
Au luat sfîrșit lucrările 
nferinței naționale a mișcării pentru pace 

din R. P. Romînă
luminică au luat sfîrșit lucrările 
■ferinței naționale a mișcării pen- 
| pace din Republica Populară Ro
lă.
ri continuarea discuțiilor au hiat 
Hntul acad.' Gh. Vrînceanu, prof, 
prg Scherg din Orașul Stalin, e- 
topul evanghelic (C.Ă.) Fr. Miiller, 

Hudițeanu, președintele G.A.C. 
himon Sîrbu“ din regiunea Con- 
hța.
Pin partea Consiliului Național al 
Ineitor din R.P. Romînă, Conte
nt-a fost apoi salutată de către 
ședința Consiliului Național al Fe- 
lor, Maria Rosetti
N SALA AIJ INTRAT APOI 

Mesajsiâ sportivilor adresat Conferinței 
ționale a mișcării pentru pace din

Dragi prieteni,
Km cutreierat întreg c'jpr ns 1 
Impei noastre patrii, purtînd pre- 
indeni gîndurile și sentimentele 

11 te ale sportivilor și întregului 
ktru tineret, totala sa adeziune la 
nferința dumneavoastră, la Ccngre- 

Mondial pentru dezarmare și co
lorare internațională de la Stock- 
ni, la lupta pentru pace a tuturor 

men’lor cinstiți din lume.
Tineretul patriei noastre, urnind cu 
rărire și fidelitate politica tatzrr.ă 
externă dusă de Partidul Mun-ito-
c Pomîn și de Guvernul Republicii 
pulare Romine, este conștient că 
zvoltarea sa multilaterală poate fi 
gurati numai prin construirea so- 
llBmului în țara noas ră, în coci
nile unei păci trainice între toate

• lumii.
dani sportivii și tineretul 

itru muncește și învață, desfășoară 
bogată activitate culturală si sror- 
ă. aducîndu-și astfel contribuția la 
Ha poporului romîn pentru construi- 
i socialismului și apărarea păcii. 
>im viata și vrem să ne bucurăm 

toate binefacerile ei. Urirn războ- 
și pe cei ce-1 uneltesc. Ne este

; Probleme actuale în sportul de masă

membri U. C. F. S. în orașul Tg. Mureș
<n orașul Tg. Mureș se desfășoară 
intensă activitate pentru înscrierea 

noi membri in U.C.F.S. Lucrul 
-sta îl constați nu numai după o 
urlă vizită prin colectivele spor- 
e, rt și atunci cind cercetezi nu- 
roa^le registre și caiete ale tova- 
■u.jW.artin Korch, membru in con. 
lU^BC.F.S. al Regiunii Autonome 
ijhiare, unde este însărcinat cu pro-

EducctHe fizică în parc
cultură

e a puterii 
ioșilor“ ne 

nu numai 
turi vin îu 

a sta pe

Constituie oare parcurile de 
odihnă un mediu potrivit desfășură- 
unor forme văriate și atractive de 

icație fizică a maselor? Chiar dacă 
lă acum s-a făcut la noi foarte pu

tu această direcție, răspunsul nu 
ite fi decît afirmativ. Este de a- 
is să vizităm într-o zi oarecare Ciș- 
xiul sau Parcul Libertății, pentru a 
sta la un adevărat „as'al't" al ca- 
or de bilete pentru plimbările cu 
ca. Popularitatea de care se bucură 
oganul și balansoarele din Parcul 
iertății, roata mare din parcul ,.I.V. 
ilin", ca și animația din fața ame- 
jferilor de tras la țintă și de încer- 

din tradiționalul tîrg al 
dovedesc cu prisosință 
copiii, dar și oamenii 
parcuri nu numai pen- 
o bancă, la umbră, a 

ita o expoziție sau ,.colțul zoologic" 
și pentru a face mișcare în aer 

:r, pentru a-Și măsura forțele si îil- 
nînarea. Iată deci o formă alractiv- 
reativă de educație fizică a mase- 

de deșteptare a gustului pentru 
irt încă insuficient folosită în tara 
istră. Și cine a vizitat parcurile 
cultură și odihnă din Moscova sau 
iapesta și-a putut da seama de 
îplexitatea mijloacelor ce stau Ia 
poziția oamenilor muncii din acest» 
șe în scopul petrecerii unor ore da 
cută odihnă activă în parc.
n cadrul sesiunii Consiliului Con- 
tativ în 
să de la 

referat

problemele sportului de 
Shagov, prof. Efrem Kerte*  
un interesant și documeu- 
asupra posibilităților și 

de a contribui la educația
că a maselor de vizitatori ai parei' ■ 
r. Multe dintre soluțiile propuse rc- 
zintă subiecte de gîudire și uers- 
tive de viitor. Unele dintre ele — 
îa primul rînd amenajarea experi- 

PURTĂTORII ȘTAFETEI TINERE
TULUI ȘI SPORTIVILOR DIN ÎN
TREAGA TARA, ORGANIZATA IN 
CINSTEA CONFERINȚEI ȘI ADU
SA LA BUCUREȘTI ’ DIN CELE 
PATRU COLTURI ALE TARTE ȘTA
FETA, CARE EXPRIMA VOINȚA 
FERMA A TINERETULUI NOSTRU 
DE A APARA VIATA NOUA A 
PATRIEI, A FOST PREDATA CON
FERINȚEI DE CĂTRE MAESTRA 
EMERITA A SPORTULUI AU
RORA POPESCU.

Pastorul Erwin Kock a transmis

(Continuare . in pag. a 3-a)

scumpă pacea, libertatea, bunăstarea. 
Muncim să dăm viață visurilor noas
tre, năzuințelor noastre, idealului nos
tru cel mai sfînt. construirea tineii 
țări socialiste. Sîntem ferm hotărîti 
să apărații cu dîrzenie aceste idealuri, 
cuceririle revoluționare ale poporului 
nostru, pacea și liniștea căminelor 
noastre.

Rugăm delegația mișcării partiza
nilor păcii din R.P.R. la Congresul 
Mondial pentru dezarmare și colabo
rare internațională de la Stockholm 
să exprime întreaga adeziune a tine
retului din țara noastră la lu
crările Congresului și hotărîrea noas
tră fermă de a lupta neabătuți îm
preună cu întreg poporul romîn pen
tru o pace durabilă între popoarele 
lumii.

TRA1ASCA CONFERINȚA NATIO
NAL,\ A MIȘCĂRII PENTRU PACE 
DIN REPUBLICA POPULARA RO- 
M1NĂ !

TRĂIASCĂ CONGRESUL MON
DIAL PENTRU DEZARMARE SI CO
LABORARE INTERNAȚIONALĂ DE 
LA STOCKHOLM!

TRĂIASCĂ PACEA IN ÎNTREAGA 
LUME !

blema evidenței înscrierilor in U.C.F.S. 
și a repartizării timbrelor.

Răsfoind, împreună cu acest vechi 
activist sportiv, registrele și caietele 
de evidență am aflat citeva lucruri in
teresante. Astfel, activul U.C.F.S. iși 
luase angajamentul ca, pină la sfirși- 
tul anului, 10.000 de tineri și virst- 
nici din orașul Tg. Mureș să devină 
membri ' "ai U.C.F.S. Acest angajament

unora 
într-unul

puncte de atracție 
din parcurile Capi ■

mentală 
sportivă 
ta lei — pot căpăta o rezolvare ime
diată. Cu sprijinul Sfatului popular 
a ^Capitalei această propunere ar pu
tea deveni în scurt timp realitate și 
mișcarea sportivă ar putea înscrie 
încă o realizare la capitolul „forme 
și mijloace de educate fizică a mase
lor". (v. a.)
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Absolvenții I.C.F. îmbrățișează cu entuziasm cb

„Toata promofia 1958 în
emarea:

producție!"

In timpul examenelor, studenții de la I.C.F. găsesc un prețios izvor de 
exemplificări practice în urmărirea competițiilor și antrenamentelor de pe 
Stadionul Republicii. In fotografie, un grup de studenți — avînd in mijloc 
pc tov. director Ion Siclovan — asistă la un antrenament.

(Foto T. ROIBU)

a fost îndeplinit pină la 1 Mai, în 
prezent numărul celor care au devenit 
membri ai U.C.F.S. ridieîndu-se la 
11.062, în cele 42 de colective spor
tive din oraș. Rezultatele obținute sint 
lăudabile și ele se datoresc in primul 
rind consiliilor colectivelor sportive 
care au depus o intensă activitate pe 
acest tărim. Merită a fi evidențiate 
colectivele sportive Voința, Ilefor, 
Simo Geza și Dinamo, care se nu
mără printre cele mai mari din oraș 
și în cadrul cărora s-a dus și se duce 
o permanentă campanie pentru înscrie
rea cit mai multor membri in U.C.F.S. 
De asemenea și unele colective mai 
mici (Progresul Sfaturi, Gloria) se 
pot și ele mindri cu realizări însem
nate, deși posibilitățile lor sint mult 
mai reduse. Alte colective (Alimentara, 
Constructorul, I.R.A. 2) deși au făcut 
numeroase înscrieri, intirzie să ridice 
timbrele de la U.C.F.S., ceea ce în
seamnă că munca administrativ-finan- 
ciară din cadrul consiliilor respective 
nu este bine organizată, (a c.).

Marți 24 iunie 1958

Zile de examen

Examenele se apropie de sfîrșit la 
Institutul de Cultură Fizică. Studenții 
.anului III le-au și terminat, ba au 
tăcut chiar și o excursie științifică de 
o săptămînă, în munții Făgăraș, după 
încheierea sesiunii. Cei din anii I și 
II vor da astăzi ultimele răspunsuri la 
întrebările profesorilor. In ceea ce-i 
privește pe cei mari, cei din anul IV, 
aceștia se pregătesc cu mare înfrigu
rare pentru ultima încercare : Exame
nul de Stat. Se remarcă în primul rînd 
la această sesiune, iunie 1958, partici
parea masivă la examene. Procentajul 
de 90% este elocvent, iar notele ob
ținute sînt destul de bune. Institutul

A V-a ediție a Campionatelor inter
naționale de tir ale R.P. Romîne în
cepe duminică pe poligonul Tunari. 
Anul acesta tradiționala competiție are 
o dublă misiune: aceea de a desemna 
campionii internaționali ai R.P.R. pe 
anul 1958 și de a verifica stadiul de 
pregătire a multora dintre pretendenta

8 pagini 25 bani

se mîndrește cu grupe fruntașe, ca de 
pildă, grupa 109 din anul Iii în care 
nici unul din studenți n-a luat notă 
sub 7, majoritatea avînd trecute în 
carnete note de 9 și 10. Același lucru 
se poate spune despre grupa 131 din 
anul 1 și 126 din anul 11.

Dar să ne îndreptăm atenția către 
personajele centrale ale Institutului în 
aceste zile, absolvenții, acei care, tre- 
cînd cu succes ultima sesiune a anu
lui IV, se vor prezenta cu începere de 
mîine la Examenul de Stat. Unul din
tre ei este și Pavel Soos. Atunci c'înd 
l-am întîlnit purta sub braț un dosar 
voluminos.

— Ce reprezintă aceasta ?
— Lucrarea mea de diplomă, inti

tulată „Tactica individuală in apărare 
în jocul de baschet", pe care am pre
gătit-o sub îndrumarea tovarășului a- 
sistent Predescu.

— Spune-mi, ce... tactică recomanzi 
ca să putem sta undeva, în liniște, de 
vorbă ?

— Să căutăm o sală liberă.
Bună idee, dar greu de realizat. Pre

tutindeni examene, consultații indivi
duale și colective, răsfoiri febrile de
cursuri, emoții... In sfîrșit, iată o sală 
mai liberă.

— Ce ai de gînd să faci după teri 
minarea Institutului ?

— Sînt de fel din comuna Nădlac, 
regiunea Timișoara. Vreau să mă întorc 
acolo. In luna mai am fost ia practică 
prin părțile acelea și mi-am dat seama 
ce mare nevoie este de specialiști în 
cultură fizică, ta tot raionul meu nu

L MANOLIU

(Continuare în pag. 3-a)

la titlurile mondiale. Competiția card 
începe duminică vi fi-deci -un edifi
cator examen înaintea campionatelor, 
mondiale de la Moscova. Firește acest 
lucru contribuie la creșterea nivelului 
tehnic al întrecerilor! șl la sporirea 
interesului pentru trâdițion'ala între
ceri pe care o găzduiește în fiecare 
an poligonul Tunari.

Participarea la Campionatele inter-, 
naționale este deosebit de valoroasă.' 
Sportivi din U.R.S.S., Italia, R.F. Ger-, 
mană, R. Cehoslovacă, R. P. Polonă, 
R. P. Ungară, R. P. Bulgaria și, bine
înțeles, din R. P. Romînă vor con» 
cura pe aceleași standuri și din eoni 
frurrtarea lor sînt de așteptat perfor» 
rrfanțe pe măsura reputației numero» 
șilor campioni și recordmeni mondiali, 
campioni olimpici și europeni care se 
vor întrece la Tunari. Astfel la pis
tol viteză, vom vedea în concurs pe 
poligon — cu mici excepții — pe a- 
proape toți protagoniștii de la cam-- 
pionatele mondiale. Arma liberă cali
bru redus și calibru mare, talerele st 
skeetul (prin participarea sportivilor 
polonezi și italieni) că și alte probe 
ne vor oferi dispute pasionante între! 
trăgători de certă valoare mondială.

IIolup, Krebs. Dosztaly, Kun, Gyb-i 
nybru (R. P. Ungară), Horinek, 7o» 
roslav și losef Sulowski, L. Cervenij, 
V. Stiborik, K. Perman (R. Ceho» 
slovacă), Z. Kiszkurno, T. Petekzrc, 
Auterhoff, Skrzep, Sadurski, Jastrzebi 
ski (R. P. Polonă), Bogdanov. Erd-i 
man, Nikitin, Bodriarev (U.R.S.S.), 
sînt numai citeVă nume alese din lo-l 
turtle participanțilqȘ Străini la Cam? 
pîonatele internaționale, care pot tw

(Continuare in pag. 7), _



Ceva

s-a organizat prima „Duminică spor-£ 
s-au întîlnit de multe ori pe terenul 
foarte bună metodă de răspîndire a 
„Du minica sportivă" se organizează în 

ecou în toate celelalte raioane din

- - Așa se făuresc tradițiile! Cu cîțiva ani în urmă, prin 1952 
"tivă" în raionul Slatina. De atunci tinerii din comunele raionului 
"de sport. Și, de fiecare dată, în sat a fost zi de sărbătoare. O 
■■soortului în sate și comune, de întărire a colectivelor sportive, 
"tot mai multe părți, lată o iniția tivă care trebuie să găsească 
-•țară. „Duminica sportivă" trebuie să devină ceva obișnuit, o întîlni re permanentă a tineretului de la 
■ ’ sate. Așa cum tinde să devină în raionul Slatina.
4- Cum se desfășoară o astfel de „Duminică sportivă"? Răspund em- acestei întrebări prin cîteva 
1 însemnări de la o duminică sportivă recent organizată de comitetul raional U.T.M. și consiliul ra
tional U.C.F.S. în comuna Coteana, raionul Slatina, reg:unea Pitești.
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Nu există așezare omenească care 
să mi-și aibă — purtată de la o 
generație Ia alta — istoria ei. Și, a- 
proape întotdeauna, țesută pe întâm
plări și fapte ea este povestită cu 
•respect de cei bătrini celor mai ti
neri, iar la rîndul lor aceștia, de-a 
lungul anilor, copiilor și nepoților. 
Așa am aflat și noi frinturi despre 
oameni, despre viața și năzuințele lor, 
despre locuri unde altădată, cu mai 
bine de un nileniu in 
își mîna spre Dunăre apele sale nă
valnice, care uneori — scăpate din 
stnînsori — se năpusteau până și a- 
supra păduritor seculare de stejar de 
pe creasta dealurilor nmrjite azi Ja 
vii".

Pe aceste meleaguri — spun bă
trânii — după ce îmblînzitul Olt și-a 
mutat albia, au început să vină locui
tori ai văii Mariței fugiți de sub stă- 
pînirea otomană și împreună cu lo
calnicii au statornicit Bolomirul, azi 
comuna Coteana. Oamenii mai vârst
nici mai cunosc și altă povestire. Un 
oarecare țăran pe nume Ion Cotea, 
ș-a răzvrătit împotriva silniciei boie-

N-au prins să

despre oameni și locuri
riilor și luînd drumul haiduciei a bătut 
primiil țăruș undeva în Valea cărămi
zilor. De aici s-ar trage și numele 
comunei și al riașoruhii Cotenița.

Dacă despre paginile prăfuite și 
îngălbenite de vremuri ale istoriei 
cotenenilor, după cum se vede sînt 
unele controverse, despre oamenii și 
locurile comunei Coteana de azi se 
poate spune doar o singură poveste 
pe cit de frumoasă pe atit de adevă- 

urmă, Oltul , rată. Este povestea celor aproape 
șapte mii de suflete — romîni, bul
gari și sîrbi — care laolaltă de a- 
proape un deceniu și jumătate tră
iesc o viață nouă, luminoasă. Este 
povestea celor șase întovărășiri pe 
tarlalele cărora mai bine de 1000 fa
milii muncesc cu sîrg pentru belșugul 
și înflorirea comunei lor. Și mi poți 
să nu dai întîietate unor astfel 
impresii chiar atunci cînd

de 
______ _____ de 
fapt — popasul făcut pe aceste locuri 
ți-a fost prilejuit de... activitatea 
sportivă. Pentru că — ia Coteana — 
sportul face și el parte din povestea 
nouă a celor 7.009 de suflete.

pălească trandafirii

40- de izvoare, femeile purtîndcelor
pe cobiliță cofe și căldări pline cu 
apă, veneau încet, încet, pas cu pas 
pe cărăruia către sat. Din cînd în 
cînd întorceau capul spre coloaina de

...pe coteneni să-i cauți

— Cînd o să fii și la mai mardi)SS^jdii mingea. Nu mai plinge! 
vezi, ie rid fetele!...

sportivi și nu puține dintre ele gîn-
Numai de nu m-ar face de

Ionică al meu !
deau: 
ocară

in Valea cărămizilor

Am mîngîiat cu privirea mănunchiul 
sîngoriu de raze — pus asemenea 
unui simbol pe masa președintelui 
sfatului popular comunal — în di
mineața zilei de 20 iunie, cînd au în
ceput pregătirile. Trebuiau făcute mul
te. Și timpul era atît de scurt ! Dar 
toate s-au făcut la vreme. Entuziasmul, 
spiritul de inițiativă, larga înțelegere 
a organelor locale și, bineînțeles, pasi
unea sătenilor pentru sport au făcut 
ca Valea cărămizilor să-și schimbe 
peste noapte înfățișarea.

Ca din pămînt a apărut arcul de 
triumf — prin care aveau să treacă 
spre terenurile de sport participant» 
la mult așteptata ,,Duminică sportivă".

In adierea ușoară a vîntului, din 
înălțimea stîlpilor împodobiți cu frun
ze de stejar și multicolore flori de 
cîmp, steagurile își unduiau flamu
rile. Mai jos, spre pîrîul Milove'anu- 
Jui, un grup de tineri, pe care mai 
târziu i-am întîlnit pe terenul de fot
bal — sau la întrecerile de trîntă — 
încurcau de zer nisip' pentru amenaja
rea gropii de sărituri.

Intre două transporturi., tînărul 
Călin Gheorghe. m'emibnu al întovă
rășirii „30 Decembrie" se... odihnea 
înoereînd să sară mai mult de 5 m. 
Alți tineri nu mai pridideau cu cositul 
mărăcinilor de la J’ 
iar alții, în afară 
minaseră... mutatul 
lei din comună în 
erau spre sfârșite 
obstacolelor pentru 
totuși, mi era un „du-te-vino“. Nu era 
nici un fel de neorînduială 1 La Sfat 
:— de pildă — Bodor Ștefan, activist 
obștesc, împărțea tinerilor afișe fru
mos scrise de cl pentru difuzarea lor în 
comună. Pe uliță, deputății comunali 
vorbeau sătenilor despre duminica de 
care ne mai despărțea dear câteva 
ceasuri. Ultimele comunicări fuseseră

transmise telefonic tinerilor și... spec
tatorilor din comunele învecinate.

Se înnoptase de-a binetea ! La sfatul 
popular încă mai ardea himina. Erau 
acolo și secretarul de partid al co
mitetului comunal și reprezentanți ai

Acolo erau mai aproape toți. Pe o 
ridecătură de deal unde soarele nu 
izbutise să răzbată prin frunzișul sal- 
cimilor și duzilor, veniseră întovără
șiți» de la „30 Decembrie", de la „7 
Noiembrie", oaspeți de la Izvoarele 
și de la Vîlcele sau Brebeni și Bălă- 
nești. Toți îmbrăcați ca pentru sărbă
toare. Fiecare comună aștepta cu e- 
nsoție să înceapă competițiile.
lată pe „podiumul întrecerilor de tria

tă s-au și prezentat primii concurenți. 
Au împreună 16 ani. Sînt: Sora Petre 
și Florea Paraschiv. Cînd și-au prins 
mâinile pentru a-și disputa întîietatea, 
mama lui Florică a sărit ca arsă, li 
era teamă să nu-i bușească feciorul. 
Ce-au mai rîs oamenii de nepricepe
rea femeii! Apoi însă cînd Florică i-a 
arătat diploma și insigna, a plecat 
capul în pământ oarecum rușinată de 
codeafa ei. In suflet era mulțumită. 
Are un fecior zdravăn.

Au urmat întreceri de trîntă care 
de care mai disputate. întîi au câști
gat cotenenii prin Gh. Călin, apoi cei 
din Brebeni prin Ion Ifrim și iară cei 
din Coteana prin Gh. Radu. Au riști-

Rămas bun”

Aprigă a fost lupta. Fierarul din Coteana și-a „prins" bine adversarul dar. 
spre bucuria celor din Brebeni, înfil nirea a fost âștigată de reprezentantul 

lor.

Pînă au început să joace fotbaliștii, 
miile de spectatori au susținut și a- 
plaudat cursa cidistă, în care nucile 
accidente și abateri de la regulament 
n-au supărat pe nimeni. Dimpotrivă, 
au mulțumit pe spectatori care de
seori au rîs după pofta inimii. Cu tot 
efortul depus de factorul poștal Marin 
Velcu, cursa croîistă pe 1500 m. a fost 
câștigată de Marin Arabela de la dis
pensarul medicail.

Pe terenul de volei, nou amenajat, 
sportivii din Coteana au inaugurat în
trecerile cu victoria lor asupra celor 
din Brebeni. Ei au cîștigat cu 2—1.

Pasionante și îndelung aplaudate au 
fost întrecerile de galop și trap ca și 
cele de alergări în sac, unde primul 
loc a fost ocupat de... doi concurenți: 
Ion Dorobanțu (Coteana) și Ion Cio- 
cîrlan (Izvoarele).

In sfîrșit, a început și meciul de 
fotbal. Pe teren au apărut tinerii fot
baliști din Bălănești și Brebeni. La 
început nu putea nimeni să facă vreun 
pronostic. Echipele jucau la fel de 
bine. După pauză însă lucrurile s-au 
lămurit. Echipa din Brebeni s-a do
vedit mult mai bine pregătită și a

de

întîi

„tribuna oficială" 
de faptul că ter- 
terenului de vo- 

Valea cărămizilor, 
și cu construirea 
pista G.M.A. Și

sfatului popular, ai comitetului U.T.M., 
activiști ai comitetului raional 
U.C.F.S, Se puneau la punct ulti
mele probleme pentru desfășurarea 
manifestațiilor, în cadrul „Duminicii 
sportive".

...Duminică 22 iunie 1 Forfotă pe 
ulițele satului. Toate pregătirile erau 
terminate. Pe biroul președintelui, bu
chetul de trandafiri nu pălise încă. 
Florile rîzind bucuroase parcă, soa- ț" 
reiui, își păstrau aceeași prospețime _ 
ca și acum două zile. f

„Vin goarnele” (

și cei din Izvoarele și Vîlcele. 
cel mai spectaculos meci a fost 
dintre Ghiță al Gorancii, fierar 
Coteana — cel care, cum spun 

ridică tractorul cu o anină

gat 
Dar
cel 
din 
oamenii, ridică tractorul cu o mină 
și Hie M. Ion țăran întovărășit d:n 
Brebeni. Mai tehnic, tînărul Ilia a 
cîștigat întrecerea spre... necazul su
porterilor din Coteana.

un an
Pe ulița mare a satului mult frea

măt, Stimând colbul cu o remorcă 
trasă de un tractor, își fac apariția 
oaspeții d'n Brebeni. Au venit mulți. 
Dar Ștefan Crivineanu, conducătorul 
tractorului, un tînăr tare inimos, vă
zând ce pregătiri frumoase s-au fă
cut a întors tractorul luînd-o înapoi 
spire comuna sa.

— Da’ ce s-a întâmplat, Fănică? 
Nu stai?! — i se adresă un prieten 
din Goteana.

— Ba am să stau, că tare o să fie 
frumos 1 Merg să aduc și pe alții. Să 
se bucure și ei.

Remorca tractorului se mai zărea 
încă atunci cînd dinspre dispensarul 
medical își făcu apariția un grup <fe 
căruțe cu sportivi, suporteri și firește, 
ne^xsițij acordeeniști. Erau cei di.:i 
Vîlcele. Pînă la întrecerea sportivă 
maâ erau două ceasuri. Pe ulița mare 
a satului, sărbătoarea începuse însă. 
Cod a sosit remorca cu cei din Rre- 
beni pentru a doua oară — în fața 
școlii — erau deja încolonați aproape 
200 de sportivi. Puțin fflai tîrziu au
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sosit și călăreții și trăpașii fermei 
elită din Brebeni. In pitoreștife 
costume naționale, de o parte și 
alta a drumului, se rinduiseră zeci 
copii, săteni și invitați ai conninelar 
învecinate. p ’

Parcă mai lipsea ceva. A fost dea-'sa P° llîn 
juns să strige doar un singur ține,' 
Sandu al tei Nicolac Toader: „Vin 
goarnele 1“ Și chiar șs cei care mai 
zăboviseră în bătătura caselor au 
pornit-o spre școală. Știau că odată! 
cu venirea fanfarei de copii din Sla
tina, începe „Duminica sportivă".

de\ 
lor/ 
de f La multe din 

Isau de juniori la

cîștigat cu scorul de 5—1. Ștefan Cri 
vineanu (interul dreapta), lîie M. Ion 
(centru atacant) și alți componenli a 
echipei au luptat cu multă dragoste 
pentru victoria echipe; lor. Altfel ni 
puteau ajunge în finală.

Iar în finală, aceeași dorință de 3 
reprezenta cu cinste comuna i-a ajutai 
să învingă și echipa din Coteana cu 
scorul de 4—1. Aproape 3000 de spec
tatori — cifră record pentru întrece
rile sportive din satele raionului Sla
tina — au aplaudat pe tinerii din Bre
beni ca și pe toți ceilalți care au par
ticipat la întrecerile de fotbal, atle
tism, velei, ciclism, călărie, tir etc.

Și nici cînd ultimii concurenți își 
strângeau prietenește miinile, în timp 
ce amurgul liniștit învăluia Valea că
rămizilor, oamenii nu se îndurară să 
plece spre casele lor. Fusese atit dr 
frumos! Atîfâ tinerețe și voioșie! A- 
tîtea amintiri. Din cînd în cind in 
urma noastră se auzeau frinturi <Jt'i 
cîntecele țăranilor. Printre acestea, ca 
o unduire alene de valuri se j^efa 
și mai mult glasul minuna: i^Hlne- 
rei Niculina Tîrceogeanu, trtriWa a 
întovărășirii „30 Decembrie".

Oamenii o iubesc pe Nici lina — pe 
această „jună Rodică" d-s Coteana și 
pentru munca depusă in întovărășire 
și pentru frumusețea cântului ei. Și c 
numesc din toată inima: privighetoa
rea satului.

Ia Pițigoi și prietenul
Să vă spunem mai 

eronl acestui ultim capitol, 
mai tînăr sportiv din comună cu car
net de membru al U.C.F.S. Are doar 
14 ani. Ge sport preferă? Credem că 
nici el n-ar putea să răspundă. Ii e 
dragă deopotrivă mingea de fotbal (și 
e un jucător renumit în comună) ca 
și cea de volei sau oină. Ii place să 
alerge la cros, să sară obstacolele, 
predilecție justificată de... antrena
mentele făcute pe gardurile comunei, 
de la care păstrează destule... măr
turii vizibile. Piținoi este prezent la 
toate întrecerile ’ sportive.
nu-1 vezi umblînd singur. Alături de 
el, nelipsit la sport și la joacă este 
bunul lui prieten N'ehi.

Ne-am luat rămas bun de la mulți 
oameni, cu mulți am legat prietenii. 
Și tîrzw, cînd am lăsat în urmă sa
tul, ne simțeam cuprinși de o umbră 
de tristețe. Despărțirea de Piti goi și 
prietenul său ne-a fost însă cea mai 
grea. Nu se poate să nu prinzi drag 
de acești tineri, să nu te bucuri îm
preună cu ei de faptul că în mișcarea 
noastră de cultură fizică și sport se 
găsesc ----------- —’—■t:
capabili 
ta te.

școlar bogat

competițiile școlare 
care am asistat în 

ultima vreme în Capitală, ani văzut 
urcîrtd pe treapta cea mai de sus 
_ , *i  învingălorilor tineri
având înscrise pe tricouri trei ini- 

, j.tale: S.S.E. Cele trei iaițiale înseam- 
I r nă: Școala Sportivă de Elevi.
3 Această unitate școlară de ua fel 
/deosebit își afirmă tot mai preg- 

năat prezența în sportul bucureștean.
£ Cei 812 elevi sînt împărtiti în 8 secții 

Proaspăt văruite, strejele din fata ?e 5*!™™  sP°rț- Șim;
porțilar te îndeamnă parcă să stai s naSl,M. baschet, volei, handbal, moț, 
la taifas la umbrarul duzilor, mai a-îț-3”0^ 31 Kunnastlca artistica F- 
les în zilele de sărbătoare. C 1®V1 dintre cei mai tafentați de la

/toate școlile Capitalei urmează cursu- 
țrife acestei școli sportive (eșalonate 
( pe o durată de 4 anii sub îndru

marea unui corp de profesori și an- 
o înaltă calificare, 
realizările obținute

Elevi din Bucu- 
1957—58. despre 
înregistrat sub 
activitatea școlii

C:nd strejele rămin stinghere... 
In această duminică, strejele au^ 

rămas însă stinghere, părăsite. Doar£ ‘re^°r/^fu 
ici, colo, «te un bătrîn, lăsat să ' 
grijească fie de bătătură, fie de 
mici de-acasă, șoptea molcom, 
pentru sine:... _ „Cum mai trec 
anii !“...

Dinspre vii se auzeau încă sunetele ( - • 
melodioase ale fanfarei. J?e drumul • analiză a muncii/ Această

ffl- 
cei 
ca 
fi

deDespre
,j | Școala Sportivă de

«ști îti anul școlar 
țț progresul simțitor 
jtoate aspectele în 

< în acest răstimp, s-a vorbit pe larg, 
4 -a curînd, cu prilejul unei ședințe de 

T ședință

său
cine este 
Este cel

Niciodată

asemenea pasionați sportivi 
de cele mai minunate rezui-

Ne gîndeam pe drum la 
cind ne am luat rămas tun 
țigoi și prietenul lui, cînd cei doi spor
tivi, strîngîndu-ne mîna cu dragoste 
ne-ati spus: „Avem teren de fotbal și 
volei, am primit și echipament... Li 
toamnă îi batem pe toți!"...

Reportaj de V. GRĂDINAR U 
și D. GIRLEȘTEANU

de la Pi

Organizarea „Duminicii sportive" 
în comuna Coteana, raionul Statuia 
n-a fost o treabă deloc iișoti. 
Pentru acest lucru s a cerut 
efort și spirit de inițiativă. Di^K 
cei care au sprijinit și care au^ 
muncit deosebit cu această ocazie, 
amintim pe; — Coiistar.tm Nîc 
secretar al comitetului r. !or«*i  
U.T.M., Teodor CorneT.n, tehnician, 
raionul U.C.F.S. Slatina, — Wctnr 
Gogolan, instructor raional U.T.M 
— Ștefan Bodor și Mugurel Năs- 
tase, activiști obștești. — Marin 
Dumitrescu, președintele sfatului 
popular comunal — Mariana losi- 
fescu, profesoară de educa'ie fizică 
din comuna Coteana. — Constanța 
Staicu, învățătoare din comuna Co
teana.

realițări pentru Școala Sportivi
»evi Jin București

condusă de tov. inspectoare Sirbu- 
lescu, din partea secției de Invăță- 
inînf a Capitalei, s-a bucurat de pre
zența a numeroși oaspeți: tov. Ho
gea, vicepreședintă a Comitetului 
Executiv al Sfatului Popular al ra
ionului Tudor Vladimirescu, tov. 
Cumpătă, șesuî secției de învățămini 
a aceluiași 
recției Educației Tineretului 
din ' ” - - -
lui Sportiv Școlar, numeroși profesori 
de educație fizică 
să

raion, reprezentanții Di-
■ — • - - Școlar

M.I.C., ai Federațiilor, ai Clubu-

și alții. Am țintit 
prezentăm această bogată parti

cipare, pentru că ea reflectă interesul 
deosebit cu care este înconjurată 
Școala Sportivă de Elevi din Bucu
rești preoc'iparea activă pe care o 
manifestă Ierurile respective peiftru 
ca școala să-și îndeplinească obiec
tivele. S-au subliniat cu prilejul a- 
cestei ședințe rezultatele pozitive ob
ținute de școală datorită muncii în
suflețite desfășurată de directorul ei, 
prof. Romulus Spirescu, și de nrofe- 
sori ca: Angela Filip, Elvira Chivu- 
lescu, Ion Avram, Robert Podlaha, 
V. Tibaou, Fr. Spier, V. MociOni, 
D, Gîrleanu, N. Schreiber. N-au- fost

ocolite însă nici lipsurile care ai 
frînat activitatea școlii, ca de pildă 
un control insuficient asupra proce 
sului de instruire, ceea ce a făcu 
posibil ca unii profesori, de exempli 
Violeta Zăvădescn, să-și
îndatoririle și să obțină . _____
slabe; lipsa unei legături mai strinsi 
cu profesorii de educație fizică de 1: 
toate școlile, pentru mobilizarea nu 
mai a elementelor cu adevărat dotat 
pentru sport și fruntașe la învăță 
fură; stabilirea planului de 
după începerea anului 
care a dus la serioase 
nizatoriee, etc.

Sarcinile care stau 
în fața Școlii Sportive 
și mai importante. Școala are rolu 
să promoveze în secțiile și echipei 
Clubului Sportiv Școlar pe cei nu 
buni dintre elevii săi. Școala și- 
propus să se situeze, la toate discipli 
nele la care activează, pe primii 
plan în com eti'file de juniori.

Acum, în. zilele vacanței. 
Școlii Sportive de Elevi 
tează. Sînt prevăzute în 
antrenamente, competiții,

neglijezi 
rezultați

inline
școlar, fap 

greutăți orga

în continuat 
de Elevi sîn

activitate 
nu înce 

continuar 
deplasări.



Un minunat festival sportiv școlar Tufnee Je propagandă pentru 
popu!ari?area kalterelor

%

așteptările. Micii 
grația și suplețea 
un omagiu ideii 
in Sport, expri-

Ceea ce ne-au arătat in duminica 
tea elevii și elevele din orașul de 
poalele Feleacului a fost mai mult 

cit o demonstrație sportivă (sau un 
•stivai sportiv școlar" cum fusese 
untat). A fost o impresionantă sim
ile a tinereții, un mesaj al vieții 
bucuriei / 

frumusețea exercițiilor de ansamblu 
depășit toate 

ortivi au adus cu 
•stei lor fragede 

multilateralitate
stă prin sugestive fragmente din 
rnnastică, sorimă, notație. canotaj 
'. Spectatorii prezenti in tribune — 
■itei, părinți și colegi ai sutelor de 
•alerine" și sportivi care au dat 
iață iddii acestui festival sportiv 
olar (concepția aparține prof. Ion 
rurtu, directorul școlii sportive de 
-u< din localitate) au aplaudat cu 
ildură fiecare exercițiu, compleiind 
•m însăși participarea lor, cadrul 
•rbătoresc al evenimentului.
In final, trupurile tinere au ale fl
it cele patru litere ate cuvtntului 
ACE, simbol al nădejdilor lor, a- 
’esat părinților din tribune ca și pă- 
nț Hor de pretutindeni. Adresat ce
gilor ae pretutindeni. Adresat va-

Grație, îndemînare și siguranță — iată calitățile cu care elevele școlilor medii 
din Cluj au cucerit spectatorii prezenți în tribunele stadionului „Gh. Gheor- 
gtiiu-Dej", la recentul

canței care începe și 
clujeni și-o doresc — 
turor elevilor de pe 
tele — 
bucurii.

Iată marele mesaj al festivalului 
sportiv școlar de la Cluj...

Teofil Balaj, coresp.

festival sportiv școlar. (Foto Z. MfCLEA)

Federația Romînă de haltere a luat 
frumoasa inițiativă de a întreprinde 
turnee de propagandă tn diferite 
orașe din țară. Cu cîteva luni în 
urmă, un asemenea concurs s-a bu
curat de un succes deosebit la Cîm- 
pina și Baia Mare unde sălile au fost 
arhipline cu numeroșii simpatizanți 
ai acestui sport.

Inițiativa de a organiza asemenea 
întreceri în orașele unde sportul cu 
haltere este mai puțin cunoscut a 
fost continuată. La Piatra Neamț, du- 
minică au evoluat cîțiva dintre cei 
mai buni halterofili, în frunte cu 
Lazăr Baroga și Tiberlu Roman, a 
căror demonstrație s-a bucurat de 
un succes deosebit. Interesantă este 
declarația antrenorului federal Ștefan 
Petrescu care a însoțit lotul haltero
fililor noștri. Intrebîndu-1 despre uti
litatea acestor turnee demonstrative. 
Ștefan Petrescu ne-a spus:

„Sportul ■ halterelor Stre multi sSSs 
patizanți în toate orașele țării. Din 
păcate, multi dintre ei cred-—în mod! 
greșit—că pentru practicarea haltere
lor trebuie să fii foarte înalt și solid 
(ca și Cazani). Ei bine, în aceste 
turnee vreau să demonstrez (și sper 
să reușesc) că bara poate fi ridica
tă și de oameni cu o greutate și 
înălțime obișnuită. De aceea, în de
monstrația de la Piatra Neamț din 
lot au făcut parte halterofili de ca
tegoriile mai mici de greutate.

In felul acesta, spectatorii s-au con
vins o dată în plus de utilitatea prac
ticării halterelor, în scopul dezvoltării; 
fizice, a rezistenței și forței fizice.

Asemenea turnee se vor mai organiza- 
în acest an și in aîte centre și anr 
convingerea că ele își vor atinge; 
scopul: mărirea numărului halterofi
lilor în întreaga țară“.

pe care elevii 
și o doresc tu- 
toate continen- 

veselă, senină și plină de Scurt popas prin sălile de box craiovene

Au luat sfirșit lucrările 
onferinței naționale a mișcării pentru pace 

din R. P, Romină<

u:

(Urmare din pag. 1)

eea Conferinței salutul parfj- 
anilor păcii din Austria.
Au urmat 

foca de la , _ ________
bievozi, regiunea Oradea, prof. dr. 
lenri Aubert din Timișoara, Meh- 
iet lacub, șeful cultului musulman 
in R.P.R., Mihai Gh. Bujor si arad 
ador Arghezi.
După încheierea discuțiilor pe mar- 

inea raportului, prezidiul a anunțat 
i aplauzele puternice ale asistenței 
ă, în afară de delegațiile străine 
rezerate, partizanii păcii din alte 
«ri an ținut și ei să salute Con- 
îrința națională a mișcării pentru 
ace din R.P.R. S-at» primit mesaje 
e salut din Belgia, R Cehoslovacă, 
lveția, Finlanda. Japonia, Sudan și 
uedri. S-au primit de asemenea 

din 
între- 
unor 

ca și

la discuții ing. Gh- 
exploatarea minieră

membru în Consiliul Mondial al 
Păcii.

Acad. Mihail Ralea a mulțumit 
pentru încrederea acordată și, în nu
mele injregii delegații a asigurat că 
membrii ei vor exprima la marele 
congres al popoarelor voința fermă 
a poporului romin de a apăra pa
cea.

Artista poporului Aura Buzescz a 
dat citire mesajului adresat de că
tre Conferință Congresului mondial 
pentru dezarmare și colaborare in
ternațională.

In cadrul Conferinței naționale a 
mișcării pentru pace din R.P. 
mină — se spune printre altele

Ro
ia 

mesajul adresat marii intikiiri a po- 
mai

S-au primit de 
omeroase telegrame de salut 
artea colectivelor unor mari 
rinderi industriale din țară, a 
nități socialiste din agricultură 
in «jartea mai multor personalități 
lej^hiii științifice și culturale.
I^Jnntirraarea lucrărilor prof. univ. 

lean Livescu, prorectorul Universi- 
ăȚu „C. I. Parhon“ din București, 
> făcut propuneri pentru noul Comi- 
et național pentru apărarea păcii 
lin R.P.R. Noul Comitet a fost ales 
ii unanimitate, intr-o atmosferă de 
nare însuflețire, 
ac parte bărbați

nți ai poporului 
taților naționale 
nncitori, țărani 
» știință și artă, reprezentanți ai 
ilteior, gospodine etc.
Ing. Oliviu Rusa, prim secretar al 
-S.I.T., a propus apoi componența 
îlegaliei romîne la Congresul mon

dial pentru dezarmare și colaborare 
internațională de la Stockholm De
legații la Conferință an ales în una
nimitate pe reprezentanții poporului 
nostru la marea întîlnire a pocoarefor 
c#re va avea loc tuna viitoare. Dele
gația este alcătuită din 14 persoane 
în frunte cu acad. Mihail Ralea,

Din noul Comitet 
și femei, reprezen- 
ronăn și ai rnino- 
din țara noastră, 
muncitori, oameni

poarelor — reprezentanții celor 
largi pături ale poporului romin — 
muncitori, țărani, intelectuali, frun
tași ai organizațiilor obștești, perso
nalități de seamă ale vieții științifice 
și culturale, conducători ai cultelor, 
bărbați și femei de diferite naționali
tăți — și-au afirmat adeziunea de
plină la nobilele țeluri ale Congre
sului de la Stockholm: unirea forțelor 
iubitoare de pace de pe toate conti
nentele în vederea unor noi și pu
ternice acțiuni comune pentru slăbi
rea încordării internaționale, pentru 
înțelegere și colaborare pașnică în
tre state, indiferent de orînduirea lor 
socială.

Mesajul, care urmează să fie trans
mis la Stockholm de către delegația 
romină Ia congres, a fost aprobat cu 
vii și îndelungi aplauze.

Prof. Ion Creangă, rectorul Univer
sității „AL f. Caza** din lași, a ros
tit apoi cuvtntul de închidere. El a 
sublimat însemnătatea Conferinței 
naționale a mișcării pentru pace din 
R.P.R.

Cu aceasta, Conferința națională a 
mișcării pentru pace dia Republica 
Populară Romină a luat sfîrșit.

Craiova este unul dintre centrele 
care au alimentat din abundență boxul 
romînesc cu elemente de valoare. Nu
mele unor pugiliști ca Anton Osca, 
Marin Alexandrescu, Ion Gorun, Marin 
Gașpar iar în anii din urmă cele aie 
lui Petre Zaharia, Mihai Stoian, Mf- 
hai Trancă ș.a. au figurat și figurea
ză la locuri de cinste în boxul romî
nesc.

Și în prezent la Craiova există o 
pasiune vie în jurul ringurilor, reu
niunile pugilistice fiind vizionate de 
un mare număr de spectatori. Comisia 
legională de box (președinte tov. Ion 
Cetățeanu) se străduiește să ridice ac
tivitatea pugilistică pe trepte superioa
re; de Ia începutul anului și pînă a- 
ctmi au fost organizate 40 de reuniuni; 
există un număr apreciabil de boxeri 
de categoria I; în conducerea secțiilor 
de box activează antrenori pricepuțica: 
Petre Alexandrescu, Gh. Duduieanu, 
Gr. Schileru, Marin Alexandrescu etc. 
Și totuși boxui craiovean n-a atins ni
velul Ia care are dreptul. De ce? Răs
punsul ni l-a dat o vizită în colectivele 
cu secții de box acolo unde de fapt 
boxerii sînt crescuți și cizelați.

Nu greșim afirmînd că punctul ne
vralgic al boxului craiovean îl consti
tuie insuficientul sprijin acordat spor
tului cu mănuși de conducerile unor 
întreprinderi, de unele colective spor
tive. Fentru că degeaba există o comi-

sie regională care se străduiește să ru) există în linii mari aceeași 
realizeze ceva, dacă colectivele cu sec- situație. In ciuda faptului că a obti- 
ții .de box nu sprijină munca antre- nut cîteva rezultate promițătoare (prin- 
noriior. Majoritatea antrenorilor se Jre altele, 5 campioni regionali, 2 cam-» 
plîng și uneori pe bună dreptate pioni de zonă, 6 boxeri de categoria
că nu sînt sprijiniți de conducerile I), și că ar putea să se ridice Ia ni-» 
întreprinderilor respective. O singură - • ■ - .................
excepție: antrenorul I. Mihăilescu de 
la Dinanio-Jiul care are de altfel una 
dintre cele mai puternice secții de box 
din oraș. Dar „cu o floare"...

La Eleclroputere (antrenor Gh. Du
duieanu), în schimb, condițiile create 
activității pugilistice sînt cu totul im
proprii. Aci, foarte mulți tineri ar dori 
să practice această disciplină, dar la 
primul contact cu sala de antrenament 
se iasă păgubași. Și au dreptate: 
o sală insalubră (care poate periclita 
chiar sănătatea boxerilor) îi îndepăr
tează pur și simplu. Mai multă înțe
legere și sprijin din partea conducerii’ 
întreprinderii ar ușura mult munca 
antrenorului Duduieanu și ar satisface 
dorința zecilor de tineri de a se iniția 
în tainele boxului. Dar nu numai la 
Eleclroputere se prezintă astfel situa
ția. Mulți tineri talentați vin în sălile 
de antrenament ale colectivelor Voin
ța (instructor Vasile Siniion), Loco
motiva (antrenor Gh. Lungu), Automo
bilul (antrenor Marin Alexandrescu), 
dar puțini reușesc să se afirme, tocmai 
din cauza lipsei de sprijin. Și la C.S.A. 
Craiova (antrenor Gr. Schile-

velui formațiilor fruntașe, tînăra sec
ție de box de la C.S.Ă. este departe» 
de a găsi înțelegerea necesară.

Acestea sînt faptele. Firește, exce
lentul material uman de care dispune- 
boxul craiovean și antrenorii califi
cați care conduc secțiile de box pot 
ridica sportul cu mănuși din regiunea 
Craiova pe o treaptă mult superioa
ră. Cu o condiție; să se acorde atenția 
cuvenită acestui sport cu veche tradi-» 
ție.

R. CALARAȘANU

hi anul școlar 1958/5*?’ 
vor funcționa

(Agerpres)

(XXXI) VISUL UN O R A ...

Absolvenții I. C, F. îmbrățișează
cu entuziasm chemarea

„Toată promofia 1958 în producție!
(Urmare din pag. 1)

ii

I.

activează acum nici un absolvent I.C.F. 
Eu voi munci la școala din comună, 
dar m același timp voi ajuta — pe 
măsura priceperii mele — activiștilor 
U.C.F.S. și celor două colective spor
tive. Am atîtea proiecte în minte... 
Abia aștept să le pot da viață...

Va reuși Pavel Soos ? Profesorii și 
colegii lui spun că da. Ei acordă întreg 
creditul acestui utemist fruntaș care 
sesiuni întregi și-a trecut examenele 
numai cu nota maximă.

„Soos nu este un exemplu izolat, 
ne spunea prof. Leon Teodbrescu, șe
ful catedrei de jocuri sportive. Față de 
anii trecuți, se observă o schimbare 
în mentalitatea absolvenților noștri. 
Toți vor să lucreze acolo unde se simte 
mai mare nevoie de cadre specializate, 
toți vor să îmbrățișeze munca peda-

gogică directă. Sînt sigur că nici unul 
dintre ei nu se va mai angaja la... 
„Aprozar" numai de dragul de a ră- 
mîne în Capitală, așa cum s-a întîm- 
plat cu unii în trecut Ei au înțeles că 
școlile din întreaga țară îi așteaptă".

Să fie o schimbare întîmplătoare de 
mentalitate ? Fără îndoială că nu. 
Activitatea desfășurată de organizația 
U.T.M. și-a spus cuvîntul. „Absolvenții 
noștri au îmbrățișat cu mare entu
ziasm chemarea colegilor lor de la 
Institutul Agronomic din București: 
„TOATA PROMOȚIA 1958 IN PRQ- 
DUCȚ1E!“, ne spunea secretarul or
ganizației U.T.M. de la I.C.F., asisten
tul Alexandru Forța.

Succes la Examenul de Stat, absol
venți ai I.C.F. și succes în îndeplini
rea năzuințelor cu care veți porni în 
viață de pe băncile Institutului I

Sîntem în măsură să facem cunos
cută o veste așteptată eu mult inte
res de către tineretul studios din 
școli: (Ministerul Invățămîntului și 
Culturii a hotărît să extindă rețeaua 
de școli medii cu program special da 
educație fizică, în anul școlar 1958/59 
urmînd să funcționeze școli similara 
și_ la Cluj, Tg. (Mureș, Galați și Rm. 
Vîlcea, orașe cu o puternică tradiție 
sportivă. Măsura este o rezultantăfi- 
rească a faptului că primele școli de 
acest fel, înființate la București. Timi
șoara și Orașul Stalin, s-au bucurat 
de un succes deplin. încadrate cu cei 
mai competenți profesori de cultură 
generală și de educație fizică, acesta 
școli și-au atins scopul, de a forma 
elevi cu o temeinică pregătire intelec
tuală și cărora — dat fiind aptitudi
nile lor — să li se dezvolte paralel 
gustul pentru sport, pentru practicai 
rea culturii fizice pe baze științifice, 
cu largi perspective către activitatea 
sportivă de performanță.

Pentru cei care nu cunosc esența! 
organizatorică a acestor școii, preci
zăm că programa lor analitică de stila 

este echivalentă cu aceea a tutu-» 
școlilor medii de cultură generală, 
singura deosebire că în locul ore- 
de politehnizare se efectuează — 

aceiași volum — ore de educație-

dii 
ror 
cu 
lea
la , 
fizică. După absolvire, elevii școlilor 
medii eu program special de educație, 
fizică pot susține examene de admi-f 
tere în atice institut de învățăraînsfl 
superior, pregătirea lor conferindu-la 
din plin acest drept.



!&țsemnâri dupâ mareîe record
De data aceasta' crainicul concursu

lui n-a mai trehijit să ceară specta
torilor să păstreze liniște... Vorbele 
unora au rămas atîrnate pe buze, 
privirile tuturor s-au ațintit spre groa- 
pai de sărituri, antrenorii au și uitat 
să mai anunțe „turele" alergătorilor 
de la 5.000 m... O liniște deplină s-a 
așternut peste stadionul din Cluj, 
o’ liniște atît de perfectă că am avut 
impresia — și aceasta n-am simțit-o 
mimai eu... — că aud bătăile inimii 
celor de alături.

Iolanda Balaș se află pe pista de 
etan față în față cu ștacheta coco
țată sui' de tot, tocmai la 1,80 m. 
Pentru -o clipă s-au întrerupt toate 
celelalte probe (căci nimeni nu a vrut 
să piardă o asemenea clipă istorică...). 
Pînă și alergătorii de la 5.000 m pri
veau din cursa lor spre locul sări
turii...

Un elan perfect 
PUternică și corpu 1 
Jc: mai bune .c..r.t..„. >_ « iuum, o-.i 
înălțat și pentru cîteva fracțiuni de 
secundă plutește în aer. Totul se 
desfășoară atît de rapid, că aproape 
nici nu ai timp să observi toate a- 
mănuntele. Iolanda este 2____
ștachetei, a trecut-o, dar... în cădere 
atinge bara de: metal care cade...

Ion Soter, concentrat la maximum, 
ca și cum el s-ir. fi aflat în fața șta
chetei (ca o curiozitate, exact aici la 
Gini, la aceeași groapă, în urmă cu 
C r.'ii el reușise primul rezultat de 
peste 2 metri), a simțit toată mișca
rea elevei sale și a seziisat imediat 
în ceea ce a constat greșeala.

. O nouă încercare! De data aceasta 
în nisip aterizează numai săritoarea: 
bara alb-neagră 'ă rămas sus !... Ceea 
ce a urmat, nu poate fi descris prin 
cuvinte 1

Miile de spectatori se îmbrățișează 
si scandează într-tm singur glas: 
Bravo I o 1 i! In timpul a-

mânui nostru... „Ce 
pot să spun? Sînt 
copleșit de acest 
1,80 m și de cli- 
pelt care 1-a-u pre
cedat imediat. Sînt 
fericit, fericit, feri
cit...".

Mai -tîrziu, cînd 
și Soter își mai re
venise, am avut 
posibilitatea să dis
cutăm la „rece" :

— „Deși încă 
din 1954 am avut 
convingerea că loli 
va sări într-o zi 
peste 1,80 m, acum 
cînd a reușit acest 
lucru, încă nu-mi 
vine să-mi cred o- 
chilor. Te rog 
să-mi faci și mie 
o fotografie cu să
ritura la 1,80 m. 
Ea va rămîne pes
te ani ca martorul 
cel mai fidel al a- 
eesfei mari izbînzi 
sportive".

„1,80 m repre
zintă pentru loli ' 
— a continuat So
ter — încununarea unei activități 
sebiife, care-1 cinstește pe
sportiv indiferent de sportul
care acesta îl practică. Iolanda a fost 
și este o elevă foarte conștiincioasă 
și extrem de perseverentă. Rezultatele 
și întreaga ei comportare dovedesc, 
cred, acest fapt. Nu ?

„Iolanda a început antrenamentele 
pentru acest sezon (obiectiv nr. 1. 
Campionatele europene de la Stock
holm) în primele zile ale lunii ianua
rie în sala Floreasca. Antrenamentele 
au urmărit asigurarea unei pregătiri 
fizice generale dintre cele mai bune. 
Față de anul 1957. am inclus foarte 
multe exerciții de forță și de viteză. 
A făcut aproape zilnic exerciții de să
rituri cu coarda, cîte 10—15 minute 
(la care însă băieții nu au rezistat) 
și exerciții cu haltere (genuflexiuni 
cu haltere de 20 kg pe umeri). La 
24 martie a făcut primul antrenament 
la ștachetă și fără să forțeze a sărit 
1,70 m. Dar lucrul la ștachetă a fost 
lăsat intenționat pe planul doi. Din 
cele 115 antrenamente făcute în acest 
an, doar 15 au cițpr’ns sărituri la 
ștachetă și din acestea 9 au 
concursuri oficiale.

„Am considerat că pentru 
cel mai important lucru este 
tarea forței și a vit.ezei, deoarece în 
ceea ce privește tehnica 
tul de bine; și aceasta în ciuda fap
tului că accentul nu a fost pus încă, 
în antrenamente, pe tehnică. Dar în 
săptămîinile ce ver urma, și 
veni partea cea mai grea, 
strădui) ca Iolanda să-și 
forma de pînă acum,

*

bune performanțe ale probei
X 1,80 lOJLANDA BALAȘ (R.OMINIA)

Cliuj 22.6.1958.
1,78 Balaș, Biuciinești 7.6.1898.

*2. 1,77 CEN FEN-IUN (R.P. CHINEZA)
Pekiin 17.11.1857.

13. 1.76 MILDRED MicDANIEL
Melboiuxme 1.12.1856.
1.76 Balaș, București

1,76 TAISIA CENCIK 
liabdinsk 14.6 1958.

I 1,75 Balaș, București
1,75 iCeincîk, Biuciurești 17.9.1357.
1,75 Oen F-em-âiuin, PekiLn. 3.11.1957. 
l,75Balaș, Bucureștii, 31.5.1858.

1 1,75 Balaș, Cluj 21.6.1958,
X. 1,74 THELMA HOPKINS (M.

TANIE) Belfast 5.5.1956.
<«. 1,73 ALEXANDRA CIUDI’NA

Kiev 22.5.1954.

12 ATLETE

spre locul sari

ritmat, o bătaie 
săritoarei, al 

itaare a lumii.
ce- 
s-a

de-asupra

!K 4 RINDURI
lolandei Balaș, după noul 

record mondial: 1,80 m.
ei

Nu -ți-am ierta-o niciodată 
De-ai fi o fată înglmfată. 
Insă cînd sari, dorim nespus 
Să ne privești...' cit mai de sus!

JACK BERARIU

I 
cesta, după ce arbitrii remăsoara 
înălțimea (exatet 1,80 metri) zeci, 
dacă nu chiar sute de oameni se în- 
■dreaptă spre Iolanda. s-o felicite. Sînt 
imomente de mare entuziasm, de sin
ceră bucurie 1

L-am căutat pe Ion Soter, părtaș 
indiscutabil la acest rezultat extraor
dinar. Ședea undeva, retras pe mar
ginea pistei... A fost 
oară cînd am scos cu 
greutate cîteva cuvinte

Cele mai

pentm prima 
foarte mare 
de la record-

(S.U.A.)

1X10.1957. 
(UJR.S.S.)

14.7.1956.

Ce-

BRI-

CUPvSS)

PESTE 1,70
(Rominia) 1958. 

(R..P. Chiiineză) 1957.

III
f

1,80 iolamfla Balaș
1,77 Cetn Fen-iluin
1,76 Mildred McDainiiel (S.U.A.) 1S56.
1,76 Taisia Ceinciik (U.R.S.S.) 1S58.

: 1,74 Thelma Hopkins (M.
>1,73 Alexaindma CiudRua
1,72 Mich e,line Masson
1,72 Slued la Lerwill (M. - - ,
1,71 F. E. Blaaikers-Koen (Olauda) 1943.
1,70 Va.len.tim a Balled (U.R.S.S.)
1,70 Mania- Pisareva (U.R.iS.-S.) 3
1,70 Dudmila MocâMma

CUM A EVOLUAT
LUMII

BTitamiie) 1956. 
(U.RS.S.) 1654.
(Aiastraliia) 1956., 
Biritaoiie) 1951.

diametral opuse

Președintele

gHOTf CRITICS

Iolanda Balaș a trecut peste șta
cheta

deo- 
orice 

pe

fost în

I olanda 
dezvol-

ea stă des-

aici va 
ne vom 
mențină 

ba chiar să

1.72 Sheila Lcrwill (M. 
■dira 7.7.1S51.

1.73 Alexandra Cin dina 
22.5.1954.

1.74 Theilma 
Belfast

1.75 lolainida
14.7.1956.

1.76 Milldiied

Ecxtainie)

(U.R.S.S.)

Lon-

Kiev

(M. Biltana®)Hotpkins
5.5.1956.
Balaș (Romîniia) București

McDani&l (S.U.A.) Mel
bourne 1.12.1956.

1.76 Iolanda Balaș (Romania) Bucureștii
13.10.1957.

1.77 Cien Fen-Iun (R.P. Chineză) Pekin
17.11.1957.

1.78 IeSiamUa Balaș (Rcmînia) București
7.6.1958.

1,80 lolaiudia Balaș (Rentinia) Cluj
22.6.1958.

ridicată la 1,80 metri
•(Foto: ROMEO VIL.ARA)
și-o îmbunătățească, în așa fel 
în ziua de joi 2t august, la Stock
holm, Iolanda Balaș să obțină un 
nou succes pentru atletismul din tara 
noastră !“ ROMEO V1LARA

ca

Ou ■ .ocazia unui scurt popas la 
Cîmpina am avut plăcerea să ur
mărim la lucru talentata echipă de 
popice ’Rafinăria 4, tocmai îh meciul 
în care a întrecut pe campioana și 
recordmana Iugoslaviei Triglav din 
Krânj. Am 'slat apoi de vorbă cu 
membrii și... susținătorii echipei, 
oameni deosebit de inimoși. Ince- 
ipînd cu directorul întreprinderii, in
giner Gh. Mărășescu, care nu lip
sește de la nici’un 
meci al popicari- 
‘or, și terminînd 
cu înflăcăratul su
pporter, maistrul de 
la secția parafină,
N. Popescu, gata orieînd să se sacri
fice pentru... popice. Roadele: am
văzut multe arene, dar una mai 
frumoasă și mai bine întreținută ca 
cea a muncitorilor de aici nu am în- 
tîlnit nicăieri. Rafinăria mai are o 
echipă masculină formată din ele
mente tinere, cu mari perspective, 
care activează în campionatul cate
goriei' a Il-a și nu mică ne-a fost 
bucuria cînd am aflat că a luat fi
ință 
sînt
ceasta întreprindere — și o formație 
feminină. După prima confruntare 
cu formația din Azuga jucătoarele 
Maria Vartic, Elena Batori și Stela 
lehim au realizat procentaje promi
țătoare.

rgcent — deși 
destul de puține

femeile 
în a-

Dar... Acest „dar" l-am întîlnit 11 
fabrica de șiorapi- Republica, situai 
la doi pași de Rafinăria 4. Și totul 
cîtă deosebire există între ele! La fa 
brica de ciorapi marca majoritate I 
salariaților este alcătuită de femei 
Mia Dumitrescu, surorile Mocanu a 
multe alte sportive ar avea o mari 
satisfacție dacă și în întreprindere! 
lor s-ar înființa o echipă de pop ied 

colectivului sportiv M 
Grigorescu, dup] 

> cum ne relateazl
1 corespondentul noa
! tru B. IvănescJ

nu sprijină acțiJ 
nea formării una 

echipe feminine. Discutînd zilele frd 
cute cu secretarul general al fedrN» 
ției de popice, Ladislau Szocs, deJ 
pre această situație, ne-a spus că 1 
în orașele Iași, Bacău, Galați*  SI 
Gheorghe și' Pitești există acelaa 
dezinteres față de atragerea elemen] 
tului feminin în practicarea popicei 
lor deși în aceste localități activeazl 
cu bune rezultate multe echipe mas] 
cttline. De ce acest dezinteres 1 
Pentru că în orașele citate se pari 
că s-a înrădăcinat o mentalitate re] 
trogradă pe care nici organele coin] 
potente nu 6 combat. Ar fi cazul c] 
— dimpotrivă — aceste centre s] 
lupte pentru a ajunge și pe plan fe 
minin la nivelul 
lor masculine.

In semifinalele „Cupei R.P.R."

activității echipe!

I. TRAIAN

Geotehmca. și Progresul 
demonstrat adevăratul rugbi

Semifinalele „Cupei R.P.R." Ia I 
rugbi — programate in cuplaj pe i 
stadionul Republicii — s-au deosebit 1 
între ele ca... de la cer la pămînt. i 
Prima (C.C.A. — C.F.R. Grivița Ro- î 
șie) ne-a înfățișat un joc închis și ; 
anost la început, nervos și plin de < 
greșeli — spre sfîrșit, adică atunci < 
cînd una din echipe căuta să-și păs- ț 
treze avantajul minim luat în pri- 1 
ma repriză, iar cealaltă urmărea : 
răsturnarea lui. Și asta spre deza
măgirea celor prezenți pe stadion i 
și a numeroșilor telespectatori i

Meciul Geotehnica — Progresul a ’ 
răscumpărat în schimb, din plin, de- < 
ficiențele primei partide. Cele două 
protagoniste ne-au arătat că echipele i 
noastre sînt capabile să practice nn 1 
rugbi modern, în mișcare, atunci cînd 
sînt animate de dorința de a desfășura 1 
un spectacol de valoare. Geotehnica, i 
în special, a prestat cel mai bun < 
meci din actualul sezon. înaintarea 
ei a jucat grupat, decis și — infir
mând așteptările — nu a cedat în 
fața forței grămezii adverse, iar linia 
de trei sferturi a evoluat fără gre
șeală. Un asemenea joc, la care se 
va putea adăuga experiența lui Șer- 
ban Mehedinți (ieri absent din for- V 
mație) va duce echipa Geotehnicii t 
pe drumul a numeroase succese vi- / 
itoare. Și Progresul a jucat la ni- 
veliil adversarei sale. Așa cum ară-/ 
tam însă și în cronică, cîteva gre
șeli de apărare au împiedicat echipa 
să obțină un rezultat mai strîns. 
Linia de trei sferturi a Progresului 
continuă încă să nu-și găsească ca
dența, evoluînd și de data aceasta 
la un nivel inferior înaintării.

Duminică vom asista la desfășu
rarea finalei acestei tradiționale 
competiții. Se vor înfrunta învingă
toarele de alaltăieri : C.C.A. și Geo-

„CUPA REGIUNILOR"

0 REUȘITĂ DEMONSTRAȚIE DE OINĂ
Numeroși spectatori care au înfrun

tat căldura caniculară de sâmbătă și 
duminică pentru a asista la „Cupa 
Regiunilor" la oină au fost impresio- 

RECORDUL / nați de elanul, voința și puterea de 
\ luptă care a caracterizat pe toate, cele 
S 4 protagoniste. Echipa orașului Bucu- 

ixjudra. 2^1926. ngști, cu o maj mare rutină, a reu
șit să cucerească supremația, însă 
cîștigătoarea morală rămîne tînăra 

Maeste-Z reprezentativă a regiunii Suceava for- 
m J mată din muncitori forestieri din Fra- 

"v sin. Jucătorii ei au arătat o mare pre- 
Amgeies/ cizie în pase, au combinat cu rațiune 

5 și au tras prin surprindere, realizînd 
s x puncte prețioase. Ei au întrecut în tur 

pe deținătoarea cupei datorită , faptului 
că au aplicat o tactică ingenioasă. La 
„prindere" jucătorii din Frasin și-au 
bazat jocul pe centrul mijlocaș, maes
trul sportului I. Muniteanu. Adversarii 
prinși în careu erau supuși unui ade
vărat „bombardament" din partea 

SPORTUL PjOPULAR t mărginașilor ca în cele din urmă să
4-a < 3Î26/lie atinși de centrul mijlocaș 1. Mun-

) 1956.
18C6.

(U.R.S.S.) 1957.

(M. Brilasiile)
Catherwood (Canada) 6.9.190®. 
Catherwcod (Canada) Am-

>

Valoarea acestor formații, 
lor, forma și inteligența 
care au folosit-o duminică

tehnica, 
experiența 
tactică pe
(ne referim aci la C.C.A. pentru că 
în ciuda faptului că militarii au 
prestat un joc închis, ei au adoptat 
o tactică fericită care le-a adus în. 
cele din urmă victoria), ne îndreptă
țesc să sperăm întro finală de o 
bună valoare, cu condiția ca C.C.A. 
să calce pe drumul Geotehnicii.

lată acum cum s-au calificat în 
etapele precedente cele două echipe: 
GEOTEHNICA : 15—6 cu Chimica
Tîrnăveni, 17—0 cu Minerul Buc., 
8—0 cu Progresul Buc. C.C.A.: 29— 
14 cu Știința Petroșani, 8—6 cu Glo
ria Buc. și 3—0 cu C.F.R. Grivița 
Roșie.

In campionat, două partide, (la 
București și Timișoara) au avut da
rul de a aduce oarecare lumină în 
configurația clasamentului:

1. Dinamo (1)
2. C.F.R. (2)
3. C.C.A. (3)
4. Geotehnica (4)
5. știința Timișoara (5)
6. C.S.U. Buc. (8)
7. știința Iași (6)

8. Progresul (7)
9. Rapid (10)

io. c.s.A. Ptoeșita
52: 50 1 
IS: 4S 1 
21:123 1(9)

menține, după cunIn frunte se
se vede, tot Dinamo, care însă mar] 
chează aceeași accentuată scădere dl 
formă. C.F.R., cu două partide res 
tanță (cu Rapid și C.C.A.), păstrea 
ză însă în continuare șanse de a ter 
mina pe locul 1 Tn clasamentul tu 
rului. Știința Timișoara, 

a învins o rf—’ 
periculoase în lupta pentru 

și-a ccnc;

i. care dumi 
ală dintre cell 

î evi 
consolida

mea
H131
tarea retrogradării,
locul V pe care nu-1 mai poate pieri 
de în tur, în timp ce C.S.U. Bucu 
rești, deși învinsă, a urcat doua 
locuri în clasament (I) prin primii 
rea punctului care se atribuie învin 
sului (avem de-a face aici cu unu 
din paradoxurile actualului sistem dl 
punctaj în rugbi). Ca urmare, Știin 
ța Iași și Progresul, au pierdut fie 
care cîte un loc, în timp ce Rapid 
a cedat ,.lanterna" echipei iJjiaro 
din Ploești, care are toate ^Kell 
să termine pe ultimul loc deoffece 
în mod normal, nu poate cîștiga ■ 
ciul restanță cu Geotehnica (d. c.)

1,55 Green
: 1,58 Ethel

1.59 Ethel _ __
stendam 7.8.1928.

1.60 Carolina Glsolf (Olandia) 
richt 1929.

1.60 Carolina GâsolI (Olanda) 
dam 112.6.1930.

:i,65 Jean Shirley (S.U.A.) Ix>s

1.65

1.66

1,66

1,71

7-8.1932.
MiMired Dirkinstm (S.U.A.)
Angeles 7.8.1932. ,
Dorothy Odaitn (M. Britamie) Brent
wood 29.5.1939.
Msebiill Pfenning (Elveția) uugam» 
27.7.1941.
F. E. Blankers-Koen (Olanda) Am-I 
sterdam 36.5.1943.

taanai. Cu mai mult calm ei nu ar fi 
pierdut meciul decisiv din retur cu 
redutabila formație bucureșteană, mai 
ales că la ultimul om rezultatul era 
egal: 9—9 1 Am reținut în mod deo
sebit de la Suceava pe jucătorii Aurel 
Dreleiuc și Vasile Jemna, buni la „bă
taie" ca și la „prindere".

Selecționata regiunii Baia Mare s-a 
remarcat printr-un bun joc colectiv, 
însă, ea nu a avut suficiente resurse 
pentru a trece peste momentele de în
cordare, din care cauză a fost nevoită 
să cedeze de multe ori la limită. Re
prezentativa regiunii București a avut, 
în general, o comportare . mulțumi
toare, bazîndu-și jocul pe cîteva in
dividualități. De la ambele echipe s-au 
prezentat în formă bună Babană, Su- 
lea, Bălin (Baia Mare), Voitou, Popes
cu și A. Biîtfoi —- cel mai vîrstnic 
concurent (43 ani!) — din formați,a 
regiunii București.

In concluzie, cele 4 finaliste au con
firmat progresul înregistrat <fc echipele

Jucătorul Gruianu (oraș București) va trimite mingea servită de coechipierul 
său peste linia de treisferturi. Fază din meciul oraș București — regiunea 

Suceava 11—9.
noastre de oină și au dovedit că „Cu
pa regiunilor", inaugurată anul acesta, 
trebuie menținută și în viitor. Arbi-

trajul a fost 
petiției.

Șl el la înălțimea corn

TR. IOAWTESCU

CUVINTUL
VICTOR ȘERBANESCU, pensio- ■ 

riar, 74 ani, fost căpitan 
pei Brăila, care a ființat 
1901—1903: „Am început 
oină de mic copil în satul 
tal (comuna Viziru reg. 
Întotdeauna am susținut 
că oină este un joc frumos, de agi
litate și continuă mișcare. In aces
te două ziile, finalistele „Cupei re
giunilor" miau arătat, din nou, 
cit de adevărat este acest lucru".

al echi- 
în anii 
să joc 

meu na- 
Galați). 

cu tărie

VETERANILOR
ION RUSSO, 

la I.S.B., fost 
Cantemir în anii 1906—1908: 
vremea noastră, loviturile peste li
nia de 60 m. erau rare. Astăzi am 
văzut atât de multe bătăi peste 
bar încît nu cred că greșesc afir
mând că oină noastră va fi din ce 
în ce mai spectaculoasă. Mi-a plă
cut echipa Sucevei pentru discipli
na ei și jocul prestat. Are mari 
perspective".

65 ani, funcționar 
jucător la liceul

„Pe

tzt*—w



Lupta pentru titlu și pentru promovare 
continuă și mai pasionantă la „A“ ca și la „B“

• Toate speranțele Petrolului sînt în... Progresul și Steagul roșu!. 
trea", iar Dinamo Bacău depinde acum de

De duminică s-a complicat și si tuația din clasamentul seriei întîia 
a categoriei B la fotbal, astfel că la ora actuală incertitudinea domnește 
în toate clasamentele campionatului categoriei A și B : cine va ocupa pri
mul loc pînă la urmă? In categoria A mai sînt de disputat două res
tanțe decisive, în categoria B încă două etape. Cum aceste jocuri se vor 
disputa pînă la 6 iulie, înseamnă că mult așteptata clarificare mai suferă 
o mică amînare.

Porțile loturilor reprezentative sint deschise 
tuturor tinerilor fotbaliști talentați
Antrenorul federal C. BRAUN ne vorbește 

despre ultimele verificări

Aflat în centrul atenției generale, 
meciul Știința-Petrolul s-a în
cheiat cu un rezultat favorabil 

gazdelor. Această victorie a mărit 
șansele studenților la titlu și, în 
schimb, le-a redus pe cele ale Pe
trolului. Acum soarta Petrolului de
pinde de Progresul și Steagul roșu, 
viitorii adversari ai Științei, dar și de 
Știința, care se află la începutul unui 
adevărat maraton fotbalistic: 4 me
ciuri în 12 zile, socotind cele trei 
jocuri de campionat și semifinala la 
Cupă (dacă se califică și în finala 
Cupei, atunci studenții ajung la 5 
jocuri în 15 zile). Un tur de forță 
căruia trebuie să-i reziste o echipă 
care și așa a fost mult solicitată în 
Cupa Dunării. Va avea suficiente re
surse pentru a duce la bun sfîrșit 
cursa spre titlu și Cupă?

Joi susține al doilea examen din 
această perioadă, cu Progresul pe 
Stadionul Republicii. Rezultatul însă 
(în afara victoriei bucureștenilor) nu 
va decide în mod definitiv. Cu 26 sau 
27 puncte (în raport cu rezultatul 
favorabil Științei cu care se poate 
termina partida de joi), timișorenii 
încă nu vor fi siguri că au cîștigat 
titlul. Rămîne partida de la Orașul 
Stalin, cu un adversar deosebit de pe
riculos pe teren propriu. Și nu ar fi 
de loc exclus ca pînă la urmă titlul 
să fie decis de golaveraj, la egalitate 
de puncte (27). Și în această situație, 
petroliștii ar fi avantajați, avînd gol

ItEm Hi HH MIML
— Sau unde a greșit Petrolul și unde 

a fost meritul Științei —
TIMIȘOARA 23 (de la trimisul no

stru). — Dacă jocul Știința — Pe
trolul ar fi durat cu 20 secunde mai 
puțin, în locul mulțimii fremătătoare, 
exuberante, care părăsea duminică 
stadionul după victoria „de ultim 
moment" a Științei, am fi văzut un 
public trist, dezamăgit de joc, de re
zultat, de atîtea iluzii spulberate. 
Și n-a lipsit mult ca să asistăm la 
o asemenea scenă. O eroare de ne
iertat, pentru o echipă care aspiră 
la titlul de campioană și soarta me
ciului a fost pecetluită atunci cînd 
nici cei mai optimiști suporteri ai 
Științei nu mai sperau în victorie, 
subliind pentru a nu știm tîta cară 
două adevăruri de nenumărate ori 
confirmate în fotbal: cea mai bună 
apărare este atacul și meciul se joa
că pînă la fluierul final al arbitru
lui

S-ar putea spune că mal degrabă 
Petrolul a pierdut acest joc decît 
că Știința l-a cîștigat. Și ploeștenn 
l-au pierdut nu în ultimele 20 se
cunde, ci în întreaga repriză a doua 
cînd au renunțat aproape la ofensivă. 
Nu se poate afirma că oaspeții n-au 
atacat. Au fost în această repriză 
unele acțiuni, sporadice, în cursul 
cărora 3 apărători timișoreni luptau 
cu 4 înaintași ploeșteni. Dar aceștia 
din urmă acționau fără hotărîre și

Cîteva statistici

Raport de cornere : 5—5 (2—4) ț
Șuturi la poartă — în prima % 

repriză: Știința 11 (4 pe poartă,( 
o dată în bară), Petrolul 8 (3 ori J 
pe poartă). In repriza 
Știința 9, Petrolul 3...

a doua :

situațiile erau lămurite fără emoții 
de o apărare lipsită din primele mi
nute de un om de bază: Brînzei. Se 
pare că ploeștenii s-au crezut stă- 
pîni pe punctul care le trebuia după 
o repriză, în care se rataseră de o 
parte și de alta ocazii de gol și, în 
care atacul Științei (cu Brînzei tre
cut de pe un post pe altul) se do
vedise ineficace. Cert este că acea
stă greșeai:), a prea marii încrederi 
în rezultatul egal, a hotărît soarta 
tntîlnirii. Ploeștenii — cărora le reu
șea tactica defensivă — au uitat, 
însă, că trebuie să și atace și să 
caute să „deranjeze" o apărare des
completată în punctul ei cel mai 
important. In asemenea situații este 
știut că dacă linia de înaintare nu 
reușește să înscrie, totuși realizează 

averajul cel mai bun: 1,636, față de
1,548 (în prezent) al Științei și
1,518 al C.C.A.-ului. Pentru a evita 

Intervenția fundașului piteștean a fost inutilă. Confecția a mai marcat un 
gol... (Fază din întîlnirea Confecția București — Petrolul Pitești, scor 8-1) 

(Foto I. WELBER)
această situație, Știința are nevoie de 
cel puțin 3 puncte în cele două jocuri 
pe care le mai are de disputat. Insă, 
Progresul vrea să se revanșeze, iar 

un lucru practic verificat: apărarea 
proprie are răgaz de „respirație", 
de revenire, și în schimb, apărarea 
adversă este hărțuită și o dată cu a- 
ceasta întreaga echipă este constrin- 
să să se preocupe și de apărare, nu 
numai de atac. Petrolul n-a făcut 
însă așa, deși avea o linie de halfi 
superioară și în general o apărare ca
pabilă — cu sprijinul atacului (chiar 
cu Drldea accidentat, devenit și el 
figurant) — să obțină meciul nul 
atît de dorit.

Știința a dovedit o deosebită pu
tere de luptă și, poate, cu Brînzei 
valid, ar fi reușit o victorie mai con
cludentă. Accidentarea stoperului, 
însă, a dus fa schimbări în formație 
care a dat peste cap jocul mai orga
nizat și mai gîndit realizat la înce
putul partidei. Datorită puterii de 
luptă, însă, studenții au avut un 
finiș impresionant, grație căruia, au 
și obținut victoria care-i menține 
mai departe în lupta pentru titlu.

M. IACINT

0 In ■urma trierii variantelor depuse 
la concursul Pronosport nr. 25 din 22 
iunie au fost găsite : 33 variante cu 
12 rezultate exacte; 467,70 variante cu 
11 rezultate exacte; 3943 variante c 
10 rezultate exacte.

q Deși meciul I din programul con
cursului Pronosport nr. 26 din 29 iunie 
urmează să fie anunțat ulterior (este 
vorba de finala campionatului mondial 
dc fotbal) vom face loc și astăzi săp- 
tăniînalelor noastre comentarii. Deci :

II. ȘTIINȚA TIMIȘOARA—STEAGUL 
ROȘU ORAȘUL STALIN (Cupa R.P.R.). 
Prima șansă apairține desigur studen
ților. oboseala numeroaselor meciuri 
den ultimul timp își poate spune însă 
cuvîntul așa că e precaut ca pe lingă 
„1“ sa adăugați și „2“,

III. PROGRESUL BUCUREȘTI—C. S. 
ORADEA (Cupa R.P.R.). Deținătorii 
cupei aiu reușit — în 6iuda rezultate
lor slabe din campionat — să ajungă 
în semifinalele ediției cupei din acest 
an. Progresul este fără îndoială în 
formă — de altfel de acest lucru vom. 
■avea ocazia să ne convingem joi în 
meciul restanță din campionat. Meciul 
va fi deci foarte disputat și ca atare 
indicați și „1“ și „2“.

IV. MINERUL LUPENI—C.F.R. TI
MIȘOARA (Cat B). O întîlnire între 
formații de la mijlocul clasamentului. 
Cum la Lupenl se cîștigă foarte greu, 
timișorenii pot obține în cel mai bun 
caz un scor egal. Deci „1“ și „X“.

V. C.F.R. ARAD—PARTIZAN RE
GHIN (Cat. B,, Gazdele și-au asigurat 
rămînenea în categoria secundă, în 
timp ce oaspeții sînt încă serioși can
didați la categoria C. Un duel foarte 
disputat în care noii acordăm ,,X“ și

VI. PROGRESUL SIBIU — ȘTIINȚA 
CLUJ (Cat. B). Știința Cluj are emo
ții... Promovarea care era atât de si
gură cu puțin înainte a devenilt pro
blematică acum, cu numai un punct 
avans. Și meciul cu Progresul Sibiu

. e Știința Cluj și-a risipit „zes- 
Știința lași.

Steagul roșu să confirme victoria din 
toamnă de la Timișoara.

Bucuria studenților clujeni a fost 
de scurtă durată. Aflați la un 
moment dat la 6 puncte dis

tanță de al doilea clasat, Corvinul 
Hunedoara, în ultimele etape clujenii 
și-au risipit toată „zestrea" aproape 
și în preztent nu mai au decît un 
punct avans 1 Primul loc le este în

mare pericol, datorită și programului 
pe care-1 au ei și Corvinul în ulti
mele două etape:

ȘTIINȚA (33 puncte) : cu Progresul 
la Sibiu și cu C.F.R. Timișoara la 
Cluj.

CORVINUL (32 puncte) : cu C.F.R. 
Cluj la Cluj și cu Gaz Metan Mediaș 
la Hunedoara.

Deci, avantaj de... program pentru 
hunedoreni.

In cealaltă serie, Dinamo Bacău 
continuă cursa de urmărire a Farului 
Constanța. Băcăoanilor le-au mai 
rămas speranța ca Farul să piardă 
duminică la Iași, în fața Științei, iar 
ei să cîștige acasă meciul cu C.S.U. 
București'. Iar în ultimele paîtide, Fa
rul va juca pe teren propriu cu Fla
căra Moreni, iar Dinamo cu Rapid II 
la București. La egalitate de puncte. 
Dinamo are avantaj în golaveraj: 
2,90 față de 2,34 al Farului.

Cum se vede, situație neclară 
pretutindeni, la A și B. Numai 
în categoria C situația, în ge

neral, este mai limpede, cu excepția 
seriei a lll-a, unde lupta este în toi 
între Știința Craiova și 'Unirea Rm. 
Vilcea. — (p.g.)

Joi: Cuplaj fotbal + handbal ;
Stadionul Republicii va găzdui ] 

joi un interesant cuplaj:
Ora 16.45: Sel. tineret București | 

—Judenburg-Austria — (handbal ( 
internațional). ;

Ora 18: Progresul—Știința Timi- | 
șoara (fotbal categoria A).

onospori *)

este foarte greu. Noi, nu le acordăm 
mai mult de „X“.

VII. C.F.R. CLUJ—CORVINUL HU
NEDOARA (Cat B). Sigură retrogra
dată C.F.R Cluj, va juca pe teren 
propriu cu o formație care are șanse 
de a promova în prima categorie. Noi 
indicăm : „2“. De acord ?

VIII. ȘTIINTA IAȘI—FARUL CONS
TANȚA (Cat. B). De la Iași, în acest 
campionat nici o echipă n-a plecat 
învingătoare ! Farul Constanța are ne
voie însă pentru promovare de puncte, 
cele 2 avans nefiiindu-i suficiente. Să 
se înregistreze oare un „2“ ? Posibil, 
totuși „X“ și „1“ ni se pair prono
sticurile cele mai indicate.

IX. METALUL REȘIȚA—IND. SlR- 
MEI C. TURZII (Cat. B). încă ame
nințată de retrogradare, Metalul Re
șița va trebui să depună toate efortu
rile pentru a înregistra o Victoria în 
fața unei echipe superioare. Indicam 
„1“ și ,,X“.
” X. MINERUL BATA MARE—AMEFA 
(Cat. B). Greu de crezut că A.M.E.F.A. 
să poată o-bține o victorie la Baia 
Mare. Chiar si un ,,X“ ar constitui o 
„performanță’*.

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

XI. UNIREA FOCȘANI — PRAHOVA 
PLOEȘTi (Cat. B). Gazdele au nevoie 
de cele 2 puncte pentru a fi signal că 
rămîn în B, iată un motiv suficient 
pentru a le acorda prima șansă, mai 
ales că joacă bine pe teren propriu.

XII. GAZ METAN MEDIAȘ—TRAC
TORUL ORAȘUL STALIN (Cat. B). 
Din nou un meci în care situația încă 
neclară a gazdelor în clasament ne 
determină să le acordăm prima șansă 
cu atît mai mult cu cît Tractorul ruu 
excelează în deplasare.

Pentru mulți dintre obișnuițij tere
nurilor de fotbal, ultimele verificări 
ale loturilor reprezentative au însem
nat — poate — pregătirLîn vederea 
unor apropiate jocuri internaționale. 
In parte, așa și era : se duceau tra
tative pentru un meci cu Argentina 
(tratative care — din păcate, — n-au 
dus la rezultatul dorit). Verificarea 
jucătorilor din loturi însă, oricum ar 
fi avut loc. Printre preocupările de 
seamă ale federației — anunțate încă 
de la constituirea sa — se află și a- 
ceea față de loturile naționale A, B, 
tineret și juniori. Verificările de 
miercurea trecută sînt o expresie a 
acestei preocupări.

— Care a fost rostul acestor verifi
cări ? Răspunsul ni l-a dat antrenorul 
federal Coloman Braun.

— In primul rînd — a spus Braun
— s-a urmărit o trecere în revistă a 
selecționabiltlor, pentru a le verifica 
posibilitățile și nu forma momentană — 
în vederea repartizării lor în loturi 
(A, B și tineret) după valoare. In a- 
cest scop au fost convocați numeroși 
jucători dintre cei care s-au eviden
țiat în sezonul de primăvară și sem
nalați ca susceptibili de selecționare. 
In această privință trebuie să subli
niez faptul că in aceste loturi au fost 
incluse, pentru prima dată, elemente 
remarcate în echipele de categorie B 
și C și care n-au mai fost selecționate 
pînă acum: Ghek (Corvinul Hunedoa
ra), lordache (Carpați Sinaia), Marin 
și Botescu (Gloria Bistrița), Mețcas 
(Olimpia Giurgiu), Văcaru (Progresul 
Sibiu), Nedelcu, Mureșan (Știința 
Cluj) etc. Depistarea unor asemenea 
jucători va continua și, în raport cu 
valoarea lor, vor fi chemați in loturi.

In același timp — a continuat Braun
— au fost, fixați pe o perioadă mai 
lungă antrenorii care vor purta răs
punderea pregătirii acestor loturi: Ro- 
nai și Marian la tineret, Lupaș și 
Ploeșteanu la B, Botescu și Sfera la 
A. In acest fel se asigură continui

Situația la zi în campionaiul categoriei C la lothal
SERIA I

1. C.F.R. Iași 24 17 4 3 61:15 38
2. Dinamo Brăila 24 13 8 3 47:20 34
3. Victoria Tecuci 22 12 5 5 28:19 29
4. Loc. Pașcani 24 11 6 7 38:24 28
5. Știința Galați 23 8 8 7 39:29 24
6. Sp. Munc. Rădăuți 24 9 5 10 32:32 23
7. Petr. Momești 24 9 5 10 32:3’ 23
8. Gloria Dorohoi 24 8 7 9 33:41 23
9. St. roșu Bacău 24 8 5 11 19:31 21

10. Textila Buhuși 23 8 4 11 27:32 20
11. Textila Botoșani 24 7 5 12 32:43 19
12. știința I.M.F. Iași 24 7 5 12 20:37 19
13. Rulment Bîrlad 24 6 6 12 19:51 18
14. Oi t uzul Tg. Ocna 24 5 3 16 16:37 13

Restanțe: Textila Buhușl — Victoria
Tecuci la 25 iunie și Victoria Tecuci—
știința Galați la 3 iulie.

SERIA A II-A

1. Met. Titanii Buc. 24 17 5 2 67:25 39
2. Metalul Tîrgovdște 24 17 2 5 69:24 36
3. Carpați Sinaia 24 14 3 7 71:40 31

4. Tcrpedo 24 10 7 7 44:32 27
5. Gloria CFR Galați 24 8 7 9 36:35 23
6. Raf. 4 Cîmpina 24 10 3 11 52:55 23
7. Șanț. Naval C-ța 24 9 5 10 33:36 23
8.' Ancora Galați 24 9 4 11 32:34 22
9. I.M.U.M. Medgidia 24 9 4 11 30:38 22

JO. Sinteza Victoria 24 10 2 12 33:45 22

• O veste interesantă pentru parti
cip anții la concursurile speciale Pro
nosport organizate cu prileju.1 Campio
natelor Mondiale de Fotbal. Știți cine 
a cîștigat automobilul Moscvieî? Iată-1: 
Dumitriu Mircea din Galați, str. Vi- 
șinski nr. 5, care a participat cu 5 va
riante la cele 3 concursuri. Pentru va
rianta depusă ia C.M.3 a primit ta
lonul nr. 439.420 căiruia la tragerea din 
urnă i s-a atribuit un automobil Mosc- 
vici. Simplu, nu ?

© ASTAZI ESTE ULTIMA ZI CTND 
VA MAI PUTEȚI DEPUNE BULETI
NELE PENTRU CONCURSUL PRONO- 
EXPRES Nr. 23 CARE ÎNCEPE CU 
UN FOND INIȚIAL DE PREMII D^ 
25-9.000 LEI PENTRU CATEGORIA I 
ȘI 103.614 LEI PENTRU CATEGO
RIA A II-A.

Ținînd cont de avantajele substan
țiale pe cane le-a adus noul sistem de 
piremiii (2 numere de rezervă în loc 
de unul și 6 'ategorii de premii în 
loc de 3), ca și de marile reporturi de 
care se bucuri primele două categorii 
ale^ concursului Pronoexpres nr. 23, 
fără îndoială că vom înregistra din 
n ou premii de vailoiare rî di cată. De 
altfel, acest lucru a devenit obișnuit 
o dată cu ilntroducerea noului sistem de 
premiere (3 premii a cite 62.692 lei, 2 
premii a cîte 47.186 lei, 3 premii a 
cite 34.538 lei, etc.).

Iată de ce vă sfătuim și pe dumne-a- 
voiasiiră să nu mai ezitați și deoarece 
completarea Huietineloir Pronoexpres 
este foarte simplă nenecesitînd nilci 
un fel de cunoștințe speciale (cons'tă 
din ânidicairea a 6 numere — pe cele 
colective se pot indica 7, 8, 9, 16, etc. 
— din 49) să depuneți cît mai multe 
variante pentru concursul Pronoexpres 
nr. 23. G>răbiți-vă însă deoairece con
cursul Pronoexpres nr. 23 se închide 
în Capitală astăzi Ia ora 24 ! 

tate și posibilitate de îndrumare, coor
donare și control mai eficace.

— Cum se va desfășura, însă, pre
gătirea jucătorilor în afara loturi
lor ?

— Venirea'- la București a selecțio- 
nab Iilor a fost folosită și în această 
direcție. In primul rînd s-a stat de 
vorbă cu ei, au tost informați asupra 
programului de pregătire în tot cursul 
anului și s-au purtat discuții cu pri
vire la necesitatea participării lor con
știente la antrenamente. După un ri
guros control fizic, pentru constatarea 
stării lor generale, li s-au făcut ju
cătorilor recomandări practice în pri
vința pregătirii lor la colective: 1. 
programe individuale, în raport cu ne
cesitățile constatate, de care antre
norii lor vor trebui să țină seamă și 
pe care vor trebui să le ducă la bună 
îndeplinire ; 2. autocontrol, în care scop 
fiecare jucător își va face un caiet 
personal pe care antrenorul său va nota 
progresele realizate, deficiențele ră
mase de corectat etc. Cu acest caiet, 
fiecare jucător se va prezentă antre
norilor lotului respectiv, la antrena
mentele comune periodice care vor 
fi organizate în viitor. In felul aces
ta se stabilește și un control direct 
la colectiv, cu ajutorul — prețios — 
al antrenorului respectiv, asupra pre
gătirii jucătorului.

— Așadar, accentul cade în princi
pal pe pregătirea la colective?

— Fără discuție ! De aceea așteptăm 
un mare ajutor din partea antreno
rilor echipelor de club sau colectiv. 
Antrenorilor loturilor le revine doar 
răspunderea omogenizării și orientării 
tactice, în antrenamente comune de 
scurtă durată, — a încheiat G. Braun.

Măsurile federației în privința pre
gătirii loturilor naționale sînt bine
venite. Reprezintă un mare pas înain
te. Problema însă, ridică și alte as: 
pecte, de care ne vom ocupa altă 
dată.

(P- g)

11. Confecția București 24 9 3 12 32:40 21
12. Dinamo Pitești 24 9 2 13 28:41 2»
13. Olimpia Giurgiu 24 6 4 14 32:62 16
14. Petrolul Pitești 24 4 3 17 25:77 11

SERIA A III-A

1- știința Craiova 22 14 3 5 42:16 31
2. Unirea Rm. Vîlcea 22 14 3 5 54:21 31
3. Met. Oțelul Roșu 23 14 1 8 44:29 29
4. C.F.R. t. Severin 22 10 5 7 43:29 25
5. AuTui Brad 22 9 6 7 33:24 24
6. Rovine Gr. Craiova 22 7 7 8 22:32 21
7. U.M. Cugir 22 « 4 10 28:33 20
8. Dunărea Ccrabia 22 8 4 10 28335 20
9. Feroviarul Cr. 22 8 3 M 37:39 19

10. Flacăra Tg. Jiu 23 8 3 12 32:46 19
11. Olimpia Reșița 22 7 4 11 30:36 **
12. Indagrara Arad 22 0*3 9 21:33 Im.
13. Flacăra Orăștie 22 5 3 14 17:58 13

SERIA A IV-A

1. Gloria Bistrița 24 16 4 4 57:19 36
2. Fl. roșie Oradea 24 11 7 6 51:33 29
3. Arieșui Turda 24 9 8 7 47:35 24
4. Tisa Sighet 24 8 9 7 38:36 25
5. Rapid Cluj 24 7 11 6 26:27 25
6. Dinamo B. Mare 24 9 7 8 31:36 25
7. Voința Tg Mureș 24 8 8 8 39:36 24
8. Textila Sf. Gh. 24 6 12 6 31:30 24
9. Mureșul Topii ța 24 6 11 7 24:37 23

10. Recolta Cărei 24 7 8 9 28:32 22
11. Stăruința Salonita 24 7 8 9 30:40 22
12, Someș-ul s. Mane 24 8 5 11 37:44 21
13. Stăruința Oradea 24 6 8 10 27338 20
14. Chimica Timăvenl 24 4 6 14 35:58 14

Vineri ia U.C.F.S.

Sesiunea de comunicări 
a Centrului de cercetări 

științifice
In ziua de 27 iunie 195-8, orele 9,6®*  

în sala de festivități a U.C-FJS„ str. 
Vasale Conta 16 — et. VIII, se vor des
fășura lucrările Sesiiuinii de ■coamBniicăai 
a centrului de cercetări științifice dita 
U.C.F.S.

Programul ses^uniii cuprinde 
crăiri came vor fi susținute în- 
neața și după-amiaza aceleiași zile.

Tematica sesiunii este axată pe pre 
bleme de teorie a educației fizice, și 
de metodica antrenamentului sportiv 
în diferite ramuri de sport. Vor fi ex
puse metode și aparate noi die înre
gistrare a eforturilor fizice și a for
melor mișcării.

Vor conferenția : tov. candidat Sat 
științe pedagogice Nrcu Alexe; pTof. 
idr. Ulmeanu Fl.; dr. Al Pairtheauru, 
prof. Maier Iosif, prof. Longin Ma
ria, ing. Miihai Demetresou, profesor 
N. Petres cu.

Toți profesorii de educație fizică, 
mediei sportivi, antrenori, sportivi Sint 
invitați să ia parte.
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RETROSPECTIVA RUGBISTA 
CU GÎNDUk LA PERSPECTIVĂ începe campionatul categoriei

De curînd a luat sfîrșit sezonul in
ternațional de primăvară al rugbiști- 
lor noștri. Inaugurat sub un mare 
semn de întrebare, ridicat în special 
de mult comentata (și disproporțio
nata) înfrîngere de la Bordeaux 
(1957), sezonul de primăvară a avut, 

după cum voi arăta, și alte caracte
ristici de o mai mare 
t>e care mi-am propus 
tocmai pentru a nu fi 
derea.

La loc de frunte, pe 
lor trebuie notat turneul din Belgia, 
nu atît pe"‘ru cele două victorii cu 
Spania și R.F. Germană, poate insu

ficient de concludente .pentru speciali
ști. ci mai ales pentru masiva împros
pătare a lotului nostru reprezentativ. 
Desigur problemele care s-au pus fe
derației de specialitate ți selecțione
rii". au fcst multiple și ele au gra
vitat ia jurul metodei de joc, îmbună
tățirii tehnicii și tacticii etc. Mal 
înainte de toate a preocupat înlocuirea 
unor titulari care nu mai corespun
deau. A plecat o formație tînără și 
fără suficientă experiență. „Va reuși 
să învingă?”, ne-am întrebat cu toții, 
deoarece astăzi rugbiștii romfui nu 
își pot permite să piardă pe plan in
ternațional, întrucit prestigiul lor 
este întemeiat pe rezultate de certă 
valoare realizate de-a lungul cîtorva 
ani. Cele două victorii din Belgia și 
în special cea din jocul cu R.F. Ger
mană, ne-au arătat că speranțele puse 
în tineret au fost justificate. De aci 
înainte nu avem de așteptat decît 

progresul noului contingent de rugbiști.
★

Cu mare interes a fost așteptat și 
turneul echipei galeze Swansea. Mer- 
gînd pe linia cea nouă, a politicii de 
încurajare a elementelor tinere, de

importanță și 
să le enumăr 
trecute cu ve-

lista suceese-

îmbogățire a experienței a cit mai 
multor jucători, federația de speciali
tate a angajat trei Theciuri cu trei 
formații diferite, (pnntie care nu fi
gura echipa campioană CFR Grlvița 
Roșie, aflată în turneu Dește ho
tare). Pentru prima oară la noi, 45 

de jucători au evoluat într-un turneu 
al unei formații străine (știut este 

că noi prezentam de obicei selecțio
nate ale unor asociații). Acum fiecare 
echipă a folosit oamenii ei și bilanțul 
a fost satisfăcător: C.C.A., Dinamo și 
Geotehnica au învins pe Swansea. Nici 
nu vreau să mă refer la valoarea oas
peților, la felul lor de joc, la lipsurile 
observate. Aceasta s-a făcut în ca
drul cronicilor obișnuite. Acum s-a 
tras linia sub toate cifrele și se face 
totalul. Acesta indică trei victorii ro- 
mînești și stabilește un nivel pentru 
clasa rugbiuluî nostru în comparație 
cu cel galez, mulțumitor dacă vom 
aprecia că a pata clasată din cam
pionatul romînesc poate juca la ni
velul Swansei! De aci rezultă că în 
rugbi se aplică linia importantă tra
sată de organele tehnice ale U.C.F.S. 
și anume aceea de a avea competiții 
interne de valoare; campionat, „Cupa 
R.P.R. “ etc.

O Superficialitate în organizarea ultimului concurs den Capitală ® 
B de polo

Dintr-o regretabilă neînțelegere, sur
venită între comisia orășenească de 
natație și conducerea tehnică a lo
tului republican, 
s-a <

Concurs motociclist 
de regularitate și turism
Peste 15C de motoc icliști din Bucu

rești, Ploești, Orașul Stalin și R.A.M. 
au participat ia concursul de regula
ritate și turism organizat duminică de 
A.V.S.A.P. — București. La Telega, 
turiștii au fost intîmpinați de pionieri 
care le-au oferit flori. Participanții au 
vizitat muzeul de la Doftana.

„Cupa ziarului Informația Bucu- 
reștiului**  a revenit clubului A.V.S.A.P. 
— o-raș București, iar „Cupa A.V.S.A.P.“ 
echipei Regiunii Autonome Maghiare. 
Concursul s-a bucurat de un succes 
deosebit.

★
D.ir sezonul rugbist internațional 

a mai cuprins și alte întîlniri. Au de
butat la noi iugoslavii (La București’ 
și Timișoara); la Iași — cu o forma
ție abia promovată în prima divizie: 
Știința — au Jucat ‘ ' '
Gdansk; CFR Grivița Roșie a evo
luat în Polonia, iar “
rești și-a inaugurat activitatea inter
națională la rugbi și așa mai de
parte.

După cum se vede, s-a trecut direct 
de la sistemul criticat nu de mult al 
concentrări activității internaționale 
la București și al angrenării unui nu
măr mic (mereu același) de jucători 
în activitatea internațională, la o me
todă cu mult superioară: aceea a 
lărgirii programului internațional, a 
acordării de credit și altor echipe 
(Știința Iași, Știința Timișoara, 
C.S.U. București), la o metodă de cu
prindere mai largă a1 jucătorilor în 
activitatea internațională.

Publicul provincial nu a rămas 
afara acestei acțiuni desfășurată 
mai multe planuri. El se interesează 

de rubgi .asistă la meciuri și învață 
să iubească acest sport minunat

EM. VALER1U
membru în biroul Federației Romîne 

de Rugbi

studenții din

C.S.U. Bucu-

în
pe

republican, ultimul concurs nu 
desfășurat după programul ini

țial stabilit și difuzat organelor de 
presă. Și de unde ne așteptam la 
întreceri viu disputate, cu rezultate 
superioare pe măsura valorii înotă
torilor din lotul republican, realita
tea ne-a pus în fața unor aspecte pe 
care le putem situa la... antipodul 
așteptărilor noastre. Intr-adevăr, pri
vit in ansamblu, concursul s-a dispu
tat în mijlocul unui dezinteres a- 
proape general, deoarece probele — 
în majoritatea lor slab populate — 
n-au reunit la start concurenți apro- 
piați ca valoare. De asemenea, în
trecerile de sărituri, programate 
pentru sîmbătă, n-au mai avut Ioc 
pentru simplul motiv că apa era prea 
rece, iar a doua zi ele n-au reușit 
să întrunească decît ... două concu
rente pentru proba de trambulină și 
un singur săritor pentru cea de la 
platformă (1). Așa cum spuneam și 
în ziarul nostru de ieri, numai doi 
tineri înotători, dinamovista Sanda 
Iordan și înotătorul Emil Voicu au 
reușit să salveze, întrucîtva calitatea 
concursului de înot. Sanda Iordan 
prezentă de patru ori consecutiv 
(din cinci concursuri programate 
pînă acum) pe lista recordmanilor, a 
ameliorat din nou recordul de ju
nioare la proba de 100 m. bras. Și 
după ce la 31 mai ea parcursese dis
tanța în timptil de 1:28,1 (record de 
junioare cat. II a), sîmbătă trecută 
la un interval de trei săptămîni. 
Sanda Iordan a îmbunătățit cu încă 
trei zecimi de secundă recordul de 
junioare cat. all-așicu două zecimi 
de secundă pe cel de junioare cat. 
I. Cu timpul de 4:56,7 (nou re-

Talentata junioară Sanda Iordan, în plină cursă 
(Foto GH. DUMITRU)

cord de juniori cat. I-a) Emil Voicu 
s-a apropiat la 3,5 sec. de cea mai 
bună performanță a probei de se
niori deținută de înotătorul Șt. lo- 
nescu (de la data de 22 iunie 1957). 
Atît Sanda Iordan cît și Emil Voicu 
— ne-o spun ultimele lor performan
țe — sînt speranțele natației noastre 
(din păcate' izolate) pentru probele 
de bras și respectiv craul.

•fr
Jucătorii de polo ai echipelor de 

categoria A și-au întrerupt activita
tea oficială. In schimb, ei se întrec 
în unele jocuri amicale, foarte inte
resante și de mare utilitate. Dumi
nică, de pildă, ILEFOR Tg. Mureș 
a jucat „acasă” cu 
categoria secundă), 
cu 7—5 (4—3).

La categoria B 
îneepe la sfîrșitul

Pregătirile efectuate în timpul iernii 
și în special în ultima vreme ne în
dreptățesc să afirmăm că echipele au 
acordat toată atenția acestei compe
tiții. Să sperăm deci că vom asista 
la jocuri interesante nu numai prin 
ambiția formațiilor combatante, ci și 
prin valoarea lor tehnică. Echipa 
clujeană Rapid și-a început antrena
mentele în aer liber de la 15 mai, 
sub conducerea .antrenorului Aurel 
Ardeleanu. Lotul este, alcătuit din: 
Gonczi, Feher, Bagameri, Steuer, 
Szekeli, Zette, Urcan, Kiss, Burdea 
și Szabo. Ultimele verificări le-a fă
cut, jucînd în compania echipei C.S. 
Armata Orașul Stalin (12—4) și se
lecționatei de tineret a orașului 
Turda (9—3). Celelalte trei echipe 
din Cluj participante la categoria B 
vor prezenta următoarele loturi: Me
talul (antrenor Arpad Sarkadi) : 
Hilf, Antal, llambrich, Gyulai, Ma- 

Horvath, 
( antrenor

C.S. Oradea (din 
de care a dispus

însă, activitatea 
acestei săptămîni.

gyari, Sarkadi, Kacso, 
Gherman, Seres. C.F.R.
Bela Iordaki) : Adam, Coja, Kocsis, 
Hațieganu, Radu, Daroczi, Toth, Fe- 
renczi, Iordaki; Progresul (antrenor 
Coloman Bogdan); Szâbo, Galea, 
Szolagy, Mora, Ballo, Balogh, Rot- 
tenschtein, Vura, Zsolt, Piroska. 
Nagy, Biro, Rajkona, Boer I și Boer 
II. De remarcat că echipa Progresul 
este alcătuită din jucători foarte ti
neri, cel mai în vîrstă avînd... 17 ani.

Echipa bucureșteană T.C.U., antre
nată de Pani Ntculescu, și-a conti
nuat la lacul Fforeasca pregătirile 
(începute la bazinul acoperit). Lotul 
este alcătuit din: Mihaly, Arsene, 
Benedek, Granciarof, Enache, Nicule- 
scu, Ursu.

'7TT

Jîoile norme de clasificare la patinaj viteză și patinaj artistic
B Ă I E Ț I

Categoria 500 m. 1.000 m. 1.500 m. 3.000 m. 5.000 m. 10.000 m. poliatlon Probe

Maestru 45.6 2:25.0 8:50.0 18:20.0 205 pt. 500; 1.500; 5.000;
10.000 m.

l 48.0 — 2:34.0 — 9:20.0 19:20.0 217 pt.
II-a 51.0 1:45.0 2:45.0 5:45.0 9:50.0 20:40.0 231 pt.

Ill-a 56.0 1:58.0 3:00.0 6:15.0 10:50.0 22:00.0 248 pt. 500; 1.500; 3.000;

Juniori 63.0 2:12.0 ' 3:20.0 6:50.0 11:30.0 — 271 pt V

FETE

PATINA] VITEZA

Categoria 500 m 1.000 m. 1.500 m. 3.000 m. 10.000 m. poliatlon Probe

Maestru 54.5 1:52.0 2:50.0 6:08.0 ___ 231 pt. 500 m; 1.000 m.
I 58.5 2:05.0 3:14.0 6:45.0 — 255 pt 1.500 m,; 3.000 m.

Il-a 64.0 2:19.0 ' 3:33.0 , 7:07.0 279 pt. 500 m., 1.500 m.,
1000 m., 3.000 m.

Ill-a 72,0 2:33.0 3:51.0 7:42.0 307 pt. 500 m., 1.000 m.
1.500 m.Junioare 77,0 2:41.0 4:00.0 — —• 342 pt.

Categoria 1

FINALELE CAMPIONATELOR DE 
BASCHET ALE COOPERAȚIEI 

MEȘTEȘUGĂREȘTI
Incepînd ele astăzi și pînă za 28 iu

nie se desfășoară la Oradea finalele 
campionatelor masculine și feminine 
de baschet ale cooperației meșteșugă
rești. Participă echipele masculine Me- 
talosport București, Voința Tg. Mureș, 
Satu Mare și Oradea și formațiile fe
minine Start București, Voința Tg. 
Mureș. Cîmpulung Mold, și Oradea. Câș
tigătoarele primesc ținui de campioa
nă de baschet a cooperației meșteșu
gărești pe anul 1958.

TINERil RUGBIȘTI 
BUCURESTENl AU INTRAT 

VACANȚA...
Campionatul orășenesc de rugbi la 

juniori și tineret se dispută anul a- 
cesta în trei serii (a cite șase echipe). 
Pînă acum s-au disputat toate parti
dele din tur plus două etape din re
tur. Vineri 26 iunie a avut ioc ultima 
etapă, după care tinerii rugbiști au 
luat o binemeritată vacanță. Timp de 
aproape două luni am asistat la între
ceri pasionante în care s-au evidențiat 
echipele : Dinam©, Geotehnica II, 
CJF.R. Grivița Roșie, Vulcan (la ju
niori); Dinam-o ț Rapid, C.C.A., C.F.R. 
Grivița, Roșie (Ia tineret). Iată de alt
fel și cîteva rezultate înregistrate — 
JUNIORI : DinTrrw)—Progresul 25-3 (9-Q), 
Geotehnica II—Gloria 18-0 (15-0), Vul
can—C.C. A. 36-3 (15-5), Grâvița Roșie— 
Geotehmica I 11-0 (3-0); TINERET:
Din?jno—Aeronautica 25-0 (8-0), Rapid— 
Progresul F. B. 30-0 (14-0), C.C.A. —
Știința I.M.F. 11-3 (3-0), C.F.R. Grivița 
Roșie—Geateîintca 26-0 (20-0). in tot a- 
cest timp am putut urmări cîteva ele
mente cu reale perspective, cum ar fi: 
juniori — 
(Dinamo), 
nautica), 
(Minerul), 
tineret : 
PTîuî&scu,
Boțea,
UmenSuc. 
Roșie),

IN

Smamiotto, Tu dori că, Pop a 
Vasîlache, Radule s eu (Aero- 

Polazache, Icianovicii, icnescu 
Scoda, Simicn (Geotehnica); 
Zalman, Crieoriu (C.C.A.), 

t, Rădulesicu, Gfaigfaic (Dinamo), 
Badea (Aeronautica), Beau, 

D'OFu Pavel, Baciu (Grivița 
Pav-aîescn, zamfir (Minerul). 

(V. Hossu — coresp.)

LOCAȚ1UNE DE BILETE
JRleteie p-enttu mecl'til de fotbal Pro

gresul București—Ștslnța Timișoara, în. 
descfctî-dereia căruia se va desfășura jo
cul internațional de handbal dintre se
lecționata masculină de tineret a Ca-

pâ-talei și echr.pa Judenburg Austria 
(stadionul Republiiciii), s-au pus în vîn- 
zare la caseze stadioamelocr Republicii, 
Dinamo, Ciulești și Progresul (dr. 
Staicovicl) precum și la agenția Pro
nosport (Calaa Victoriei nr. 9), agen
ția C.C.A. (Bd. 6 Martie) și la casa 
specială din sta. Icn Vjdu. Biletelg cu 
redSEcere pentru studenți și elevi se 

dttistafibiuile nrin Umfiunea Asociațiilor 
Stttdemțilar din R.P-R. și prin Direcția 
EMteeațieî fizice din Ministerul învă
țăm în tului și Culturii.

Sînt valabUc r-- - - - - - -
pnbiicij cu sena 
CAMPIONATUL

ORAȘULUI BUCUREȘTI LA 
POLO PE APĂ

jocttzi exin cadrul fazei oră- 
campiiEinatiuHui republican de 
apă, disputate în “ 

s-au încheiat cu nranStaarefie 
tehnice : Rapid—Canstructcrul 
Dinam-o—S.S.E. 8-0 (6-0).

GALA DE BOX DE LA
Sîmbătă a avut loc la Sibiu o re

uniune amicală de box între echipele 
Progresul I. M. Sibiu și Energia Cîm- 
prna. In general întîlnirile a>u fost 
echilibrate, dîrz disputate. Boxerii si- 
bieni au cîștigat cu scorul de 12-10. 
Iată cîteva rezultate ; V. Stoica (Pro
gresul) b.. ab. r. III C. Ră-dulescu (E- 
nergla); I. Birsan (Energia) b. p. T. 
Buzilă (Progresul). In cadrul aceleiași 
reuniuni, campionul european. Gh. Ne
grea l-a învins prin abandon în rep. 
a IlI-a pe Zaimfir Ciioeîrîaaj (Titanii 
București).

M. Vlădciciui, I. Pan.te'.imon 
corespondenți

O REUNIUNE PUGILISTICA 
PROST ORGANIZATA

Tot sîmbătă a avut loc în sala 
mato grafului ,, Boleslav Bierut“
Capitală o reuniune amicală în 
nizarea colectivului Laminarul, 
început ca întîrzlere și nu a 
puns aștept;’ 2 Zi_____  „ ,____ ___
tre boxerii programați nu s-au pre
zentat, - - - . - .
peste . _ ______ __ _ __
lăsat-o doar întîînirea dintre N. 
bules-ou (Spartac)—O, SiSberras-a 
trul școlar) 
puncte), 
șeaani 
cloacă 
tac).

biletele Stadionul Re- 
Nr. s.
DE JUNIORI AL

Primele 
ș&aetștfi a 
polo pe Capitali, 

rczirllate 
4-1 (4-9),

SIBIU

cine- 
din 

orga- 
Gala a 
ecres- 

Icr deoarece o parte c’hi-

astfel că programul a fost dat 
cap. O impresie mai bună a

- — • -- - — Bâr-
(Spartac)—O. Siîbermsn (Cen-

(cSștigatiă de ultimul Ia 
precum și boxerii V. Arîe- 

(T.C.S.T.M.), D. Opri șan, A. Mo- 
(Laminorul), c. Calci-u (Spar-

N. Tokaoek, V. Dumitrescu 
corespondenți

■

Norma de maestru al sportului la 
patinaj viteză se va acorda patina
torului care a îndeplinit baremul la 
2 distanțe (o distanță scurtă și o 
distanță lungă) sau dacă a îndepli
nit baremul prevăzut la poliatlon.

— să fi reușit la toate 3 concursu
rile de clasificare prevăzute în 
regulamentul concursurilor de pa
tinaj artistic și să se fi clasa't în 
finala campionatului R.P.R.

cursurilor de patinaj artistic și 
să se fi clasat în etapa regională 
a Campionatului R.P.R.

CONHRMAREA CATEGORIEI

PATINAJ ARTISTIC
Categoria a II-a /

Maestru

— să fi cîștigat 3 ani consecutiv 
sau de 4 ori alternativ în 6 ani 
titlul de campion al R.P.R. și să 
se fi clasat pe primele 6 locuri 
îrrtr-un concurs internațional la 
care au participat cel puțin 3 
țări.

—- să fi reușit Ia concursurile de cla
sificare de categoria a II-a și a 
Ill-a, prevăzute de regulamentul 
concursurilor de patinaj artistic 
și să se fi clasat pe primele 6 
locuri în etapa regională a cam
pionatului R.P.R.

Categoria a IlI-a

SPORTUL POPULAR
?ag. 6-3 Nr. 3226

— Să fi reușit la concursurile de 
clasificare la categoria a Ill-a
prevăzut în regulamentul con-

l
a) . Viteză pentru confirmarea cate

goriei se cere ca în următorii 2 
ani de la obținerea normei, spor
tivul să repete • integral norma.

b) . Artistic pentru confirmarea ca
tegoriei I și a Il-a se cere ca 
în unul din cei doi ani următori 
obținerii normei, sportivul să se 
claseze o singură dată pe primele 
3 locuri în campionatul R.P.R. 
etapa corespunzătoare categoriei 
respective. (Pentru confirmare nu 
se cere trecerea concursului de 

clasificare). Pentru categoria a 
111-a se cere ca sportivul să re

pete norma în ceea ce priveș
te clasarea în etapa regională 
a campionatului.

S-a încheiat prima parte a campionatului 
feminin

turul cam-Duminică s-a încheiat 
pionatului republican feminin de ho
chei pe iarbă. întrecerea s-a disputat 
pe două zone, la lași și la Cluj. 
Jocurile disputate în cadrul zonei de 
la Cluj au fost dominate cu autori
tate de echipa Voința Gheorghieni, 
neînvinsă și clasată, deci, pe primul 
loc. In cealaltă zonă, formațiile 
vila București și Penicilina Iași 
luptat cu multă ardoare pentru 
mul loc în clasament, 
urmă, deoarece aceste 
terminat la egalitate de 
vila București s-a clasat 
golaverajului.

Rezultatele tehnice înregistrate sînt 
următoarele: CLUJ: Voința Gheorghi
eni — Harghita Odorhei 2—0 (2—0); 
Voința Gheorghieni — Voința Cluj

Ac- 
au 

pri- 
din 
au

Ac-

In cele 
echipe 
puncte, 

prima grație

iarbă
2—0 (1—0); Voința Gheorghieni —■ 
Electrica Oradea 3—0 (2—0); Voin
ța Cluj — Harghita Odorhei 1—0 
(1—0); Voința Cluj — Electrica Ora
dea 0—0; Electrica Oradea — Har
ghita Odorhei 1—0(1—0); IAȘI: Ac
vila București — Sportul Muncitoresc 
Rădăuți 1—• (1—0); Penicilina lași- 
Fulgerul Oltenița 2—1 
București — Fulgerul 
(2—0); Penicilina Iași 
citoresc Rădăuți 3—0 
Muncitoresc Rădăuți — 
tenița 1—0 (0—0); Penicilina lași— 
Acvila București 0—0. Returul a- 
cestui campionat se va desfășura între 
17—21 septembrie la Rădăuți (pentru 
echipele care au jucat în zona de la 
lași) și la Orașul Stalin (pentru cele 
care au jucat la Cluj).

(1—0); Acvila
Oltenița 3—0 
— Sp. Mun- 
(2—0); Sp.

■ Fulgerul Ol-



Din lumea 
baschetului

® Activitatea ia baschet este inten
să și în această perioadă. In afara 
jocurilor din cadrul categoriei B, nu
meroase centre organizează în ultima 
vreme diferite întreceri amicale. In Ca
pitală, de pildă, „Cupa de vară", ini
țiată de clubul Olimpia, a intrat în 
faza finală. La băieți, echipele cla
sate pe primele două locuri în serii se 
întrec pentru a desemna cîștigătoarea 
competiției. Duminică seara, în prima 
etapă a acestui turneu final s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Meta
lul—Olimpia 88—62, Dinamo—I.P.G.G. 
64—60 (31—20). La fete, jocurile sînt 
întrerupte pînă ia înapoierea echipei 
Constructorul dțn turneul pe care-1 în
treprinde în U.R.S.S.

@ La Pitești s-a încheiat de curînd 
„Cupa Pitești", la care au participat 
echipele masculine Aurul Negru Plo- 
ești, Voința R. Vîlcea, selecționata 
Craiova, selecționata Pitești și selecțio
nata Roșiori de Vede, iar la fete selec
ționatele Craiova, Ploești, R. Vîlcea, 
Curtea de Argeș. Întrecerile, desfășu
rate pe stadionul Dinamo, recent rea- 
menajat, au fost foarte interesante și 
au stîrnit un mare interes în rîndurile 
iubitorilor acestui sport. Și la băieți și 
Ia fete primele locuri au fost ocupate 
de .selecționatele orașului Craiova, 
care au cîștigat toate meciurile susți
nute. Corespondentul nostru Marian 
Jacob își încheie relatarea informîn- 
du-ne că organizarea acesfui frumos 
turneu, care a constituit o frumoasă 
propagandă pentru baschet, nu a fost 
suficient sprijinită de toate forurile do 
resort.

® Campionatul categoriei B a con
tinuat duminică prin jocurile disputate 
în cadrul etapei a Il-a. Iată cît'-va din 
rezultatele înregistrate — SERIA I : 
ICAB—Voința Satu Mare 74—58 (35— 
34), Rapid Cluj—Medicina Timișoara 
55—32 (27—17); SERIA A Il-a: C.S.A. 
Bacău—Progresul Roșiori de Vede 
49—44 ( 31—28), Aurul Negru Ploești 
—Sportul Muncitoresc Rădăuți 62—57 
(31—25).

A V-a ediție
a Campionatelor internaționale 

de tir ale R. P. R.
(Urmare din pag. 1)

gura cu succes pe aiișul marilor în
treceri.

Alături de sportivii amintiți și de 
alții din loturile R. F. Gernfane. Ita
liei și Bulgariei, var concura și io
turile de sportivi din țara noastră. 
Iosif Sirbu, Ștefan Petrescu, Gh. ir 
kiardopol, H. Herșcovici, l. Pieptea, 
Alex. Klaus, C. Antonescu, Peter San
dor, Marin Dochiliță, Titus Manicatidc 
și alți numeroși sportivi vor încerca 
să dovedească în această mare între
cere internațională că nivelul arătat 
In competițiile interne reprezintă cu 
adevărat v'aloarep tirului romînesc la 
ora actuală. 1

Interesante de urmărit vor fi pro
bele feminine, mai ales că întîlnirile 
și concursurile internaționale reze.vate 
senioarelor nu au abundat în acest se
zon. Necunoscîndu-se valoarea de con
curs a trăgătoarelor, campionatele in
ternaționale vor constitui astfel pentru 
specialiști un prim prilej — îdaintea 
Campionatelor mondiale — de apre
ciere a șanselor și valorii viitoarelor 
protagoniste.

Fără îndoială însă că în materie de 
inedit, întrecerea cea mai interesantă 
este aceea de la armă liberă calibru

De simbătă după-amiază și piuă 
duminică, timp de 24 ore fără întreru
pere, belgianul Olivier Gendebien și 
americanul Hill, trecînd cu schimbul 
la volanul unei mașini de curse de 
marca Ferrari, au parcurs nu mai 
puțin de 4.102 km. pe circuitul de Ia 
Le Maus, in apropiere de Paris. Me
dia orară a învingătorilor cursei: 
1702)14 km. Cifre care au darul să 
impresioneze, chiar dacă știrile de la 
Le Mans ne asigură că de data a- 
ceasta n-a fost bătut nici un record 
al pistei. Nici in ceea ce privește nu
mărul accidentelor... — completăm noi.

Da, totul a decurs ,,nor mal" la a- 
ceastă ultimă ediție a tradiționalei 
curse de automobilism profesionist de 
la Le Mans. A murit doar... un singur 
concurent, francezul Maraisse, al că
rui Jaguar" forțat la maximum a 

făcut explozie, lulnd joc. Alți ctțiva 
automdbiliști au suferit accidente mai 
mult sau mai puțin grave, fiind culeși 
de pe traseu de ambulanțele salvării.

Călăreții romini pot realiza performanțe CALEIDOSCOP VOLEIRH FST!C
' și mai bune • Ce a arătat turc cui termala de ia Lc.dc ® Echipa Poindel printre 

favoritele campicnatatai european ? • Consfătuirea arbitrilor și 
antrenorilor de volei.

Ultima confruntare a călăreților ro
mîni, în concursul internațional de la 
Wroclav (R.P. Polonă), ne-a prilejuit 
cîteva constatări interesante cu pri
vire Ia stadiul actual de pregătire și 
perspectivele călăreților romîni.

Mai întîi trebuie să amintim că la 
concursul internațional de la Wroclav 
și-au dat întîlnire' în acest an repre
zentativele a 4 țări: R. P. Ungară, 
R. P. Romînă, R. D. Germană și R. P. 
Polonă. Echipa țării noastre, alcătuită 
din: Mihai Timu, Gheorghe Ailiohi, Va- 
siie Pinciu și AZexâwițru Longo, a ob
ținut în total 13 premii, dintre c’are 2 
jocuri I și 2 locuri III. La acest con
curs echipa noastră s-a prezentat în 
simțitor progres față de concursul de 
anul trecut de la Varșovia, unde am 
obținut doar un loc 1 și num'ai 9 
premii. O formă bună au arătat Va- 
sile Pinciu (cîștigătorul probei de în
chidere, a 2 locuri III și un loc IV) 
și Alexandru Longo (cîștigătorul pro
bei de forță).

Ar fi greșit să se creadă că parti- 
cipînd un număr restrîns de țări cu 
concurenți mai puțin cunoscuți pe 
plan mondial, concursul de la Wroclav 
nu s-a bucurat de succesul scontat de 
organizatori. Dimpotrivă. Prezența că
lăreților maghiari, printre care amin
tim pe Imre Karcsu cu calul Aranyos, 
a talentaților călăreți polonezi Babi- 
rewski, Bichewschi și Kovalczik, a că
lărețului german Schulze și, bineînțe
les, a celor mai buni călăreți romîni 
a asigurat un nivel ridicat întreceri
lor, în care s-an evidențiat în primul 
rînd călăreții magluari. Desigur că re
zultatele obținute de călăreții romîni 
puteau fi și ntai bune, dacă doi din 
cei patru concurenți (Timu și A’itohi) 
ar fi fost în forma lor obișnuită. Apoi, 
echipa țării noastre a deplasat la 
Wroclav un număr redus de cai față 
de cel pe care l-au avut la dispoziție 
ceilalți concurenți și îndeosebi gaz- 

redus. După cum se știe la 1 ianua
rie Î958 au intrat în vigoare modifi
cările aduse de L’.I.T. în cee'a ce pri
vește țivtele. Noile ținte, reduse, o- 
b'igă pe concurenți la mai multă exac
titate. Cum cei mai valoroși trăgători 
la aceste probe nu s-au întîfnit în 
acest sezon. Campionatelor internațio
nale Ie revine sarcina de a stabili — 
pentru un timp scurt, este drept — 
ierarhia valorilor. (II. N.).

Echipa de handbal Judsnburg 
joacă astăzi la lași

In continuarea turneului pe care 
îl întreprinde în țara noastră, echi.a 
de handbal Judenburg (Austria) joa
că astăzi după-airiază la Iași. Ad
versara handbalistelor austrieci este 
formația divizionară A Știința lași 
una dintre echipele care s-au afirmat 
în ultimul timp.

Meciul va avea loc pe stadionul „23 
August" și va fi arbitrat de Varac 
Pelengliian (București). După partida 
de la Iași echipa Judenburg va evo
lua în Capitală unde va întîlni, joi 
după-amiază, selecționata de tineret 
a Bucurest'ului.

Noi victime pe pista de la Le Mans
Dar aceasta este doar ambianța obiș
nuită (și ea in spiritul tradițiilor) 
care domnește la Le Mans...

Nu este de neglijat amănuntul cala 
o oră după ce se dăduse startul in cursă, 
o ploaie torențială a jăcuf ca pista 
să devină alunecoasă, foarte pericu
loasă la viraje. Bineînțeles, nici gind 
la organizatori să oprească alerga
rea! Pericolul de accidente dă o notă 
senzațională in plus, joarte necesară 
pentru stimularea interesului publicu
lui in jurul întrecerii bolizilor de oțel. 
Angajiții caselor de automobile, piloții 
„fără frică", cei care-și pun viața în 
joc pentru bani, nu s-au arătat totuși 
dispuși de data aceasta să se integreze 
total in acest joc al marții. Jumătate 
din echipaje (27 din totalul de 55) au 
preferat să se retragă pe parcurs, in 
frunte cu englezul Stirling Moss, favo
ritul nr. 1 al cursei, de care erau le
gate speranțele casei britanice Aslon- 
Martiru 

dele. In plus, terenul tare nu a con
venit de loc cailor noștri, lucru care 
a și dus la scoaterea din concurs a 
celor mai buni (Rubin și Nor). Pe 
lîngă aceste neajunsuri, călăreții ro
mîni continuă să. rămînă încă defici
tari la capitolul pregătirii morale și 
de voință. Concursul de la Wroclav 
ne-a arătat încă o dată că avem că
lăreți talentați, dapabili de rezultate 
remarcabile. Le lipsește, însă, expe
riența întihiiriior internaționale (2—3 
concursuri pe an sînt insuficiente), 
precum și materialul cabalin pentru 
probele grele. Anti-eiiorii din colecti
vele sportive și cluburi vor trebui să 
acorde în viitor o mai mare atenție 
continuității în pregătirea călăreților și 
în lucrul calului. In ceea ce privește 
federația romînă de călărie, aceasta 
și-a propus să înzestreze neîntîrziat 
lotul republican cu material cabalin 
corespunzător, să încurajeze elemen
tele tinere și talentate care s-au evi
dențiat în timpul concursurilor repu
blicane și să asigure cu ajutorul co
legiului de antrenori o pregătire te
meinică tuturor călăreților.

CONSTANTIN TOADER
Secretar general al Federației 

Romîne de Călărie și
Pentatlon Modern

In preajma marii confruntări a gimnaștilor lumii
Tradiția campionatelor 

mondiale de gimnastică 
datează de o jumătate de 
secol. Din 1903 și pînă 
acum campionatele mon
diale de gimnastică au 
cunoscut 13 ediții.

l imp de 50 de ani su
premația la campionatele 
mondiale și-au isputat-j 
cehoslovacii, francezii și 
elvețienii. Echipa Ceho
slovaciei a cîștigat de 7 
ori campionatul, cea a 
Franței de 3 ori, în timp 
ce Elveția poate fi gă
sită de 2 ori pe tabelul 
de onoare al celor mai 
buni. Competiția femini
nă, începută abia în 1934, 
a dat pînă în 1950 de 
două ori cîștig de cauză 
Cehoslovaciei și o dată 
Elveției.

In 1954, Ia întrecerile 
de la Roir.a, echipele U- 
niunii Sovietice, debu- 
tînd la campionatele lu
mii, obțin un strălucit 
succes. Atît întrecerea pe 
echipe cît și cea indivi
duală (la bărbați și fe
mei) a revenit sportivilor 
în tricouri purpurii. De 
altfel, consacrarea giin- 
naștilor sovietici se pro
dusese cu doi ani îna
inte la Jocurile Olim
pice de la Helsinki.

Luînd în conside
rație marea popularitate și caracterul 
de masă pe care îl cunoaște acest 
sport în U.R.S.S., înalta măiestrie 
a gimnaștilor sovietici, Federația In
ternațională a hotărît să acorde Sec
ției Unionale de gimnastică dreptul 
de a organiza cea de a 14-a ediție 
a campionatului mondial. Și astfel, 
între 6—10 iulie, marele „Palat al 
sporturilor" de Ia Lujniki va găzdui 
întrecerea celor mai buni gimnaști și 
gimnaste ale lumu.

Oricit de obișnuit ar fi publicul din 
țările capitaliste cu asemenea specta
cole sportive de groază, trebuie să 
precizăm că unii spectatori de la Le 
Mans și-au pierdut cumpătul. Chiar 
crainicul reporter al postului de radio 
Monte Carlo a afirmat, în timpul trans
misiei, că are impresia că se află în 
infern... Spectacolul oferit de bolizii 
lansați in întunericul nopții pe pista 
udă, trebuie să fi fost intr-adevăr în
grozitor.

Dar, cum am mai spus la început, 
nimic neobișnuit în această ediție 1958 
a cursei de 24 ore de la Le Mans. 
Pe altarul automobilismului profesio
nist și al setei de cîștig a industria
șilor, proprietari de fabrici de auto
mobile, n-a căzut decît o singură vic
timă. Recordul accidentelor n-a fost 
întrecut, El rămîtte acela stabilit la 
12 iunie 1955, cînd pe aceeași pistă 
de lingă capitala Franței au murit 
85 persoane, fiind grav rănite alte

• REVENIT DE LA TURNEUL 
DESFĂȘURAT LA LODZ unde a con
dus echipa noastră feaiinină de volei, 
antrenorul Gh. Constantin eseu ne-a 
declarat: „Turneul a fost foarte bine 
venit și aceasta din două motive: 
1. Verificarea posibil: :ățiîcr echipei 
noastre și a jucătoarelor luate indivi
dual și 2. pentru a vedea potențialul 
de joc al celorlalte echipe. Vorbind 
despre primul aspect, trebuie să vă 
spun că echipa noastră nu s-a pre
zentat prea bine pusă la punct, pen
tru că mi s-a putut pregăti suficient 
de bine din cauza unor indisponibili
tăți în formație. In ce privește al 
doilea aspect — potențialul de joc al 
celorlalte echipe — cred că lupta 
pentru titlul european feminin se va 
da între echipele participante la tur
neul de la Lodz, din rindul cărora se 
detașează reprezentativei? Uniunii So
vietice și Poloniei. In special, ultima 
echipă a fost o mare surpriză. An
trenorii polonezi au încercat ca a- 
ceastă ocazie nu mai puțin de 24 ju
cătoare, majoritatea noi, bine pregă
tite, fără mari diferențe de valoare 
între ele. Echipa Uniunii Sovietice 
este aceeași formație valoroasă și a 
prezentat o jucătoare tînără, Miieția 
Jereniajeva. înaltă de 1,90 m. Dar 
cea mai bună jucătoare a lor a fost 
cunoștința noastră .Miscriakova.

„Jucătoarele noasfre s-au comportat

Boris Sahlin încheie cu un salt spectaculos exercițiul 
la bară fixă.

De pe acum se poate prevedea ca
drul grandios pe care-I vor cunoaște 
c-ampionatele. Cele mai puternice e-
chipe ale lumii (fără nici o excepție) 
și-au confirmat participarea. Astfel, 
în competiția feminină vor evolua 
sportive din R.P. Bulgaria, R, Ceho
slovacă, R. P. Chineză, Franța, R. P. 
F, Iugoslavia, R.D. Germană, Italia. 
Japonia, R.P. Polonă, R.P. Romînă, 
Suedia, R.P. Ungară și U.RS.S 

cîteva zeci. Atunci, pilotul francez Le- 1 
vegh, la bordul unei mașini Mercedes | 
Benz, a derapat la un viraj, intrind j 
direct în tribuna înțesată de lume. | 
Explozia motorului a dai foc schelăriei i 
de lemn, zeci de oameni fiind arși de ’ 
oii. <

Dezastrul de atunci a pus pe gin- J 
duri chiar pe organizatorii acestor ' 
curse, viu criticați în presă. Ei au fost * 
obligați să ia, în sfîrșit, unele măsuri j 
de securitate, care să limiteze perico- | 
le/e pentru public. Nimic nu se face j 
însă pentru siguranța vieții automobi- ; 
liștilor,' din rîndurile cărora, an de J 
an, cad noi și noi victime. |

Ppntra reclama culărei sau cutărei | 
mărci de automobile, sub imperiul săi- . 
baticei legi a concurenței specifică i 
vieții economice capitaliste, sint sacri- | 
ficate vieți omenești. Nestînjeniți de j 
nimeni, organizatorii curselor profe- J 
sioniste de automobile regizează în | 
fiecare an spectacolul de groază al ce- | 
lor 24 ore de la Le Mans... '

inegal : foarte bine în meciul cu Uni
unea Sovietică, bine in compania Bul
gariei, crispate de emoție în meciul 
cu Cehoslovacia și de-a dreptul slab 
în jocul cu Polonia I, datorită — 
așa cum spuneam — pregătiri- incom
plete. Plnă la „europene" trebuie să 
lucrăm serios pentru cîștigarea unei 
cit rrai mari rezistențe de concurs. 
Dintre sportivele mai vechi din e- 
chipa noastră, s-au impus și de data 
asta Natalia Cernat și Tinela Ple- 
șoianu; dintre cele mai puțin folo
site au jucat bine Cornelia Moraru și 
Ana Susan, iar dintre cele tinere s-a 
evidențiat în mod special Lia Va- 
nea".

* REPROGRAMAREA UNOR ME
CIURI DIN CATEGORIA B: Voința 
Bacău — Aigul Negru Ploești va a- 
vea loc la 7 -iulie la Ploești (în Ioc 
de 13 iulie Ia Bacău), i.ar Voința 
București — Dinamo Cluj Ia 8 iulie 
la Cluj (în loc de 13 iulie).

• IN ZILELE DE 25, 26 ȘI 27 IU
NIE la sediul U.C.F.S. va avea loc 
consfătuirea comună a arbitrilor și 
antrenorilor de volei. Cu această oca
zie se vor ține câteva referate teh
nice, se vor discuta unele modificări 
ale regulamentului și interpretare- u- 
nor reguli de joc, antrenorul Gh. Pe1- 
trescu va vorbi despre „Influența ar
bitrajului în ridicarea nivelului teh
nic »1 jucătorilor" și se vor ține lec
ții practice de antrenament.

Titlul masculin și-l vor disputa (la 
individual și pe echipe) sportivi din 
20 de țări printre care Republica A- 
rabă Unită, R.P. Bulgaria, R. Ceho
slovacă, R.P. Chineză, Finlanda, 
Franța, R.F. Germană, Japonia, Spa
nia, S.U.A., U.R S.S. etc.

★
Specialiștii anticipează o luptă

extraordinară mai ales în probele 
masculine, unde va fi reeditat pa 
sionantul duel de la J. O. de la 
Melbourne dintre gimnaștii sovietici 
și cei japonezi. Trebuie arătat de ase
menea că în ultima vreme s-a impus 
Sn arena internațională tînărul gim
nast spaniol Joachim Blume, care a 
cîștigat anul trecut la Paris „Cupa 
Europei". Este interesantă declarația 
campionului spaniol, înaintea între
cerii de la Moscova.

„Este adevărat — a spus el — 
că la Paris am reușit să-l întrec pe 
puternicul Jurii Titov. Dar, cel mai 
bun gimnast al Uniunii Sovietice, Bo
ris Sahlin, deși prezent in capitala 
Franței, nu a putut participa la între
cere din cauza unei gripe".

Rece.it, la Barcelona, în cadrul ma
relui premiu al orașului, Blume s-a 
întîlnit cu gimnaștii japonezi. Cam
pionul Japoniei, Takemoto, l-a învins 
pe spaniol care a ocupat locul 11 
înaintea japonezului Terai (debutant 
la o mare competiție internațională) 
și a americanului Vega.

ii
Intr-un articol consacrat campiona

telor mondiale, ziarul italian „La 
Gazzetta dello Sport" acordă un spa 
țiu considerabil dezvoltării gimnasticii 
in R. P. Chineză

„O nouă forță se ridică la orizon
tul gimnasticii mondiale — scrie zia
rul. In meciurile cu Cehoslovacia și 
R. D. Germană am putut urmări 
măiestria a cinci gimnaști chinezi, 
care oricind pot aspira la locuri de 
frunte în ierarhia internațională. Fi
rește nu putem afirma că în momen
tul de față chinezii ar fi capabili să 
lupte de la egal la egal cu rușii și 
japonezii. Dar, progresul lor a fost 
uimitor și, în definitiv, nici în gim
nastică nu sînt excluse surprizele..." 

☆
In majoritatea țărilor europene au 

luat sfîrșit campionatele naționale. 
Ele au fost totodată și prilej de selec
ție pentru mondiale. Se cunosc deci 
în marc majoritate protagoniștii. Ur
mează ca Ia Moscova să fie desem
nat drept campion cel mai bun din
tre ei.

Lotul tinerilor jucători 
de tenis de masă romini 
a plecat la Fataberg 

(Suedia)
Ieri dimineață a părăsit Capitala cu 

avionul, delegația sportivilor romîni 
care va re prezenta țara noastră la cam
pionatele europene de juniori Ia tenis 
de masă de la Faikenbetg (Suedia). 
Au făcut deplasarea următorii: Maria 
Goîopența, Mariana Barasch, Radu 
Negulescu, Gheorghe Cobîrzan, și Ti
ber iu Covaci.

Rece.it


Radovici, Gurghenidze și Bobekov 
m M-iriii premiul I la lurneul de șah de la solia

Ultima rundă trebuiaUltima rundă trebuia să decidă 
ne cîștigătorul turneului internațio- 

2- _L 2: ’ ” r'■ De aceea,
partidele pe care le susțineau frun- 

;; ■___ ■ • ' 1 a
numeroșilor spectatori atlați în sala 
de joc. Întâlnind cu negrele pe Szi- 
lagy, reprezentantul nostru CORVIN 
RADOVICI a reușit una dintre cele 
mai bune partide ale turneului. ln- 
tr-o indiană veche el a organizat un 
puternic contra-atac pe coloanele „a" 
și „b“, a ocupat cu turnul orizontala 
a doua, prinzînd regele alb într-o 

,plasă" itr.parabilă de mat. 
Je pînă atunci, maestrul 
Gurghenidze, n a putut trece peste 
apărarea dîrză a lui Brzoska și par
tida s-a încheiat remiză. Bobekov l-a 
învins pe principalul 
nev. In felul acesta 
ghenizde și Bobekov 
egalitate de puncte

iial de șah de la Sofia, 
partidele' pe care le susțineau îruu- 
tașii clasamentului polarizau atenția

Liderul
maestrul sovietic

său rival, Mi- 
Radovici, Gur- 
s-au clasat Ia 

pe prfiSil Ioc,

deoarece iugoslavul Vukcevici a pier
dut Ia ultimul clasat, Pantaleev, în- 
registrînd cu acest prilej singura sa 
înfrîngere din turneu. Partidele Ge- 
renski — Pîdevski și Goltz — Zvet- 
kov an fost remize.

Astfel, primul concurs peste ho
tare al maestrului Corvin Radovici 
coincide cu o frumoasă afirmare. El 
a prestat în acest turneu (mic dar 
foarte puternic) un joc solid, a de
monstrat o mare putere de luptă. 
Nu putem decît felicita Federația Ro
mînă de Șah pentru inițiativa îndrăz
neață de a trimite la un turneu in
ternațional un tînăr șahist fără per
formanțe răsunătoare în palmares 

lată acum clasamentul final: 1—3.
RADOVICI, Gurghenidz», Bobekov 7 
p.; 4—6. Minev, Vukcevici, Szilagy 
6 p.. 7. Brzoska 5 p., 8—1,1. Țvetkov 
Pîdevski, Goltz, Uerenski 4*/ s p., 12. 
Pantaleev 4 p.

SveP.i6t

fotboil

Semifinalele de astăzi — o confruntare 
și pe tărîmul tacticii...

Note și comentarii din „CURSA MUNȚILOR”
Timp de o săptămînă, de la 16 Ia 

22 iunie, caravana ciclistă a celei de 
a IV-a ediții a dificilei competiții de 
lung kilometraj „CURSA MUNȚILOR", 
organizată de clubul sportiv Dinamo 
București, a străbătut șoselele asfal
tate de pe Valea Prahovei și împre
jurimile Orașului Stalin. Concursul a 
adus o contribuție evidentă la dezvol
tarea și popularizarea sportului cu 
pedale, „Cursa Munților" — intrată în 
tradiția ciclismului nostru, — înscriin- 
du-se cu cinste alături de marile curse 
din calendarul intern.

Caracterul internațional, prin parti
ciparea reprezentativelor Dozsa Buda
pesta și Gwardia Varșovia, dinamismul 
permanent, valoarea ridicată a majo
rității concurenților, iureșul extraordi
nar de pe ultima parte a etapelor, și 
în special pe străzile orașelor, frumoa
sa medie orară generală (37,800 km) 
pentru cei aproape 1000 km. cît a mă
surat alergarea, lupta sportivă foarte 
strînsă de la primul la ultimul kilo
metru, ca și organizarea excelentă — 
toate acestea au dat cursei caracterul 
unei competiții de mare amploare.

Faptul că pe două treimi din traseu, 
lupta nu era încă decisă, ca și. micile 
departajări (doar cîteva secunde) de 
pe primele locuri, arată în mod grăi
tor că marea majoritate a concurenți- 
lor :.u fost bine pregătiți pentru a- 
ceastă întrecere. La valoarea specta
colului au adus o contribuție de seamă

O urare împlinită
In noianul de scrisori și telegra

me de felicitare care au urmat re
cordului mondial de 1.78 m. stabilit 
la începutul acestei luni de lolanda 
Balaș, am descoperit rtnduri pline onlll-yi ac m m trv*-»  «4-^ „l — 1 — 

de
Iară. Un grup de studenți romîni din 
Șanhai, emoționați de performanța 
atletei romîne îi urează din tot su
fletul să ajungă la impresionanta 
cifră de 1,80.

Iată textul scrisorii:
„Dragă loli.
Te felicităm sincer pentru succesul 

obținut. Performanța ta ne umple 
inimi'e de bucurie și tnîndrie, pentru 
patria noastră și pentru tine. Cre
dem că alături de tine se ' formează 
in prezent eleve bune care, în scurt 
timp, vor putea participa alături de 
profesoara lor. Totodată, dorim să 
avem cît de curînd vestea unei noi 
performanțe, a unui nou record 
țării noastre și al 
1,80 m.

Te îmbrățișăm frățește.
Studenții romîni din Sanhai'

★
Și vestea n-a întârziat...

entuziasm, venite de la' mii 
kilometri, din China popu-

at
întregii l-mi s'

si concurentii străini: G. Torok, I. 
kissdala, L. Mate (Dozsa) J. Tusto- 
ehoviez, W. Klabinski, H. Lasak și 
St. Kaminski (Guardia), o bună par
te dintre ei fiind binecunoscuți din 
„Cursa Păcii" sau alte mari competiții 
internaționale.

Pe primul plan al -cursei s-a situat 
duelul strîns, aprig i-ain putea spune, 
dintre formațiile Dinam,o și Casa Cen
trală a Armatei, marile favorite ale în
trecerii. Spre finalul alergării, dinanio- 
viștii — care au animat și controlat 
etapele de la un capăt la altul — 
cu un efectiv mai valoros, excelent 
pregătit pentru această cursă și, tot
odată, bine îndrumat de-a lungul ki
lometrilor — au obținut o dublă vic
torie : individual și pe echipe. Cît de 
vie a fost disputa individuală o de
monstrează faptul că în fiecare zi un 
alt alergător a purtat tricoul galben 
care, în cele din urmă, a rămas pe 
deplin merit pe umerii lui L. Zanoni.

Cîștigătorul ediției a lV-a a fost, 
indiscutabil, cel mai valoros om al 
cursei. Mai combativ ca oricînd, Za
noni, cu un admirabil sprint final, a 
muncit mult pentru această victorie, 
la care au colaborat efectiv și echi
pierii lui: A. Șelarii — coleg de echi
pă — a fost egalul lui Zanoni, iar J. 

1 ustochoviez, G. Moiceanu, G. Torok, 
1. Vasile, G. Șerban, St. Kaminski, 
Kissdala și, 
Mate, au fost 
cursei. Alături 
ca M. Voinea, 
V. Cohanciuc, 
(Voința), C.
Mitroi (C.C.A.), N. Mușa (Recolta), 
M. Șcherg, W. Ziegler (Or. Stalin) 
și alții s-au bătut cu mult curaj. Ci
cliști cu experiență ca N. Maxim. V. 
Dobrescu, I. Constantinescu, D. Glo- 
dea, C. Dumitru, A. Folbert, E. 
Mihăilă, I. Hora, N. Stepanian și alții 
au contribuit la reușita spectacolului

In ceea ce-] privește pe C. Dumi
trescu, clasat pe locul 13 la 9’31” de 
lider, el a concurat — în ansamblu 
— sub valoarea lui, deși a cucerit o 
etapă și primul loc în clasamentul că
țărătorilor. Atît el cît și o parte dintre 
fruntașii formației C.C.A. ar fi putut 
avea o comportare mai bună dacă în 
sînul echipei ar fi existat mai multă 
coeziune.

In încheiere, socotim că 
mențiune specială și corpul 
(alcătuit în genere din cele 
elemente). Se poate spune 
achitat lăudabil de sarcina 
această cursă care nu a fost de loc 
ușoară nici pentru ei.

EMIL IENCEC

St. Kaminski, 
în parte, Klabinski și 
figurile proeminente ale 
de ei, o serie de tineri 
C. Moiceanu (Dinamo), 
I. Stoica, A. Simion 

Baciu, Fr. Csekei, A.

merită o 
de arbitri 
mai bune 
că s-au 
avută în

Astăzi, la Stockholm și Goteborg, echipele Braziliei, Franței, Suediei 
si R. F. Germane ies din nou pe te ren, în penultima confruntare a cam
pionatului, înainte de finala care, duminică, trebuie să desemneze pe noua 
deținătoare a titlului mondial. Cele două meciuri de azi, foarte deschise, 
furnizează firește pronosticuri contradictorii. Va reuși Franța să întrerupă, 
în sfîrșit, șirul de victorii braziliene? Vor putea suedezii să facă față cam
pionilor mondiali, în puternică revenire de formă? Iată întrebările care 
pasionează nu numai pe spectatorii campionatului mondial, ci și pe mi
lioane de iubitori de fotbal de pe întreg globul
De fapt, spre deosebire de meciurile 

de debut din actuala ediție a Cupei 
Mondiale, Semifinalele de astăzi ne 
apar mai puțin învăluite fn necunos
cut. Toate cele patru echipe au putut 
fi observate pe îndelete la lucru, 
și au dezvăluit mare parte din „se
crete", se pot face deci aprecieri asu
pra forței lor reale. Și cei mai discu
tați sînt firește fotbaliștii brazilieni, 
care au produs pînă acum cea mai 
mare impresie. Dar, cum am mai 
avut prilejul să spunem, reprezenta
tiva Braziliei n-a impresionat prin ca
litățile tradiționale ale fotbalului sud- 
american (virtuozitate tehnică, vite
ză), ci prin anumite noutăți tactice, 
în special în ceea ce privește jocul 
apărării.

Practică Brazilia un joc defensiv?

Garincha, a căror evoluție a stârnit 
ovațiile stadionului, au jucat foarte 
simplu, subordorfndu-și acțiunile in
tereselor de colectiv".

Speranța francezilor: atacul

Brazilienii n-au primit în cele 4 
meciuri . pină acum nici un golI 
Este o performanță unică în istoria 
campionatelor mondiale, care dă — 
deocamdată — Braziliei calificativul 
de echipa cu cea mai bună 'apărare. 
Dar — după cum arată comentatorii 
prezenți în Suedia ■— nu trebuie în
țeles prin aceasta că brazilienii prac
tică un joc strict defensiv, că se în
ghesuie în propriul careu. din 
care ies numai pentru rare contra
atacuri. Intr-adevăr schema utilizată 
cel mai des de echipa antrenată 'de 
Feola, arată 4-4-2. Cite patru jucători 
stau în apărare și pe centrul terenu
lui, numai doi înainte. Trebue știut 
însă că aceasta nu este o schemă șa
blon, ci rezultatul adaptării la jocul 
adversarilor. Fiindcă. — aci este fap
tul esențial — majoritatea echipelor 
care s-au întrecut în actualul campio
nat mondial folosesc . 4 oameni în atac 
și iată de ce (in meciurile cu Anglia, 
U.R.S.S., Țara Galilor) tot 4 apără
tori brazilieni au stat pe linia de 
fund. Dovadă că in meciul cu Austria, 
care mai folosește sistemul ortodox
— cu 5 înaintași — brazilienii au stat 
pe teren după schema 5-3-2.

Noutatea este deci nu în jocul a- 
părărilor, ci al atacurilor. După cum 
se vede, s-a renunțat definitiv la sis
temul clasic W .W. cu centrul înaintaș 
pivot. Se joacă acum cu doi pivoți 
în înaintare, care împreună cu cele 
două extreme, formează o linie de 
patru atacanți. Un jucător este re
tras, avînd rolul de inițiator al com
binațiilor în atac, un adevărat „diri
jor"! Acest rol este deținut de Kopa 
în echipa Franței. Fritz Walter la 
germani, Haynes la englezi. Salnikov 
sau Netto la sovietici. Se pare că 
singura echipă care menține atacul în 
W este Suedia, care are virfuri de 
atac pe Simonsson (în centru), Ham- 
rin și Shoglund. (extreme), Gren și 
Liedholm (sau Mellberg) fiind cla
sicii interi retrași.

Caracteristic pentru 
simplitatea execuțiilor.
— scrie K. Beskov, 
ziarului „Soviețski Sport' 
„ornamentație'1, ci o armă de temut... 
Chiar liderii echipei, ca Didi, Mazzola,

Sobrietatea și perfecțiunea tehnică, 
față în față cu verva deosebită a 
francezilor... Iată o carte de vizită a 
jocului de azi. Speranțele francezilor 
stau firește tot în atacul lor, care 
funcționează ireproșabil, mărturie — 
cele 15 goluri marcate înjpatru me
ciuri. Baza succesului de pînă acum 
este tripleta, în care Kopa lansează 
pe Fontaine (8 goluri) și Pianfoni 
„caii de bătaie ai atacului francez" 
— cum îi intitulează revista vest- 
germatiă ,,Kicker". Rămîne de văzut 
dacă acest atac în mare formă va 
reuși să treacă de apărarea brazilia
nă... Nu este greu de presupus, însă, 
că un prim gol în poarta lui Gilmar 
poate zdruncina totuși moralul sud- 
americanilor,,. care de atâtea ori s-a 
arătat fragil (așa cum a fost fn finala 
din 1950 si în meciul cu Ungaria în 
1954).

Herbeger a reușit și ia acest canto
nat să prezinte o echipă pusă la punct. 
De partea cealaltă, Suedia — o for
mație care trăiește aproape exclusiv 
prin individualități. Primul joc din 
campionat (cu Mexic) a constituit și 
prima întîlnire sub aceleași culori a 
jucătorilor rechemați din alte țări. A 
fost o decepție... Pasele nu.și găseau 
adresa, jocul colectiv era ca și ine
xistent. In următoarele meciuri echipa 
s-a pus însă pe picioare și acum Sue
dia se prezintă ca o Serioasă candi
dată la titlu. Aceasta în ciuda fap
tului că, spre deosebire de majorita
tea celorlalte echipe, naționala Sue
diei are o medie de virstă foarte îna
intată : 30 am I Handicap, care este 
însă oarecum compensat de avanta
jul terenului și al publicului, elemente 
ce pot fi hotărîtoare în această foarte 
echilibrată întîlnire de astăzi.

Din culise...

Gazdele contra campionilor

Și aci, 
diferite ca 
pa R. F.

mondiali

contrast intre două echipe 
ținută. Pe de o parte, echi- 
Germane, un bloc omogen, 

bine sudat, rezultatul eforturilor și 
priceperii antrenorului Sepp Herber
ger. Cu oameni noi, (excepție făcînd 
Eckel, Rahn, F. Walter și Schaffer)

• Dintre semifinalistele de astăzi. 
Franța și Brazilia se întâlnesc pentru 
prima oară în istoria fotbalului. Ul
timele două întâlniri dintre Germania 
și Suedia au avut ca rezultat: 2-2 
(Stockholm — 1956) și 2-1 pentru 
germani (Hamburg — 1957).

• Clasamentul golgeterilor ne in
dică următorii fruntași : Fonta ne 
(Franța) 8 goluri. Mc. Parland "ir
landa de nord), Rahn (R.F.G.), 5, Tichi 
(Ung.), Veselinovici (Iug.), Zikan 
(Ceh.) 4.

® Concluzii interesante ne furni
zează și statistica spectatorilor. Re
cordul îl deține pînă acum întâlnirea 
Suedia—U.R.S.S.: 53.000 (toate bile
tele vfndute). Dar la un alt meci din 
sferturile de finală (Franța—Irlanda 
de nord) s-a jucat în fața a numai 
10.000 spectatori. Toate celelalte me
ciuri au avui tribunele pe jumătate 
goale. Ceea ce vorbește grăitor des
pre scăderea interesului față de fot
bal în țara organizatoare.

este 
lor

brazilieni
„Tehnica 

corespondentul 
— nu este

Cicliștii romîni 
continuă sase evidențieze în „Turul Bulgarei”

V ARNA 23 (prin telefon de la co
respondentul nostru). Astăzi s-a dis
putat etapa a VI-a pe ruta Burgas 
— Varna (104 km.). Și această etapă 
a confirmat specialiștilor prezenți în 
caravană pregătirea bună pe care o 
au cicliștii romîni și în mod deosebit 
D. Munteanu. In special impresionează 
combativitatea tânărului alergător ro
mîn D. Munteanu pe care o dovedește 
într-o întrecere atât de dificilă și în 
compania unor adversari de renume. 
Chiar din plecare el a inițiat o eva
dare Ia care au particioat și olande
zul Bergensen și bulgarii Mircev și 
V. Asenov. După 30 km. fugarii sînt 
ajunși de pluton. D. Munteanu con
tinuă seria atacurilor participînd apoi 
și Ia alte cîteva evadări care 
șese însă. In apropiere de sosire 
zul Kool și iugoslavul Petrovic 
prind de pluton. Ei reușesc
muleze un avans care se părea că va 
fi hotărîtor. Pe străzile orașului Vama 
plutonul îi ajunge și în lupta pentru 
primul loc se angajează peste 30 de 
alergători printre care se aflau și 5 
cicliști romîni. Sosirea s-a făcut în

nu reu- 
olande- 

se des- 
să acu-

jurul orei 21 astfel că străzile erau 
puternic iluminate de mii de becuri. 
Sprintul final desfășurat pe velodro
mul orașului a revenit belgianului 
Buysse cu timpul de 2 h. 43:40. El a 
fost urmat de Van Tongerloo (Belgia), 
Kool (Olanda) și de întreg plutonul 
căruia i s-a acordat același timp cu 
învingătorul. In clasamentele generale 
nu s-au produs modificări. La indivi
dual continuă să conducă Boian Koțev 
(D. Munteanu pe locul 8), iar la 
echipe R. P. Bulgaria. Echipa R. P. 
Romîne se află tot pe locul III, după 
R. P. Bulgaria și Belgia, și 
înaintea Danemarcei, Olandei, R.P.F. 
Iugoslavia și a celorlalte echipe re
prezentative de oraș și de club din 
R. P. Bulgaria. Marți alergătorii be
neficiază de o zi de odihnă la Varna 
(localitate situată pe malul Mării Ne
gre), iar miercuri vor parcurge etapa 
a VII-a pe ruta Varna — Tîrnovo.

TOMA HRISTOV

Baschetbaliștii romini
au debutat victorioși in turneul

4

Luptătorii sovietici au obfinut 
un mare succes în „Cupa

din R. S. S. lituaniană

Dinamo București 
in U. R. S. S.

(Italia), respectiv Tahti

1 clasamentele individuale,

Peste 20.000 spectatori au rămas 
pînă târziu după miezul nopții pe 
stadionul Vasil Levski pentru a asista 
Ia premierea celor mai buni sportivi 
participanți Ia ,,Cupla mondială" de 
lupte libere. întrecerile au prilejuit 
itn mare succes al reprezentativei

Ieri a plecat in U.R.S.S. primul IotȚ U.R.S.S., care a cucerit patru me
le jucători ai echipei Dinamo Bucu-N dalii de aur și locul I pe națiuni, 
rești care va susține, la sfîrșitul aces-J Locul II a fost obținut de luptătorii 
lei luni și la începutul lunii viitoare, / turci. Reprezentativa țării gazdă — 

....................  J R. P. Bulgaria — confirmînd valoarea 
* sa, s-a clasat pe locul 'al treilea. Lup- 
Jtătorii romîni au reușit în genera] o 
ycomportare mulțumitoare în raport cu 
X tinerețea și lipsa lor de experiență în 
| aceșt sport. In ultima reuniune, atît 
\C. Hathazi cît și Fr. Ballo au pier- 
' dut la mică diferență meciurile lor cu

trei jocuri la Leningrad, Kiev și Kui- 
b'tșev. Au plecat, sub conducerea an
trenorului Bara'.ki: Uțu, Călinoiu, FI. 
Anghe!, Al. Vasi'e, Nunweiller, V. 
Anghel, Nicușor, Ene și Babone. Azi 
pleacă un al doilea lot cuprinzînd pe: 
Cozma, Popa, Motroc, R. Lazăr, Kos- 
zegy, Bukossy, Neagu, Suru și Szokd.

Nizzolla ( 
(Iran).

Urmărind 
ies în relief unele surprize de mare 
amploare. Astfel, campionul olimpic 
Stancev (R.P.B.) s-'a clasat în cadrul 
categoriei 73 kg. pe locui 7 (!) îm
părțind punctele cu reprezentantul 
nostru C. Hathazi: campionul mon
dial Petco Siracov (R.P.B.) n-a ob
ținut decît locul patru în categoria 87 
kg., iar Kaplan (Turcia) — de ase
menea campion mondial — a obținut 
cu destulă dificultate medalia de 
bronz.

Iată acum și primii trei clasați la 
fiecare c'ategorie:

Categoria 52 kg.: 1. Saidov (U.R.S.S.), 
2. Kadzapur ( Iran), 3. Zalev (R.P.B.)

VILNIUS 23 (Agerpres). — Echi
pele romînești de baschetbal și-au 
început turneul în R.S.S. Lituaniană. 

Categoria 57 kg.: 1. Akbas (Turcia), CLa 21 iunie baschetbalistii noștri au 
2. Vlcev (R.P.B.), 3. Sakov (U.R.S.S.). leVoluat în orașul Panevejis. Echipa 

Myslajtân ] feminină Constructorul a întâlnit for
mația Spartak, obținînd victoria cu 
47—29. Selecționata masculină a 

cîștigat cu 64—49 
1 Ogan (Turcia), Smeciul cu echiPa orașului Panevejis

Duminică, în orașul Șiauliae, Con- 
_______ 1 a întrecut echipa Loko
motiv din localitate cu 67—36, iar 

~'u:ăegofia'&7 kg.: 1. Albul (U.R.S.S.), (echipa masculină a Bucureștiului a 
2. Tahti (Iran), 3. Karab'ageac (Tur-/învins selecționata orașului cu 75-50. 
“ Categoria grea: Ahmedov (R^P.B.),} Baschetbaliștii romîni vor mai sus- 

2. Kandelaki (U.R.S.S.), 3. Kaplan pme întâlniri la Kaunas. Vilnius șt 
(Turcfa). /alte orașe

mondială**

Categoria 62 kg.: 1. Mus'akin
(U.R.S.S.), 2. Daghistanli (Iran), Ko
lev (R.P.B.)... 6. V. Popescu (R.P.R.).

Categoria ”
(U.R.S.S.), 2. Aliev (R.P.B.), 3. roth \Bucureștiului a 
(R.P.U.). ‘

Categoria 73 kg.: „
2. Tafik (Iran), 3. Nizzolla (Italia).C L_........

Categoria 79 kg.: 1. Giingor (Tur- Jstructoru| 
cia), 2. Shirtladze 
Lippa (R.D.G.).

67 kg.' 1. Seninski

(U.R.S.S.). 3. iar


