
zilnic noi vești despre angajamentele și realizările 
noastră în cins tea prinsei Conferințe Sindicale Mon-

Ziarele ne aduc
rilor din patria ... .......... . .
e a Tineretului Muncitor, care va avea loc în curînd Ia Praga. Acțiu- 

tineretului nostru în întîmpinarea acestui important eveniment se des- 
ară pe cele mai diferite planuri. In fabrici și uzine, tineretul se an- 
■ază să obțină noi succese în muncă, să realizeze însemnate econo- 

Organizațiile de bază U.T.M. in ițiază interesante festivaluri cultural- 
itice. Ca întotdeauna ’ ' ” ' •-1— *~
ani sărbătorești. Iată 
~ri.
OUREȘTI, Comitetul
'. București,

și sportul 
cîteva din

ocupă un loc de cinste printre aceste 
știrile primite de la corespondenții

I
 Biblioteca Copaia .

Regională
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Organ al Uniunii de

IT

cultura fizica și sport din R. P. Romîncr
orășenesc 

... în colaborare cu 
.iul orășenesc U.C.F.S., a pus 
■met un bogat program de com- 
i sportive. Astfel, la ștrandul 
tnlui Pionierilor se va desfășura 
uia de 13 iulie „Cupa Conferinței 
ic'.ale Mondiale a Tineretului 
:Hor“. Cu un trofeu asemănător 
iddtată și o competiție de tir de 
lungă durată, pe care o vor găz- 
îhtre 7 și 20 iulie poligoanele 
talei. Trofeul va reveni organi- 
i U.T.M. și colectivului sportiv 

vor obține cea mai bună mobi 
2. La 20 iulie se va desfășura 
.•rsă ciclistă de fond, iar între 
13 iulie apele Snagovului vor fi 

de disputare a unui concurs re- 
ican de canotaj academic pentru 
tivi de categorii inferioare. Aces- 
/ompetiții sînt și ele 
iul Conferinței de la 
ntrecerifo raionale 
tachiadei de vară. 
iȘI. Pe terenurile 
tiv Sănătatea' s-au 
idele unui interesant 
s la care au luat parte 
■urenți de la colectivele sportive

puse 
Praga, 
din <

de pe lîngă Spitalul C. I. Parhon, 
Spitalul nr, 1, Spitalul de Boli Con
tagioase, Maternitatea și altele. Du
pă 7 zile de întreceri, primul loc a 
revenit echipei colectivului Progresul 
Sănătatea de pe lîngă spitalul C. I. 
Parhon. P. CODREA-coresp.

„Cupa Metalul" ia atletism
Clubul sportivilor metalurgiști, Me

talul M.I.G., a organizat ieri după-a- 
miază pe stadionul Republicii un con
curs de atletism care s-a bucurat de o 
inimoasă participare, lată cîteva din 
rezultatele înregistrate. FEMEI: 100 m: 
Claudia Simionescu (Metalul) 13,1 
sec.: suliță: Maria Iordan (Rapid) 
41,92 in.; înălțime: Rodica Voro- 
neanu (/Metalul I.M.S. Roman) 1,50 
m.; Aurora Mihăilescu (U.T.A.) 1,43 
ni.; Astrid Kramer (Timiș.) 1,43 ni.; 
200 m.: Georgeta Dumitrescu (Met.) 
27,8 sec. ; 800 m. : Zamfira Voiiiea 
(Met.) 2:25,4; BĂRBAȚI: disc: V.
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A V-a ediție a
internaționale de

sub
, ca , , .....................
cadrul Manolescu (Dinamo) 49,01 m.; Miliai 

Raica (Met.) 48,63 m. : greutate: M. 
Raica 14,62 ni.; înălțime: X. Boboc 
(C.C.A.) 1,90 m.; 3.000 m.: T. Voicu 
(Rapid) 9,15,4.

NICOLAE D. N1COLAE
corespondent

colectivului 
desfășurat 

concurs de 
30 de

Stadionul Dinamo, 4-6 iulie

Prima ediție a finalei pe țară 
a campionatelor școlilor profesionale
Incepînd de mîine, stadionul Dinamo va găzdui o mare întrecere 

sportivă școlărească. De data aceasta, Ia startul a diferite probe 
vor fi chemați elevii școlilor prolesionale de ucenici care își vor dis- 

ită întîietatea fn cadrul finalei pe țară a campionatelor rezervate lor. Lău- 
abila inițiativă de a organiza pentru prima oară o astfel de finala apar- 
ne Consiliului General U.C.F.S. și Direcției educației tineretului școlar 
in Ministerul Invățămîntului și Culturii și are darul de a stabili care 
ste gradul de pregătire sportivă a elevilor școlilor profesionale din 
itreaga țară.

Elevii participanți la aceste finale aparțin acelor școli profesionale 
care au obținut cele mai bune performanțe în campionatele organi
zate anterior, pe ramuri de producție. Ei vin, deci, ca reprezen- 

mți ai ministerelor de resort și sînt călăuziți de dorința fierbinte de 
se comporta cît mai bine.

Prima ediție a finalei pe țară a campionatelor școlilor profesionale 
revede întreceri la următoarele discipline sportive: atletism (băieți și 
ete), gimnastică (băieți și fete), volei (băieți și fete) și fotbal.

Iată programul celor trei zile 
ale întrecerilor:

Vineri 4 
fotbal, 18: 
dere.

... . ■ n n n J Sîmbătă 5 iulie: 8—12: gimna-
pcniotlsn miMlern si H.r.n.vtică (fete), voiei și fotbal, ie—19

I gimnastică (băieți), volei, fotbal.

"«nciral international
iulie: 8—12: 
festivitate de

volei și 
deschi-

at'.e-

).

. Duminică 6 iulie: 8—12:l SOSlt primii OăSpCțl\lsm fotbal, 13: festivitate
\de închidere.

in trenul de la Sofia au descins 
dimineață pe peronul Gării de

d primii participanți de peste ha
la concursul internațional de

tatlon modern al R.P.R.: sportivii 
rari. Printre ei, Ivan Popov și Ni- 
ii Nikoloo, două cunoștințe de la 
ecerile de anul trecut. Cel de al 
ea component al echipei este Peter 
tov. Resimțindu-se după călătorie, 
iatloniștii bulgari s-au mulțumit 
doar cu un antrenament de înot 
— așa cum ne spunea antrenorul 

ten Naidenov — astăzi vor face, în 
pensație, patru antrenamente: Ia 
rie, înot, tir și cros... 
a prînz a sosit și lotul pentatloniș- 
• sovietici, alcătuit din: Nikolai 
irinov, Boris Pahomov, Constantin 
likov și Anatolii Pevțov. Cu excep- 
ultiniului, toți ceilalți au mai eon
ii la București. Tatarinov (al 3-lea 
at la mondialele de la Stockholm 
jornponent al echipei campioană 
idiaiă), are în acest an la activ 
eniarcabilă performanță: locul I 
in important concurs internațional 
Leningrad, la care au luat parte 
pele R.S.F.S.R., R.S.S. Estone, 
ingradului, Poloniei și Finlandei, 
ictajui obținut de Tatarinov în a- 
: concurs a fost excelent: 4.789 p. 
ot ieri au sosit și pentatloniștii po- 
>zi, cu iotul anunțat: Stanislas 
tjbilski, Boleslav Bogdan, Mieczy- 
i Ceruz și lerzi; Lipski.

O Pistolul viteză ne-a oferit în manșa 
a ll-a satisfacția unei foarte bune 
comportări a trăgătorilor noștri. Așa 
cum prevedeam, cei trei pistolari ro
mîni fruntași au fost la înălțime și nu 
numai că au concurat cu succes la pri
mul loc dar, mai mult, au realizat o 
performanță excepțională: au ocupat 
toate cele trei locuri de frunte, fiind 
secondați și de Petre Mociiță, clasat 
al patrulea. Marin Dochiliță, cel mai 
constant dintre trăgătorii de la pistol 
viteză (292 p. în manșa I, 292 p. în 
manșa a ll-a!) este cel care a cucerit 
titlul de campion internațional, între
gind această mare victorie cu o 
performanță de valoare: 60/584 p. Suc
cesul său este meritat și vine să con
firme clasa ridicată a acestui valoros 
trăgător. Ștefan Petrescu a 
tot la o serie (ultima) de 
și în manșa L Rezultatul 
însă merituos. Cu 60/582 
Petrescu se dovedește din 
dintre pistolarii de frunte. Gh. Ly- 
kiardopol, în nota sa obișnuită. “ 
relevat este și faptul că echipa de 
pistol viteză a R.P.R., a obținut 
nou record al țării, realizînd o me
die de peste 60/580 p. Fruntașii din 
prima zi, Kun și Haidurov, n-au re
zistat în partea a doua a concursului 
fiind nevoiți să se mulțumească cu 
focurile V și respectiv VII. După pro
ba de pistol viteză, în întîlnirea
R.P.R. — Venezuela, țara noastră
conduce cu 1—0.

• Vladimir Zimenko i-a uimit pur 
și simplu pe spectatorii care au luat 
loc în ziua a IlI-a în tribunele stan
dului de talare. Cu o siguranță ex
traordinară el a doborît toate cele 
100 talere ale manșei! Rezultatul său 
total, 286 t., este foarte bun. și cu a- 
jutorul lui sportivul sovietic a recu
cerit locul 1, pe care îl cedase în ziua 
a' Il-a concurentului maghiar J. Vary.

• La juniori, în proba combinată,

Marin Dochiliță, V. Zimenko 
(U.R.S.S.), I. Nikitin (U.R.S.S.), 
J. Horackova (R. Ceh.), ion 
Giuglan, Vi. Linnikov (U.R.S.S.). 
G. Gorlinskaia (U.R.S.S.), N. 
Pestanov (U.R.S.S.), au cucerit 
titluri de campioni internațio
nali.

„capotat" 
4 sec., ca 
său este 

p. Ștefan 
nou unul

De

un

Marin Dochiliță a obținut la pistol viteză 
care a întrecut pe ...................
internațional.

trăgătorii romîni s-au 
țimea seniorilor. Ion 
pionul internațional al probei, a rea
lizat 590 p., întrecîndu-i cu siguranță 
pe ceilalți participanti. Locul II a re
venit tot unui sportiv romîn: Marin 
Ferecatu. Echipa R.P.R. a obținut un 

important succes clasîndu-se pe pri
mul loc cu 1763 p.,
• 220 p.I Acesta este rezultatul cu 

care sportivul sovietic I. Nikitin a 
cucerit titlul de campion internațioal 
la cerb alergător — 50 focuri sim
ple. Colegul său. de echipă VI. Linni
kov a realizat, de asemenea, o perfor
manță bună: 206 p. și locul II. Re
prezentanții Venezuelei, foarte con
stanți, au obținut locurile III (L. 
Gyarfas — 205 p.), IV (Ramon Fer
nandez — 205 p.) și V (M. Mona
co — 202 p.). I. Muscă, cel mai bine 
clasat dintre reprezentanții noștri se 
află pe locul VII cu 194 p.

• Proba combinată rezervată se
nioarelor ne-a adus, spre regretul 
nostru, o mare decepție: reprezentan

. _ ... .... ____ i 60f584 p., ■ performanță, .cu
toți ceilalți participanti, cucerind titlul de . campion 

(Foto: TH. ROIBl j
dovedit la înăl- 
Giuglan, cam-

H. NAUM
V. GODESCU

(Continuare in pag. 4-a)

BRĂILA VA AVEA UN STADION
CU ILUMINAȚIE PENTRU NOCTURNA

Despre colectivul sportiv 1 Mai din 
Brăila se pot spune multe lucruri bune. 
Noul consiliu al colectivului sportiv 
a pornit serios la treabă și realizările 
obținute vorbesc de la sine. Aproape 
90 la sută dintre salariați sînt membri 
ai U.C.F.S. și ceea ce trebuie scos în 
evidență este faptul că toți sînt cu 
cotizația la zi. Dar, de ce să ne mirăm 
că toți membrii U.C.F.S. și-au achitat 
cotizațiile, cînd în cadrul întreprinderii 
numeroși salariați, dar mai ales tinerii

sportivi, au dat și alte dovezi de 
atașament față de colectivul lor spor
tiv, printre altele prestînd multe ore 
voluntare la construirea bazei lor spor
tive. Un exemplu este Teodor Fedor- 
cenko, desenator, secretarul colectivu
lui sportiv, binecunoscut pentru acti
vitatea depusă în dezvoltarea sportului 
din întreprindere și care a pus la dis
poziția colectivului sportiv planurile 
noii baze sportive.

Despre ce bază sportivă e vorba?

9n Cupa Campionilor < 
uropenj la fotbal, Pe- > 
roiul va întîlm în 
iar Wismut KarI 
itadt.
ițiți amănunte in pag.

i, . _ 
primul 
IVtarx-

Mat sînt, desigur, multe de făcut dar ritmul lucrărilor ne arată 
că acestea vor fi termmate ța timp^

Cunoscînd deficiența arătată de Hotă- 
rîrea partidului și guvernului din 2 iu
lie 1957 că nu sînt folosite din plin 
„resursele locale pentru construirea și 
amenajarea de noi baze sportive", un 
colectiv inimos, sprijinit larg de con
ducerea întreprinderii, a trecut la con
struirea unui stadion cu 10.000 de 
locuri chiar în curtea întreprinderii. 
Stadionul urmează să aibă o pistă de 
atletism cu șapte culoare, terenuri și 
gropi pentru sărituri și aruncări, un 
teren de baschet și until de volei.

In dragostea lor pentru construirea 
unui stadion cît mai bun constructorii 
s-au gîndit la amenajarea lui și pen
tru manifestații sportive în nocturnă.

Noi Ie dorim succes. Ar fi o fru
moasă realizare pentru orașul Brăila 
și, de ce să n-o spunem, și pentru țara 
noastră.

La inițierea acestei acțiuni și reali
zarea ei, un aport deosebit a adus în
tregul consiliu al colectivului sportiv 
a! cărui președinte este Iosif Covaci 
ca si directorul șantierelor Nic. Hîrjău.

Noua bază sportivă din Brăila, a 
cărei inaugurare va avea loc la 5 au
gust anul acesta, va crea condiții din 
cele mai bune pentru practicarea spor
tului de către salariații șantierelor, va 
fi un nou pas în ridicarea pe o treaptă 
mai înaltă ă activității sportive din o- 
rașul Brăila.

y. DOGARU

llUGBI
• Echipa Dinamo va jucat- 
în Polonia

invitația clubului polonez Lotnioi 
Varșovia, echipa Dinamo Buou-- 
urmează să întreprindă 

un turneu 
romîni vor 
deplasa un 
din 20 de . 

Iordăchescu, V.

în pe— 
în țarai 
susține i 

lOt pil-' 
jucătorii 
~ Sebe,,

7i
La 

din 
reștl 
rioaa'a 13—23 iulie
prietenă. BughlștV 
3—4 jocuri șl vor 
temlc — alcătuit 
printre care: p.
I. Doruțiu, D. Zlătxrianu, Mie Ion, A-, 
Barbu, A. AlexanițiTescu, ș.a. Antreno
rul echipei va fi A. Gromau.

CĂLĂRIE
• Mîine începe întîinireai 
dintre tinerii călăreți romîni1 
și maghiari.

Mîine va începe . la Keszthely (R.P.'. 
Ungară), o localitate de lingă lacul' 
Balaton, întrecerea de călărie între; 
echipele de tineret M.E.D.O.S.Z., 

'&R.P.U.) și Recolta (R.P.R.). Lotul de-, 
tineret al Recoltei format din călă
reții Dan Mihăilescu, St. Niederwieser,. 
R. Schuster, W. Fleischer, Mircea Stân
cii și Gr. Lupancufeste condus de an* 
trenorul Petre Roșea. întîlnirea re
vanșă va avea loc tot în cursul acestei' 
luni (25—27 iulie) la Craiova.

CICLISM
• A Xl-a ediție a „CurseT 
Scînteiî" (14—20 iulie)

XI-a ediție a tradiționalei între* 
cicliste de fond „Cursa Scinteii",.

ți 
ceri 
organizată de ziarul „Scinteia", se des
fășoară anul acesta între 14 și 20 iu
lie, pe un traseu nou. Itinerarul cursei' 
este următorul: 14 iulie — etapa I ■—- 
București—Orașul Stalin (174 km.); 15 
iulie — etapa a Il-a — Orașul Stalin— 
Sibiu (135 km,); 16 iulie — etapa a 
Ill-a — Sibiu—Cluj (175 km.); 18 iu
lie — etapa a IV-a — Cluj—Sibiur 
19 iulie — etapa a V-a — Sibiu—■ 
Orașul Stalin; 20 iulie — etapa a Vl-a. 
— Orașul Stalin—București.

FOTB4L
o Finala Cupei pe stadionul 
„23 August"

Finala Cupel R.P.R., Progresul Buctw 
iești — știința, Timișoara, se va Ois— 
pută dumjinâcă pe Stadionul „23 Au*, 
gust" (ora 17.30). In deschidere (oraț 
16), Rapid — C.C-A., finala campionat 
tulul orașului: București. de cogii,



Pe teme educative

^Fotbaliștii de Ia fabrica „Kirov46
si-au schimbat atitudinea

T .;..Pînă fa terminarea meciului rămă- 
rsese .doar un sfert de oră. Fotbaliștii 
ide la „Kirov" conduceau cu 2—0 și 
jucătorii echipei „Pasteur" își vedeau 
risipită orice speranță de ’victorie. 
Echipa fabricii „Kirov" urma să pro
moveze deci în campionatul regional. 
Dar iată că un jucător de la „Pas
teur" își lovește intenționat adversa-' 
rul. Peste cîteva clipe, un alt jucător,

■ de astă-dată de la „Kirov", procedea
ză la fel. Arbitrul intervine, elimină
pe vinovați, dar spiritele sînt „încăl- 

:zite“ și, cum nervii nit sînt niciodată 
un bun sfetnic, duritățile degenerează 
într-o bătaie în toată regula. Jocul se 
întrerupe și spectatorii (cei de bună 
credință) care veniseră să vadă un joc 
frumos, între două echipe fruntașe ale 
campionatului orășenesc, pleacă des- 

. gustați la casele lor. Ce urmări a
■ avut pentru colectivul sportiv al fabri
cii „Kirov" această urîtă întîmplare ? 
Echipa sa de fotbal a fost exclusă 
din campionat, trei dintre-jucători au 
fost suspendați pe timp de un an, iar 
comportarea nesportivă a echipei a 
fost dată ca exemplu negativ pe în
treaga țară 1

Aceasta se petrecea în 1955. De a- 
tunci au trecut aproape trei ani. 

’Astăzi, sportivii de la fabrica „Kirov" 
■vorbesc despre întîmplarea de atunci 
ca despre un lucru rușinos, care a 
•aruncat o pată asupra întregului lor 
colectiv. Și mîndria lor este că actuala 
echipă de fotbal a fabricii nu mai 

..amintește cu nimic de comportările 
nedemne ale formației de atunci. Cum 

'de a fost posibil ? Mai întîi, s-a pus 
■capăt fluctuației de antrenori și jucă- 
ftori. Pe vremea aceea, la colectivul 
■sportiv „Kirov" se încetățenise obi
ceiul de a schimba periodic antrenorii. 
Fiecare dintre aceștia aducea în echi

pă jucători, „descoperiri" personale, 
care nu se simțeau legați de locul 
de muncă, n-aveau nici în clin, nici în 
mînecă cu tradiția sportivă a fabricii. 
Așa a fost posibil să se ajungă la 
acte grave de indisciplină, la abateri 
în producție ale fotbaliștilor, la des
considerarea disciplinei sportive.

Acum, lucrurile s-au schimbat. Și 
încă radical. De mai bine de un an, 
antrenorul echipei este Ion Drăgan, un 
om serios, competent, cu dragoste de 
muncă. El și-a îndreptat atenția nu 
spre jucătorii plimbăreți, în goană 
după avantaje materiale, ci spre su
tele de tineri muncitori din fabrică, 
spre numeroasjje și realele talente 
fotbalistice existente în diferitele secții 
ale întreprinderii și care nu se putu
seră afirma din pricina „vedetelor" ce 
făcuseră colectivul de rușine. Cu o e- 
chipă astfel alcătuită, colectivul sportiv 
a pornit în campionatul raional. Nu-i_ 
ușor pentru o formație care era cît 
pe-aci să promoveze în „regiune" să 
ia totul de la capăt. Dar băieții sînt 
inimoși, iar antrenorul, priceput și 
stimat de toată lumea. Nu-i deci de 
mirare că echipa ocupă acum locul 
I în- campionatul raional și că are 
toate șansele să se califice în cel o- 
rășenesc. Dar oare actualii jucători 
se comportă, în totalitatea lor, la 
înălțime ? C5nd se ivesc unele abateri 
conducerea secției (președinte Ion 
Munteanu) nu așteaptă ca aces
tea să devină grave, ci ia cu promp
titudine măsurile necesare. Nu de 
mult s-a întîmplat ca unul din
tre jucătorii de bază ai echipei, 
Mihai Pasima, să ceară unele avanta
je materiale, amenințînd că dacă nu 
i se vor accepta pretențiile, va trece 
la alt colectiv. C. Tănăsescu, un alt 
jucător valoros, sc făcuse vinovat în 
mai multe rînduri de joc incorect, de

lovire intenționată a adversarului. Pa
sima și Tănăsescu au fost suspendați 
pe mai multe etape de consiliul colec
tivului. Nici măcar la antrenamente 
n-aveau voie să vină. Pentru Pasima 
și Tănăsescu sancțiunea severă dar 
dreaptă a consiliului, atitudinea cri
tică a tovarășilor lor de echipă, au 
însemnat un motiv de frămîntare, de 
analiză serioasă a greșelilor făcute și 
— în cele din urmă — de trezire la 
realitate. Ei și-au recunoscut lipsurile, 
au făgăduit să se îndrepte, și astăzi 
Pasima și Tănăsescu pot fi dați exem
plu de disciplină și seriozitate, fiind 
prețuiți de muncitorii fabricii, care văd 
în echipa de fotbal a fabricii, o echipă 
cu adevărat a lor, o echipă discipli
nată, corectă, bine pregătită, al cărei 
drum ascendent îl privesc cu toată 
simpatia.

m. g.

Ce se întâmplă în campionate
de calificare la handbal?

O sarcină de primă importanță 
organizarea adunărilor generale 

ale colectivelor sportive
După o jumătate de an de la reorga

nizarea lor, colectivele sportive din 
întreaga țară sc găsesc în preajma 
unui eveniment important în viața lor: 
adunările generale ale membrilor 
U.C.F.S. Convocarea adunării gene
rale și prezentarea dării de seamă asu
pra modului în care s-au îndeplinit 
Î.otărîrile adunărilor de alegeri și asu
pra muncii sportive în general, con
stituie o sarcină prevăzută de regula
mentul de organizare și funcționare a 
colectivului sportiv. 
Ce scop au adună
rile generale or- 

.ganizate în aceas
tă perioadă? In 
primul rînd, con- 

-siliile alese acum 
-șase luni sîrrt da
toare să înfățișe
ze celor ce le-au 
ales activitatea prestată în răstimpul 
dintre, cele două adunări generale. In 
al doilea rînd, prezentarea unei dări 
de seamă bine întocmite determină 
discuții rodnice, în cadru! cărora mem
bri; l I.C.F.S. din colectivul sportiv au 
posibilitatea să-și spună cuvîntul în 
cele mai importante domenii ale vieții 
sportive, criticînd lipsurile și propunînd 
măsuri și metode menite să ducă la 
îmbunătățirea muncii sportive. O re
centă anchetă -întreprinsă de ziarul 
nostru la uzinele „Mao Tze-dun" diu 

’Capitală, ca și adunarea generală, or
ganizată la colectivul sportiv „Metalo- 
sport" demostrează în mod evi
dent cît de mare poate fi con
tribuția membrilor U.C.F.S. la îmbu
nătățirea muncii colectivului sportiv. O 
adunare generală bine organizată arc 
darul de a trezi interesul maselor de 
membri și a le angrena în rezolvarea 
efectivă a principalelor probleme ale 
activității sportive și, în primul rînd, 
în acțiunile menite să ducă Ia crește
rea numărului de membri în U.C.F.S., 
strîngerea cotizațiilor, întărirea activi
tății sportive de masă, îmbunătățirea

muncii secțiilor pe ramură de sport și 
educarea cetățenească a tineretului 
sportiv. Dezbaterea deschisă, curajoa
să. în spirit critic și autocritic, a prin
cipalelor probleme ale activității colec
tivului sportiv contribuie la întărirea 
atașamentului maselor de membri fată 
de colectiv, la creșterea spiritului lor 
de răspundere față de activitatea colec
tivului lor.

Iată de ce consiliile colectivelor 
sportive din întreaga țară au datoria 
de a situa pe primul plan al preocupă

rilor lor actuale te- 
. meinica organiza

re a adunărilor ge
nerale. întocmirea 
unei dări de sea
mă judicioase, care 
să formeze o bu
nă bază de dis
cuții, punerea ei 

membrilor U.C.F.S., 
cît mai mare număr

dispoziția 
mobilizarea unui 
de membri cu cotizațiile la zi, consti
tuie măsuri pregătitoare de care 
pinde succesul adunării generale, 
ceastă importantă etapă în munca co
lectivelor sportive reorganizate.

O importantă sarcină în orientare» 
consiliilor colectivelor sportive pentru 
organizarea adunărilor generale în cele 
mai bune condițiuni revine consiliilor 
raionale și orășenești U.C.F.S., care au 
datoria de a impulsiona colectivele 
sportive pentru a-și organiza adunările 
generale în luna iulie și de a le spri
jini în luarea măsurilor necesare de
plinei reușite a acestei acțiuni. Soco
tim ca o bună măsură de instruire 
practică a consiliilor colectivelor spor
tive inițiativa consiliului raional 
U.C.F.S. Tudor Vladimirescu din Capi
tală de a recomanda colectivului Me- 
talosport să invite la adunarea sa ge
nerală pe toți președinții colectivelor 
sportive din raion. Toate consiliile ra
ionale și orășenești U.C.F.S. trebuie 
să acorde atenția meritată adunărilor 
generale ale colectivelor sportive.

de-
n

i

u

7777Z z

„CUPA DUNĂRII" LA CAIAC- 
CANOE

De curind a avut loc, în organizarea 
comisiei regionale de sporturi nautice 
Galați, cea de-a treia ediție a „Cupei 
Dunării" lia caiac-canoe. Deoarece re
prezentativele celorlalte orașe invitate 
nu s-au prezentat, concursul s-a dis
putat între sportivii gălățenl șl 
hrăileni. „Cupa Dunării" a rămas 

-posesia canotorilor din Galați, care 
racumulat un punctaj superior celor 
Brăila.

cei 
în 
au 

din

CONCURSUL DE SCRIMA 
aL ȘCOLILOR SPORTIVE U.C.F.S.

Sîmbătă și duminică se va desfășura 
Ia Oradea a treia ediție a concursului 
de s-crimă al școlilor sportive U.C.F.S. 
Vor participa tineri scrimeri din șco
lile din București, Cluj și Oradea la 
probele de floretă fete și băieți, spadă 
și sabie. Acest concurs
prilej de evidențiere a tinerelor ele
mente talentate și unul din criteriile 
pentru selecționarea lor în tabăra de 
vară.

constituie un

/fie». ; gtțafăiije^cu-coresp.

țiuni campionatele locale și t 
la vreme situațiile.

Campionatele de calificare au 
și era de așteptat ca o dată cu 
ta lucrurile să o pornească pe 
cel bun. Aceste așteptări era 
ficate și prin corectitudinea 
pregătire a unor

gHQTf CRiTiCf

Principalul obiectiv al activității 
comisiilor regionale și raionale de 
handbal trebuia să-l constituie pregăti
rea £Î asigurarea desfășurării campi
onatelor raionale și regionale, în ve
derea prezentării celor mai bune echipe 
in campionatele de calificare pentru 
cat. A la fete si cat B la băieți. Cu 
atît mai inexplica
bilă apare atitudinea 
unor comisii de 
handbal ca acelea 
din regiunile Hu
nedoara, Pitești,
Craiova, Galați, Suceava, București etc. 
care au întîrziat trimiterea la federa
ție a situajiilor și clasamentelor cam
pionatelor raionale și regionale. Acest 
fapt a determinat o considerabilă în- 
tîrzie.re a începerii campionatelor de 
calificare (în loc de 1 iunie, campio
natele au început la 22 iunie), spre 
justificata supărare a unor comisii ca 
acelea din Baia Mare sau Regiunea 
Autonomă Maghiară care și-au făcut 
datoria, organizînd în bune condi-

echipe ca Fe 
Timișoara, 
Hâlchiu 
Constructo- 
șoara, Trai 
rașul Stai 
București . 

însă departe 
caz tipic îl re

Situația este 
generală și un 
echipa Știința Brăila care s-a 
tat să joace Ja Buzău avind 
mație numai 7 oameni (!)

Comisiile regionale de ha.i 
colectivele sportive în cauză ; 
ria de a părăsi acest mod ?o 
a privi campionatele de caii- 
de a acorda întreaga importai 
tor competiții, (v. a.)

Orașe noi pe harta atletică a tării • 4

Harta atletică, care reprezintă dez
voltarea atletismului, oglindește cum 
nu se poate mai bine și importanța 
care se acordă acestui sport de fo
rurile de conducere loc'ală pe linie de 
sport, de către directorii și profesorii 
de educație fizică din școli, de către 
conducerile cluburilor și colectivelor 
sportive respective etc.

Pe această hartă, mult timp, nu au 
fost înscrise decît foarte puține centre 
din Moldova, Dobrogea, Oltenia...

Dar iată că la ultima ediție a Cam
pionatelor republicane pentru juniori 
și junioare, în diferitele clasamente 
individuale au apărut o serie de nume 
noi de atleți din centre despre care 
am avut, pînă acum, prea puține ocazii 
să le remarcăm. Vom enumera cîteva: 
Liliana Saucă, din Dorohoi, la greu
tate; Elena Alastahac, din Panciu, la 
suliță; Olga Borangic, din Crevedia, 
la 100 m; Ion Cristea, din Teiuș, la 
înălțime; Mircea Tărăbîc, din Tr. Se
verin, ]a înălțime; C-tin Ciobanii, din 
Mărășești, la 80 m: Samy Leiba, din 
Vaslui, la 80 m; Hori'a Kalianu, din 
Rm. Vîlcea, la 80 m; Remus Lăcă- 
tuțu, din Tg. Ocna, la lungime; Elena 
Meretiță, din Gura Humorului, la 60 
m; Maria Nicola, din Moinești, la 60 
m; Mircea Vulp'așin, din Strehaia, la 
800 m; Vasile Niță, din Bicaz, la 
1.500 m; Mihai Stoenescu, din Cara
cal, la 1.000 in; Ladislatt Irjas, din

Tr. Măgurele, la 1.000 m; Virgil Cer- 
Hîrșova, la 1.000 m; Gh.

Curtea de Argeș, la 1.000 ni
ne-a, din 
Nica, din 
etc.

Chiar 
de multi 
cat Ja un nivel prea Walt, totuși din
colo de performanțe, pe noi ne-a bu
curat foarte mult faptul că acești 
tineri au luat parte la întrecerile dam- ------------- cg au

atletic 
în localitățile 
cee'a ce au 
vîrsta lor și 
exemplul lor

dacă rezultatele înregistrate 
dintre aceștia nu s-au ridi-

pionatelor republicane, ca 
atmosfera unui mare concurs 
și că o dată reîntorși 
respective, vor povesti 
văzut și altor tineri de 
că mai mult

va însemna un puternic imbold 
tru ceilalți. Este însă necesar 

fesorii de educație fizică, antr 
instructorii obștești din centre 
tea, ca și din alte centre, să 
bilizeze pe ei înșiși și să p 
cu nădejde la o acțiune de 
varc a atletismului în rinduri 
lor de tineret. Acum este n 
cel mai prielnic și el nu trei: 
patl Căci, după cît se pare, 
proverb „cu o floare nu se 1 
măvară"... în cazul de fată 
este actual...

ROMEO VI

Circuitul ciclist

atîta,

T mărul Tudor Iliaș de la T.C.Il. din București a arătat o bună , 
fizică și tehnică, devenind dublu campion al juniorilor din caieg 
ani la 80 m. și 300 m. (Foto GH. DUMiregionale U.C.F.S. 

cinstea zilei de 2 
(55 km.) și foarte 
42,3CO km.) a fost

ORADEA 2 (prin telefon), 
desfășurat prima etapă Oradea — Inand 
— Oradea, a circuitului ciclist orga
nizat de consiliile 
Cluj și Oradea în 
Iulie. Etapa scurtă 
rapidă (medie orară
folosită de caneureniți mai mult pen
tru studiu, plutonul resiirîndu-se abia 
în ultima parte. Sprintul final a de
semnat cîștigător pe ; 
lecționata de tineret 
1.18.30, urmat fiind de 
tin. Buc.). Primul loc ; 
venit Selecționatei de 
rești. O urmează echipa Cluj I șl Pro
gresul București.

Cunosclnd valoarea majorității parti- 
cipanților la această interesantă cursă, 
lupta urmează să fie decisă probabil 
mîine în cea de a doua etapă Oradea'— 
Cornățel—Oradea (120 km.), («m. i.)

DIN TOATA ȚARA
I. COZMA (Se- 
Bucureșli) timp 
M. Voinea (Sel. 
pe echipe a re- 

! tineret Bueu-

Spartachiada fetelor din regiunea 
Stalin

Gh.Șerban și Aurelia Drăghici
campioni de fond ai Capitalei

Duminică dimineață pe circuitul din 
Mihail Coravu — Parcul sportiv 23 Au
gust — s-au desfășurat probele cam
pionatului Capitalei de ciclism fond.

lată rezultatele tehnice : AVANSAȚI 
40 TORE: 1. Gh. Șerban (C.C.A.) 
4 h 03’ 28”; 2. A. Șelaru (Dinamo) 
același timp; 3. V. Dobresctt (C.C.A.) 
la 27 sec.; 4. M. Voinea (Dinamo); 
5. C. Moiceanu (Dinamo); 6. FI. Cucu 
(șc. sp. tineret) toți la 4 minute 18 
sec.

FETE, 9 ture 
(Dinamo) 59’30”; 2. 
Popescu (Dinamo) la 
ria Kato (Voința).

JUNIORI, 20 ture: 
tescu (șc. sp. tineret) 
Dumitru Stănescu (Recolta) la 2’02"; 

^S^lQn.Stoica-Țyoințay'la 6'46‘L’

1. Aurelia Drăghici 
Hermina Juhas 
22 sec.; 3. Ma

1. Floriăn Cris-
1 h 59’50”; 2.

Întrecerile din cadrul Spartachiadei 
fetelor s-au desfășurat anul hcesta 
în toate raioanele, primele concurente 
clasate întîlnindti-se de curind în faza 
finală organizată de consiliul regio
nal U.C.F.S. și U.T.M. Stalin. Cu 
acest prilej s-an afirmat unele ele
mente tinere ca de pildă, Zigrid Oren 
(Agnita) în vîrstă de 14 ani. care a 
sărit 4,32 m. Lucia Axente, junioară: 
80 m. în 11,7 sec. etc. Iată cîteva 
dintre rezultatele înregistrate: 50 m. 
înot junioare: Monica Zeiller (Sibiu) 
43,1; senioare: Roze Crestei (Sibiu) 
.37,3; tir: 10 focuri armă sport: Edith 
Verstoiu (Orașul Stalin) 86 pct.: volei: 
Sighișoara; handbal: Sibiu; atletism: 
greutate: junioare: Liana Gușan (Me
diaș) 8,23 ni.; senioare: Ana Kisvanj 
(Sibiu) 9,55 m.

nastică și alte numeroase iei 
sport.

Continuînd cu aceeași pei 
munca sportivă, fără îndoială 
oiștii și sportivii din raiom 
veni vor avea in curind noi 
importante.

ALEXANDRU1 HAR 
corespo

Frumoasa acțiune de sti 
a sportivilor în raionul

AL. DINCA
coresp. reg.

Activitate sportivă rodnică 
în raionul Tîrnăveni

Uupă reorganizare, in raionul nos
tru se desfășoară o intensă activitate. 
In prezent, numărul colectivelor a spo
rit la 33 iar numărul celor înscriși în 
colective este de 4760. In raionul Tîr- 
năveni există 18 echipe de fotbal, 9 de 
volei, 8 de gimnastică, 15 de tenis de 
masa, 12 de tir, 12 de popice, 2 de 
handbal, 2 de baschet, 1 de rugbi 
precum și numeroși atleli, boxeri etc. 
Și în privința bazelor sportive se ma
nifestă multă preocupare. Există două 
stadioane, complexe, trei săli de gijn-.

Activiștii sportivi din colectiv 
Bucov, Chimistul Valea Căi 
și Rafinăria 7 Brazi, au iniț 
țiune de stimul'are pentru pa 
la concursurile Spartachiadei 
a tineretului. Astfel, pentru 
s-au clasat pe primele locur 
achitat cotizațiile la zi, s-au 
excursii la muntele Roșu, F 
Sinaia. Datorită și acestor 
stimulare, activitatea sportiv, 
lectivul Chimistul Valea Căi 
s-a înviorat simțitor în tilth 
Așa bunăoară se desfășoară 
tate intensă în secțiile de voh 
băieți) oină, popice, atletism, 
De asemenea, la colectivele 
1 Mai Bucov, Rafinăria 7 
Geamul Scăieni 'au luat fi 
secții: atletism, volei si pop

Sportivii acestor colective 
fost stimulați și prin premii 
în materiale de sport. In ut 
tor acțiuni s-a reușit ca prii: 
colectivelor amintite la ( 
Spartachiadei de Vară a finer 
raionul Ploești, să ia parte i 
de 10.088 concurenti si conci

GH. ALEXAND 
egrespo



ÎNCĂ UN ÎNOTĂTOR ROMÎN (DUMITRU CAMINSCHI) ÎN ATENȚIA 
SPECIALIȘTILOR DE PESTE HOTARE

...Dar e prea mare diferența intre recordmanii noștri și restul înotătorilor

Unde duce înlocuirea 
unui carnet de legitimări

Pe marginea unor măsuri ale fede rației de fotbal, menite să 
buie la lichidarea unor abateri de la disciplină, viața spor»' 

corectitudi ne- în sport

Pînă acum statisticienii — proce- 
dînd la întocmirea obișnuitelor 
liste cuprinzînd cele mai bune 

performanțe europene — nu-și amin
teau de natația roinînească decît în 
momentul în care „intrau în discuție" 
cei mai valoroși înotători ai continen
tului nostru la probele de fluture, bras 
(masculin) și spate (feminin). Intr-a
devăr. Ja început, Al. Popescu, al 6-lea 
delfinist european și Maria Both pe 
locul 10 în ierarhia celor mai bune 
spatiste, Ia sfîrșitul anului olimpic 
1956 si, un an mai tîrziu, zldr/an 
Oanță (locul 10 la 200 m bras) au 
lost primii înotători romîni, care au a- 
iras atenția și peste hotare asupra ti
nerei natații romînești.

Dar iată că acum și cele două recor
duri republicane realizate la ultimul 
concurs de natație de Dumitru Camin
schi, în probele de 100 m și 200 ni 
soațe, merită să fie trecute în evidenta 
statisticienilor. Ambele performanțe 
(1:07,8 pe 100 ni și 2:28,9 pe 200 m) 
s-au apropiat, foarte mult, de culmile 
natațici europene. îmbucurător este 
faptul că aceste două rezultate valo
roase obținute de primul spatist al 
țării au venit într-un moment, în care 
'Z>. Caminschi a înregistrat o cotitură 
în pregătirea sa tehnică reușind să-și 
însușească în parte elementele unui 
procedeu tehnic corect. Spre deosebire 
de trecut, Caminschi a lucrat mult 
mai suplu, mulțumită coordonării mai 
bune între mișcarea brațelor cu cea a 
picioarelor. El a înotat cu capul și u- 
inerii deasupra apei în direcția de îna
intare evitînd astfel tangajul corpului 
imprimat pînă acum de mișcările su
plimentare ale capului. A rămas 
timp suficient credem pentru ca 
cei. doi antrenori ai săi (Leo Ungur și 
7oth Pali JosiJ) să poată remedia prin
cipalele lacune care mai persistă în 
pregătirea spatistului nostru : a), per
fecționarea tehnică a mișcării brațe
lor și b). creșterea rezistenței in regim 
de viteză.

DUMITRU. CAMINSCHI
de performanțe superioare si ...de încă 
ceva. Ce anume 7 Spectatorii frecvenți 
ai concursurilor de natație au sezisat, 
fală discuție, faptul cunoscut și de spe
cialiștii noștri, că între campionii și 
recordmanii natației noastre și restul 
înotătorilor există o izbitoare diferență 
valorică, că între cîștigătorii multor 
probe (de spate și fluture, în special) 
și ceilalți clasați există o apreciabilă 
diferență de secunde, că, în sfîrșit, 
foarte puține sînt elementele tinere cu 
perspective reale de progres. Care să 
fie cauza ? Să punem degetul pe rană 
și să spunem că secțiile de natație ale 
colectivelor și cluburilor noastre

sportive sînt alcătuite dinii-un număr 
prea mic de înotători (copii, juniori și 
seniori), iar antrenorii lor nici nu se 
străduiesc să facă ceva care să schim
be această situație. Antrenorul Iedera! 
Octavian Mladin ne spunea zilele tre
cute că antrenorilor noștri li se oferă 
acum o nouă ocazie pentru a-și reorga
niza temeinic secțiile. După fiecare ci
clu de inițiere a copiilor din centrele 
de natație, o comisie specială va se
lecta pe cei mai taleniați dintre ei și-i 
va repartiza apoi colectivelor și clubu
rilor -sportive cu secții de natație. Ră- 
mîne însă, ca antrenorii să foloseacă, 
din plin, prilejul ce li se oferă.

GH. NICOLAESCU

Incet-încet s-au limpezit apele în 
categoria A, B și C. Azi, ultima res
tanța din „A", Steagul roșu Or. Stalin 
— Știința Timișoara, va hotărî ordi
nea echipelor pe locurile 3—7. 
Duminică, liderii categoriei B — Ști
ința Cluj și Farul Constanța — sus
țin acasă ultimul lor meci, deci își 
pot apăra cu succes avansul de 
puncte pe care-1 au și promovarea la 
„A“. Iar în categoria C, seria a treia, 
tot duminică derbiul Unirea Rm. Vîl- 
cea — Știința Craiova, va desemna 
și pe al patrulea cîștigător. In rîn- 
durile de mai jos vom sublinia cîte- 
va fapte petrecute în actualul cam
pionat, analizate și sancționate de 
federația noastră de fotbal. Ele ilus
trează modul cum înțeleg să se com
porte unii jucători, antrenori, arbi
tri și conducători, și atrag din nou 
atenția’ asupra importanței muncii e- 
ducative și a corectitudinii în sport.

In primul rînd, federația a ratifi
cat cîteva sancțiuni dictate de secții 
de fotbal: Lazăr Iosif (Dinamo Bucu
rești) suspendat pe 4 luni (de la 8 
iunie a.c.) de la orice activitate in
ternă și internațională, pentru aba
teri de la viața sportivă și disciplină; 
Ciurdărescu Emil (Jiul Petroșani) 
suspendat pînă la 1 ianuarie 1959, 
pentru beție, injurii la adresa condu
cătorilor, insulte la adresa colegilor 
de echipă și pentru comportare neco
respunzătoare în turneul în U.R.S.S.;

ir
a un sport tînăr în plină dez
voltare cum este natația noas
tră, succesele unei prime etape 

de dezvoltare nu trebuie să fie apre
ciate decît în perspectiva lor. Chiar și 
numărul mare de recorduri (17 din 6 
concursuri) înregistrate de la începu
tul acestui sezon subliniază, după pă
rerea noastră, lipsa de maturitate a 
natației noastre. Pentru a-și cîștiga a- 
ceastă maturitate și mai ales pentru a 
putea ține pasul cu valorile mondiale, 

* și ele în permanentă ascensiune, vor 
mai fi necesare, sîntem siguri, alte 
sute și sute de recorduri republicane,

Noutăți despre campionatele 
internaționale feroviare de box
Pregătirile pentru organizarea pri

mei ediții a campionatelor interna
ționale feroviare de box decurg cu 
o deosebită intensitate, in cadrul u- 
nei conferințe de presă, care a avut 
loc marți la sediul clubului Rapid, 
reprezentanții comitetului de organi
zare a campionatelor internaționale 
feroviare de box au furnizat ziariș-

Marginalii la o sesiune 
de comunicări științifice

Săptămîna trecută a avut loc Se
siunea de comunicări științifice i:n 
domeniul culturii fizice a Centrului 
de cercetări științifice de pe lingă 
U.C.F.S. Astfel de acțiuni, menite să 
aducă la cunoștința tehnicienilor Ș' 
a cadrelor specializate și să supună 
discuției rezultatele unor cercetări 
care au scopul de a întări baza știin
țifică a mișcării de cultură fizică, sînt 
binevenite.

Prezentarea unui interesant studiu 
asupra modului de execuție al miș
cărilor sportive, realizat cu ajutorul 
unei aparaturi orig nale de către prof. 
1. Mayer; încercările de a se detecta 
urmările efortului și eficiența proce
sului de instruire-antrenament prin 
dinainometrie (prof. C. Răduț) prin 
cercetarea funcțională a sistemului 
nervos (Dr. A. Partheniu și Ing. M. 
Demetrescu) sau prin reacții chimice 
(asist. B. llaralambie), au arătat preo
cuparea cercetătorilor Centrului pen
tru probleme actuale ale mișcării 
sportive. La fel de interesanta au 
fost temele referatului despre noțiu
nile fundamentale ale culturii fizice 
și interdependenta lor (candidat în 
științe pedagogice Nicti Alexe) — 
lucrare necesară pentru realizarea 
unei concepții unitare în terminolo
gia sportivă — sau despre specia
lizarea timpurie în atletism (prof. 
Maria Login).

Din această scurtă enunțare s-ar 
putea deduce că Sesiunea Centrului 
de cercetări științifice al IJ.U.t’.S. 
poate fi trecută la activul mișcării 
snortive ca o acțiune pe deplin reu
șită. Din păcate, nit se poate afirma 
acest lucru dintr-o scrie de cauze pe 
care le vom trece în revistă pentru a 
evita repetarea lor în ocazii simi
lare.

In primul rînd este vorba de asis
tența, destul de numeroasă și repre
zentativă, dar numai pînă la... pruna 
pauză, după care în sală au rămas 
foarte puțini ascultători (25—30).

Fără discuție că cercul celor intere
sați de o astfel de sesiune este mult 
mai larg și un exemplu concludent 
l-a oferit nu de mult Sesiunea cabi
netului metod'co-șliințilic limișoara, 
la care au asistat foarte numeroși 
antrenori, cadre didactice și medici. 
Oare în București cadrele sportive 
sînt mai puțin interesate de cercetă
rile științifice, sau o condamnabilă 
comoditate a făcut ca nici măcar ac
tiviștii federațiilor să nu ia parte la 
întreaga ședință ?

In al doilea rînd. se poate reproșa 
organizatorilor faptul că au progra
mat prea multe referate într-un timp 
prea scurt, orice prelungire a unui 
referat amenințînd să răstoarne în
treg programul. Acest lucru s-a și 
petrecut, astfel că, după circa 7 ore 
de comunicări, a mai rămas o sin
gură oră de discuții, adică cinci mi
nute pentru fiecare doritor de a lua 
cuvîntul pe marginea a... opt refe
rate. Și este păcat, pentru că multi 
dintre participant ar fi avut de ridi
cat obiecții pe marginea unor referate 
ca „Specializarea timpurie în atle
tism" sau „Cercetări asupra rolului 
acidului glutamic în fiziologia efor
tului fizic".

Așa cum s-a desfășurat Sesiunea 
se părea că este vorba de o serie 
de conferințe (multe din ele foarte 
lungi) și nit despre comunicări care, 
într-un limbaj laconic, trebuiau să 
constituie o bază de discuții lăsînd 
și timpul necesar. Această lipsă de 
orientare asupra scopului practic al 
Sesiunii a făcut ca interesul parti- 
cipanților să scadă, iar cercetătorii 
să primească foarte puține sugestii 
și critici asupra lucrărilor lor. Sîntem 
convinși că pe viitor se va ține cont 
de învățămintele acestei sesiuni și 
alte manifestări științifice vor fi or
ganizate astfel îneît să folosească 
realmente atît cercetătorilor cît și 
auditorilor.

A. S.

tilor noi amănunte în legătură cu 
această importantă competiție, lată, 
așadar, ultimele noutăți:
• Programul campionatelor a fost 

definitiv fixat și arata astfel: MARȚI
8 IULIE, ORA 19: deschiderea festivă 
și prima gală eliminatorie; MIERCURI
9 IULIE, ORELE 10 și 19: a doua 
și a treia gală eliminatorie; JOI 10 
IULIE, ORA 17,30: semifinalele: SIM. 
BATA 12 IULIE, ORA 20: finalele.

a Medaliile de campioni vor fi de
cernate de către U.S.LC. (Uniunea 
Spgrtivă Internațională Feroviară). 
Cîștigătorii la toate cele zece cate
gorii vor primi de asemenea cite un 
tricou de campion cu culorile U.S.LC. 
Clubul Rapid va acorda cîte o cupă 
primilor trei clasați la fiecare cate
gorie.

• Juriul internațional al campiona
telor este prezidat de ing. Teodor 
Popescu, iar comisia internațională 
de arbitraj de O. Alexandrescu.

® Gualtiero Checchi (Italia), unul 
din cei doi arbitri-judecători neutri 
invitați la această competiție, a con
firmat telegrafic participarea sa.

• Duminică 13 iulie (după termi
narea campionatelor), loturile parti
cipante vor face o excursie Ia Sna- 
gov.

Șc. de Expîoatare C.F.R. 
a cîștigat Cupa orașului 

București ia rugbî
Ieri după-a miază s-a disputat pe sta

dionul Tineretului finala competiției 
școlare „Cupa orașului București*4, în
trecere care a adus o importantă con
tribuție la popularizarea rugbiului în 
rîndurile tinerilor elevi. Victoria îa 
finală a revenit cu 5-3 (5-0) echipei
Școlii de Exploatare C.F.R. care a în- 
vins, clupă un joc viu disputat, com
binata Școli or Medii 18-20. Pentru în
vingători — care au prezentat o înain
tare b-ună — a înscris Pințoiu (o în
cercare) ș? rreduț (o transformare).

In repriza secundă Galete a reușește 
o lovitură de pedeapsă reducînd din 
handicap. La sfîrșitul competiției au 
fost în-minate finalistelor numeroase 
premii constind din material svortiv.

AL. f’AULESCU 
corespondent

★
Pe stadionul Geolehnica va avea loc 

azi de la ora 18,15 meciul Geotehnica 
— C.S.A. Pleoști ..campionat categ. A.).

Tîrnoveanu (Jiul Petroșani), i 
re cu avertisment pentru abai 
la viața sportivă.

Federația insă, a intervenit 
alte cazuri, mai grave, în car 
făcut vinovați chiar cociducăt 
secții de fotbal, cum a fost ca 
lor de la Rovine Grivița Craic 
meciul său cu Metalul’ Oțelul 
Rovine a avut un jucător cl 
pe Brătilă Petre, dar arbitrul 
ținut carnetul jucătorului... B 
Cornel. Astfel că Băzăvan a fo 
pendat, iar vinovatul, Brătilă, 
tinuat să joace. Autorii înlocui: 
netului: Baciu llie și Atanasii 
conducători la Rovine Grivița, 
s-au bucurat de concursul ce 
la Oțelul Roșu, printre care cc 
torul Borjin. Făptuitorii au m; 
și... concursul altor persoane 
torii Brătilă și Băzăvan de 
vine, Hamuș de la Metalul 
dar pînă la urmă totul a fo: 
coperit și ancheta care a 
a stabilit cu de-aniănuntu 
tele, după care a venit răsplat 
meritată: I. echipa Rovine Gr 
fost exclusă din campionatul 
riei C, fiind retrogradată în r 
2. echipa Metalul Oțelul Roșu 
suspendată pînă la sfîrșitul ■ 
natului; 3. jucătorii Brătilă, £ 
și Hătntiș au fost suspendați 
2 ani pentru că au mințit h 
în eroare comisia de discipli 
s-a propus U.C.F.S. excluder, 
viața sportivă a conducătorilor 
llie, Atanasiu Dan și Borjin c 
inițiat și încurajat înlocuirea 
tului jucătorului Brătilă; 5 or 
rea cu rezultatele de pe teres: 
turor jocurilor echipei Rovine 
disputate pînă la 25 iunie a.c- 
misia de disciplină a felicitat 
bitrii de tușă timișoreni Coroi 
beriu și Ștefănescu Virgil pen 
tudinea lor corectă și demnă.

Și cu aceasta a luat sfîrșit 
trist, e drept, dar din fericire 
din campionatul categoriei C. 
venția — energică și exemplar 
federației a zădărnicit manii 
— străine de sportul nostru 
nou — ale unor rămășițe ale 
•lității putrede burgheze.

Jiul învins în Bull
Marți, Jiul a susținut al doili 

în Bulgaria, întilnind la Russi 
pa locală Dunav, care a cîștj 
2—(1, (Agerpres).

La Floreasca, începînd de mîine

FiMJa de lupte litere peatra se
începînd de mîine și pînă duminică 

inclusiv se desfășoară la București 
în sala Floreasca (în caz de ploaie) 
sau în aer liber, în curtea interioară 
Floreasca (dacă timpul o va permite) 
finala campionatului republican de 
lupte libere individual pentru seniori, 
înscrierile la această finală (cam
pionii de regh’ni, campionii republi
cani pe anul 1957) sînt mai nume
roase ca oricînd și se pare că se va 
înregistra o cifră care va depăși 100. 
Este interesant de arătat că din a- 
cest an se pune accentul pe specia
lizarea în lupte libere și în acest 
sens federația a luat hotărîrea de a 
nu permite participarea sportivilor din

lotul de lupte clasice, la fiTîal 
începe mîine. Firește, ar fi bir, 
și secțiile de lupte din colec 
cluburi ar trece la crearea de 
speciale pentru lupte libere.

Participarea unui număr i 
mare de concurenți la finala 
bere" este un fapt deosebit de 
curator, dovedind că a început 
formeze baza de masă din c 
crească elemente de valoare 
această ramură a luptelor, 
bucura în egală măsură dacă 
cu această creștere canti tati' 
putea consemna — la sfîrșitul 
rilor — și o creștere a niveluh 
tativ.

© In urma omologării concursului 
Pronosport nr. 26 din 29 iuinie au fast 
stabilite următoarele premii :

premiul I ; 2627 variante cu 12 re
zultate exacte revenind fiecărei va
riante cîte 126 lei.

Premiul II: 17781 variante cu 11 re
zultate exacte revenind fiecărei va
riante cîte 20 lei.

Premiul III fiind sub 15 lei, conform 
regulamentului, fondul acordat premiu
lui III a fost împărțit în părți egale 
fondurilor de la premiile I și II.

Fond' de premii . 701.810 lei
© Plata premiilor la concursul Pro

nosport nr. 26 din 29 iunie se va face 
în Capitală vineri și simbătă, începînd 
<Je la ora 17 numai la filialele raio
nale C.E.C. în raza cărora și-au depus 
participainții buletinele (prima cifră de 
pe ștampila agenției indică raionul 
astfel: 1 — Lenin calea Victoriei 13; 
2 _ Tudor Vladimlrescu calea Văcă
rești .41; 3 — Stalin str. Nikos Belo- 
iannis 5; 4 — Gh Gheorghiu-Def calea 
Grlvlței 119; 5 — 23 August calea Mo
șilor 328; 6 — i Mai Piața Rosetti 4; 
7 — Nicolae Bălcescu calea Rahovei 185 
și 8 — Grivița Roșie bd. Banu Man
ta 7).

© Campionatul primei categorii îuînd 
sfîrșit, atenția iubitorilor sportului cu 
balonul rotund — și b.aeînțcles a pro- 
nosportiștilor — s-a îndreptat asupra 
finalei Cupel R.P.R. și a ultimei etape 
a întrecerilor din categoria secundă. 
Ambele evenimente sînt reprezentate 
și în programul concursului pronosport 
nr. 27 din 6 iulie. Dacă noi le vom... 
neglija însă, nu este din cauză că

*)

onospori
le-am acorda mai puțină importanță 
decît dumneavoastră ei pentru a face 
mai mult loc cîtorva amănunte despre 
cele patru meciuri din cea de a 22-a 
etapă a campionatului R. P. Ungare 
prezent pentru prima oară în acest se
zon în programul concursurilor noastre.

Și acum, iată pronosticurile pe care 
ni le-a indicat Toto Budapesta la me
ciurile din campionatul maghiar: Ta- 
tabanya — Honved Budapesta: 1; Cse- 
pel — Szombathely: 1; Dorogi Banyasz 
— Diosgyor: 1. 2 și K’omloi Banyasz— 
Ferencvaros: 2, X. Amănunte mai com
plete (formații, antrenori, ultime re
zultate și rezultate anterioare) în nr. 
220 al revistei „Programul pronosport0. 
Ca încheiere vă reamintim că înce
pînd cu acest concurs (nr. 27 din 6 
iulie) se reacordă premii în obiecte 
pentru variantele cu „0“ rezultate. Pen
tru cele mai multe variante cu „0“ 
rezultate pe același formular în ordi
ne: o motocicletă de 350 cmc., o mo
toretă, un frigider. Prin tragere din 
urnă: o motocicletă de 125 cmc., 2 a- 
ragazuri cu 3 ochiuri și butelie, 2 a- 
parate de radio „Opereta0 și 4 ceasuri 
de mînă „Pobeda“. Tuturor, SUCCES!

★
In urma omologării variantelor de

puse pînă la 8 iunie la concursul

special Pronosport C. M. 3 <
stabilite următoarele premii:

Premiul I : 4 variante cu 5 r 
exacte revenind fiecăreia cîte 6

Premiul n ; 6 variante cu 4 r 
exacte revenind fiecăreia cîte 4

Premiul III : 14 variante cu : 
ta te exacte revenind fiecărei 
3.159 lei.

Fond -de premii : 98.280 lei.
Pentru variantele depuse- înti 

iunie au fost omologate urmi 
premii :

Premiul 1 : 7 variante eu 5
taie exacte revenind fiecăreia « 
lei.

Premiul II : 17 variante cu 4 
tate exacte revenind fiecărei 
338 lei.

Premiul' în j 38 variante cu 
zultate exacte revenind fiecare 
227 lei.

riei nr. 9.

Fund de premii : 19.195 lei.
Plata premiilor de la CC

special CM3 se va face în c
sîmbătă începînd de la ora 17
la Agenția Centrală din calea

★
La tragerea din urnă a cont 

Pron o expres nr. 24 au fost extr 
mătoarele numere ;

13, 47, 48, 8, 6,
Numere de rezervă : 18, 9. F

premii : 889.8'86 lei.

*) Rubrică redactată de I. S 
Pronosport.



ampionii europeni juniori la tenis de masă 
ne împărtășesc impresiile

Marți seara, în holul aerogă 
..spioni europeni juniori la tenis 
alități de vamă, em putut 
n Suedia.

-’rimul... examinat: Gh. Cobîrzan. 
contradicție cu... mica sa statură, 

rîrzan a stabilit la Falkenberg o 
re performanță (4 titluri din 4 
ibe I). El e fericit de reușita sa 
entuziast, a ținut să ne-o spună ; 

Int foarte mulțumit că am putut 
ictira cu succes în patru finale. Să 
i, însă, că n-a fost ușor. Deși am o 
ecare experiență în competițiile 
ernaționale, am fost nevoit să ape- 
de multe ori ia toate cunoștințele 

itru a cîștiga la unii dintre ad- 
sari. In meciul cu suedezul Alser, 
pildă, am fost condus la un mo
nt dat cu 11—6, dar, pînă la 
uă, printr-un efort de voință, am 
ictit și am cîștigat. Sînt fericit

rii Băneasa, la sosirea proaspeților 
de masă, în timpul scurtelor for- 
culege impresii de la competiția

de asemenea că alături de colegii 
tnei de echipă am rezistat oboselii, 
mai ales în fazele finale. Numai în 
ultima zi a trebuit să susțin 15 me
ciuri, trecînd — fără pauze — de la 
o masă la alta". Radu Negulescu și 
Tiberiu Covaci gu fost la prima lor 
deplasare peste graniță. Evident și 
emoțiile au fost mai mari. Amîndoi 
recunosc, cu regret, tracul care i-a 
stăpînit, mai ales la primele schim
buri de mingi. Și așa însă, ei au 
reușit rezultate remarcabile.

Maria Golopența consideră concursul 
mai greu decît cele de la Opatija 
și Paris și este cu atît mai bucuroasă 
cu cit a’obținut și ea un rezultat ma
xim : 4 titluri clin 4 probe. Obstaco-

V-a ediție a Campionatelor
iternaiionale de tir ale R.P.R.

(urmare din pag. 1)
e noastre s-au comportat sub orice 
jică. Iudith Moscti cu 574 p. s-a 
s'it pe locul XIX, Marieța Lieber 

p. locul XVIII, Lia Sîrbu — 
— locul XXVIII, Ana Goretti 

XXIII, 7

574 
P.

Jacqueline

ZIMENKO (U.R.S.S.)

(miercuri) a fost bogată în perfor
manțe de valoare; Vladimir Linnikov 
și /. Nikitin (URSS) au obținut rezul
tate care depășesc actualul record 
mondial, Nikolai Pestanov (URSS) și 
Iosif Aron au înregistrat noi recorduri 
naționale, iar trăgătoarele noastre 
și au revenit — în sfîrșit — obținînd 
performanțe la valoarea lor.

Delegația gimnaștilor romîni a plecat 
ieri la campionatele mondiale 

de la MoscovaIul cel mai dificil ? „Daufin, campi
oana de junioare a Germaniei Occi
dentale și totodată deținătoarea tit
lului european (neoficial) de anul 
trecut, în turneul pe echipe".

— „Cam același lucru s-a întîm- 
plat și cu mine", a intervenit în 
discuție Mariana Barasch. „Numai 
că eu am întîlnit-o pe Daufin în în
trecerile individuale. Am învins-o cu 
2—1, am repetat figura la suedeza 
Johansson și așa am ajuns să joc 
finala în „familie" cu Golopența, care 
însă și-a impus superioritatea la ca
pătul unei partide mult aplaudate".

Antrenorul F. Paneth, de acord cu 
părerile împărtășite de cei pe care 
i-a îndrumat la Falkenberg, a venit 
cu o serie de completări interesante. 
„De fapt, pe mine ca antrenor mă 
interesează mai puțin partea specta
culară a acestui mare succes, cît mai 
ales comportarea propriu-zisă a spe
ranțelor noastre. Ei bine, am tost sa
tisfăcut in cea mai mare măsură. Pe 
lîngă pregătirea tehnică dovedită, cei 
cinci juniori au arătat calități tac
tice, reușind să-și domine în perma
nență adversarii, chiar dacă aceștia 
au fost valoroși ca austriecii, suede
zii și ungurii la băieți sau jucătoa
rele'din R. F. G. In plus, puterea de 
luptă, voința fermă a tinerilor noștri 
reprezentanți a impresionat pe cu
noscătorii care au urmărit jocurile. 
Coloanele de sport ale ziarelor 
ca și 
rației 
Eldh, i 
vității 
clarat :
ral. Numai nume romînești pe toate 
locurile întîi. Nu trebuie să surprin
dă însă. Cei cinci rotfflni s-au pre
zentat excelent pregătiți tehnic, au 
avut o energie de-a dreptul uluitoare 
și nervi de oțel".

Duminică, în capitala Uniunii 
vietice, cei mai buni gimnaști 
lume vor începe marea întrecere pen
tru desemnarea campionilor mondiali.

Delegația noastră sportivă a pără
sit ieri dimineața Capitala, sub con
ducerea tov. Ion Simion, vicepreșe
dinte al U.C.F.S. Din delegație fac 
parte gimnastele și gimnaștii: Elena 
Teodorescu, Ileana Petroșanu, Elena 
Dobrovolski, Emilia Lifă, Sonia lo- 
van, Utta Schlandt, Anastasia lones- 
cu, Frederic Orendi, Andrei Kerekes, 
Ștefan Harko, Iosif Focht, Ion Zam
fir și Helmuth Orendi.

In orașul marilor întreceri ale gim- 
naștilor, 
zați la 
cini pe 
Franței, 
S.U.A.

Comisia de organizare a campio
natelor mondiale de gimnastică a 
fixat zilele de antrenament pentru 
fiecare reprezentativă, astfel fncît 
gimnastele și gimnaștii să se poată 
acomoda cu sala și aparatele la care

So- 
din

sportivii romîni au fost ca- 
hotelul „București" și au ve- 
reprezentanții R. P. Ungare, 
Italiei, Egiptului, Canadei și

se va concura. Sîmbătă va fi zi de 
odihnă, iar duminică participanții vor 
începe asaltul titlurilor mondiale.

locale 
fede- 
Ake 

festt-

Dinamo București ia egalitate
2-2cu Dinamo Moscovaaprecierile președintelui 

suedeze de specialitate, 
stau mărturie. In cadrul 
de închidere Dl. Eldh a de- 

„Coneursul a fost... unilate-
După pitantă. In prima repriză, gazdele, 

care au aliniat o formație completă, 
inclusiv jucătorii
de la campionatul mondial din Sue
dia, au avut mai multe acțiuni la 

poarta bucureștenilor. In minutul 3, 
Sokolov, cu un șut puternic de la 
20 m, a înscris primul punct. Apoi 

Fedosov, după o combinație a între
gii linii de atac, a șutat în bară și 
mingea a intrat în plasă. După pau
ză, aspectul jocului s-a schimbat. 
Fotbaliștii romîni au lansat o serie 
de atacuri pe centru și aripi, pă- 
trunzînd tot mai des spre poarta lui 
Beliaev. In minutul 54 Ene, care 
a jucat foarte bine în acest meci, 
a reușit să-l dribleze pe Krîjevski și 
lovind mingea cu efect a introdus-o 

în plasă prin colțul din stînga. [ti 
continuare, jocul s-a echilibrat. Spre 
sfîrșit jucătorii romîni au dominat 
insistent, obținînd egalarea în minu
tul 86, prin Nicușor.

Cele două echipe au aliniat urmă
toarele formații: DINAMO BUCU
REȘTI : Cosma — Popa, Călînoiu, 
FI. Anghel — Al Vasile, Nunveiller
— V. Anghel, Nicușor, Ene, Lazar. 
Sunt; DINAMO MOSCOVA: Beliaev
— Kesarev, Tarcv, Jurcenko (Krîjev- 
ski) — Sokolov, Baikov — Urin, Ko- 
ronenkov, Korșunov, Fedosov, Rîjkm

Dmamo București va mai juca .
6 iulie la Kuibîșev cu echipa locala 
Aripile Sovietice. Este posibil ca la
10 iulie bucureștenii să mai joace 

la Odesa, cu selecționata orașului.

MOSCOVA 2 (Agerpres).
cum transmite corespondentul spor
tiv al agenției Tass, meciul inter
national de fotbal dintre echipele 

•Dinamo Moscova, campioana URSS, 
și Dinamo București s-a încheiat cu 
rezultatul de 2—2 (2—0).

' Meciul a avut o desfășurare pal-

care s-au întorsRezultate tehnice, ziua a IV-a: Cert; 
alergător 25 focuri duble: 1. VL. LIN
NIKOV (URSS) 218 p. — campion 
internațional; 2. I. Nikitin (URSS) 
217 p.; 3. R. Fernandez (Venezuela) 
196 p.; 4. L. Gyarfas (Venezuela) 196 
p.; 5. G.M. Bricenco (Venezuela) 195 
p.; 6. I. Muscă 186 p.; 7. I. Farkas 
(R.P.U.) 183 p.; 8. M. Monaco (Ve
nezuela) 181 p.; 9. M. Kovacs (R.P.U.) 
176 p.; 10.Aurel Neagu 174 p.; skeet 
(ziua l-a) : 1. Gh. Florescu 98 L; 2. 
Șt. Popovici 98 t.; 3. I. Turanov 
(URSS) 98 t.;4. Dan Noica 961.; 5. D. 
Albescu 94 t.; Armă liberă calibru redus 
3X30 — senioare: 1. GALINA GOR- 
LINSKAIA (URSS) 847 p. — cam
pioană internațională; 2. Rimma Ze- 
lenko (URSS) 842 p.; 3.Marieta Lieber 
84! p.; 4. Iudith Mosctt 840 p.; 5. 
Ana Goretti 837 p.; 6. Lajosne Kis-
gyorgy (R.P.U.) 835 p.; 7. Vera Ru- 
zickova (R. Ceh.) 833 n.t 8. Jarmila 
Horackova (R. 
licia Iovănescu 
831 p. Echipe .- 
p: 2. U.R.S.S.

La Snagov, peste două zileA doua ediție a concursului internațional de caiac-canoe
devenit, din nou, un 
foarte asaltat! De-abia

R. P. Bulgaria, după-amiază cei ai
R. P. Polone, iar seara austriecii.

Starturile celor 15 probe vor fi — 
după cum ne arată listele înscrierilor— 
destul de populate. In special, între
cerile de caiac unde participă toate 
reprezentativele (cu excepția Austriei 
la caiac simplu fond) iar canotorii 
noștri cu cîte două echipe. Remarcăm, 
dintre oaspeți, pe cîțiva sportivi, care 
ne-au mai vizitat, lăsînd o bună im
presie anul trecut, cu ocazia ediției 
inaugurale a concursului internațio
nal. Este cazul austriecilor Wieder- 
man. Severa și Lindlgruber care s-au 
situat printre fruntașii întrecerii pre
cedente. Polonezii anunță un Iot nu
meros, a cărui valoare este apreciată.

Lotul de caiaciști și canoiști romîni 
nu necesită recomandări speciale, el 
fiind alcătuit în general din sportivi 
prea bine cunoscuți amatorilor de 
sporturi nautice. Campionii olimpici
S. Ismailciuc și D. Alexe, Mircea Anas- 
t ase seu, S. Todorov, Nichifor Tar ar a, 
Maria Navasart, sînt apreefați nu nu
mai în țară ci și peste hotare. Este 
interesant însă de remarcat „debutul" 
internațional al unor tineri sportivi 
cum sînt Crăciunescu (caiac simplu 
10.000 m.), „perechea" Ivanov-Tănase 
(caiac fond) și chiar Terenti-Iacovici 
care, firește vor încerca să reediteze 
primit! lor succes internațional re'alizat 
în Bulgaria.

Snagovul a 
„teren" sportiv 
și-au încheiat întrecerile schifiștii, care 
și-au disputat titlurile de c'ampioni re
publicani, și iată-ne martorii unor fe
brile pregătiri pentru prima confrun
tare internațională a caiaciștilor și ca- 
noiștilor. Și un iac are nevoie de 
multe pregătiri pentru a găzdui un 
concurs de amploare. Balizările pen
tru diferitele distanțe ale probelor, in
stalarea stațiilor de amplificare și a 
rețelei telefonice atît de necesara 
promptitudinii și exactității arbitraje
lor, asigurarea unui număr fforespun- 
zător de bărci cu motor pentru ur
mărirea curselor, amenajarea cabane
lor, a „tribunei" de la malul tăiat 
etc., sînt delinitivate acum sub ochii 
sportivilor noștri care — deocamdată 
singuri — se antrenează de zor. Este 
și explicabilă această febrilitate în 
pregătiri deoarece chiar astăzi sosesc 
toți oaspeții. Dimineața, reprezentanții

Ceh.) 832 p.: 9. Fe- 
831 p.: 10. Lia Sîrbu 
1. R.P. Romînă 2512 
2511 p.; 3. R. Ceho

slovacă 2491 p.; 4. R.P. Ungară 2483 
p.; 5. R.P. Romînă II 2481 p.; juniori:
1. N. PESTANOV (URSS) 847 p. —
campion internațional; 2. Iosif Aron 
847 p.; 3. V. Avilov (URSS) 839 p.; 
4. M. Ferecați! 839 p.; 5. A. Vogler 
(R. Ceh.) 835 p.: 6. J. Hajek (R. 
Ceh.) 832 p.: 7. I. Kulesov (URSS) 
830 p.; 8. M. Rusescu 826 p.; 9. M. 
Kostelni 826 p.; 10. V. Geider (URSS) 
821 p.; ' ' --------- ""
2. R.P.
slovacă

12 2448 p.

Inîntilj — 575 p. — locul XVII.
ară de Florica lonescu (583 p., locul 

) și Elena Seiineanu f58l p. locul 
care au avut o comportare mai 

nă. restul trăgătoarelor noastre au 
s‘ de ('“recunoscut.

Rezultate tehnice, ziua a lll-a. Pis- 
i viteză: I. MARIN DOCH1L1ȚA — 
mpion internațional — 584 puncte; 
Ștefan Petrescu 582 puncte ; 3. Gh. 

■.hiardopol 581 puncte; 4. P. Mo- 
iță 579 puncte; 5. F. Kun 
l.P.U.) 579 p.; 6. Ion Tripsa 579 

7. E. Haidurov (U.R.S.S.) 577 p.; 
B. Kriheli (U.R.S.S.) 573 p.; "

trios Monteverdc (Venezuela) 573 
; 10. .1. Șvab (R. Ceh.) 570 p. Ta
re: I. " .........................
mpion
Vary 

omjas 
siliu 
.P.P.)

7.

9.

. Șvab (R. Ceh.) 570 p. 
V. ZIMENKO (U.R.S.S.) 
internațional — 286 t; 2. 
(R.P.U.) 282 t.; 3. Ede

(R.P.U.) 280 t.; 4. Marcel 
276 t.; 5. A. Szmurlor
273 t.; 6. Gh. Florescu 272 

T. Pcte'czyc (R.P.P.) 271 t;
Raul Olivo (Venezuela) 271 t.; 9. I. 

■mitrescu 27! t.; 10. I. Lovinescii 
’> t. Cerb alergător: 1. I. NIKITIN 
.R.S.S.) — campion internațional — 

0 p.; 2. VI. Linnicov (U.R.S.S.) 206 
3. L. Gyarfas (Venezuela) 205 p.;

Ramon Fernandez (Venezuela) 205 
: 5. Miguel Monaco (Venezuela) 202 
; 6. M. Kovacs (R.P.U.) 201 p.; 7.
Muscă 194 p.; 8. G. M. Briceno

Venezuela) 194 p.; 9. Ene Drăgan 188 
: 10. Mihai Nagy 184 p.; Meci en- 
lez—senioare: 1. JARMILA IIORAC- 
OVA (R. Ceh). — campioană inter- 
ațională — 587 p.; 2. Sttsana Guse- 
a (U.R.S.S.) 586 p.; 3. Galina Gor- 
nskaia (U.R.S.S.) 585 p.; 4. Rimma 
ălenko (U.R.S.S.) 585 p.; 5. Lajosne 
jsgvorgv (R.P.U.) 583 p.; 6. Flori- 
a lonescu 583 p. ; 7. Eliska Stara (R. 
eh.) 582 p.; 8. Istvanne Veress
R.P.U.) 581 p.; 9. Elena Seimeanu 
SI p.; 10. Oskarne Kellner (R.P.U.) 
81 p.: Meci englez — juniori: 1. 
ON GIUGLAN — campion interna- 
ional — 590 p.; 2. Marin Ferecatu 
89 p.: 3. Igor Kulesov (U.R.S.S.) 
87 p.; 4. V. Avilov (U.R.S.S.) 584 
i.; 5. M. Kostelni 584 p.; 6. I. Arori 
84 p.; 7. N. Pestanov (U.R.S.S.) 583 
i.; 8. A. Vogler (R. Ceh.) 582 p.; 9. 
. Stavăr 581 p.; 10. M. Străoanu
181 p.;
• Penultima zi a campionatelor

echipe: 1. U.R.S.S. 2516 p.;
Romînă 2493 p.: 3. R. Ceho-
2462 p.; 4. R.P. Romînă II

ATLETISM
Duminică și luni va 
avea loc la Moscova 
un concurs Ia 
vor participa 

printre care și o repre- 
țării noastre, alcătuită

care 
atleți

din 17 țări, 
zentativă a 
din șase atleți.

• Atleta sovietică Radcenko a să
rit 6,15 rnâ la lungime, rezultat care 
constituie cea mai bună performanță 
mondială a anului.

După etapa a 6-a 
din Turul Franței 
(Caen—St. Brieux, 227 
km.) cîștigată de Van 

Genugden (Belgia), tricoul galben a 
trecut din nou în posesia olande
zului Voorting.

La campionatele de Ia 
‘Wimbledon (Anglia), 
optimi de finală, B. 
Wilson (Ang.) l-a e- 

liminat pe Pietrangeli (It.) cu 3—0. 
.ar Anderson (Aust.) pe 
(Eg.), tot cu 3—0. Sferturi de finală: 
Cooper (Aust.) — Wilson (Aug.) 
3—2, Rose (Aust.) — McKay (SUA) 
3—0, Fraser (Aust.) — Davidson 
(Sued.) 3—2. Nielsen (Dan.) — An
derson (Aust.) 2—0, (australianul a 
abandonat, fiind rănit). La fete. t<’- 
nismana maghiară Suzv Kormoezi a 
eliminat pe Mimi Arnold (S.U.A.) în 
trei seturi: 6—1, 5—7, 8—6. Alte

rezultate: Ann Haydon (Ang.) — Ma
ria Bueno (Braz.) 2—0, A. Mortimer 
(Ang.) — M. Dupont (SUA) 2—1, 
A. Gibson (SUA) — S. Bloomer 
(Ang.) 2—1,

Lotul de boxeri juniori al R.P.R. 
a plecat la Budapesta

Ieri dimineața a părăsit Capitala în
drept in du-se spre Budapesta — echipa 
de juniori a țării noastre care, după 
cum se știe, va susține un meci ami
cal de box cu reprezentativa de ju
niori a R. P. Ungare. Au făcut de
plasarea, printre alții tinerii Pa vel 
Paul, p. Zăinescu, V. Neagu, I. Monea 
ș.a. Dotul romîn este însoțit de antre
norii Lucian Popescu și Traîau O grin- 
janju precum și de arbitrii-judecători 
I. Cetățeanu și C. Chiriiac.

LA EIVCHIDERE4 EDIȚIEI

CICLISM

TENIS

Drobny

Petrolul întîlnește Wismut Karl Marx Stadt 
în primul tur al „Cupei campionilor

CANNES, 2 (Agerpres). —
La 2 iulie a avut loc Ia Cannes, 

tragerea la sorți a primei etape a 
competiției de fotbal „Cupa campio
nilor europeni" ediția 1958—1959 care 
reunește 28 de echipe europene re- 
prezentînd 27 de țări. Echipele partici
pante au fost mai Intîi împărțite în 3 
grupe, după care s-a procedat la tra
gerea la 
tur.

Echipa
Petrolul Ploești, a fost repartizată în 
grupa I. Fotbaliștii romîni vor în- 
tîlni în primul meci echipa Wismut 
Karl Marx Stadf, campioana R. D. 
Germane.

lată ordinea celorlalte întîlnlri din 
prima grupă: Olimpiakos (Pireu) —

Besiktas (Istanbul) ; Dinamo Zagreb 
— Dukla Praga; Polonia Bytom con
tra echipei campioane a R. P. Un
gare care încă nti este cunoscută. E- 
chipa campioană a R, P. Bulgaria, 
Ț.D.N.A., nu va juca în primul tur.

Jocurile preliminarii din grupele a 
doua și a treia se vor disputa astfel:

europeni" la fotbal
llelsinging nu este programată în 
primul tur.

GRUPA A Ill-a

sorți a meciurilor din primul

campioană a R. P. Române,

GRUPA A Il-a

Juventus (Torino) — Wiener Sport 
Klub (Viena); Baldktub K. O. Co
penhaga — Schalke 04 (R. F. Ger
mană); Jeunesse d'Esch sur Alzette 
(Luxemburg) ,— contra echipei cam
pioane a Suediei; Young Boys Ber
na — Manchester United (Manches
ter). Campioana Finlandei, echipa

Standard Club Liege — Heart of 
Mindlothian Fotball Club (Scoția); 
Atletic Madrid — Drumcondra Fotbal! 
Club Dublin (Irlanda de sud); D.O.S. 
Utrecht — Sporting Club Lisabona; 
Newton Ards Fotball Club (Irlanda 
de nord) — Stade de Reims. Primul 
tur al competiției este programat în
tre 1 august și 30 septembrie.

In primul tur nu joacă echipa Wol
verhampton, campioana Angliei. Deți
nătoarea Cupei campionilor europeni, 
Real Madrid, de asemenea nu joacă 
în preliminarii


