
din țara
C

ULTURA FIZICA, CA PARTE 
INTEGRANTA A CULTURII 
SOCIALISTE, CONSTITUIE 
Iun important mijloc de în

tărire A SĂNĂTĂȚII OAMENILOR 
MUNCII, DE CREȘTERE A UNEI 
GENERAȚII VIGUROASE, CAPABI
LE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ IN BUNE 
CONDIT1UN1 MĂREȚELE SARCINI 

IDE CONSTRUIRE A SOCIALISMU
LUI, DE APĂRARE A CUCERIRI
LOR REGIMULUI NOSTRU DEMO- 
ICRAT-POPULAR Șl DE STRINGE- 
RE A RELAȚIILOR DE PRIETENIE 
INTRE POPORUL ROMIN ȘI PO
POARELE ALTOR ȚÂRI IN VEDE
REA MENȚINERII Șl CONSOLIDĂ
RII PĂCII".

Cu aceste 
Comitetului 
Muncitoresc 
de Miniștri al Republicii Populare Ro
mine cu privire la reorganizarea miș
cării de cultură fizică și sport din 
Republica Populară Romînă. Se îm
plinește un an de la apariția acestui 
important document de partid și de 
stat. Un an de muncă îndîrjită pentru 
traducerea în viață a sarcinilor noi 
și de mare importanță legate de tre
cerea la o formă nouă, corespunzătoa
re unor condiții noi de organizare a 
mișcării noastre sportive.

Măsurînd drumul străbătut de spor
tul din țara noastră de la 2 iulie 1957 
și pînă astăzi, fiecare sportiv, fie
care iubitor de sport sau activist 
sportiv înțelege cit de importante și 
de necesare au fost măsurile preconi
zate pentru reorganizarea țnișcării 
noastre sportive.

Apariția Hotărîrli din 2 iulie 1957 
punea capăt unei stări de lucruri 
care frîna dezvoltarea mișcării de cul
tură fizică și sport din țara noastră. 
Paralelismul’ de organe conducătoare 
de s::s și pită jos, care exista în miș
carea sportivă, lipsea sportul nostru 
de o conducere unitară, ducea la o 
inadmisibilă risipă de forțe și de 
bunuri. Cu to„t ■ succesele dobîndite 
pe linia atragerii maselor de oameni 
ai muncii în activitatea sportivă, suc
cese care au avut la bază Hotărîrea 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. din

cuvinte începe Hotărîrea
Central al Partidului 

Romin și a Consiliului

noastră
26 iunie 1949, sportul nu pătrunsese 
adine în viața oamenilor muncii. Ne
glijarea aspectului recreativ și edu
cativ al mișcării sportive, preocuparea 
insuficientă față de educația fizică 
a copiilor de vîrstă preșcolară și șco
lară, slaba activitate sportivă la sate, 
procentul redus de femei angrenate 
în activitatea sportivă, locul necores
punzător ocupat de complexul G.M.A. 
în procesul de instruire sportivă, toate 
aceste lipsuri frînau lărgirea bazei 
de mase a sportului din țara noastră.

Analizînd această situație, partidul 
și guvernul au ajuns la concluzia ne
cesității imperioase a unei reorgani
zări a mișcării sportive, care să pună 
de acord condițiile minunate asigura
te dezvoltării sportului prin grija re
gimului democrat-popular cu formele 
concrete de organizare ale acestei im
portante activități. Partidul și guver
nul au hotărît înființarea Uniunii de 
Cultură Eizică și Sport din R. P. Ro- 
mînă (U.C.F.S.), ca „organ unic de 
conducere, îndrumare și ■ organizare a 
activității de cultură fizică și sport 
din R.P. Romînă". Astăzi, Uniunea 
de Cultură Fizică și Sport din R.P.R., 
după mai puțin de 9 luni de la înfiin
țarea ei, este o largă organizație de 
mase. Ce poate să exprime mai eloc
vent satisfacția cu care a fost întîm- 
pinată, de la un capăt la altui a1! 
țării, crearea acestei organizații, decît 
faptul că numai pînă la 1 iunie ac. 
numărul membrilor săi ajunsese la 
1.26-1.506 ! Oameni ai muncii, tineri 
și vîrstnici, din fabrici și de pe ogoa
re, militari, elevi și studenți, uniți în 
dragostea lor comună pentru sport 
se numără astăzi printre 
U.C.F.S. Desfășurîndu-și 
sub conducerea Partidului 
resc Romin, Uniunea de Cultură Fizi
că și Sport a trecut, îndată după în
ființarea ei, la o serie de importante 
acțiuni legate de procesul de reorga
nizare. U.C.F.S. 
la sfîrșitul anului 1958 să 
număr de 2.000.000 de 
pentru realizarea 
obiectiv, activiștii

membrii 
activitatea 

Muncito-
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Marat Niazov a realizat două recorduri unionale
și a cucerit titlul de campion internațional al R. P. R

la care pornea ca favorit losif Sîrbu!

I* 
și-a propus ca pînă ( 

atingă un , 
membri și i 

însemnat I 
din întrea- j

acestui 
sportivi

Ziua a II-a a Campionatelor inter
naționale de tir ale R. P. Romîne s-a 
soldat — în ceea ce privește proba 
de armă liberă calibru redus 3X40 — 
cu rezultate surprinzătoare. Trăgăto
rul sovietic Marat Niazov este noul 
campion internațional al țării noastre 
la această probă și el are meritul de 
a fi întrecut nume consacrate în are
na internațională cum sînt: losif Sîr
bu, Janos Ho'up, Otakar Horinek, 
Sandor Krebs ș.a. Rezultatele sale 
la primele două poziții (culcat: 396. p., 
genunchi: 391 p.) pot figura la ioc de 
cinste în clasamentele celor mai mari 
concursuri internaționale. A doua vic
torie a sportivilor sovietici vine să 
confirme valoarea ridicată a tirului 
din U.R.S.S., marele număr de tră
gători dc aceeași talie pe care îl cu
prind loturile Uniunii Sovietice.

Vîntul a jucat și ieri festa partici- 
panților la campionate. Bătînd. cu și 
mai multă putere decît în prima zi el 
a stingherit în mod evident p'e trăgă
torii de la probele de. ta'ere și pistol 
viteză, constituind firește un incon
venient și pentru cei dc la armă libe
ră calibru redus.

record al Uniunii Sovietice). losif 
Sîrbu a fost, în această parte a între
cerii, la înălțimea renumelui său. El a 
obținut cu 395 p. Jocul III, după bul
garul Marcel Koen, care înregistrase 
același rezultat, dar beneficia de un 
număr mai mare de „muște". „Prăbu
șirea" trăgătorului nostru losif Sîrbu 
s-a produs la poziția genunchi undea 
fost departe de valoarea sa realizînd 
numai 375 p. (!) și 
Niazov a

( Continuare MARAT NIAZOV UN CAMPION 
NEAȘTEPTAT DAR MERITUOS!

Crosul devine tot mai mult un important mijloc de atragere a maselor 
in practicarea, diferitelor ramuri sportive. Aspect de la întrecerile desfășurate 

în „Parcul copilului" din Capitală.

Ieri dimineață participanții la Cam
pionatele internaționale și-au disputat 
titlurile la armă liberă calibru redus, 
au continuat întrecerea la talere a- 
nuncate din șanț și au început una 
dintre cele mai interesante dispute, 
aceea de la pistol viteză. Spre poli
gonul de calibru redus erau îndrep
tate toate speranțele iubitorilor noștri 
de tir. Ei urmăreau cu vădită emoție, 
cu încordare firească, evoluția trăgă
torilor romîni (și în special pe aceea 
a maestrului emerit al spartului losif 
Sîrbu) ca,re porneau favor ți în aceas
tă întrecere.

Chiar de la prima poziție, culcat, 
ne-am dat seama că ne putem aștepta 
la surprize din partea trăgătorilor so
vietici și a altor participant! de peste 
hotare. Locul I a revenit sportivului 
sovietic Marat Niazov cu 396 p., (nou

se-
locul XI. Marat 
la genunchicontinuat

MARAT NIAZOV (U.R.S.S.)

performanțelor de valoare obținînd 
nou record unional cu 391 p. (lo- 
1). Bine a tras și H. Herșcovici, 

evidentă ascensiune, care cu 382

=E

Aniversarea unui an de la apariția Hotărîrii dn 
întimpinată cu o vie însuflețire de către masele de 
lor de muncă, ca și pe terenurile desport, tineri și 
truns în anii regimului democrat-popular pe porțile 
stadioanelor, se străduiesc să obți nă rezultate cît 
nifestîndu-și și în acest fel dragos tea față de 
ducător — Partidul Muncitoresc Romin.

Corespondenții noștri vă reia ea 
din acțiunile care au avut loc pe 
de 2 iulie:

PITEȘTI. Sportivii din regiunea 
Pitești au participat în mare număr 
la acțiunile organizate în întîmpi- 
narea aniversării unui an de la 
apariția Hotărîrii din 2 iulie 1957. 
.Astfel, de un mare succes s-au bucu
rat întrecerile care ati avut loc, în 
cadrul „Duminicii sportive" în co
munele Cetățeni și DragoSlavele și 
bazinul carbonifer Pășcăreasa (ra
ionul Muscel) și în comuna Corbu 
(raionul Potcoava). La Slatina, 14 
echipe masculine și feminine de vo
lei au participat la un reușit turneu, 
întreceri de velei și fotbal au avut 
Ioc în comuna Valea Ursului (raio
nul Pitești). La întreprinderea „11 
iunie“-Găvana a fost terminată în 
cinstea zilei de 2 iulie frumoasa 
bază _ sportivă a colectivului 
„Textilistul". Tot în cinstea acestei 
aniversări, s-au desfășurat întrecerile 
pe raion ale Spnrtachiadei de vară 
a tineretului în două din raioane’e 
regiugii; Pitești și llprezu. ȘîmL.tă

2 iulie 1957 este 
sportivi. La locurile 
tinere care au pă- 

larg desch’ise ale 
mai frumoase, ma-

încercatul nos'ru con- 

ză în rîndurile de mai jos cîteva 
întreg cuprinsul țării în cinstei zilei 

seara, pe stadionul Dinamo din Pi
tești a avut loc o interesantă reu
niune de box, în cadrul căreia selec
ționata orașului' Pitești a întrecut 
formația C.S.A. Craiova cu scorul de 
10-6, remareîndu-se în mod deosebit 
tinerii pugiliști: Radu Tifti, Stan Mi
hail, Hie Florea, Ion Mihnlacbe (Pi- 
teș'i) și Nicolae Ion și Gh. Cîrnu 
(C.ȘA. Craiova).

ION FI LI BAR - coresp.

CIMPINA. La Teatrul dc vară din 
localitate s-a desfășurat o gală de 
box în cadrul căreia . s-au întrecut 
echipele Energia Cîmpina și Progre
sul Sibiu. Victoria a revenit pugiliș- 
tilor din Cîmnina cu scorul de 12-4.

GH. BRIOTA - coresp.
RM. VILCEA. Din inițiativa colec

tivului sportiv Voinfa-Rm. Vîlcea, în 
□arcul de cultură și odihnă „V. I. 
Lenin" din localitate a fost amena- 
îit mi frumos club. In cele 5 săli 
ale clubului, șe .poate practica șah

și tenis dc masă și se pot consulta 
cărți.

GH. ROȘIANU - coresp.
BUCUREȘTI. Uniunea cooperative

lor meșteșugărești Lemn Mobilă a or
ganizat în cinstea zilei de 2 iulie o 
competiție dotată cu „Cupa Uniunii 
Lemn Mobilă" la patru discipline 
sportive: fotbal, volei, tenis de masă 
:i popice. Cupa va fi decernată colec
tivului cîșfigător în cadrul reuniunii 
de box care va avea loc joi seara, la 
ora 19. pc terenul sportiv din. str. 
Cezar Bolia: nr. 7.
, PLOEȘTI. Numeroase competiții 
sportive au avut loc zilele acestea 
în raionul Ploești. AstXd. la Strej- 
nic. Pietroșani, Va'.ea Călugărească, 
Cătunul si Boldești s-~u disnuțat în- 
’.receri de atletism, volei, fotbal, gim
nastică, handbal și trîntă la care au 
participat în total peste 600 de spor
tivi si soortive.

GH. ALEXANDRESCU-coresp.
CLUJ. Consiliul regional U.C.F.S. 

Cluj a luat inițiativa organizării unei 
ștafete mixte pe plan regional, pre
cum și întreceri de volei, fotbal, te
nis de masă în toate raioanele. La 
Turda va avea loc un interesant 
concurs de călărie cu participarea a 
40 de călăreți. Cei mai tineri spor
tivi — copiii — participă la rîndul 
lor la întreceri în rai-anele Cîm- 
peni, Luduș și Căni.

Al. MOMETE, coresp.

ria 
un 
cui 
în
p. și-a menținut șansele de a se clasa 
printre fruntașii probei. Dc adtfet și la 
ultima poziție, picioare, H. Herșcovici 
a realizat o performanță bună, ocu- 
pînd locul II cu 366 p. De data acea
sta concurentul sovietic Marat Niazov 
a ocupat locul XIII (!) cu 352 p. In 
ciuda acestei „căderi" situația în cla
samentul general pe trei poziții nu 
ia putut fi amenințată, deoarece a- 
vantajul acumulat pe parcurs (ne re
ferim la primele două poziții) fusese 

| hotărî tor.
In fruntea clasamentului la totalul I.

I pelor trei poziții se află, detașați de 
[ ceilalți concurenți, patru trăgători:

Marat Niazov 1139 p., H. Herșcovici

1137 p„ 
>•35 p„ 
odată cei mai valoroși dintre pârtii 
pantii la această competiție.

Olasamenti. Culcat : I. Marat Ni 
zov (U.R.S.S.) 396 p.; 2. Marc 
Koen (R.P.B.) 395 p.ț 3. 1. Sîrbu 3 
p.; 4. V. Mărgineam! 392 p.; 5. 
Krebs (R.P.U.) 392 p.; 6. Cili. Krîl. 
(U.R.S.S.) 392 p.; 7. O. Horinek ( 
Ceh.) 391 p.: 8. V. Velicicov (R.P.E 
390 p.; 9. V. Panțuru 390 p.; 10. 
Herșcovici 389 ip. Genunchi: 1. Mar 
Niazov (U.R.S.S.) 391 p.; 2. J. FI 
lup (R.P.U ) 383 p.; 3. .1. Sulovs 
(R. Ceh.) 382 p.; 4. II. Herscov
382 p.; 5. V. Gorlinski (U.R.S.S 
380 p.; 6. Marcel Koen (R.P.B.) 3 
p.î 7. L. Cerveny (R. Ceh.) 378 p.; 
N. Dumitrescu 376 p.; 9. P. Sand 
376 p.; 10. F. Gheorghiu 376 p.; I 
moare: 1. .1. Holup (R.P.U.) 368 p.: 
11. Herșcovici 3(56 p.; 3. I. Sîrbu 3 
p.; 4. V. Gorlinski (U.R.S.S.) 363 ] 
5. C. Antonescu 362 p.; 6. P. Sand 
358 p.; 7. O. Horinek (R. Ceh.) 3 
p.: 8. Val. l'nea 356 p.; 9. Gh. Krîl' 
(U.R.S.S.) 355 p.; 10. J. Doszta 
(R.P.U.) 354 p.; Clasament final ; 
Marat Niazov (U.R.S.S.) 1139 p.; 
H. Herșcovici 1137 p.; 3. Janos Hol 
(R.P.U.) 113/ p.; 4. losif Sîrbu 11

5. V. Gcrlinsky (U.R.S.S.) II
6. Gh. Krilov (U.R.S.S.) 1121 

O. Horinek (R. Ceh.) 1121 p.; 
Antonescu 1119 p.;

(R.P.U.) 1118 p.; 10.
1118 p.

J. Ho|iu,p 1137 p., I. Sîrl 
care s-a dovedit a fi t<

p-;
р. :
7.
с. 9. S. Kre 

IN. Dumitres

LA PISTOL VITEZA 
DESCHISA!

LUPTA ES'

Urma să verificăm din nou, în 
cest concurs, clasa trăgătorilor noș 
de piștol viteză, care ne adusese 
numeroase succese în cele mai m: 
concursuri internaționale. Cu toate 
nu s-a terminat decît prima manț 
noi considerăm că performanțele sp< 
tivrlor romîni (ne referim la Ștef 
Pețrescm, Mărim Dochiltță și Gh. L 
kiardopol) sînt valoroase și pot 
îmbunătățite în manșa a II-a.

In compania trăgătorilor maghi:

(Continuare in pag. a 3-a)

Sportivi din 5 țări Iacei deal ll-lei 
concurs internațional de 

pentatlon modern al R.P.B.
Pe agenda ^manifestărilor sportive 

importante care vor avea loc . în Ca
pitală la sfîrșitul acestei săptămîni 
figurează și cel de al doilea concurs 
internațPonal de pentatlon modern al 
R.P.R. Prima din cele 5 probe ale 
concursului — călăria — se va des
fășura duminică dimineață.

La Federația Romînă de Călărie 
și Pentatlon Modern s-au primit ul
timele' confirmări de participare. Se 
cunosc astfel echipele care își vor 
disputa întîietatea în apropiatul con
curs. Este vorba de echipele Uniunii 
Sovietice, Ungariei, Poloniei, Bulga
riei și de două echipe ale țării noas
tre

Forurile de specialitate din Ungaria 
și Polonia au anunțat și numele 
concurenților pe care-i trimit Ia 
Bu«urești. Astfel, din partea Unga
riei vor concura I. Bodi (clasat at 
4-lea la concursul de anul trecut), 
I. Nagy. Al. Barczo si S Szabo. 
Din echipa Poloniei vor face parte

St. Przibilski (al 5-!ea în 1957, cîșt 
gătorul probei de cros la campion: 
tele, mondiale din I957.de la Stocl 
holm), B. Bogdan (al 10-lea clas: 
în concursul de anul trecut, al 3-'.e 
la recenta întîlnire de la Sopot dir 
tre pentatloniștii polonezi și romîni 
M. Cerus (al 2-lea la Sopot) și . 
Lipski.

Toate echipele osape . și-au anim 
țat sosirea pentru 2 iulie. In ră.« 
timpul care va rămîne pînă la de.' 
chiderea concursului, ele vor face ai 
trenamente de acomodare cu loeu 
rile de disputare a probelor, iar sin 
bată, în ajunul probei inaugurale, vc 
participa la recunoașterea parcursulî 
de călărie.

Cele două echipe ale țării noas'n 
alcătuite din: Dan lonescu, Dtnni'r 
Țintea, Wilhelm Roman. Viorel M-r 
ciu, Hristu Lichiardopol și Al-xar 
dru Stoe’nescu, își desavîrș se r 
aceste zile pregătirile ne nru 'mpor 
tauta confruntare internațională.

I957.de


„Calendarul^ activistului 
din colectivul sportiv

o finală mai interesantă ca oricînJ
— Pe marginea întrecerilor de lupte de la Lugoj -

Acțiunea de reorganizare a mișcării 
cultură fizică și sport coritiriu-ă să 

egistreze noi și importante succese, 
m’este și firesc, unc'e probleme n-au 
t încă '.rezolvate și printre acestea 
numără și instruirea or-.ane'or nou 
se în colectivele sportive. Co'ecti- 
,e desfășoară însă o intensă activi- 
e pe baza îndrumărilor organelor re- 
male,, raionale și orășenești L'CFS. 
it însă destule colective care nu au 
lut fi cuprinse în această acțiune de 
lrtrmare. Îndeosebi acestora ca și 
îsiliilor formate din activiști cu mai 
lină experiență în munca sportivă le 
resăm acest „calendar" în care sînt 
icnite cîteva sarcini ce revin colecti- 
lor sportive în luna iulie.
Este, desigur, greu de stabilit o or
ie a sarcinilor în funcție de impor- 
îța lor. Colectivele sportive trebuie 
și îndrepte atenția asupra tuturor 
iectivelor, fără să le împartă — așa 
m se mai îniîmplă — în sarcini „im- 
rtante" și „secundare". Pentru buna 
dășurare a muncii în colectivele 
irtive în perioada lunii iulie este 
iscbit de necesară preocuparea pen- 
i asigurarea continuității în activi- 
ea sportivă. Etapa pe colectiv (la 
ișe) și centre de comună (la. sate)

din cadrul Spartaehiadei de vară a 
hiat sFrș-f și membrii UCFS nu tre
buie lăs.iți să aștepte... ediția de toamnă 
a acestei tradiț'onale competiții de masă. 
Organizarea campionatelor de casă (la 
sporturi'e eu cea mai largă popularitate 
în întreprinderea, fabrica sau uzina 
respectivă), a „Duminicilor sportive" 
în sate și comune, desfășurarea unui 
număr cît mai mare de crosuri, excursii 
turistice, concursuri de orientare, ser
bări cultur.ale-sportive (și la sate și la 
orașe) etc., pot „umple" foarte bine 
„golul" dintre cele două ediții ale Spar- 
tachiadei. Trebuie să avem grijă însă 
și de echipele și sportivii care participă 
în diferitele campionate oficiale și să 
folosim, în general, activitatea compe- 
tițională pentru a realiza o evidentă 
creștere a membrilor secțiilor pe ra
mură de sport și chiar a secțiilor. Luna 
iulie are și o altă caracteristică și cre
dem că este inutilă o pledoarie pentru 
desfășurarea ■— în aceste zile de cani
culă — a unei intense activități de na- 
tație. Această activitate nu trebuie să 
se reducă însă ia antrenamentele sau 
la concursurile cîtorva sportivi frun
tași, ci să capete un larg caracter de 
masă. La centrele de inițiere la înot 
pot fi angrenați mii și mii de tineri și

Pupa Sparlachiada Militară de vara

tinere.' Colectivelor sportive li se reco
mandă organizarea unor concursuri 
speciale pentru începători și pentru ab
solvenții cursurilor de inițiere. Să nu 
uităm că aceste concursuri sînt un pri
lej — cu care nu ne îniîlnini în toate 
lunile anului — și pentru trecerea nor
mei G.M.A. la înot precum și pentru 
obținerea unor cît mai multe clasificări 
sportive la această disciplină.

O sarcină specială revine colectivelor 
sportive din stațiunile de odihnă care, 
în general, sub pretextul că în fiecare 
stațiune există instructori sportivi, nu 
se ocupă de organizarea unor între
ceri sportive, de pregătirea bazelor 
sportive, de organizarea excursiilor 
etc.

In luna iulie toate colectivele spor
tive trebuie să desfășoare și o intensă 
muncă organizatorică, o susținută ac
țiune de consolidare a colectivelor. In 
această perioadă se recomandă orga
nizarea adunărilor generale (bine pre
gătite și anunțate din vreme) cu prile
jul cărora membrii UCFS, să-și poată 
spune părerea în legătură cu activita
tea de pînă acum, să discute despre 
obiectivele de viitor. Aceeași grijă tre
buie acordată și muncii de înscriere a 
noi membri în UCFS, de strîngere a 
cotizațiilor, de instruire a conducerii 
secțiilor pe ramură de sport, de analiză 
a muncii acestora.

ă nu lăsăm să se piardă talentele
Uimi două săptămâni s-au desfășu- 
la Cluj întrecerile finale ale impor- 

itei competiții de masă : Spartachia- 
Miiitară de vară pe anul 1958. 
startul diferitelor probe atletice 

fost prezenți numeroși concurenți 
re, in marea lor majoritate, au ară- 

reale calități pentru atic
ii și o pregătire tehnică destul 

bună. Specialiștii care au asistat 
aceste întreceri au fost unanimi în 

recunbâște că. elemente ca: Ion Q,er- 
ly (lip sec. pe 100 m și 22.4 sec.

2l»Q/m), ștetan Marica' (52,6 sec. 
',d&4(n), Emerio Zah (1,75 m la 

k'lți'tae), Ion Herdeleu (6,33 tn la 
igime), Gheorgh'e Nicolae- (2:01,6 

800 m) și încă multe altele 
că ar fi șl mai bine pregătite ar 
tea obține progrese însemnate și ar 
tea completa, fără nici un fel tic 
scuție, rîndurile lotului republicata 

atletism.
tocmai de aceea ne așteptam ca pe 
Jl-i dintre acești talentați sportivi 
îi'tari să-i vedem concurînd și în 
drill campionatului republican de 
letism pe echipe, apărînd — cum 
le și firesc — euforiile clubului Ca- 
i Centrale a Armatei. Am fost cd 
fii nerăbdători și curioși să urmărim 
olufia acestor talente Intr-un con-

atleți la startul campionatului pe e- 
chipe, membrii biroului i ederației d' 
atletism au fost de acord să valideze, 
chiar la Cluj, pe cîțiva dintre ei, mai 
ales pe acei care cu rezultatele de 
pînă acum sînt susceptibili de a fi 
luați în considerare la formarea vii
torului lot republican. Dar nimeni de 
la C.C.A. nu a făcut nimic pentru a 
rezolva această chestiune. Și este pă
cat ca în felul acesta să se piardă 
talente de care atletismul romînesc 
are atîta nevoie !...

„Calendarul" nostru cuprinde doar 
cîteva dintre sarcinile ce revin colec
tivelor în luna iulie. El trebuie comple
tat cu cît mai multe obiective specifice 
colectivelor respective, eu inițiative 
menite să ducă Ia consolidarea acestor 
unități de bază ale mișcării de cultură 
fizică și sport. .

întrecerile în cadrul campionatului 
republican de lupte din acest 
an au înregistrat mari surpri
ze. Marele beneficiar al aces
tei finale a fost tineretul, care a 
asaltat puternic pozițiile fruntașilor 
noștri. Dovada cea mai bună o con
stituie faptul că patru luptători tineri 
au îmbrăcat pentru prima oară tri
coul de campion, alțj doi au redeve
nit campioni, în timp ce dintre „bă- 
trîni" doar V. O-noiu și !,. Bujor 
(pentru a zecea oară campion al ță
rii) au rezistat asaltului. Dar nu nu
mai despre campioni este vorba, ci 
și de mulți alți tineri, care s au afir
mat cu ocazia acestei finale In aceas
tă privință merită nu numai eviden
țieri ci și sincere felicitări pentru 
frumoasa lor comportare: C. Simio- 
nescu (Craiova), Gogu Gheorghe 
(Carpați Sinaia), Fazekas Beta (Vo
ința Tg. Mureș), Ilie Călin (Trac
torul Galați), O. Fogaș (Metalul Re
șița), I. Bîrsan (St. R. Orașul Sta
lin), Stanciu Ștefănicâ (Metalul 
M.I.G.), Gornik Sever (Metalul Re
șița), T. Boscenco (Vulturul Tidcea) 
ș. a. ca și antrenorii lor.
Dintre campioni, în mod remarca
bil s-au comportat I. Cernea — exem
plu de regularitate —, V. Mieula — 
egal în atac și apărare —. V. Bularcă 
și N. Baciu — care a adăugat forței 
sale un plus de tehnică. Acesta din 
urmă a reușit în compania fostului 
campion Marin Belușica (Dinamo 
București) cel mai frumos meci al 
finalei, furnuînd — prin victoria ob
ținută — și cea mai mare surpriză a 
campionatelor. In categoria surpri
zelor intră — fără îndoială — vic
toria lui C. Ofițerescu asupra lui D. 
Pîrvulescu, înfrîngerea prin tuș a

lui l-'r. Horvath de către 1. Popescu 
(și apoi eliminarea lui Horvath din 
concurs pentru 6 puncte rele), slaba 
poziție în clasament a maeștrilor 
sportului D. Cuc (locul Ci la cat. 73 
kgr), M. Sole (locul 4 la cat. 62 
kgr), Gh. Dumitru (locul 3 în cat 
67 fgr.) etc.

Cum se explică aceste surprize ? In 
aiara mior greșeli de apreciere la 
acordarea avertismentelor, care au 
influențat îritr-o măsură clasamentul 
primilor trei Ia cat. 52, 57 și grea, 
rezultatele înregistrate se explică 
mai ales prlntr-o creștere a nivelului 
mediu, ea și prin forma neeorespun- 
zătoare manifestată de mulți dintre 
acei luptători care se bucurau de cel 
mai mult credit și veneau cu „cărți 
de vizită" foarte bogate, (Fr. Hor
vath, M. Sole, D. Cue, D, Grozavu, 
1. țâranu, A. Șuii ș. a.).

S-au mai întîmplat însă și cazuri 
care au influențat unele rezultate, 
cazuri pe care le vom aminti numai 
și de care ne vom mai ocupa. Ne 
referim în primul rînd la faptul cu 
totul ieșit din comun eînd Gh. Du
mitru — favoritul categoriei de 67 
kgr. — a pierdut un meci prin ne- 
prezentare și șansa la titlu deoarece 
a.,, adormit la hotel. Ne referim apoi 
la cedări de meciuri (în lnp<tă pe 
saltea sau prin neprezentare) ea de 
pildă : Gh. Szabad la C. Ofițerescu, 
P. Popescu la V. Miciila, 1. Ghibu 
la Gr. Grăjdan, Gh. Gaiflos Ia I. Io- 
nescu ș. a.

Înainte de a încheia acest material 
se cuvine însă a accentua asupra a 
două chestiuni, lntîi, campionii — 
cu unele excepții — slut cei care prin , 
valoarea lor merită acest titlu. Vom * 
mai sublinia că, pentru prima oară 
după ani de zile, titlurile se împart 
între rnaj multe colective, (i. ș.J,

O victorie a perseverenței
Pentru a doua oară de la data în

ființării campionatului republican 
masculin de handbal (1950: sistem 
divizie) Dinamo Orașul Stalin a 
cucerit titlul de campioană. Totali-

rs cu adversari mai pute, nici, aU- 
ri de campionii și de recordmanii 
rii. Dar curiozitatea noastră nu a 
itut fi împlinită pentru simplul mo- 
i că acești atleți, remarcați cu oca- 
î Spartaehiadei Militare de vară, 
l au fost înscriși la startul campio
nului pe echipe, deși C.C.A. nu a 
st reprezentată în concurs de nici 
i atlet la 100 m. și 10.000 m. și a 
scris numai cîte un atlet la 10 km. 
srș, 400 m. g., 5.000 m. 3.000 m. 
stacole. Dar mai mult decit atît, 
ntru a facilita înscrierea acestor

lată pe ctftva din 
jucătorii echipei cam
pioane, DINAMO O- 
RAȘUI, ȘT ALIN: de 
la stingă ta dreapta 
(sus): ton Donca
f antrenorul echipei), 
Petre Streitferdt, Er
nest Kalian (jos) : Li- 
viu Stănescu și Die
ter Martini.

zînd 35 de puncte în cele 22 de parti
de jucate (16 victorii, 3 jocuri nule 
și 3 infringed), Dinamo Orașul Sta
lin a ocupat primul loc în clasament, 
înaintea formației C.C.A. București 
(33 de puncte).

Victoria handbaliștilor din Orașul 
Stalin are, pentru handbalul mascu
lin dm țara noastră, o deoseb'tă 
semn’ficat ie, care se cuvine subliniată 
înainte de a vorbi despre merite!? 
formației dinamoviste. Celor care ur
măresc activitatea în handbal le este, 
desigur, cunoscută frumoasa rivali
tate sportivă dintre echipele Dina-’ o 
Orașul Stalin și C.C.A. București. Mi 
de an, lupta dintre aceste formații 
era interesant de urmărit, mai ales 
pentru că — de cele mai multe ori — 
ea decidea titl'd de campion. Folosind 
multă vreme o formație standard, cu 
elemente de certă valoare, nrhiUe c«re 
Donca, Streitferdt, Schwab, Marti'1' 
I. Pahan, dmniiovîștii din Orașul 
Stalin mențineau mereu în limta 
pentru titlu. De la un timp însă, 
această formație standard a Fee ut 
să dea semne de' oboseală. Introdu
cerea în echipă a unor elemente ti
nere (l.ivm Stănescu, Nicolae BMaș) 
nu a rezolvat totuși problema. Abia 
Tn ediția recent încheiată împrospă
tarea cadrelor de jucători a fost mai 
evidentă prin folosirea unui număr 
mare de tineri talentați: Weber, Bren- 
dorfer, Martini If, Koniges I, Koni

ges II etc. Păstrîndu-se scheletul 
echipei (jucătorii vechi cu experiență), 
introducerea elementului tînăr s-a 
făcut totuși perseverent, metodic, asi- 
gmîndu-se astfel formației plusul de 
vigoare și forță de care avea nevoie. 
Asemenea transformări s-au petrecut 
și în alte echipe masculine de hand
bal (Tehnometal Tfm’șo-ara, Textila 
Cisnădie, Chimia FăpJraș) însă e- 
xemplul formației D'namo Orașul 
Stalin este cel mai concludent.

Din lotul de 18 jucători (între care 
6 noi) folosiți în ac-‘-:t campionat, 
vom evidenția ca realizatori tactici 
și coordonatori ai atacului pe Pahan 
și Martini I, iar ca principal realizator 
pe I.ivltl Stănescu, Așa cum ne de
clara antrenorul echipei, Ion Donca. 
cei mai constanți jucători ai echipei 
pot fi considerați SFFesm. Streit
ferdt și Schwab, (ultimii doi fiind din 
apărare), compartiment pe care a a- 
păsat cel mai mult greul luptei pen
tru primul Ioc. In general, însă, în
treaga echipă Dinamo Orașul Stalin 
merită a fi evidențiată pentru puterea 
el de luptă. Victoria de anul acesta 
este o frumoasă fncuni nare a efortu
rilor acestor jucători și ea ne scu
tește să mai demonstrăm de ce Di
namo Orașul Stalln est? în prezent 
cea mai bună formație masculină de 
handbal.

CALIN ANTONESCU

Un an de la Hotărîrea partidului și guvernului 
cu privire ia reorganizarea mișcării sportive din tara noastră

(urmare din pag. 1)

1 țară, sprijiniți de organele de par
ti și organizațiile de masă, desfă- 
»ară o activitate susținută. Reorga- 
izarea a adus pe prim plan proble- 
la colectivelor sportive, menite să 
sigure, așa cum cere Hotărîrea 
oaza organizatorică a activității de 
lltură fizică și sport a maselor", 
legerile noilor consilii ale colective- 
■r sportive s-au desfășurat în condi- 
i'e entuziasmului deosebit al mase- 
>r largi de iubitori ai sportului față 
3 noile perspective create sportului 
in țara noastră.
Pentru oricine urmărește activrta- 

?a sportivă din țara noastră, este
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evidentă atentia deosebită care se 
acordă în ultima vreme elementului 
tînăr, grija pentru creșterea noilor 
mlădiție ale sportului nostru, din care 
vor crește campionii și recordmanii 
de mîine. Pe această linie se înscriu 
măsurile luate pentru sprijinirea acti
vității sportive școlare și extra-școla- 
re, pentru atragerea copiilor în prac
ticarea jocurilor și exercițiilor spor
tive.

Hotărîrea din 2 iulie 1957 a însem
nat de asemenea o cotitură în acti
vitatea sportivă de performanță din 
țara noastră. Sarcina de a se ocup» 
— c^j precădere — de acest impor
tant aspect al vieții sportive revine 
cluburilor. înființate în urma sarci
nii trasate de Hotărîre, ro:!e cluburi 
sportive s-au dovedit preocupate de 

asigurarea unui personal tehnic co
respunzător, a unor condiții materiale 
cit mai bune, a unor.secții puternice,

Forurile tehnice în diferitele ramuri 
de sport sînt astăzi — ca urmare a 
prevederilor Hotărîrii — Federațiile 
sportive. Grupînd în jurul lor un mare 
număr de cadre voluntare și bazîndu-se 
pe munca lor plină de pasiune și 
însuflețire, Federațiile au nu numai 
acea privire de ansamblu absolut ne
cesară, dar pot acționa eficace în 
toate problemele care privesc ramu
ra de sport respectivă. Spre deose
bire de fostele comisii centrale, Fe
derațiile nu mai sînt simple organe 
de conducere a activității loturilor 
sportive naționale.- Preocupările lor 
merg de sus piuă jos, de la sportul 

de performanță și pînă la sportul de 
masă.

înviorarea întregii noastre vieți 
sportive — rezultat nemijlocit al 
procesului de reorganizare — ridică 
cu acuitate problema asigurării unor 
condiții materiale care să corespundă 
afluxului maselor spre această utilă 
și plăcută activitate — sportul. In anul 
care a trecut de la apariția Hotărîrii. 
se constată o creștere a producției de 
materiale sportive, ca urmare a unei 
mai bune coordonări și a unor mă
suri organizatorice. Recent a fost dată 
publicității o hotărîre a Consiliului 
de Miniștri cu privire la reducerea 
de prețuri la unele articole și mate
riale de sport, înfăptuindu-se astfel 
una din prevederile documentului de 
la 2 iulie 1957. Și numărul bazelor 
sportive este în continuă creștere. 
„Luna construcțiilor și amenajărilor 
de baze sportive simple", desfășurată 
nu de mult în întreaga țară, a scos 
la jyeală nenumărate resurse, încă ne
folosite, pentru construirea terenurilor 
atît da necesare activității sportive 
de masă, S-a văzut îgcă, g„ dată cf, 

acolo unde există sprijinul conduce
rilor administrative, acolo unde există 
entuziasm creator din partea masei 
de tineri sportivi, problema aceasta 
spinoasă poate fi rezotvală cu succes.

Aniversarea unui an de la apari
ția Hotărîrii găsește procesul de reor
ganizare a mișcării noastre sportive 
în desfășurare. Masele largi de iubi
tori ai sportului au îmbrățișat cu căl
dură chemarea partidului, au contri
buit cu toate puterile la reușita unor 
importante acțiuni în cadrul reorga
nizării. In momentul d? față, toate 
aceste succese se cer consolidate, 
pentru ca noua formă organizatorică 
a sportului nostru să poată acționa 
cu maximum de eficacitate. Consiliile 
regionale, raionale și orășenești ale 
U.C.F.S., consiliile cluburilor și co
lectivelor sportive, au da'cria să con
tinue înscrierile de membri în organi
zația noastră. Trebuie spus că, în 
general, colectivele noastre sportive 
au făcut prea puțin pentru introduce
rea gimnasticii de producție. Reziifia- 
tele pozitive obținute m această oi- 
recție la unele întreprinderi din Bucu
rești, Arad, Timișoara, dovedesc că



reahzat două recorduri unioji^tle
și a cuueriri titlul de campion 
international al K.iML la care 
pornea ca favorit IOSIF SlitBU !

(Urmare din pag. 1)

și sovietici, pistolarii noștri att avut 
ambianța unei întreceri de importanță. 
Aceasta s-a văzut și din încondarca 
cu care au lup'tat pentru fleoate foc, 
dar și din... greșelile pe care le-au 
comis (trăgătorii cohsacfăți sînt stă- 
pîniți și ei da emoție în martie între
ceri 1). De pildă Ștefan Petreseu (292 
p., în manșa l-a) a ratat tin rezultat 
și mai ridicat în penultima serie (la 
4 sec.) cînd spre surprinderea lui și 
bineînțeles a noastră, a „înregistrat" 
doi ,voptar 1". Dar... mai este timp 
(astăzi... de pildă I) pentru îmbună
tățirea re-ziiMatd’r.i. Și noi sperăm a- 
ceasta I Marin DOchiliță (292 p.) și 
Gh. Lykiafdopo! (291 p.), an comple
tat „trio“-ttl fortnfieSc care ltlptă Cu 
șanse pentru primul loc alături de F. 
Kun (R.P.U.) — 293 p. și E. Haidu-

alt- 
celface 

fost mult 
zi. Intr-o 
concurent

dul lor este complet deschis. De 
fel și rezultatele (excepție 
realizat de Jozsef Vary) au 
mai slabe de-cît în prima 
Vervă deosebită, valorosul
fflagliiaf și-a surclasat partenerii ob
ținînd 95 t., grație cărora și-â asi
gurat conducerea în clasament (după 
două zile ) cil un âVans de 2 t. Concu- 
renții rotriîni Gh. Flofescu și Marcel 
Vasiliu se mențin în plutonul fruntaș 
alături de experimentați! lor adver
sari. înaintea ultimei zile de con
curs clasamentul (neoficial) are ur
mătoarea înfățișare: 
(R.P.U,) 
(URSS) 186 t.
(R.P.U.) 184 i. ț 4—5

188 ti 2. 
ț.j 3.

Dinamo București învingătoare pe toată linia 
in campionatele republicane de atletism pentru junâc
• Ce spun Clasamentele • Duelul Diname București—Știința Cluj într-o

După o finală de campionat reptl blican de juniori și junioare care a
durat trei zile încheiate și în care peste 1.000 de concureriți s-au întrecut cu

lor, în mai bine de 50 de probe, sînt atîiea lucruri 
vechi și noi — de remarcat, incit cronicarul de
- ------- J ftu ști căruia să-i acorde atenția pri-

ardoarea specifică vîrstei 
de spus, atltea aspecte — 
atletism se află în marea 
mordială.

In ceea ce ne privește,

dilemă de a

A ÎNCEPUT CURSUL 
INTERNAȚIONAL DE ARBITRI

Ieri a ftlcCpilt la București mi 
curs internațional de arbitri ofgți- 
nizat de Federația Romîiiă de i if, 
sub patronajul Uniunii Internațio
nale de Tir

1. Jozsef Vary 
VI, Zimenko 

Ede Szotfljas 
Gh. Floreseu și

Mareei Vasiliu 181 t.; 6. A. Sznuirlo 
(R.P.P.) 180 t.j 7. Raul Olivo (Ve 
nezuela) 179 t: 8—9. Z. Kiszkurno 
(R.P.P.) și T, Petelczye (R.P.P.) 
178L; 10. I. Dumitrescu 176 t.

V. GODESCU
H. NAUM

PROGRAMUL DE MARTt 
MIERCURI

ȘI

rov (U.R.S.S.)rov (U.R.S.S.) — 293 p. Dispută 
pentru primtd fdd este deci deschisă 
și spectatorii care vor fi prezenți as
tăzi pe poligmiu! Tunari Vor putea 
urmări O întrecere pasionantă între 
acești 5 trăgători, pentru obținerea 
primului loc, dar și pentru o perfor
manță de valoare, care să-i recomande 
pentru Moscova.

Un clasament (neoficial) ne in
dică următoarea ordine în prima man
șă: 1—2. E. HaiduroV 
Run (R.P.U.) 30/293.; 
chiliță și Șt. Petrescu 
Gh. Lykiardopol 30/291 
mica tide 3Q/288 p.; 7—8. 

iși 1. Țfip'șă 30/287 p. 
Montevetde (Venezuela) 
10—13, Ernesto Asfori 
Kriheli (URSS), II. Baretto (Vene 
zuela) și Z. Deak 30/282. p.

Ziua a iii-a (marți): ora 
armă liberă calibru redus, meci 
glez (senioare și juniori) ; pistol 
viteză (manșa a 11-a); talere arun
cate din șanț (ziua a 111-a, 100 buc.)

Ziua a IV-a (miefeuri) : ora 8,30 
— talere aruncate din turn (sheet)

— ziua I, 100 buc.; ora 9: armă 
lilx'ră calibru redus 3x30 senioare și 
juniori); cerb alergător 50 focuri 
simple.

LA TALERE
JOZSEF

9 ■
en-

In ceea ce ne privește, am lăsat la 
o parte, în aceste comentarii de în
ceput, eleniefltfele „clasice" ale reveni
rilor după marile evenimente sportive 
(analiza rczultăfelor tehnice, a pregă
tită conctirențiior, a organizării, popu
larizării etc.) rriuițiimiridti-ne, deocam
dată, la o scurtă pfivife asupra clasa
mentelor finale ale campionatelor — 
sinteză a marii întreceri atletice tine
rești găzduită lâ sfîrșihil săptămînii 
trecute de Stadionul Republicii. Dar 
iată mai întîi clasamentele:
. CLASAMENTUL GENERAL PE RE

GIUNI: 1. orașul București 658 p; 2. 
Cluj sto p; 3. Timișoara 455 p; 4. reg. 
Stalin 425 p; 5. Oradea 409,5 p; B. Bacău
918.5 p: 7. R.A.M. 333 p; 8. Ploești 297 
P: 9. Constanța 219,5 p; 10 Baia Mare
1.97.5 p; 11. Galați 179 p: 12. reg. Bucu
rești 163,5 p; 13. Huned'ocra 1CB p; 14. 
Craiova 132 p; 15. Pitești 101,5 p; 16. 
Suceava 88 p; 17. fașl 04 p.

CLASAMENTUL GENERAL PE CLU
BURI ȘI COLECTIVE:

juniori șl junsoare categ. 17—10 ani: 
1. Dinamo București ??S p; 2. Știința 
Cluj 171 p; 3. Rapid București 124 p; 
4. Progresul București 110 p; 5. Meta
lul I.M.S. Roman 97,5 p; 6. Dinamo Or. 
Stalin 97 p; 7. S.S.E. Oradea 89 p; 8. 
S.S.T. constanța 83 p; 9. S.S.E. ploeștl
90.5 p; 10. U. T. Arad 79 p; 11. C.S.U. 
București 71 p; 12. Recolta Tg. Mureș 
67 p; 13. TZ.'H, Bueurești 66 p: 14. 
C.F.R. cluj 57,5 d; 15. Progresul Tiftii- 
șoăra 5(1 p; 18. Metalul București 47,5 
p; 17. Spartac București 42 p etc.

juniori și junioare eatC'g. 15—16 ani: 
1. Dinamo București 131 p; 2. Șe. spor
tivă de elevi din București 123,5 p; 
3. Metalul I.M.S. Roman 107,6 p; 4. Pro- 

p; 5. S.S.E. Flo- 
Oradea K p; 7. 
70 p: 8. Științe. 
Giurgiu 55 p; 10. 
p; 11. S.S.T. Or.

Campionatele de juniori au prilejuit 
o nouă afirmare ă secției de atletism 
a clubului Dinamo București. Câștigă
tori în majoritatea probelor campiona
telor republicane de cros, condticînd 
fără înfrîrigere în campionatul pe e- 
chipe, atleții dinamoviști dețin o su
premație indiscutabilă și în acest do-

greșul București 105 
ești 8S p; 6. S.S.E. 
Frogresul TiriiișOElfă 
Cluj 58 p: 9. S.S.E. 
S.£.T. Constanța 49 
Stalln 48 p; 12. Dinamo Galați 48 p: 
13. T.C.H. București 41.5 p; 14. Someșul 
Satu Mare 33 p: 15. C.F.R. Cluj 35 p;
18. Metalul Oradea 31 p; 17. Bapid 
Ciuj 27 p; 18. Rapid București 2S.5 p;
19. S.S.E. Reșița 45 p; 28. Constructo
rul Constanța 24 p etc.

(URSS) și F.
3—4 M. Do-

5.
1 6. T. Ma--

P. Mocuță 
9. Carlos 
30/283 p.; 

(Italia), B.

30,1292 p..
Pi

UN NOU LIDER :
VARY (R.P.U.)

prevedeadi, clasamentul 
suferit, în ziua a Il-a 

este posibil ca mîine 
zi) configurația clasa-

Așa curbi
la talere ă
modificări și
(în ultima
meatului final _șă fie din nou răstur
nată. Cei mai incomodați de vînt au 

‘fost desigur taleriștii, deoarece stan-

Conferința despre 
jocurile olimpice
Astă-seSră, la ora 20, în gră-diha cîe 

vară S.R.S.G. din str. Iulius Fu cite nf. 
31 va avea joc, în organizarea S.R.S.C., 
o oortferință despre ,-,Joolurile olimpii ce 
antice și nlodcrne“. Conferențiază tov. 
Egon Horn, 
rința va fl urmata de film. Sportivii 
și activ i’șt-ii 
participe In-

activist- al U.C.F.S. Confe-

sportivi Sîrrt invitați să 
ntu.aăr cît? mai mare.

este pe deplih posibil ca gimnastica 
de producție să fie introdusă pe seară 
largă, printr-o strînsă colaborare a 
consiliilor colectivelor cu organele 
U.C.F.S. Cluburile și colectivele spor
tive au sarcina să intensifice munca 
de educare comunistă a sportivilor. 
Manifestările nesănătoase, huliganice, 
nu au dispărut complet de pe terenu
rile noastre de sport-Ivirea lor arată că 
nu a« fost încă lichidate complet rămă
șițele putredei morale burgheze în 
sport. Cluburile șî colectivele sportive, 
federațiile, trebuie să știe că orice 
concesie făeută elementelor indisci- 
plinate, care-și închipuie că-și pot 
face de cap pe terenurile noastre de 
sport, ori ce abdicare de la linia în
tronării trttei' atmosfere sănătoase, re
prezintă de căi prin care pătriMid 

morala și ideologia burgheză în 
sportul nostru. In munca de educare 
a sportivilor, cluburile și colectivele 
au datoria să ceară sprijinul organi
zațiilor de partid șl de U.T.M. F.le 
trebuie să vegheze ca sportivii să fie 
i^emplu d? conștiinciozitate în mun
că, să s" situeze in primele r’nd'”-i 

"Me întrecerii socialiste. Rezid-

Cu cinci zile înaintea triunghiularului atletic
-Romîniafeminin Cehoslovacia-

Meciul atletic triunghiular dintre 
e hipele ferhîrfîne ale Cehoslovaciei, 
Faliei și Romîniei a ajuns în acest 
an la cea de a treia ediție a sa. 
După Napoli în 1956 (Cehosloyacia — 
Italia 51:41; Cehoslovacia — Romînia 
50:43, Italia — Romînia — 53:39) și 
Bu€iifesti în 
lia 49,5:43.5; 
cia 52:52; 
48:45) acum 
Brno din Cehoslovacia 
această frumoasă întîlnire.

Cu cinci zile înaintea acestui eve
niment este bine să facem o scurtă 
trecere în revistă a ultimelor rezul
tate înregistrate de atletele noastre. 
La sprint, Ioana Luță este atleta 
nr. 1. Rezultătete ei de ia Cluj 12.1 
și 25,1 (la ambele probe cîte o zeci
me a despărțit-o de recordurile țării) 
o anunță capabilă să obțină perfor
manțe și mai bune și locuri fruntașe 
în clasamentele întrecerii.

Lă 800 m. nu vom prezenta pe 
Florica Oțel și pe F.lisăbefâ Bitdâ- 
Țodorof, dar Georgeta Dumitrescu și 
Marilis Cuțiti, judecînd prin prizma 
ultimelor lor rezultate (2:11,9 și, res
pectiv, 2:12,3) se pot comporta la

1957 (Romînia — Ita- 
Romînia — Cehoslova- 
Cehoslovacia — Italia 
este rîndul orașului 

să găzduiască

latele bune obținute în amd care a 
trecut de la apariția 
linia dezvoltării sportului 
nu ne pot împiedica să 
mod cfifîc lipsurile care se manifestă 
încă în această problemă. O 
colectivele sportive n-au renunțat la 
atitudinea formată față de spor
tul de masă, șî se rezumă în conti
nuare la a se achita de diferitele 
„mobilizări11, în loc să caute forme 
cît mai atractive de atragere a sala- 
riaților și membrilor lor de familii în
tr-o activitate sportivă continuă. Unii 
directori de școli și profesori de edu
cație fizică nu se străduiesc să asi
gure condițiile necesare pentru că ac
tivitatea sportivă â elevilor — în o- 
rele de educație fizică și in afara lor 
— să se desfășoare ta un nivel cores
punzător. Angrenarea elementului fe
minin în sport continuă să fie ne
satisfăcătoare. De la 2 iulie 1957 și 
pînă astăzi sportul rominesc a obținut 
o serie de succese pe tărîm interna
țional șî este suficient să amintim 
comportarea delegației sportive din 
R r> ”, |a .lacurile sportive de ta 
Mosccva, victoriile repurtate la Jo-

liotărîrii pe 
de mase, 
privim în

parte din

înălțime. R»cordmana noastră la 80 
m. g. Ana Șerban. aida de etirînd 
restabilită de pe urma unei boli, nil 
a atins încă o formă acceptabilă, 
așa că la această probă vom fi repre- 
zentați de Liana Szabo și Ahtoă- 
neta Dragomirescu, ultima mareînd 
în acest an un progres sensibil. La 
înălțime, Iolanda Balaș este virtuală 
câștigătoare, dar ea trebuie să confirme 
la Brno retordul de 1,80 m de la 
Cluj, obținînd un rezultat cît mai 
bun. La fel și Eva Mayer pentru re
centul său rezultat de 1,60 m. Ana 
Coman este principala favorită a în
trecerilor de la greutate (14,88 m. 
în 1958), țar de la Paraschiva Simi- 
onescti (47,03 m) așteptăm un nou 
record la disc. Este interesant 
vedem ce va face Marți Diți la su- 
lițm, deoarece după accidentul de la 
Varșovia, abia ieri ea și a reluat an
trenamentele.

Meciurile de la Brno cu Cehoslova
cia și Italia sînt grele, fără discuție, 
dar fetele noastre — coficurînd Ia 
valoarea lor normală și străduindu-se 
pentru rezultate, cît mai bune — 
not spera îrffr-o comportare cît maț 
frumoasă. Așteptăm și noi cit toată 
încrederea.

să

curile Mondiale Universitare de la 
Paris, rezultatele onorabile ale echi
pei noastre în „Cursa Păcii11 și altele. 
Totuși, la box, volei, fotbal, rezultătete 
sportivilor noștri fruntași au fost în 

vreme necorespunzătoare. A- 
se datorește scăderii exi-
an trenor 14 or în procesul

IliHli
Fede-

ultimă 
ceasta 
genței 
de ins truire-an trena men t, l ipsei 
control sistematic din partea 
rațiilor asupra modului cum se desfă
șoară pregătirea în cluburi și colec
tive, desfășurării la un nivel necores
punzător al campionatelor republicane 
și a altor competiții interne.

Document izvorît din realitatea vieții 
sportive din țara noastră, Hotărîrea 
din 2 iulie 1957 reprezintă un minu
nat îndreptar în munca 
ce activează pe tărîmul 
și sportului. Profund 
partidului și guvernului 
neprețuit ajutor 
sportive, să nu 
efort pentru a 
Hotărârii pentru 
organizatorică, sportul romînesc să 
obțină victorii din ce în ce mai im
portante.

tuturor celor 
culturii fizice 
recunoscători 
pentru acest 

dat mișcării noastre 
precupețim nici un 

da viață indicațiilor 
ca. în noua sa formă

nouă versiune • Bravo Romăt

Roman condusă de inimosul antr. 
Olimpiu Constaniinescu-foehoi. 
locuri fruntașe în toate c.lasamen 
câștigători ai mai multor titluri, 
niofii din Roman au demonstrat c. 
pot obțihe rezultate excelente în 
tism chiar fără „tradiție11 și „dofid 
atunci cînd există însă dragoste 
perseverență pentru acest spbrt. B 
Metalul Roman I

Rezultatele conctirențiior care atl 
prezentat școlile sportive de elevi 
București (antrenori profesorii ,lv 

Valentina foni șea, D-tru Gi 
Andrei

Filip,

întrecerea finală a elergătortfor pe 
8O0 rn. Zoitan Jarosieoici (C.F.R. Cluj), Ciștigă- 
torul probei, este acum al treilea, in 
meniu al juniorilor. Este im merit 
deosebit al conducerii clubului câ a- 
cordă atletismului prețuirea cea mai 
înaltă, feste mehitnl entuziaștilor an
trenori, profesorii Ion Benga Băruh 
Elias și Alexandru Stoenescu, care 
pregătesc cu toată conștiinciozitatea 
pe cei care vor prelua „ștafeta11 de la 
Wiesenmayer, Săvel, Pop, Grecescu, 
Birdău sau... Alexandru Stoenescu.

Dacă reprezentanții Știiiiței Clitj 
(antrenori dr. Ion Arnănt, Ad. A’o- 
vacSf Ion Moina, Enteric Sulzberger) 
sînt în întrecerile de seniori principalii 
advefsari ai dinamoviștilor, și de data 
aceasta și juniorii cltijeni au atins o va
loare ridicată, situîndu-se în toate 
clasamentele (cu o singtiră excepție) 
imediat după cei de la Dinamo Bucu
rești. Clubul 
(antfehofi , 
nescu) și-a < 
pinieră de 
nostru.

Marca revelație a campionatelor a 
constifuit-o însă echipa Metalul I.M.S.

1 bucureștean Progresul 
Nicolae G'urău și Th. Io- 
confirmat renumele de pe- 
cadre pentru atletismul

Sebeși, C-tin Spirh 
Oradea (antrenor /.. 
Iau Kiss), Ploești (a 
nor prof, Mircea Smi 
dovedesc cît de imprt 
este aportul acestor 
nități școlare la pre 
sul atletismului nosfr 
arată încotro trebuie 
dreptată atenția foru 
conducătoare ale ac 
sport.

Comportări pentru 
merită laude au avi 
echipele de jiuTori R 
București (antrenori i 
Osiac și George Bt 
nu), S.S.T. Const 
(antfenof Gh. Slttoiet 

Orașul !
Lad. Or

Dinamo
(ăâitfenor ___ _
Progresul Timișoara 
trenor
Recolta
trenori
Mircea 
despre 
și colectivele sportix 
care atleti&ihiil flit se 
ră de considerația ct 
tă nit măi este nevo-

Alex, Parul
Tg. Miifeș

1. Buzthlgrl 
Buhlea).

regiunile, citii

pluton.
aducem exemplificări. Clasamente 
mai sus aduc itWtUHi clare, ii 
testabile și — uneori — acuzato

ROMEO VILA! 
IAC1NT MANOLI

A APARUt
Revista ilustrată de sport

STADION
Nr. 12
Din sumar:

O

Emoții în lumea voleiului 
Griji îrt sportul nautic 
Campionatele internaționale 
tenis
Itebiada
Sărbătoarea atletismului sco 
Fotbal... Fotbal .. Fotbal... 
Televizorul „Stadionului" 
Cuvinte înscrucișate, umor t

Cum se face gazonarea unui tem
Pentru a răspunde acestei întrebări ce frămîntă multe colective sp 

five dornice să-și îmbunătățească bazele sportive, ne-am adresat specialii 
lot de ta Întreprinderea de exploatare a bazelor sportive. Și iată cîteva s 
furi folositoare:

Gazondrea șe poate face în două fe
luri: prin îpsăiuînțare și prin brăzduire. 
Iiisăinînțarea oferă avantajul unui pro
cedeu mult mai ieftin, în schimb tere
nul gazonat astfel trebuie menajat 
tiinp de circa 6. luni: brăzdtiirea, mai 
scumpă, permite în schimb folosirea te
renului după 2—3 săjotămîni. PREGĂ
TIREA TERENULUI este aceeași pen
tru ambele procedee: primăvara sau 
toamna (unde sînt posibilități de udare 
se poate și vara), terenul trebuie scari- 
ficat și biii8 fîivdlăt (sah Bombat țtCri
tm scurgerea apei pe terehiiriltS' nedre
nate). Neapărat trebilie Să existe nil 
strat de 10—15 om. pămînt vegetal la 
suprafața terenului. INSAMUnȚÂREA 
se face pe terenul altfel nFegătit. S6 
folosesc 80— TOO gr. sămînțd pe metru 
pătral. Se îiilrebuiilțează sditiînță de 
gazon care este bine să tie amestecată 
în proporție de 5—10 la sută cu trifo- 
lium repens (trifoi pitic). Se așterne 
deasupra un strat de 1,5—2 cm. păliiînt 
vegetal amestecat" cu rtiraniță (bă
legar phtrificat), apoi se cohipresează 
cu un compresor manual sati mecanic. 
Se udă de 2 ori pfe zi (diritineăța și 
seara) pînă la apariția ierbii. Cînd 
iarba crește de 15 cm. se cosește. 
Pentru a dotia coasă se așteaptă să 
crească din nOti la 15 cm, după cate se 
tunde săptămînai de preferință cit ma
șina. După cum stih menționat, țereiitd 
se Va da în folosință abia la fi Itttii de 
Ia îhsătuînțare.

BRAZDUIRFA necesită aceeași pre
gătire â terenului. Se aleg apoi braz-, 
dele de pe islazuri bătătorite de vile 
cornute și se extrag patrate de 25/25 cm 
cu o grosime de 3—5 cm Recoman
dăm culegerea brazdelor de pe islazuri 
călcate de vile, pentru că pe astfel de

tereiluri iarba este mai deasă, nia 
gafă, din cauza „cornpresării" prii 
pitele cornutelor. Se vor alege br 
cît mai frumoase, mai curate și 
buruieni. O dată ’ adiise brazdei, 
trece la placarea terenului, aviui 
grijă să nu rămînă spații prea 
între plăci. După brăzduire se ași 
un strat de 1—2 cm. mraniță a 
fecală cu sămînță d; gazoil și se < 
presează. Se udă de 2 ori pe zi 
de 15—20 de zile, după care teren, 
poate da în folosință. Și în căzu 
renurilor gazonate prin brăzduire 
necesară hindered siijîtăruînală; de 
ferință cit mașina. I imderea are si
de a înlesni legarea ierbii și de a 
tari firul și este liiiie să se facă nt 
coâsa, operație cate cere un fir de i 
mai lung ca mașina. Mașinile man 
de tuns iarba reprezintă o inVe> 
minimă (o mașină costă 3—100 
dar foărle necesară uniți teren gaz.

Un ultim detaliu: se preferă pr 
vara sau tbdtlina pentru gazon 
terSHilrilhr în scopltl de a se asigiir 
pe cale naturalii umezeala strici ri 
sară; ca sămînța sail brazdele să pr 
și să rodeist-ă: In orice caz tre 
făcut stropitul terenului. In zilele 
duroase, el se va face dimineața j 
la ora 9 și diipii amiază de la ora 
In zilele fioroase sail răcoborfse ud: 
ter-hidlii sd poate face’ oricând.

Și o precizare: gazonarea eslc < 
perație costisitoare și orice neglij- 
în întreținerea unui tereii pazOhăt ui 
duce la" irosirea fondurilor illVes 
Asupra acestui subiect — întrețin-, 
terenurilor — vom reveni.
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IULIE 1957 —2 IULIE 1958. J
un an in urmă, în cartea de aur a mișcării sportive din țara I 

loastră a fost scrisă o filă nouă, luminoasă. Pentru sutele de mii\ 
te sportivi și activiști sportivi a fost atunci zi de sărbătoare. In/ 
<ri însuflețite, maiete de sportivi an salutai cu nemărginită bucu-l 
tărirea Comitetului Central al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri/ 
R. cu privire la reorganizarea mișcării de cultură fizică și sport, j 
ire oraș, în fiecare comună, tineretul sportiv s-a angajat să mun-1 

cu dragoste pentru traducerea in viață a tuturor sarcinilor cu> 1 
in Hotărîrea din 2 iulie 1957. S
trecut un an /... Cu sprijinul organizațiilor de partid, al J 

ațiilor U.T.M. și sindicale, cu ajutorul sfaturilor populare, al mi- \ 
or și departamentelor, cu aportul miilor de cadre obștești, miș- l 
ie cultură fizică și sport a reușit șă obțină succese importante \ 
mul înfăptuirii sarcinilor cuprinse in Hotărîrea din 2 iulie 1957./ 
nfindrie pentru fiecare dintre sutele de mii de sportivi sau activiști 1 

! să poală raporta astăzi — în pragul aniversării unui an de la/ 
i Hotărîrii — realizări dintre cele mai frumoase — contribuții J 
inte la continua întărire și dezvoltare a mișcării de cultură fi- f 
sport. j

r-o astfel de zi, cînd trecem în revistă aceste succese, gîndurile\ 
ale tuturor se îndreaptă cu dragoste și recunoștință spre Partidul 

iubit, spre Guvernul țării noastre al căror sprijin și dragoste pă- 
;ă reprezintă cea mai puternică chezășie a înfloririi sportului în 

noastră Patrie.
in

6.836 colective
364.506 membri
„Organele de partid re

gionale, raionale și orășe
nești, precum și din instituții 
și întreprinderi vor trebui să 
sprijine efectiv alegerea, con
stituirea și funcționarea noi- 

_ lor organe ale mișcării spor
tive. .“
(Din Hotărîrea din 2 iulie 1957)

anul
cese

Sportul de masa,
un drumpe

,,Colectivele sportive vor 
pune în centrul activității lor 
introducerea gimnasticii de 
producție, atragerea oamenilor 
muncii în trecerea norme
lor G.M.A., participarea la 
spartachiade, manifestații
cultural-sportive, precum și 
alte forme atractive și re
creative ale sportului de 
masă“.

(Din Hotărîrea din 2 iulie 
1957*,.

sănătos

6 imnastica de producție, ou un 
an în urmă — în stadiu expe
rimental — era practicată doar 

în vreo două unități de producție. 
Răspunzînd cu entuziasm sarcinilor 
trasate prin Hotărîre, activiștii spor
tivi au reușit să dezvolte această ac
tivitate în numeroase centre ale tării 
angrenînd peste 10.000 de muncitori. 
Organizațiile de partid, conducerile

sportive,
a?

sue
de în- 

De la a- 
1957 și 
au deve-

UCFS.
2 iulie 
trecute
1.264.506 oameni

șî. 
dez- 

a-

pala sarcină a Consiliului Ge- 
al al U.C.F.S. era — conform 
ruinărilor cuprinse în Hotărîrea 
die — crearea unui nou cadru 
toric al mișcării sportive, 
corespundă în întregime ac- 

tape de dezvoltare a sportului 
i noastră. Sub conducerea 
ui, primind un ajutor prețios 
lea organelor și organizațiilor 
sindicale. Consiliul General 

. a desfășurat o rodnică mun- 
eorganizare. La sfîrșitul lunii 
cînd se organizaseră majori- 

iunărilor generale pentru ale- 
rganelor sportive în colective, 
sgistrase o participare de 
oameni ai muncii, fiind aleși 

siliile colectivelor sportive 
membri (dintre care 6.961 fe- 
r în comisiile de revizie un 
de 19.790 de membri. In gene- 
intreaga tară au fost consti- 
nă la 1 iunie 1958 un număr 

» colective sportive ceea ce re- 
i o evidentă creștere față de

69.267 
în 

față 
față 

cu

trecut (6.263). De frumoase 
s-a bucurat și acțiunea 

scriere de membri în 
parifia Hotărîrii din 
pînă la sfîrșitul lunii 
nit membri ai UCFS
ai muncii de la orașe si sate, cifră 
care depășește cu mult numărul mem
brilor de colectiv sportiv existenți la 
30 iunie 1957: 950.114. Printre regiu
nile care s-au evidențiat în acțiunea 
de înscriere a membrilor în U.C.F.S. 
se numără: BAIA MARE cu
membri față de 31.477 cîți erau 
iulie 1957, ORADEA cu 80.421 
de 49.388, CRAIOVA cil 98.562 
de 82.023, oraș BUCUREȘTI
146.100 față de 95.938, HUNEDOARA 
cu 50.640 față de 36.823 etc. (In gra
ficul alăturat pot fi, de altfel, urmă
rite procentajele de îndeplinire a an
gajamentelor luate de regiuni pe a- 
nul 1958).

Aceste importante succese realizate 
în reorganizarea mișcării sportive au 
fost completate de alte victorii care 
au contribuit efectiv la consolidarea 
colectivelor sportive — unități de bază 
ale mișcării sportive.

Firește, în aceste condiții activita
tea sportivă din întreprinderi, fabrici 
și uzine, din școli, sate sau comune

„Una dintre sarcinile prin
cipale ale U.C.F.S. va. fi dez
voltarea mișcării sportive din 1 
mediul sătesc".
(Din Hotărîrea din 2 iulie 1957)

tăzi, la un an de la apariția 
lotărîrii Comitetului Central 
1 P.M.R. șt a Consiliului de 
/■’al R.P.R. cu privire la reor- 
ea mișcării sportive, în satele 
unele patriei noastre există 
elective sportive în cadrul ca
ptivează 406.649 membri ai 
înscriși pînă la 1 iunie 1958.. 
isă muncă pentru reușita acțiii 
înscriere în UCFS a colectivi?- 
.ăranilor întovărășiți, muncitori 
i, țărani muncitori, au destă- 
îndeosebi regiunile Craiova, în 
ti fost constituite 449 colective 
e ou 55.144 membri ai UCFS, 
139 colective cu 29.206 membri, 
: 326 colective cu 30.426 mem- 
Suceava: 229 colective cu 26.074 
i. In general, numărul membri- 

înregistra o creștere conside 
în urma măsurilor luate pen- 

ganizarea dc colective sportive 
mai în comune, ci și la sate. 
» subliniate, de asemenea, im- 
tele măsuri luate de către 
pentru dezvoltarea sportului 
Astfel, s-a alocat un fond de 

1.000.000 lei pentru 
ze sportive la sate, 
pentru înzestrarea

cti material și

la sate (cu prilejul încheierii con
cursului vor fi alocate, de asemenea, 
premii de peste 1.000.000 lei). O altă 
interesantă inițiativă: „Cupa Moldo
vei" care se bucură de un frumos 
succes chiar din etapa pregătitoare. 
In această lună se va organiza și un 
curs (în cinci centre) cu 1.000 de în 
vățători de la sate care predau edu 
cația fizică. Sportul la sate se desiă 
șoară astăzi cu o intensitate deosebi 
tă și bilanțul succeselor înregistrate 
confirmă încă o dată entuziasmul cu 
care oamenii muncii 
răspuns

de la sate au 
iulie 1957.

construirea 
s-au repar 
colectivelor 
echipament

peste 2.000.000 Ici, s-a orga- 
„Concursul bilanț" care va sti 
puternic activitatea sportivă de

toate regiunile la nivelul sarcinilor 
cuprinse în Hotărîrea din 2 iulie 1957.

O intensă activitate au desfășurat 
organele UCFS și colectivele sportive 
pentru atragerea oamenilor muncii la 
manifestat'i cultural-sportive, precum 
și la alte forme recreative ale spor
tului de masă. In multe regiuni 
sînt Cluj, Suceava, Constanța 
sînt organizate campionate

întreprinderilor, organizațiile UTM și 
sindicale din diferite fabrici și între
prinderi din orașele București, Timișoa
ra, Gluj, Sigliet', Satu Mare, Rîmnicu 
Vîlcea, Iași, Bîrlad, Graiova, Buzău, 
Pucioasa, Tîrnăveni, Arad sau Bacău 
și-au adus prețioasa contribuție la 
introducerea gimnasticii de 
activitate îmbrățișată cu 
de masele de muncitori, 
nu este decît un început.
gimnastica de producție va căpăta o 
extindere mult mai mare. Hotărîrea 
din 2 iulie 1957 a creat un puternic 
stimulent și în desfășurarea competi
țiilor de masă. Astfel, la întrecerile 
din ediția de iarnă 
au 
Și 
lei 
de
peste 2.000.000 de tineri și tinere.

In ceea ce privește activitatea din 
cadrul complexului G.M.A., se poate 
spune că în unele regiuni cum sînt: 
Regiunea Stalin, București și Baia 
Mare numărul purtătorilor insignei 
G.M.A. a crescut simțitor. Este ne
cesară însă impulsionarea acestei ac
tivități pentru ca ea să se

producție, 
entuziasm 
Și acesta 
In curînd,

a Spartachiadei 
participat peste 1.500.000 de tineri 
tinere, iar în întrecerile ce

de a I-II-a ediții a Spartachiadei 
vară se scontează participarea a 

si

a cunoscut o puternică înviorare 
îndeosebi, sportul de masă s-a 
voltat pe baze mult mai largi în 
cest interval de timp.
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de casă 
ale colectivelor care atrag mii și mii 
de muncitori pe terenurile de șnort. 
„Duminicile sportive" care au loc în 
tot n*ai multe comune sînt, de aseme
nea. o bună metodă de popularizare 
a sportului. Festivalurile sportive — 
cum este, de exemplu, cel organizai la 
Rădăuți —, festivalurile cui tu ral-spor
tive care, printr-o strînsă colaborare 
cu organele și organizațiile UTM cu
nosc un succes tot mai mare, Sparta- 
chiade rezervate fetelor, excursii sau 
ieșiri pe diferite terenuri unde 
organizate nenumărate întreceri 
sportivi începători, toate acestea 
creat un puternic reviriment în activi
tatea sportivă de masă și au contri
buit la reducerea simțitoare a numă
rului de colective în care masele de 
oameni ai muncii erau doar rareori an
grenate în practicarea sportului.

sînt
între

au

ii i ii ii iiiiiiiiwiiiiiimB

52.957,

2.000.000 de membri ai l S. — pină las,lrșțliil 
anului — iată angajame ritul pe care și l-a luat 
mișcarea sportivă. Reali zările obținute piuă acum 
sînt o garanție că aceas tă cifră va fi depășită.

In întrecerile din cadrul tradiționalei competiții 
de masă — Spartachiada tineretului —• zeci de mii 
de oameni ai muncii practică voleiul, oare iși ciș- 
tigă tot mai multă popularitate.

Federații și cluburi sportive puternice
condițiunii sarcinile, ele au fost înca
drate cu personal tehnic si adminis- «vuiu ocuvxneț mc a ®c Mk-Mp-a * . . •

de activitatea sportivă de per- .tratlV bine calîllcat Șl 
toate eforturile pentru ca în munca 
acestor organe să fie 
larg activ obștesc, mult mai numeros 
decît în vechile comisii centrale, com
pus, în general, din activiști compe
tent! (antrenori, arbitri, instructori) 
și din oameni atașați sportului res
pectiv.

In această , direcție acțiunea de re
organizare este în plină desfășurare: 
s-au terminat alegerile birourilor de 
secții în cadrul colectivelor sportive 
și acum au loc conferințele comisiilor 
raionale șt orășenești pe ramură de 
sport. In munca federațiilor s-a făcut 
un apreciabil salt calitativ, cu toate 
că — mergîndu-se pe linia descentra 
Uzării — numărul de probleme pe 
care le au de rezolvat aceste organe

„înființarea de cluburi spor
tive — persoane juridice — 
avînd sarcina de a se ocupa

formanță“... .Transformarea 
actualelor comisii centrale pe 
ramuri de sport în federații 
sportive. ..Federațiile îșl vor 
baza activitatea lor pe mun
ca unui număr mare de ca
dre voluntare care vor acti
va în cadrul colegiilor și co
misiilor lor..."
(Din Hotărîrea cK>i 2 iulie 19-57) 

nființarea federațiilor și a clubu
rilor sportive, iată două sarcini 
de o importanță capitală privind 

dezvoltarea și întărirea activității 
sportive de performanță. Mergînd pe 
linia înfăptuirii lor, au fost organi 
za te pînă acum 24 de federații spor
tive, foruri tehnice importante în ra
murile de sport respective. Pentru ca 
să-și poată îndeplini în cele mai bune

I

Hotărîrii
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Tinerii din comuna ( uza Vodă (raionul Călărași) se întrec in spec

taculoase curse tie galop. Sportul călare, este practicai in lot mai multe sate 
și comune.

s-au depus

angrenat un

SPORTIV A“

i

formă nouă, frumoasă și deo- j 
sebit de atractivă de angre- ! 
nare a tineretului de la sate ? 

in practicarea diferitelor sporturi: 1 
„Duminica sportivă". Pretutindeni, j 
acolo unde au fost organizate, „Du- j 
minicile sportive" s-au bucurai de J 
tot succesul constituind adevărate ’ 
sărbători sportive. |

S-au evidential în special regiu- | 
nile PlTEȘTlj BUCUREȘTI, CRA- < 
IOVA, SUCEAVA, unde asemenea J 
intîlniri ale tineretului au început | 
să facă tot mai mult parte din | 
viața sportivă a multor sate și co- { 
mune.______ _ __________________ _____

a crescut considerabil. Conștiente de 
sarcinile lor, federațiile sportive nou 
alese au luat hotărîri importante pri
vind sporturile respective, hotăriri 
care au făcut să crească autoritatea și 
prestigiul acestor foruri tehnice.

Cit privește cluburile sportive, suc
cesele înregistrate sînt la fel de fru
moase. Există fn prezent 17 cluburi 
organizate în București și în diferite 
centre ale țării: Timișoara, Cluj, Tg. 
Mureș, Satu Mare, Galați și altele. 
In cadrul acestor cluburi își desfă 
șoară activitatea peste 200 de secții 
pe ramură de sport, încadrate cu an
trenori și instructori cu o înaltă cali
ficare. Este suficient să amintim că 
unele secții au cîte 2 sau 3 antrenori. 
In afară de-aceasta, pentru a se pu
tea asigura creșterea calitativă în 
sportul de performanță, toate cluburile 
au tehnicieni coordonatori. în marea 
lor majoritate absolvenți ai I.C.F. 
De asemenea. în cluburi există toate 
condițiunile pentru a se putea desfă
șura o rodnică muncă pe tărîmul 
sportului de performanță: terenuri, 
ech’pament, material sportiv.

Prin organizarea cluburilor au 
reînviate și frumoasele tradiții 
sportului muncitoresc, cum este 
zul la Galați. Rădăuți și în alte 
tre. Permanenta preocupare a ; 
tor cluburi față de problema creșterii 
de noi cadre talentate și capabile să 
dea cu succes bătălia performanțelor 
sportive înalte, iată o altă și impor
tantă sarcină. Zecile de secții de ju
niori și pitici în care sînt angrenați 
fiii oamenilor muncii sînt expresia 
v:e a îndeplinirii acestei sarcini și. 
garanția viitoarelor succese.

fost 
i ale 
: ca-.
cen 

aces-



trebule 
cît mai 
culturii

2 Iulie

„Sfaturile populare 
să asigure posibilități 
largi de dezvoltare 
fizice și sportului".

(Din Hotărîrea din 
1957).

Sfaturile populare acordă 
iprijin materni Hired mișcării sportive

seâimnă, de fapt, cuprinderea 
stei sarcini enunțate de 
tărîre? Este vorba în pri- 
I de sprijinul material di- 
are aceste organe loeale ale 

pot aduce 
terenuri și

<Se stat îl 
nsjtruirea de 
tivje. Și, trebuie să recunoaș-

i. faturile populare în marea 
■itate și-au realizat obligațiile
că la succesul pe care-1 săr- 
stăzi ele vin cu o contribuție

ii. Intr-adevăr, harta construc- 
>rtive a țării noastre a fost 
!ă în ultimul an cu valoroase 
zări. Minunata sală de sport 
tanța, prevăzută cu tot utila- 
spunzător tehnicii moderne, 
iv de legitimă mîndrie pen- 
toți. Măreața construcție si-

plin centrul orașului de pe 
arii Negre va da aripi acti- 
rortive din această regiune^ 
enea, orașele Iași și Craiova 
înzestrate și ele cu săli de 
toată frumusețea. Dar, aten- 
ilor populare nu s-a îndreptat

' reședințele de regiuni, ci 
.jmeroasele așezări mai mici 
itinsul țării noastre. De pjl-

dă, majoritatea satelor regiunii Timi
șoara sînt înzestrate cu cîte un teren 
de sport, iar comune ca Orțișoara, 
Frttmtișeni sau Recaș, folosesc adevă
rate mici complexe sportive. La fel, 
cea mai mare parte a colectivelor 
sportive sătești din regiunea Pitești 
dispun de numeroase baze sportive. 
Și exemplele nu se opresc aici.

Sprijinul sfaturilor populare s-a tă
cut simțit însă și în direcția înzes
trări) cit mai multor colective sporti
ve cu materiale și echipament. Unul 
dintre cele mai grăitoare exemple ni-1 
oferă Sfatul Popular raional Tr. 
Severin care a alocat de curînd în 
acest scop din fonduri directe, impor
tanta sumă de 130.000 Iei. Pe de altă 
parte un alt mijloc prin care s-a pu
tut manifesta grija sfaturilor populare 
pentru asigurarea și dezvoltarea ba
zei materiale sportive a fost și acela 
al fondurilor create prin contribuții 
benevole, folosite din plin în Regiu
nea Autonomă Maghiară, Oradea. 
Galați etc.

Exemplele de mai sus nu epuizează 
multiplele forme de sprijin pe care le 
aduc zi de zi sfaturile populare miș
cării noastre sportive. Este suficient 
să amintim despre activitatea secțiu
nilor de învățămînt, a cabinetelor 
metodico-științifice, de legătura per
manentă cu consiliile U.C.F.S. pentru 
a ne da seama de rolul pe care aces
te organe locale ale puterii de stat 

îl joacă în dezvoltarea culturii fizice 
și sportului.

< ' ,1

i

Sala de sporturi din Constanța —una dintre numeroasele construcții realizate în ultimul an.

Pentru dezvoltarea fizică armonioasă a elevilor!
,, Activitatea sportivă extnașco- 

lară a elevilor se va desfășura 
în cercurile și colectivele spor
tive de pe lîngă școli și în ca
drul școlilor sportive de elevi". 

(Din Hotărîrea din 2 iulie 
1057).

eorganizarea întregii mișcări de 
cultură fizică a prilejuit o cate
gorică îmbunătățire în. 

vitatea sportivă a tineretului 
dios, îndrumată de Ministerul 
vățămîntului și Culturii, C.C. al U.T.M., 
U.C.F.S. și secțiile de învățămînt ale 
staturilor populare. Hotărîrea a a- 
vut în vedere largile posibilități pe 
care le oferă școlile pentru dezvolta
rea sportului de masă. Pregătirea și

R acti- 
stu- 
In-

conștiinciozitatea cadrelor didactice de 
educație fizică precum și modul atrac
tiv, interesant, în care decur.™ orele 
de colectiv sportiv, au stimulat" gust'll 
și rîvna elevilor pentru sport. Concursu
rile de casă, tradiționalele întreceri 
între școli, dar mai ales campionatele 
republicane școlare au relevat o se
rie întreagă de talente și colective 
care constituie fala mișcării sportive 
din rîndul elevilor. Printre fruntașe 
șe situează școlile
Vîlcea (nr. 1), Moinești, Piatra Nîamț 
(nr. 1), București (nr. 1 și 20), Ti
mișoara (nr. 2), Tg. Mureș ș. a 
ai căror reprezentanți și-au înscris 
în multe rînduri numele pe tablou
rile de onoare ale campionatelor re
publicane școlare, cu performanțe me
ritorii. De asemenea, pentru dezvol
tarea activității colect elor sportive 
școlare cu posibilități materiale mai 
reduse, s-a luat inițiativa ca unele

medii din Rm.

n ■ie vii de angrenare în sport a copiilor și pionierilor!
_ co- 

p'lonierilor va fi a- 
cîe organizațiile de 

în cadrul școlilor, 
și caselor de pio-

„Activitatea sportivă a 
pillor șl 
sigura! ă 
pionieri 
palatelor 
nîeri"...
(Din Hotărîrea <Mn 2 iulie 1957)

'ilitatea practicării sportului a 
larg deschisă și pen- 

cei mici. Adevărate e- 
le-au constituit în ul- 

concursuri de amploare ca 
iada pionierilor și școlarilor 
ml concurs republican de aile- 
tru copii pînă la 14 ani. Prin 
~ea acestor interesante con- 
-a dat prilejul unui număr im- 
t de copii să se întreacă 
datul vîrstei lor fragede la 

’iscipline sportive. In ve- 
— uitării educației fizice și 
în rîndurile celor mici, Mi- 

'nvățămîntului și Culturii, C.C. 
. și Consiliul general U.C.F.S. 
'at o serie de programe care au 
ale cu succes. Nu există loca
tara noastră unde să nu se 

î de activitatea rodnică a 
sportive din cadrul școlilor 

e, primele pepiniere ale viito- 
pioni. Paralel, dezvoltarea ap- 
' micilor sportivi se face în 
mizat în cadrul numeroaselor 
le palatelor și caselor pionie- 
numai plăcute locuri de re- 

'ar și mijloace eficace pentru

specializarea timpurie. La fel de intens, 
acum în vacanță, copiii * șt pionierii au 
prilejul să se bucure de binefacerile 
mișcării în aer liber. De curînd C.C. 
al U.T.M. în colaborare cu Consiliul 
general U.C.F.S., secția sport a C.C.S. 
și sfaturile populare a luat inițiativa

de a extinde mișcarea sporirea a celor 
mici pe timpul vacanței de vară, în 
incinta parcurilor sau chiar în majori
tatea zonelor' verzi ale orașelor, fapt 
care va completa în mod fericit activi
tatea din mult așteptatele colonii și 
tabere pionierești.

dintre principalele cluburi și colective 
sportive să patroneze activitatea 
sportivă din câteva școli, și rezulta
tele de pînă acum sînt promițătoare.

Totodată, tinerii care dau dovada 
unor c: ități fizice deosebite au pri
lejul să-și dezvolte aceste însușiri 
în cadrul școlilor, sportive de elevi și 
astfel să parcurgă în cel, mai scurt , 
timp drumul spre măiestrie. Aci roa
dele eforturilor celor mai buni pro
fesori de educație fizică s-au făcut 
simțite în multe cazuri, ducînd la 
rezultate dintre cele mai bune, lese 
în evidență activitatea secției de ca
notaj a școlii sportive de elevi din 
Timișoara, a celei de atletism din 
Reșița, de handbal din Bucure,ti, de 
gimnastică din Sibiu etc. In fine, de 
curînd au luat, ființă primele cluburi 
sportive școlare la care au aderat 
cu mult entuziasm numeroși elevi. Iată 
doar cîteva exemple care ilustrează 
atenția rcordată creșterii și educării 
tineretului studios în spiritul dra
gostei pentru spo' t și a i ne! dezvol
tări cît mai armonioase.
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Un singur aspect din bogata activitate sportivă pe care o găzduiește 
Palatul Pionierilor din București.

„Se recomandă sindicatelor 
sa se ocupe de problema cul
turii fizice ca de o parte in
tegrantă a activității sindi
cale, ca un mijloc important 
in realizarea unei munci de 
înaltă productivitate, de în
tărire a sănătății oamenilor 
muncii, de folosire plăcută și 
utilă a timpului lor liber"... 
(Din Hotărîrea din 2 iulie 1937)

bazei de masă a acti- 
ive a stat în cen- 

' atenției activului
cu apariția 

la reorganizarea 
fizică și sport. <

Lărgirea bazei 
vității sportii

! c.c.s.
Hotărîrii 
mișcării 

Compett- 
crosurile. 
gimnas-

ucarea moral-politică a sportivilor
,,O sarcină importantă re

vine organizațiilor U.T.M. de 
a se ocupa de educarea mo
ral-politică a tinerilor spor-

Hotărîrea din 2 iulie
tivi*4. 

(Din 
1S57).

narate
Ute in uuui an șl
domeniul educației sportivi'- 

creșterii nivelului lor politic 
al. Organizațiile de bază 
i-au propus să îndeplinească 
sarcină trasată de Hotărîre, 
mijloace variate, atrăgătoare, 
e. Un exemplu . deosebit în 
is îl oferă regiunea Graiova, 

s-au întreprins numeroase 
te acțiuni c.u caracter edu- 
tfel, peste 21.000 de sportivi 
une au fost încadrați în 
de învățămînt politic. S-au 

consfătuiri ale sportivilor 
utul Agronomic Graiova și 
petrolifer Tg. Jiu, în care 
)ătut probleme legate de ati- 
sportivilor față de muncă și 
ă, de comportarea acestora 
ate și pe terenul de sport, 
mele Balș, Turnu Severin, 
etc. au avut loc reușite car- 
și serată sportive, care au 

un mijloc de întărire a

realizări au fost ob- 
decursul unui an și

vieții de colectiv, de împrietenire în
tre sportivii diferitelor colective. Este 
interesant de arătat că, în colaborare 
cu consiliul orășenesc U.C.F.S., s-a 
organizat la Graiova un concert 
simfonic pentru sportivi și activiști 
sportivi, cu concursul orchestrei filar
monice „Oltenia", iar la Tg. Jiu și 
Turnu Severin au avut loc cicluri de 
filme sportive romînești și sovietice.

O deosebită atenție față de acti
vitatea sportivilor la locurile lor de 
muncă ați dovedit organizațiile de 
bază U.T.AA. din regiunea Ploești 
(îndeosebi raioanele Tîrgoviște, Pu
cioasa și Cîmpina). Ridicarea nivelu
lui politic și cultural al tinerilor spor
tivi se află pe primul plan a.l preo
cupărilor organizațiilor de bază 
U.T.M. din orașul București, precum 
și din regiunile Gluj și Baia Mare.

Intr-o măsură mult mai mare ca 
în trecut, organizațiile de bază 
U.T.M. au colaborat cu consiliile co
lectivelor sportive în vederea lichi
dării manifestărilor nesănătoase, a 
abaterilor de la morală, a vedetismu
lui, a huliganismului. CoTbătînd cu 
tărie asemenea manifestări, rămășițe

ale mentalității burgheze în sport, 
organizațiile de bază U.T.M. au depus 
în acest răstimp serioase străduințe 
pentru educarea patriotică a tinerilor 
sportivi, pentru creșterea conștiinței 
lor politice și cetățenești.

irul 
dată 

privire 
cultură

țiile cu caracter de masă, 
spartachiadele, introducerea 
tic ii de producție precum și sprijini
rea colectivelor sportive cu fonduri
— atit din fondul centralizat al 
C.C.S. cit și din cotizațiile sindicale
— toate acestea constituie obiective 
de seamă ale Consiliului Central al 
Sindicatelor. In Capitală gimnastica 
de producție este pe cale de a se ex
tinde tot mai mult. Ea a și fost in
trodusă la F.C. „Gh. Gheorghiu-Dei", 
la fabrica de încălțăminte Kirov și 
la alte fabrici și întreprinderi.

Un /nare sprijin acordă comitetele 
de întreprinderi acțiunii de construc
ție a bazelo, sportive. De pildă, anul 
acesta uzinele textile „30 Decembrie"

din Arad au primit — in acest scop 
— subvenții in valoare de 70.000 lei, 
iar Trustul 
18.000 lei.
anii trecuți 
sporturi a 
sportivă a 
Sibiu, bazele sportive 
Craiova-Electroputere 
șoara etc) au fost în mare parte ter
minate în prezent. Înființarea clubu- 
ri'or sportive a stat de asemenea în 
centrul atenției organelor C.C.S. Con
stituirea cluburilor sportive Rapid. 
Progresul, Recolta, Victoria, Metalul 
din Capitală. C.S. Oradea, CS" Tg. 
Mureș. CSM Rădăuți el... se încă-, 
drează în acțiunea de reorganizare- 
a mișcării sportive din țara noastră. 
Un mijloc de folosire plăcută și utilă 
a timpului liber al oamenilor muncii 
îl constituie excursiile muncitorești. 
Comitetele de întreprinderi au pre
văzut fonduri importante pentru orga
nizarea excursiilor, astfel că in pre
zent a devenit un fapt obișnuit ca 
la sfîrșit de săptămînă numeroase 
caravane de oameni ai muncii să pe
treacă timpul liber în munți sau pe- 
litoral. Problema culturii fizice de
vine astfel in fapt o activitate spor
tivă atractivă și recreativă, o parte 
integrantă a activității sindicale din 
țara noastră.

Miner din Baia Mare.
Unele lucrări începute în 

(ca de pildă 
uzinelor 23 
colectivului

Sa1a de 
August, baza 
Flamura roșie 
din Petroșanii 
Mediaș, Ti mi

Ș
iragul victoriilor obținute în 
munca de îndeplinire a sarcini
lor trasate prin Hotărî- 
i rea Comitetului Central al P.M.R. 

} șl a Consiliului de Miniștri al R.P.R.. 
. este mult mai bogat; el cuprinde — ai-
’ doma unor pietre prețioase— succese care oglindise entu- 
L ziasinu! maselor de sportivi și .activiști sportivi pentru tra- 
’ ducerea în fapte a Hotărîrii. Cinste coleșt-velor sportive 
l— unități de bază ale mișcării de cultu'ă fizică și sport 
r— care, sub conducerea organizațiilor de partid, cu 
Vsprijinul organizațiilor U.T.M. și sindicale, ;,u dcș'așurat 
[o rodnică activitate! Cinste miilor de activiști Imitări 

de la orașe și sate care au ajutat efectiv organele UCFS 
ti în aplicarea măsurilor luate pe linie centra's pentru re- 
j organizarea mișcării sportive! De-a lungul acestui an. ac- 
ktivitatea sportivă a fost însă marcată și de o serie de 
i lipsuri de care avem datoria să ne amint'm actsm cînd 
l privim bilanțul muncii desfășurate de la apariția Hotă- 
țrîrii. In unele regiuni, ritmul înscrierii de membri în 
K U.C.F.S. este încă necorespunzător, activates din ca-

drul complexului G.M.A. s-a înviorat 
doar într-o mică măsură, prea puțin } 
s-a făcut pentru organizarea acti- 
vității sportive în pa curi de odihnă. J 
De asemenea, mai sînt lipsuri în 
munca unor colective sportive, or

gane U.C.F.S. sau comisii pe ramură de sport, undej^ 
nu toți activiștii sportivi depun aceleași străduințe, trebuie 
extinsă preocuparea pentru introducerea gimnasticii deț 
producție etc.

Privind prezentul, masele de sportivi scrutează cu în-J 
credere vi’torul 1

Minunate-/ sînt perspectivele de dezvoltare a mișcării 
de c iltdră fizică și sport. Experiența muncii de pînă 
acum de-a lungul unui an de activitate reprezintă un j 
ajutor însemnat. Lichidînd lipsurile care s-au manifestat, 
încordîndu-ne forțple, luptînd cu toată holărîiea pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasate Je partid și guvern, 
vom contribui la o și mai largă dezveli, re a mișcării de^ 
cultură fizică și sport din patria noastră. Este datoria 

noastră a tuturora !a



Vă prezentăm alți participant 
la campionatele internaționale

Pe marginea întrecerilor cnmpionatuli 
republican de canotaj academic

feroviare de box
Exact o 

de primul 
pionatelor

săptâmînâ ne mai desparte 
sunet de gong al cam- 

r______  internaționale feroviare de
box. intr-adevăr, marți 8 iulie, întt-un 
cadru sărbătoresc, ringul instalat în 
■„potcoava" stadionului Giulești va 
găzdui primele întreceri ale celor mai 
buni ptigiliști feroviari din 7 țări: 
Anglia, R. D. Geffliairtă, R. F. 
mană, Uniunea Sovietică, R. P. 
gări a, R. P. Ungară și R. 
mină. Din numerele precedente 
ziarului nostru ați aflat componența 
ciîtorva din formațiile care se vor 
alinia la startul acestei importante 
competiții internaționale. Astăzi vă 
vom prezenta încă două din loturile 
eare vor evolua în fața amatorilor de 
box bucureșteni: echipele R. P. Un
gare și R. F. Germane.

Pugiiliștii maghiari vor alinia o 
formație redutabilă, în care figurea
ză nume binecunoscute în aferia

P.

Ger- 
Bul-
Ro
ale

De ia Federația romînă 
de handbal

Analizind cele petrecute cu ocazia 
meciului dintre echipele feminine 
Steagul Roșu București șl Olimpia 
BucUreșii și avînd în vedere atitudi
nea nesportivă a jucătoarelor echipei 
Olimpia București, Biroul federației 
romîrie de hartdbal ă hotătît urmă
toarele:

1. Suspendarea secției feminine de 
handbal a ehibtiltii Olimpia București 
pentru prima etapă a campionatului 
republicați ediția 1998—-1999;

2. Ridicarea dreptului de a efectua 
deplasări peste graniță pe timp de un 
an echipei feminine Olimpia Bucu
rești, eu începere de la data de 20 
iulie a,c.

Cit privește abaterile petrecute în 
timpul joettlui, ele vor fi analizate 
de comisia de disciplină și sancțio
nate conform normelor în vigoare.

BIROUL FEDERAȚIEI ROMINE 
DE HANDBAL

sportivă internațională. Desigur, cel 
mai valoros boxer al echipei din țara 
vecină este „semiușortil" lanos Ador- 
jan. La campionatele națiorfale ale 
Ungariei, care au avut loc în lttfia 
aprilie la Budapesta, Adorjan s-a 
clasat pe locul al treilea în categoria 
sa, fiind învins la limită de campio
nul Kellner Ferenc. Boxul practicat 
de Adorijan l-a făcut pe cronicarul de 
specialitate ai Confratelui budapestan 
„Ten Sport" să-l treacă pe pugilistul 
feroviar printre Cele mai autentice 
speranțe ale boxului maghiar. Notăm 
că lartos Adorjan are 23 de arti. Prin
tre baterii feroviari din R. P. Un
gară se află și ctirtosetittil „serni 
greu" lanoș Țanțoș care are la actiu 
o bogată ' activitate internațională. 
Țanțoș s-a calificat și el în finalele 
campionatelor naționale din acest an 
cîștigînd una din „zone". Cel mai tî- 
năr pugilist al formației este PaJ 
Gydrgy (19 ahi). El va boxa la ca
tegoria ușoară. La celelalte categorii, 
formația R. P. Ungare va prezenta 
Următorii ptigiliști: Tiber Risko (mus
că), Istvart Korodi (cocoș). Jeno 
Kovacs (pană), lozsef ffortobagyi 
(sefnirfiijlocie), Laszlo Molnar (mij- 
locie-ușoară) și Beta Tatar (mijlo
cie). Echipa R.
avea. — dripă toate' probabilitățile — 
reprezentant Ia categoria grea.

R. F. Germană deplasează la Bucu
rești un lot de boxeri a căror prin
cipală caracteristică este tinerețea. 
Doi dintre pugiliștii germani, Wer
ner Huber (muscă) și Hans Alexan
der (pafiă) aii 19 arii, ălți doi, Horst 
Schmeer (semiușoară) și Heif-rrtut Seh- 
rtier (mijlocie) au 20 de ani,- iar cei 
mai... grei boxeri ai lotului, Haite 
Wilhelm (semigrea) și Karl Calisse 
(grea), au 21 de ani. In rest, echipa 
Cuprinde pe: Rudi Thielen (cocoș), 
Hans Weiland (ușoară), Heinrich 
Weyrich (semimijlocie), și Ernst Wey- 
rich (rtiîjlocie-ușoată).

Zilele acestea va fi eiinoscut și Io
tul pugiliștilor sovietici.

sportivă internațională. Desigur,

P. Ungare nu va

~ ..J--. —" - -- r - ■ "-‘I'

• Participare slabă, mai ales Jtt pro-beie feminine
• La băieți, luptă echilibrată dbar în 3 prebe
• Rivalitate sportivă rău Înțeleasă.

Lipsite de elementele principale 
care asigură — deobicei — succesul 
unui cam-pionat, participarea bogată 
și lupta echilibrată pentru victorie, 
campionatele republicane de canotaj 
academic din acest an s-au desfășurat
— în generai — Ia nn nivel necores- 
ptinzător. Această notă au imprimat-o 
în special întrecerile feminine, la care
— așa cum arătam și în cronica de 
luni — 3—4 titluri de campion au 
fost „rezolvate" prin întreceri cvasi- 
formale, în care sau n-au concurat 
decît două echipe, sau învingătoarele 
se cunoșteau... cu trei zile înainte, de 
ia definitivarea înscrierilor. Din păca
te este o situație mai veche în cano
tajul nostru feminin; am mai scris 
despre ea, dar iată că soluțiile întîr- 
zîe. In avancronica acestor campiona
te scriam că perspectivele de partici
pare sînt îmbucurătoare. Ne bazam 
atunci pe înscrierile de principiu, lată 
însă că între aceste înscrieri și pre
zența la start a existat o mate di-f-e- 
fen’ță. De unde a provenit? Cauzele 
sînt mai multe: unele cluburi sau co
lective înscriseseră de formă echipe 
la mai multe priobe, urmînd a se opri 
asupria uneia sau alteia, în funcție de 
adversar și de șansele de cîștig; cîte- 
va absențe au provenit din cauză că 
juriul n-a admis participarea unor 
sportivi care n-au prezentat la timp 
formele necesare, iar alte echipe... s-au 
retras pur și simplu (seriozitatea mo
tivelor trebuie apreciată de Federație). 
Nu ignorăm, bineînțeles, „sărăcia" tot 
mai îngrijorătoare de cadre moi în a 
cest domeniu.

Campionatul masculin 
a fost mai interesant. 
Ne vom opri însă nufnai 
asupra acelor probe care 
au reținut cît de cît a- 
tenția puținilor specta
tori. Și vom începe eu 
proba de schit 4 fără 
cîrrtiapî. Aici s-a dat- o 
luptă epuizantă între 
Voința Timișoara și C.C.A. 
Militarii au făctrt, dnp'ă 
părerea fibastfă, greșeala' 
de a declanșa finișul 
prea devreme. Ei și-ata 
asigurat astfel un oare 
care avans, dâr n-au 
mai putut rezista pe ul
timii metri finișului timi
șorenilor, declanșat fa tffl 
moment mult mai potri
vit de rutinatul F. Kap- 
ler. De remarcat că Vo
ința a câștigat în 
ciuda faptului că Ia pe
nultima lovitură Kapler 
a scăpat rama din mî- 
nă! Cu mult interes a fost
așteptată proba de 4-^1, în carie echi
pajul consacrat al C.C.A. avea de su
portat asaltul unui echipaj dibamo- 
vist în eare, în afara lui Borbș, vîs- 
lean elemente noi, vîslași maj puțin 

cunoscuți. întrecerea, extrem de echi
librată pînă la 1500 m., s-a decis pîna 
la urmă în favoarea C.C.A., a 
cărei rutină și-a spus c.uvîntu-1. Cu a- 
ceâstă victorie, vîslașii mifit-ari au des-

Alexandru 
de campion

drttl cu succes 
simpla.

Numeroși participant la „Circuitul ciclist
Hal regiunii Cluj

Peste 60 de conculeriți vor lua 
plecarea mîine în competiția ciclistă 
„Circuitul regiunii Cluj", organizat 
de către U.C.F.S. al regiunilor Ora 
dea și Cluj. t)e-a lungul a cinci eta
pe, însumînd peste 600 km, concu- 
renții vor străbate șoselele din lm-

După finala t)Cupei RtP.R.“ la rugbi

Jut Oeofeknica

Ciștigătorii „Cupei R.P.R. 
ia: M. Bliigescu, A. Marinache, 
(antrenorul echipei), R. Veluda, 
picioare), Al. Penciu, I. Dobre, 
Merghișescu, 1. Cojocarii (riadul

Șt. 
N. 
V.
de

rugbi ediția 1958 de la stingă la dreap- 
Constantin, C. Enaehe, P. Cosmănescit 
Căpușan, I. Danciu, A. Teofiloălcl (In 
Marica, R. Chiriac, C. Kramer, P.

jos).

la grămadă). Mingile obținute au fost 
perfect folosite. Ele erau fie trans
mise liniei de atac, fie trimise în tușe 
lungi, cît mai lung.i. Iar Geotehnica, 
de nerecunoscut a fost incapabilă sâ 
combată această tactică, să preia 
inițiativa. Vom da doar două exemple 
din care reiese lipsa de maturitate a 
învinșilor: a) în loc să mute jocul- 
pe înaintare (compartiment în eare 
avea superioritate numerică), Geo- 
tehnica i-a retras pe I.uscal si Nicu- 
lescu în linia de trei sferturi, încete 
cînd să forțeze victoria cu acest com
partiment: b) l-a scos pe V. Nistor din 
centrul liniei de atac, trecîndu-1 în 
linia a treia, deși acesta deține, la 
ora actuală, o formă superioară ce
lorlalți atacanți din echipă. Dacă la 
acest haos tactic mai adăugăm jocul 
foarte slab prestat de compartimen
tul deschiderii (Mateescu-Gabrie- 
lescu) vom înțelege de ce Geotehnica 
a părăsit terenul învinsă.

Și acum îrică o' vorbă despre 
triaj (adresată de data aceasta 
legiuite de' arbitri): de ce îrttri-o fi 
nală> de' cupă a fost delegat un ar 
bitru lipsit de experiența jocurilor de 
cisive ?
care 
bine

prejurimile Oradiei și Clujului. A- 
ceastă' competiție aduce o contribuție 
de seamă la popularizarea și dezvol
tarea sportului cu pedale în această 
parte a țării.

De notat că în rîndurile conturen- 
ților găsim o serie de cicliști consrt- 
crații (C. Dumitrescu și N. Vasilesou-. 
care au concurat anul acesta în 
„Cursa Păcii"), precum și tineri în 
plină ascensiune (M. Voinea, A. Mi- 
troi, V. Cohanciuc, actual campion 
republican de juniorii, A. SiUiion și I. 
Stoica). In continuare, lista paritici- 
panților cuprinde alergători cu expe
riență cum sînt: G. l-striate, I. Hora, 
I. Constantinescu, Q. Dumitru, 6. Mi- 
hăilă, Olto Bosniak, St'. Petei', G: 
Melcioc și mulți alții. Alături de a 
cești- alergători, vor partie’î-pa șj ci
cliști din școalile sportive de tineret, 
dintre' care remaricăni pe F. Cucii, S. 
Diiță, I. Zaiț, G. Crăciun și A. Zim. 
recent afirmați.

„Circuitul regiunii Cluj" se anunjă 
drept un serios examen al fondiști- 
lor noștri, în vederea unei alte corn 
petiții importante: „Cursa Seînteii".

F erenețn 
la schi/
chis seria unor fmrfibase stiecesi 
purtate de 
pionat. © ___r____  __ ___
și vîslașii de la Marirna Const 
Clasați în multe probe pe locui 
frunte, ei s-au remarcat la 8-ț-l, 
minînd ia numai 3 secunde de I 
mo. Și aici valoarea învingăh 
și-a Spus cuvîntul pe ultima pa 
cursei. Printre vîslâșii care an 
în evîdeiiță duminică dimineața 
trebuie notați Șchevitz și ’ 
(învingători la 2-ț-l), ca și 
ăriădfearii' Emil Jîvă, clâsat al doil 
Simplu, tin element ctî reale ca 

.Bine îndrumat, ei poate aspira 1 
zultate și mai bune.

Din păcate, ceea ce ne-a d: 
gîndit’- îrt zilele pet-rec.irte la Sr 
n-a foSt- numai slaba participare 
titativă la unele probe sau deze 
brut înfrecCrilori. Șt mai îngrijoră 
ni ș^au părut o Serie de manifi 
nesănătoase,- apărute mai ales în 
premergătoare campionatelor. Riv

I tea spbrfivă, rău înțeleasă, a gerte’ra 
nete manifestări-total nesportive, 
dreptul dăunătoare și străine rr 
litățiii sportive noi. Nu e cazi 
notăm aici urt șir întreg de a seri 

■ lucftlri;. ne Vom Uiulțunit Să coi 
nani uri ȘirigUr fapt, care yorbeș 
la sine: înaintea concurisului fei 
barca de dublu a colectivului 1 
a fost' pur și simiplti ciuruită c 
iul, în timpul nopții 1 De altfe 
avut impresia că — în gene' 
în canotajul academic se ce 

'serie de măsuri pentru îrtbuua-i 
atmosferei, acitialmenie nepTopicc 
voltării în rit'mul dorit a acest 
murii a sporturilor nautice, în 
avem atît de fumoase succeSe.

RADU URZIGBA

clubul lof în ace's t 
comportare bună au

M.S.) ]>entru nerespeotarea1 his: 
nilor Comisiei de box cu piiv 
deplasările îrt provirtcie și setiir 
progi'amului anunțat.
jiinour, coWtsTEt lo’cai.e m

arbi
co

Sîmbătă seara, după ce fluierul ar
bitrului a răsunat prelung, mareînd 
sfîrșitul finalei „Cupei R.P.R." la 
rugbi, pe fețele' jucătorilor militari se 

cr ittiertsă satisfacție, care' 
încununeze eforturile unei 
cucereA — în ultimii ani 
a șasea oară mult invidia- 
BucUria învingătorilor era

putea citi 
venea Să 
echipe cd 
— pentru 
tul trofeu.
determinată însă și de faptul că vic
toria a fost obținută la capătul unui 
efort de voință ca're merită a fi dat 
Ea pildă oricărei echipe. Formația 
©.C.A., care sîmbătă seara a primit 
aplauze la scenă deschisă, a avut da
rul de a-i convinge pe toți asupra 
posibilităților sale lehnico-tactice. Este 
poate cea mai rutinată echipă a rug- 
biuliii nostru, care știe să joace tactic

(FOtO GH. DUMifRU) 
oricărui adversar. Numai 
explică faptul că militari» 
că nu au fost dominați ca 
eliminării a doi din jucă- 
ci mai mult, impttnîîidu-și 

inferioritatea

Oare nit erau alți arbitri 
ar fi putut să conducă mai 
acest joc?

D. CALLIMACHI
in campionat — în meci cu Pro- 

Știința lași (deși învinsă) 
adevărată revelație. Ea a 
13—8 pierzînd însă, în cele 
cu 19—13 (8—8).

ea va face zile „grele"

SPORTUL POPULAR
Pag. 6-a Nr 3230

împotriva 
astlel se 
nu numai 
urmare a 
torii lor,
tactica, au compensat 
lor numerică și au condus ei jocul, 
așa cum au vrut. Este acesta Un me
rit incontestabil care se cuvine a fi 
subliniat, dar tot odată nici nu ne 
putem ascunde (ntai ales avînd fn 
vedele sezonul ce vine) îngrijorarea 
țață de lipsa de' preocupare a condu
cerii colectivului de a întineri echipa. 
Este singura 
s;-tă clubului

Arătăm că 
joci măi ales 
țmut—după cele două 
multe baloane îrl margine (17 față de' 
numai 9 ale Geotehnicii). și la gră
madă (23 față de 7) I Și asta cu o 
înaintare alcătuită dm 6 jucători (Șt. 
Constantin fiind retras ca mijlocaș

observație critică 
C.C.A.
C.C.A. ă cîștigăt 

silii aspect tactic.
eliminărf

âdre-

acest 
A ob- 
— mai

greșul — 
a fost o 
C'oridWs cft 
din urmă,

I-fi retur
multori echipe' divizionare. (V. Hossu— 
core'''*).

® C.F.R. Grivița Roșie a întrecut 
echipa R'ap-id Ia nn scor concludent: 
2S—0 (6—0), după o partidă plină 
de spectacidozifate. (Al. Pătilesca— 
coresp).

CLASAMENTUL LA ZI
Ufnamo' (S)
C.F.R. (2)
C.C.A (3)
Ge^telVnir^ (4)

1.
2.
3.
4. _
5. ȘiiirltEt ’ti-roișoara
6. ProgreMrt (8)
7. știința Iași (7)
9: c.S.ri. ete-e. (6)
9.

10. e;s.A P.-.eștri ne>
Au mat riiinas de 

restanțe : C.S.A.
(joi) și C.C.A.-C.F.R. (duminică).

9 8 0 1 90: 14 25 
S 8 9 0 101: 
8512 121:
8 5 0 3

(5) 9 4 0 5
9 3 15
9 2 2 5
9 1 3 5
9 12 6
9 1-16 

disputat
Ploești-Geotchnk'ă

19
18
1-7'
16
15

89: 21 
49: 71 
71: M 
42:115 
27: 77 14
18: 78 17 
21-:1"3 l-l 

două

0 AMP1 ON ATEM DT. C ATLON
ȘI PENTATLON

Federația Romînă de Atletism a ho- 
tărît că probfeîe <fih cadrtul campiona
tului republican de decatlon și pen
tatlon să se desfășoare în zilele de 16— 
17 iulie pe Stadionul Republicii din 
Capitală, și nu la datele la care fuse
seră stabilite iriițiai.

REZULTATELE PRIMEI ETAPE 
IN CAMPIONATUL CATEGORIEI

B DE POLO PE APA
Meciurile de polo pe a-pă* desfășurate 

dunlinică’, în cadrul pr iniei etape a 
campionatuliHi ©ategorlei B s-au soldat

- cu următoarele rezultate:
V uin ța Ti ni ișoara 
dărfii București 
Lined Tiirinișoara 
șoana 15—0 <3—6), 
in ța Oradea 4—2 
T.C.H. București 
(6—1), C. S. Oradea — Rapid Cluj 13—0 
(4—-6), C.F.R. Cluj — Voilnța Tg. Mu
reș 6—0 (4—0) .

Din cauza numărului impar de echi
pe, Metalul Ciuj (seria I) și C.F.R. 
Arad (seria a li-a) nu au jucat în pri-

- ma etapă.

RESTANȚA LA HANDBAL
Meciul restant de handbat masculin 

categoria B Știimța Galați — Marina 
Coiustanța s--a‘- disputat dhminiCă la 
Galați. Scor l^lf (9^-8)
SANCȚIUNI DICTATE DE BIROUL 

COMISIEI LOCALE DE ffOX
In ultirrta sa ședință1 de‘ lucru, Bird’ul 

Comisiei orășenești de bo'x d^sClltîrtd; 
printre altele, unele abateri sâyîrșite 
de antrenorii (JohStan’tin D u mutre st u 
(IpFOfU), iMe împărații (TSB); rfiie Mțu 

' (Mase Plastice) și Gh, Bidrinschi (La- 
miniorul) a Flotărît să-i sancționeze cu 
avertisment scris pentru nerespectaroa 
insîrac-’bunilor Gotrtisiei- de' b’-x.

Un ultim averi" rnont I s-a dat an
trenorului Gheorghe Preda (Voința

seft:tA I: 
progiresul Gospo- 

(4—?), Industria 
Feroviarul 

Texcita Lugoj — Vo- 
(4—1): SERIA A It-A: 
— Progresul etaj 5—2

9—7

FINALELE CAMPIONATUL 
COOPERATIVELOR MESTES

REȘTI LA BASCHET
Iritrecferile finale alo campio 

cooperativelor meșteșugărești, d 
rate la Oradea, s-au bucurat 
frumos succes și de o bună orge 
Cla«?amerttele finale: FET^E: 1. 
rești, 2. Oradea, 3: l'g. Cures’, 4 
BATEAI: 1. I1#. iSfuroș, 1. Safu 
3. B'ucrtre'Ștî. 4\ Oradea.

CATEGORIA B BA^CH
In etapa a IlI-^a a turului c 

natului categoriei B la b-asehei 
culin an fost îrtr'eeistfate urrrt-ă 
rezaitetfce : SERIA I : Voința Rn 
cea — vodința Oradea 51-53 (34-2Î 
dicina Tîm4*șoara — RC.A.B. Rv 
54-44 (28H-2’5), Voința sa-tu Mare - 
reșul Deva 55-53 (24-2Q), Voln'J
Mureș — Waipid Cluj 48-34 (25^16 
RIA A DOUA : p-oiitetwuca 
liin — Mediciaa I-oși 74-53 (38-^3), 
tul Muncitoresc Rădăuți — Șttimț 
i o Va 47-66 (25-3-5), PT^Yes al ROfȘi 
Vetfe — Awul Wegrtk Plweșft? 
(21-17), Torantirt Galați — c.-S.z 
căti 49-35.

REZULTATE DIN CAMPION. 
REPUBLICAN DE VOLf 

CATEGORIA B
VO-inVa Bacău — 

(t2 12. 8); C.-s.tf, 1
orașul st alin 3-1 

15-10): Feroviarul e« 
Negru- Pl-oeța 3-1

SEttîA I :
G-^Iați 3-9 i
E*fl4îlwhni'C<
14- 1»,- 16-14, 
ța —•• Aurul
15- 1-2, 15-12, 15-12).

SERIA A IT-A : Diflămo Cluj 
naxkio Tg. Mureș 2-3 (4 15, 11-15 
15-19, 12-15): a-epTui Rm. Vîl
v ir -• Ttl9 P'îil M-1P2 o-l (15 -12
15 5 1C -?); Ca-..A G-T.’-enlLor Timiiș-i
Vait; Ja Bucure.-, li 3 0.



ien(ie Ia |uniorii care au depășii vîrsta!
18 dintre jucătorii echipelor finaliste și-au terminat junioratul • Fapte mici dar de mare semnificație

nala campionatului republican de 
iri. disputată duminică între U. T. 
1 și Dinamo București, a dovedit 
ită în plus că această competiție a 
nit tradițională în fotbalul nostru 
an ce frece, campionatul cunoaște 
ucces tot mai mare, atrăgînd nu- 
>și spectatori cărora tinerii jucă- 
le oferă jocuri agreabile, uneori 
.interesante chiar decît partidele 
e „seniori".

O formulă bună
acest succes au contribuit și 

ele participante, dar și con- 
\?a fotbaltilui care a mauifes- 
-ohi«1ant multă grijă față de cea 
importantă competiție a juniori- 

Drganizarea în anii trecuți a unui 
donat pe țară a constituit un pu- 
’ stimulent pentru juniori și a 
'emulație în multe centre unde e- 
o slabă activitate în domeniul 

rii'pr. Multe formații din orașe cu 
e de categorie B și C au intrat ta 
ui final, a! eîștigatorilor de grupe, 
jind in sferturi de finală și chiar 
mifinale (Locomotiva Iași și Pro- 
tl C.P.C.S. București de pildă). 
;rca la sistemul de disputare de 
acesta (cu prima fază pe scară 

ă — competiții pe orașe șl regiuni,

Cădariu (stingă) înscrie al treilea gol. Portarul Ghiță, căzut la pă- 
(îti stingă), Percea (la mijloc) și Bîrsan (dreapta) privesc dezolați 
mingea se îndreaptă spre plasă (Știința Timișoara — Steagul roșu 

ut Stalin 3—2).
(Foto 1. WELBER)

ultima săptămînă de fotbal oficial..*
adar, am mirat In ultima săpiâ- 

de fotbal oficial : joi au loc: ul- 
stanță a categoriei A (Steagul 
rasul Stalin — Știința Tuni- 

i) și o restanță în categoria C 
toria Tecuci — Știința Galați), iar 
uică se dispută finala Cupei 
(. și ultimele etape ale categoriei 
C. Și cu acestea se va încheia 

ml oficial de fotbal.

Această ultimă săptămînă se că- 
r-izează însă, și prin altceva: prin 
tarea tinor jocuri recent desfășu- 

Priniul cum sc știe, este pro- 
at joi la Orașul Stalin, tmde se 
ntîlni — de data aceasta în cam- 
it — cele două echipe care dumi- 
la București au jucat în Cupă: 

nil roșu și Știința. Duminică, se 
înfrunta — îfl finala Cupei — 
res«l București si Știința, într-un 

revanșă la acel cu totul surprin- 
7—0 de acum șase zile. Jocurile 

așteptate cu legitimă curiozitate 
asionații fotbalului

Despre semifinala de la Orașul 
n (Progresul C,.S,O.) ne-a
t ieri arbitrul mec-iului, S, Segal: 
O. n-a contat decît în primele 
25 de minute, adică exapt în pe- 
'a în carp Progresul, căutlnd să-tf 
cască adversarul prin pase pe jos, 
făcuse cu Știința, nu se regăsea 

,ca nervos" — nc-,a spus Segal.
1—0 însă, Progresul a revenit la 

iortarea nsfmală, iar in repriza 
>uq a dominat net terenul. Dacă 
ta puțin, putea majora scorul1'. 
■e părere aveți despre finală?" 
U primuf rînd sînt convins că tui 
•a repeta acel 7-0 pe carp eu îl 
ider un accidenl. De asemenea, 
convins că va fi una din cele 
frumoașp finale. Acord șanse e- 
ambelor formații, deși la ora ac- 

j consider pe Progresul drept una 
cale mai bune echipe."

In timpul jocului Știința — Sțca- 
roșu, ai’trșițprși) lederijl Brplfa a 
t o remarcă justă: Știința dispune

în locul grupelor pe țară) a însemnat 
un pas înainte. Noua formă corespunde 
în primul rînd unei necesități: aceea de 
a evita în p"imă fază deplasările prea 
lungi avînd în vedere că majoritatea 
juniorilor sini elevi, și în al doilea 
rînd de a reconsidera și întări campio
natele regionale. Ceea ce s-a reușit. 
Campionatele regionale au devenit com
petiții de bază, care triază în mod ri
guros echipele calificate pentru tur
neul final. Și în acest ultim act, au 
participat cele mai bune formații de 
juniori.

Ce se va întîmpla cu ei?
Piimele etape și în special semifina

lele și finala au dovedit acest lucru. 
Poate că Sportul Muncitoresc Rădăuți 
a făcut o oarecare excepție în ceea ce 
privește pregătirea jucătorilor dar nu 
trebuie uitat că ea reprezintă o parte 
a țării unde activitatea juniorilor încă 
nu a atins nivelul celorlalte centre. 
„IN GENERAL, ne spunea antrenorul 
St. Tomovicî, noi ducem lipsă de con
tact cu echipe mai bune și acest lucru 
se reflectă in comportarea formației 
noastre".

Celelalte echipe însă, șî în primul 
rînd campioana LLT.A. și finalista Di
namo București, s-au dovedit, în an-

de rezerve (Codrean», Enăclieseu, Fi
lip, Diminescu, Mazăre) aproape la 
fel de bune ea titularii și cu ele poate 
furniza același joc simplu și eficace.

• Sportivii din. Orașul Stalin au ră
mas foarte afectați de înfrîngerea e- 
chjpei lor în Cupă. Așteaptă însă, cu 
speranțe restanța de campionat cu 
Știința pentru a se revanșa.

e Programul concursului Pronosport 
nr. 27 din 6 iulie aduce pe lingă finala 
cupei R.P.R. o noutate: prezența îatîl- 
nirilor din cadrul campionatului R. R. 
Ungare. Istă de ’altfel scurte come 
tarii despre' toate meciurile-,

J, PROGRESUL BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA TIM- (Cupa B.P.R.). Reedita
rea Intîlnirii care a avut loc cu cîteva 
zile în urmă în cadrul campionatului... 
spuiberînd speranțele la titlu ale ti
mișorenilor Dorința de revanșă ca și 
bineînțeles obținerea mult doritului 
trofeu va da elan studenților a căror 
Înaintare rămine foarte primejdioasă. 
Progresul este însă în formă, așa că 
are prima șansă. Iată de ce vă propu
nem atît ,,l“ eît si „2".

II. ȘTIINȚA CLUJ — C.F.R. TIMI
ȘOARA leat. Bj. o înfrîngere și chiar 
un meci egal ar putea priva echipa 
clujeană de promovarea în prima cate
gorie. Un motiv la care adăugind jo
cul slab In deplasare al timișorenilor 
ne determină sa acordăm studenților 
pronosticul nostru: ,,1“.

III. FARUL CONSTANȚA — FLA- 
CARA MORENI (Cat. B). Constănțeni- 
lor le este suficient un meci egal pen
tru a reintra în prima categorie. Be
neficiind de avantajul terenului, noi 
credem însă că vor obține ambele 
puncte: ,J“.

IV. IND. SIRMEI C. TURZII — 
PROGRESUL SIBIU (Cat. B). Un meci 
„calm", ambele formații avînd o situa
ție bună în prima jumătate a clasa
mentului. Cei mai indicat pronostic nl 
se pare ,,XM alături de „1" pentru gaz
de. De acord?

V. POIANA CIMP1NA — DINAMO 
OBOR (Cat B). Sc&pațJ de emoțiile 
unei eventuale retrogradări, jucătorii 
gazdă se vor mulțumi — după păre
rea noastră — cu un scor egal, echipa 
oaspe fijndu-le superioară, și ea atare 
problema unei victorii nefjind prea u- 
șoară. Dumneavoastră puteți adăuga 
eventual șl u. „1".

VI. PROGRESUL SUCEAVA — ȘTIIN
ȚA IAȘI (Cat. B). Meciul egal obținut 
in deplasare de Progresul (cu Dinamo 
Obor) ne permite să acordăm echipei 
gazdă pr;ma șansă în această Int'.inire, 
,.X“ np ar trebu. negljiat însă...

VIT. PRAHOVA HLOiSȘTl — COMB. 
POLIGRAFIC BUC. (Cai. B), Oaspeții

samblti, de o valoare bună și acest 
fapt atrage atenția în primul rînd, a- 
supra viitorului juniorilor din aceste 
echipe. Ce se va întîmpla cu ei? Se vor 
„pierde" ea afîția alții? Din echipele 
finaliste, 18 jucători (cîte 9 din fie
care) și-au încheiat duminică juniora
tul, ca și 5 jucători de la C. S. Tg. 
Mureș și 2 de Ia Sportul Muncitoresc 
Rădăuți. Printre ei sînt multe elemente 
talentate: Radu, Valcan, Bîzgu, Con- 
stantinescu, portarul Maiache (Dina
mo), Koszka, Vați, Toth, Virag por
tarul Gavrijovici (U.T.A.), Ciubotarii 
(Sportul Muncitoresc Rădăuți), porta
rul Erdely. Szakacs, Nagy I și Incze 
(C.S. Tg. Mureș). Colectivele ș’i clu
burile respective trebuie să-și facă o 
preocupare de frunte din urmărirea a- 
cestor elemente, din pregătirea și pro. 
movarea lor. Sînt jucători care, bine 
îndrumați mai departe, pot ajunge în 
Ioturile primelor echipe.

Unele există preocupare...
Pe marginea acestei probleme tre

buie să atingem ți un alt fapt, care ex
primă preocuparea față de cadre în 
ttneje din echipele noastre fruntașe, 
Penlru U.T.A. și Dinamo București 
nu-i nici o nenorocire că din forma
țiile de juniori ies anul acesta cîte 9 
jucători. In aceste secții de fotbal e- 
xistă o veche și temeinică preocupare 
pentru formarea de noi cadre, dovadă 
că la ora actuală sînt gata echipele 
care să ia locul celor care au disputat 
duminică finala! Antrenorii N. Dumi
trescu (U.T.A.), I. Nedejescu și Șt 
Stănculescu (Dinamo) și-au pregătit 
paralel și formații secunde de juniori, 
după cum antrenorii Fr. Csiki (C. S. 
Tg. Mureș) și Tomovici (Sportul Mun
citoresc) s-au îngrijit de dublurile celor 
care anul acesta își termină junioratul. 
Fste o notă bună și pentru secțiile de 
fotbal și pentru antrenorii respectivi 
și — în același timp — un exemplu 
pentru toate celelalte secții de fotbal.

Și bune ți re te...
Semifinalele și finala au prilejuit și 

alte constatări, asupra cărora vom re
veni cu alt prilej. Acum ne vom mul
țumi să subliniem patru fapte sem. 
nificative:

1. Antrenorul N. Dumitrescu l-a 
scos de pe teren pe jucătorul Virag 
(in meciul cu Sportul Muncitoresc) 
pentru că a intenționat numai să-și 
lovească adversarul. Ciți dintre an
trenorii de categorie A ' privesc astfel 
întărirea disciplinei în echipă?...

2. La sfirșiiul jocului final, primul 
gest al juniorilor arădeni a fost acela 
de a mulțumi cu căldură antrenorului 
lor, care i-a dus la victorie.

3. Antrenorii dinamoviști I. Nede- 
lescu și St. Stănculescu au felicitat cu 
toată sinceritatea pe juniorii arădeni și 
pe colegul lor N. Dumitrescu pentru 
succes.

4. Și unul negativ: portarul dinamo- 
vist Matache, la sfîrșitul jocului cu 
U.T.A., s-a dus la arbitru și l-a felici
tat în derîdere. Gest urît, atitudine 
total nesportivă, care trebuie să atragă 
neapărat atenția antrenorilor săi.

P. GAȚU

^honospori*’
retrogradează, ir-aep indent de rezulta
tul acestui meci. Un motiv in plus 
pentru „1“ solist

VIII. FORESTA FĂLTICENI — DI
NAMO BIRLAD (Cat. B). Un meci a- 
semănător c-u cel de la Cîmpia Turzii. 
Și pronosticurile noastre vor fi la fel: 
„X“ și „1“.

IX. TATABANYA — HONVED BU
DAPESTA (Camp, R.P.U.). Tatabanya 
se comportă bine pe teren propriu, a- 
părarea — cu Grosics în poartă — dînd 
de lucru tuturor înaintărilor. Meciul 
se anunță foarte disputat, șansele în- 
clinînd spre gazde care au învins de 
altfel și în tur, la Budapesta, cu 2—1.

X. CSEPE-L — SZOMBATHELY 
(Camp. R.P.U.). în tur meciul s-a ter
minat ne dec is: 1—1. De data aceasta 
Csepel speră șl are prima .șansă de a 
termina victorioasă, mai ales că joacă

Cu prilejul încheâe<ril activității 
competiționaie la fotbal I. S. Loto- 
Pronospojrt va acorda premii echipei 
campioane, echipei care va cuceri 
Cupa R.PJR. și echipei iunaliste.

pe teren propriu. După părerea noa
stră „1“ poate fi luat chiar solist.

XI. DOROGI BANYASZ — DIOE- 
GYOH (Camp. R.P.U.), O întilnire 
foarte echilibrată între formații cu a- 
părări „tari“. m această situație este 
normal ca victoria să poată reveni ori
căreia dintre echipe. Din această cauză 
indicăm ,,1“ și ,,2M.

XII. KOMLOI — FERENCVAROS 
(Camp. R.P.U.). Gazdele sînt candidate 
la retrogradare, oaspeții la titlu, in 
lur Ferencvaros a dispus cu 3—1 de 
Komloi. Și de data acegstg au prima 
șansă de a o-bține victoria și cel mult 
un spor egal

Tn încheiere anunțăm participanților 
că în revista ,,Programul Pronosport14 
nr. 220 de luni 30 iunie pot găsi nu-

prudența nu este întotdeauna... 
mama înțelepciunii

...Se juca ultima partidă a me
ciului feminin de șah România — Iu
goslavia. Spectatorii care urmăriseră 
partidele ore în șir cu nervii încordați, 
gustau acum o binemeritată clipă de 
destindere: romîncele conduceau cu 
9—6 și indiferent de rezultatul întîl- 
nirii care se mai desfășura, meciul 
era cîștigat.

Și iată că la un moment dat situa
ția din partidă ajunsese la poziția 
din diagramă :

POLIHRONIADE (R.P.R.)

BALABAN (R.P.F.l.)
Negrul (Polihroniade) arc un apre

ciabil avantaj material (doi pioni în 
plus) și unul nu mai puțin consistent 
de poziție. Trei pioni negri sfat liberi 
înaintînd nestingheriți spre linia de 
transformare unde, inevitabil, unul 
din ei trebuia să primească... basto
nul de mareșal. Da 1 Partida era ca 
și cîștigată. lată, de pildă, varianta 
cea mai simplă, aproape forțată, care 
duce sigur la victorie (negrul mută) 
45... a:b5, 46.c:b5 Ta3, 47.Rb6 (sin
gura posibilitate de a obține ceva 
contra-șanse), 47..J5, 48.a6 b:a6, 49. 
b:a6 g3, și albul trebuie să cedeze 
pentru că nu există apărare împotri
va înaintării „avalanșei" de pioni ne
gri. De exemplu: 5O.a7 f4, 5t.Rb7 f3, 
52.a8D T:a8, 53.R:a8 g2 și cîștigă. Nu 
dă rezultat nici încercarea 5O.Tc5+ 
RÎ4, 5t.Ta5 (dacă se continuă șahu-

C.F.R. IAȘI, METALUL TITAhli BUCUREȘTI 
$1 GLORIA BISTRIȚA VIRTUAL PROMOVATE 

IN CATEGORIA B
Seria I

1. C.F.R. Iași
2. Dinamo Brăila
3. Victoria Tecuci
4. Locomotiva Pașcani
5. Știința Galați
6 Textila BuhușL
7. Sportul Muncit.

Rădăuți
8. Gloria Dorohoi
9. Petrolul M'oinești

10. Steaua Roșie Bacău
11. Textila Botoșani
12. Știința I.M.F. Iași
13. Rulmentul Bîrlad
14. Oituzuj Tg. Ocna 

25 18 4 3 64:17 40
25 13 9 3 48:21 35
24 13 5 6 32:23 31
25 11 7 7 40:26 29
24 8 9 7 411:31 25
25 10 4 11 33:33 24

25 9 6 10 34:34 24
25 8 8 9 35:43 24
25 9 5 11 32:36 23
25 8 5 12 21:34 21
25 7 6 12 33:44 20
25 7 6 12 22:39 20
25 6 7 12 21:53 19
25 5 3 7 17:39 13

meroase amănunte documentare des
pre formațiile și campionatul de fotbal 
al R. P. Ungare

Totodată reamintim că începînd cu 
concursul Pronosport nr. 27 dan 6 iulie 
s« reîncepe acordarea de premii! în o- 
biecte pentru variantele cu „0“ rezul
tate. lată-le,

Pentru cele mai multe variante cu 
„0“ rezultate pe acelatși formular în 
ordine: o motocicletă de 350 cmc, în 
valoare de 11 850 led: o motoretă de 
4.550 lei și un frigider de 2.540 lei.

Prin tragere din urnă: o motocicletă 
de 125 cmc. în valoare de 9.000 lei; 
2 aragazuri cu 3 ochiuri și butelie a 
cîte 1.481 Iei fiecare; 2 aparate de radio 
„O>peireta“ a cîte 1.350 Iei flecare și 4 
ceasuri de mînă „Pobeda“ a cîte 972 
lei fiecare.
• PRONOEXPRES. Ultimul concurs 

Pronoexpres a prilejuit stabilirea unui 
nou... record în ceea ce privește va
loarea premiilor: 214.268 lei au revenit 
participantului Daniel Aurel din Orașul 
Stalin ca premiu pentru categoria a 
Il-a. Interesant de arătat este faptul 
că cei peste 200.000 lei au fost obți
nuți pe un buletin cu 3 variante (9 
lei), o dovadă :n plus a marilor șanse 
de premiere și totodată a marilor pre
mii pe care le oferă concursurile Pro
noexpres in urma aplicării noului sis
tem; 2 numere de rezervă în loc de 
unuj și 6 categorii de premii în loc de 
trei. Simplitatea participării — indica
rea a 6 numere d’in totalul de 49 — 
constituie de asemenea un mijloc de 
atragere a noi participanți și deci de 
mărire atît a fondului de premii cît 
și a premiilor pe categorii. O dovadă 
a constituit-o în această direcție și ul
timul concurs la care fondul de premii 
a fost de 906.885 lei iar premiile pe 
categorii de valori ridicate: 15.807 lei 
la cat. III 1.536 lei cat. IV etc. Nu 
trebuie uitat de asemenea nici faptul 
că pentin catcgonia I de l*a concursul 
Pronoexpres nr. 24 sînt reportați 250.600 
Iei.

DEPUNEȚI DECI ȘI DUMNEAVO r 
TRA CIT MAI MULTE BULETINE 

-’NCURSUL PRONOEXP7-F!- 
NR. 24 CARE SE ÎNCHIDE IN CAPI
TALA LA ORA 241

») Riî-'vl redactată de I. S. Loto- 
Promospoi t. 

rile, regele negiu „se ascunde" la 
ah). 5L..T:a5, 52.R:a5 g2, 53,a7 glD. 
54.a8D Dal-j- și cîștigă.

Din sală, spectatorii nu-și pot da 
seama ce se înt' -.plă pe scenă. Ad
versarele opresc ceasul de control, își 
string mîinile. „Probabil că Balaban 
a cedat" — se gîndesc ei. Stupoare I 
Pe tabla de demonstrație apare In
scripția REMIZA. Imposibili ' Demoni 
strantul a încurcat desigur cartoa- 
nele... Și totuși, acesta este rezulți- 
tul I Antrenorii echipei romîne (B; 
Menas și J. Sielberman) „Tngrijot 
rați“ că reprezentanta noastră mai a- 
vea doar 6 minute pentru restul de 
11 mutări (pînă la control) au hotărît 
să propună antrenorului iugoslav, re
miza. Și aceasta deși Polihroniade nu 
era de acord (bineînțeles) cu acest 
deznodământ voind să continue jocul. 
I.a început, maestrul Măriei (antre
norul iugoslavelor) a crezut că e... o 
glumă. Dar cînd s-a convins că pro
punerea e „serioasă", a acceptat-o.

Antrenorii echipei noastre au gre
șit. In primul rînd pentru că au frus- 
tat reprezentativa de o victorie la 
o diferență și mai mare de scor. In 
al doilea rînd pentru că au lipsit-o 
pe Elena Polihroniade de posibilita
tea de a-și înscrie în palmares un me
ritat succes internațional. ȘI, în al 
treilea rînd pentru că au dat dovadă 
de o totală și inadmisibilă lipsă de 
încredere în posibilitățile unei șahiste 
fruntașe din lotul reprezentativ.

Este bine să amintim că la șah „ra
teurile" sfat mult mai rare decît la 
totbal, de pildă. , Dar dacă într-un 
meci de fotbal un jucător „scapă" un 
gol gata făcut, f-aptul rămâne cel mult 
în_ amintirea spectatorilor care au ur
mărit faza. La șah, însă, partidele 
se notează pe fișe, se publică apoi în 
reviste sau cărți. Și oricine (care nu 
cunoaște toate amănuntele pe care 
le-am expus aici) va rejuca partida 
Balaban — Polihroniade, va sta foar
te mult în cumpănă la ultima mutare: 
„De ce s-o fi dat remiză această par
tidă ușor cîștigată ?" Și nu va înțe
lege, oricît s-ar gîndi...

VALERIU CHIOSE

Oituzul Tg. Oena — Textila Buhușl 
1—2 (0—1) — duminică

Textila Buhuși — Victoria Tecuci 4—0 
(1—0) — joi

Seria a Il-a
1. Metalul Titanii Buc.
2. Met. Tîrgoviște
3. Caqpați Sinaia
4. Torpedo
5. Gloria CFR Galați
6. Rafinăria 4 Cîmpina
7. Șanț. Naval c-ța
8. Ancora Galați
9. Confecția Buc

10. Imuni Medgidia
11. Sinteza Victoria
12. Din imo Pitești
13. Olimpia Giurgiu
14. Petrolul Pitești

Seria a IlI-a
1. Știința Craiova
2. Unirea Hm. Vîlcea
3. Met. Oțelul Roșu
4. CFR Tr. Severin
5. Aurul Brad
6. U.M. Cug.ir
7. Dunărea Corabia
8. Feroviarul Craiova
9. Rovine Grivița

Craiova
10. Olimpia Reșița
11. Flacăra Tg. Jiu
12. Indagrara Arad
13. Flacăra Oraștie

23 15 3 5 45:16 33
23 15 3 5 58:22 33
24 14 1 9 44:32 29
23 10 5 8 44:34 25
23 9 6 8 34:28 24
23 9 4 10 31:33 22
23 9 4 IC 30:36 22
23 9 3 11 40:39 21

23 7 7 9 22:35 21
23 8 4 IU 35:37 20
23 8 3 12 32:46 19
23 5 8 10 21:36 18

23 5 3 15 16:60 13

Seria a IV a

Metalul Oțelul Roșu — Feroviarul Cra
iova 0—3 prima echipă fiind suspendată.

1. Gloria Bistrița 25 17 4 4 61:20 38
2. FI. roșie Oradea 25 11 8 6 52:34 30
3. Arieșul Turda 25 9 9 7 48:36 27
4. Rapid Cluj 25 8 11 6 28'27 27
5. Textila Sf. Gh. 25 7 12 6 32:30 26
fi. Voința Tg. Mureș 25 8 9 8 40:37 25
7. Tisa Sighet 25 8 9 8 38:37 25
8. Dinamo Baia Mare 25 9 7 9 31:39 25
9. Mureșul Toplița 25 7 10. 7 27.37 25

10. Recolta Cărei 25 7 9 9 29.33 23
ltl. Stăruinta Salonta 25 7 9 9 31:41 23
12. Someșul S. Mare 25 8 6 11 38:45 22
13. Stăruinția Oradea 25 6 8 11 27:40 20
14. Chimica Tîrnăveni 25 4 6 15 36:62 14

Jiul Petroșani 
și-a început turneul 
in R. P. Bulgaria
— Meci nul Ia Toibuchin —■
SOFIA 30 (Agerp- s). -
Fchipa de fotbal Jiul Petroșani 

și-a început turneu! în R.P. Bul
garia. jucînd duminică fa orașul 
Tnlhtichin cu echipa locală „Dobro- 
rna“. Intîlnirea a 'nat sfîrșit cu 
un rezultat de- raalitatc ; 0—0

bortul popular
Nr. 3230 Pag. 7-a



Sîmbătă și duminică la Snagov

A doua ediție a concursului 
internațional de caiac-canoe 

al R.P.R.
La sfîrșitul acestei săptămîni — sîm- 

bătâ 5 și duminică 6 iulie — lacul 
Snagov va găzdui primele întreceri in
ternaționale din acest an. Este vorba 
despre cea de-a doua ediție a „Con- 
cmstriui internațional de caiac-canoe 
al R.P.R." competiție care anul trecut, 
la inaugurarea ei, a adus victorii de 
prestigiu sportivilor noștri.

Anui acesta participă același număr 
de reprezentative — patru — cu sin
gura diferență însă că două dintre ele 
sînt altele. Vom revedea pe undele la
cului Snagov pe canotorii austrieci și, 
bineînțeles sportivii noștri, în compa
nia celor bulgari și polonezi (pentru 
prima oară participanți la această com
petiție). De menționat de asemenea 
faptul că și în actuala ediție întrecerea 
este deschisă atît băiețior cît și fetelor, 
astfel încît cele două zile de concurs 
întrunesc 15 probe: 9 probe de caiac 
(băieți), 2 de caiac (fete) și 4 de 
canoe.

Oaspeții și-au anunțat sosirea în 
cursul zilei de joi 3 iulie. Pînă în mo
mentul cînd vom avea ocazia să-i cu
noaștem personal și să împărtășim ci
titorilor noștri date cît mai complete 
despre ei, am recurs la obișnuitele tele- 
grame-confirmări care, în mod la
come, ne-au informat într-o oarecare 
măsură despre numărul și... persoana 
canotorilor oaspeți. Austria de pildă 
deplasează la București un lot de 15

sportivi și sportive, din rîndul cărora 
am reținut numele soților Herbert și 
Helga Wiedemann, care ne-au vizitat 
și anul trecut, evoluînd cu succes în 
principalele probe de caiac. Vom re- 
întîlni de asemenea cuplul Severa-Lid- 
gruber (caiac dubiu băieți) și o vom 
cunoaște pe caiacista l'ritzi Schwingl. 
Dintre cei 22 de sportivi polonezi am 
recunoscut cuplul Radke-Trzecka și pe 
Anion Cebula, care își vor disputa 
șansele în concursul de sîmbătă și du
minică. Cît despre canotorii bulgari, 
(al căror număr este de 20), nu cu
noaștem, deocamdată, și numele lor. 
In orice caz, în urma recentei întîlniri 
de pe lacul Pancerovo de lîngă Sofia, 
ne putem aștepta ca sportivii noștri să 
aibă ocazia să-i reîntîlnească la Sna
gov pe proaspeții lor prieteni care sînt 
deocamdată ia începutul afirmării in
ternaționale în canotaj.

Firește că nu putem încheia aceste 
rînduri fără a menționa că țara noastră 
va prezenta un lot valoros, în care vor 
figura printre alții caiaciștii Mircea 
Anastasescu, Stavru Todorou, A. Ver- 
nescu, caiacistele Maria Navasart; 
Doina Rațiu, Cornelia Prisăcaru și ca- 
noișfii Simion Ismailciuc și Dumitru 
Alexe, campioni olimpici, N. Tarara 
etc, dornici să-și verifice stadiul de 
pregătire în vederea campionatelor 
mondiale de la Praga.

După marea întrecere a fotbaliștilor

Considerații pe marginea ultimelor jocur 
ale campionatului mondial de fotbal
E

xistă o adevărată unanimitate în aprecierile pe care le au specialiștii în ce privește noii câmpie 
mondiali. Brazilia a fost cea mai bună echipă a campionatului și, mai ales, cea mai constantă, 
acest sens pledează graficul rezultatelor de pe teren, dar mai ales, calitatea jocului prestat. 
Putem adăuga că este poate pentru prima oară în istoria campionatelor mondiale că valabilitat

un merit al fotbaliștilor brazilieivictoriei în finală nu va 
care și-au impus categoric

crea nici un fel de discuții... Este și 
superiori tatea.

A
m mai avut prilejul să scriem 
despre calitățile noilor cam
pioni. Comentatorii de radio, 

gazetarii martori oculari ai Întrece
rilor și-au epuizat aproape fantezia, 
căutînd epitete cît mai sugestive 
pentru a caracteriza pe reprezentanții 
Braziliei. Cotidianul suedez „DA- 
GENS NYHETER" l-a botezat pe 
Garrincha — „geniul fotbalului", pe 
Vava — „vrăjitorul", pe Didi — 
„marele dirijor". Mai ponderat, alt 
ziar suedez, „SVENSKA DAGBLA
DET" remarcă faptul că „...înaintașii 
brazilieni se mișcă uimitor de repede 
pe teren, schimbă locul, combină ra
pid și trag din orice poziție. Este 
imposibil să prevezi la cine merge 
mingea". In „NEPSPORT“-Buda- 
pesta găsim o remarcă interesantă : 
„Fotbaliștii brazilieni folosesc unele 
mișcări în conducerea balonului, ne
cunoscute în Europa. Fulgerătoarele 
pase sînt executate printr-o mică 
mișcare a gleznei (cu exteriorul ghe- 
tei), asemănător unui „backhand" la 
tenis de masă". Iar .SOV1ETKI

După campionatele europene de tenis de masă ale juniorilor

Un succes care creează obligații...
rdiipa 1R58 a campionatelor 

ei..oj>ene oficiale de tenis de masă 
alo juniorilor : locul desfășurării : 
Fa ,-enberg (Suedia). Data dispu
tă.-'; : 27—29 iunie. Participanți:
sp tivi și sportive din 10 țări: 
R.. U., R.D.G., R.P: Polonă, Aus- 
tr -, R.F.G., Suedia, Norvegia, Fran
ța, Danemarca ți R. P. Romînă. 
Campioni ai Europei la cele șapte 
probe (echipe juniori și junioare, 
simplu masculin și feminin, dublu 
băieți, fete și mixt) : reprezentanții 
Republicii Populare Romîne.

Fără îndoială că aceste date, desi
gur cu indicarea nominală a cîștigă- 
tori'.or vor fi înscrise la loc de frunte 
(n antîarele și scriptele Federației 
Internaționale de Tenis de Masă, ca 

* și ale celorlalte federații naționale; 
aceste date vor fi însemnate cu grijă 
în caietele pasionaților statisticieni din 
lumea tenisului de masă. Dar, tre- 
cîi’d peste valoarea indicată de re
zultatele seci ale acestei competiții de 
amploare, trebuie să subliniem incă 
o dată performanțele splendide 
realizate de Măria Golopența, Gheor- 
ghe Cobîrzan, Marian® Barasch, Ti- 
beriu Covaci și Radu Negulescu. Cei 
5 tineri reprezentanți ai sportului 
nostru au luptat din răsputeri cu tot 
elanul lor tineresc, reușind să iasă, 
biruitori în confruntarea cu speran
țele sportului cu mingea de celuloid 
de pe bătrînul continent. Nu trebuie 
uitat că la Falkenberg a fost prezent 
suedezul. Alser, cel care acum cîteva 
luni la „europenele" seniorilor de la 
Budapesta i-a învins pe campionul 
iugoslav Hrbud și pe renumitul ju- 
câtor cehoslovac Stipek; la Falken
berg a măi concurat și austriacul 
Zarikl component al primei echipe a 
Austriei, maghiarul [ancso, jucători 
și jucătoare din R. F. G. De altfel, 
antrenorul. Paneth, care a fost acum 
doi ani și Ia Opatija și Ia Paris, ne 
spunea duminică seara la telefon că

Echipa feminină de baschet 
Constructorul învingătoare 

la Kaunas
VILNIUS 30 (Agerpres). — E- 

chloa feminină de baschet Construc
ts. il și-a continuat turneul în R.S.S 
Lituaniană, jucînd la Kaunas, unde 
a întrecut puternica echipă Jalgiris 
cu 43—42. Cea mai bună jucătoare 
romînă a fost Viki Antonescu, care 
s-a dovedit o excelentă realizatoare 
Reorez ntativa masaullină a Bucu
re: țiului a fost învinsă de Jalgiris 
cu 32—70.

valoarea campionatelor europene de 
la Falkenberg, a fost incomparabil 
mai ridicată decît a celorlalte două 
concursuri. Și totuși, romînii au ob
ținut un succes desăvîr.șit, deplin. Ex
plicația ?

In primul rînd, seriozitatea. cu 
oare s-a făcut pregătirea sub. condu
cerea antrenorilor F. Paneth și Vic
tor Marcn, pregătire urmărită și în
drumată îndeaproape de antrenorul 
federal Angelica, Rozeaiw. Desigur 
că la reușita' acestei pregătiri și-au 
adus o contribuție substanțială și ju
cătorii prin stăruința, punctualitatea 
și disciplina arătată la antrenamente. 
In al doilea rînd, Cobîrzan, Covaci, 
Negulescu au o valoare tehnică foar
te ăprbpiată de primii noștri jucători 
(Gantner, llarasztosi, Reiler etc.)

care la rîndul lor, ocupă locuri frun
tașe în ierarhia internațională a te
nisului de masă mondial. Deci, o e- 
c’nipă cu individualități remarcabile ; 
la fete, de asemenea, Golopența și 
Barasch s-au dovedit încă de acum 
doi ani â fi cele mai bune dintre 
elementele tinere de la noi și din Eu
ropa.

In concluzie, un succes de presti
giu, pe care-1 dorim repetat și după 
depășirea vîrstei de juniorat. Pentru 
aceasta, cei cinci sportivi romîni nu 
trebuie să uite, de altfel ca și cei 
care se vor ocupa mai .departe da 
pregătirea lor, că „secretul" viitoa
relor performanțe constă în muncă 
perseverentă, metodică și pasiune. Și 
roadele nu vor întîrzia să apară.

aceasta

SPORT" sistematizează: „In jocul 
brazilienilor fantezia ia locul sche
melor. Dar aceasta este posibil 
numai fiindcă fiecare jucător știe să 
facă tot ce vrea cu mingea. După 
cum demonstrează ei. frumusețea ex-

3 • CLASAMENTUL GOLGETERI- 
k LOR : Fontaine (Franța) 13 go- 
/ luri; Rahn (R.F. Germ.), Pelle 
l(Braz.) 6 goluri; Vava (Braz.), 
r Mc.‘Parland (Irl. de nord.) 5 go- 
iluri: Hamr'n, Simonsson (Sued.), 
/Tichi (Ung.), Zikan (Ceh.) și 
J Veselinovici (lugosl.) 4 goluri.
A 9 CELE MA! EFICACE A- 
JTACURI: Franța 23 goluri, Bra- 
Szilia 10, R.F. Germană, Suedia 
icîte 12, Paraguay, Cehoslovacia 

cîte 9.

• APĂRAREA 
MIT CELE 
LUR! (4) 
Sordi (D. 
Santos.

• Foarte 
că echipa 
atac) a 
goluri — 
Germană 
Argentina

• Echipa cu coeficientul cel mai 
bun la golaveraj (4) este Brazilia: 
16 goluri marcate — 4 primite.

CARE A PRI
MAI PUȚINE GO- 
Brazilia: Gilmar-De 

Santos), Bellini, N.

interesant este faptul z 
Franței (cu cel mai buni 
primit cele mai multe / 
15. fiind urmată de R.F.) 
cu 14, Paraguay 12 și C 
10- J

1 cel mai i 
Brazilia: / 

rimite. S

tertoară nu este totul în fotbal. Bra
zilienii știu să subordoneze spectaco
lul, scopului final".

iteva cuvinte despre învinși. 
Întrecută categoric în finală. 
Suedia — deși cu o comporta

re generală bună — poate fi privită 
acum ca o norocoasă finalistă. Apare 
mai clară acum importanța meciului 
din sferturi Suedia — U.R.S.S., care 
disputat în condiții egale, ar fi putut 
da alt cîștigător și ar fi schimbat 
cu totul ordinea finală a clasamentu
lui. Ajutată de șansa de concurs, de 
avantajul terenului și cu o echipă în
tărită prin „importuri" masive, Sue
dia n-a avut totuși satisfacția de a 
reține acasă „Cupa Mondială". Fot
baliștii.voiajori — Lie'dholn, Hăin- 
rin, Skoglund etc. — se întorc în 
Italia fără victoria finală.

imeni nu se aștepta la succesul 
naționalei Franței 1 Probabil 
nici chiar selecționerul Paul 

Nicolas, care l-a introdus în ultimul 
moment în lot pe Fontaine... Fran
cezii au prins acel maximum de for
mă, atît de dorit dc participantele 
la o .competiție de durată. Și, fapt 
important, ei au demonstrat un fot
bal modern, în plină mișcare, des
chis. cu accentul pe atac. Totul în 
jocul lor a urmărit marcarea de go

luri, chiar dacă apărarea rămî-r 
descoperita. Concepția s-a dove 
justă și Franța ocupă, pentru prj 
oară în istoria C. M., locul III 
clasament.

Echipa R.F. Germană și-a apă 
cu o îndîrjire dusă la extrem trețf 
cucerit acum patru ani. Uneori,, g 
manii au exagerat cu dîrzenia, fi 
viu criticați, mai ales în presa .ir, 
ceză. Ei au plătit scump însă duri 
file, pierzînd pe Juskowiak (elii 
nat) în momentul crucial al sein 
nalei cu Suedia, pe care puteau, 
cîștige. Dar nu trebuie uitat că F 
Germană s-a calificat în semîfin 
întrecînd Iugoslavia într-un meci 
care fotbaliștii iugoslavi se arăta 
ră mai buni — afirmă însuși S 
Herberger...

U.R.S.S., Anglia, Irlanda de nc 
Cehoslovacia — indiferent de r 
mentul ieșirii lor din cursă — s

DESPRE ACEȘTI JUCĂTORI 
S-A VORBIT CEL MAI MULT

PORT.: Iașin (U.R.S.S.), A
Donald (Aug.)-. Gregg (Irl. de n

FUND. Dr.: Kaelbel (Fr. 
Mraz (Cehosl.), De Sordi (Braz

STOP.: Gustafsson (Sued.
Wright (Ang.), Erhardt (R.F.G.

FUND. ST.: N. Santos (Braz. 
Juskowiak (R. F. G ). Kuzne*-- 
(U.R.S.S.)

MIJL. DR.: Voinov (U.R.S.S.
D. Blanchflower (Irl. de n.), Bo 
sik (Ung.).

M1JL.ST. : Szymaniak (R.F.G 
Boskov (lugos.). Marcel (Fr.).

EXT. DR.: Garrincha (Braz.
Hamrin (Sued.), Rahn (R.F.G.)

INT. DR.: Didi (Braz.), Fontair 
(Fr.), V. Ivanov (U.R.S.S.).

CENTRU: Kopa (Fr.), Vat 
(Braz.), J. Charles (Ț. Gal.)

INT. ST.: Pelle (Braz.), Lie. 
holm (Sued.), Sekularac (lugos

EXT. St: McParland (Irl. < 
n.), Zagallo (Braz.). Skoglut 
(Sued.).

cele'alte echipe care s-au făcut 
marcate în întrecere, contribuind i 
jocul lor de calitate la nota gene 
d” succes pe plan tehnic al ace 

'n-iea C. M.

S
i acum Santiago de CF 

Ultimele știri sosite 
v Stockholm arată că ețiif" 
a rămas să fie organizată dc. - 

Sudamericanii au din nou șansa 
a juca „acasă". Dar în patru 
se mai pot schimba multe în ra 
tul de valori în fotbalul mondia 
n-ar fi exclus ca trofeul suorem 
Ctina ...lu’es Pimct" să ia calea
toarsă către Europa...

„Echipa cea mai bună a cîștigat...
scriu ziiiieie suedeze de ieri dim neați

STOCKHOLM 30 (Agerpres). — E- 
chipa Braziliei a dat duminică la 
Stockholm o adevărată lecție de fotbal 
în fața căreia suedezii s-au înclinat 
ca elevul în fața maestrului. In co
mentariul său de luni dimineața, zia-

rul „SVENSKA DAGBLADET" 
că filmul acestui îneci ar trebui ti 
în întreaga lume pentru a se t 
ce înseamnă adevăratul fotbal, 
titlul „Fenomenalii artiști ai f< 
kilui" cronicarul ziarului „MOR 
T1DNINGEN" remarcă: „Brazili 
făcut o magnifică demonstrație 
fotbal. Toți fucătorii săi sînt

ATLETISM

și cu 61—45 
zultate:

• La Bratislava c- 
chipa Poloniei a între
cut Cehoslovacia cu 
129—83 (la bărbați) 

(la femei). Iată cîteva re-

Triplu sail: Schmidt (P) 15,99 m.: 
greutate: Skobla (C) 17,42 ni.; lungi
me: Grabowski (P) 7,59 ni.; înălțime; 
Lanski (C) 2,04 m.; suliță: Sidlo (P) 
78,14 ni.; disc: Piatkowski (P) 54,96 
ni. : 200 m.: Mandlik (C) 21,2. Femei- 
disc: Mertova 52,46 ni.; 200 iii. : Ja-
niszewska (P) 24,3; lungime: Cias- 
tovska (P) 5,95 m.

CICLISM
® Li Turul Franței, 

Tpă 5 etape, france
zul Băuvin a trecut în
frunte, cleposdind de 

„tricoul ,-;a:l:?n“ p; o’andezid Van Est. 
In etapa d' ieri (Versailles—Caen, 
232 km.) v'Toria a rr/mit regionalii- 
fui francez S:.i;ad:ni. în 5 ore 29 min.
44 sec., întrecînd la sprint pe Bobit, 
Nencini, Plankaert. ''Uminiani și An- 
qlietil. In clasamentn’ ren ra1, Bativin 
este urmat de P'arkaert (Be'g.) și
Darr'gade

FOTBAL
Dinamo: 1—1

(Fr.).
• Echipa poloneză 

L.K.S. Lodz și-a înce
put turneu'în U.R.S.S. 
jucînd la Moscova cu

• Campionatele de la 
TpMic Wimbledon (Angl'a)It.llo a|1 in(rat jn a doua

săptămînă. In opti
mi de finA;î Ia simplu bărbați: Da
vidson (Sued.)—Patty (S.U.A.) 3—2, 
Fraser (Aust.)—Darnion (Fr.) 3—0, 
Nielsen (Dan.) — Schmidt (Sued.) 
3—0, McKay (S.U.A.)—Krishnon (Ind) 
3—0, Rose (Aust.)—Mulloy (S.U.A.) 
3—0, Cooper (Aust.)—Ullrich (Dan.) 
."—I. La feme', r-au calificat în sfer- 
Inri, Gibson, Arnold, Dupont (S.U.A.), 
MorFmir. Bloomer, Haydon (Ang.), 
Bueno (Braz.) ș: Kiirmoczi (Ling.). 
Ultima a învins pe II. Hawthorn, pri
ma jucătoare a Australiei, cu 6—2, 
.6—1

tuoși în adevăratul sens al cuv 
lui, au un simț al porții, o fine 
o spontaneitate cum nu am i 
încă. Lumea întreagă trebuie să 
că echipa cea mai bună a cîș 
al 6-lea campionat de fotba 
lumii, prețuirea și admirația so 
torilor".

La Rio de Janeiro, milioane de 
meni adunați în piețe în fața 
zoarelor de radio, au ascultat ti 
misia meciului și după termin 
lui pînă noaptea tîrziu străzile 
răsugat de cîntece. în tinp ce ed 
speciale ale ziarelor atiunfau tn 
victorie a fotbaliștilor ..cariocas"

★
Ziarul sovietic „TRUD" a ofer 

cupă celui mai bun dintre juca 
tineri participanți la campiot 
mondial de fotbal. Trofeul a re’ 
jucătorului brazilian Pelle.
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