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v Sportul în slujba păcii
De vorbă

la Conferința
SA/FL’DDfN KITCHLEW și GORDON SCHAFFER

SPORT Șl PAGE — iată două noțiuni între care există o strînsă le
gătură 1 Și cum ar putea fi altfel? Pentru sportivi, pacea reprezintă 
o necesitate vitală, condiția pri ncipală pentru desfășurarea în cele 

mai bune condițiuni a tinereștilor lor întreceri. Pe de altă parte, întîlnirile 
j. ... .... ..... . .. ....

astfel

cu doi dintre oaspeții străini 
Națională a mișcării pentru pace:

sportivilor de pe toate meridianele, de toate convingerile politice 
gioase, înseamnă un mijloc de apropi etre între popoare. Ele slujesc 
cauza păcii.

Am stat da vorbă pe această temă 
cu doi dintre cei mai marcanți oas
peți străini care au asistat la Confe
rința națională a mișcării pentru pace 
din R. P. R.: ziaristul GORDON 
S2I1ĂFFER, președintele comitetului 
eiglez al păcii, membru în Consiliul 

^■Mondial al Păcii, și juristul SAIFUD- 
MIIX KITCHLEW, președintele Consi- 
J^^iului Păcii din India, vicepreședinte 

J al Consiliului Mondial al Păcii. Ambii
i terlocutori au primit cu plăcere să 
ne vorbească despre sport. Distin
sul oaspete indian Saifuddin Kitch- 
lew nc-a mărturisit încă de la înce
putul convorbirii noastre că a fost în 
tinerețe, pe vremea cînd era student 
al universității din Oxford, un pasio
nat jucător de cricket. Și astăzi, la 
vîrsta de 70 de ani. dl. Kitchleiv prac
tică zilnic gimnastica. „Ceea ce — 
ne-a spus el — mă face să mă simt 
încă tînăr și plin de vigoare". Cit 
despre dl. Schâffer, sporturile sale 
preferate sînt terisul și pescuitul 
(el ne-a vorbit de altfel cu multă căl
dură despre excelentele locuri de pes
cuit din Scofa și ținutul Cumberland 
și desp'e interesul major pe care ere 
de că l-ar putea stîrni un schimb de 
pescari sportivi între diferitele țări) 

Dl. Kitchleiv 
loc deosebit de 
rujei atmosfere 
înțelegere: „In 

^^ntre popoare.
^Mmperialiste. sportul poate fteun factor 

de destindere de apropiere între tine- 
r ful diverselor țări. Am urmărit cu 
interes etectele pe care le-au avut 
în ultimul timp schimburile artistice 
și culturale între reprezentanții po
poarelor situate uneori la distanțe d?

vede în sport un mij- 
eficace pentru crearea 
de prietenie și bună 
climatul de învrăjbire 

promovat de cercurile

T

multe mti de kilometri. Și 
mărturisesc că am rămas uimit de 
puterea de atracție a sportului, lată 
de ce cred că o datorie deosebit de 
importantă a organizațiilor de tineret 
este aceea de a intensifica schimbul de 
delegații sportive."

Și dl. Schăfrer consideră sportul ca 
un factor de seamă în lupta pentru 
pace : „In Anglia, de pildă, sportul a- 
trage pe toată lumea. După o întrece
re sportivă importantă, urmărită de 
zeci de mii de oameni în tribune și 
de milioane de alți spectatori la tele
viziune, se vorbește despre respecti
vul eveniment cu un interes extraor
dinar, în autobuze, în trenuri, pretu
tindeni. Faptul că doi jucători sovie
tici, tinerii Potanin și Dimitrieva. par
ticipă anul acesta la tradiționalul tur
neu de la Wimbledon, a stîrnit la noi 
un mare interes. Iată deci cum se 
poate crea, prin sport, o atmosferă 
propice îmbunătățirii relațiilor inter
naționale. Cred însă că schimburile de 
sportivi n-ar trebui să se limiteze la 
echipele naționale sau la sportivi cu 
nume răsunătoare. Ar trebui să-și facă 
vizite reciproce și simple echipe spor
tive de fabrici sau de școli. Tinerii 
s-ar cimoaște 
lega prietenii 
noritatea care 
să intensifice 
mi o grea lovitură. Atunci cînd oa
menii se înțelem de pildă, pe tărîmul 
sportului, este bine pentru pace, pen
tru prietenia între popoare. Pacea se 
află și la baza ideii olimpice. Spor
tul aduce milioane de oameni pe sta
dioane și stă în puterea noastră, a 
tuturor, să facem din ei entuziaști 
luptători pentru pace".

astfel mai bine, s-ar 
utile cauzei păcii. Vi- 
mcearcă să ne îupartă, 
„războiul rece", ar pri- 

Ati'nci cînd

Atragerea în sport a membrilor 
o îndatorire a colectivelor

»

Reorganizarea mișcării de cultură 
f’zteâ și sport a lărgit mult orizon
tul activității colectivelor sportive, 
'■ar masele de oameni ai muncii au 
căpătat posibilități mult maii mari 
de a practica sportul. Dar membrii 
lor de familie ’ Atît Hocărîrea par
tidului și guvernului, de la apariția 
căreia se împlinește in cunind un 
an, cit și regulamentul de organi
zare și funcționare a colectivului 
sportiv menționează datoria colecti
velor de a angrena in activitatea 
lor membrii de familie ai salaria- 
țitor. A devenit această sarcină un 
fapt împlinit ? O vizită în cîteva 
colective sportive din Capitală ne-a 
permis să aflăm lucruri interesante 
in această direcție.

Raid anchetă

numeroși muncitori Însoțiți de so
țiile și copii lor. O acțiune origi
nală: un carnaval turistic, unde au 
participat 80 de familii de munci
tori ai complexului.

Dar nu numai activitatea turistică 
constitute mijlocul de angrenare a 
membrilor de familie în activitatea 
colectivului Locomotiva Grivița ro
șie. La concursul in cinstea zilei de 
1 Iunie au participat 200 copii ai

Principalul mijloc: turismul

Cu toate că le puneam pentru 
prima dată o astfel de întrebare, 
activiștii colectivului Locomotiva 
Grivița roșie (președinte Barbu Ro- 
mînu, secretar Gh. Ion) ne-au răs
puns foarte prompt : „Vă invităm 
Ia un sfirșit de săptămină într-una 
din excursiile pe care le organizăm 
noi. Veți vedea în ce măsură a de
venit această activitate atractiv-re- 
creativă un bun al salariaților și, 
deopotrivă, al membrilor lor 
milte" Intr-adevăr. în cele 
cursii oraanizate de secția 
cu sprijinul camitetriliu de 
prindere la Predeal,

de fa- 
5 ex- 
turism 
între- 

Bugteni, Si
naia, în concursul de schi dotat cu 
„Cupa 16 Februarie" ca și în con- 
cursuriite de orientare turistică or
ganizate fină acum au participat

• Participă 8 țări 
sportivi de valoare vor 
duminică dimineață.

Mîine dimineață se va da startul 
în cea mai importantă competiție de 
tir a anului, pe care o găzduiește 
țara noastră: a V-a ediție a Campio 
natelor internaționale de tir ale R.P. 
Romine. Sportivi din 8 țări din Eu
ropa și America de Sud se vor între
ce de a lungul a 5 zile de concurs 
(29 iunie — 3 iulie) pentru cucerirea 
titlurilor de campioni internaționali 
ai țării noastre. Valoarea acestor în
treceri se va ridica, fără îndoială, 
la un nivel superior deoarece pe poli
gonul Tunari sînt reuniți o parte din-

tre cei mai de seamă maeștri ai tf-f 
nului mondial. Palmaresul cu care se- 
prezintă sportivi; sovietici, recunoscu^ 
în întreaga lume ca adevărați virtuol- 
și ai tirului de precizie, este ntimafi. 
unul din elementele care pledează înv. 
favoarea afirmației de ma; sus. Iar: 
plus, alături de sportivii sovietici sînft 
prezenți la această întrecere, renumi-f

ȚĂRILE PARTICIPANTE
3

r

x" - .

La a V-a ediție a Campionatelor 
internaționale de tir ale R.P. Ro- 
mîne participă următoarele țări: 
U.R.S.S., R.P. Bulgaria, R. Ceho
slovacă, Italia, R.P. Polonă, R.P. 
Ungară, Venezuela și R.P. Romînă.

1

Maestrul emerit al sportului, Iosif Sirbu. in timpul pregătirilor pentru 
Campionatele internaționale.

ții taleriștî polonezi, pistolarii de vî1 
teză din R.P. Ungară, trăgătorii dei 
armă liberă calibru redus din R. C.e+ 
hoslovacă, R.P. Ungară, Italia, R P;. 
Bulgaria. De asemenea, valoarea eoni 
curenților cehoslovaci la pistol 
bru mare, oreenm și participarea trăi 
gătorjlor din Venezuela, ne îndreptă4 
țese să credem că tabela recordurilor 
Campionatelor internaționale 
substanțial corectată.

Să nu uităm însă, că la 
mare competiție o contribuție 
nată la ridicarea nivelului performan-f 
(elor se așteaptă din partea sportivii 
lor romîni, care au realizat anul a4

calid

va fj

această 
însem-l

(Continuare tn pag. 8-a)

Sportivii de la uzinele Mao Tze-dun 
și de la Fabrica de Timbre obțin importante 

succese în munca
Uzinele metalurgice „Mao Tze- 

dun...“
De cîteva zile, cazangiul Vasile Dra- 

go«nir trăiește o mare bu-curie: a- 
ceea de a fi absolvit numai cu ca
lificative de „foarte bine" școala pro
fesională ! Acum, Vasile Dragomir 
ca lucrător calificat muncește să ajun
gă cit ma repede printre fruntașii sec
ției ! Tînărul cazangiu a și făcut 
primii pași, depășind zilnic normele 
de plan: 10 Ia sută, 20 la sută, 30 
la sută. Mare iubitor al sportului 
(este căpitan al echipei de rugbi ju-

de familie
sportive

salariați-lor complexului. In echipele 
de juniori si tineret la ruobd. fot- 
bal și volei, in echipa de pitica la 
fotbal evoluează cu succes copiii 
salariatilor iair in campionatul de 
casă pe anul 1958 la fotbal și volei 
si-au anuntat participarea, în 
celor 12 
numeroși

e Chios din 
membri de

Părinți și...

fiecare 
familie.

cadrul 
soort.

copii

„Celor 
fotbalul...

doi copii ai 
Nici mie

plăceamei le 
nu-mi displace

niori a uzinelor), Vasile Dragomir 
a închinat primele sale succese în 
muncă aniversării unui an de la a- 
pariția Hotărîrii, partidului și gu
vernului cu privire la reorganizarea, 
mișcării noastre sportive. Și ca 
Vasile Dragomir, la uzinele „Mao 
Tze-dun“ mai sînt și alți tineri, care, 
obțin importante realizări în muncă, 
lată-i, de pildă, pe ajustorul Ion 
Tuțuianu — rugbist și el — ca,re în 
cadrul brigăzii de tineret a secției 
sculărie, depășește zilnic planul cu 
procente între 15 și 25 la sută, sau 
pe strungarul Nicolae Velicu, fotbalist, 
de la sectorul I producție, despre 
ca,re șeful sectorului/ ing. Gh. Cris- 
tea n-are de spus decît cuvinte 
laudă: „Cu băieți ca Velicu vom 
mereu p.rintre sectoarele fruntașe 
uzinelor!“...

Printre cei mai iubiți tineri 
uzină este și Ștefan Bejan, un ade
vărat performer în producție. De 
multă vreme, stegulețul roșu de frun
taș stă pe masa sa de lucru din 
secția montaj-reductoare. Ștefan Be- 
jan este și un excelent boxer. Recen
ta sa victorie asupra constănțeanului 
Pavel Dobre i-a adus acestui talen
tat elev al maestrului Zamfir Popazu, 
satisfacția de a fi inclus în lotul re
publican de tineret.

Fabrica de timbre... Dacă s-ar face 
o statistică a celor mai populari mun
citori din fabrică, numele lui 
Luțoiu ar figura la loc de

de 
fi 

ate

din

Nicolae 
frunte I

Pentru 
acelea de talentat fotbalis 
ales pentru succesele sale
Acestea din urmă sînt strîns legate 
de o inovație a sa — introducerea 
unor ștraifuri confecționate din cau
ciuc recondiționat necesare mașinilor 
„Rolland", ștraifuri care pînă mai 
ieri proveneau din import. Este da
rul pe care Nicolae Luțoiu l-a adus 
colectivului de muncă al fabricii cu 
prilejul aniversării Hotărîrii. Un dar 
prețios, dar nu singurul, pentru că 
au urmat și altele la fel de aprecia
te. Cui se datoresc? Mai întii. lui 
Gh. Zamfir, tînărul maistru de la 
secția zincografie (este vorba de im
portante îmbunătățiri în procesul de 
realizare a planșelor policromice pen
tru export) și apoi lui Nicolae Ilie, 
inițiatorul unor noi procedee tehno-' 
logice în cadrul secției helio. Ală
turi dc Nicolae Luțoiu. Gh. Zamfir 
și N. Ilie sînt „stîlpii" echipei de 
fotbal a fabricii. N-am vrea să se 
creadă însă că Ia această fabrică 
aniversarea Hotărîrii este întîmpi- 
nată cu succes în muncă mimai de... 
fotbaliști. Tinerele Maria Nica, foto- 
copistă, Florica Grozavu, v rificatoare 
sau Maria Secară de la secția loto—• 
toate handbaliste — sînt nume la 
fel de cunoscute pentru meritele lor 
în muncă și sport 1

care merite? Firește și pentru- 
de talentat fotbalist, dar mai 

'; în munca.

TIBERIU STAMA

pag 6-a)(Continuare în

La Cluj

Din întreaga țară oontlnuă 
organizate în întîmpinarea zilei

Copiii ceferiștilor de la „Grivița Roșie" formează o pepinieră prețioasă 
pentru rugbiul feroviar. îndrumați cu pr repere și dragoste de antrenorul Gh. 
Pircălăbescu, ei au încă de eram cu no-tințe temeinice în jocul cu balonul 
oval, laia-t surizăton itiaiulea unui antrenament.

Vești d
să ne so sească vești despre numeroasele acțiuni 

de 2

• Bogat program competițional
• In vizită la minerii din Aghireș
• Sesiune de comunicări științifice

iulie.
monstrații. La 30 iunie vor începe lucră
rile unei sesiuni de comunicări a Cabine
tului Metodico-Științific de pe lingă con
siliul orășenesc U.C.F.S.

R. FISCH 
corespondent

Iată cele mal Interesante evenimente 
din bogatul program de competiții în 
cinstea lui 2 iulie, care au loc la Cluj: 
„Cupa celor 4 orașe" la gimnastică (Si
biu, Baia Mare, T'g. Mureș, Cluj); „Cupa 
2 Iulie" la popice (participă reprezenta
tivele regiunilor Oradea, Regiunea Auto
nomă Maghiară, Baia Mare, Timișoara și 
Cluj); „Cupa Ardealului", la tenis (con
curează tenismeni din 10 orașe); „Cupa 
Rapid” la fotbal (Iau parte 20 de echipe 
de copii) etc. Punctul culminant al com
petițiilor festive îl va constitui ștafeta 
combinată care în ziua de 2 iulie tyt stră
bate orașul, de la Piața Mărăști la sta
dionul „Gh. Gheorghiu-Dej". Echipele 
de gimn stică șl fotbal ale colectivului 
s.nortiv Metalul se vor deplasa în centrul 
minier Aghireș, pentru o serie de de

La Oțelul Roșu

• Intîlnire intre pugiliștii din Oțelul
Roșu și T. Severin

• Joc de fotbal în Zăvoi

La Oțetul Roșu, ca țl în întreg raionui 
Caransebeș, au loc numeroase manifes
tații sportive în cinstea zilei de 2 iulie. 
De curînd a avut loc un meci de box 
între Metalul Oțelul Roșu și reprezenta
tiva Turnu Severin. Gazdele au cîștigat 
eu 111-3. Pe terenul de fotbal „Agmonla" 
Zăvoi, echipa locală Metalul a cedat 
în fața echipei C.F.R. Orșova cu 2-’

ROMULUS și ZENO RAS’D 
corespondenți _



Cîte două zile muncă pentru activitatea sportivă
LA ELECTROMOTOR Șl IN MOLTE 

ALTE ÎNTREPRINDERI...
Am stat mult in cumpănă! Gospo

darii agricole colective milionare sirtt 
afitea in regiunea Timișoara. Ne-am 
..jdescurcat doar atunci cînd l-am au
zit pe tm. I. \ alea, președintele 
consiliului raional U.C.F.S. Jimbolia. 
spanînd: „La gospodăria agrico'ă co
lectivă „VÎadiniir Maiakovski" fiecare 
colectivist — membru al colectivului 
sportiv — dă cîștfgul muncii sale pe 
două zile pentru activitatea sportivă". 
lor tind a citit pe fața noastră sur
prinderea, a adăugat: „Și în alte gos
podării colectiviștii sprijină în acest 
fel activitatea sportivă, dar numai cu 
cîte o zi muncă. La „Vladimir Maia
kovski" însă, colectiviștii vor cu tot 
dinadinsul să aibă un colectiv sportiv 
fruntaș pe raion și dacă se poate chiar 
pe regiune".

★
... In fostul castel al ducelui de San 

Marco (care, să nu credeți că a stat 
în Comloșnl Mare mai nutlf de cîteva 
zile de-a lungul unui numeros șir de 
ani dt a stăpînit comuna și împreju
rimile) este instalat acum sediul gos
podăriei agricole colective .Mladimir

Intr-o lună: o splendidă bază sportivă
Vestea a mers din casă în casă. 

Mîwve, adunare generală Ia sediul gos
podăriei. întotdeauna, membrii gospo
dăriei agricole colective „Miciurin" din 
Jimbolia sînt prezenți Ia adunările 
generale. Dar atunci, în zilele premer
gătoare lui 1 Mai, asistența a fost 
parcă mai numeroasă ca oricînd. Fie
care colectivist vroia să fie prezent fa 
ședința în ca e avea să se hotărască 
rm lucru ătît de important.

..„.Tinerii noștri, sportivii, nu ne-au 
făcut de- rușine, spunea un țăran voi
nic, cu fața arsă de soarele primă
verii. La sport și la muncă, pe cîmp, 
ei sînt în frunte. Apoi, să nu uităm 
că gospodăria noastră a crescut mult 
în ultimii ani. De la 62 de familii 
cîte număra colectiva noastră în 1950, 
acum sîntem aproape 700. Avem creșă. 
grădiniță de copii. Dar ce să vă mai 
spun eu, parcă voi nu știți. Vreau 
însă să-mi spun părerea și eu în 
privința cererii utcmișfilor de a face 
un teren de sport mal «fălos. Să fa- 

•cern, tovarăși. Uite, și eu, care deh-, 
nu mai sînt așa tinăr, am să merg 
să i ajut.. "

Cei prezenți ascultau cu atenție. 
Iar la sfirsit, cînd adunarea generală 
hotărîse acordarea sumelor necesare 
construirii unei baze sportive, entu
ziasmul lor n-a mai avut margini. 
Asta s" întimpla în ultimele zilei ale 
lui anrifie •

Și, la marginea .limbo! iei. a început 
forfotă Zilnic, mai bine de două sute 
de tineri și tinete — șl na de puține 
ori chiar \irstnici — ieșeau la „șan
tierul sportivilor". In mai puțin de o 
hui , acolo la margine» o. așuîui, a a- 
părut e splendidă bază sportivă, mîn- 
dria colectiviștilor de la „Mfaiwrin". 
Întreaga lucrare se evaluează ta 
180.0110 le’. O parte din bani a dat-o 
colectiva. Dar o aba. destul de însem
nată, a fast avoșerif: <•: cotecliviști 
prin muncă voluntară. Baza sportivă 
„1 Iunie" — așa au numit-o colecti- 

Maiakooski". In sala mare — fostul 
salon al ducesei — se joacă astăzi, în
drumați de o educatoare și două îngri
jitoare, copiii colectiviștilor. Imensele 
părrunturi ale ducelui sini averea co
lectivă a 380 familii de țărani din 
Comloș. 1880 hectare cu cereale, vii, 
livezi și un dezvoltat sector zootehnic, 
aduc harnicilor țărani din Comloșul 
Mare venituri de milioane in fiecare 
an. Pe holdele bogate cu griul auriu ce 
începuse a fi strins, am înfilnit pe 
citi va din cei 320 membri ai colectivu
lui sportiv „Corn!osana”, cei care dau 
colectivului cite două zile din munca 
lor. Gh, Otinjoc, Silviu Bălan, tracto
riști, Gh. Tomici, colectivist, sini spor
tivi cunoscuți ai colectivului „Uomlo- 
șana". Dar nu numai aceștia ci și mulți 
alți țărani mai vîrstrud care vor ca ti
nerii lor fotbaliști sau voleibaliști, șa
hiști sau jucători de popice să aibă 
la drspoztie di mai mult material și 
echipament sportiv, dau cu dragoste 
pentru sport produsul muncii lor de 
două zile. Prinire ei, T. Serendan, Gh. 
Laica, Gh. Cordea, P. Vîlcăneanțu și 
mulți alții.

viștii din Jimbo’ia, deoarece au inau
gurat-* chiar la I iunie — are teren 
de fotbal, tribună cu 300 locuri, tere
nuri de volei (și în viitor și de tenis) 
un minunat ștrand cu cabine, vestia
re, un bufet, în sfîrșit, tot ceea ce-i 
trebuie unui colectivist la sfîrșit de 
săptămînă pentru o recreare plăcută. 
Acum, cei 707 membri înscriși în 
U.C.F.S. (față de 140 citi erau îna
inte de reorganizarea mișcării spor
tive) care practică fotbalul, popicele, 
luptele sau voleiul, vor avea baza lor 
proprie. Și, poate tot anul acesta, an 
foarte bogat în realizări pentru spor
tivii de la G.A.C. „Miciurin**. echipa 
de fotbal va promova în campionatul 
regional, aducînd astfel o satisfacție, 
pe deplin meritată, celor ce le-au creat 
minunatele condiții de a face sport.

In pauza de la ora 10. muncitorii din secția montaj execută programul zilnic de gimnastică. 
’ (Foto E. ROB1CZEK)

Cu sumele primite în urmă cu cîteva 
săptămîni, consiliul colectivului sportiv 
a mai cumpărat două rînduri de echi
pament pentru fotbaliștii din echipa 
care activează în campionatul raional 
și pentru juniori. Acum, la Cotnloșana, 
numai pentru cei are au îndrăgit fot
balul există echipament pentru 100 de 
sportivi. Tot pentru acest an din contri
buțiile colectiviștilor consiliul colecti
vului sportiv și-a pus în plan să con
struiască tribune la terenul de fotbal, 
la cel de volei și să reamenajeze pis
ta de popice. Inaugurarea acestor baze 
va fi dună cum ne-a asigurat Pavel 
Barbu, președintele colectivului „Com- 
losarut” spre toamnă. Atunci sportivii 
gospodăriei iși vor măsura din nou 
forțele — așa cum au mai făcui-o de 
ofilea ori — cu alți tineri, din alte sa
te, care vor participa și ei la sărbă
toarea recoltei.

’ Fest valal raional 
al tineretuta...

fn mai puțin de trei ceasuri. înfă
țișarea orașului s-a schimbat. Jimbo- 
Ha a căpătat nn aspect sărbătoresc. 
Miine are loc Festivalul raional al 
tinere kilui.

Pe baza sportivi „1 Iunie", sute de 
tineri și tinere, din toate satele și co 
numele raionului participă la deschi
derea Festivalului. Apoi, echipele ar
tistice de amatori, tarafurile, echipele 
de dansuri, se întorc în oraș, pe es
tradele special amenajate, iar aci, la 
stadion, rămîn doar sportivii. Pînă 
seara tîrzio, fotbaliști, atleți, voleiba
liști s-au întrecut în aprige dispute. 
Ar trebui să dăm și cîteva exemple. 
Dar pe care să le alegem? Ne mul
țumim doar să precizăm că din fie
care comună au venit la Festival cel 
puțin cîte două echipe.

Îmi aminteam — in timp ce notam sumedenia de întreprinderi 
din regiunea Timișoara în care s-a introdus gimnastica de producție —i 
eă, la început, puțini erau cei care credeau în roadele acestei acti
vități. Chiar unii activiști sportivi nu vedeau gimnasticii de producție un 
„viitor*1 prea strălucit. Cit de mult s-au înșelat aceștia este limpede 
acum ctnd gimnastica de producție are din ce în ce mai mulți adopți.

,„Ora 10. In întreaga uzină Elec
tromotor din Timișoara, lucrul în
cetează. Grupuri, grupuri, munci
torii se îndreaptă spre curțile inte
rioare ale uzinei, unde se aliniază 
și la comanda unuia dintre instruc
torii obștești (recrutați tot dintre 
muncitori) execută un program de 
5—6 minute de gimnastică de pro
ducție. lată-i pe cei de la bobi- 
naj. Maistrul Gh Kalman are în 
grupa sa mai mult de 30 muncitori. 
Se pare că aceștia cunosc atit de 
bine urogram ul exercițiilor incit co
menzile și explicațiile pe care mais
trul Kalman le dă au numai darul de 
a ține ritmul. In imediata lor a- 
propiere, alte cîteva zeci de munci
tori de la montai. Tînărul Ernest 
Semîan, sportiv cunoscut în toată 
uzina conduce programul de gim
nastică. In grupa lui il vedem și pe 
Constant’,-! Trașcă, în vîrst.ă de 56 
ani. care execută exercițiile cu 
aceeași vioiciune — ca și tinerii, 
„Aceste cîteva minute de gimnas
tică zilnică — spunea Constantin 
Trașcă — imi dau puteri noi".

Foarte m^ățwniți de introducerea 
gimnasticii de producție sînt și nu
meroși membri ai secției tehnolo
gice. Majoritatea dintre ei lucrează 
la planșe. Poziția incomodă le creea
ză o stare de oboseală. Vă dați, deci, 
seama cit de binevenite sînt cele 
cîteva minute de gimnastică. Cons
tantin Dăescu, Eugenia ioneseu, Ma
ria Curticeanu, Mircea Bădescu și 
ing. Atex, Popovici, care conduc pe 
rând programele de gimnastică ne 
spuneau că gimnastica de produc

ție este prețuită de fiecare dintre 
cei care muncesc anei.

Despre introducerea gimnasticii 
de producție la Electromotor am 
luat multe amănunte de la tov. 
Alexandru Kiss, președintele comi
tetului de întreprindere, el însuși 
unul dintre principalii sprijinitori ai 
acestei acțiuni. De altfel, trebuie 
spus că introducerea gimnasticii de 
producție la Electromotor a găsit 
un deosebit sprijin din partea 
conducerii administrative — director 
Ernest Fried — a comitetului de 
partid — secretar Vasile Pop — și 
a comitetului U.T.M. — secretar 
Iova lovanovici. — Fiecare dintre 
aceștia ajutați de muncitori ca Liviu

Gimnastica de producție a fost 
Introdusă în:

' • Timișoara Ia fabrica de pălă
rii, întreprinderea Nikos Be- 1

' loiannis și cooperativ» „Im- ’ 
brăcămintea".

• Arad la Artex și I.D.M.5.
• Orșova la țesătura „Cazane"".
• Stnicolaid Mare la cooperativa

.Jncă'țămintea".
Au «nai cerut introducerea

' gimnasticii de producție cîteva 
întreprinderi din Anina, Reșița, 
Lugoj și Caransebeș.

J

Uhta, maistru la sectorul montaj- 
bobinaj, Edgar Krepii, de la sectorul 
bunuri de larg consum și alții, au 
dus o intensă muncă de agitație ini 
rândurile muncitorilor pentru intro
ducerea gimnasticii de producție. 
Munca lor nici n-a fost prea grea. 
Muncitorii — cu mici excepții ca 
Spitzer, Andrei Runde, care insă 
mai tinzi u s-au convins cît de fo
los; toare le este gimnastica și a- 
cum o practică cu plăcere — au îm
brățișat cu cătdură propunerea de 
a se experimenta introducerea gim
nasticii. Și, numai după cîteva zile-, 
ei au cerut ca gimnastica să facă 
parte din programul lor de fieca
re zi.

„Meritul pentru această treabă 
bună — după părerea președintelui 
comitetului de întreprindere — re
vine în mare măsură profesoarei de 
educație fizică de la liceul nr. 10 
cu program sportiv, Silvia Mibâiles- 
cu. De-ați ști cît suflet a pns ea in 
toată această acțiune, cite ere și-a 
petrecut in mijlocul nostru ! Nu 
știm cum să-i mulțumim. Dar. poate 
faptul că acum toți muncitorii noș
tri fac gimnastică de producție, du
pă învățămintele ei, este o mulțu
mire.

Materiale redactate de
ELENA MATEESCU

Hotărîrea Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. c« privire la activi
tatea ziarului „Scînte-a" pre

vede că toate organele de partid și 
de Stat, precum și iesf tițiile de 
orice fel, vizate de materialele cri
tice apărute fie în „Scrtteia", fie în 
alt organ de presă, sînt datoare să 
discute criticile aduse și să răspundă 
ziarului în termen de 10 zile de la 
publicarea materialului respectiv, a- 
rătînd starea de lucrări și măsurile 
luate.

Această hotărîre, ca și măsurile 
luate ulterior de către partid au dus 
la îmbunătățirea activității ziarelor 
noastre, la ridicarea pe o treaptă 
mai înaltă a spiritului critic și auto
critic, la o mai marc eficiență a 
materialelor publicate. Prin însera
rea în presă a unor răspunsuri tri
mise redacțiilor de către cei vizați, 
oamenii muncii au putut constata 
modul cum sînt rezolvate o serie de 
probleme de partid și de stat, cum 
sînt tratate cele mai arzătoare as 
pecte ale construcției noastre socia
liste.

O serie de consilii U.C.F.S. regio
nale, raionrle sau orășenești, colec
tive. cluburi, ințetegîiîd importanța 
măsurilor luate de partid, au răspuns 
Ia timp și cu simț de răspundere 
ziarului, ori de cite ori au fost vi
zate în diferite materiale critice.
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De ce nu dau răspunsul
datorat ziarului ?

Este pozitivă atitudinea Federației 
Romine de atletism care, criticată în 
nr. 3215 al ziarului nostru, răspunde 
redacției la timp, arătînd totodată 
concret măsurile luate în scopul îm
bunătățirii activității colectivelor și 
cluburilor cu secții de atletism. De 
asemenea, au răspuns la timp sezisă- 
rilor noastre unele colective sportive 
și consilii ca: Energia, I.M.B.-Timi
șoara, consiliul U.C.F.S. raionul Bu
zău ș. a. Marea majoritate a spor
tivilor noștri educați de colectivele 
lor în spiritul criticii și autocriticii, 
răspund personal redacției cînd sînt 
vizați în diferite cronici sau în ma
teriale pe teme de educație. In acest 
sens este lăudabilă poziția profesoru
lui I. Isac de la școala profesională 
„Tudor \ ladimirescu" București, care 
a venit chiar la redacție, ca urmare 
a publicării materialului. „O întfm- 
p'a*e neobișnuită...**, siib*mi:nd aju
torul prețios ce i s-a dat prin critica 
făcută în articolul respectiv.

Trebuie să arătăm însă că unele 
consilii U.C.F.S. regionale, orășe
nești sau raionale, unele cluburi și 
colective sportive, activiști U.CF.S., 
comisii de organizare a diferitelor 

competiții etc., nu înțeleg să răspun
dă totdeauna sezisărilor ziarului, nu 
trimit răspunsul lor datorat nu numai 
redacției, ci în primul find maselor 
de cititori ai ziarului. Cum poate fi 
calificată atitudinea fostei comisii 
centrale de fotbal care n-a trimis 
răspunsul ei în urma materialului 
„O treaptă de pregătire și activitate 
intermediară.,." publicat în nr. 3142? 
Materialwl, în afară de anele critici, 
mai conținea și sugestii privind stu
dierea problemei promovării în bune 
condițiimi a tinerilor jucători de fot
bal, sugestii asupra cărora, actuala 
F.R.F., era bine să-și spună ciivîntul. 
Deși au fost vizate în numerele 3143, 
3154 și 3157 consiliile regionale 
U.C.F.S. Craiova, Hunedoara, Ba
cău și consiliul U.C.F.S, orășenesc 
Stalin, acestea nu s-au învrednicit 
de luni de zile să trimită răspunsul 
cuvenit. Prin această tăcere ele do
vedesc nepăsare, fugă de răsnitndere, 
atitudine negativă față de critică si 
autocritică, armă principală în 
lupta pentru îmbunătățirea activității 
noastre de cultură fizică și sport.

Ce părere au, de asemenea, condu
cerile cluburilor Dinamo, C.C.A., Ra

pid-București, Dinamo Obor, Dinamo 
Bacău, Știința lași despre faptul 
că n-au răspuns nici pînă în pre
zent nnor critici apărute în coloa
nele ziarului nostru în numerele 3192 
și 3216? Ce împiedică oare o serie 
de cluburi și colective sportive să 
arate măsurile ce le-au luat sau le 
vor lua în urma unei critici sau sezi- 
sări apărute în presă? Cum înțeleg 
acestea să pună capăt unor stări de 
lucruri nesănătoase, din moment ce 
ele resping sprijinul competent al or
ganului de presă al U.C.F.S. 2 Este 
lesne de înțeles că prin atitudinea 
lor dovedesc neindeplinirea unei sar
cini trasate de partid, că nu con
tribuie și pe această cale la dezvol
tarea continuă a mișcării noastre 
sportive. Cum vom putea ști dacă 
consiliu] regional U.C.F.S. București 
— de pildă — a luat măsuri împo
triva lipsurilor comisiei regionale 
București de organizare a Sparta- 
chiadei care, așa cum se arată în 
articolul publicat în nr. 3214, făcea 
informări nereaic despre desfășura
rea Sparfachiadei, — d că n-a trimis 
răspunsul datorat ziarului ?

UHitorii ziarului nostru se întreabă, 
pe bună dreptate atunci cind apar 
diverse note critice privind activita
tea unor colertive sportive sau ac
tiviști ai U.C.F.S.: Ce măsuri se vor 
lua? Cum privesc cei vizați o anu
mită stare de lucruri, sprijinul pre
sei Și, bineînțeles, ei urmăresc zi 
de zi ca în paginile ziarului să gă
sească răspunsul — datorat presei, 
opiniei publice — să constate că a- 
nutniie lipsuri ce stăvilesc uneori ac
tivitatea marii majorități a sportivi
lor noștri pot fi înlăturate. De ase
menea, pe baza răspunsurilor, a in
formațiilor respective trimise la timp 
redacției, secțiile de specialitate din 
U.C.F.S., conducerea U.C.F.S., pot 
lua cele mai eficiente măsuri menite 
să consolideze pe mai departe miș
carea sportivă din patria noastră.

Este necesar, de aceea. începînd 
cu federațiile, consiliile U.C.F.S. re
gionale și pînă jos, la activistul 
sportiv voluntar, să se manifeste o 
grijă deosebită față de problemele 
ridicate în paginile ziarului nostru, 
față de modul cum și cînd cei vizați 
trimit răspunsul lor redacției.

Procedînd în modul acesta, vom în
tări și mai mult spiritul critic și au
tocritic în activitatea colectivelor 
sportive, a activiștilor și consiliilor 
U.C.F.S., se vor putea lua d’n vreme 
măsurile menite să contribuie la 
continua dezvoltare și întărire a 

"•îi d? cu'tură fizică și sport 
c a patria noastră.



Istoria sportului patriei noas 
tre ascunde multe comori încă 
nedescoperfte. Cel ce se va con
sacra Iiitz o zi descoperirii aces
tor comori, va putea prezenta

FAMIL1H DE SPORTIVI
Ciae n-a auzit despre vestita fașuiie de sportivi sovietici Ippolitov? De mai bile de o 

jiuuatate cte secol, patinatorii și cicliștii din familia Ippolitov figurează cu strălucire 
pe firmamentul sportului rus și sovietic. Este vorba aci de o frumoasa tradiție, 

transmisă din tată-n îhî, de un minunat exemplu de pasiune pentru sport.
Asemenea exemple, bumse insa 

pe o perioadă de timp mult trai! 
scurtă, se mai îtuilnesc. Ire 
pildă, cunoscuta aJletâ soce- 
tică Irina Turova este frica unei 
alte atlete de renume interna
țional. Tatăl 
cehoslotrac de _ 
Skobla a fost la vremea sa un 
reputat halterofil. Moiociclistul 
romln Gheorghe Mormocea este 
fiul binecunoscutului ciclist 
Virgil Mormocea. Felix Țopes- 
cu, excelent călăreț, participant 
la Jocurile Olimpice din lbdb, 
are in frid său. Cristian, un 
foarte talentat conlinuător al 
tradițiilor... ecvestre ale j<imi- 
liei .La fel s-ar putea vorbi 
despre fostul half centru ripen- 
sist Rudolf Kotormany și fiul 
său, tot jucător de fotbal, des
pre 'fostul boxer Gh. Dumitres
cu și fiul, său, Titi Dumitrescu, 
în repetate rinduri campion al 
categoriei ușoare și medaliat 
al întrecerilor olimpice de la 
Melbourne, despre fostul inter- 
național de fotbal Colea Viicov 
și fiul său. Dan, unul dintre 
cei mai buni juniori ai țării, 
sau despre foarte cunoscuta fa
milie de campioni de tir Qum- 
tus din .Arad, în care pâriuiii, 
maeștrii sportului Ion și Tere
za, trag cot la cot pe poligon, 
cu copiii lor — Eva, Mana și 
Nicoiae I

De tmulte ori, pasiunea pentru 
sport se trausrnile intre... frați. 
Se pare că in acest domeniu 
fotbalul deține întiietatea. Am 
avat odinioară tripleta fraților 
Vîlcoo., iar astăzi se cunosc 
„cazurile" fraților Zavoda, Bă- 
cuț, Vainescu. La hochc’, cei 
trei frați Incze au fost întot
deauna „st hpii" echipei din Tg 
Mureș. Tot trei frați sint ac
tualmente pe primul plan in 
terus: Ghcorghe, .Marin șt Dumi
tru Vtziru. Schiul este reprezen
tat de frații Mihai Birâ și Elena 
Biră-Epuraji, ciclismul de frații 
Constantin și Gheorghe Șandru 
și Gabriel și Constantin Mai- 
ceanu, bopul de frații Mircea și 
Constant iii Dobrescu și frații 
Ghenrghe, Dumitru și HicoJae 
Negrea, iar notat ia de frații 
Klaus și Herbert U ittemberg-rr. 
Asemenea exemple întîlnim și 
în sportul de peste hotare: ci
cliștii francezi Louison și Jean 
Bobet, hacheișiii elvețieni To- 
riaip (I. II și III), boxerii fran
cezi Albert st Rager Youași și 
mulți alții. Să nu credeți insă 
că asemănările de nume repre
zintă întotdeauna și... legături 
de familie. Este cazul cuuoscu-

aruncătorului
greutate Jiri

O fotografie, neobișnui tă și totuși un document 
directa de dreapta cu 
său. Constantin, în 
1954 I

Mircea Dobrescu eschiv ează 
cearcă să-l surprindă... fratele 
pionatelor republicane de box

țilar hochaști cehoslovaci 
clan și Vlastimil Bubiu*. 
nu sint frați, așa cum s-ar fi 
crezut, ci par și simplu două 
persoane cu același nume de 
familie I

N-am reprodus exemplele de 
mai sus doar pentru caracterul

autentic, 
c^re îa- 

finala cam-

Va-
care

Veritabile
Familiile 

ceva

curiozituți 
de sportivi 

mai mult: o 
tradiție care se per- 

uneori decenii la riad,

lor de 
sportive, 
înseamnă 
frumoasă 
petuează
o dăruire pasionată către sport, 
către viața tumultoasă și plină 
de bucurii a stadioanelor

o n i e r i i s p o r t u I

loc ar 
aaiplu. 
consa-

tineretului nostru sportiv multe 
evenimente instructive și pline 
de farmec. Intre pionierii sportu
lui modern. o seama de intelec
tuali transilvăneni, ocupă un loc 
de seamă. Activitatea 
merita un studiu mai 
Iată aci cîteva rinduri 
erate unora dintre ei.

Medicul clujean Istvan Ma- 
^us s-a născut în 1725 și după 

jpe și-a desăvîrșit studiile la 
Mwi multe universități apusene, 
a devenit medic de județ în 
Transilvania. Fiind convins de 
imoor i ,ța deos bită a exerci- 
jiîlor fizice pentru sănătatea o- 
muhii. a consacrat un capitol 
vast acestor probleme în lucra
rea sa „Diaetetica", apărută la 
Cluj în 1762. Aci el apreciază

$1. Davilla
Oticul, oină are o vechime de 

62 de ani. Dar adevăratele sale 
începuturi sint mult mai înde
părtate. Mărturie stau nu nu
mai legendele păstrate din bă- 
trîni, dar și unele din operele 
clasice ale scriitorilor noștri, la 
cunoscuta sa piesă „Vtaicu 
Vodă", Alexandru Davilla îl pune 
pe Mircea să spună supărat că 
unchiul sât> na-1 prea ia în 
seamă:
„Cind de mine pomenește, zice 

că nu-s încă bun 
Xict de cușma bărbătească, 

nici de numele străbun. 
Șt de ce? Că fug de Curte

că-n o goi mă foc de-a H01NA

ui transilvănean
tot felul de exerciții fizice din 
punct de vedere medical și le 
recomanda cititorilor săi. Lupta 
rea aceasta a n:a apărut in rica 
două ediții, dovedmd intere 
sul ce l-a stîrnit printre con
temporanii eâi. Prrn această lu
crare, Matyus își înscrie numele 
in rindurile celor nu, avansați 
promotori ai educației fizice ști 
ințitice pe plan universal.

O personalitate de seamă a 
lost și un ait medic clujean: 
Samuel Gyarmathy. Pîecind în 
apus, el studiază educația fizică 
a timpului său. Apoi, se apucă 
de construcția unui balon cu 
care reușește să se ridice la 
înălțimea de 50 metri. Event 
mentul s-a intîmplat în anul 
1784. în piața orașului Bratisla
va. El a folosit aerul încălzii 
per.tru ridicarea balonului său. 
Întors în Transilvania, devine 
un propagandist înflăcărat al 
educației fizice.

Și... oină!
Și că-n toc de leiwghie, pun

să mi se cînie doina...'

Isteria nu ne spune cu pre
cizie dacă Mircea a fost cu 
adevărat un pasionat adept al 
,,liotow“ (denumire sub care nu 
e greu să afiatn cina din zilele 
noastre...), dar faptul că Ale
xandru Davilla pomenește des
pre acest joc atestă nu numai 
vechimea, dar ți popularitatea 
jocului nostru național.

VASILE GODEANU

Ion Moina din

V A R I E T A T S
• Știați că biiâcîeti și-a sărbă

torit cu cîțiva ani în. urmă un in
teresant jubileu? Intr-adevăr, în 
L950 s-au împlinit exact 150 de 
ani din ziua în c:re un meșter 
iobag din Urali, pe numele lui 
Artamonov, a term nat invenția Ia 
care lucra de mai multă vreme. 
■Rodul muncii sale îndelungate 
era un vehicul curios, avînd două 
roți, jar pe prima roată — ghido
nul și pedalele. Vă închipuiți ui
mirea consătenilor lui Artamonov, 
cînd acesta a ieșit pe ulițele sa
tului cu năstrușnica iui mașină!

Invenția lui Artamonov nu s-a 
pierdut. Cine vizitează astăzi mu
zeul din Nijni Taghîlsc poate ve
dea, așezat pe un piedestal, stră
moșul bicicletei din zilele noastre. 
Puțini știiu însă câ Artamonov a 
fost și primul... ciclist de fond 
din lume. In anul 1331, încălccînd 
pe bicicleta sa, Artamonov a stră
bătut fără oprire distanța dintre 
s^tul său Verhotuuie și Mo-scova și 
retur.

★
In Republica Populară Ungară 

există un renumit savant, un eru
dit ai istoriei spoiturilor. Numele 
șăaa: Ferenc Mezo. Dacă veți cer-

ale invin- 
Intilai și 
închipuiți

ceia tabelei^ de ono zre 
gătorilor olimpiei, veți 
numele lui. Să nu vă 
insă că doctorul în științe isterice 
Ferenc Mezo a cîștigat vreodată 
titlul olimpic la săritura în lun
gime, la 5090 m. plat sau la... 
maraton! Nu! Doctorul Ferenc 
Mezo a fost declarat învingăto
rul întrecerii olimpice de... litera
turi. răsplată meritată pentru 
ampla și documentata șa lucrare 
,,Istoria Jocurilor Olimpice". Nu 
de mult, doctorul Ferenc Mezo a 
dăruit statului întreaga sa colec
ție de documente din istoria spor
tului, cu care conducerea sportu
lui maghiar a hoțărît să deschidă 
un muzeu, cercetat astăzi cu inte
res de mii și mii de sportivi.

Și acum, cîteva curiozități din 
domeniul boxului:

© Fină nu de mult, se credea 
câ cel mai înalt boxer care a ur
cat vreodată treptele ringului a 
fost italianul Primo Camera. A- 
ceata avea 2.05 m. înălțime și o 
greutate de 113 kgr. Tată însă că 
istoricii boxului au descoperit un 
nou „recordman" în materie. Este 
vorba de negrul canadian Henry 
Johnson, care avea o înălțime de 
2,19 m. și o greutate de 120 kgr.

© Știți care a fost de-a lungul 
veacurilor boxerul care a susți
nut cel mai mare număr de me
ciuri? Acesta esle Teogeniu din 
Thaos. învingător în Olimpiada 
anului 450 înainte de era noastră. 
El avea Ia activ nu mai puțin de 
1406 meciuri!

14,45 și a luat săîrșit după

cei de-acasă
- că unii dintre «oi

I sn 4 r î r» că ii r i
Programul sportiv d,c joi de pe Stadionul Repu

blicii a început Ia ora 
orele... 22 I

Ca nu cumva să-și facă gînduri
Eu cred — chiar sîn.t convins -
Le-ar fi trimis, de-ar îi putut, o tele geamă : 
„Noi simțeai bine si ni-e tare dor de voi 1“

JACK BERAR IU

(XKXSlj Se ÎHttiupiă uneori ...

Legături cu sportul are și in
venția renumitului savant Far
kas Bolyai. Acesta a surprins pe 
concvt.iț nii sai, apârîi.d pe !i- 
lEșuteie străzi aie orașului Tg. 
Mureș cu o trăsură acționaU 
de o mașină cu aburi, în anul 
18,)8. Aceasta „mașina drăceas- 
că“ gonea cu viteza de 12 kin. 
pe ora. In condițiile eco .onuce 
înapoiate de alunei, această iu- 
venție nu putea avea aplicații 
industriale. A trebuit să treacă 
pește 70 de ani piuă să apară 
primul automobil fabricat ui 
Transilva lia și anume, cel lu
crat la Arad, la începutul aces
tui secol.

Marele pedagog Ferencz Men- 
tovich a fost un adept al gim
nasticii și luptelor. El a luptat 
în public cu renumitul campion- 
al acelor zile, Lo&onczi. încă îu 
1846, el a inițiat o acțiune peni 
tru înființarea unei școli de> 
gimnastică la Cluj. Infrîngerea 
revoluției din 1848 de către- 
forțele reacțrunii și epoca de- 
oprimare ce i a urmat, l-au ‘îm^ 
piedicat să-și realizeze planurile.

Un însuflețit propagandist al 
aportului a fost și micul fiuic-’ 
ționar financiar din Miercurea 
Ciuc. Lajos Molnar. El a scris 
și a publicat în anii 1875 și 
1879 două lucrări intitulate „\- 
tletica“ și „Exerciții de at! ti- 
că“. Aci, el descrie critic exer- 
cițiile. fizice și sporturile cu
noscute din antichitate pînă în 
zilele sale. Se ocupă de proble
mele antrenamentului, dc aii1 
mentația sportivului și chiar <le- 
proMeme de organizarea spor
tului. Colecționa articolele rela
tive la sport, publicate în zia
rele vremii. Era cunoscut ca un 
mare specialist în t ate prob'e- 
mele sportului și multi sportivii 
de seamă îl consultau adeseori.

E. HORN

Sint încă vii iu amintirea iu
bitorilor sportului atletic din 
țara noastră victoriile pe care

Care a fost cauza înfrîngerii ?
In urma răsunătoarei infrîn

geri suferite de echipa „Albina" 
în fața redutabilei și... eternei 
sale adversare „Piiidimn a" ani 
întreprins o anchetă printre 
oamenii de bază ai echipei în
vinse. Iată răspunsurile p‘imi
te :

Arbitrul, nenicule, arbitrul 
mîncat meciul (N. C'rco- 
antrenor).

Colectivul
Ia să fi venii cu ceva... 

condiții înainte de meci !... 
(I. Cerebani, extremă stingă}.

— Ar mai trebui întărită e- 
clu'pa. Știu eu pe unul la Ba
cău... mănîncă nori, nu altceva. 
Dacă „p;că“ ăștia cu ceva, e

> ne-a
' tașu.

vină.

omul 
ier...

nou la start..,,
le-a repurtat cu un deceniu și 
ceva Sn urmă maestrul emerit*al sportului Ion .Moina. 

Rezultatele sale au atins

să mineăm 
și-au găsit 

tocmai în 
mata: ală-

nostru 1 (R. Păsărică, in- 
rătăcitor).
Era normal 

bălaie,, dacă ăștia 
să facă experiențe 
meciuri-cheie. Auzi
turi de noi toți, oameni încă
runțiți pe terenul de sport.mi l 
bagă tocmai acum pe Popeseil, 
rezerva, puștiul ăla care nici 
29 de ani nu are! (D. Canu, 

sportiv e de portar titular).
— Așa ne tiebuie! Păi. ce, an 

trenoru-i antrenor? Fundașii e 
fundași? Extremele e extreme? 
Noroc cu 
ț’oliil de 
E baie ? 
înaintaș).

— Păi dacă nu m-au ascul 
tat pe mine! Dacă puneau in
terul pe centru, centrul pe ex
tremă, extrema pe linia de 
mijloc, mijlocașii fundași... 
Sau poate că mai bine era ex
trema pe centru, centrul... 
(N. Priceputa, druker acreditat 
pe lingă secția de fotbal).

Și cei în cauza continui 
discute cauzele memorabilei 
frângeri, fără a putea cădea 
acord...

.stă 
în
de

mine, că altfel nici 
onoare nu-1 marcam. 
(V. Deteanu, centru

V. ARNAUTU
P.S. Ancheta noastră este 

imaginară. Orice asemănări cu 
situații similare din echipe mai 
cu renume deci! cele citate nu 
sîifr din vina nqasirfy.

valoare excepțională fiind cotate, 
la timpul lor, printre cele maț» 
bune din Europa și chiar di-u 
lume, iar recordurile sale (10,4 
sec. pe 100 m. și 21,3 sec. pp- 
200 ta.) figurează și astăzi lac 
Ioc de cinste pe tabelul c.-lor 
mai bune performanțe republi
cane.

Ion Moina a părăsit de rwul® 
activitatea atletică compelițiotta- 
lă (nu și pe cea de activiști 
neobosit pe tărîmul acestui! 
sport). Jar astăzi se gii -.deșt» 
— și aceasta 
seriozitatea — 
NA să ramină 
te, încă multi 
Fii săi, lonuț și Dăntif (priitmi 
de 6 ani, al doilea de 4 ani) 
sint mîndri de succesele sporti
ve ale tatălui lor și promitea a- 
tunci cind vor fi mari se vor 
face, ca și tăticii... atlefi!

Fotografia noastră înfățișează 
un start al lui 
corectitudinea 
picta relaxare 
rulai — poate 
viteză al țării 
îi place să-și 
Ion Moina-senior...

o face cu tatăl 
ca numele V.OI- 
și de aici îmain- 
ani, in atletism.

louu.ț. Remarcați 
poziției și cew 
a corpului viito- 
— recordmam de 
noastre, așa cuta 
numească copilul

R. VIL.

aj.Mmmwan de ... cu ninximuiu do penalizare ,.a
de Matty



Noii, campioni la canotaj academic 
vor, ii cunoscuți astăzi și mîine la Snagov

Ieri s-au desfășurat seriile eliminatorii 
la probele masculine

Rezultate de valoare în prima zi a finalelor 
campionatelor republicane de atletism pentru juniori

Ieri după-amiază au început pe la
cul Snagov finalele campionatului re
publican de canotaj academic. între
cerile au beneficiat de condiții favo
rabile. Ele au fost deschise prin des
fășurarea seriilor eliminatorii la pro
bele masculine. De remarcat că în 
majoritatea curselor, lupta s-a dat 
mai mult pe prima parte a parcursu
rilor. In momentul cînd unul dintre 
echipaje își asigura un avantaj mai 
mare, și implicit primul loc, celelalte 
echipe concurente nu mai depuneau, 
bineînțeles, eforturi prea mari. ele 
rezervîndu-se pentru recalificări.

Prima probă a eliminatoriilor : 
8CH1F 4+1. Serîa I a fost cîștigată 
de echipajul Dinamo cu timpul de 
F:10,0. Pe locurile următoare: Loco
motiva Arad și Voința Timișoara. Se
ria a Il-a a dat cîștig de cauză ca
notorilor de la C.C.A. (6:46,2), care 
au întrecut „Strungul" Arad și T.C.H.

In proba de simplu, cunoscutul nos
tru campion Alexandru Ferenczi a 
cîștigat seria I în 7:55,0. El a fost 
secondat de Emil Jiva (Sc. tineret A- 
rad) și Pavel Simon (E.C. II Timi
șoara). Seria a H-a a revenit repre
zentantului clubului Metalul, Teodor 
Neacșu (8:02,0), căruia i-a urmat Ște
fan Simon (Știința Timișoara) și M. 
Barbu (Rapid Buc.).

La dublu s-a sosit în ordinea urmă
toare : seria 1: 1. G.G.A. (Vereș-Ku- 
reska) 6:59,5; 2. U.T.A.; 3. Marina
Constanța. Seria a H-a: 1. Metalul 
(Petrescu-Paraschiv): 2. Meteor Timi
șoara. In fine, primul echipaj care a 
trecut linia de sosire în proba de 
«+/ —• seria I — a fost Marina 
Constanța (6:42,0). Au urmat în or
dine: Voința Timișoara și C.S.U. Buc. 
In seria a Il-a — învingătoare a fost 
Dinamo București (6:47,0) care a de- 
jpășit pe T.CLH.

Cîștigătoarele seriilor fiecărei pr<> 
be și-au asigurat participarea fu fi-

„Cupa orașului București” 
pentru școlari la rugbi

Spectacole realizat <ie participantele 
Ja prima etapă a „Cupei orașului 
JBucurești“ pentru echipele școlare de 
«ugbi, a făcut ca joi după-amiază 
«Spectatorii să nu se lase așteptați, ve
nind în număr mare pe stadionul Ti
neretului. Cele două partide disputate 
*u avut darul să demonstreze o dată 
■nai mult că rugbiului școlar trebuie 
că i se acorde toată atenția, pentru că 
dispune de elemente de viitor. Meciul 
dintre Școala profesională de exploa
tare C.F.R. și Școala profesională Re
publica a fost în realitate o adevărată 
finală, î>rin egalitatea de forțe a ce
lor doi adversari. Partida a fost foar
te disputată. S-a jucat însă prea mult 
pentru scor, astfel că de multe ori 
fazele au fost confuze. Au învins cei 
care au deschis jocul mai mult, Șc. 
prof. C.F.R. Scor final : 3-0 (3-0).

întâlnind un adversar mai slab pre
gătit tehnic (Școaila medie N«r. 3 „Ion 
N«culcc“) jucătorii de la Școala pro- 
fesicmală Galvani Teu au reușit un 
frumos spectacol rubgistic. Pentru fru
moasa partida realizată, ei merită fe
licitări ! Scorul final al partidei ; 23-3 
<1-1-0).

Ce părere aveți despre activitatea sportivă din uzină ?
Am adresat această întrebare unui 

sportiv de pe lingă marea uzină din 
pimsurile — pe care le redăm prescur 
pe care le ridică primele 6 luni de ac 
colectiv fruntaș și necesitatea discu 
adunări generale.

ION WALTER — strungar sect, 
mecanic șef: Lucrez de 42 de ani în 
uzină dar n-am văzut făcîndu-se sport 
decît în ultimul deceniu și abia de la 
reorganizare se poate vorbi de o 
muncă mai bună a colectivului. Sînt 
un vechi și pasionat sportiv, răspund 
de secția de lupte și mă bucur că 
aportul meu preferat prosperă în («zi
ua noastră alături de box, rugbi, fot
bal, volei și tenis de masă. Cred însă 
că tineretul nu este suficient atras în 
«iport. Ar trebui întărită munca de 
propagandă și inițiate întreceri poli
sportive între marile uzine ale Capi
talei.

NICOLAE CALIȚA — lăcătuș — 
sect, mecanică grea: Sînt boxer și fac 
acum parte din clubul Metalul M.I.G. 
In sectorul nostru ea și în alte sec- 
■foare ale uzinei există multe elemente 
talentate pentru box. Eu am și adus 
în secție cîțiva băieți. Dacă toți spor 
tivii fruntași din uzină ar eăuta să a- 
tragă pe tovarășii lor de muncă în 
sport am realiza progrese mai fru
moase în sportul de mase decît cele cu 
care se poate lăuda astăzi colectivul 
sportiv.

DOINA SAVOPOL — funcționară 
la planificare: In uzina noastră lu
crează destule femei. E adevărat că 
ele sînt angrenate în numeroase ac- 

nală. Astăzi de la ora 16,40, vom pu
tea cunoaște și celelalte echipe cîști- 
gătoare ale recalificărilor masculine 
(încă două de fiecare probă). Tot as
tăzi după-amiază, începînd de la ora 
18,30 se vor disputa finalele probelor 
feminine, în următoarea ordine: 4-j-l, 
simplu, 4 vîsle, dublu și 8-j-l. La 
băieți finalele se vor disputa mîine 
începînd de la ora 9,40.

C. Grecescu și Zoltan Vamoș 
participă la concursul 

internațional de la Zagreb
Federația de atletism a Croației 

organizează la Zagreb, astăzi și mîi
ne, un mare concurs atletic internați
onal la care vor participa o serie din
tre cei mai de seamă atleți europeni. 
La aceste întreceri vor lua parte și 
doi atleți romîni: Constantin Greces
cu și Zoltan Vamoș. Ei sînt conduși 
de maestru- emerit al sportului Ion 
Moina.

Azi (în nocturnă) pe stadionul Republicii

CCA și Geotehnica iși dispută finala 
„Cupei RPR“ la rugbi

învingătoarele de acum o săptă- 
mînă: C.C.A. (3—0 cu C.F.R.) și 
Geotehnica (8—0 cu Progresul) se 
vor întîlni astă-seară începînd de la 
ora 20,30 pe stadionul Republicii pen
tru a tranșa o veche rivalitate și a 
a cuceri totodată un trofeu invidiat 
de orice echipă: ,,Cupa R P.R.". Am
bele formații, dar mai ales C.C.A., 
sînt adevărate specia liste ale jocului

l. TEO DC REȘCE 
(Geotehnica)

număr de 10 membri ai colectivului 
Capitală : „Mao Țze-dun“. Din răs- 
tat — reiese multitudinea de probleme 
tivitate a noului consiliu al acestui 
tării acestor aspecte în cadrul unei 

țiuni obștești. Totuși, colectivul spor 
tiv ar trebui să se preocupe mai mult 
pentru atragerea lor în secții cum ar 
fi cele de volei și natație pentru care 
avem condiții.

DIONISIE BALAȘ —locțiitorul se
cretarului comitetului de partid al u- 
zinei: După Hotărîrea partidului și gu
vernului, activitatea sportivă în uzina 
noastră s-a înviorat. Poate că v-am 
fi putut vorbi acum despre realizări 

mai mari dacă și sprijinul nost • 
fi fost mai consecvent. Nici cole, 
sportiv nu dă dovadă însă de prea 
multă inițiativă, mai ales în privința 
propagandei sportive și a activității 
de mase.

I0AN PĂUN — mecanic secția 
montaj: Consiliul pe care l-am ales 
acum cîteva luni nu muncește rău. 
Cred că dacă ar exista mai multă în
țelegere din partea direcțiunii și a șe
filor de sectoare față de sport, s-ar 
rezolva două probleme principale: ter
minarea bazei sportive (terenul Turda) 
și înscrierea de membri în U.C.F.S. 
Propun colectivului să organizeze o 
competiție polisportivă între sectoare
le de producție, pentru a atrage mai 
mulți tineri. v

Numai simplul fapt că la întrecerile 
finale ale campionatelor republicane 
de juniori și junioare participă peste 
1.000 de atleți, reprezintă fără nici un 
fel de discuție o frumoasă carte de 
vizită pentru această competiție a 
speranțelor atletismului nostru.

Rezultatele tehnice ale primei zile 
de întreceri, organizarea excelentă a 
concursurilor, constituie motive ' de 
bucurie pentru toți cei ce iubesc atle
tismul...

Dintre rezultatele primei zile tre
buie remarcate în primul rînd noile 
recorduri: cel de la aruncarea discu
lui (1,5 kg) realizat de Ștefan Per- 

j neki (I.M.F. Tg. Mureș) cu 51,72 m; 
i recordul egalat de Aneliese Drotleff 
; (Stăruința Mediaș) cu 8.0 sec. pe 60 

m și apoi întrecut de Emese Kineses 
(Recolta Tg. Mureș) cu 7,9 sec; re
cordul egalat de Valeriu Jurcă* (C.S.U. 
București) la 200 m.g. cu 24,3 sec.

Un rezultat foarte bun a înregistrat 
Eugen Ducu (Progresul Buc.) la sări
tura în înălțime: 1,82 m. Ducu are 16 
ani. este elev în clasa a X-a a șc. 
medii 27 din Capitală și practică atle
tismul competițional numai din acest 
an (în 1957 sărea la antrenamente a- 

de Cupă. Astfel» echipa militară a cu
cerit pînă acum trofeul de cinci ori 
(1950, 1952, 1953, 1955, 1936), iar 
Geotehnica numai o singură dată, dar 
mai recent: în 1957. Așadar, vom 
asista la un meci echilibrat. Rărnîne 
numai ca cele două formații să nu fie 
sufocate de importanța întrecerii și să 
desfășoare un joc pe măsura aștep
tărilor spectatorilor și a reputației de 
care se bucură, lată, de altfel, ce ne-a 
declarat în această direcț e C. Mun- 
teanu, antrenorul echipei Geotehnic'a, 
care duminica trecută a desfășurat un 
joc atît de frumos: „Sperăm să rea
lizăm și azi același joc deschis, spre 
a dovedi prin aceasta că echipele 
noastre știu să practice adevăratul 
rugbi. Xu doresc decît ca și formația 
C.C.A. să facă același lucru, cu atit 
mai mult cu cit datorăm spectatori
lor bucureșteni, clupă atîtea meciuri de 
slabă calitate, o reabilitare".

lată acum loturile din care se vor 
alcătui formațiile de azi: GEOTEH
NICA: Petre Gheorghe, Bărăscu, Teo- 
dorescu, Sava, Nistor, S. Niculescu, 
Luscal, Gavrilescu, Mateescu, P. Nicu
lescu. Antiinoianu, Dudu. Dumitriu, 
Posmoșanu, Stoian, Manolache, Radu
lescu, A. Niculescu; C.C.A.: Penciu, 
Veluda, Dobre, Cojocarii, Kramer, 
Nanu, Chiriac, Merghișescu, St. Cons
tantin, Lazarache, Enache, Marinache, 
Blăgescti, Dauciu, Teofilovici, Căpușan, 
Marica.

GHEORGHE ARSENE — maistru 
secția sculărie: Ne bucurăm că de data 
aceasta colectivul sportiv nu are 
preferințe r.'eciale pentru un singur 
sport, cum se întîmpla în trecut. Așa 
a fost posibil ca în ultimul timp să 
se dezvolte alîtea ramuri de sport în 
uzina noastră. Vreau să remarc 
destoinicia și conștiinciozitatea cu ca
re lucrează rugbiștii și fotbaliștii pe 
care îi am în secție. De aceea îi spri
jin ori de cîte ori am prilejul și îi sfă
tuiesc pe ei ca și pe alți tineri să 
practice sportul.

NICOLAE IV4NESCU — director 
adjunct: Prin străduința colectivului 

sportiv s-a ajuns ca astăzi echipele și 
sportivii uzinei noastre să fie apre- 
ciați pentru performanțele lor. Acest 
fapt ne bucură și, în ceea ce ne pri
vește, ne străduim să le creăm condi
ții cît mai bune. Sperăm că în toam
nă să terminăm lucrările de renovare 
a bazei sportive. -De asemenea, am 
nivelat- în incinta uzinei un teren de 
antrenament care va putea fi mult 
folosit de sportivii începători și de 
elevii școlii profesionale. Tot în 
toamnă avem de gfnd să facem rea- 
menajări și la sala de sport. Din 
păcate, nu ne putem mîndrj cu rezul
tate prea multe în educația fizică a 
maselor. Este o lipsă de orientare a 
colectivu’ui sportiv. De pildă, cu o- 
bișnuiesc să fac în fiecare diminea

bia 1,45—1,50 în). Re

Nițu (19 
a alergat 

semifinalele 
m, a luat

cordmanul de juniori al 
țării la triplu salt, Mir
cea Stein (student în a- 
nul III la facultatea de 
stomatologie din Buc.), a 
reușit o performanță ex
celentă trecînd peste 7 rp 
la săritura în lungime ș; 
apropiindu-se la numai 4 
cm. de recordul de juniori 
al țării. Stan ............. ~
ani) după ce 
11,0 sec. în 
cursei de 100 
startul și la 400 ru, probă 
în care a alergat ieri cea 
de a treia cursă din 
„cariera" sa. Rezultatul. 
51,4 sec, excelent pentru 
început.

Dar iată rezultatele ob
ținute: juniori 17—IU ani: 
100 m: M. Stein (Din. 
Buc.) 11,0; M. Zahaichie- 
vici (St. Cluj) 11,1; S. 
Nițu (Din. Buc.) 11,1; 
400 m: S. Nițu 51,4; Gh. 
Corșatea (Rapid Buc.) 
52,2; M. Petcovici (S.E. 
Buc.) 52,7; 1.500 m.: D. 
Buiac (Din. Buc.) 4J2,8; 
M. Zotovici (C.C.A.) 
4:13,0; I. Biro (S.E. O- 
radea) 4:25,0; 200 m.g.: 
V. Jurcă (CSU Buc.) 
24,3; A. Crauțov (S.E.PI.) 27,3; D. 
Ovezea (TCH) 28,2; lungime: Stein 
7,01; N. Popovschi (St. Cluj) 6,74; M. 
Mărunțeii! (Din. Oradea) 6,60; disc:

proba

St. Perneki 51,72; V. Săiăjan (I.S.C. 
Turzii) 43.43; D. Filler (Din. Buc.) 
42,25; junioare 17—18 ani: 100 m: 
I. Ziili (Din. Buc.) 12,8; Cr. Maksaî 
(Rec. Bistrița) 12,9; H. Gundisch (St. 
Cluj) 12,9; 80 m.g.: K. Artz (Prog.
Buc.) 12,5; M. Păduraru (Din. Buc.) 
12,7; EL Zaharuk (Prog. Buc.) 12,8; 
înălțime: II. Tomcik (En. Oradea) 
1,43; D. Albit (Din. Tg. Mureș) 1,43; 
K. Gundisch (Temelia Orașul Stalin) 
1,39; suliță: I. Lindacher (Prog. Ti
mișoara) 37,26; 11. Tokes (Rapid Cluj) 
34.50; I. Zbîrcea (S.T. Or. Stalin)

Tinerii tenismeni romtai concurează la turneul 
internațional de la Zinnovitz (R D.G)

Timp de opt zile — între 29 iunie 
și 6 iulie — frumoasa și pitoreasca 
localitate balneară de pe coasta mării 
Baltice, Zinnovitz (R.D.G.) va găzdui 
un imoortant concurs internațional 
de tenis, la care vor lua. parte spor
tivi din R.P.U.. R. Cehoslovacă, R. P. 
Bulgaria. R.D.G., Finlanda, Suedia, 
Danemarca, Elveția, Franța, R.F.G. 
și R. P. Romină. Țara noastră va fi 

ță 10 minute de gimnastică și mă 
simt foarte bine. De ce colectivul 
sportiv nu se preocupă de introduce
rea gimnasticii de angrenare cel pu
țin în secții ca aceea de sculărie unde 
sînt foarte mulți sportivi?

ȘTEFAN MANOLACHE — mem
bru în comitetul U.T.M.: Este nece
sară o mai strînsă colaborare între 
colectivul sportiv și comitetul U.T.M., 
în special, în atragerea de noi mem
bri în U.C.F.S., strîngerea cotizațiilor 
și dezvoltarea activității de mase.

MARIN COMAN — președintele 
comitetului de întreprindere; Activita
tea colectivului s-a îmbunătățit, dar 
trebuie să se insiste pe două proble
me: dezvoltarea sportului de masă și 
controlul activității antrenorilor, mai 
ales sub aspectul ei educativ. Trebuie 
combătute cu tărie orice tendințe spre 
vedetism ale unor sportivi, așa cum 
s-a întîmplat cu unii mgbiști, din cau
za influenței dăunătoare a fostului 
antrenor Dragoș Tenescu.

AVRAM MUNTEANU — președin
tele colectivului sportiv: Considerăm 
ca un succes al activității noastre 
munca celor 10 secții pe ramură de 
sport, participarea a 500 de munci
tori la Spartachiadă și apropiata ter
minare a bazei sportive. Avem însă 
o serie de greutăți printre care: lipsa 
de echipament suficient pentru spor
tul de mase, faptul că unii membri 
din cons lini colectivului sportiv nu 
activează, lipsa unui sediu. Sperăm 
ca în apropiata adunare generală a- 
ces e «rentați să fie discutate și în- 
lătm ate.

a stabilit iert un nou record, inȘtefan Perneki
de aruncarea discului cu 51,72 m.

(Foto: GH. DUMITRI )

32,08; juniori 15—16 ani: 80 m: T. 
Iliaș (TCH) 9,6; I. Lepși (Sc. med. 
Caransebeș) 9,8; N. Stănescu (S. E. 
Ploești) 9,9; înălțime: E. Ducu (Prog. 
Buc.) 1,82; M. Oprișan (S.E. Ploești) 
1,65; I. Diniooiu (S.E. Buc.) 1,62; 
greutate: N. Ursu (St. Cluj) 13,06; 
I. Ivan (Someșul S. Mare) 12,82; T. 
Andrei (Spartac Buc.) 12,63; ciocan: 
L Karoly (St. Cluj) 45,84; D. Geor
gescu (Din. Buc.) 41,75; L. Kbrcsis. 
(S. E. Buc.) 37,60; junioare 15—16 
ani: suliță: H. Wachsman (S. E. Cra
iova) 29,73; M. Mărolicaru (Met 
Roman) 29,45; M. Gorgoi (S.E. G. 
Lung) 29,23.

Întrecerile continuă astăzi șl mîine.
ROMEO VII ARA

reprezentată de Tiriac, D. Vizirii șî 
Serester, care sub conducerea antre
norului Marin Bădin au părăsit ieri 
dimineață Capitala cu avionul. Com
petiția de la Zinnovitz se anunță a 
fi deosebit de interesantă pentru ju
cătorii romîni, care cu acest prilej își 
vor verifica stadiul de pregătire cu 
numai zece zile înaintea întîlnirilor 
din cadrul zonei „Cupei Galea" care 
vor avea loc la București între 17 și 
20 iulie. Este probabil ca la Zinno
vitz să participe chiar unii dintre vi
itorii noștri adversari (în zona Cupei 
Galea de la București vor lua p; rte 
echipele de tineret ale R. P. Ungare. 
Franței, Elveției și R. P Romîne). 
Pînă acum au confirmat sosirea în 
Capitala noastră echipele Ungariei și 
Franței

Au început întrecerile de tenis, 
ale „Cupei Păcii”!

ARAD 27 (prin teielo.i). — Joi au 
început în orașul nostru întrecerile 
de tenis din cadrul competiției dotate 
cu „Cupa Păcii", la care iau. parte 
jucători și jucătoare din București,. 
Orașul Stalin, Cluj, Oradea, Petro
șani, Timișoara și Arad, in primele 
două zile de concurs s-au înregistrat 
următoarele rezultate mai impor
tante :

Simplu bărbați (40 de concurenți): 
turul I: Albert—Sopa 6—3, 6—3; Va- 
si'e ,-y — Wilier 4—6, 6—3, 6—3; 
Banian — Turdeanu 6—3, 3—6, 
6—4; Griinwald — Ghidrai 3—6, 
6—3, 6—3; turul II: Dancea — Al
bert 1—6, 6—0, 6—4; Mihai Sorin — 
Burcescu 6—1, 6—2; Juhasz — Ki- 
selef 8—6. 8—6. Takacs — Griin
wald 6—3. 6—3.

Simplu femei (20 de concurente): 
turul i: Bauer — I. Bosch 9—7, 6—2; 
Kori Ami — Kbrmoczi 3—6, 6—4, 
6—3; J. Grunwald — S. Maior 6—2, 
6—4; Ecaterina Roșiami — Heder 
6—2, 6—4.

Competiția continuă astăzi și mîine 
cînd vor avea loc finalele.

EMERIC GRUNWALD 
corespondent



Progresul București ct spulberat (7-0 1) 
speranțele timișorenilor...

și astfel Petrolul Ploești este virtualul campion
Știința Timișoara, de nerecunoscut, 

i pierdut joi în fața Progresului 
lucurești la un scor care ar putea 
1 luat, de cineva care n-a văzut me
iul și se interesează de rezultat, 
rept... o glumă: 7—01 Și într-ade- 
ăr, nimeni nu putea întrevedea o 
atfel de diferență de goluri, în 
lelavoarea unei echipe care mergea 
a titlu mai ales într-un joc de- 
isiv cum era cel de joi.
• Explicații î Pe de o parte, verva 

le joc excepțională a bucureștenilor, 
are au avut un atac rapid, deru- 
ant, eficace, iar pe de alta, compor-

CLASAMENTUL CATEGORIEI A
L Petrolul 22 12 3 7 36:22 27
L C.C.A. 22 11 5 6 41:27 27
î. Progresul 22 13 0 9 55:31 26
L Jiul 22 11 4 7 27:19 26
». știința 21 16 5 6 48:38 25
6„ Dinamo Buc. 22 10 4 8 33:26 24
7< Steagul roșu 21 9 5 7 37:32 23
L Rapid 22 9 4 9 25:25 22
9. Dinamo Cluj 22 9 2 11 34:41 20
M. U.T. Arad 22 7 6 9 30:47 20
1. C.S. Tg. Mureș 22 7 3 12 23:42 17
2. C.S. Oradea 22 1 3 18 16:55 5

transmisiunile
la radio
tehnice care se Iac în cursul 
siunii la radio a meciurilor 
bal:

transmi- 
de Iot-

clare au fost ratate în min. 15 (cînd derutat permanent 
de 3 ori în aceeași fază mingea parcă “ ~
refuza să intre în plasă) și min. 23 
cînd Ciosescu, singur, a tras în 
bară. Iureșul oaspeților se temperea
ză apoi, treptat, Progresul începe să 
stăpînească terenul, joacă organizat, 
calm. Un șut prin surprindere al lui 
P. Moldoveanu, mult din afara ca
reului, aduce primul gol: 1—0 în
min. 29. Raportul de forțe continuă 
încă să fie echilibrat. El se schimbă 
însă din min. 53, cînd Oaidă prinde 
pe picior greșit apărarea și înscrie: 
2—0. Acum victoria Progresului se 
conturează. O clipă, în min. 59, se 
pare că meciul nu-i totuși jucat: 
Gîrleanu poate reduce scorul, dar 
ridică mingea peste poartă, de la 
2—3 metri. In min. 65 însă, o cen
trare a lui Ozon, o ezitare a lui 
Fuchs și o intervenție promptă a 
lui '' ’
Și cu aceasta, echipa timișoreană nu 
ne 
în 
rea tricourilor. Atacul nu mai „leagă1 
nimic, apărarea cade. Cvintetul ofen
siv al echipei Progresul, avînd în 
Ozon un coordonator bine inspirat, 
își creează o avalanșe de ocazii de 
gol. Din acestea, Mateianu (min. 80). 
Oaidă (min. 85), Ozon (min. 86) și 
Oaidă (min. 88) fructifică pe r'nd.

Progresul, pe linia comportării sale 
bune din retur, a făcut și joi un joc 
de calitate. Ne-a plăcut în special a- 
tacul, oare și-a confirmat calitatea 
de cel mai eficace din campionat. 
Deplasările Iui Ozon și Mateianu au

Mateianu aduc al treilea gol.

mai amintește de cea care fusese 
prima repriză decît prin... culoa-

apărarea adver
să, Oaidă și-a pus în valoare impe
tuozitatea iar Smărăndescu și P. Mol
doveanu s-au încadrat cu pricepere în 
jocul de combinații.

Știința a avut comportarea tipică 
a unei echipe obosite. A început 
„tare" dar n-a reușit să marcheze. A 
primit un gol-două și apoi s-a pră
bușit și moral și fizic. Joi, atacul ti
mișorean a fost lent, lipsit de vigoa
re si finalitate. Iar apărarea, fără 
Brînzei, a fost aproape spectatoare 
la ultimele patru goluri.

A condus bine arbitrul Piky Kro
ner Buc., următoarele formații :

PROGRESUL : Mîndru — Dobrescu, 
Caricaș, Cojocaru — Giocea, Știrbei 
— Oaidă, Smărăndescu, Ozon, Ma
teianu, Moldoveanu.

ȘTIINȚA: Fuchs
Sbîrcea, Florescu 
nașe, — Gîrleanu, 
Lereter, Boroș.

Codreanu, 
Cojereanu. Tă- 

Cădariu, Ciosescu,-

In legătură cu 
sportive

Din partea arbitrului de fotbal, 
Petre lonescu, am primit următoarea 
scrisoare în legătură cu unele greșeli

In timpul transmisiunii meciului Știința Timișoara—Petrolul 
s-au auzit — de pilda— la un moment dat următoarele: 

.Aruncarea de la margine es te executată de Mițaru, care 
- a călcat linia de tușă, însă r: ’

Ploești

, —2 — din 
iuțeală —- a călcat linia de tușă, însă nimeni — nimeni în afară de mine 
(crainicul reporter — n. a.) nu a văz ut aceasta, întrucît se afla chiar îh fața 

microfonului nostru".
„Socotesc că remarca aceasta cu privire la locul unde trebuie să stea 

jucătorul care execută o aruncare de la tușă, s-a făcut in iuțeala trans
misiunii. Pentru a nu se crea o confuzie, mai ales că, pe de o parte, 
mai mulți sînt cei care ascultă o transmisiune decît cei care citesc regu
lamentul de joc, iar pe de altă parte s-au văzut jucători, chiar din 
gorii superioare, care reclamă faptul că adversarul a călcat linia de 
gine, cred că e bine să precizez următoarele:

Jucătorul care aruncă mingea de [a tușă 
terenului, deci a liniei, sau pe linia de margine, 
amîndouă. Mai mult chiar, dacă tălpile sînt pe 
pe tușă in momentul aruncării, el nu comite nici 
cest sens precizează și un aliniat al articolului 15 din regulamentul de 
joc: „...In momentul aruncării, jucătorul care aruncă mingea va trebui 
să stea cu fața la teren și să 
linia de margine sau în afara

cate- 
mar-

poate să stea in afara 
fie cu un picior fie cu 
teren dar călciiele stau 
o neregularitate. In a-

aibă o parte oarecare a fiecărui picior pe 
acestei linii"

PETRE IONESCU, arbitru
*

PetreN.R. — Observația arbitrului 
lonescu este justă. In general, în 
transmisiunile radiofonice ale jocuri
lor de fotbal se strecoară uneori gre
șeli fie de terminologie tehnică spor
tivă, fie de tehnică sau regulament 
de joc, ceea ce creează multe nedume
riri sau confuzii în 
care le urmăresc, 
cînd rolul

crainicul s-a referit la plasarea juca- 
torilor pentru a intra în posesia ba
lonului); 9,Se pare că ne aflăm la 
o partidă de șah, unde unii jucători 
încearcă să tragă timpul* (asta da, 
noutate; nu știam pînă acum că ’a 
șah se aruncă cu piesele în aut (!) 
ca să se... cîștige timpi...) „Afe aflăm 
in ultimele minute ale jocului, proba
bil in ultimul minut..* (exemplu de 
preciziune I și cînd te gîndești că un 
meci durează exact 90 de minute...) 
?tc

Am făcut această completare la 
scrisoarea de mai sus cu scopul de 
a atrage atenția colegilor noștri de 
la radio asupra unor greșeli supără
toare din transmisiunile lor și de a 
contribui astfel la îmbunătățirea cali
tății emisiunilor sportive

R. URZICEANU

Științei, mai ales 
reprizei secunde,

a 
a 

înd scorul a luat proporții. Din mi- 
nitul 65, meciul n-a mai avut isto- 
ic. petrecut însă pînă atunci?
I^^Bma jumătate de o:\7 am asi = - 

at in bun spectacol fotbalistic 
tyf care rolul principal l-au jucat.. 
imișorenii. Jocui lor iute, simplu, i-a 
idtis de mai multe ori în această 
>»rte a întîlnirii în situația de a-și 
sigura conducerea. Ocaziile cele mai

area de necrezut 
n a doua parte

Dinamo București și D.T. ARAD iu finala 
campionatului republican de juniori la fotbal
— Joi, semifinalele și mai ales meciul Dtnamo-C.S 
Tg. Mureș au oferit spectacole de bună calitate -

Joi la ora 14,45, cînd căldura era 
a toi, în tribunele Stadionului Re- 
mblicii erau destui spectatori, venițî 
cai devreme pentru a urmări prima 
emifinală a campionatului republican 
te juniori la fotbal, U.T. Arad-Sp. 
ăuiitoresc Rădăuți. Și mai mulți 
u Shas, după partida Progresul— 
>t.iWr pentru a asista la a doua 
emifinală, Dinamo București—C.S. 
'g. Mui^ș, disputată în nocturnă. Și 
i-au avut ce regreta nici unii, nici 
Iții. Iubitorii fotbalului au avut oca- 
lia să vadă la lucru patru dintre 
scUpele care au dovedit concret că 
n’cadrul colectivelor sau cluburilor 
or există multă preocupare pentru 
uniori. Apoi, ati avut plăcuta sur
priză — și lucrul acesta și 1-au ex
primat prin dese aplauze și excla- 
lații de admirație — de a fi martorii 
inor spectacole agreabile, grație în

îneîntat pe spectatori. Mai omogenă 
în compartimente și în ansamblu, mai 
hotărîtă și organizată în apărare, tr.ai 
tehnică în atac unde a dovedit deci
zie și eficacitate, echipa Dinamo a în
vins clar și concludent cu 3-0 
(2—0), dar nu înainte de a depune 
eforturi serioase. .................
Mureș, bine dezvoltați fizic, 
iuți, combativi, au dat o 
guroasă. Lipsiți însă de 
mai ales de finalitate în 
reușit să marcheze nici 
ciuda unor perioade în 
egalat și uneori și-au dominat ad
versarii. Dinamo și-a asigurat victo
ria prin cele trei puncte înscrise (în 
min. 10,31 și 66) de Dan Vilcov. A 
condus M. Cruțescu. DINAMO (an
trenori : 1. N’edelescu si St. Stăncu- 
lescu): MAT ACHE VALCAN,

__ _r . „ . „ . VULPEANU, Dumitrescu — Con- 
rimul rînd tinerilor fotbaliști de Ia stantinescu, RADU — ASAN, VARGA, 
Jinamo, U.T.A. și C. S. Tg. Mureș, 
1 rîndurile cărora figurează elemente 
e real talent și cu frumoase pers- 
eetive de dezvoltare. Și sîntem si- 
nri că mulți dintre spectatorii de joi 
și vor da întîlnire mîine, tot pe 
tadiomil Republicii, pentru a vedea 

finala acestei importante compe- 
iții a tinereții, între Dinamo Bucu- 
;sti și U. T. 
ele mai bune
U.T.A., cu o 

i*fizicește și 
sște omogenă 
acitate, și-a dominat 
□t timpul, obținînd o ușoară victorie 
1 9—0 (6—0), grație golurilor în- 
■rise de Vați (min. 24,35.37,58 61. 
!), Gal. (min. 23), Selejan (min. 28) 
- dintr-un ofsaid clar — și Igna 
nin. 40). Disproporția ca valoare 

experiență dintre cele două echipe, 
i și căldura prea mare, a făcut ca 
>ectacolul să aibă scăderi. Echipa 
n Rădăuți dispune de cîteva ele- 
ente talentate, dar în general ea 
arătat că resimte lipsa de contact 

echipe mai bune. A arbitrat M.
>na. U.T.A. (antrenor: N Dumitres- 

III): Gavrilovici — VESESCU, 
rag. Faur - TOTH. KOSZKA — 
•LE.1AN, Igna, VATI, Gal, MACA- 
EI. SP MUNCITORESC (antre- 
r: Șt. Tomovici) : Corduban — 
seiuc, Marsalec, DUMITRESCU — 
kNCESCU. Mihaiiic — CIRSTEAN, 
lievici II, CILTEVICI I. CIUBO- 
(RU. Haltis.
Dinamo și C. S. Tg. Mures au pri- 
uif un joc mult mai echilibrat și 
sî spectaculos, plin de dinamism. în 
re au luptat cu ardoare pentru vi~- 
rie și au oferit multe faze care au

Arad, pe drept cuvînt 
din țară.
echipă mai bine dota- 

— mai ales — tehni- 
și cu mai multă efi- 

adversarul

Juniorii din Tg. 
foarte 

replica vi- 
legâtură și 
atac, n-au 

un gol, în 
care și-au

Atac la poarta Științei. Sar la min
gea centrată, O aida (nr. 7) și por
tarul timișorean Fuchs, care vrea să 
boxeze balonul, dar nimerește alături. 
Nu se va întîmpla insă nimic. Mingea 
lovită cu capul de Oaidă va ieși afară. 
(Fază din jocul Progresul — Stiinta 
7—0). (Foto: I. WELBER)

rîndurile celor 
De aceea, cunos- 

educativ al emisiunilor 
sportive la radio, se impune mai mul
tă atenție, mai multă grijă în expu
nerile crainicilor reporteri, în special 
atunci cînd ei fac aprecieri tehnice 
sau comentează o problemă de 
gulament de joc.

De asemenea, sîntem de părere că. 
în afară de folosirea unei corecte 
minologii sportive, crainicii reporteri 
sportivi trebuie să-și îmbrace trans
misiunile într un limbaj 
și mai curat, 
șablonizate, la afirmații 
sau la repetări inutile, ca de pildă: 
„Portarul va repune mingea în joc 
din colțul careului de 6 m...“ 
(expresie devenită pur și simplu plic
tisitoare și chiar enervantă; parcă 
mingea ieșită în aut de poartă se re
pune în joc din altă parte decît din 
colțul careului de 6 m. sau din inte
riorul lui, pentru că nu-i obligatoriu 
chiar din colț...); „Aruncarea este e- 
xecutată de Tănase, bineînțeles 
greșit..." (de ce acest „bineînțeles"? 
sau poate dacă arunca în mod co
rect, Tănase era pedepsit?...); „Fuchs 
degajează, jucătorii timișoreni și plo- 
eșteni caută să ocupe cele mai bune 
locuri..." (unde: pe tușă, în spatele 
porții sau chiar în tribună? nu cumva

re-

ter-

mai simplu 
renunțînd la expresii 

fără sens Știri de fotbal
• Ultima restanță a categoriei A, 

Steagul roșu — Știința Timișoara 
se va disputa la Orașul Stalin la 3 
iulie, pe terenul Tractorul.

• Atîine dimineață stadionul Dina
mo găzduiește un interesant cuplaj 
de categorie B și C: F.Q. Confecția — 
IMUM Medgidia (ora 8,30) și Com
binatul Poligrafic—Flacăra Moreni 
(ora 10,30).

• Meciul de categorie B, Gaz Me-
. ~__ 1. I Orașul Stalin,

va disputa la 
Torpedo Meta- 
Orașul Stalin, 
organizatoare

tan Mediaș—Tractorul 
programat
Tîrnăveni, iar partida 
lut Titanii " 
terenurile 
fiind suspendate.

mîine, se

București la 
echipelor

Mîine la București și Orașul Stalin

VILCOV, Bîzgu, Bogdănescu. C.S.Tg. 
M. (antrenor: Fr. Csiki) :
— Kovacs I. KOVACS II,
— BRANDHOFFER. Rakosi 
THA, Nagy I, NAGY II.
Incze.

ERDELY 
Hegediis 
— BAR- 
Szakacs,

P. GAȚU

Penultimul act al Cupei R.P.R
R.P.R.". 

feu care 
echipei C. S. Oradea ?

AÎîine, o dată cu disputarea semifi
nalelor, poate vom avea cîteva in
dicații în această privință. La Ora
șul Stalin se vor întîlni Progresul 
București și C. S. Oradea, iar la 
București — pe stadionul Republicii

Așadar, după multe peripeții, joi 
s-a lămurit și problema echipei cam
pioane de fotbal pe anul 1957-5$. Vic
toria Progresului asupra Științei a 
redat Petrolului titlul care, la un mo
ment dat. era cît p-aci să-i scape 
printre degete.

Ceea ce a mai rămas de lămurit 
în acest sezon, este soarta „Cupei

. : semifinalele
Cm va reveni acest tro- 

din 1956 se află în posesia

Mîine în întreaga țară se dispută pe
nultima etapă a campionatului catego
riei B. Se pare că această etapă va a- 
duce o cristalizare, deoarece o even
tuală victorie a Științei Cluj la Sibiu 
legată de o înfrîngere a formației cor- 
vinul Hunedoara la Cluj ar desemna 
campioană în seria II-a pe Știința Cluj.

De asemenea o victorie a Farului la 
Iași, ar da șanse maxime de cîștig e- 
chipei din Constanța întrucît în ultima 
etapă din 6 iulie, Farul joacă acasă 
cu Flacăra Moreni și nu vedem cum 
ar putea pierde.

Lupta pentru retrogradare se anunță 
interesantă în seria I, unde în afară de 
echipa C.F.R. Cluj care deja este con
damnată să întărească în toamnă lotul 
echipelor din categoria C, Metalul Re
șița și Partizanul Reghin continuă cursa 
.pentru evitarea retrogradării. Șansele 
oscilează mai mult spre formația din 
Reșița de a se menține în categoria B.

La cele arătate mai sus, nu trebuie 
să uităm însă că șansele teoretice sînt 
deseori răsturnate de practica terenului 
și deci rămîne să așteptăm desfășura
rea penultimei etape pentru a putea 
comenta finalul de la 6 iulie.

Reamintim participant lor că concursul 
Pronosport de mîine 29 iunie are ,,c p de 
afiș“ întîlnirea Suedia — Brazilia fi
nala Campionatului mondial de fotbal. 
Și acum în încheiere trebuie să vă a- 
tragem atenția că' dacă premiile con
cursului Pronosport de săptămîna tre
cută au fost oarecum ,,cslme“. pentru 
concursul de mîine, datorită „mizelor*4 
m.arj puse în joc, se prevăd d n nou 
premii mari, premii care wt depăși 
sume de sute mii Iei. Grăbâți-vă deci 
cu depunerea buletinelor pent™ con
cursul Pronosport 26 care se închide în 
Capitală mîine Ia era 12.

Iată acum programul concursului pro
nosport nr. 27 etapa din 6 iulie.

Otanospori
I. (finala cupei K.x-.xv. — va ±1 anun

țată prin presă și radio),
1’1. Știința Cluj — C.F.R. Timișoara 

(cat. B).
III. Farul Constanța — Flacăra Moreni 

(cat. B).
IV. Ind. Sîrmii C. Turzii — Progresul 

Sibiu (cat. B).
V. ~ — ■

(cat.
VI. 

(cat.
VII. Prahova Ploești 

Poligrafic Buc. (cat. B).
VIII'. Foresta Fălticeni — Dinamo Bîr- 

lad (cat. B).
IX. Tatabanya 

(c mp. R.P.U.).
X. “ 

R.P.U.).
XI.

(camp.
XII. ] 

(camp.

Prono-expres: In urma omologării con
cursului Prono-expres nr. 23 dm 25 
iunie s-a stabilit că nici o variantă nu 
a obținut premiul pentru categoria I. 
Conform Regulamentului, s-a reportat 
concursului Prono-expres nr, 24 cu tra
gerea din urnă miercuri 2 iulie, suma 
d'c 250.000 Iei pentru categoria I-a. La 
categoria II, singura variantă gă
sită căreia i-a revenit suma de 214,268 
Jei, sumă ce reprezintă recordul maxim 
al unui premiu în bani obținut pînă în 
prezent ia concursurile Prono-expres

Poiana Cîmpina — Dinamo Obor 
B).
Progresul Suceava — Știința Iași 

B).
Combinatul

Honved Budapesta

Csepei — Szombathely (camp. 

Dorogi Banyasz — Diosgydr 
R.P.U.).

Komloi Banyasz — Ferencvaros 
R.P.U.).

Daniel Aurel
De remarcat că pre-

aparține particip..ntului
din Orașul Stalin. P: i_______ t__
miul a fost cîștigat pe un buletin de 
9 lei. ” • - ’ — _
15.807 
a cîte 
a cîte 
riante
906.885

IN ATENȚIA

I.S. LOTO-PRONOSPORT comunică Că 
începînd cu concursul Pronosport nr. 27 
din 6 iulie, se acordă din nou premii 
în obiecte la ,,0“ rezultate.

Premiile sînt următoarele:
— O motocicletă de 350 cmc.-în nz'- e 

de 17.850 lei participantului care a in
dicat cele mai multe variante cu „0“ 
îezultat pe un buletin;

— o motoretă în valoare de lei 4-550 
participantului următor cu cele mai 
multe variante cu „0“ rezultate pe un 
buletin;

— t ' ------
participantului următor cu 
multe variante cu ,,0“ rezultate 
buletin.

Categoria J’II _ _
C-tegoria IV 72 variante

7 variante a cîtelei,
1.536 lei, Categoria V 331 variante
334 iei șl “ ‘ —
a cîte 83
lei

Categoria VI: 1.323 va- 
lei. — Fond de premii

PARTICIPANȚILOk

un frigider în valoare de lei 2.340 
cele mai 

pe un

In

cu

valoare

butelie

Prin tragere din urnă
— o motocicletă de 125 cmc. 

de 9.0CO lei;
— 2 aragazuri cu 3 ochiuri 

a 1.481 lei;
— 2 aparate de radio „Opereta" a 

1.3S0 lei;
— 4 ceasornice de mină Pobeda a 972 

lei
Normele de participare vor fi publi

cate în programul ,,Loto-Pronosport‘‘ nr. 
220 care va apare spre vînzare la agen
țiile Loto-Pronos-port m rti 1 iul'e 19:8

*) Material redactat de I.S. Loto- 
Promosport.

— Știința Timișoara și Steagul roșu.
Orașul Stalin (meci care va fi reedi
tat patru zile mai tîrziti la Orașul. 
Stalin, în campionat). Pretendente 
sînt toate cele patru echipe. Fiecare 
speră să ajungă în finala și să cîș._ 
tige Clipa, dar mai ales Progresul, 
care în acest sezon s-a dovedit a fi. 
echipa cea mai constantă în compor-. 
tare și rezultate, și Știința care dore-, 
ște să ofere — în compensație — 
suporterilor săi măcar această satis-, 
facție, Bucureștenii păstrează prima 
șansa în jocul cu C. S. Oradea (mai 
ales -x ---------------------
care au cîștigat joi). Studenții ‘ în a- 
fară de faptul că sînt nevoiți să facă., 
unele modificări în echipă (folosind, 
dintre rezerve pe Mazăre, Mițaru, Di-, 
minescu, Zaharia, Enăchescu, Filip), 
i'ltîlnesc totodată și un adversar măi 
dificil. De aceea, o finală Progresul.
— Steagul roșu apare ca foarte po-- 
sibilă.

că prezintă aceeași echipă cu.

î Cum s-au calificat
PROGRESUL: 5-4 cu Titanii Bucu- 

rești, 5-1 cu Farul Constanța, 2-0 
cu Rapid București; STEAGUL RO
ȘU: 3-2 cu Corvinul Hunedoara, 2-0 
cu Jiul Petroșani, 2-1 cu Petrolul 
Ploești; ȘTIINȚA: 1-0 ------
Reșița, 3-0 cu Minerul Lupeni, 2-1 
cu Dinamo Cluj; C.S.O.: 2-1 cu Stă
ruința Salonta, 3-2 cu Gloria Bis
trița, 3-1 cu C.C.A.
Mîine pe stadionul Republicii
Ora 15.15: Dinamo București — 

U.T. Arad, finala campionatului re
publican de juniori la fotbal.

Ora 17.30: Știința Timișoara —
Steagul roșu Orașul Stalin, semifi
nala Cupei R.P.R. la fotbal.

cu Metalul
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Noile norme de clasificare la moiocicllsm
REZISTENTA

Maestru: 1. 
ori alternativ

Șl REGULARITATE

Să cucerească de 4
Campionatul republi

can de regularitate și rezistență fin 
decurs de maximum 6 ani), sau 2. 
Să cucerească medalia de aur în 
concursul „Six Days". Federația în 
cazul de la pet. 1 poate echivala la 
valoarea campiana-tului republican, 
concursurile i-ntetrnaționale de mini
mum 3 zile, în funcție de valoarea 
și numărul celor ce au terminat ne
penalizați și în acest caz aceste con
cursuri pot înlocui pînă U 2 din ce'e 
4 campionate republicane prevăzute la 
punctul 2.

Categoria 1: Să se claseze pe 
locul I sau 1! în campionatul repu
blican (cu obligația ca 3 etape s : 
fie nepenalizate), sau să cucerească 
medalia de argint sau bronz la „Six- 
Davs"; sau să cucerească medalia de 
aur sau argint la orice concurs in
ternațional de minimum 3 zile.

Categoria a II-®: Să termine toate 
etapele tu campionatul republican: 
saa să se claseze în primele 3 locuri, 
individual sau în echipă în orice con 
ctws de rezistență amical, cuprins în 
calendarul federal.

Categoria a lll-a: Să fie legitimat, 
să aibă viza federală ne anul res
pectiv la disoih’ma moto și să fi 
participat la minimum 3 concursuri, 
pe care să le fi terminat.

MOTOCROS
Maestru; 1. Să cucerească de trei 

ori alternativ sau de două ori conse
cutiv titlul de campion al R.P.R.

categorie sau categorie 
decurs de maximum 

să cucerească în «ce
de campion al R.P.R. 
diferite; 3. Sau să se

la aceeași 
superioară (în 
5 ani); 2. Sau 
lași an titlul 
la 2 categorii 
claseze pe prim-ui loc la un concurs 
internațional de motocros,* avînd 
clasați în urmă 3 maeștri al spor- 
tu’.ui reprezentanți a cel puțin 2 na
țiuni străine. Ocuparea locului I 
sau II într-un concurs internațional 
de valoare, poate fi echivalat de Fe
derație, la valoarea unui campionat 
republican și poate înlocui unul din 
campionate cerut de regulament la 
pct. 1.

Categoria I: 1. Să cucerească 
titlul de campion republican, sau 2. 
Să se claseze pînă la 3% peste timpul 
realizat de primul ia unu! din fazele 
de campionat sau 3. Sa obțină rea
lizarea în parte a oricărei din probele 
de la categoria maestru, acolo unde 
regulamentul cere mai multe probe 
pentru realizarea normei.

Categoria a îl-a: 1. Să se claseze 
în campionatul republican, sau 2. 
Să ocupe primele 3 locuri în orice 
concurs amical de motocros sau 
(motocros contra cronometru) 
prins în calendarul U.C.F.S.

Categoria a IH-a: Să fie legitimat, 
să aibă viza federală pe anul res
pectiv, la disciplina moto și să fi 
participat la minimum 3 concursuri, 
pe care să le

național prevăzut în calendarul F.I.M
Categoria I: Să se claseze pin?, 

la 2% peste timpul primului sosit 
la una din fazele

Categoria a Il-a: 
campionatul R.P.R.
Să se claseze în 5 
teză întT-un an.

Categoria a lll-a: Să fie legitimat, 
să aibă viza federală pe anul res
pectiv. la disciplina moto și să fi 
participat la minimum 3 concursuri, 
la care să se fi clasat.

Actualul regulament abrogă toate 
celelalte regulamente ce au fost în 
vigoare pînă la data de 30 decem
brie 1957.

O competiție de mare 

campionatul
utilitate:

categoriei B la L ase ket

(Vnnare din pag. 1)
că i-am sfătuit săacest 

intre 
copiii 
aparțin matrițerulua 
lescu de la fabrica 
teasa". Era -și im 
in vorbele sale. Și 
tate. Unul dintre fiii săi, Ghecrghe 
Niculescu, după ce și-a făcut un 
scurt stagiu în echipa uzinei, a 

fost remarcat și chemat să joace în 
lotul de juniori iar acum face parte 
din formația Progresul C.P.C.S. Me
zinul, Ion Nieulescu, este unul din 
jucătorii de bază ai echipei „Vesti
torul". Interesant ni se pare faptul 
că exemplul lyâ „nea Sfirieă" nu 
este izolat. Timplairul Ștefan Secă- 
șanu are și el un fiu in echipa de 
fotbal a fabricii. Plecând de la a- 
ceste exemple, colectivul sportiv 
s-a gîndit că n-ar fi rău să-și lăr
gească preocupările legate de an
grenarea in sport a membrilor de 
familie. Prima acțiune a f-ost orga
nizarea unei echipe de „pitici" for
mată din copii ai salariațfior. De 
asemenea, s-a organizat o excursie 
pe Dunăre, la care au participat sa- 
lariați ai uzinei și 70—80 membri 
de familie. încă un fapt 
menționat: baza complexă 
rul" găzduiește, cit e ziua 
activitatea tineretului 
Ferentari. Aci de fapt 
joritatea muncitorilor 
gore Preoteasa".

De ce numai
La colectivele Laminorul (uzinele 

„Boleslaw Bierut") și „Metalosport" 
există insă mai puțină preocupare 
față de acest important aspect al 
activității colectivelor sportive. Nu 
s-ar .putea spune că realizări nu 
există, ele constind mai ales in par
ticiparea membrilor de familie 
excupsii sau în cite 
copii. Dar angrenarea 
familie nu constituie 
lective o preocupare

sport, așa
în echipa noastră de copii. Și... 

au crescut". A-cest.e cuvinte
Spiridon Nicu- 
„Grigore Preo- 

pic de mândrie 
pe bună drep-

demn de 
„Vestito- 
de mare, 
cartieruldin

locuiesc ma - 
uzinei „Gri-

atît?

o echipă 
membrilor 
în aceste 
permanentă.

la
de 
de 

co-

In Capitală
AZI

ATU-0TISM — Stadionul Republicii, di
mineață de la ora 9 și după-amirză de 
la ora 17.30: Finalele campionatului re
publican individual de juniori.

NATAȚIF - 
man", ora 17: -----------
tor; ora 19: Concurs cu participarea 
tulul republican:

CANOTAJ ACADEMIC — Snagov: 
na lele campionatului republican; 
15.40: recalificare băieți, ora 18,30: 
na lele probelor feminine

BUGBI — Stadionul Republicii, • ora 
20 30' C.C.A. — Geotehnica (finala Cu
pei -R.P.R).

Ștrandul „Dante Gher-
Concurs rezervat școlari- 

’ io-

Fl
ora 

fl-

MUNE
TIR — Poligonul Tunari, de la ora 9: 

Campionatele internaționale ale Ft.P.
IDVBAL — staaioiHii Republicii, ora

15.®; Dinamo București — UT. Arafl 
(finala campionatului republican de ju
niori); ora 17.30: Știința Timișo ra — 
Steagul R-oșu Orașul Stalin (semifinala 
Cupei R.P.R ): stadionul Dinamo. ora 
«.34: F.C. Confecția Buc. — I.JM U M. 
Medgidia (cat. C.); ora 10,30: Combin - 
tul Pwligrafîș Buwreșt — Flecara ito- 
reni cat. B ); teren Dinamo Obor, ora 
M.S: Dînamo Obor — Progresul Suceava 
(cat. B>

Maestru: 1.
mele 3 locuri

fi terminat.
VITEZA
Să se claseze în pri- 
într-un concurs inter

msmbrilor de familie
Ce a dovedit deci scurtul nostru 

raid ? Problema angrenării membri
lor de familie ai salariaților in ac
tivitatea sportivă nu este străină 
colectivelor sportive. Cele citeva 
forme pe care le-am amintit vor
bind de colectivele Locomotiva Gri- 
vița roșie și Vestitorul „Gri gore 
Preoteasa", trebuie să constituie un 
exemplu și pentru alte numeroase 
colective sportive. Ne referim In 
mod special la citeva mari colective 
sportive din provincie, care dispun 
de bazele sportive necesare, situa
te în mijlocul unor frumoase car
tiere muncitorești.

de campionat. 
Să se claseze 
de viteză sau 
concursuri de

în
2.

vi

Despre interesul cu care a fost aș
teptată începerea campionatului de 
baschet la categoria B vorbește în 
primul rînd numărul mare al snecța 

',i precum și pregătirile 
în unele
Vî'eca,

Rădăuți 
pentru

tarilor prezenți 
organizatorice făcute
Astfel, la Rinmicu
Craiova, Constanta, 
amenajate instalații 
rea jocurilor în nocturnă, fapt care a 
contribuit în mare măsură la partici
parea unui număr sporit de spectatori. 
La Deva, buna organizare a înțreceri-

Punisnîcă la Turnu Severîn

orașe 
Oradea, 
a u fost 
disputa-

Campionatul republican mofociclist 
c’e viteză pe circuit

Ol

lor, starea 
popularizarea 
at cele mai 
știrare a partidelor. De altfel, nici 
pregătirea echipei nil a fost mai pre
jos, cele două victorii obținute conse 
cutiv vorbind de la sine.

Păcat însă că fantele pozitive s« 
rezumă doar la unele centre, competi
ția vădind pînă acum o serie de lip
suri. La Tg. Mureș, starea terenului 
s-a dovedit improprie găzduirii unui 
meci de categoria B, iar la Cluj ruimă-

■ rul siec+atorl’or a fost ioa-rte redus din 
cauza sl.-hei popularizări (aceasta în 

"timp ce la Satu Mare, un centru e- 
vident mai puțin important decît Clu
jul. la meciul Voința-Rapid Cluj au^_ 
fost înregistrați 600 de spectatori1). 
La Constanța — unde în general se 
observă lin mare interes pentru bas
chet, — meciul Farul-Știința Craiova 
a fost cronometrat cil ceas de... 
fapt care dovedește că 
organizatorice nu 
una pe prim plan.
nă ICAB nu este sprijinită d loc de 
colectivul sportiv.
prin, antrenamentele le desfășoară pe 
apucate, iar unicul rînd de maiouri 
(albe) silește pe jucători c.a atunci 
cînd sînt gazde, iar echipamentul ad
versarilor este tot alb, să recurgă la 
împrumuturi. Aceasta deși echipa de 
baschet face cinste, prin comportarea 
și rezulta'ele sale, colectivului ICAB.

Din fericire, aceste aspecte negative 
pot fi eliminate cu ușurință. Campio
natul categoriei B la baschet 
lin rămîne o întrecere de mare 
res, care contribuie efectiv la poput 
larizarea acestui sport.

excelenta a terenului, 
făcută din timp, au ere- 
buna coTîiilții de desfă-

șah, 
preocupările 

stau aici întotdea- 
Echipa buctireștea-

Neavînd teren oro-

se desfășoară la Turnu Seve- 
a 11-a a campionatului re- 

motociclist de viteză pe cir- 
mai buni alergători s-au de

Mîine 
rin faza 
publican 
cuit. Cei 
plaSat la Turnu Severin pentru a-și 
apăra șansele în lupta pentru cuce
rirea titlurilor de campioni republi
cani. Învingătorii din faza I (c^re 
au acumulat cîte 8 puncte), disputată 
la Cîmpina sînt: 125 cmc — G. Ne-

deleu (Dinamo) ; 175 cmc. — C. Ne- 
delcu; 250 cmc — Al. Teodorescu 
(Metalosport) ; 350 cmc — Al. Teo
dore seu ; 500 cmc — A’. Buescu (Ra
pid) ; 150 cmc (fete) — Venera Va- 
silescu (Metalul) ; 750 cmc ataș — 
AI. Dane seu. + Al. Huhn (C.C.A.). 
In fotografie un aspect de la prima 
fază : în turnantă cuplul AL Dănescu 
+ Al. Huhn. l oto • H. NAI M

REUNIUNE DE VERIFICARE 
A LOTULUI DE JUNIORI 

AL R.P.R. LA BOX

La începutul unei bogate activități
Incepînd cu luna iulie, natația intră 

în perioada de vîrf a activității sale. 
De atunci și pînă la sfîrșitul lunii 
septembrie, în fiecare săptămînă vor 
fi programate concursuri oficiale, or
ganizate de federația de specialitate 
(și de ce nu și de colectivele cu 
secție de natație ?) sau întreceri cu 
caracter de verificare. L-am vizitat, 
deunăzi, pe tov. Valentin Constanda
che, care — în calitatea sa de se
cretar general al federației de nata- 
ție, era cel mai în măsură să ne 
furnizeze o serie de date interesante, 
privind activitatea viitoare.

— Care sînt competițiile interne și 
internaționale cele mai apropiate și 
mai importante, cărora dvs. le acor
dați o atenție majoră, l-am întrebat 
în „deschiderea" interviului nostru 
pe tov.

— Nu 
spun că 
portante 
orășenești, regionale) ale campionate
lor republicane de juniori la înot, 
sărituri și polo pe apă. Este și firesc 
să fiț așa, deoarece aceste faze, pre-

44
Constandache ?
trebuie să vă mire dacă vă 
noi apreciem ca foarte im- 
și primele faze (raionale,

r ar
V. Constan- JInterviu cu tov. 

dache, secretar 
federației de natație

mergătoare finalelor, 
rea masă a 
au evidențiat 

frumoase 
Comisiile

angrenînd ma- 
tinerilor noștri înotători, 
totdeauna noi elemente, 
perspective de dezvolta- 
locale de natație tre-

organizatoric și mobilizatoric- 
antrenorii colectivelor și clu- 
noastre sportive trebuie să 
micilor competitori o bună

cu
re.
bule să se preocupe din timp, astfel 
ca întrecerile să cunoască un frumos 
succes
La fel, 
burilor 
asigure
pregătire tehnică. Primul concurs de 
amploare la care participă și senio
rii îl vom organiza noi (n.n. Federa
ția) la sfîrșitul săptăniinii viitoare în 
orașul Lugoj. Apoi...

— Considerăm suficient tot ce 
ne-ați spus despre competițiile cil ca-

Republicii, de 
de la ora 19 
campionatului 
juniori.
„Dante Gber- 
rezervat șco-

ATL4JTCSM' — Stadionul 
la ora 9 și după-atmiază 
(în nocturnă): Finalele 
republican individual de

NATATIE — ștrandul 
man“, ora 8,30: Concurs 
larilor; ora 10: Concurs cu participarea 
lotului republican. Ștrandul T.C.H. (la
cul Floreasca), ora 12: T.C.H. — progre
sul Cluj (camp, cat, B, polo pe apă).

CANOTAJ ACADEMIC — Snagov, ora 
9,30: Finalele probelor masculine ale 
campioa.atului republican.

BASCHET — Teren C.S.U — de la 
ora 10: Olim-pja—f.P.G.G. (mase.), Di
namo — Metalul (mase.), jocuri în ca
drul „Cupei de vară“.

'RUGBf — Teren Progresul, ora 8,30: 
Progresul — Știința lași (camp. cat. <A); 
Teren Parcul CpQiiuJui ora 9: C.F.R. 
Gri vița — Rr-pid (camp. cat. A).

țară

nASCHKT — ,Etapa a III-a a campio
natului masculin cat. B — seria ,1.: Vo
ința Rm. Vîleea — Voința Oradea, Vo
ința Sat.u Mare — Mureșul Deva, Me- 
d.<ina Timișoara — I.C.A. Timișoara,
Voința -Fg. Mureș — Rapid Cluj; seria

a Il-a; Politehnica Orașul st lin — Me
dicina Iași, Sportul Muncitoresc 
dăuți — Știinfa Craiova, Progresul Ro
șiorii de Vede — Aurul Negru Ptoești, 
Torentul Galați — C.s.A. Bacău.

VOLEI — Meciuri în campionatul ca
tegoriei B. Seria I: C.S Snagov — 
Voința Suceava. Voința Bacău — Ști
ința Galați, Știința Iași — Politehnica 
Orașul St lin. Feroviarul Constanța — 
Aurul Negru Ploești; Seria a H-a: Uti
lajul petroșani — Știința Timișoara, Di
namo CUij — Dinamo Tg. Mureș. 
Stejarul Rm- Vilcea — Dinamo Bala 
More, C. O. Timișoara — Voința 
București.

HANDBAL — Reșița: Metalul — Ju- 
denburg Austria

MOTO — Tr. Severin; Finala campio
natului republican de viteză pe circuit.

POLO PE APA — Prima etapă a cam- 
ptonatuluf caitegoriei B: seria I. In
dustria Linii Timișoara — Feroviarul 
Timișoara, Voința Timișoara — Progre
sul Gosport >. . București, Textila Lu
goj — Voința Oradea; Seria a tl-a: 
C.F.R. Ciul — Voința Tg. Mureș, Eter- 
nit Oradea — Rapid Cluj

FOTBAL — CATEGORIA B, seria I: 
Minerul Baia Mare — Amefa Arad; Mi
nerul Lupeni—-C.F.R. Timișoara: Me
talul Reșița — Industria Sirtrui Cîmpla 
Turzii: Gaz Metan M d-as — Tractorul 
Orașul Stai: 1 'se dispută la Tlmă’-erul; 
Progresul Silaiu — Știința Cluj; C.F.R.

Ră-

racter intern. Cititorii noștri 
dori să știe . însă cit vor trebui să mai 
aștepte prima evoluție difl 
a reprezentativei noastre de 
a celei de polo pe apă.

— încă două săptămîhi și

adest an
înot sau

toți «cei 
care se pasionează după un joc de 
polo vor putea urmări „la lucru" pri
ma formație a țării. In zilele de 12 
și 13 iulie ea va susține la ștrandul 
„Dante Gherman" din Capitală o du
blă intilnire cu reprezentativa R. D. 
Germane. Spre sfîrșitul lunii (26—27) 
înotătorii, săritorii și jucătorii de polo 
vor avea ca parteneri pe sportivii po
lonezi. Am enumerat numai întîlnir le 
contractate, în mod cert, pînă în pre- 

purtăm tratative și 
Sperăm să-i

zent, Noi mai
cu alte reprezentative, 
vedeți în acest sezon la București și 
pe sportivii suedezi, pe cei maghiari 
și sovietici. Și intenția noastră este 
să asigurăm sportivilor noștri fruntași 
o activitate ctwpetițională susținută, 
pentru că numai în felul acesta vom 
putea verifica temeinic pregătirea lor.

G. NICOLAESCU

Arad — Partizan Reghin, c.F.R. Cluj — 
Corvinul Hunedoara; Seria a Ii-a: Uni
rea Focșani — prahova Ploești; Dinamo 
Bîrlad — Poiana Cîmpina; ‘
— Farul Constanța; Foresta 
C.FJR. București; Dinamo 
C.S.U. București,

CATEGORIA C.: seria _ __
Sportul Miinuitoresc — Locomotiva Paș
cani; Dorohoi: Gloria — Știința I.M.F. 
Iași; Tg. Ocna: Oituzul — Textila Bu- 
huși; Tecuci: Victoria — Petrolul Mioi- 
nești; Botoșani: Textila — Dinamo
Brăila; Galați: Știința — Rulmentul Bîr
lad; iași; c.F.R. — Steaua Roșie Bacău. 
Seria a 11-a: Orașul Stalin: Torpedo
— Titanii București; Galați: Gloria
C.F.R. — Metalul Tîrgoviște; Sinaia: 
Carpați — Șantierul Naval Constanța; 
Pitești: Petrolul — Ancora Galați; Găur- 
giiu: Olimpia — Dinamo Pitești; Cîm- 
pi®ua: Rafinăria — Sinteza Victoria; seria 
a It.I-a: Reșița: OLimpia — C.FJR. Tr. 
Severin; Craiova: Rovine Gri vița — U.M. 
Cugir; Corabia: Dunărea — Flacăra O- 
răștie; Ru. Vtlcea: Unirea — Aurul 
Brad; Oțelul roșu: Metalul — Ferovia
rul Craiova; Arad; Indagrara — Ști
ința Craiova, seria a IV-a: salonta: 
Stăruința — Voința Tg. Mureș; Bistrița: 
Gloria — Chimica Tîrnăveni; Sf. Gheor- 
ghe: Textila — Tisa Sighet; Topli’ța: 
Mureșul — Dinamo Baia Mare: Cluj:
Rapid — Stăruința Oradea; Oradea: 
FI. roșie — Recolta Cărei; T-nuxia: Arie- 
șul — Victoria Satu Mare.

Știința Iași 
Fălticeni — 
Bacău —

I: Rădăuți:

Joi seara a avut loc pe terenul co
lectivului „Progresul Gospodării** în 
organizarea F R. Box o interesantă 
reuniune pugiliștică cu care oc-azje 
iotul de juniori al R.P.R. a trecut cu 
succeș examenul de verificare înain
tea meciului cu juniorii maghigri (care 
va avea loc, după cum se știe, la 4 
iulie, la Budapesta). Boxerii’ din lot 

Popescu și Tr- 
s-au prezentat în real

ia Budapesta).
— antrenați de Lucian
Ogripjeanu
progres tehnic și într-o condiție 
că superioară. ~
deosebit Pavel Paul, Dinu Ion, 
Zlăinescu, Neagu Vasale, Ion viarm, 
Ion Marcu și M. Ghearghiioni. Citeva 
rezultate : Ion Dinu b. p. Gh. 
(S.F.c.); pa vel paul b. ab. R.
dovici (Titanii); p. Zăinescu b. p. < 
Octavian (Vestitorul); v. Neagu b. 
D. Bail aci (Semănătoarea); V. " 
b p. V. Tegias; M, Gheorghioni b 
Gh. crnțun "

V.

S-au remarcat în

M-lriH,

Si mic n 
Bavâ- 

Gh.
■ P- 

Nete»
_ . .... „ .-------------- J.
(Vestitorul). T
Dumi’rescu, corespondent

•it
seara colectivul sportiv 

organizat pe terenul de
Miercuri

IPRQF1L a
volei din șos. Mihai Bravu o reuniune 
de box la care au asistat peste UXW 
spectatori. întrecerile au fost echili
brate dar pe alocuri dure. S-au re
marcat boxerii A. MOcioacă (Lamino
rul), V. Măgureanu (Spartac), A. Cral- 
toru (Strartae). AL Moise și A. Ione-s- 
cu (C.F.R.—I.C.I), Gh. Nieulescu 
(IPROFIL) și Gh. Grigore (Viitorul 
Mase " '

Gh.
Plastice).

N. Tokaeek. corespondent

COMUNICAT
Comisia de box a orașului Bucureșit 

va organiza în perioada 14 iulie — 30 
octombrie a. c. un curs de arfei trî- 
judecători de box. înscrierile pentru 
acest curs se primesc zilnic la Servi
ciul tehnic al U.C.F.S. oraș București, 
str. Vasi-e Alecsandri nr. 6 între oi-e’e 
8—i0. »

Comisia de box a orașului Bucureșrrt

INTRE 4-6 IULIE, FINALA LA 
LUPTE LIBERE

La numai o săpUmină după întrece
rile finale la lupte clasice, specialiștii 
la lupte libere își vor disputa cele a 
titluri de campioni rezervate lor în
trecerile finale se vor disputa la Bucu
rești între 4 și 6 iulie.

LOCAȚIUNE DE BILETE
Biletele pentru cuplajul (othaBslic de 

mîine de pe stadionul Republicii (Ști
ința Timișoara — Steagul roșu în Cupa 
K.P,R. și finala campionatului repu
blicam de juniorii Dinamo București —< 
U.T. Arad) s-au pus în vtnzare la «ar 
sele de Mlete ale stadioCTielar Repu- 
biioiil, Din-amo. Giutoști. precum ț4 la 
Pronosport (C-al. victoriei 9), C.C.A, (Bd. 
6 Martie) și chioșcul din str. I. Vid». 
Biletele cu preț redus peretnu student! 
și elevi se distribuie prîn HAS șl Dir. 
de Educație Fizică din M.I.C. Sînt va
labile biletele cu secii nr. 9» „Stadionul 
B.P.R.**,,

CAMPIONATUL CICLIST DE FOND
Duminică dimineață se desfășoară' pe 

un circuit cu următorul traseu: str.
Maior Coravu — stadion „23 August“ —ț 
str. Vatra Luminoasă — sir- Maipr Qo- 
ravu campionatul ciclist de fond (faz^a 
oraș București), startul în probele de 
juniori .și senioare se va da la ora *7 
(pciu^area la 6,30), iar în proba senip- 
rilior la ora 9 (adunarea la ora 8,3«g.



Corvin Radovici ne vorbește 
despre turneul de șah de la Sofia

Boxeri de valoare la campionatele 
internaționale feroviare

Corvin Radovici tocmai sosise de 
la Sofia și se pregătea să plece la 
Ploești. Cum minutele ce-1 despărțeau 
de pornirea trenului, care avea să-l 
ducă cu adevărat acasă, erau numă 
rate, interviul cu unul dintre cei trei 
cîștigători ai turneului
din capitala Bulgariei 
tat un caracter... fulger, mutările 
(scuzați, întrebările și răspunsurile) 
■chimbîndu-se în cea mai mare vite
ză. Am reușit astfel, în ciuda puter
nicii „crize de timp" în care se afla 
interlocutorul nostru, să aflăm (și să 
vă facetn cunoscute) noi amănunte 
despre frumosul succes repurtat de 
șahul romînesc la Sofia.
j — Ce ne puteți spune despre par- 
m'iparea la turneu?

— Foarte puternică ! Gurghenidze, 
unul din cîștigători, după cum se știe 
a ocupat amil acesta locul VII în 
campionatul U.R.S.S., ia egalitate cti 
Gheller și înaintea lui Boleslavski, 
Korcinoi, Kotov, Taimanov. Vukcevici 
a fost revelația ultimelor două cam
pionate ale Iugoslaviei, clasîndu-se 
înaintea unor șahiști consacrat! ca 
Puc, Rabar, Milici, Djurasevici și alfli.

de 
a

șah 
pui"-

Simpozion de șah
In cadrul lectoratului de cultură 

fizică și sport organizat de S.R.S.C. 
filiala București Și U.C.F.S. ** 
rești oraș va avea loc luni 30 
nie 1950 la orele 19 în Aula 
o.ictecii Centrale Universitare 
Calea Victoriei 80, simpozionul 

de șah“.
strui internațional 'Victor Cto- » 

va rosti conferința ,.Ce este Y. 
Kfșahul", iar șahista Elisabcta Poli- >/ 
jT-hroniade, din lotul reprezentativ al >> 
A RP.R. va vorbi despre „Prtmul >) 
X meci internațional feminin de șah >/ 

pe echipe**, X
>} Conferința va fi urmată de un >< 
^î^multan de șah.

Bucu- 
Iu- 
Bl- 
din 
„o

<

Goltz este al treilea jucător al R.D.G 
iar Brzoska face parte din prima gar
nitură a polonezilor. Pîdevski, Minev, 
Țvetkov. sînt maeștri internaționali și 
foști campioni ai Bulgariei. Și ma
ghiarul Szilaghf este maestru interna
țional.

— Cum v-ați împăcat cu faptul că 
acest turneu a fost extrem de scurt, 
numărînd doar II runde?

— A fost o veritabilă cursă de... vi
teză. Și, exact ca Ia Î00 m. plat, 
startul a contat foarte mult. Am avut 
o plecare bună: 2 victorii. După a- 
ceea, mi-am propus să pierd cît mai 
puțin. La un asemenea ritm, o înfrîn- 
gere, două, te pot scoate complet din 
cursă. Acesta-i motivul pentru care în 
unele partide, deși stăteam mai bine, 
am preferat unui cîștig legat de ris
curi. o remiză sigură.

— Care a fost cea mai bună par
tidă pe care ați jucat-o în concurs?

—- Cea cu Szilaghi. din ultima 
rundă. Aveam neapărat nevoie de 
victorie.

— Am auzit că a concurat la „pre
miul de frumusețe"?

— E adevărat dar a fost întrecu
tă la limită de o altă partid», cea pe 
care... am pierdut-o la Gurghenidze. 
Maestrul sovietic a condus impecabil 
un atac la rege.

— In orice caz 25 la sută din me
rit vă revine...

— Așa spunea și Gurghemdze. deși 
preferam ca proporția să fi fost in
versă.

Cînd ne pregăteam să formulăm o 
nonă întrebare, megafoanele Gării de 
Nord anunțau că „trenul în direct!» 
Ploeșți — Cîmpina — Sinaia — Ora
șul Stalin etc. pleacă de la linia 6." 
De ne scara vagonului. Radovici ne-a 
făcut un semn prietenos cu mîna. Iar 
interviul am trebuit să-l întrerupem, 
aidoma unei partide în care mai erau 
multe lucruri interesante de aflat...

Aproape toate țările participante la 
campionatele internaționale feroviare 
de box și-au format echipele pe care 
le vor alinia. Primii care s-au anun
țat au fost pugiliștii feroviari din 
R. D. Germană. Echipa este alcătuită 
pe „scheletul" clubului Lokomotive 
din Leipzig (locul 5 în ultima ediție 
a campionatului pe echipe al R. D. 
Germane). Cu mult interes este aș
teptată evoluția unor pugiliști ca 
Giinter Backofen (muscă). Horst Ma- 
liga (pană), Hans Petenyan (semi- 
mijlocie) sau Harry Moosbauer (se
migrea), cotați la ora actuală printre 
cei mai buni boxeri din țara lor la 
respectivele categorii de greutate. 
Dar nu mai puțin interes stirnește și 
participarea lui Klaus Miilfer (co
coș), Rudolf Pagels (semittșoară), 
Lothar RSdel (ușoară), Karl Schwett- 
lick (mijlocie-ușoarâ), Georg Lang-

Noi construcții sportive 
în R.P. Albania

La Tirana au început lucrările 
construcție ale unui nou stadion, 
costa va fi al patrulea stadion

ner (mijlocie) și Otto Schapper 
(grea).

L’n lot puternic deplasează ferovia
rii britanici. In fruntea lor se atlâ 
semimijîociul Harry Perry — un pu
gilist cu renume în arena internațio
nală/ Perry a fost selecționat cu re
gularitate — în ultimii patru ani — 
în lotul de box al Irlandei. La Jo
curile Mondiale Universitare de la 
Budapesta (1954), el s-a cl asa t ne 
locul al lll-lea, învingînd, printre alții, 
pe reprezentantul nostru Iosif Deme
ter. Pentru performanțele sale deose
bite. Perry a fost selecționat în re
prezentativa Europei care a întilnif 1» 
Chicago (S.U.A.) echipa Americii do 
Nord, în cadrul cunoscutei competiții 
„Mănușa de Aur". Perry a mai repre
zentat culorile Irlandei la Jocurile O- 
limpice de la Melbourne și la cam
pionatele europene. Alături de el. In 
echipa anunțată mai figurează inter
naționalul irlandez Michael Harvey 
(semiușoară), Robert Beli (pană), 
campion al districtului Susex, James

Murray (muscă), campion de jtnâorî 
al Scoției, James Seenan (grea), fost 
campion de seniori al Scoției, pre4 
cum și campionii feroviari Gerald Co
ventry (cocoș), John Sweeney (ușoa
ra), Richard Johnson (mijlocie-ușoarâ), 
William Stack (mijlocie) și James 
Cunningham (semigrea).

Lotul bulgar are oamenii de bază 
în „greul" Bosko Lnzanov. (care va 
evolua cu acest nrilej pe~tr:i prima 
oară Ia București), Alef’-dr Mițev 
(ușoară). Boris Jukov (cocoț) și 
Dimitar Luhenov (mijlocie). Vor boxa 
de asemenea pe ringul de ia Gmle-ti: 
Konstantin Andreev (muscă), Rangel 
Petkov (pană). Anatoli; Anghelov 
(semiușoară), Mitrno Petrov (semi» 
mijlocie), Onik Hohrar.an (mijlocie-; 
ușoară), Petar Kirilov

După cum se vede, 
pante la campionatele 
feroviare deplasează la 
turi puternice, alcătuite din boxeri 
ctinoscuți, cu o veche activitate in
ternațională.

(semigrea). 
țari> particP 
internaționale 
București lo

VALERIU CHIOSE

Călărîa „asaltează" primele locuri in clasamentul 
celor mai populare sporturi

Cu puțin timp in urmă s-a desfășu
rat la Lugoj un concurs de călărie- 
Publicul lugojean făcea atunci cunoș- 
tințt, pentru prima oară, cu frumuse
țea acestui sport. Motiv de... emoții 
pentru organizatori. Dar, de Ia pri
mele întreceri, tribunele hipodromului 
fuseseră luate pur și simplu Cu „asalt". 
Mt^Me spectatori — iubitori 

veniseră la această
Speranța că li se va 

spectacol sportiv de calitate, 
fest dezamăgiți. Dimpotrivă, 
culoasele sărituri peste obstacole, cu
rajul, dirzenia și măiestria călăreților 
au fost deopotrivă aplaudate de lugo- 

Care au părăsit hipodromul pe 
deplin satisfăcuți.

Dacă acesta ar fi fost singurul efect 
tot am fi putut atribui concursului re
publican de la Lugoj calificativul „ex-

ai spor- 
competi- 
oferi un 
Și, n-au 
Specia-

I nouă competiție ciclistă 
pe etape: 

CIRCUITUL REGIUNII CLUJ”

celent". Dar, in zilele care au urmat 
am avut cîteva surprize din cele mai 
plăcute. O scrisoare semnată de unul 
din spectatori, ȘTEFAN BALABAN, 
ne arată că după întreceri:“... discu
țiile au continuat, fiind purtate cu 
entuziasm nu numai de cei prezenți 
la concurs, ci și de cei cărora li s-a 
povestit cît de frumoasă a fost între
cerea călăreților". In altă scrisoare, 
SEBASTIAN PATRUȚOIU, CONST. 
ROTARU, CORNELIA CIOLANESCU, 
GHEORGHE MINESCU și alți lugo
jeni felicită federația de călărie pentru 
inițiativa de a organiza la Lugoj acest 
'prim concurs de călărie și își mani
festă dorința de a fi cît mai curind 
martori ai unor alte întreceri Hipice.

lată, dar, ecouri suficient de grăi
toare. Călăria cîștigă noi adepți. Și 
nu numai in rindurile spectatorilor. 
Alte scrisori au sosit pe adresa fede
rației de specialitate din partea unor 
tineri cum sînt IULIU PROSF.K și IO
SIF PROSEK, elevi, IULIA SABA- 
DUȘ și AURORA TOTH, de la oficiul 
PTTR al raionului Lugoj, CONSTAN
TIN SEPETEANU, fotograf, GHEOR- 
GHE MOHILO, mecanic, ADOLI 
SZUSZ, zugrav, ȘTEFAN ROLAND, 
muncitor la cooperativa meșteșugă
rească „23 August" etc. Ce doresc a 
cești tineri care, impresionați de fru
moasa evoluție a curajoșilor călăreți,

an așternut glodurile lor pe hirtie — 
uneori cu stângăcie, dar cu atita sin
ceritate și căldură 1 Din lectura aces
tor scrisori desprindem aceeași dorință: 
înființarea la Lugoj a unui centru de 
călărie și organizarea cît mai multor 
întreceri. Dar, pentru înființarea unul 
centru de călărie este nevoie nu nu
mai de... suporteri entuziaști ci și de... 
călăreți. Ei bine, fiecare din cei care 
au cerut înființarea centrului și-a ma
nifestat dorința de a practica acest 
sport care i-a atras de la început.

Sîntem bucuroși să lie răspundem 
tuturor acestora că federația de specia
litate a aprobat și va sprijini înfiin
țarea unui puternic centru de călărie 
la Lugoj și că acest oraș va găzdui 
cit de curtnd noi întreceri hipice.

Lugoj nu este insă singurul oraș in 
care sportul călare șt-a găsit numeroși 
simpatizanți. Din multe orașe ale Mol
dovei, din sate ale regiunii București, 
Craiova și Pitești, din mai toate ora
șele de pe malul Dunării ne sosesc 
vești care oglindesc interesul crescînd 
al spectatorilor pentru întrecerile de 
călărie. Și nu putem decit să consem
năm cu bucurie acest „asalt" al călă- 
riei către locurile fruntașe din clasa
mentul celor mai populare sporturi 1

DAN G1RLEȘTEANU

Din țările
care construiesc socialismul

de 
A

.--------- --------- din
capitala Albaniei. Capacitatea tribu
nelor va fi de 10.000 locuri. Stadio 
nul va avea pistă de alergări, teren 
de fotbal, sectoare de atletism. Alte 
două stadioane vor fi construite în 
provincie. In anul 1958 vor func
ționa în întreaga țară peste 10.000 
baze sportive simple și complexe. In a- 
celași timp se va mări simțitor numărul 
piscinelor, sălilor de gimnastică, te
renurilor de volei, baschet, tenis etc. 
Pînl la sfîrșitul celui de al doilea 
plan cincinal vor fi alocate pentru 
construcțiile sportive fonduri ce de
pășesc suma de 2.000.000 lek.

Numeroase baze sportive vor

în capiîala R. Cehoslovace, fn acesi 
scop, la Praga se fac mari pregătiri 
în vederea întrecerii. Au fost fixate 
locurile de cazare ale participanților, 
a fost desemnat traseul pe care se 
vor desfășura cursele, au fost puse 
la punct ultimele amănunte dezorga
nizare. Cronometrajele se vor face 
electric, după un sistem xnerimentat 
de specialiștii cehoslovaci. Pe un pa
nou special va fi anunțat focul și 
timpul realizat de fiecare concurent. 
Campionatele vor fi în întregime te
levizate.

Așțeptîndu-se la o puternică ripos
tă din partea sportivilor sovietici și 
romîni, gazdele se pregătesc cu dec» 

seriozitate. Lotul cehoslovac

ȘCO-
Vic- 
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Djpâ „Circuitul regiunii Staiin" și 
„Cursa Munților", fondiștii noștri au 
In față o nouă competiție pe etape: 
„Circuitul regiunii Cluj", care se v>a 
desfășura între 2 și 7 iulie, in organi
zarea U.C.F.S. din regiunile Cluj și 
•rade-a. In dorința de a asigura în
trecerii un cit mai ridicat nivel teh
nic, organizatorii au invitat o serie 
de valoroase formații ca : Dinamo, 
C.C.A., Voința, Selecționata regiunii 
Stalin, Recolta, Selecționata regiunii 
Ploești, Progresul, Selecționata 
Iilor de tineret, Constructorul, 
toria, Sirena și altele, precum 
chipe din Cluj și Oradea.

Desigur, în mare parte, va
reeditare a disputei sportive din 
„Circuitul regiunii Stalin" și „Cursa 
Munților", mai cu seamă că această 
importantă cursă constituie și o ve
rificare a alergătorilor în vederea, 
celei de a Xl-a ediții a tradiționa
lei competiții „Cursa Scinteii", care 
va începe la 13 iulie și se va des
fășura pe un traseu cu totul diferit 
de cel din anii precedenți.

„Circuitul regiunii Cluj" măsoară 
650 km. împărțiți in următoarele 5 
etape: 2 iulie, etapa I Oradea — Sa- 
îonta — Oradea 80 km; 3 iulie, eta
pa a II-a, Oradea — Cornățel — 
Oradea 100 km; 4 iulie, etapa a 
Ill-a, Oradea — Cluj 150 km; 6 
uHe, etapa a IV-a, Cluj — Dej — 

Cluj 120 km» 7 iulie, ctaa V-a, 
Cluj — Aiud — Cluj 140 km.

„M ar fă" 
dar vînzarea

buri, veniți in Suedia pentru a-si 
pune la punct... afacerile.

Șl nici nu-i de mirare 
Scandinavă a prezentat 
iracția unui magnet. In 
întllnit peste 300 dintre 

si milioane de pasionați ai sportului fotbaliști ai lumii. Și... 
au urmărit de la distanță, prin tele
viziune, radio și presă, marea con
fruntare din cadrul turneului final.

Dar campionatul mondial de fotbal 
a atras și atenția unora pe care — 
paradoxal—i-au interesat mai puțin re
zultatele de pe teren, sau întrebarea 
cui va reveni „Gupa Mondială". In a- 
ceste zile de mare tensiune fotbalis
tică ei colindau cantonamentele echi
pelor, făceau calcule și promisiuni, 
numărau bani, studiau... biografiile 
jucătorilor.

l-ați ghicitI Nu sînt alții decit bine- 
cunoscuții racoleri ai fotbalului, pro
prietarii și impresarii diferitelor clu-

Aterdia iubitorilor fotbalului de pre
tutindeni este ațintită în aceste zile 
spre stadioanele din Suedia. Și dacă 
puțini au fost acei care au putut a- 
sista la întrecerea celor mai buni 
fotbaliști ai lumii, în schimb milioane

că peninsula 
pentru ei a- 
Suedia s-au 

cei mai buni

„A fost marfă multă în Suedia — 
scrie ziarul italian „La Gazzetta dello 
Sport", dar rezultatele sînt deocam
dată slabe".

Impresarul clubului „Fiorentina" a 
vizat cu precădere cantonamentele 
sudamericanilor, cercetînd în amă
nunt... origina etnică a jucătorilor 
Un nume sonor i-a atras 
MAZZOLA, tinărul jucător brazilian 
care a strălucit în centrul liniei de 
atac a echipei sale.

„Ce rezonanță italiană!"—ișt spu
se impresarul, amintindu-și 
că a existat și un jucător italian cu 
același nume. „Da, firește, Mazzola,

atentia:

imediat

Numeroase baze sportive vor fi 
ridicate în cartierele muncitorești și 
fa sate prin munca obștească a ma 
selor. In felul acesta se va îmbogăți 

1 materială de 
în Republica

sebită
a fost alcătuit. El cuprinde 49 spor
tivi din care se va afege echipa re
prezentativă.

în mod simțitor baza 
practicare a sportului 
Populară Albania.

Aproape 5.000.000 
tn China

Crește necontenit caracterul de 
masă al mișcării de cultură fizică și 
sport din China Populară. Bucurîn- 
du-se de sprijinul partidului și gu
vernului, sportul cuprinde masele 
largi de oameni ai muncii din uzine, 
fabrici, cartiere de locuit, instituții, 
școli, la sate. Potrivit datelor sta
tistice, în R.P. Chineză există peste 
36.000 colective sportive care numără 
aproape 5.000.000 de membri. In anul 
1957, au participat la concursurile 
pentru cucerirea insignei G.M.A 
3.200.000 tineri și vîrstnici. Peste 
57.000 de sportivi au îndeplinit nor
mele de clasificare, iar 191 au fost 
distinși cu titlul de maeștri ai spor 
tului. Pentru prima dată, în întreaga 
istorie a Chinei, sportivii marii țări 
asiatice au stabilit recorduri ale În
mii.

La Fraga: Intenta pregătiri în 
vederea campionatelor mondiale 

de calac-canoe
Campionatele mondiale de caiac- 

canoe vor fi organizate anul acesta

Înotători rommi
de sportivi la campionatele europene

feroviare
Ieri dimineața au părăsit țara in? 

dreptîndu-se spre Italia înotătorii nx 
mini care vor participa la campio
natele europene feroviare de nat'ație. 
întrecerile se desfășoară astăzi si 
mîine la Aqui Terme, o stațiune cli
materică situată lingă Milano. An 
făcut deplasarea, printre alții, Al. Po
pescu, G. Blajec, N. Toth

Doi arbitri romini la jocul 
Steaua roșie Belgrad-* 

Radnicki*
Returul semifinalei „Cupei Dunării*, 

Steaua roșie Belgrad — Radnicki Bel-i 
grad, care se dispută astăzi în noc
turnă la Belgrad, va fi condus de 
arbitrul romîn P. Kroner. La una din 
tușe va funcționa M. Cruțescu.

i

multă — 
merge slab •••

care a pierit în tragicul accident al 
echipei Torino din 1948. Nu încape 
îndoială că sînt rude..."

Impresarul a trecut imediat la lu
cru. Discuții, propuneri, tatonări.„ 
Nu mică i-a fost însă surprinderea 
aflînd că numele adevărat al brazi
lianului este Mario Jao San Adelfini, 
Mazzola fiind porecla pe care i-a 
dat-o antrenorul său de la clubul 
„Flamengo", în amintirea jucătorului 
italian dispărut, ea 'dare fusese prie
ten.

Dezorientat la început, impresarul 
și-a venit curînd în fire.

„In definitiv și Adelfini aduce mult 
a italian. Și este exclus ca un jucător 
cu acest nume să nu fi avut vreun 
bunic, sau străbunic venit din Europa, 
din peninsulă".

Impresarul Florentinei, la concu
rență cu cel de la Milan, i-a făcut

propuneri concrete. Mazzola nu a dat 
deocamdată decit un răspuns și a- 
nume că... nimeni din familia sa nu 
este de origină italiană.



N. Pelcaru și echipa R. P. Romine 
învingători în etapa a Vlll-a a 99Curului Julgariel*'

LOVECI, 27 (prin telefon de la co
respondentul nostru). — .tinerii aler
gători romîni s-au afirmat puternic în 
țața redutabililor lor adversari din 
„turul Bulgariei" 1 Dovedindu-se bine 
pregătiți, curajoși și deosebit de com
bativi ei au depășit rutina cunoscut ilor 
rutieri prezent! la această mare între
cere internațională. N. FELCARU și-a 
înscris numele în palmaresul cursei, 
învingînd în etapa a Vlll-a, Tîrnovo- 
Russe (108 km.). Perfc manța sa este 
cu atît mai valoroasă cu cît pentru 
victorie a depus eforturi considerabile, 
contribuind direct la animarea între
cerii, la crearea celor mai importante 
laze. La 5 km. după start tînărul ci
clist romîn N. Pelcaru forțează și reu
șește să se detașeze, împreună cu 3 
alergători bulgari, de grosul pluto
nului. După o vînătoare de cîțiva ki
lometri acțiunea este anihilată. Dar 
nu trece mult timp și plutonul este din 
nou agitat de cicliștii romîni. De data 
aceasta conducerea „ostilităților" este 
preluată de D. Munteanu. Alături de 
el evadează: N. Pelcaru, ciclistul bul
gar M. Dimov și apoi încă 5 alergă
tori. Evadarea este — în final — în
cununată de succes deoarece cei 8 a- 
lergători se înțeleg minunat și rulea
ză viguros. La 'capătul etapei N. Pel
caru și-a întrecut la sprint colegii de 
evadare obținînd o prețioasă victorie.

Vineri cicliștii au luat startul în pen
ultima etapă, Russe — Tîrnovo — 
Loveci (190 km.). Canicula și vîntul, 
care uneori a bătut din față, an in
fluențat comportarea cicliștilor. Cu toa
te acestea întrecerea nu a fost lipsită 
de faze spectaculoase. Pe prima parte

ani înregistrat o evadare ini-
1. Braharu, N. Filipov, Neicev

a cursei 
țintă de 
și Vencov, care n-a fost anihilată de
cît după 100 km. de urmărire înver
șunată între pluton și lugari. Cu 40 
km. înainte de Loveci din pluton ă e- 
vadat Hristo Lalev care a și ajuns 
primul la linia de sosire. Pe locul II 
s-a clasat Nicola Filipov. Alergătorul 
romîn N. Pelcaru a dovedit și cu a- 
cest prilej realele sale calități ocupînd 
locul 111. Ceilalți alergători romîni s-au 
clasat pe locurile: 16. 1. Braharu, 20.

D. Munteanu, 27. P. Gane, 32. Gh. 
Calcișcă. Clasamente generale: Indi
vidual: 1. Boian Kofev (R.P.B.) 39 h. 
35:21; 2. Wasco (Fr.) 39 h. 39:01; 3. 
St. Gheorghiev (R.P.B.) 39 h. 43:05; 
4. Buysse (Bel.) 39 h. 43:07; 5. Nencio 
Hristov (R.P.B.) 39 h. 43:34; 6. D. 
Munteanu 39 h. 44:27;.. 
haru; 22. N. Pelcaru; 26. 
Gh. Calcișcă. Echipe: 1. 
ria, 2. Belgia, 3. R. P.

TOMA

(Urmare din pag. 1)

cesta rezultate de valoare mondială. 
Iosif Sîrbu, Ștefan Petrescu, Gh. Ly- 
kiardopol, C. Antonescu, I. Pieptea, 
Al. Klaus, Iudith Moscu, Marieta Lie 
ber, Lia Sîrbu, Peter Sandor și alți 
trăgători romîni, pot concura de la 
egal la egal cu oricare dintre oaspe
ții noștri.

Repetiții generale pe poligonul 
„Tunari"

Deși mai erau două zile pînă la des
chiderea oficială a Campionatelor, 
poligonul „Tunari" se prezenta vineri 
dimineață, cînd l-am vizitat, ca în zi
lele marilor întreceri. Pe standuri, 
trăgătorii din echipele țărilor partici
pante se antrenau cu sîrguință, veri- 
licînd din cînd în cînd, cu ajutorii 
lunetei, și... țintele vecinilor. In pauze 
se schimbau impresii, se făceau pro 
nosticuri, dar mai ales se discuta mult 
în jurul noilor condiții de tragere 
impuse de regulament. Nu de puține 
ori i-am zărit pe trăgători aplecați 
deasupra armelor explicîndu-și unul 
altuia noutățile tehnice cunoscute.

Polonezul Edward Szmidt, partici
pant la proba de pistol precizie, a ti 
nut să ne clea un pronostic:

..Deși la întreceri participă și
vielicul Bodnarev, favoritul meu este

so-

DE PESTE

12. I .Bra- 
P. Gane; 3-1 
R. P. Bulga- 
Komînă etc.

HRISTOV

Selecționata Je tineret a 
Judenburg (ll-o) îa handbal

Cînd în min. 10 al partidei de hand
bal dintre selecționata de tineret a 
Capitalei și echipa Judenburg (Aus
tria) scorul era de 5—0 în favoarea 
tinerilor noștri jucători, nimeni nu își 
mai făcea vreo iluzie asupra celor 
ce aveau să urmeze. Era clar că în 
continuare, acest meci, disputat joi 
după-amiază pe stadionul Republicii, 
nu putea fi departe de. nivelul unui 
joc oarecare de antrerlament.

Și în ciuda faptului că pînă la sfîr- 
șit aspectul meciului acesta a fost, el 
â plăcut totuși. A plăcut prin rapidi
tatea și forța cu care echipa de tine
ret a Capitalei a atacat din primul 
și pînă în ultimul minut, a plăcut prin 
frumusețea combinațiilor executate de 
tinerii noștri handb'aliști, cu alte cu-

romînul I. Pieptea, care anul trecut a 
ocupat tot locul 1 la ediția a IV-a a 
Campionatelor internaționale !".

Cu trăgătorul cehoslovac Frantișek 
Prokop am avut o convorbire mai în
delungată. El ne-a prezentat pe toți

PROGRAMUL CAMPIONATELOR 
INTERNAȚIONALE

Ziua I

Ora 9: meci englez (seniori); 
pistol precizie; talere aruncate 
șanț (ziua I, 100 buc.).

Ziua a Il-a

armă liberă calibru 
(seniori); pistol viteză, 

talere aruncate din

Ora 9: 
dus 3x40 
manșa I; talere aruncate 
șanț (ziua a Il-a, 100 buc.).

.. I • apita ei

viute partida a reușit să trezească in
teresul spectatorilor prin evoluția va
loroasă a selecționatei de tineret a 
Capitalei. Tinerii reprezentanți ai ora
șului București (media de virstă a 
echipei: 20 de ani) aii învins cu 21—'4 
(11—0), prin punctele marcate de Nie- 
mesch (6), Covaci (5), Costache I (4), 
Costache II (3), Ciolan (2), Martini 
și respectiv de Haas (3), Rossmann. 
Arbitrul Pândele Cîrligeanu a condus 
în general bine, dar — îi reproșăm — 
a fluierat prea mult, „uitînd" complet 
legea avantajului.

Echipa Judenburg (Austria) își va 
încheia turneul în Țara noastră jucînd 
mîine la Reșița cu formația locală 
Metalul, organizatoarea turneului hand- 
baliștilor austrieci.

589 p., Kudrna — 586 p., Trojan — 
585 p., sînt rezultate deosebite, dar 
care nu reprezintă limita posibilități
lor lor. Nu este exclus ca aici la „Tu
nari". ei să modifice lista recordurilor 
naționale..."

Tot la Tunari i-am văzut la lucru 
pe sportivii maghiari, pe italieni și pe 
cei bulgari. Sportivii din URSS sînt aș 
teptați să sosească azi. Pe toți îi pu
teți vedea și dvs. dragi cifftori înce
pînd de duminică dimineața la poli
gonul „Tunuri"!

De ieri dimineață și pînă duminică 
seara orășelul Falkenberg de pe coa
sta sud-vestică a Suediei găzduiește 
o interesantă și inedită competiție a 
tenisului de masă internațional, la 
care își măsoară forțele și reprezen
tanții tinerei generații a sportivilor 
romîni. In ce constă noutatea acestor 
întreceri ? Este prima dată cînd. un 
concurs de tenis de masă deschis ti
neretului capătă o confirmare oficia 
lă, primind învestitura de campionate 
europene de juniori. Se vor decerna 
titlurile respective la cele 7 probe 
clasice (echipe masculine și femi
nine, simplu juniori și junioare, du
blu juniori, junioare și mixt). Acest 
eveniment sportiv mai poartă și o 
altă notă de inedit: sistemul de des
fășurare. Atît la probele individuale, 
(lucru obișnuit) cît și la cele pe e- 
chfoe (pentru prima dată) va fi folo-ch|ps (pentru prima dată) va fi folo
sit sistemul eliminatoriu. Adică re
prezentativele de țări nu-și vor mai 
disputa întîietatea în cadrul turneelor 
ipe grupe, ca în cazul campionatelor 
mondiale sau europene de seniori. In 
meciurile directe însă sistemul de 
calificare
sub denumirile de „Cupa Corbillon' 
(la fete) și „Cupa Swaythling" 
băieți).

La Falkenberg vor participa, 
cum am arătat, și tinerii noștri 
prezentanți. De altfel, la alte 
competiții de anvergură de aceeași 
categorie, desfășurate acum doi ani 
(singurile care au întrunit „paletele"- 
speranță ale continentului) romînii 
nu numai că au fost prezenți, dar au 
și repurtat succese categorice. La 
sfîrșitul Iui iunie 1956, la Opatija 
(R.P F. Iugoslavia), în campionatele 
europene de juniori, pe atunci neofici
ale, am obținut două locuri I prin 
Maria Golopența (la simplu, finalistă 
fiind Mariana Barasch) și Golapen- 
ța-Barasch (la dublu). De asemenea, 
Șirlincan a ocupat locul secund la 
simplu băieți, Cobîrzan s-a situat pe 
locul III-IV la aceeași probă, iar 
perechile Șirlincan-Zaharia și Alser 
(Suedia)-Cobîrzan și-au împărțit, la 
fel, locurile III-IV. Pe echipe, atît la 
băieți cît și la fete, selecționatele 
R.P.R. s-au clasat pe locul II. Cîteva 
luni mai tîrziu, în septembrie, la un 
concurs de amploare la Paris, suc-

directe însă sistemul 
rămîne fot cel cunoscut

(la

așa 
re- 

două

cesul juniorilor romîni avea să de
vină aproape deplin: 4 victorii în 5 
probe !

Lotul romîn care s-a deplasat în 
Suedia este compus din: Maria Golo
pența, Marjana Barasch, Radu Ne
gulescu (campionul de juniori al ță
rii), Gheorghe Cobîrzan și Tiberja 
Covaci. Cele mai reprezentative cinci 
nume care să dovedească la ora ac
tuală progresul înregistrat de tinerele 
noastre cadre la tenis de masă. Pre
gătirile intense efectuate de acești 
jucători ca și comportarea de pînă 
acum a unora dintre ei în tur
neele internaționale, ne dau drep-, 
tul să așteptăm din partea celor cinci/ 
juniori romîni rezultate cît mai 
loroase în fața celor mai bune 
mente tinere din Europa.

tur- 
drep-

va- 
ele-

★

FALKENBERG (27 (prin telefon).— 
întrecerile de tenis de masă din ca
drul campionatelor europene ale ju- ' 
morilor au început vineri, și ele rcu- | 
nesc la start pe reprezentanții a 10 
țări: R.P.U., R.D.G., R.P. Polonă.
Austria, R.F.G., Suedia, Norvegia, 
Franța, Danemaroa și R.P. Romînă. 
Prima întîlnire masculină susținută 
de echipa romînă s-a soldat cu o 
victorie categorică repurtată de for
mația i 
scorul i 
2—0, 
Covaci 
Treinen 
In cea 
finală, . _r_________ . .
cu 3—0 în fața echipei poloneze, 
în cealaltă semifinală Austria con
duce cu 2—0 împotriva formației ma
ghiare. In competiția echipelor femi
nine, în sferturi de finală, echipa — 
țării noastre joacă în momentul con- , 
vorbirii telefonice 
R.F.G. Golopența a cîștigat primul 
set la Daufin și conduce în cel de 
al doilea cu 16—15. In caz de vic
torie,” formația romînă va întîlni în
tr-una din semifinale echipa Franței, 
iar în cealaltă se vor întrece R.D.G. 
și Suedia.

Astăzi vor începe și meciurile in
dividuale.

noastră în dauna Franței cu 
de 5—0: Cobîrzan — Helaine

Negulescu — Treinen 2—0; 
— Isnel 2—0, Cobîrzan —

1 2—0, Covaci — Helaine 2—t.
de a doua partidă, în 
reprezentativa R.P.R.

cu reprezentativa j 
’ știgat primul (

svesise J

fotboll" în 1950?colegii săi și ne-a Indicat, nu fără 
mîndrie în glas, performanțele obținu
te de trăgătorii de la pistol calibru 
mare.

„Cei trei reprezentanți ai țării noa
stre la proba de pistol calibru mare — 
ne-a spus Fr. Prokop — au rezultate 
deosebite în acest sezon și — fără 
falsă modestie — sper să concureze 
cu șanse la primele locuri. Jelinek —

T RE

Vor putea mîine brazilienii 
să obțină victoria „ratată

Ne aflăm în aju nul mult 
aproape doi ani de cînd la 
tembrie 1936 o dată cu meciul 
dat prima lovitură de începere 
pionat mondial de fotbal. Acum

așteptatei finale. Au trecut 
Viena, în ziua de 30 sep- 

Austria-Luxemburg, s-a 
în acest al Vl-lea cani
ne pregătim împreună

cu milioane de iu bltori de fotbal de pretutindeni, 
urmărim în fața aparatului de radio fazele ultimei i 
fruntări, 
nătoare

aceea 
a titlului

care trebuie să decidă pe noua

S4r con 
deți-

In jurul viitoarei ediții 
a Campionatului mondial de fotbal

După cum se știe, cea de a Vl!I-a edi
ție a campionatului mondial de fotbal 
uimeaza' să se desfășoare în anul 1962, în 
Chile. O știre din Stockholm anunța re
cent că Federația Internațională de fot
bal (F.I.F.A.) are intenția de a pune din 
nou în discuție organizarea de către 
Chile a viitorului campionat, aceasta de 
oarece se părea că federația de speciali
tate a acestei țări sud-americane n-a fur
nizat suficiente garanții în ceea ce 
privește asigurarea condițiilor necesare. 
De aceea, F.I.F.A. intenționa să trimeată 
o comisie de anchetă în luna august la 
Santiago de Chile, ca pe baza raportului 
acesteia să se ia ulterior o hotărîre de
finitivă.

In legătură cu aceasta, Carlos Dittborn, 
membru al federației chiliene, a de
clarat ziariștilor că țara sa va face totul 
pentru a asigura cele mai bune condi
ții de desfășurare a marii competiții. 
Intîlnirite turneului final urmează să 
se desfășoare în orașele Santiago de 
Chile, Valparaiso, Serena, Vina del 
St r, Antafagasta, Concepcion și Tacca. 
In majoritatea acestor -orașe există sta- 
dio-.ne cu o capacitate variind între 
30.000 și 45.000 locuri, iar la Santiago 
actualul stadion municipal va fi mărit 
la IO ,00 locuri.

In i *ma acestor 
gener~l al F.I.F.A, 
clarat că federația 
deoarte însărcinată 
pionatului mondial

care va întîlnl formația sovietică 
S.K.V.O. Riga.

nav • varșovia,
KljX gerpres). —

Intr-un meci 
național de box 

tat rețent la Varșovia echipa R. 
lone a învins cu 8—2 echipa Franței. In 
cea mai spectaculoasă partidă Drogpsz 
l-a învins la puncte pe Saluden (Fran
ța).

27 (A-

inter- 
dispu- 
P. Po-

CICLISM

TURUL FRANȚEI
• După desfășurarea 

celei de a doua etape, 
Gând — Dunkerque, 
cîșîigată la sprint de

olandezul Voorting, în fruntea clasa- 
mentului general se află Hoevenaers 
(Belgia), urmat la 1 min. io sec. de 
Darrigade (Fr.), Voorting (Ol.) la 1 min. 
21 sec. și Baffi (It.) la 1 min. 35 sec.

FOTBAL
zan Belgrad

• La Moscova: 
T.S.K.M.O. — Spartak 
Sokolovo Praga 2—1. 
La Krakovia; Parti- 
Wawel Krakovia 4—1.

precizări, secretarul 
Kurt Gassman a de- 
•chilîanâ’ rămîne mal 
cu organizarea cam- 
1962.

(Agerpres)

ț învingînd în meci 
retur pe Honved Bu
dapesta cu. 76—64 (în 
primul, meci 39—37) 

echipa Akademik Sofia s-a calificat în 
finala Cupei campionilor europeni în

BASCHET

• BELGRAD, 27 (A- 
gerpres). — ,

In cel de-al patrulea 
tur al întîlnirii de șah 

dintre echipele U.R.S.S. și R. p. F. Iu
goslavia, Taimanov l-a învins pe Dju- 
rasevici, iar Suetin a cîștigat la Rabăr. 
Cti un rezultat de remiză s-au încheiat 
partidele: Gligorici — IC? 
viei — Gheller; Trifunovici 
ski;

In prezent scorul este de 16—11 în fa
voarea echipei U.R.S.S., 5 partide fiind 
întrurepte.

ȘAH

Keres; Matano-
1 — Boleslav-

Bertok — Kroglus.

un palmares cevaSuedia, deși cu 
mai modest, a figurat totuși pe 

. primul plan în două precedente 
ediiți”, 1938 și 1950. In prima ea 
a pierdut în semifinală eu Ungaria 
(5-1) întîlnindu-se pentru locul III 
cu adversara
Atunci, 
4-2, mai 
cului în 
fost cel 
suedezii 
gînd Spania cu 3 1.

La palmaresul suedezilor trebuie a- 
dăugat însă, bineînțeles, succesul lor 
de la Olimpiada de la Londra, 1948. 
Ei au cîștigat titlul de campioni o- 
limpici, întrecînd în finală Iugosla
via ou 3-1. Suedia a avut atunci o 
„echipă mare" în jurul căreia s-a fă
cut multă vîlvă, mai ales fiindcă la 
scițct timp după cîștigaraa turneului, 
ea s-a „autodizolvat", majoritatea 
jucătorilor părăsindu-și țara, tentați 
de sumele, ce li se ofereau de. către 
cluburile italiene. Acum, naționala 
Sued’ei trăiește fenomenul invers. Ea 
a fost nevoită să apeleze la cluburile 
itaFene ca să-i înapoieze o serie de 
jucători, această în urma unor trata
tive extrem de complicate. Este su
ficient să- spunem că pentru stoperul 
B. Gustafsson. conducătorii naționa
lei suedeze trebuie să ce-ră de la 

1.938, sudamericanii au jucat în semi-, meci la meci aprobarea clubului^Ata- 
finală, fiind învinși cti 2-1 de Italia, 
iar’ în 1954 ei au fost' eliminați 'în 
sferturi de finală de Ungaria cu 4-2, 
după un meci dramatic.

Vom avea o campioană 
dială inedită, fiindcă pe de o 
deținătoarea trofeului la ultima e- 
diție — reprezentativa R. F. Ger
mane a ieșit din cursă (Tuptinâ as
tăzi pentru locul III, împotriva ce
leilalte învinse din semifinale, Fran
ța) iac pe de altă parte echipele 
care își dispută finala n-au mai 
obținut niciodată pînă acum titlul 
sunreim.

Iintre cele două finaliste de mîi
ne — Brazilia și Suedia — pri
ma s-a făcut mai mult remarcată 

în precedentele ediții. Brazilienii au 
fost chiar la un pas de victorie în 
campionatul desfășurat la ei acasă, 
în 1950. Atunci, Brazilia părea chiar 
cîștigătoare sigură, deoarece se pre
zenta la ultimul meci, contra Uru- 
guayului, cu un palmares mu't supe
rior. Ea învinsese în turneul final cu 
7-1 pe Suedia, și 6-1 pe Spania, în 
timp ce Uruguavul realizase numai 
3-2 și 2-2 cu aceleași echipe. Brazi
lienii aveau nevoie de un meci nul 
în ultima întîlnire. Ei au condus chiar 
cu 1-0 pînă în min 65.: cînd Schiaf- 
fino a adus egal area, iar anoi în ul
timele. minute Uruguay prin golul 
marcat de Gjoghia (min. -79) a. de
pășit un adversar în derută.

In alte-două câmr-ionate mondiale. 
Brazilia a fost aproape de titlu. In

mon-
parte

D

acum, Brazilia, 
cîștigat 
vervei 
Leonidas 
1950, la

de
Brazilia a 
ales datorită 
care neuitatul 
mai bun. In 
au obținut locul III. înv'n-

cil 
ata- 

a 
Rio,

K. Svensson, interii Gren și 
ho’m.

Firește, nu 
formulăm 
finala 

după 
gioase 
comentatcifii actualei

Lied

avem intenția să 
un pronostic pentru 

de mîine.
aprecierile extrem

pe care le-au

Dejji, 
de e'o- 

ad resat toți 
naționale a

la'nta, la care este angajat jucătorul 
suedez.

Să’ amintim că din echipa cam
pioană olimpică pe 1948, mai figu
rează și acum în formație portarul

MONDIALA...AU CÎȘTIGAT cupa
1930 (Montevideo) : URUGUAY (2. 

Argentina).
1934 (Roma) : ITALIA 

slovacia, 3. Germania, 4.
1938 (Paris) : ITALIA (

3. Brazilia, 4 Suedia).
1950 (Rio de Janeiro) : ».

(2. Brazilia, 3. Suedia, 4. Spania). 
1954 (Berna) : R.F. GERMANA (2- 

Ungaria, 3. Austria, 4. Uruguay).

(2. Ceho- 
Austria).

(2. Ungaria,
URUGUAY i

Braziliei, o victorie a aceis 
teia ar apare ca normală. Dar în ba
lanța întîlnirii pot cîintări greu și alte 
elemente, îh afara celor strict teh
nice. Suedia, cu o echipă cuprinzând 
individualități remarcabile și care 
s-a rodat îndeajuns pe parcursul 
turneului final, mai beneficiază și de 
o „galerie" puternică, precum și de 
avantajul foarte prețios de a fi susți
nut mai puține jocuri grele decît 
Brazilia. Iată de ce considerăm că 
o victorie a suedezi'or n-ar trebui to
tuși calificată ca surprinzătoare. Ea 
s-ar integra de altfel, într-una din 
tradițiile campionatului, care arată că 
gazdele au avut totdeauna un cuvînt 
greu de spus...

RD. V.
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