare deo
sebită și dispute de o dîrzenie excep
țională. In această privință nu trebuie 
fă trecem cu vederea faptul că la star
tul întrecerilor au fost prezenți mulți 
liintre viitorii protagoniști ai campio
natelor europene de la Stockholm, și 
bă de acest eveniment nu ne mai des
part decît două luni. In cadrul acestui 
loncurs au fost înregistrate rezultate 
[le o înaltă valoare, printre care nu
meroase recorduri naționale. In afara 
[-'.ariei Itkina, favorită indiscutabilă 
| ntru Stockholm la cursa de 4C0 m, 
[ je și-a și egalat propriul record mon- 
praî, o bună impresie a produs sprin- 
ciul francez Jocelyn Deiecour care a 
[îștigat ambele curse de viteză de o 
manieră categorică și cu noi recorduri 
Iile țării sale : 10,3 sec. pe 100 m. și 
[1,0 sec. pe 200 m. Deiecour, care s-a 
nipus acum ca unul dintre cei mai 
laloroși alergători europeni a înregis- 
rat un progres însemnat față de anul 
recut cînd realizase 10,7 sec. și 21,6 
[ec.

Comportări foarte bune au avut; is- 
andezul Valbjorn Thorlaksson, care 
prind 4,42 m la prăjină a adăugat 2 
[in propriului său record ; primii trei 
pisați la triplu Oleg Riahovski, Vita- 
ii Kreer și Jozef Schmidt care cu 16,06 
u a realizat un nou record polonez cu 
[are trece pe locul 7 în clasamentul 
[elor mai buni săritori ai lumii; dis- 
[obolul Edmund Piatkowski cu 54.45 
li la 22 cm de recordul polonez, etc.

Țara noastră a fost reprezentată la 
[ceste întreceri de un lot de 5 atîeți. 
pintre aceștia, Iolanda Balaș ne-a 
[dus satisfacția singurei victorii. Re- 
■ijfjtiil său 1,70 ni a produs multora 

keoumerire... Tocmai pentru aceasta 
rebuie să arătăm că Iolanda a tre- 
ut ^^ușurință la 1,70 m cerînd să i 

[e apoi, ștacheta, direct, la ....
- această inălțime deși a avut

[c-uă încercări bune, a doborît totuși 
|e puțin. Specialiștii prezenți la „Me- 
Lorial" au fost unanimi în a reeunoa- 
te că această înălțime îi este perfect 
kcesibiiă și că în foarte scurt timp 
«cordul lumii va măsura 1,80 m sau 
pate chiar mai mult! .Maria Diți a 
lucerit medaiia de argint, fiind între- 
ută cu 23 cm de valoroasa atletă so- 
fietică Eleonora Bogun. Trebuie să 
ratăm însă că cea de a lV-a arun- 
are a Măriei Diți a fost mai mult de 
2 m, dar din păcate ea a fost depă 
Stă. Zoltan Vamoș a fost al IV-!ea !« 
C0 m, din nou cu un rezultat sub

1:50,0 cu care a „bătut" iarăși la poar
ta recordului țării. Poate că, chiar la 
sfîrșitul acestei săpfămîni, în întrece' 
rea cu1 Sudrigean (în cadrul campio
natului republican pe echipe) recor- 
dul de 1:49,4 să ajungă o amintire... 
Ion Wiesenniayer pe 400 m și Nico-: 
Iae Rășcănescu la ciocan an înregiss 
trat rezultate sub valoarea lor obiș
nuită. Tocmai de aceea așteptăm pri
lejul unui concurs viitor pentru ca ei 
să infirme prin performanțe de va
loare rezultatele de la Varșovia...

CARTEA Șl SPORTUL...

In cadrul festivității de închidere a 
finalelor campionatelor republicane 
școlare de atletism, a avut loc o so
lemnitate deosebit de plăcută... Au 
fost împărțite premii fruntașilor la în
vățătură. Printre cei 16 premiați am 
remarcat pe Maria Mancioc de la 
școala medie nr. 2 din Turda, care a 
obținut la sfîrșitul anului școlar 13 
note de 10 și 2 note de 9, și pe cam
pioana republicană școlară Anca Gu- 
rău de la școala medie nr. 22 din 
București care a avut 4 note 10, 4 note 
9 și 6 note 8... Am luat numai două 
exemple de elevi care au dovedit a- 
ceeași hărnicie atît pe băncile școlii 
cît și pe stadion, pentru a demonstra 
(poate că nici nu mai era nevoie!) că 
sportul poate și trebuie să facă, cum 
se spune, „casă bună" cu cartea. Ase
menea exemple sînt încă multe și 
cinstesc pe elevi, pe profesorii lor, dar 
și pe părinții acestor tineri.

In schimb, de la finale au fost o- 
bligați să absenteze cîțiva elevi foarte 
talentați, principali favoriți în probele 
lor, ca de exemplu Grigore Marinescu 
la săritura în înălțime. Aceștia nu au 
avut voie să participe la întreceri 
pentru simplul motiv că au rămas cori- 
jenți 1 Iată o clauză a regulamentului 
acestor campionate, pentru care felici
tăm din toată inima organele de re
sort.

Noi avem nevoie de un tineret să
nătos. viguros, dtrz și destoinic, de un 
tineret care să nu fie în nici un caz 
dezvoltat unilateral, nwnai din punct 
de vedere fizic, ci din toate punctele 
de vedere. Iată de ce propunem ca 
pentru ia anul și F.R.A. să țină seamă 
de acest aspect atît de important și 
și să considere ca obligatorie partici
parea în întrecerile juniorilor numai 
a acelor tineri buni la sport și la în
vățătură!

ROMEO V1LARA

Crista Maks ai (Cluj) a cîștigat ambele probe de viteză la campionatele 
republicane școlare de la Ploești. Se văd: Kineses (R.A.M.), Maksai 

(Cluj), Drotleff (Reg. Stalin) si Gărabela (București).
(Foto: ROMEO VILARA)

Echipa de handbal a orașului Tg. Mureș 
a cîștigat cupa „Neuer Weg“

Duminică seara s-a încheiat pe 
terenul Voința din Tg. Mureș prima 
ediție a cupei .„Neuer Weg“, la care 
au participat reprezentativele de ju- 
îiidare a 8 orașe. Competiția, organi
zată pentru handbalul în 7, a stârnit 
un interes deosebit în localitate.

Jocurile din cadrul cupei „Neuer 
\\eg“ au scos în evidență faptul că 
cele mai bune echipe de handbal în 7 
alcătuite din juniefare au făcut pro
grese simțitoare de la ultima lor e- 
voțuție (cupa „Sportul popular", dis
putată la începutul acestui an). Am 
fost plăcpt impresionați văzînd unele 
formații (în special reprezentativa ora
șului Tg. Mureș, — de fapt echipa 
ilefor), executând cu precizie scheme 
tactice, așa cum nu fac decît puține

din formațiile noastre chiar cele frun
tașe. Dar nu nurrtai atît. Chiar și în 
ce privește pregătirea tehnică, Ia cea 
mai mare parte a echipelor 
la Tg. Mureș, s-a observat 
greș simțitor.

Meciul final al competiției 
echipei orașului Tg. Mureș, 
bună și mai bine pregătită dintre for
mațiile participante. Iată rezultatele 
tehnice : LOCURILE 7—8 : Bistrița— 
Timișoara 4- 4 (2—2; 0—0,' 0—0) 
— echipfe Timișoarei, avînd o medie 
de vîrstâ mai mică a ocupat locul 7; 
LOCURILE 5—6: Bistrița — Sibiu 
0—3 (2—1): LOCURILE 3-4: Si
ghișoara — București 5—4 (2—I; 
2—3; 0—0; 0—1); LOCURILE 1—2: 
Tg. Mureș — Or. Stalin 13—4 (9—1).

prezente 
un pro

a revenit 
cea mai

„Cupa de vară“ la schi 
s-a desfășurat în decor de iarnă...

După o ploaie care nu a cooienit 
cîteva Zile ta șir, tâmpul s-a făcut fru
mos și duminică schiorii au avut o 
vreme splendidă pentru a se întrece 
în concursul de închidere a sezonului: 
„Cupa de vară". In plus, pe creasta 
Garaimanuiui a nins din belșug, depu- 
nîndn-se un strat de zăpadă proas
pătă. S-a creat astfel un decor spe-

Roade aJe reorganizării

Jrumaase realizări sportive ia raionul lași
anizarea mișcării sportive a crește continuu și satul Găureai (com. UCFS — a fost că azi există însportive .. 

creștere a

0 frumoasă inițiativă

a consiliului regional U.C.F.S. Cluj*

Săptămînă presei
și cărții sportive
In preocupările sportivilor clujeni 

cartea are un loc important. Acest 
lucru & ieșit și mai puternic în e- 
vidență cu prilejul săptămînii presei 
și cărții sportive, organizată de con
siliul regional U.G.F.S., în colabo
rare cu Direcția Difuzării Presei și 
a G.L.D.Q, între 8—15 iunie în ora
șul șl regiunea Cluj. Despre reali-, 
zările înregistrate în această săp
tămînă am stat de vorbă cu tov. 
Paul Anca, șeful secției de propa
gandă din consiliul regional 
U.6.F.S. Cluj, care ne-a declarați 
următoarele: „Am organizat aceas
tă săptămînă a presei și cărții spor
tive din dorința de a populariza car-, 
tea cu subiect inspirat din viața sta
dioanelor. In această săptămînă pu
blicațiile și cărțile cu caracter spor
tiv au ajuns în cele mai îndepărtate 
colțuri ale regiunii, acolo unde, deși 
sportul a prins rădăcini tot mai so
lide în anii regimului nostru demo
crat popular, totuși literatura spor
tivă nu era îndeajuns cunos- 

Intr-adevăr, din rapoar-

I -Reorganizarea mișcăm 
[elefntiriât o considerabilă 
[ctivității sportive din raionul’ Iași, 
țîteva exemple pe care le socotim con- 
[udente vor justifica această afirma
re. In comuna Grajduri, de pildă, 
înde pînă la reorganizare nu exista 
[ici un fel de activitate sportivă, cei 
60 membri în UCFS fac astăzi sport 
|e patni terenuri de volei, pe terenul 
e fotbal, pe pista de atletism și pista 

b.M.A. amenajate, anul acesta cu spri- 
inul sfatului popular și prin munca 
kiunlară a tinerilor țărani muncitori, 
herită să fie evidențiați pentru contri- 
kiția la realizarea acestor succese se- 
•ctarul sfatului popular, St. Tura și 
reședințele colectivului sportiv, D. 
'irlădeanu. Exemple asemănătoare le 
feră colectivul Recolta Cîrpiți, unde 
:i 200 membri UCFS și-au amenajat 
mii acesta un teren de fotbal și 9 
tenuri de volei, comuna Andrieșeni, 

r de numărul de membri în UCFS

creșie continuu și satul Găureai (coai. 
Urfcani) unde aproape toți locuitorii 
sînt membri în UCFS cu cotizațiile la 
zi. De asemenea, trebuie evidențiată 
bogata activitate din comunele Dama- 
chi, Dobrooăț, Cornești etc.

Aceste realizări — ca și altele des
pre care vom vorbi în continuare — 
se datoresc și muncii depuse de con
siliul raional UCFS (președinte D. Co
cea) care, cu sprijinul comitetului ra
ional de partid, s-a orientat către o 
activitate de perspectivă. Așa de pil
dă, din cei 10.000 de membri în UCFS 
pe care consiliul raional și-a propus 
să-i realizeze pînă 1a sfîrșitul anului, 
s-au înscris pînă acum peste 4000, 
dintre care mai mult de jumătate sînt 
cu cotizațiile la zi. Intre colectivele 
sportive sătești a lost inițiată o între
cere sub lozinca: „Nici un sat. nici o 
comună jără teren de sport". Rezulta
tul întrecerii — ca urmare a experi
mentului inițiat de Consiliul General

(XXIX) Responsabil cu materialele, 
bun familist ... și vechi suporter

------a fost că azi există în raion
42 de terenuri de fctBal (față de 15 
anul trecut), 70 terenuri de volei (față 
de 15 anul trecut), 11 piste G.M-A., 
22 locuri specia! amenajate pentru 
practicarea înotuiui, 4 piste de popice, 
9 poligoane și 32 gropi de sărituri. In 
această acțiune s-au evidențiat colec
tivele sportive ale comunelor Grajduri. 
Cornești, Cîrpiți, Pnsăcari, Cîrniceni. 
In acțiunea de procurare de echipa
ment sportiv din fonduri locale s-a 
reușit să se înzestreze colectivele să
tești cu echipament în valoare de 
35.000 lei, evidențiindu-se colectivele 
Zorile-Grajduri, Viticol-Gâureni, Re
colta Pocni, etc. In Spartachiada de 
vară s-au înscris și participă la con
cursuri 20.000 de concurenți dintre 
care 6000 fete. Cele mai multe între
ceri s-au organizat la volei, oină, at
letism și trîntă. Cu o contribuție mai 
mare din partea unor sfaturi populare 
comunale și a unor profesori de edu
cație fizică încă indiferenți, vom putea 
vorbi curind despre noi succese în ac
tivitatea sportivă a raionului Iași.

Petre Codrea, coresp.

caic întrecerilor de iarnă. Schiorii au 
depus toate stăruințele pentru a avea 
o comportare cît mai bună și, fn- 
tr-adevăr. concursul de pe Valea Albă 
din Bucegi a fost foarte reușit.

La băieți (care și-au disputat în- 
tîietatea pe un traseu cu o lungime de 
360 m. și 43 de porți), victoria a re
venit lui Kurt Gotin de la Strungul 
Orașul Stalin. El a parcurs cele două 
manșe în 73.3 secunde și a fost ur
mat de M. Bucur (CCA) 73.7, C. 
tăbăraș (Progresul Sinaia) 74.1, H. 
Hanich (Dinamo) 76.7, M. Enache 
(CCA), I. Secui (Dinamo), ~C Bîrsan 
(Voința), L Bulgărea (Dinamo), A. 
Bătușaru (Voința), R. Banu (Progre
sul Sinaia) ș,a,

Rodica Bucur (Progresul Sinaia) 
s-a dovedit cea mai bună în proba 
'rezervată fetelor, parcurgînd cele două 
manșe a cite 35 de porți (traseu 300 
m.) în 70.2. Ea a fost urmată de Mi- 
haela Ghioarcă (Voința) cu 71.8 și de 
Stela Tampa (Avîntul Sinaia) cu 71.9.

V. Zbarcea—corespondent

tivă 
cată.
tele pe care le-am primit din partea 
comisiilor raionale de ] 
ale U.C.F.S. rezultă că în 
săptămînă, în multe orașe 
ghine ca Bistrița, Beclean, 
Turzii, Turda etc., stocul de 
publicații sportive a fost insuficient, 
in ciuda faptului că librăriile au fost 
aprovizionate din timp și cu canti
tăți sporite de exemplare. De subli
niat este și faptul că în satele mo
ților, acolo unde altădată erau pu
țin cunoscute chiar și operele seri" 
itoriior noștri clasici și contempo
rani, cartea sportivă s-a bucurat de 
mult succes. Trebuie amintit aici 
rolul pe care activiștii de partid și 
cei ai U.C.F.S. l-au avut în reușita 
acestei frumoase inițiative".

Cu prilejul săptămînii presei și 
cărții sportive, numărul abonaților la 
diverse publicații sportive a crescut 
considerabil, atît în orașul Cluj cît 
și în celelalte orașe din cuprinsul 
regiunii. In privința cărților, cele 
mai cerute au fost cele care tratea
ză viața și activitatea unor sportivi 
de frunte, ca Ion Moina, Emil Za- 
topek etc., cărți care au fost foarte 
repede epuizate. De un interes de
osebit s-au bucurat și alte cărți 
sportive, cum ar fi „Cu sportivii ro- 
mîni la Melbourne", „Cursa Scînteii 
de-a lungul anilor", „Deasupra șta
chetei" etc.

In această săptămînă la standu
rile amenajate în Cluj, numeroși 
sportivi fruntași, ca Ion Moina, Tra
ian Sudrigean, Aurel Ursu Paladeși 
Alexandru Szabo, s-au întîlnit cu ci" 
titorii.

propagandă 
această 
din re- 
Cîmpia 

cărți și

Radu Fisch, Iancu Tiber iu, core&p.

Din activitatea baschetului
• întrecerile de baschet desfășu

rate în cadrul etapei inaugurale a pri
mului campionat de categoria B s-au 
caracterizat prin echilibrul 
dintre formațiile care s-au 
general, publicul a dovedit 
res pentm aceste meciuri, 
țațele tehnice înregistrate: 
Medicina
Mureș 41—59 (19—33), Voința
Vîlcea — ICAB București 56—61
(29—34): seriaall-a: Politehnica Ora
șul Stalin — Aurul Negru Ploești 
56—48 ( 26—26), Sportul Muncitoresc 
Rădăuți—CSA Bacău 65—56 ( 31—24),

de valoare 
întîlnit. In 
mult inte- 

Iată rezul- 
seria I: 

Timișoara — Voința Tg.
R

Farul Constanța — Știința Craiova 
42—50 (15—21). Etapa a Il-a se des
fășoară la sfîrșitul acestei să-ptămîni.
• Săptămînă viitoare se desfășoară 

la Tg. Mureș o importantă competiție 
organizată de F. R. Baschet pentru 
echipele de junioare ale orașelor Tg. 
Mureș, Cluj, Oradea, Gheorghieni, 
Focșani, București, Orașul Stalin și 
Arad. Selecționatele își vor disputa 
„Cupa Federației" împărțite în două 
serii, urmînd ca primele clasate să se 
întreacă pentru primul loc. Jocurile au 
loc între 26—29 iunie.

'e Matty



Un examen pe care ve

JV. Calcan, N, Iliescu și L. Predescu,
Pînă acum cîțiva ani, iahtingul 

«era la noi un sport destul de vitre- 
igit. Practicat de un număr foarte 
restrîns, neglijat (ca să nu spunem 
chiar ignorat) de colectivele spor- 

ttive, foarte sărac în privința cațpn- 
tdarului intern (nici vorbă de compe- 
itiții internaționale), sportul velelor 
îîși ducea o existență aproape’ ano- 
Tjmă. Iată însă că de cîțiva ani, și 
la iahting (ca și în alte cîteva spor- 

1turi cu situații asemănătoare) s-a 
produs un puternic reviriment, Iah- 
t’.igul tinde să pășească azi, în 

i marea familie a sporturilor nautice, 
(alături de canotajul academic și de 
«caiac-canoe.

La aceste lucruri reflectam dumi- 
inică, la Mamaia în timpul festivității 
>de închidere a concursului internațio- 
mal de iahting. Pentru că acest con- 
«ctirs a însemnat un adevărat exa- 
-men de maturitate — trecut cu notă 
tbună — pentru sportul nostru cu 
•vele... Excelenta organizare, amploa- 
;rea concursului, nivelul tehnic ridi- 
•cat la care s-au desfășurat întrece- 
■riie și — mai ales — succesul net 
al concurenților romîni în toate pro- 

Mele au umplut de bucurie inimile 
iubitorilor iahtingului. De altfel, suc
cesul competiției a fost în mod de
osebit apreciat și de conducătorul 
Gotului german, Burchardt Bargfried, 
«care a ținut să sublinieze mai ales 
rnitelul valoric a! întrecerii, arătîn- 
•3u-și în special admirația pentru fe- 
Oul -cum veliștii noștri au știut să 
Snvlngă greutățile vremii potrivnice.

’’Este semnificativ în această pri
vință, faptul că din cele nouă aban-

A apărut 
‘REVISTA DE ȘAH 

nr. 6
din cuprins :

— Spre noi succese în munca de 
«organizare a activității șahiste ! 
.Activitatea șahistă în cadrul cluburilor 

sportive
Botvinnik din no-u campion mondial 

JME. Rădulescu: Cîteva finalurj jucate
în campionatul R.P.R.

re-

O secție de box fruntașă: DINAMO ORAȘUL STALIN
Dacă activitatea pugilistrcă a luat 

riin frumos avînt. da 'Ckâșul Stalin, 
idacă numele boxerilor din această 
(localitate cu veche tradijie sportivă 
«devin tot mai cuhoscjdre*  .dacă în în- 
ftîlnirile internaționale pjjgiliști care 
iiau pornit din orașul de. la poalele 
Tîmpei se afirmă în mod deosebit, 
jmeritele sînt — în bună măsură — 
.•ale secției de box Dina mo Orașul 
iStalin, Intr-adevăr, cu opt 'ani în 
nirmă, cînd s-a înființat secția de box 
•Dinamo Orașul Stalin, cu greu s-ar 
3i putut vorbi despre existența unei 
(activități pugilistice regulate în a- 
•ceastă localitate. Reuniunile de box se 
(desfășurau rar, calitatea meciurilor era 
«destul de slabă, iar numărul spectato
rilor se împuțina de la 6 gală la 'alta. 
iVenirea în oraș a urior boxeri cu 
/justificate veleități, ca Toma Tudor, 
(Cornel Mărdșescu, Constantin Gheor- 
ighiu, Nicolae Bălan și Ion Chendreanu, 
a -schimbat oarecum starea de pasi
vitate, dezinteresul față de box. Dar 
fadevărafa „renaștere" a boxului din 
țOrașul Stalin, adevărata afirmare a 
secției de box Dinamo Orașul Stalin, 
îavea -să se petreacă în 1952, cînd a 
Tost numit aci antrenor Aurel Wein- 
draub. Conștiincios, bine pregătit. Au
rel Weintraub și-a dus elevii din 
succes în succes, asigurîndu-le o bună 
pregătire și o activitate intensă (cu 
■titlu de curiozitate: din 1953 pînă în 
3956, dinamoviștii au susținut 525 de 
âneciuri, cîștigînd 316, terminînd la 
«egalitate 49 și pierzînd 160).

Meritul principal al antrenorului 
Vlurel Weintraub nu este însă — după 
părerea noastră — faptul că își |>re- 
jgătește bine boxerii și că aceștia, dă- un credit deosebit, se.comportă la înăl

țime în meciurile cele măi grele. Nu 
trebuie omis nici faptul că o serie de 
boxeri care joacă astăzi un rol de

Concursul international de la Mamaia

au trecut cu succes
înotătorii dinamoviști 

asaltează vechile recorduri

ciștigători la star, iolă și snaip.
(tonuri înregistrate de-a lungul re
gatelor, opt au fost ale echipajelor 
străine, romînn abandonând o sin
gură dată (la snaip). Și nu-i de
loc ușor să conduci ambaicațiunea 
ore întregi, ud „pînă la piele", pe 
un vînt de tărie neobișnuită, pe va
luri care mătura punteal îmbucură
toare este și constatarea că mate
rialul de concurs a rezistat bine, 
u<ai ales sîmtătă, cînd nu mult a 
lipsit ca regatele pă îie amînate. In 
aftă ordine de idei vom remarca — 
drept element semnificativ pentru 
atmosfera în care s-a desfășurat 
concursul - că de-a lungul relor 19 
regate nu s a înregistrat nici o con
testație, nici un protest n-a fost pre
zentat juriului, lucru extrem 
în concursurile de iahting.

Cît despre comportarea 
primele felicitări se cuvin lui I 
seu, învingător la iolă, probă 
— mărturisim — nu vedeam 
șanse reprezentanților noștri. Tena
citatea lui, acumularea de experien
ță de la regată la regată, l-au a- 
jutat în obținerea locului prim.

Nu e de neglijat nici amploarea 
succesului de la snaip. La această 
probă eram favonți, pe de o parte 
pentru că snaipiștii noștri aveau o 
valoare dovedită și în alte întreceri 
internaționale, iar pe de altă parte 
pentru că polonezii n-au venit 
Tazbir-Mibalski iar veliștii 

de rar

tehnică, 
N. llis- 
în care 

1 inițial

eu 
din 

R.D.G. sînt aclimatizați îndeobște cu 
clas’a „pirat", clasă puțin diferită de 
snaip. Oricum, însă, oaspeții reprezentau 
valori certe iar Pagell-Dornbusch 
veneau cu cartea de vizită de 
campioni ai R.D.G. și R.F.G. Snai- 
piștii noștri au întrecut așteptările, 
ocupînd primele patru locuri în cla
samentul general și obținînd 7 (din 
9) victorii în regate. Predescu- 
Naum și Geles-Saghin au dominat 
concursul. Mărturisim că, urmărind 
întrecerea, nu ne a apărut clară dife
rența dintre ei și credem că victoria 
unuia sau a celuilalt ar fi apărut la 
fel de meritată. De altfel, nu-i des
part decît... 49 de puncte. Predescu 
și Geles sînt doi conducători exce- 
lenți și — de-a lungul regatelor de

torită pregătirii imprimate de antre 
norul lor, obțin bune rezult'ate în di
verse competiții. In definitiv, lucrul 
acesta îl fac mulți antrenori. Altceva 
este lucrul cel mai important. Și a- 
nume, faptul că în secția de box Di
namo Orașul Stalin n-'au venit în ul
timii ani „nume mari", că preocupa
rea principală a secției s-a îndreptat 
în acest tim.p spre boxerii de vatoare 
medie, care au fost crescuți cu grijă 
și cu încredere, devenind astăzi ele
mente fruntașe. Este — de pildă —- 
cazul lui losif Demeter. Acesta a pri
mit o astfel de pregătire încît a de
venit campion al țării. La fel, Puiu 
Nicolae era un tînăr și neexperimentat 
pugilist atunci crnd a venit de la Re
șița și astăzi îl numărăm nu numai 
printre campionii țării, dar și printre 
elementele de bază ale lotului repre
zentativ. In timp ce mulți antrenori 
nu depun destule străduințe pentru 
a ridica boxeri tineri, capabili să facă 
față cu succes chiar și celor mai buni 
pugiliști ai țării, la Dinamo Oră șui 
Stalin acelasta este preocuparea de 
prim plan. Care sînt urmările acestei 
juste politici de ridicare a cadrelor? 
lată : Ion Rodicenco s-a afirmat drept 
unul dintre cei mai buni boxeri de 
categorie ușoară, Valentin Mahu a 
reușit să-l incomodeze serios pe ex
perimentatul N. Mindreanu, Dumitru 
Vasile este un „semimijlociu" cu fru
moase perspective. Cezar Popoacă s-a 
impus atenției cu prilejul galelor ami
cale din lunile trecute, iar Carol Pe
terman, Nicolae Lupu și Alexandru 
Săraru, boxeri cărora nu li se acorda

lui A.

Petre-

la Mamaia — au avut amîndoi o- 
eazia sT-și dovedească din plin pri
ceperea. Predescu a învins fiind ceva 
mai bun în final (în ultimele regate 
a ocupat locurile 1 și 2, față de 2 
și 3 ale lui Geles). La rîndul său, 
Geles a impresionat prin cîteva ma
nevre de înaltă măiestrie, care i-au 
permis să recupereze în situații care 
păreau compromise, (regata 6, de 
exemplu) Remarcabilă (din păcate, 
cam inconstantă) comportarea 
Butucaru — I. Zamfir.

La star, N. Calcan •— Gh. 
seu au învins ușor. La conducătorul 
constănțean ne-a bucurat mai ales 
regularitatea comportării. Lungu — 
Dumitriu alcătuiesc și ei un echipaj 
de star cu care ne putem prezenta 
„cu fruntea sus" în confruntări in
ternaționale. Tuturor veliștilor noștri, 
ca și antrenorilor lotului (inginer D. 
Teodorescu și Valentin Zăgănescu) 
li se cuvin felicitări pentru rezulta
tele și — mai ales — comportarea 
lor. La fel, arbitrilor și organizato- 
rifor, federației de specialitate și 
comisiei locale de sporturi nautice. 
Păcat că veliștii iugoslavi, așteptați 
pînă în ultima zi, n-au venit să ia 
și ei startul. Prezenta lor ne-ar fi 
dat •" - ’ ’ - -
mai 
stre

ocazia să ne facem o ideie și 
completă asupra valorii noa- 

actuale în iahting.

RADU URZ1CEANU

O veste bună pentru iubitorii oinei. 
Sîmbătă și duminică, ei vor avea oca
zia — după cîțiva ani — să vadă Ia 
lucru pe stadionul Tineretului din 
București cele mai bune echipe ale 
țării. Dar, să vă spunem care sînt for
mațiile și cum au ajuns ele în finală 
celei mai reușite competiții infaugurată 
anul acesta, „Cupa regiunilor" ? La 
aceste întrebări ne-au răspuns două 
persoane autorizate:

„Cupa regiunilor" — ne-a spus 
tov. N. Dum.a, secretarul general al 
federației de oină •— a fost prima 
competiție care a reunit într-o peri
oadă relativ scurtă tot ce are mai 
bun oină. In prima et'apă, desfășu
rată acum o lună jumătate, și-au dis
putat întiietatea 17 reprezentative. Din
tre acestea, formațiile regiunilor B'aia 
Mare, Suceava, București și echipa 
orașului București au mers din vic
torie în victorie, calificîndu-se pentru 
turneul final".

Tov. Nicolae Dragnea, președintele 
comisiei de 
ne-a' vorbit 
„Este toarte 
tic. Echipele 
tul de echilibrate, cu un joc bazat pe 
grupe mobile cu bătăi înalte și cit 

competiții și clasificări 
despre șansele echipelor; 
greu de dat un pronos- 
finaliste se anunță des-

pe locuri de frunte în ierarhia cate
goriilor lor, și-au perfecționat pregă
tirea la Dinamo Orașul St'alin. Ne 
gîndim la Vasile și Stan Bogoi, la 
Constantin Kiss, la Gheorghe Nicolae 
și la mulți alții.

Activitatea lăudabilă depusă de sec
ția de box Dinamo Orașul Stalin a 
produs o sănătoasă emulație în rîn- 
durile colectivelor sportive din locali
tate, le-a îndemnat să-și organizeze 
în mai mare măsură activitatea pu- 
gilistică. Și avem toate motivele să 
credem că munca tot mai rodnică de
pusă aici își va vădi efectele și în 
viitor!

M. GODEANU

Constantin Kiss (dreapta) este unul dint re boxerii care s-au afirmat la 
Dinamo Orașul Stalin.

Un început de stagiune de 
gur pentru natația noastră ? 
părea, apreciind rezultatele 
la întrecerile desfășurate pînă în pre
zent la ștrandul „Dante Gherman" 
din Capitală. Intr-adevăr, la cele pa
tru conctwsuri programate de la des
chiderea sezonului de vară tabela 
recordurilor a suferit serioase modifi
cări prin înregistrarea a 9 noi recor
duri republicane. In plus, au mai fost 
egalate două recorduri naționale.

Nu poate scăpa nimănui din vedere 
faptul că, la acest masiv asalt îm
potriva vechilor recorduri, înotătorii 
dinamoviști participă cu deosebit suc
ces, reușind să-și apropie nu mai pu
țin de șapte recorduri din totalul de 
nouă. Vom începe lista evidențierilor 
cu tînăra înotătoare Sanda Iordan. 
Recentele ei rezultate ne-o arată în- 
tr-un sensibil progres, capabilă — în 
ciuda unei constituții fizice firave — 
de performanțe superioare. Sanda Ior
dan a început sezonul adjudeeîndu-și 
recordul unei probe (400 m. mixt in
dividual) care solicită multilateralitate 
și pregătire fizică temeinică. O săptă- 
mînă mai tîrziu — la 31 mai — ea 
a corectat recordul pe 100 m. bras 
(junioare categoria a 11-a) pentru 
ca sîmbătă, în luptă cu .timpul plo
ios și răcoros precum și cu recordul 
probei de 200 m bras, să iasă victori
oasă. Rezultatul (3:06,8 — record ju
nioare categoria I) deschide Sandei 
Iordan perspective frumoase.

bun au- 
Așh s-ar 
realizate

mai lungi, cu trageri prin surprin
dere. In plus, jucătorii lor sînt în 
general de forțe sensibil egale. Cred 
însă, că prin formula de disputare a 
firialei, tur-retur, competiția va fi cîș- 
tigată de echipa care va avea o pre
gătire fizică superioară și un plus de 
putere de luptă și voință de a învinge. 
Sperăm că și arbitrii își vor trece cu 
succes prim.ul examen, contribuind la 
spectaculozitatea concursului".

Pentru cei ce nu au avut încă pri
lejul să urmărească jocuri de oină, 
li invităm sîmbătă și duminică pe 
stadionul Tineretului. Cît privește pe 
elevii școlilor care în curînd vor 
startul într-o competiție rezervată 
și pe care sperăm să-i vedem pe 
ren, îi asigurăm că urmărind pe 
legii lor mai mari, vor avea ce 
văța.

lua 
lor 
te- 
co- 
în-

Tr. I.

losif Sîrfiii a obfinoi
dotiă noi recorduri 

de valoare mondială
Jeglinski (Dinamo)

I Nițu (S.P.G.), I. Elefte-
Cu prilejul desfășurării „Cupei 

. S.P.O.", maestrul emerit al spor
tului losif Sîrbu a făcut din nou do
vada necontestatei sale valori, ob- 

iținînd două recorduri de valoare 
mondială: 1155 puncte la 3 x 40 și 

i375 puncte la poziția în picioare, armă 
liberă calibru redus!

Iată rezultatele tehnice înregis
trate în cele două zile de concurs. 
Armă liberă calibru redus 3 x 30, se
nioare: 1. Marieta Lieber (Metalul) 
841 p., 2. Ua Sîrbu (CCA) 834 p., 
3. Iudith Moscu (CSU) 833 p„ 4. 
Tereza Quintus (C.F.R.—Arad) 832 
p., 5. Ana Goretti (Spartac) 831 p.. 
6. Florica Ionescu (Dinamo) 831 p.: 
juniori: 1. Ion Giuglan (Dinamo) 
834 p„ 2. losif Aron (Voința) 830 p., 
3. M. Fereca tu (AVSAP) 827 p.; 
pistol precizie: 1. I. Pieptea (S.P.C.), 
547 p., 2. AL Klaus (Dinamo) 546

Unul dintre cele mai vechi recor
duri de pe tabelă (5:54,7 — 400 m. 
mixt individual) îi aparținea dinamo- 
vistului A. Zahan, de la 29 august 
1954. Acum trei săptămâni, colegul 
său de"club Adrian Oanță l-a corec
tat cu mai bine de 11 sec., pentru 
ca sîmbătă Al. Popescu, un alt dina- 
movist, să-l stabilească, deocamdată, 
la cifra de 5:38,7. Să fi „monopolizat", 
oare, înotătorii dinamoviști recordul 
acestei probe ?...

N. Rujmski, un alt recordman di- 
namovist, a corectat în acest sezon 
recordul pe 800 m. liber (10:16,1) și 
l-a egalat pe cel de la 200 m. liber 
cu timpul de 2:15,4. In afară de îno
tătorii dinamoviști, care după cum aijg 
văzut au ținut să-și treacă anul ace? 
ta printre primii numele pe lista de 
recorduri, mai sînt și alții care au 
evoluat ia' valoarea lor de anul trecut 
sau în sensibil progres. Printre ei D. 
Caminschi, St. Ionescu, M. Mitrofan, 
Ern. Voicu, C. Mocanu, Maria Both, 
Nicoleta Ștefănescu (pornită pe ur
mele recordmanei noastre la stilul 
spate) G. Mangezius, H. Rotschingși 
dintre înotătoarele mai tinere, lngrid 
Wechter, Vasilica Iurciuk etc. sînt ca
pabile, pe măsură ce vor înainta în 
pregătire, să efectueze noi salturi ca
litative..

★
Este normai că acum cînd ne-am 

apropiat la mai puțin de trei luni de 
campionatele europene, o atenție spe
cială să fie acordată înotătorilor se
lecționați pentru această importantă 
competiție. Și deși întrecerile ce vor 
fi găzduite de Budapesta, constituie 
un obiectiv comun pentru iotul nostru 
de înotători, constatăm că pregătirea 
lor este inegală. In timp ce sportivii 
aflați în pregătirea antrenorului Tojfti 
Pall Iosif au atins, în marea lor ma
joritate, timpurile standard fixate 
drept criteriu pentru actuala o^ica- 
dă, ceilalți n-au început încă 
tirea specifică de înotători. AfiWBsția 
noastră, deși poate părea paradoxală,! 
se referă tocmai la cei doi înotători 
dinamoviști — Al. Popescu și A. Oan- 
ță — pe care-i enumerăm mai sus 
printre proaspeții recordmani. Aceștia 
datorită calităților lor cu care sînt 
înzestrați și pregătirii fizice însușite în 
antrenamentul de polo, au reușit să 
se evidențieze în proba de 400 m. 
mixt individual. Noi așteptăm, însă,! 
ca talentul lor să fie pus în valoare 
în probele clasice de 200 m. fluture) 
(Al. Popescu) și 200 m. bras (A. 
Clanță), probe care figurează în pro
gramul campionatelor europene.

G. NICOLAESCU

p., 3. T. 
4—5—6.
rescu (Voința), E. Harea (AVSAP) 
533 p.; armă liberă calibru redus 
3 x 40, seniori, poziția culcat : 1.
losif Sîrbu 396 p., 2. Alex. Măleanu 
392 p., 3. V. Panțuru 391 p., 4. R. 
Pontbriand 389 p.. 5. N. Dumitrescu 
389 p.; genunchi: 1. Iosif Sîrbu 384 
p., 2. H. Herșcovici 382 p., 3. V. An
tonescu 382 p., 4. Th. Ciulu 380 p.: 
picioare : 1. losif Sîrbu 375 p. — nov 
record R.P.R.; 2. C. Antonescu 35f 
p., 3. H. Herșcovici 359 p., 4. Th. Cin 
lu 358 p., 5. I. Văcaru 354 p„ 6. P 
Sandor 353 p.; 3x40: I. losif Sîrbi 
(OCA) 1155 p. — nou record R.P.R. 
2.
3.
G.
V.
6.

p-
4

1115

H. Herșcovici (AVSAP) 1127 
Th. Cîulu (Voința), 1123 p„ 
Antonescu (Spartac) 1121 p., 
Antonescu (Dinamo)

N. Dumitrescu (Dinamo) 1110 
pistol vileză: 1. Ștefan Petresci
(Metalul) 60/582 p,. 2. Gh. Lykiar 
dopol (Sănătatea) 60/580 p., 
tre Mocuță (Dinamo) 
Ion Tripșa (Dinamo) 
Alex. Klaus (Dinamo) 
Marin Dochiliță (CCA)

P-

60/580
60/577
60/575
60/574

3. Pe 
p„ 4 
p„ 5
P- &

P-

începe campionatul 
fam in in de hochei 

pe iarbă

SPORTUL POPULAR
rge. 4-a Nr. 3222 frunte în brutul nostru, fiind socotiți

campionatului repu-Prima ediție a 
blican feminin de hochei pe iarbă își 
începe desfășurarea joi prin jocurile cere 
se vor disputa la Iași și la Cluj. In prima 
etapă se dispută următoarele meciuri : 
SERIA I, la Iași : Sportul Muncitoresc 
Rădăuți — Acvila București, Penicilina 
lași — Fulgerul Oltenița ; SERIA A Il-a, 
la Cluj : Harghita oderhei — Electrica 
Oradea, Voința Gheorghleni — Voința 
Cluj. întrecerile din cadrul turului con
tinuă vineri și sîmbătă. Returul cam
pionatului se va desff—ara între 17—21 
septembrie, iar finalele mire 1—5 octom- hria — -----.................. .....



Colțul federațiilor ...$i Campionatul continua!.»
In urma analizării unor cazuri de 

abateri și acte de indisciplină comi
se de unii scrimeri, biroul federației 
romîne de scrimă a hotărit:

1. Excluderea din viața sportivă a 
lui Petre Zwolfer (Voința Lemn Mo
bilă București) pentru abâteri de la 
conduita morală și cetățenească.

2. Excluderea din viața sportivă a 
lui Gh. Lazăr (Progresul Cluj) pen
tru acte de incorectitudine comise 
cu prilejul campionatului republican 
pe echipe (a încercat să falsifice exac
titatea rezultatelor prin crearea unui 
dispozitiv tehnic care putea să de
termine ca loviturile primite de el să 
nu fie semnalizate de aparat).

3. Se ratifică hotărîrea clubului 
sportiv Dinamo București de a exclu
de pe Cornel Lupulescu din cadrul 
clubului și suspendarea Iui pe timp 
de patru ani din viața sportivă, fără 
drept de a se încadra în nici o altă 
disciplină sportivă în acest interval 
de timp. Suspendarea intră în vigoa
re de la 1 Mai 1958.

4. Suspendarea din Iotul R.P.R. pe 
timp de un an a trăgătorului Ilie Tu
dor (Progresul București), pentru 
grave acte de indisciplină comise cu 
ocazia întrecerilor internaționale și 
pentru repetate comportări nesporti
ve pe planșă. Sancțiunea intră în vi
goare de la 5 iunie 1958.

Diferența de tactică și de experiență 
au decis rezultatul de la Timișoara

Spectatorii timișoreni prezenți în 
număr mare la returul partidei cu 
Radnicki, își puneau întrebarea — 
înainte de începutul meciului — dacă 
Știința va reuși să refacă (la fel ca 
în meciul cu Dynamo Praga) handi
capul cu care in tiu pe teren în a doua 
confruntare cu fotbaliștii din Belgrad, 
și mai ales dacă va marca și golul 
care să aducă echipa în semifinalele 
Cupei Dunării. Dar Știința nu numai 
că n-a marcat cu două goluri mai 
mult decît adversara sa, dar nici n a 
cîștigat măcar acest meci; mai mult, 
a trebuit să Dărăsească propriu-i te
ren învinsă cu 1—3.

De ce a pierdut Știința cu I—3 f 
Diferența aceasta este de fapt dife 

rența între două tactici — una, a lui 
Radnicki, care a reușit — cealaltă a 
Științei, care a eșuat încă înainte de 
a fi pusă cu adevărat în practică. 
Tactica oaspeților a fost în linii mari 
o tactică de apărare și transpunerea 
ei în fapt s-a făcut cu eficacitate. In 
apărare, oaspeții au urmărit în pri
mul rînd „blocarea" centrului înaintaș 
— Ciosescu — și a interului dreapta

Pregătiri pentra

Selecționatele B și tineret de fotbal 
evoluează miine pe Stadionul Republicii în nocturnă
In cadrul programului de pregătire 

periodică a loturilor reprezentative 
de fotbal, mîine — miercuri — vor 
avea loc pe Stadionul Republicii două 
jocuri de verificare publice între două 
selecționate de tineret (la ora 18) și 
două reprezentative B (ora 20, în 
nocturnă). Scopul acestor întîlniri 
este pe de o parte verificarea ele
mentelor tinere valoroase, iar pe de 
altă parte gruparea valorică a jucă
torilor pe loturi distincte, în vederea 
activității internaționale viitoare. Iată 
echipele care vor juca mîine:

TINERET (albi) : Uțu—Greavu, 
Mureșan, Nedelcu I—Jenei, Stancu— 
Copil, Tabarcea, Mețcas (Olimpia 
Giurgiu), Constantinescu, G. Marin 
(Petrolul).

TINERET (roșii) : Sfetcu—Cojoca- 
ru, Motroc, Nedelcu II—Petru Emil, 
Neacșu—Ivansuc, Raab, Mateianu, 
Dumitrescu, Văcaru.

Rezerve: Opanschi, Bărbulescu,
loniță, Bîscă, Renye, A. Iorsache 
(Sinaia). Antrenori: Ronai și Marian.

LOTUL B (albi) : Dungu—Pahon- 
țti, Cepolski, Macri—Al. Vasile, Nu'j- 
■weiller—Hașoti, Seredai, Banciu. D. 
Mtinteanu, David.

LOTUL B (roșii) : Mîndru—Popa, 
Ghek (Hunedoara), Florescu—Țîr- 
covnicu, Ujvary—Botescu, Marin
(ambii Bistrița), Asan (Ltipeni), Ni- 
culescu (CSO), Vasilesctt (Știința 
Iași).

Rezerve: Ghiță, Babone, Drăgoi, 
Leahevici, Mafteuță. Antrenori : I.u- 
paș și Ploeșteanu.

In același timp, încep și pregătirile 
în comun, periodice, ale lotului re
prezentativ A (antrenori Botescu și 
Slera) în care au fost reținuți urmă
torii jucători : Toma, Voinescu, Za- 
uoda II, Panait (Hunedoara), Apol- 
zan. Caricaș, Neacșu, Petschowski, 
Bone, Călinoiu, Mihăilescu, Oaidă,

5. Suspendarea din lotul R.P.R. pe 
timp de un an a trăgătoarei Maria 
Vicol (Progresul București) pentru 
repetată și gravă comportare nespor
tivă în timpul ultimelor concursuri 
internaționale la care a participat. 
Sancțiunea intră în vigoare de la 5 
iunie 1958.

BIROUL F. R. SCRIMA

★

Comisia de disciplină din cadrul 
federației de fotbal a sancționat pe 
următorii jucători: Stroe D-tru. (C. 
S. Tg. Mureș) pe 4 etape, Rogoz O- 
prea (Gloria C.F.R. Galați) pe 6 
etape, Lefter Gh. (Dinamo Pitești) 
pe 4 etape, Lazarovici M. (Torpedo) 
pe 6 etape, Andreescu T. (I.M.U.M. 
Medgidia) pe 4 etape, Schlessinger 
C. (Minerul B. Mare) pe 3 etape 
pentru lovirea adversarului j Țîrlea 
M. (U.T.A.) pe 2 etape, Nicolin R. 
(Metalul Reșița) pe 4 etape, Chirilă 
Emil (Met. Reșița) pe 2 etape pen
tru atitudine' injurioasă față de ar
bitri ; Bălăceanu Gr. (Poiana Cîmpi
na) pe 2 etape pentru atitudine ne
sportivă ; Ivansuc Zoltan (Met. Reșița) 
și Filip Gh. (Dinamo Bacău) cu a- 
vertisment pentru atitudine nesporti
vă.

Cădariu (cei mai periculoși atacanți 
în primul meci). In acest scop aceștia 
— ca' și ceilalți atacanți — au fost 
marcați cu strictețe de o apărare ma
sivă, pe deasupra și tehnică, simțitor 
întărită și dispusă pe teren în așa fel, 
încit acțiunile atacanților noștri să fie 
reduse la minimum.

Ce ar fi trebuit să facă Știința !n 
fața unei atari apărări ? Să foloseas
că lansările lungi pe extreme, cu cen
trări pe marginea careului de 16 m. 
și nu in cel de 6 m., unde în luptă 
directă cu apărătorii adverși, Ciosescu 
și Lereter n-au putut pune de loc în 
evidență jocul lor de cap; să practice 
și un joc pe tripletă, dar cu pase 
scurte, precise, pe jos, cu joc agresiv, 
cu interi pătrunzători. Se pare că 
Știința a avut... intenția să joace așa. 
Tot ce se poate. Pe teren însă n-a 
arătat-o.

Apărările au decis
r

Prima repriză a aparținut în mod 
evident Științei. Dar cum? In condi
țiile apărării calme și sobre a oaspe-

activitalea internațională viitoare

Constantin, Ciosescu, Georgescu, V. 
Anghel, Meszaros II, Cădariu, Tătaru. 
Alexandrescu.

★
Biletele pentru programul cuplat de 

mîine seară de pe Stadionul Repu
blicii se găsesc în vînzare de azi la 
stadioanele Dinamo și Republicii, la 
agenția Pronosport din Cal. Victoriei 
9 și la chioșcul special din ștr. I. 
Vidu. Sînt valabile biletele cu seria 
8 (St. R.P.R.).

• lată programul complet al con
cursului Pronosport nr. 25 din 22 iu
nie însotit de succinte comentarii:

I. TATRAN PRESOV-RADN1CK1 
BELGRAD (Cupa Durtăiii). Califica
tă... prin tragere la sorți (în dauna 
M.T.K. Budapesta) în semifinalele 
competiției echipa cehoslovacă va în
cerca să-și asigure primul pas spre fi
nale, obți’nînd o victorie, cel puțin la 
limită. Deci: ,,1“.

II. STEAUA ROSIE BELGRAD-RU- 
DA HVEZDA BRNO (Cupa Dunării). 
De data aceasta formația iugoslavă 
este gazdă și încă o gazdă care,-indi
ferent de meci, nu e dispusă cîtuși de 
puțin să facă „concesii"... musafirilor. 
Fără a neglija valoarea oaspeților, noi 
nu putem totuși indica decît un prono
stic: „1".

III. MINERUL BAIA MARE-ȘTI- 
INȚA CLUJ (Cat. B). Minerul este 
fătă îndoială o echipă primejdioasă 
chiar și pentru lider, mai ales că me
ciul se dispută' la Baia Mare. Iată de ce 
considerăm ca prim pronostic „X“-ul și 
nu „2“-ul.

IV. C.F.R. TIMIȘOARA PROGRE
SUL SIBIU (Cat. B). Forma arătată 
duminică de înaintarea timișoreană (5-0 
cu Minerul Baia Mare) ne îndreptă
țește să acordăm gazdelor prima șansă. 
Deci „1" și cel mult „X" pentru oas-

(Urmare din pag. 1)
S-a luptat bărbătește ca niciodată, dar 
corect. Ceea ce mi-a plăcut îndeosebi 
a fost modul cum a luptat atacul nos
tru, care în ultimele partide a fost 
deficitar în această privință".

Petrolul a fost, hotărît, echipa mai 
bună în acest joc, impunîndu-se și 
prin putere de luptă și prin joc mai 
organizat și mai bine orientat în atac. 
Iar Progresul — sub media ultimelor 
jocuri — tocmai aici a fost slab: în 
atac. Apărările s-au dovedit la fel de 
bune, numai că aceea a Progresului 
a fost mult mai solicitată și deși a 
luptat cu o dîrzenie extraordinară, a 
trebuit să cedeze pînă la urmă.

A fost sau nu penalti?

In legătură cu acest meci trebuie să 
lămurim o problemă de arbitraj ridi
cată de acest joc. In general, echipele 
nu i-au creat dificultăți prea mari 
arbitrului Gh. Osiac-Timișoara. Totuși 
acesta a comis trei greșeli, grave, sem
nalate de altfel în cronica meciului. A 
refuzat Progresului o lovitură de la 
11 m. la care infracțiunea și elemen
tul „intenție" au fost clare și în schimb, 
a acordat cu mare ușurință un penalti 
Petrolului la un hends comis de Do- 
brescu în luptă pentru balon (a căzut 

ților și a atacurilor dezlănțuite dar 
total lipsite de orizont și de pericol 
pentru poarta adversă. La sfîrșitul 
primelor 45 minute devenise limpede 
că Știința a pierdut calificarea.

Mai rămăsese și al doilea asoect : 
scorul final. Pe acesta l-a hotărît a 
părarea Științei. Toate cele trei goluri 
se datoresc slăbiciunii apărării și în 
primul rînd a părții drepte. înaintașii 
de la Radnicki au sezisat că întreaga 
atenție se îndreaptă asupra lui Prlin 
cevici și Ognjanovici. Aceștia au atras 
asupra lor apărarea studenților și l-au 
pus în poziție clară de gol pe Savici, 
extrema stingă care Ia Belgrad fusese 
unul dintre cei mai slabi jucători. Și 
Savici a înscris trei goluri I

Știința a „căzut" în ultimele 
20—25 minute. Ne-a arătat lucrul a- 
cesta nu numai meciul de duminică. 
O parte dintre jucători sînt în plină 
sesiune de examene. Meciul de joi din 
Cupa "R.P.R. a supus echipa unui efort 
prea mare. Acestea pot fi în anumite 
împrejurări circumstanțe atenuante. 
Ele nu pot însă ascunde lipsurile ară
tate în pregătire și care au ieșit la 
iveală, cum e și normal, în confrun
tarea cu un adversar mai bun.

Și acum?

Participarea Științei Timișoara tn 
Cupa Dunării a stîrnit un vru inte
res în lumea sportivă a Timișoarei. 
S-a văzut necesitatea imperioasă ca 
echipa să susțină mai multe întîlniri 
internaționale pentru a cîștiga acea 
maturitate de care are nevoie. S-a 
constatat din nou necesitatea cons
truirii unor tribune la stadion, tribu
ne care să poată adăposti un public 
mare, iubitor al fotbalului.

In „sesiunea" din acest sfîrșit de 
sezon. Știința Timișoara mai âre de 
dat două „examene": campionatul și 
Cupa R.P.R. Oa.re le va promova î

IACI NT MANOLIU

O^onospori *’
V. INDUSTRIA SIRME1 CIMP1A 

TURZ1I-C.F.R. ARAD (Cat B). Un 
meci ceva mai... ușor datorită diferen
ței de valoare net în favoarea gazdelor. 
Pronostic „1“.

VI. GAZ METAN MEDIAS-META- 
I.UL REȘIȚA (Cat. B). Două formații 
amenințate de retrogradare vor furni
za desigur un meci disputat în care, 
așa cum se întîmplă adeseori, scorul 
egal... mulțumește toată lumea! Deci: 
„X“ și .,1".
” VII. U.V. ARAD-TRACTORUL ORA
ȘUL STALIN (Cat. B). Beneficiind de 
avantajul terenului propriu, echipa a- 
rădeană pornește favorită. Indicați deci

VIII. C.F.R. CLUJ-MINERUL LU- 
PFNI (Cat; B). Sigură retrogradată, 
echipa feroviarilor clujeni va juca rela
xat Deci, lingă „1“ pentru terenul pro
priu (care rămîne oricum un avantaj) 
adăugați cel puțin un „X“ pentru Mi
nerul

IX. UNIREA FOCȘANI-DINAMO 
BTRLAD (Cat. B). Amenințată de re
trogradare, echipa din Focsani trebuie 
să depună maximum de efort pentru 

cu mîna pe minge) fără ca să fie vorba 
categoric de intenția de a „juca min
gea cu mîna". După părerea noastră, 
infracțiunea, și intenția au existat nu
mai atunci cînd Neacșu l-a oprit ne
regulamentar pe Banciu din acțiune 
în careu, astfel că penal țiul trebuia 
acordat. Arbitrul Osiac însă, a gre
șit și a treia oară, în mtn. 85 cînd 
într-un duci corect pentru balon, cu 
Banciu,. Marinescu a căzut în careu 
cu rrifna pe minge. Nu e<u cazul acor
dării unei lovituri de ia II m. (deși 
faza a fost similară cu aceea în care 
Dobrescu a atins mingea cu mîna în 
cădere) ; dar nici lovitura liberă in
directă contra Petrolului — acordată 
de arbitru — nu a fost justificată.

Atribuim aceste greșeli ale arbitru
lui lipsei de mobilitate pe teren, deci 
lipsei de pregătire fizică. Toate fazele 
cu pricina l-au prins pe Osiac departe 
de fază, la peste 25—30 de metri. De 
aici și necesitatea ca arbitrii să acerde 
o mare atenție pregătirii lor fizice și 
în primul rînd vitezei de deplasare. 
Numai astfel vor fi mereu „pe fază" 
și vor putea să aprecieze just dacă

Faza din meciul de juniori Dinam o 
București — C.F.R. T. Severin, dis
putat in cadrul turneului final al cam. 

pionatului republican.

(Foto: T. ROIBU)

Clasamentele
SERIA I

1. C.F.R. Iași
2. Dinamo Brăila
3. Victoria Tecuci
4. Locomotiva Pașcani
5. Știința Galați
6. Sportul Munc. Râd.
7. Petrolul Moinești
8. Gloria Dorohni
9. Textila Botoșani

10. Știința I.M.F Iași
11. Steaua Roșie Bacău
12. Textila Bunuși
13. Rulmentul Birlad
14. Oituzul Tg. Ocna

SERIA A n-a

1. Metalul Tit. Buc.
2. Metalul Tîrgoviște
3. Carpați Sinaia
4. Torpedo
5. Gloria C.F.R.-Galați
6. Ancora Galați
7. Șanț, naval C-ța
8. Sinteza Victoria
9. Rafinăria Cîmpina

10. I.M.U.M. Medgidia
11. Confecția Buc.
12. Dinamo Pitești
13. Olimpia Giurgiu
14. Petrolul Pitești

23 16 5 2 63:25 37
23 16 2 5 65:23 34
23 14 3 6 70:38 31
23 10 6 7 42:30 26
23 8 6 9 35:34 22
23 9 4 10 31:32 22
23 9 4 10 31:34 22
23 10 2 11 33:41 22
23 9 3 11 50:54 21
23 9 3 11 29:37 21
23 8 3 12 24:39 19
23 8 13 26:40 18
23 6 4 13 31:58 16
23 4 3 16 24:60 11

a mai acumula puncte măcar în me
ciurile de pe teren propriu. Iată de ce 
indicăm „1".
“X? FLACARA MORENI-PROGRE- 

SUL SUCEAVA (Cat. B). In mod nor
mal victoria trebuie să revină gazde
lor. Progresul ne-a arătat însă în me
ciul cu Dinamo Bacău că e în formă 
și că „merită" cel puțin un „X“.

XL ȘTIINȚA IAȘI-DINAMO OBOR 
(Cat. B). Scorul... rugbistic la care au 
cedat studenții duminică la ,P!oești 
Prahovei (0-11) îndreptățește desigur 
pe orice participant să-și ia măsurile 
de precauție mai ales că dinanioviștii 
sînt în formă și luptă pentru un loc 
cît mai bun în clasament. De acord, 
nu?

XII. POIANA CIMPINACOMB. 
POI.IGR. BUCUREȘTI (Cat. B). Sin
gurul argument care ne poate deter
mina să acordăm prima șansă Poianei 
Cîmpina este faptul că joacă pe teren 
propriu cu o echipă inconstantă. De 
aceea considerăm necesar și un 

se produce vreo infracțiune sau dacă 
există intenție la mijloc;

Acțiuni disciplinare binevenite
ieri am stat de vorbă cu arbitrul 

meciului Jiul — Dinamo Cluj, Mircea 
Cruțescu, care ne-a spus că meciul a 
fost frumos, disputat corect, Jiul a- 
vînd superioritate evidentă. „Echipa din 
Petroșani a dominat categoric o e- 
chipă în care apărarea a avut „găuri" 
(stoperul dinamovist Hulea a lost foar
te slab) și a cîștigat pe deplin ine- 
nt“.

In același timp, M. Cruțescu ne-a 
semnalat că echipa Jiului a dat un 
randament superior, deși era lipsită de 
Ciurdărescu și Florea. Informații pri
mite din Petroșani arată că Ciurdărescu 
a fost sancționat disciplinar de con
ducerea clubului pentru abateri de la 
conduita pe care trebuie s-o aibă un 
sportiv, și încă unul fruntaș. Adăugind 
la acest fapt, măsurile luate și de 
clubul Dinamo împotriva jucătorului L 
Lazăr, de asemenea sancționat cu 
suspendare pentru serioase abateri, a 
jungem la concluzia că în aceste două 
cluburi — Jiul și Dinamo — s-a tre
cut la o sănătoasă acțiune de disci
plinare a sportivilor, deficitari la a- 
cest capitol, acordîndu-se im
portanța cuvenită muncii educative și 
sprijinind în felul acesta măsurile fe
derației.

Este o acțiune pozitivă pe 
care ne grăbim s-o subliniem și s o 
dăm drept pildă și celorlalte cluburi 
sau colective, în sînul cărora abaterile 
jucătorilor sînt tratate cu îngăduință 
inadmisibilă.

Campionatul republican 
de fotbal la juniori
• Duminică s-au disputat sferturile 

de finală ale turneului final, înregis- 
trîndu-se următoarele rezultate: Di
namo București — C.F.R. T. Severin 
5—1 (1—1), U. T. Arad — Știința 
Cluj 2—0 (2—0), C. S. Tg. Mureș — 
Gaz Metan Mediaș I—0 (0—0) și Sp. 
Muncitoresc Rădăuți — Steaua roșie 
Bacău 6—2 (4—0).
• Miercuri, la ora 17.30, pe stadio

nul Dinamo din București se dispută 
jocul de calificare pentru semifinale : 
Dinamo București — Farul Constanța.

In deschidere (ora 16) București 
A — București B (jun.).

• Semifinalele campionatului vor 
avea loc la 25 iunie, iar finala la 29 
iunie, toate în București.

categoriei €
SERIA A IlI-a

23 17 3 3 59:13 37 1. știința Craiova 21 13 3 5 41:16 29
23 13 7 3 46:19 33 2. Metalul Oțelul R. 22 14 1 7 43:27 29
-2 12 5 5 26:19 29 3. Unirea R.-Vîlcea 20 13 2 5 48:19 28
23 11 6 6 37:21 2B 4. C.F.R. Tr. Severin 21 9 5 7 40:29 23
23 887 39:29 2a 5. Aurul Brad 21 8 6 7 31:23 22
23 9 4 10 31:31 22 6. Rovine Grivița 22 7 7 8 22:32 21
23 9 4 10 30:30 22 7. Dunărea Corabia 21 8 4 9 28:34 20
23 7 7 9 31:41 21 8. Feroviarul Craiova 21 8 3 10 36:37 19
23 7 5 11 32:41 19 9. Olimpia Reșița 21 7 4 10 30:34 18
23 7 5 11 20:36 19 10. U. M. Cugir 21 7 4 10 26:33 18
23 7 5 11 16:30 19 11. Indagrara Arad 21 5 8 8 21:3-0 18
22 7 4 U 25:32 18 12. Flacăra Tg. J1U 21 7 3 11 30:41 17
23 6 6 11 19:49 18 13. Flacăra Orăștie 21 5 2 14 15:56 12
23 4 3 16 15:37 11 Dunărea Corabia—Aurul Brad 2—0

SERIA A IV-a

1. Gloria Bistrița
2. FI. roșie Oradea
3. Arieșul Turda
4. Textila Sf. G-ghe
5. Tisa Sighet
6. Rapid Cluj
7. Dinamo Bala M.
8. Voința Tg. Mureș
9. Recolta Cărei

10. Stăruința Salonta
11. Mureșul Toplița
12. Someșul Satul M. 
îs. Stăruința Oradea 
14. Chimica Tîrnăveni

23 16 3 4 57:19 35
23 11 7 5 50:29 29
23 8 8 7 45:35 24
23 6 12 5 30:25 24
23 8 8 7 38:36 24
23 6 11 6 24:26 23
23 8 7 8 29:36 23
23 7 8 8 35:35 22
23 7 8 8 26:30 22
23 7 8 8 30:38 22
23 6 10 7 23:36 22
23 7 5 11 32:43 19
23 6 7 10 26:37 19
23 4 6 13 34:56 14

• PRONOEXPRES.

ASTAZI ESTE ULTIMA ZI IN CA
RE VA MAI PUTETI DEPUNE BU- 
IET1NELE PENTRU CONCURSUL 
PRONOEXPRESS Nr. 22 care începe 
cu un fond de premii pentru categoria 
1 de 250.000 LEI.

Grăbiți-vă deci să depuneți și dum
neavoastră cît mai multe buletine pen
tru concursul Pronoexpres nr. 22 care 
vă oferă mari șanse de premiere. De 
altfel acest lucru a putut fi... verificat 
și la ultimul concurs Pronoexpres la 
care valoarea premiului II a fost de 
47.186 lei, cea a premiului III de 11.796 
lei etc. De remarcat că un premiu II 
a fost obținut de un participant din. 
Pitești cu numai 2 variante sirțiple de 
6 lei. Dintre participanții pe buletine 
colective, cea mai frumoasă perfor
manță a obținut-o Teodorescu Aure
lian din Moroeni care pe lingă un 
premiu JI a mai obținut și un premiu 
III și cinci premii IV adică 59.957 lei. 
Și toate acestea pe un buletin de 7 
numere (21 lei). Depuneți deci cîtmai 
multe buletine pentru concursul Prono- 
ex'pres nr. 22 si mai ales nu uitati că 
ASTAZI E ULTIMA ZI!

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



Campionatele de rugbi văzute prin prisma clasamentelor
Turui campionatului categoriei A 

este ca și siîrșit. Au mai ră
mas de jucat meciurile unei 

singure etape (cea programată ini
țial la 20 aprilie și amînată din cau
za partidelor internaționale) și res
tanța C.F.R.-Rapid. Două din aceste 
foruri vor avea loc chiar duminică. 
Astfel, la București Dinamo va avea 
de suportat asaltul „lanternei roșii" 
— Rapid, iar la Timișoara vom asis- 
ita la duelul dintre două echipe Stu
dențești : cea din localitate și C.S.U. 
'din București. Ambele jocuri, dar mai 
ales cel de Ia Timișoara, se anunță 
extrem de echilibrate și promit partide 
îndîrjite, pentru că o dată cu ele echi
pele își vor Încheia Jocurile oficiale 
'din acest sezon. Să sperăm că pasiu
nile pe care le vor stîrni aceste me
ciuri nu-i vor face pe jucători să 
uite de legile adevăratei sportivități. 
In rest, duminică vom asista la semi
finalele „Cupei R.P.R.", programate 
în București, între C.F.R. și C.C.A. și 
.Geotelinica-Progresul.

In așteptarea semifinalelor „Cupei"
iată situația la zi din ■campionat:
1. Dinamo (I) 8701 87:14 22
2. C.F.R. (2) 7 7 0 0 76: 9 21
3. C.C.A. (4) 8 5 1 2 121’43 19
4. Geotehnica (3) 8503 89:21 18
5. Știința Timiș. (5) 8305 43:68 14
6. Știința Iași (7) 8224 29:96 14
7. Proeresul (8) 8 2 1 5 52:70 13
8. C.S.U. BUC. (6) 8134 24:71 13
9. C.S.A. Ploești (9) 8116 21:123 11

ii. ro) 7124 18:45 11

Privmd sumar acest clasanicdf, re-
Iese progresul echipelor studențești 
din prov ncie. Știința Timișoara, în 
ciuda înfrîngerii la limită din fața 
lui Dinamo, s-a menținut pe aceeași po
ziție. In schimb Știința Iași — în evi
dent progres — In urma celor două 
victorii consecutive obținute în depla
sa-o. a săltat de pe ultima 
poziție pe un onorabil loc VI. 
De asemenea, Progresul mar
chează de la joc la joc o evoluție 
superioară. Dunrnică formația Progre 
sul a prestat un joc de excelentă fac
tură. Am sugera însă pentru o și mai 
mare eficacitate a acestei formații ur- 
n ălcarea formulă a liniei de trei sfer
turi (care nouă ni se pare mai bună):
Comsa. Leonte. Climovschi. Ghiuzelea 
(Popooăț). Nagel, Lascăr (Ghiuzelea).

Ih categoria B, turul campionatu
lui s-a terminat o dată cu dispu
tarea restanței Metalul M.I.G. I 

(Gloria )-S.P.C. (38—0) In urma aces
tei victorii, în seria I a campionatu
lui, în fruntea clasamentului a trecui 
Gloria. Performanța acestei echipe 
muncitorești este cu atît mai merito
rie cu cît ea este realizată de o for
mație cu multe elemente tinere, pro
movate cu pricepere și curaj de antr» 
norul Toma Moldoveanu, după ce din

Știința Cluj-Ind. Sîrmii 
Cîmpia T urzii 0-0 la fotbal

CLUJ 16 (prin telefon). — Derbiul e- 
tapei s-a consumat azi după-amiază în 
prezența a .peste 15.000 de spectatori. 
Jocul nu s-a ridicat însă la un nivel 
satisfăcător: studenții au acționat ner
vos și dir cauza aceasta slab; oaspeții 
au jucat cu calm și destul de specta
culos.

Mc.tei Vasile — corespondent

Premiile concursuri!or specia!c 
organizate cu prilejul Campionatului

Numerele cupoanelor câștigătoare la 
tragerea din urnă a premiilor în obiec
te, acordate la cea de a treia etapă a 
concursurilor speciale de pronosticuri 
sportive, organizate de I.S. Loto—Prono
sport, în colaborare cu ziarul Sportul 
popular, cu prilejul Campionatului 
Mondial de Fotbal slnt următoarele :

Automobilul „Moscvici” cuponul cu 
numărul : 439.43ft,

Cîte o motocicletă „Jawa’’ de 350 cmc, 
cupoanele eu numerele : 275.553 și
1.542.228.

Un ceas de aur Schaffhausen : cupo
nul cu numărul: 2.396.036.

Cîte un frigider : cupoanele 
rele : 1.299.671; 2.211.002 ;
1.934.251 ; 749.124 ; 1.331.334 ;
457.668 ; 2.476.555 și 1.403.229.

Cîte un aragaz cu 3 ochiuri și bute
lie: cucoanele cu numerele: 785.780 și 
3.133.561.

Cîte un aparat de radio „Opereta**  : 
cupoanele cu numerele: 733.545; 545.413; 
2.619.488 și 476.786.

Cîte o mașină de spălat rufe : cupoa
nele cu numerele : 2.471.375 ; 271-656 ;
726.649 ; 633.057.

Cite o bicicletă bărbătească : cupoa
nele cu numerele : 1.541.549 ; 1.074.526;
1.115.163 și 1.064.525.

Cîte o bicicletă de damă : cupoanele 
cu numerele : 1.686.521 și 3.336.27*3,

SPORTUL POPULAR
Pag. 0-A Nr. 3222 

cu nume-
2 098.253;

1.770.297 ;

rlndurile formației au plecat pe rtnd 
jucători maturi. Dar, meritul acestei 
echipe este cu atît mai mare cu cP 
categoricul său golaveraj a fost rea
lizat în mare parte prin încercări 
(peste 50!!), în rest, doar trei lovituri 
de pedeapsă și două lovituri căzute. 
In retur duelul său direct cu Minerul 
va decide pe viitoarea participantă la 
campionatul categoriei A. In seria a 
Il-a, lupta pentru supremație se va 
menține și în retur îndîrjită. Participă 
la ea Petrolul Ploești, Constructorul 
Btrlad și Zimbrul Tecuci, în timp ca 
Știința Cluj pare a avea cele mai mari 
șanse în seria a III-a. Iată de altfel, 
clasamentul celor trei serii:

CLASAMENTELE CAMPIONATULUI 
CATEGORIEI B LA RUGBI 
LA TERMINAREA TURULUI

SERIA I
1. Met. M.I.G. 1 Buc.
2. Minerul Buc.
3. Petrol Chimie Buc.
4. Știința Agronomie
5. Dinamo Miliția
6. Met. M.I.G. II Buc.

9 9 0 « 253: 15 27
MII 153 : 29 25
9 6 0 3 83: 54 21
9 4 2 3 68: 83 19
9 4 1 4 75 : 39 18
9414 60: 57 18

Grămada Progresului in plin efort. Th. Țăranu pasează balonul lui Emil 
Dumitrescu, sub „protecția" oarecum neregulamentară a lui P. Epureanu. 
Paul Georgescu — C.S.U, — (tricou in dungi) in schimb, pare spectatori 

Fază din întilnirea Progresul — C.S.U.
(Foto: I WELBER)

Noile norme de clasificare sportivă la
Maestru

— Sâ obțină 4.600 puncte în cam
pionatul R.P.R.

— Sau să se claseze doi ani con
secutiv sau de trei ori în cinci ani 
ne locul I în campionatele R.P.R.

— Sau să ocupe locul I—VIII in
tr-un campionat mondial.

— Sau să ocupe locul I—II de 
două ori într-un concurs internațio
nal bilateral.

— Sau să ocupe de două ori lo
cul I—IV intr-un concurs interna
țional la care participă cel puțin 
trei națiuni.
Categoria I

— Să cbțină 3.900 puncte în cam
pionatul R.P.R. și in concursurile or
ganizate de U.C.F.S. a căror regula
mente prevăd obținerea clasificării 
sportive.

— Sau să obțină locul I într-un 
concurs în care participă cel puțin 
zece sportivi de categoria a Ii-a.

— Sau să se claseze în primele 
șase locuri în campionatul R.P.R. 
categoria a Il-a

— Să obțină 3.300 puncte intr-un 
concurs de categorie regională.

Cîte o minge de fotbal : toate cupoa
nele cu terminația 4.478 și 0.523.

Cîte o „Agendă Pronosport 1958“ : 
toate cupoanele cu terminația 516.

Toți deținătorii de cupoane premiate 
la această tragere din urnă trebuie să 
eomunice pînă cel mai tîrziu la 27 
iunie prin scrisoare recomandat-expres 
pe adresa I.S. Loto-Pronosport, Căsuța 
Poștală 102—București, următoarele 
date: numele și pronumele, adresa unde 
dorește să primească premiul, numărul 
buletinului de participare, numărul 
borderoului de înregistrare, concursul 
(C.M.l, C.M.2 sau C.M.3), simbolul re
giunii, raionului și agenției (conform 
ștampilei) unde și-a depus buletinul. La 
comunicare se va atașa cuponul cîștigă- 
tor,

Participanții vor Intra în posesia o- 
bi.rtelor după cum urmează: automobi
lul și motocicletele vor fi ridicate de 
către câștigători de la Direcția Generală 
I.S. Loto-Pronosport str. Doamnei 2, 
București. Celelalte obiecte vor fi expe
diate pe adresa cîștigătorilor de către 
.I.S*.  Loto-Pronosport, agendele Prono
sport se vor ridica de la agențiile pro
prii Loto-Pronosport. Obiectele vor fi 
distribuite începînd de la 5 iulie. Obiec
tele pot fi ridicate în termen de 45 de 
zile de la data tragerii după care se 
prescriu. Necomunîcarea datelor ară
tate mai s*us  duce la anularea premiului 
respectiv.

9. Laminorul Roman * 9 2 0 7 22:89 11
10. F. B. Galați 9 10 8 9:113 11

7. S.P.C. Buc >324 38: 76 17
8. Aurora Or. Stalin 9 2 16 59: 56 14
9. Știința Arhitectura >117 24:206 12

10. Petrolul Pitești 9 0 0 9 25:223 9

SERIA A n-A

1. Petrolul Ploeșt! 9 8 0 1 130: 12 25
2. Constructorul Bîrla*! 9 7 11 111: 11 24
3. Zimbrul Tecuci 9 6 3 9 78: 20 24
4. Unirea Brăila 9 4 2 3 47: 64 19
5. S.N.M. Constanța 9 4 14 50: 34 18
6. Știința Galați * 9 4 0 5 32: 35 16
7. C.F.R. Buzău 9 3 15 26: 95 16
8. Aeronautica Buc. 9 2 0 7 42: 74 13

*) Echipele știința Galați și Lamino
rul Roman au pierdut puncte prin ne- 
prezentare.

SERIA A III-A
1. Știința Cluj 8 7 18 153: 12 23
2. Chimica Tîrnăveni 8 6 11 73: 17 21
3. Știința Petroșani 8 6 0 2 79: 28 20
4. C.F.R. Cluj 8 6 0 2 60: 20 20
5. C.F.R. Timișoara 8 4 0 4 83: 23 16
6. Utilajul Petroșani 8 2 0 6 17:154 12
7. Minerul Lupeni 8 2 0 6 17: 73 12
8. Șantierul

Hunedoara * 8 2 0 6 20: 90 11
9. Progresul Sibiu 8 0 0 8 19:104 8

*) Echipa Șantierul Hunedoara a pier
dut un punct prin neprezentare.

— Sau să ocupe locul I într-un 
concurs în care participă cinci con- 
curenți de categoria a doua sau zece 
de categoria a IH-a.

— Sau să se claseze pe locurile 
VII—XV in campionatele R.P.R.
categoria a IlI-a

- Să realizeze următoarele re
zultate :

CAiJLRIE — In manej — să e- 
fectueze un traseu de minimum 150 
m. cu 6 obstacole înalte de 80— 
90 cm.

— In aer liber — să efectueze 
un traseu de minimum 600 m. cu 8 
obstacole înalte de 80—90 cm. cu 
350 m. pe minut.

SCRIMA — Asaltul la spadă pe 3 
tușe — minimum cinci concurenți, 
rezultat — 3 victorii.

TIR — 3 focuri reglaj -f- 10 focuri 
efect pe țintă fixă sau mobilă, în 3 
secunde, cu 10 secunde pauză 
(timpul se poate cronometra in cazul 
țintelor fixe), procent 65 la sută.

ÎNOT — Pe 300 m. în orice stil — 
să înoate sub 7 minute, 30 secunde.

Pronosport
AAonJial de FotLal

PREMIILE PRIMELOR DOUA CON
CURSURI SPECIALE PRONOSPORT 
ORGANIZATE CU PRILEJUL CAM

PIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL

• In urma omologării variantelor de
puse Ia concursul special Pronosport 
nr. 1 organizat cu prilejul Campionatu
lui Mondial de Fotbal au fost stabi
lite următoarele premii:

Premiul I: o variantă cu 12 rezultate 
exacte obținută de Constantin Băltățea- 
nu din București revenindu-i 94.764 lei.

Premiul II: 2 variante cu 11 rezultate 
exacte aparținînd participanților Răhă- 
ian Ion din Cluj și Szabo Maria din 
Oradea revenind fiecăruia cîte 56.353 
lei.

Premiul III: 68 variante cu 10 rezul
tate exacte revenind fiecăreia cîte 2.508 
lei.

Fond de premii: 379.058 lei.

@ In urma omologării variantelor de
puse la concursul special Pronosport 
nr. 2 organizat cu prilejul Campionate
lor Mondi?le de Fotbal au fost stabilite 
următoarele premii:

Premiul I: 4 variante cu 11 rezultate 
exacte revenind fiecăreia cîte 14.238 lei.

Premiul II: 21 variate cu 10 rezultate 
exacte revenind fiecăreia cîte 3254 lei.

Premiul III: 150 variante cu 9 rezulta
te exacte revenind fiecăreia cîte 683 lei.

Fond de premii: 227.817 lei.

Pregătirea sezonului de hochei pe gheată 
trebuie incepută de pe acum

A vorbi în plină lună iunie despre 
hochei pe gheață poate să pară de
plasat. Sper însă că proverbul rotnî- 
nesc: „Omul cuminte își face vara 
sanie" va face pe cei interesați în 
problemele de mai jos să aprecieze la 
justa lor valoare motivele care m-au 
îndemnat să scriu articolul de față.

Sezonul sportiv de iarnă 1957— 
1958 care s-a încheiat pentru noi, ho- 
eheiștii, la 10 aprilie, ar fi fost un 
sezon destul de slab ca activitate și 
ca performanțe, dacă nu s-ar fi ob
ținut la sfîrșitu! lui una din cele mai 
importante realizări privind patina
jul în general și hocheiul pe gheață 
în mod special. Este vorba de con
struirea patinoarului artificial.

Această realizare ridică însă o se
rie de probleme pe care cred că este 
de datoria mea ca vechi jucător și 
ca antrenor să le semnalez:

In ultimii 15 ani, hocheiul pe ghea'- 
ță s-a practicat în mod empiric, an
trenamentele — în mare parte din 
cauza incertitudinii existenții gheții
— fiind lipsite de un conținut dacă 
nu științific cel puțin metodic. Iar 
pregătirea fizică, în afara perioadei 
de antrenament pe gheață, era lăsată
— în cea mai mare parte la voia în- 
tîmplârii. Unii dintre ei — puțini la 
număr — o făceau în mod indivi
dual, prin practicarea altor sporturi 
în timpul verii, fără nici o preocupa
re asupra eforturilor specifice hoche
iului și a dezvoltării activității gru
pelor musculare relative. Aceasta 
pentru că sezonul scurt, de maximum 
5—8 săptămîni de gheață, nu cerea 
din partea sportivilor eforturi mari. 
Din această cauză am putut observa 
cum la capătul unui tur de campio
nat, de circa șapte jocuri, sportivii 
erau epuizați, iar la sfîrșitul unui 
sezon în care se jucau maximum 
15—20 jocuri, echipele erau complet 
vlăguite. Iar antrenamentele (care 
să merite acest nume) în forma rudi
mentară în care se făceau, nu depă
șeau durata de 8—10 ore pe săptă- 
mînă.

Trebuie să ținem seama că existen
ța patinoarului artificial va aduce 
mărirea considerabilă a perioadei fun
damentale în jocul de hochei și în

pentatlon modern
ATLETISM — 4 minute alergare 

în teren mediu accidentat,
Confirmarea categoriei

Pentru confirmarea categoriei se 
cere ca în unul din cei doi ani ur
mători obținerii normei, sportivul să 
repete integral una din norme in 
oricare din condițiile prevăzute pen
tru obținerea categoriei.

„CURSA MUNȚILOR" LA MARȘ

Duminică s-a desfășurat ștafeta de 
marș „Cursa munților*'.  Traseul e mă
surat 35 km (Comarnic—Predeal) și a 
fost parcurs în trei schimburi, cu regru
pare după flecare schimb. Cu o forma
ție mai omogenă, P.T.T. din București 
(Dumitru Chlose, Ion Baboie, Valeriu Mi- 
trea) s-a clasat prima cu timpul de 
2.59 : 04,0. Ea a fost urmată la mică dis
tanță de echipa Spartac I (Ion Barbu, 
Ion Păcuraru, Gh. Popeea) care a înre
gistrat 2.59 : 04,6. Pe locurile următoare 
s-au clasat : Spartac II 3.10 : 42,0; Surdo- 
muți 3.16:27,0; Victoria 3.19:53,4; Spartac 
III, P.T.T. II. La oategoria începători 
clasamentul a fost următorul: Armătura, 
Cîmpia Turzii. Spartac IV. Vulcan.

Nicolae D. Nicolae — corespondent

• Joi după-amiază, pe Stadionul Re
publicii, se va desfășura un concurs a- 
tletic pentru aruncătorii de greutate, 
disc și suliță. Concursul va începe >a 
ora 18 și este deschis tuturor aruncători
lor din Capitală.

CATEGORIA B LA VOLEI
Dintre rezultatele înregistrate în etapa 

de duminică se detașează victoria obți
nută de Stejarul R. Vîlcea în fața echi
pei Știința Timișoara cu 3—1. Iată toate 
celelalte rezultate: SERIA I: Voința
Bacău — Voința Suceava 3—0, știința 
lași — c. S. Snagov 3—1, Feroviarul 
Constanța — Știința Galați 3—0, Aurul 
Negru Ploești — Politehnica Orașul 
Stalin 3—2. SERIA A Il-a : Dinamo Cluj — 
Dinamo Oradea 3—2, Stejarul R. Vîlcea 
— Știința Timișoara 3—1, Casa Ofițerilor 
Timișoara — Dinamo Tg. Mureș 2—3, 
Dinamo Baia Mare — Voința București 
0—3.

RUGBI ȘCOLAR
® Turneul de rugbi din cadrul „Săp- 

tămînii sportului școlar* 4 a fost cîștigat 
de echipa școlii prof. nr. 4 — Galvani 
Tei (antrenor, prof. Gh. Nicolau) care 
în întrecerea finală a dispus de repre
zentanții șc. medii nr. 35 (antrenor D. 
Ionescu) cu scorul de 6—3 (3—3. 0—0, 
3—0), la capătul unui meci deosebit de 
spectaculos, orientat exclusiv spre liniile 
de treisferturi. Echipei cîștigătoare i s-a 
decernat o frumoasă cupă.
• In scopul atragerii în rugbi a unui 

număr cît mai mare de elevi de la 
școlile medii din Capitală, Federația ro- 

consecință mărirea’ perioadei pregăti
toare din afara gheței. De aceea cred 
că este greșită concepția după care 
se consideră în hochei ca perioadă de 
tranziție (sau de menținere) perioada 
de la 1 aprilie la’ 1 octombrie.

Principala lipsă pe care o vom 
avea de remediat la jucătorii noștri, 
pentru sezonul care vine, o va con
stitui lipsa condiției fizice necesară 
pentru a face față unui sezon de 
circa 5—6 luni de gheață. Această 
remediere se va obține prin:

a) planificarea antrenamentelor de 
condiție fizică în perioada iunie- 
octombrie, astfel încît individuali 
zarea antrenamentelor în funcție de 
sportivi, coroborată cu omogenizarea 
loturilor, să ducă la crearea unor 
sportivi cu calități fizice mult mai 
mari decît a celor care au încheiat 
sezonul de hochei 1957—1958.

Prin individualizarea antrenamen
telor înțeleg a se urmări — între 
altele — ca în limpul acestei perioa
de să nu se ceară eforturi prea mari 
de la hocheiștii care practică în 
timpul verii și alte sporturi (inclu- 
zîndu-se însă în planul lor de antre
nament exerciții specifice hocheiu
lui). Se impune însă să se antreneze 
în mod corespunzător acei hocheiști 
care —• și aceștia constituie numă
rul cel mai important — nu depun 
nici o activitate sportivă deosebită 
în timpul verii. Acest lucru duce în 
mod normal la omogenizarea pregă
tirii fizice a loturilor;

b) ridicarea valorii tehnice și tac
tice a sportivilor, care este mai 
greu de realizat, în special valoarea 
tehnică. Dar chiar dacă aceasta. în 
condițiile antrenamentului pe uscat 
este mai greu de obținut, în cadrul 
antrenamentelor la sală se pot obține 
progrese însemnate și exemple'e 
sportivilor sovietici ne sînt prea la 
îndemînă pentru a ld ignora. Contro
lul pucului, șuturile la poartă și jo
cul portarilor pot fi considerabil îm
bunătățite în această perioadă prin- 
tr-un antrenament metodic și susți
nut.

Tot în această perioadă este de 
datoria conducătorilor de colective și 
a antrenorilor să urmărească cu a- 
tenție constituirea din vreme a lo
turilor, precum și aprovizionarea ma
terială a echipelor cu echipamentul 
necesar, pentru a nu se ajunge în 
preajma sezonului la ricana după 
sportivi sau după materiale, ața după 
cum am avut ocazia să vedem în 
trecut.

Condițiile noi create de deschide
rea patinoarului artificial trebuie să 
dea în mod serios de gîndit antre
norilor și conducătorilor de colec
tive, pentru a face ca hocheiul pe 
gheață, sport care a rămas cu mul! 
în urmă, să ajungă în scurt timp n; 
velul ridicat pe care l-au ajuns în 
țara noastră ce’e;lalte sporturi.

DORIN DR ON — antrenor

mînă de specialitate organizează, înce- 
pînrt de La data de 29 iunie, o com
petiție denumită „Cupa orașului Bucu
rești**.  Partidele se vor desfășura sistem 
eliminatoriu. înscrierile pentru această 
competiție se primesc la secretariatul 
F.R.R. pînă la data de 19 iunie, ora 13, 
numai pe bază de adrese semnate de 
conducerea școlii respective. Ia care 
va fi anexată și lista cu componenții 
echipei care solicită participarea. Echi
pelor clasate pe primele locuri li se vor 
decerna premii în obiecte, cupe, di
plome, plachete și material sportiv

ÎNTILNIREA de box cluj—reșița

Ieri a avut loc la Cluj revanșa întîl- 
nirll pugilistice dintre reprezentativele 
orașelor Cluj și Reșița. In prima reu
niune — desfășurată la Reșița — cele 
două echipe și-au împărțit punctele : 
10—10. Ieri însă, boxerii din Cluj, net 
superiori, au repurtat victoria cu scorul 
de 16-0.

V. Cacoveanu — corespondent

„CUPA SEMANATOAREA" la box

Joi seara a început, pe terenul de 
sport al uzinelor „Semănătoarea" din 
Capitală, competiția pugilistică dotată 
cu „Cupa Semănătoarea". In prima reu
niune a plăcut în mod deosebit meciul 
de categorie pană dintre Gh. Anghel 
(Progresul) și Uie Manea (Semănătoarea). 
Decizia de meci nul îl nedreptățește pe 
Manea. Remarcabile, de asemenea, îritîl- 
nirile M. Pîrvu (Vestitorul) — Onisie 
Florea (Grivița roșie) și Nicu Constantin 
(Progresul) — Alex. Moise (C.F.R. I.C.I.). 
Cli mult interes a fost așteptată întîl- 
r.iroa dintre Gh. Dumitru și Oscar Sil- 
berman din cea de a doua gală. Dumitru 
s-a comportat deosebit de bine, folosind 
lovituri variate, în serii, care i-au adus 
un serios avantaj. Silberman a abando
nat în ultima repriză. S-au mai remar
cat : N. Eremia (Școala sportivă U.C.F.S.), 
Julius Low (Semănătoarea), Ștefan Bejan. 
(Vulcan), Gh. Ilie (Mogoșoaia), L Fe- 
reșteanu (Vulcan), I Lepădatu (Semă
nătoarea) etc.

Ultima gală din cadrul acestei intere
sante competiții va avea loc azi, la ora 
19, pe terenul de sport al uzinelor „Se
mănătoarea". Printre cei care vor evolua 
se numără : Vasile Căruțașu, Andrei Ol- 
teanu, Constantin Simlon, Petre Vă- 
leanca. Petre Constantin etc.

N. Tokacek — coresp. j



i

L. ZANONI (Dinamo) învingător în prima etapă
a „CURSEI MUNȚILOR*

Atenția -tineretului studios, iubi
tor de sport, a fost atrasă luna 
acesta de cîteva mari confrun

tări sportive școlărești, printre care 
și finalele campionatelor republicane 
•școlare de volei-fete și handbal-băieți. 
Organizate de Direcția educației tine
retului școlar din M.I.C. aceste finale 
au demonstrat saltul calitativ al vo
leiului și handbalului*  în rîndul spor
tivilor din școli. In legătură cu des
fășurarea acestor finale, o serie de 
amănunte interesante ne-ati iest ofe
rite ' de înșiși coordonatorii lor — 
pentru volei fete prof. N. Oancea, iar 
pentru handbal băeți, prof. M. Tîrno- 
veanu. Ambii au subliniat în primul 
rînd grija cu care echipele partici
pante la linale s-au pregătit, ceea ce 
a determinat o luptă foarte strînsă în 
care campioanele au fost cunoscute 
abia la capătul ultimelor partide: la 
VOLEI-FETE, echipa școlii medii mix
te din Sînnioolaul Mare (reg. Timi
șoara) — iar la HANDBAL-BAIEȚ1, 
echnn școlii medii mixte nr. 4 din 
Sibiu.

inalele au relevat, și la aceas
tă ediție, faptul că în rîndul 
școlarilor există numeroase ele

mente cu reale aptitudini în sport, 
cum ar fi Elena Racu și Rodica Ne- 
gruțiti (Oradea), Elena Bercea, Elena 
Ceșa, Petronela Safran și Ana Ivan- 
ciov (Sînnicofaul Mare) — Ia volei. 
Valerian Palihonici (Galați). Grigorie 
Eîekeș și Florian Cucu (Sibiu), Flo
rian Gheșa (Bistrița), Marian Enică

handbal, elevi(București) — la 
eleve care sînt în același timp 
fruntași pe școală la învățătură.

Cu prilejul ambelor competiții 
remarcat o preocupare specială 
partea ’ * 
pentru 
tactică 
panții 
t resell 
rești), 
Roșianu, Elena

Ș*
Și

s-a 
din 

profesorilor de educație fizică 
tehnică și pentru orientarea 
a echipelor. Dintre partici- 

la aceste finale, Anca Dumi- 
și Mîhaela Popescu (Bucu- 
Lia Sabău (Oradea), Otilia 

i Neacșu și Adriana 
Stelea (Constanța), la volei, Victor 
Ciocan (Bistrița), Sorin Dima (Burn 
rești), M. Gurs'anoptilos (Moinești), 
Ilie Drăgulescu (Galați), Dan Mihă- 
ilescu (Fjn. Vîlcea), Dieter Kostendedt 
(Sibiu) s-au arătat a Ii „motorul" 
echipelor respective sub raport tehnic 
și mai ales tactic.

Semnalînd, de asemenea, faptul 
că întrecerile finale — cu toată 
lupta pasionată — s-au desfă

șurat sub semnul unei sportivităfi,de- 
săvîrșite, profesorii N. Oancea și M. 
Tirnoveanu și-au manifestat convin
gerea că sportivii școlari sînt sus
ceptibili de progrese tot mai mari. 
Ceea ce li se cete este să se pregă
tească cu atenție — și lucrul acesta 
îl vor putea face foarte curînd, la 
tabăTa de perfecționare de la Toplita 
— pentru a se prezenta cu șanse cit 
mai mari la viitoarele confruntări, 
sportive, în special la campionatele 
republicane de juniori din toamna 
acestui an.

Orașul Stalin 16 (prin telefon). — 
După ritmul în care s-a pornit în 
cursă, era clar că prima etapă va 
avea caracterul de studiu. Așa a și 
fost de altfel pînă la Cîmpina (ju
mătatea drumului) unde plutonul so
sește compact, cu excepția a 5—6 
alergători rămași în urmă din cauza 
unor defecțiuni. Pînă aici am înregis
trat totuși o serie de tatonări între
prinse de cicliștii de la Dinamo și 
C.C.A., indiscutabilii protagoniști ai 
etapei. In virf; la Predeal, sprintul 
pentru clasamentul cățărătorilor a 
fost cîștigat de C. Dumitrescu, urmat 
de G. Șerban, I. Stoica și L. Zanoni.

La întoarcere, din nou încercări — 
este drept nu prea hoiărîte —.efec
tuate de aceiași animatori, alergă

torii dinamoviști împreună cu cei de 
la C.C.A. Inițiatorii evadărilor au 
fost urmăriți atent de rutierii echi
pelor Gwardia și Dosza. Jată-ne a- 
proape de vîrful Posadei, în urma 
unui pluton de peste 35 alergători. 
Sprintul de la Posada prilejuiește în 
sfîrșit o evadare serioasă. Primii pa
tru concurenți sosiți în vîrf. (C. Du 
mitrescu, G. Moiceanu, L. Zanoni, I. 
Stoica) împreună cu G. Șerban și 
Torok se detașează reușind ca Ia Si
naia să acumuleze un avans de 1 
min. 15 sec. La Bușteni, unde avan
sul crescuse la 1. min 35 sec., o ba
rieră de caic ferată pune capăt ac
țiunii, reunind grupul fugarilor cu 
grosul plutonului. Serpentinele Timi-

șului sînt atacate de plutonul masiv. 
Urmează cîteva atacuri întreprinse 
de Torok, Kamintzki, Zanoni, Mi- 
hăilă și alții, dar situația nu se mo
difică și întregul pluton se angajează 
la sprintul final. Ordinea sosirii este 
următoarea: 1. L. ZANONI (D.I) 
4h 17:02 (s-au parcurs 159 km, cu 
o medie orară de 37 km.); 2. A. Șe- 
laru (D.I); 3. Kissdala (Dosza); 4. 
G. Șerban (C.C.A. I); 5. E. Mihăilă 
(Progresul); 6. C. Dumitrescu (C.C.A.
I) ; 7. G. Moiceanu (D.I); 8. V. Do
brescu (C.C.A. I); 9. H. Lasak
(Gwardia); 10. Al. Mitroi (C.C.A.
II) ; 11. G. Torok (Dosza), și încă 
20 de alergători în același timp cu 
învingătorul. In clasamentul pe eclii- 
pe conduce DINAMO I cu 12h 51:06 
urmată de C-C.A. I, Dozsa, Progre 
sul, Gwardia etc. Astăzi 
scară etapa a 
de a treia.

Concursul

doua, iar
se desfă- 
mîine cea

EMIL IENCEC

școlilor sportive 
U.C.F.S.

Brăila 16 (prin telefon). Etapa

După concursul international de motociclism de la Erfurt
Si^cesul repurtat de motocicliștii 

roniîni la marea competiție interna-

• țională de regularitate și rezistență 
desfășurată la Erfurt a avut un larg 
ecou în rîndul specialiștilor prezenți 
la concurs. Sînt comentate favorabil 
performanțele alergătorilor noștri care 
Intr-o întrecere atit de dificilă au 
obținut cu toții medalii de aur și au 
hip'at de Ia egal la egal cu redu
tabila formație a R. Ceh">s!ovace, în
vingătoare în întreceri internaționale 
de mare amploare. Adăugind și lap- 
hd că alergătorii celii au lost bene
ficiarii unor mașini de calitate supe
rioară, comportarea alergătorilor ro- 
mîni rise și mai bine in evidentă.

Intr-o convorbire telefonică cu dele
gația noastră care se află la Erfurt 
am primit următoarele amănunte.

Al. Florea, conducătorul dele pat iei: 
„Performanța noastră este socotită ea 
o surpriză. Toți tehnicienii recunosc că 
romînii vor avea un cuMot greu de 
spus la actuala ediție a „Cursei de 
6 zile". Cel mai bun dintre alergă
torii noștri a fost Gh. Ion. care a ui
mit prin curajul și tenacitatea oe 
a dovedit-o în cele mai grele

A mente".
Gh. ton. alergător: „Mă bucur 

tru performanța pe care am obținut-o, 
dar mai ales pentru faptul că, verifi- 
cîndu-ne potențialul într-o întrecere 
atîf de grea, am căpătat încredere în 
posibilitățile noastre și putem aspira 
la rezultate și mai bune. Toți — fnră 
excepție — am luptat pentru a obține 
performanțe de valoare si efortul ne-a 
fost răsplătit din plin".

M. Cernesc», alergător: „Cred că 
dificultatea întrecerii este elocvent 
ilustrată de cîteva cifre. La clasa 125 
cmc au luat startul 24 concurenți și 
au terminat doar 8 (Mihai Pop me
dalie de aur), Ia 175 cmc au plecat 
42 alergători și au absolvit parcursul 
15 (L. Szabo și Gh. Ioniță medalii de 
aur), la clasa 250 cmc au pornit în 
prima etapă 89 concurenți și au sosit

din cea de a lV-a numai 27 (M. Cer- Delegația alergătorilor noștri plea- 
nescu, Gh. Ion. Szabo, medalii că marți seară din Leipzig spre Bucu- 
de aur) etc. resti.

De la stingă la dreapta: sus: Gh. Ion, Mihai Pop, Gh. Ioniță. dos: L. 
Szabo, M. Ccrnescu, V. Szabo.

ce s-ct

Dan lonescu pe 
în întrecerea de 

modern de la

locul I 
pentatlon

SopM
telefon)VARȘOVIA 16 (prin 

Duminică a luat sfîrșit la Sopot in- 
tî'nirea ...................." "
modern
Romîniei. După disputarea celor cinci 
probe în clasamentul pe echipe primul 
loc a fost cucerit de formația R. P. 
Polone I cu 15.21-5 puncte urmată de 
R. P. Romînă 14.090 p. și R. P. Po
lonă II cu 12.166 p. In clasamentul 
individual un remarcabil succes a 
obținut concurentul romîn Dan lo- 
nescu care, adițiomnd 4.252 p., a 
ocupat locul I. Pe locurile^ următoare 
s-au 
4.189 
3.976 
3.886 
3.870 .
Lichiardopol au ocupat locurile 8 și 
respectiv 10.,

internațională de pentatlon 
dintre echipele Poloniei și

clasat Cerus 
p., Bogdan 
p., Roman 
p., Mazur 
p. Concurență

p. 
p. 
p.

Poiană)
Polonă) 
Romînă)

(R-
(R.
(R-
(R. P. Polonă) 
rornîni Țintea și

Echipa de baschet Real Madrid a 
fost scoasă din cursa pentru Cupa 
campionilor europeni. Prilej de tristețe 
pentru numeroșii suporteri spanioli at 
popularei formații, care sperau că 
baschetbalist» lor preferați vor repeta 
performanța fotbaliștilor, aducînd clu
bului încă un prețios trofeu.

Supărarea lor e cu atit mai mare 
cu cit baschetbaliștii de la Real pără
sesc competiția nu din cauza că vreo 
altă echipă i-ar fi întrecut pe terenul 
de spori. Pînă acum, in toate meciu
rile susținute, campionii Spaniei au 
înregistrat numai succese, calificîndu-se 
în semifinalele întrecerii. Eliminarea 
lui Real din „Cupă" nu are deci nici 
o legătură cu coșurile înscrise și pri
mite, cu evoluția slabă a jucătorilor 
sau cu vreun alt amănunt care ține 
de tehnica sau tactica baschetului. Nu I 
Ei au căzut victima unei hotărîri arbi
trare, a guvernului spaniol care a re
fuzat jucătorilor de la Real viza de 
plecare în U.R.S.S. pentru a întilni la 
Riga echipa S.K.V.O. Pus în fața unei 
situații fără ieșire, clubul a anunțat 
că e silit să abandoneze întrecerea.

Este inutil să vorbim despre absurdi
tatea unei asemenea hotărîri. In ura 
lor neputincioasă față de libertate, de
mocrație și socialism, marionetele din 
guvernul lui Franco au recws la o 
măsură care smulge mpțsca sub care

oraila Io (prin telefon). Etapa a 
H-a a concursului ciclist al școlilor

Bogată participare la

SGriA 16 (prin telefon de Ia co
respondentul nostru). Ediția a VIH-a 
a „Turului Bulgariei" care începe 
miercuri din Sofia, este prima care 
are im caracter internațional. Com
petiția se va ridica la un nivel teh
nic superior deareve de-a lungul 
celor 1615 km. (inr’ărtiți în 10 e- 
tape) se vor întrece 80 de alergă
tori din 8 Țări. Vor lua startul echi
pele naționale a'e Franței, R. P. 
Romine. R. P. F. Iugoslavia, Repu
blicii Arabe Unite, Olandei. Bel
giei. Danemarcei și R. P. Bulgaria, 
precum și o serie de reprezentative 
de orașe si cluburi din R. P. Bul
garia. Printre participanți se află 
I_asseron. Wasco. Lamolez. Grigoire.

sportive U.C.F.S. s-a 
ruta Buzău — Brăila.
care a bătut tot timpul din față a 
stăvilit entuziasmul tinerilor alergă 
ton care porniseră din Buzău într-o 
alură de adevărați foudiști. De altfel 
media orară înregistrată în prima 
oră — 38 km. — este edificatoare în 
această privință. Cu toate că au avut 
de înfruntat vremea potrivnică, parti- 

cipanții la concurs au inițiat acțiuni 
demne de remarcat. Astfel s-a dove
dit utilitatea acestei întreceri rezer
vată speranțelor ciclismului romînesc.

Clasamentul individual al etapei a 
II-a: 1. E. Bărbulescu (Buc) 3 h. 
04:45; 2. S. Duță (Brăila), 3. St. Pe
trescu (Brăila), 4. P. Gref (Orașul Sta
lin), 5. Alex. Zin (Buc.) și încă 5 
alergători, toți în același timp cu în
vingătorul. In clasamentul general 
individual conduce Florea Cucu (Buc.) 
5 h. 04:51, iar pe echipe reprezenta
tiva școlii din Brăila cu 20 h. 19:13.

„Turul Bulgariei"

Dhieux (Franța), Lapage, Buvssc. 
Van Tongerloo, Vindevogel, Volckaert 
(Belgia), Brinkman (Olandă). Pe- 
trovici, Levacic, Vuksan (Iugoslavi?). 
Olsen, Steiman (Danemarca), Nencio 
llristov, Boian Koțev, St. Gheor- 
ghiev, St. Alexandrov, A. Asenov 
(Bulgaria). Echipa Romîniei, Urma 
tă din tinere talente, a sosit Îmi 
seară cu avionul la Sofia. Conducă
torul delegației este arh. Gh. Nico- 
lau, antrenor, Gh. Negoescu. iar e- 
chipa este compusă din: I. Brăță
rii, N. Pelcaru, P. Gane, Gh. Ca’- 
cișcă și D. Munteanu. Prima etacă 
se desfășoară pe ruta Sofia—Dimi- 
trovo (174 km.).

TOMA HR1STOV

desfășurat p< 
Vîntul puternic

Un important eveniment științific internațional

Cel de al XII-lea Congres de medicină 
sportivă de

Intre 29 mai și 3 iunie Moscova a 
găzduit cel de al 12-iea Congres, ju
biliar, de medicină sportivă, la care 
țara noastră a fost reprezentată de 
aproximativ 30 specialiști, medici, 
profesori, antrenori. Congresul a avut 
o reușită deplină atit prin numărul 
națiunilor care au luat parte, cît mai 
ales prin utilitatea și distincția lu
crărilor prezentate.

Orientarea Congresului pe trei pro
bleme extrem de actuale ale medici
nei sportive a oferit fiecărui partici
pant posibilitatea de a se documenta 
în4ranrura care-1 interesează. In afara 
acestor referate de bază au fost înse
rate numeroase comunicări originale, 
care oglindesc munca practică de pe 
teren a diferiților cercetători.

La prima temă, „Starea sportivului 
antrenat și supraan trenat după datele 
morfologice, fiziologice și ale exame
nului clinic", au fost făcute comuni
cări din 14 țări. La tema „Gimnasti
ca și sportul ca mijloc de profilaxie

la Moscova

temut dictatorul Franco?
acestea se ascundeau. Lăsind la o 
parte faptul că această hotărire dove
dește o totală lipsă de patriotism și de 
mîndrie națională, luînd posibilitatea 
echipei campioane a țării de a lupta 
pentru victorie intr-o compejiție de 
mare popularitate, ea dovedește încă 
o dată cine sînt adevărații dușmani ai 
înțelegerii intre popoare și ai coexis
tenței pașnice. Or, la realizarea aces
tor deziderate arzătoare ale tuturor oa-

omenilor cinstiți, sportul își aduce 
prețioasă contribuție.

Ni se pare semnificativ să amintim 
aici că în întreaga istorie a statului 
sovietic nu există nici un caz cind 
U.R.S.S. ar fi refuzat vreunei delegații 
sportive viza de intrare, după cum 
nici o echipă sovietică nu a fost vreo
dată lipsită de posibilitatea de a-și 
apăra culorile în locul unde era pro
gramată să joace. Uniunea Sovietică 
întreține cele mai vaste relații sportive 
internaționale. Numai in anul trecut 
peste 250 de delegații străine au sus
ținut intîlniri pe terenurile de sport din 
U.R.S.S. La rîndul lor sportivii sovie- 
tia au evoluai pe zeci și zeci de sta-

dioane din străinătate.
Toți sportivii care au vizita: patria 

socialismului au fost puternic impre
sionați de că'du-a cu care i-au primit 
oamenii sovietici.

„Nu vom uita niciodată ospitalitatea 
cu care ne-ați înconjurat" — declară 
hocheiștii americani după vizita tăcută 
la Moscova.

„Am fost Incîntați de toate cele vă
zute aici" — spun baschetbaliștii din 
S.U.A. după lungul turneu întreprins 
în U.R.S.S. Toți oaspeții cui avut cu
vinte înalte de apreciere față de spor
tivitatea publicului din U.R.S.S., au 
fost puternic impresionați de mărite 
construcții și realizări ale oamenilor 
sovietici, au văzut cu propriii ochi do
rința fierbinte de pace pe care o nu
trește poporul sovietic.

Tocmai de aceasta s-a temut Franco, 
cruntul dictator care de peste două 
decenii a readus Inchiziția pe pămintul 
spaniol. Încercarea de a împiedica pe 
sportivii de la Real să cunoască rea
litățile din Uniunea Sovietică, să se 
convingă cu propriii ochi de cuceririle 
democrației și socialismului, nu-l va 
feri de „neplăceri", ci dimpotrivă, ura 
poporului spaniol va orește și mai 
mult. Și nu va fi departe vremea cînd 
dictatorul de la Madrid o să dea so
coteală pentru toate fărădelegile făp-

și tratament în afecțiunile sistemului 
cardio-vascular" am ascultat 8 comu
nicări, iar la capitolul „Microtrauina- 
tismele și traumatismele la sportivi, 
etiopatogenia, diagnostic și tratament" 
au fost prezentate 11 comunicări.

După Simpozionul internațional cu 
tema „Explorarea cardio-vasculară în 
practica inedico-sportivă", ținut la 
București în aprilie a. c., țara noas
tră a făcut față cu cinste Congresu
lui jubiliar. Specialiștii rornîni au 
prezentat 19 lucrări, clasîndu-se din 
acest punct de vedere (împreună cu 
R. Cehoslovacă) pe locul secund, pe 
primul loc, cu cele mai multe comm 
nicări, fiind Uniunea Sovietică. însuși 
președintele Federației Internaționale 
de Medicină Sportivă, M. Govaert:;, 
a remarcat și a elogiat delegația R.P. 
Romine.

Congresul a prilejuit totodată o ex
celentă ocazie pentru specialiști de a 
se cunoaște, de a face schimb de opi 
nii și de experiență în vederea găsirii 
celor mai bune metode de pregătire 
a sportivilor. Ei au fost unanimi în a 
aprecia roadele acestui Congres pen
tru progresul cercetărilor în domeniul 
medicinei sportive.

Concluziile lucrărilor au oglindit 
mai mult ca oricînd însemnătatea 
care trebuie acordată culturii fizice 
și sportului ca factor terapeutic im
portant în bolile de inimă, în dome 
niul prevenirii și tratamentului trau
matismelor sportive și, mai ales, în 
elucidarea metodelor practice care 
trebuie folosite pentru aprecierea stă
rii de antrenament, pentru depistarea 
precoce și pentru prevenirea supra- 
antrenamentului.

îmbinarea programului științific cu 
diverse momente recreative cum ar fi 
vizitarea bazelor sportive, a monu
mentelor artistice, a marilor între
prinderi industriale sau vizionarea 
unor spectacole, a oferit participanți- 
lor destinderea necesară în multitu
dinea problemelor discutate în cursul 
zilei. Organizarea desăvîrșită a con
tribuit la întregirea cadrului acestei 
mari manifestări științifice.^

Nu rămîne altceva de făcut decît 
ca acest minunat schimb de experi
ență la care am avut cinstea de a fi 
prezenți să se transforme în muncă 
practică, contribuind astfel la reali
zarea unor performanțe pe care țara 
le așteaptă de la sportivii noștri.

DR. DRAG AN ION 
medic specialist D.O.S.
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REPREZENTATIVA FEMININA A R. P. R 
CONDUCE CU UN PUNCT DUPĂ PRIMUL TUR

Reluarea partidelor întrerupte din 
primul tur 'al meciului feminin de șah 
R. P. Romîna — R.P.F. Iugoslavia 
n-a constituit decît o simplă forma
litate. După un joc scurt, dar foarte 
exact, au fost înregistrate peste tot 
rezultatele scontate. Alexandra Nico- 
lau și-a realizat fără greutăți și com
plicații avantajul material pe cafe-1 
deținea la Rocki-Delak. Cu o piesă 
în plus cîștigul n-a constituit o pro
blemă nici pentru Timofeeva care a 
învins-o numai după cîteva mutări pe 
Rodica Manolescu. Tot timpul ș-a 
menținut egală partida Suturovici—- 
Giuroiu. In cele din urmă cele două 
jucătoare s-au decis să-și împartă 
punctul. Acesta a fost, de altfel, sin
gura remiză din primul tur al me
ciului.

Foarte complicată părea la între
rupere partida Velimirovici—Tzitron. 
Dar șahista iugoslavă a dat în plic 
cea mai bună continuare prin care 
lichida toate amenințările. După a- 
ce'asta, poziția deschisă și foarte vul
nerabilă a regelui a fost fatală ne
grelor.

Astfel, la Încheierea primului tur, 
scorul rămîne favorabil echipei R. P. 
Romîne care conduce cu 4'/2 — 3>/2. 
Maniera în care reprezentantele noas
tre s-au comportat în fața unor ad
versare deosebit de puternice me
rită să fie subliniată și evidențiată. 
Cu mici excepții, romîncele au pres
tat un joc de o excelentă factură teh 
nică. Tînăra Eleonora Gogîlea a de
butat în echipa reprezentativă cu o 
partidă foarte valoroasă, demnă de 
orice concurs masculin de primă mă
rime. Aceleași cuvinte de laudă se 
cuvin Alexandrei Nicolau, Margaretei 
Teodorescu, Elenei Goian.

Primul tiir a arătat că echipa noas
tră poate obține rezultate de valo'are 
chiar și în fața celui mai puternic ad
versar. Este de datoria jucătoarelor 
să confirme ace’asta în cel de al doi
lea tur cînd lupta va fi și mai grea

Avem toate motivele să credem 
în victoria echipei noastre. O victo
rie care o va ridic'a pe primul plan 
al ierarhiei șahului mondial feminin.

V CHIOSE

Concluzii după primele 24 meciuri ale turneului final
...și perspectivele ultimelor 3 întîlniri suplimentare
Azit UJLS.S^-Anglia, Cehoslovacia-Irlanda de nord, Ungaria-Țara Galilor

Ultimele întîlniri din cadrul optimilor de finală ale Cupei Mondiale, 
chiar dacă n-au putut să tranșeze cîteva egalități în clasamente;, au reu
șit totuși să dea primele indicații asupra raportului de yalori care există 
între candidatele la titlu. Astfel, aceste jocuri au reușit să rezolve în bună 
parte veșnicul semn de întrebare care atîrnă asupra echipelor sudamerica- 
ne, atunci cînd acestea joacă in Europa. Rezolvarea este în sens diferit: pe 
de o parte, o echipă care se dovedește a fi in mare formă — Brazilia; pe 
de altă parte, o decepție majoră — A rgentina — completată de alte două 
insuccese latino-americane, furnizate de Paraguay și Mexic.

pe prezența Iui. Winterbottom ar® 
ocazia să mal... promoveze un tînăr: 
A’Gourt (care însă n-a strălucit de 
loc în meci-ul cu Austria).

Cehoslovacia, care părea a-și fi 
compromis șansele kt primul 
meci al seriei (0—1 cu Irlanda 

de nord) a făcut un splendid efort 
de a reintra în lupta pentru califi- 
care. Astăzi, la Malmd, tm'—? e?hi-

Turneul internațional
SOFIA (prin telefon de Ia cores

pondentul nostru). Turneul internațio
nal de șah a continuat vineri cu des
fășurarea rundei a 5-a. Radovici a 
îniîlnit cu albele pe Minev. S-a jucat 
o apărare franceză în care, după nu
meroase schimburi de figuri, s-a a- 
juns într-un final egal de turnuri și

de șah de la Sofia

Reducerea prețurilor 
la unele articole

de sport
C.C. al P.M.R. și a Con- 
Miniștri din iulie 1957, 

la reorganizarea mișcării 
fizică și sport, prevede 

reexaminarea prețurilor la 
sportive în sensul redu-

Hotărirea 
siliului de 
cu privire 
de cultură 
ca sarcină 
materialele 
cerii lor.

Pentru îndeplinirea acestei sarcini, 
Consiliul de Miniștri a aprobat 
tr-o recentă hotărlre, reducerea 
țurilor cu amănuntul la unele 
cole de sport, în medie cu 10 la

prin- 
pre- 
arti- 
sută-

nebuni de aceeași culoare. In această 
poziție cei doi parteneri au căzut de 
acord asupra remizei. Alte^ rezultate : 
Gurghenidze — Țvetkov I—0, Sziiagi 
— Brzoska 1—0, Vukcevici — Bobe- 
kov, Goltz — Gherenski și Pîdevski — 
Panteleev remiză.

Sîmbătă, întîlnind cu negrele pe 
Gurghenidze, Radovici a înregistrat 
prima înfrîngere în turneu, lntr un 
gambit al damei cei doi adversari au 
rocat în părți diferite. Maestrul sovie
tic a atacat pe flancul regelui și ofen
siva sa s-a dovedit mai rapidă decît 
contra-atacul negrului pe aripa damei. 
Albul a câștigat un pion, apoi încă 
unul. Intr-o poziție fără speranțe Ra
dovici s-a recunoscut învins. Alte re
zultate : Gherenski — Panteleev 1—0, 
Goltz — Brzoska 1—0, Minev — Vuk
cevici, Bobekov — Sziiagi, Pîdevski — 
Țvetkov remize.

După șase runde clasamentul este 
următorul:

1—2. Gurghenidze—Minev 4 p., 3—6. 
Radovici, Bobekov, Vukcevici. Sziiagi 
372 p., 7—8 Pîdevski, Gherenski 3 p., 
9. Goltz 2*/ 2 p., 10—11. Țvetkov, Pan
teleev 2 p., 12. Brzoska l’/i p.

TOMA HRISTOV

considerată unanim cea' mai puterni
că, cu 5 puncte din 3 partide și fiind 
singura echipă ■ care n-a primit nici 
un goii, echipa braziliană pare a se 
prezenta în condiții optime. In acest 
sens sînt edificatoare comentariile fă
cute de reporterul postului de radio 
Moscova, Nikolai 
transmisiei 
Brazilia
Braziliei 
tehnica 
mai de 
printr-o 
prinzător

Ozerov, cu ocazia 
meciului de duminică 
U.R.S.S. Cităm: „Echipa 

nu impresionează numai prin 
individuală și viteză, calități 
mult cunoscute, ci mai ales 
excelentă apărare și — sur- 

_• — un foarte bun joc colec
tiv. Brazilienii se apără de obicei în 
zonă, ținînd în fața porții lui Gilmar 
patru oameni: fundașii Sorti, Bellini, 
Nilton Santos și mijlocașul retras 
Zito. Alți doi jucători acoperă mijlo
cul terenului și 4 stau la înaintare. 
Atunci, însă, când sovieticii sînt în 
atac, 
meni 
4-4-2.
Didi, considerat ca și în precedenta 
ediție a Cupei Mondiale,' drept o ade
vărată culme în tehnica fotbalistică". 
Este interesant de constatat că cele 
spuse de Ozerov corespund întru totul 
cu prevederile fostului antrenor al 
naționalei Braziliei, Zeze Moreira, 
destăinuite nouă cu prilejul recentei 
sale vizite la București. Iar semnifi
cativ pentru temperamentul fotbaliști
lor brazilieni este următorul aspect 
redat tot în radioreportajul Iui Oze
rov: „Centrul înaintaș Vava a marcat 
al doilea gol pentru Brazilia... Co
echipierii săi îl iau în brațe, îl săru
tă, îl saltă în sus! In acest moment 
se petrece ceva neașteptat... Vava a 
fost aruncat pe jos și ru se mai poate 
ridica. Un leșin ? lată-l scos pe bra
țe de coechipieri. Brazilia continuă in 
zece oameni..." Vava ă reintrat abia

brazilienii aduc mai mulți oa- 
în apărare și schema ior arată 
Excepțional în atac este interul

a Cupei Mondiale,' drept o ade-

lată o mărturie a dramatismului luptei care se dă pentru titlul mondial. 
Șandor (pe jos, în stingă) a lovit balonul cu capul în plonjon, cu toată f 
opoziția celor patru jucători galezi(portarul Kelsey in centru). Mingea 

va ocoli insă poarta. (Fază din primul meci Ungaria — Țara Galilor, care 
se re joacă azi).

după 5 minute, când și-a revenit după 
mult prea exuberantele felicitări alemult prea exuberantele felicitări 
coechipierilor săi.

Echipa Uniunii Sovietice, deși 
vinsă, a prestat un fotbal 
calitate, fiind des aplaudată

în
de 
de 

cei peste 50.000 de spectatori (recor
dul de pînă acum al campionatului). 
Astăzi fotbaliștii sovietici reiau lupta 
pentru calificare, întîlnind naționala 
Angliei pentru a treia oară în decurs 
de o lună. Dacă din nou scorul va fi 
egal (1—I la Moscova și 2—2 la Gd- 
teborg) și după prelungiri, atunci 
sorții vor decide... In tabăra engleză 
domnește îngrijorare. _ Tom Finney, 
redutabilul extrem stingă, este grav 
accidentat și nu se mal poate conta

Campionatele internaționale de tenis ale R. P. R

NENNOT (simplu femei) și MOLINARI
au cîștigat în finalele de ieri

OH. VIZIRU (dublu bărbafi)

Am plecat ieri seară de la locul 
desfășurării partidelor interesantului 
turneu de tenis din Capitală, pe de
plin mulțumiți, cu convingerea fermă 
că n-am asistat de multă vreme la 
un spectacol de mai bună calitate de
cît cel oferit ieri cu atîta generozi
tate de toți jucătorii care au asal
tat titlurile de campioni internațio
nali ai R.P.R. Regretăm doar că nu 
am putut urmări continuu meciurile se- 
mifinâliștilor sau finaliștilor concursu
lui, din cauza programării lor inevi
tabile, paralel, pe două terenuri.

Uvertura «programului de ieri după 
amiază a fost asigurată de finala 
probei feminine de simplu disputată 
concomitent cu prima semifinală mas
culină de simplu. Primul meci a 
opus sportivei franceze Nennot pe 
jucătoarea maghiară Bardoczi. Jocul 
a fost extrem de echilibrat și poate 
că cel mai echitabil rezultat — dacă 
ar fi posibil așa ceva la tenis, — l-ar 
fi constituit un scor final egal. Dar 
cum victoria trebuia’ să. încline pînă 
la sfîrșit uneia dintre competitoare, 
de data aceasta Nennot a fost aceea 
care a învins : 4—6, 7—5, 7—5.

In general, în această finală ri-am 
prea putut găsi multe momente de‘ 
relaxare. S-a început tare din primele 
gheme, cu schimburi de mingi puter
nice, dirijate variat șt îndeosebi cu 
o concentrare și hotărîre în joc. cum 
rareori am văzui la reprezentantele 
„sportului alb". Bardoczi a excelat în 
primul set, surprinzîndu-și adversara 
cu mingi lovite rapid, cu stopuri ;i 
puse cu iscusință, cu o regularitate 
remarcabilă în acțiuni. Ea a men-! 
ținut alura și la începutul setului H 
(2—0), dar Nennot începe să joace 
mai calm și avînd intervenții la fileu 
din ce în ce mai bune, de unde era

Astdzi au loc ultimele trei finale —
cu 5—4 a obținut trei gheme 
adjudeeîndu-și setul. Condusă 
în următorul (3—1 și 5—3),

condusă
la rînd 
din nou
Nennot a găsit resurse suficiente pen
tru a lupta cu dîrzenie la fiecare

Tînăra jucătoare jrartceză Nennot 
a învins in proba de simplu.

minge, terminînd învingătoare după 
o serie de schimburi spectaculoase la 
care a contribuit din plin și Bar
doczi.

A doua finală a zilei a revenit du
blului masculin Molinari—Gh. Viziru 
care a întrecut cuplul maghiar A- 
dam—Jakfalvi de o manieră destul de 
categorică: 6—1, 12—10, 6—2. Și aci 
în numeroase rînduri aplauzele au 
răsplătit eforturile celor patru sporti
vi angajați în meci. Campionul nostru 
Gh. Viziru s-a înțeles destul de bine 
cu jucătorul francez și chiar dacă 
n-au format un cuplu perfect omogen, 
stilul lor viu, oarecum asemănător, 
cu momente bine inspirate, și nume
roase acțiuni neprevăzute au impus 
superioritatea dublului franco-romîn. 
Adam și Jakfalvi au ripostat cu mai 
multă forță doar în setul al doilea, 
cînd erau conduși cu 5—3 și setbol, 
dar efortul lor nu a avut efectul 
practic scontat, el neducînd decît la 
oferirea unei lupte sportive mult 
„gustată" de public și la uri scor pu 
țin obișnuit.

Semifinalele probei de simplu mas
culin au fost aprig disputate. Moli
nari a cîștigat mai greu decît se aș 
tepta la Adam cu 6—4, 3—6, 6—3, 
6—0 impresionînd cu varietatea lovi
turilor și 
dam prin 
adevărată 
la nivelul 
claritatea

Andreev 
mai prejos 
posibilități nebănuite. Câștigătorul nu 
l-ani putut afla încă deoarece adver-

la situația de 6—3, 3—6, 6—4, 7—9. 
Jucătorul sovietic l-a pasat deseori 
pe Iacobini, retr.arcîndu-se prin rezis
tența sa fizică în fața unui adversar 
mai tînăr. Menționăm că Andreev a 
avut la un moment dat în setul IV 
6—5 și trei meciboluri 1 Dar serviciile 
puternice ale Iui Iacobini și atacurile 
decisive la fileu au stabilit egalita
tea.

Partida continuă astăzi dimineață 
de la ora 9,30. După-amiază la 15,30 
este anunțată finala de simplu băr
bați, iar apoi finalele de dublu femei 
si dublu mixt.

C. COMARNISCHI
N. MARDAN

Concursul hipic internațional 
de la - Wroclav

ușurința executării lor. A- 
vitalitatea lui a fost o 

revelație, el contribuind 
ridicat al meciului și prin 
stilului său.
și Iacobini nu s-au lăsat 
și ne-ati demonstrat și ei

sării și-au i
pînd partida din cauza întunericului

împărțit seturile, întreru-

La Wroclav (R.P. Polonă) a avut 
loc de cttrînd un concurs hipic inter
național la care au luat parte echi
pele reprezentative ale R.P. Ungare, 
R.D. Germane, R.P. Romîne, și R.P. 
Polone. La acest concurs, țara noastră 
a fost reprezentată de călăreții de 
obstacole Mihai Timu, Gheorghe An- 
tohi, Vasile Pinciu și Alexandru Longo. 
Confirmînd forma bună în care se 
află de mai multă vreme, tînărul că
lăreț romîn Al. Longo cu calul Su- 
citu a reușit o performanță valoroa
să în cadrul probei de forță progre
sivă, unde a ocupat primul loc. Un 
binemeritat loc întîi a cucerit și Va
sile Pinciu pe calul Mindir la indi
vidual în Cupa Națiunilor.

Călăreții maghiari au dominat cu 
autoritate concursul de la Wroclav,

pă cehoslovacă înfruntă în meci supl 
memtar pe irlandezi. Nu este exclus ca 
cehoslovacii să-și ia revanșa, deoarece 
echipa lor a mers din ce în ce mai 
bine; în special atacul, în care Farajsl, 
Zikan, Hovorka și Gaidoș vor asalta 
cu elanul tinereții lor poarta apărată 
de Harry Gregg. Acesta din urmă a 
fost un adevărat „erou" (spune co
mentatorul postului de radio Londra) 
în meciul de duminică cu R.F. Ger
mană, cînd irlandezii au ținut tn șah 
pe campionii mondiali.

n interes major prezintă firește 
și al treilea meci de baraj de 
azi, în care este angrenată încă 

o echipă britanică. Țara Galilor joacă 
încă o dată cu Ungaria. (I—1 în pri
mul meci). Vor putea galezii să re
ziste din nou în fața impetuozității 
atacului maghiar ? Greu de răspuns 
pentru că, după cum afiirmă reporta
jele de la Sandwickeo, noua formulă 
de atac a maghiarilor folosită în me
ciul cu Mexic se dovedește cea mai 
tună. Cvintetul ofensiv arată acum 
astfel: Budai, Bencsics, Hidegkuti, Tw~ 
chi, Sandor. Vechiul „dirijor" al at.ț 
cului maghiar, Hidegkuti, va face pro- 
babil zile grele stoperului Mel Charles 
și portarului de la Arsenal, Kelsey, 
stîlpii apărării echipei galeze.

Cîteva caracterizări ale celorlalți 
echipe calificate, care au o pre
țioasă pauză pînă joi. Cea mai 

odihnită este Suedia, care — sigură 
de calificare — și-a permis să utili
zeze 5 rezerve în meciul de duminică. 
In plus, nu trebuie uitat că suedezii 
vor întîlni joi, adversari handicapați 
de dificilul baraj de azi (U.R.S.S. — 
Anglia).

O revelație a turneului: Franța. Gti 
un Kopa excelent creator, cu Fontaine 
inspirat realizator (6 goluri și primul 
loc în clasamentul golge terilor), ata- 
ouil francez a făcut o partidă foarte 
bună cu Scoția și promite să fie un 
adversar redutabil pentru învingătoa- 
rea meciului Cehoslovacia — Irlanda 
de nord. A

Prin prisma existenței acestui han
dicap al jocurilor suplimentare de ba
raj, am putea spune că singurul meci 
din sferturi în care adversarii pornesc 
cu șanse absolut egale este acela 
dintre Iugoslavia și R. F. Germa-nă. 
Ambele echipe beneficiază de odihnă 
marți și, de altfel, par a fi în formă 
bună. De ambele părți, găsim buni 
realizatori (Veselinovici 4 și Rahn 
4) și în special multă putere de luptă. 
Contrar concepțiilor sale din 1954, 
antrenorul Herberger face puține 
schimbări în echipa germană (o sin
gură înlocuire: Klodt în locul lui Alf. 
Schmidt în meciul cu Irlanda de 
nord), Iugoslavii practică același fot
bal de înalt nivel tehnic, iar atacul 
marchează goluri. Confruntarea de 
joi este deosebit de interesantă și ră- 
mîne de văzut dacă iugoslavii vor 
putea să-și ia revanșa asupra campi
oanei mondiale, cîștigătoare cu 2—0 
în ediția 1954 a camiponatului, tot 
în sferturi de finală I
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