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• Sportivii romîni în R. D. Ger
mană

Azi părăsește Capitala pe calea ae
rului, îndreptindu-se spre ROSTOCK 
(R. D. Germană) un grup de veliști 
oare vor participa intre 8—12 iulie la 
întrecerile de iahting, care vor avea 
■lOO in stațiunea maritimă W ARNE- 
MUNDE.

Concursurile sînt organizate in ca
drul „Săptăminii Mării Nordului" și 
la ele participă o serie de veliști re- 
numiți din numeroase țări europene. 
Din lotul sportivilor romini fac par
te: Puiu Mânu. V. Costescu, M. Sa- 
ghin, Gh. Petrescu și alțik
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A luat sfîrșit cea de a V-a ediție 
a Campionatelor internaționale 

de tir ale R. P. Romîne

SPARTACHIADA DE VARĂ A TINERCTBIBI

întreceri însuflețite în faza 
pe raion

Joi după-amiază a luat sfîrșit edi
ția a V-a a Campionatelor internațio
nale de tir ale R.P. Romîne. Trăgăto
rii din cele 7 țări (U.R.S.S., Italia, 
R. P. Bulgaria, R. P. Ungară, R. Ce
hoslovacă, R. P. Polonă, Venezuela), 
care alături de sportivii romîni au 
luat parte la întreceri, și-au luat rămas 
bun, la poligonul din pădurea Bă- 
neasa, promițîndu-și că se vor reve
dea pe această minunată bază spor
tivă la viitoarele ediții ale Campiona
telor internaționale de tir ale R. P. Ro
mîne. Toți sportivii prezenți la acest 
mare concurs internațional, precum si 
membrii comitetului executiv al Uni

I. NIKITIN (U.R.S.S.).

unii Internaționale de Tir (E. V. Carl- 
sson — președinte al U.I.T., K. A. 
Larsson — secretar general al U.I.T., 
4. Afax/moo, H. Schlopher, O. Hor- 
jer, membri ai comitetului executiv al 
U.I.T.) au avut numai cuvinte de 
laudă la adresa excepționalei organi
zări a întrecerilor, felicitînd călduros 
pe membrii Federației Romîne de Tir 
pentru eforturile depuse. Confruntarea 
de la București a fost un edificator e- 
xamen înaintea campionatelor mon
diale de la Moscova. Cei mai mulți 
dintre trăgătorii prezenți la campiona
tele internaționale se vor reîntîlni în 
luna august in capitala Uniunii Sovie
tice și este posibil ca unii să urce și 
acolo pe cele mai înalte trepte ale po
diumului de premiere. Performantele 
obținute la București au arătat o creș
tere indiscutabilă a valorii generale a 
tirului, lăsînd să se vadă de pe acum

VELE 

înaltul nivel de care se vor bucura 
campionatele lumii.
Trăgătorii cehoslovaci superiori la 

pistol calibru mare
încă înainte de desfășurarea probelor

— la antrenamente — ne-am dat sea-

calibru redus pozi-

Campionii internaționali ai 
ediției a V-a

Meci englez — seniori: 14. HER- 
ȘCOVICI (R.P.R.) 590 p.

Pistol precizie: B. KRIHELI 
(U.R.S.S.) 550

Armă liberă 
tia culcat: M. 
396 p.

Armă liberă
tia genunchi: M. NIAZOV (U.R.S.S.) 
391 p.

Armă liberă calibru redus pozi
ția picioare: J. HOLUP (R.P.U.) 
368 p.

Armă liberă calibru redus 3y.4O: 
MARAT NIAZOV (U.R.S.S.) 1139 
P-

Tatere aruncate din sânt: VL. ZI- 
MENKO (U.R.S.S.) 286 t.

Pistol viteză: MARIN DOCHILI- 
ȚA (R.P.R.) 60/584 p.

Meci englez — senioare: SARMA- 
LA HORACKOVA (R. Cehoslovacă) 
587 p.

Meci englez —• juniori: ION 
GIUGLAN (R.P.R.) 590 p.

Cerb alergător 50 f. simple: 1. 
NIKITIN (U.R.S.S.) 220 p.

Cerb alergător 25 f. duble: VL 
LINNIKOV (U.R.S.S.) 218 p.

Armă liberă calibru redus 3yt30
— juniori: N. PESTANOV (URSS) 
847 p.

Armă liberă calibru redus 3p30
— senioare: GALINA GORLINS- 
KAIA (U.R.S.S.) 847 p.

Talere aruncate din turn (skeet): 
DAN NOICA (R.P.R.) 194 t. 
Pistol calibru mare: VL. KUDRNA 
(R. Cehoslovacă) 584 p.

Armă liberă calibru mare 3'/T0: 
GH. KRILOV (U.R.S.S.) 1138 p.

d

P-
calibru redus pozi-

NIAZOV (U.R.S.S.)

Campionatele de casă-preocupare actuală 
a colectivelor sportive din Capitală

Raid anchetă
Prima etapă a Spartachiadei de vară 

s-a încheiat în întreaga țară, cu ex
cepția Capitalei unde ea continuă încă 
două săptămîni. Deci, practic, activi
tatea sportivă organizată pentru ma
sele de membri ai U.C.F.S. din co
lectivele sportive s-a încheiat. Ce au 
acum de făcut colectivele sportive? A 
aștepta ediția de iarnă a Spartachia
dei pentru a chema din nou masele 
la activitate sportivă este, firește, o 
soluție cu totul nepotrivită. In schimb, 
fiecare colectiv sportiv are posibilita
tea să organizeze în această perioadă 
competiții interne, așa-numitele cam
pionate de casă, care au rolul de a 
desemna cele mai bune echipe și cei 
mai buni sportivi neclasificați ai co
lectivului în cțadrul unei activități con
tinue, care să angreneze mase cît mai 
largi de oameni ai muncii.

Pentru a ne face o idee asupra 
preocupării care există față de orga
nizarea acestor competiții de casă în 
Capitală, am întreprins un raid-an- 
chetă în cîteva colective bucureștene.

O tradiție sănătoasă

Sînt cîteVa colective sportive în care 
organizarea competițiilor de casă a 
devenit o sănătoasă tradiție. La Pro
gresul Sănătatea, de pildă, concursu
rile între reprezentativele de unități 
de muncă s-au ținut în fiecare an iar 
anul acesta nu va constitui o excep
ție. In colectivul sportiv „Titanii", 
campionatele de casă, organizate între 
sectoarele de țnutică, desemnează în

★

nia că pregătirea sportivilor ceho
slovaci este superioară celorlalți parti
cipanți. Disputa ne-a confirmat această 
părere. Foarte constanți (la precizie 
și viteză) ei au obținut în ambele părți 
ale probei performanțe apropiate și de 
un nivel foarte bun. Lupta pentru pri
mul loc s-a dat după 30 f. la precizie 
între VI. Kudrna (291 p.), V. Trojan
(291 p.) și B. Kriheli (290 p.). La vi
teză s-a delașat însă VI. Kudrna cil 
un punct fată de colegul său'de echipă

H. NAUM
V. GODESCU

(Cotitinuare in pag. 8)

Să pregătim cu grijă 
dările de seamă

a muncii sportive 
la

iulie
de

Eveniment deosebit de important 
în viața colectivelor sportive, ac
țiunea de organizare a adunărilor pen- 
tru prezentarea dărilor de seamă 
pune în fața consiliilor colectivelor nu
meroase sarcini. Fără îndoială, 
mai importantă dintre acestea 
pregătirea dărilor de seamă 
trebuie să însemne nu o simplă 
merare de realțzări și lipsuri, 
amplă analiză 
fășurate de 
rîrii din .2 
jul adunărilor 
prezentate în multe 
dări de seamă bine întocmite, 
oglindeau real 
autocritic —
sportive în întreprinderea sau uzina 
respectivă (uzinele „Independența" 
Sibiu, atelierele C.F.R. „Grivița ro
șie" București, uzinele „1 Mai" Plo- 
ești, combinatul siderurgic Hunedoa
ra, minele de la Lupeni etc.). Exem
plul acestora trebuie urmat acum de 

cea 
este 
care 
enu- 
ci o 
des- 

aparifia Hotă- 
1957.' Cu prile- 

alegeri au fost 
colective sportive 

care 
— în spirit critic și 

dezvoltarea activității

fiecare an pe campionii colectivului iar 
popularizarea acestor cîștigători ai 
unor competiții ce angrenează sute și 
sute de participanți constituie un sti
mulent și un îndemn spre o cît mai 
largă participare. După terminarea 
primei etape a Spartachiadei multe alte 
colective ca Locomotiva Grivița roșie, 
Monetăria și mai ales colectivul spor
tiv al Băncii de Stat organizează cam
pionate de casă în diferite ramuri de 
sport, iar aceste competiții se bucură 
de o largă popularitate.

Un astfel de exemplu ni-1 oferă și 
colectivul sportiv ,,Spic de griu" al 
morii „Constantin David". îndată după 
terminarea primei etape a Spartachia
dei s-au constituit aci echipe de trîntă, 
volei, băieți și fete, popice, fotbal, te
nis de masă și șah pe secții de mun
că. Întrecerile, la care ian parte și 
aileții, au și început. Au avut loc com
petiții de tenis de m'asă, șah, trîntă, 
la care au participat muncitori din 
secțiile garaj, lăcătușerie și adminis
trativ. De asemenea, echipe de „old- 
boys" au susținut întreceri cu cele 
de la fabrica de pîine „Steagul roșu" 
la fotbal și urmează să se întreacă și 
la șah.

Mulți participanți la Spartachiadă

Colectivul sportiv al Fabricii de ți
garete „București" (președinte N. Pe- 
penaru) se preocupă de activitate'a 
sportivă a membrilor săi. Peste 200 
de tineri și tinere au participat la 
Spartachiadă în 5 discipline sportive.

In toată țara se desfășoară cu mare 
entuziasm întrecerile etapei raionale 
a Spartachiadei de vară a tineretu
lui. Zilnic ne sosesc la redacție nu
meroase scrisori în care coresponden
ții noștri ne relatează aspecte din 
desfășurarea întrecerilor sportive. Iată 
cîteva spicuiri din scrisorile sosite 
recent la redacție.

ORAȘUL STALIN: De cîteva iile 
în localitate au început întrecerile 
fazei a doua a Spartachiadei de vară 
a tineretului. Reprezentanții celor 
pe6te 22000 participanți la etapa pe 
colectiv se întrec acum pe toate ba
zele sportive din oraș. Ln faza pe 
oraș a actualei ediții a Spartachiadei 
participă pentru prima oară colective 
sportive cărora reorganizarea mișcă
rii sportive din 2 iulie 1957 Ic-a des
chis perspective frumoase. Printre 
acestea sînt colectivele Poiana. Ra
diatorul, Unirea, Poligrafia, Postă
varul, Timișul etc. La întrecerile de 
volei feminin au fost înscrise 17 e 
chipe, la volei băieți 28 echipe, la 
fotbal peste 30 iar la atletism sînt 
peste 200. sportivi, lată și ițiva fi- 
naliști: colectivul Tînărul Tractorist 
(handbal masculin), Partizanul Roșu 
(volei feminin). Întrecerile de. atle
tism sînt în plină desfășurare.

C. GRUIA 
corespondent

CURTEA DE ARGEȘ : De cttrînd 
s-a desfășurat în localitate faza ra-

l*e  teme actuale

toate colectivele sportive. Ce trebuie 
să cuprindă o dare de seamă ? Fi
rește, însăși activitatea sportivă a 
colectivului. Ea trebuie analizată însă 
temeinic în lumina sarcinilor cuprinse 
în Hotărîre, în spiritul obiectivelor 
trasate de organele U.C.F.S. De la 
alegerile din colectivele sportive și. 
în general, de Ia apariția Hotărîrii 
din 2 iulie 1957 s-au făcut multe lu
cruri bune: nenumărate construcții

DAN GJRLEȘTEANU

(Continuare in pag. 2)

întrecerile de volei din cadrul

.. , A

in

campionatului de casă organizat ■ 
colectivul sportiv I.S.P.E. din Capitală (la care au participat 10 echipe < 
băieți și fete) au constituit un bun prilej de selecționare a echipei de fi 

vederea participării la Spartachiada de vară a tineretului.
(Foto: T. RO1BU)

campionatele de casă ca o importa 
formă de continuare a activității s[ 
tive organizate a maselor de men 
și ca un stimulent în angrenarea a

în fiecare secție de producție au 
ființă echipe de fotbal (at. piese 

18, at. 54 mecanică,

iar 
luat 
de schimb, at.
expediție etc.), volei (at. 36 și 37), _
tir etc Păcat numai că aceste echipe mase de salariați în sport. Faptul 
au avut ca unică ocazie de întrecere 
Spartachiada. Este la mijloc și o lip
să de orientare a colectivului sportiv, 
dar și o cauză obiectivă: colectivul nu 
are bazele sportive necesare iar pla
nul său de a amenaja prin muncă vo
luntară un teren de volei și unul de 
handbal redus nu s-a putut încă rea
liza din cauză slabei colaborări cu or
ganizația U.T.M. (secretar tov. I. 
Staicu). In acest fel — colectivul 
considerînd că întrecerile de casă pot 
coincide cu cele din prima 
Spartachiadei de vară — 
U.C.F.S. de la Fabrica de 
„București" sînt privați d'e 
tatea unei activități continue.

etapă a 
membrii 
țigarete 
posibili-

In concluzie—

Capi-...multe colective sportive din 
tată privesc eu seriozitatea cyvenită 

ională a Spartachiadei. Stadioane!
l. F.E.T., 23 August și baza sportiv 
din Sîn Nicoara au găzduit intrecî 
rile tinerilor din raionul nostru. Mc 
rită a fi evidențiate rezultatele atic 
ților N. Barbu și Alex. Salonian (5,4
m. Ia săritura în lungime), Inii 
Tovanov — junioară 1,25 m. la si 
ritura în înălțime). Irînla a ofer 
spectatorilor dispute interesatve 1 
care au contribuit în mare roășuț 
campionii raionali ion State (comun 
Cepari), Gh. Vitan 
tiv „Argeșul"), 
muna Albești), 
Domnești) etc.

(colectivul spoi
A. Dumitrescu (ci 
Gh...............Stoica (comun

STELIAN MĂLACF
corespondent

stadionul „EnergiaSIBIU: Pe 
avut loc de cttrînd o mare manife 
tație sportivă cu prilejul căreia 
început și întrecerile fazei pe oraș 
Spartachiadei de vară a tineretul 
S-au remarcat în întrecerile de s 
letism numeroși tineri. De pildă, I< 
Stănilă strungar la uzinele lndepe 
dența, a realizat o performanță fr 
moașă la săritura în înălțime : 1, 
ni iar juniorul Udo Csalner de 
șc. medie nr. 4 a obținut 5,94 
săritura în lungime. Bilă arunca 
de Ana Kisvaty, muncitoare la Pi 
greșul Avrig s-a oprit dincolo de 
m. S-au mai disputat întreceri de t 
trîntă, ciclism și înot.

I. IONESCU
corespondent

TIRNAVENI : In localitate a av 
loc acum cîteva zile Spartachia 
fetelor (taza pe raion). Au parti1 
pat 211 concurente la probele de i 
letism, volei și handbal. Cele n 
bune comportări le-au avut repi 
zentantele școlii mixte din Tirnăve 
și Blaj, precum și reprezentanți 
colechivtilui sportiv „Sticla" l'îrr 
veni. Foarte bine s-a prezentat c 
va Olivia Megheșan din Blaj care 
cucerit locul 1 în probele de 80 
plat și săritură în înălțime. Pro 
de tir a fost cîștigată de Florica P 
de la „Chimica" Tîrnăveni iar la i 
lei, primul loc a fost ocupat de a: 
menea de echipa întreprinderii „St 
Ia" din Tîrnăveni.

ION HASASIU
corespondenl

în aceste competiții nu sînt angrei 
numai tinerii, ci și salariații i 
vîrstnici — în unele întreprinderi e: 
tind o preocupare specială față de 
ganizarela meciurilor de „oldbovs" 
este deosebit de îmbucurător, el văd 
un pas înainte în concepția activi 
lor sportivi asupra activității spor 
de m'asă. Trebuie însă combătută I 
dința de a se „unifica" campioni 
de casă cu Spartachiada, fapt c 
dăunează asigurării continuității în 
tivitatea sportivă de masă și prive 
calendarul sportiv al colectivului d 
competiție care, în general, se buc 
de mult interes. Consiliile orășen 
și raionale U.C.F.S. au datoria dc 
stimula și sprijini organizarea în 
ceastă perioadă a campionatelor 
casă ale colectivelor sportive.

V. ARNÂUTI 
R. CĂLĂRAȘANI



Despre relațiile de muncă dintre organele 
și cele ale federațiilor sportive

U.C.F.S. Au început întrecerile din cadrul finalei pe tari 
a campionatelor școlilor profesionale

1 Anul 1957 a marcat o schimbare e- 
■isențială în activitatea federațiilor 
■sportive, deoarece prin Hotărîrea din
2 iulie, acestea devin organe alese, 
cu atribuții și drepturi mult mai 
largi decît au avut fostele comisii 
■centrale. Alegerea organelor de condu
cere, începînd de Ia secția pe ramură 

■de sport, continuînd cu conferințele 
raionale și regionale unde se aleg 
comisiile locale și terminînd prin 
conferința pe țară a federației în care 
este ales organul suprem, constituie 
garanția valabilității acestui organ, 
a spiritului profund democratic în 
care sint dezbătute probleme de im
portanță capitală pentru fiecare sport 
în parte.

Actualele federații sportive și-au 
cîștigat acest drept ca și dreptul de 
a fi personalitate juridică prin ani 
îndelungați de muncă în care au do
vedit maturitate în concepție, obținind 
succese pe plan intern și internațio
nal. O comparație a federațiilor noas
tre cu vechile federații ne poate da 
o imagine a „democrației" trecute. 
Vechii susținători ai sportului erau 
alit de „dezinteresați" încît așa-zișii 
membri de onoare, deci cei ce contri- 
bu'aii cu ceva bani strînși bineînțeles 
din a‘aceri dubioase, aveau grijă ca 
în statut să strecoare nevinovata 
clauză ce le dădea dreptul la zece 
voturi. Este lesne de înțeles ce fel 
de drepturi aveau membrii simpli ai 
conducerii federației, cind numai doi 
„membri de onoare" puteau anula 
hotărîrea lansată de alți 19.

Care este locul pe care ÎI ocupă as
tăzi federațiile sportive?

Pentru o mai largă înțelegere a 
importanței pe care o au aceste or
gane, vom enunța unele caracteristici 
•le actualei organizări. Federația 
sportivă, ca organ tehnic al Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport, face parte 
Integrantă din această mare organi
zație condusă de partid.

Faptul că i se acordă o importanță 
deosebită e reflectat și de dreptul 
pe care îl are federația ca la con
gresul Uniunii să trimită delegați cu 
vot deliberativ ce pot fi aleși în or
ganul suprem în orice muncă de răs
pundere. Conducerea federațiilor de 
către U.C.F.S. este, în fond, condu

cerea de către organul suprem la a 
cărui alegere au luat parte cu toate 
împuternicirile și delegații celor 24 de 
federații.

De la înființarea federațiilor au 
trecut abia cîteva luni, timp în care 
s-au ameliorat multe deficiențe iar 
componența organului central a fost 
mult îmbunătățită. Aceasta nu este 
suficient. Pornind de la criteriul că 
federația reprezintă în momentul de 
față totalitatea valorilor materiale și 
morale, exprimate în: experiența acu
mulată, bază materială, cadre de an
trenori, instructori, arbitri și activiști, 
trebuie să fim deosebit de exigenți 
față de noi înșine și să acționăm 
mai hotărîți în interesul dezvoltării 
diferitelor discipline sportive, cu atît 
mai mult cu cît fazele experimentale 
au rămas cu mulți ani în urmă. Ast
fel privind lucrurile, se impune ur
gentarea elaborării și difuzării pro
iectului regulamentului de funcționare 
a federației către comisiile raionale și 
regionale pentru a fi pus în discuție, 
timpul pînă la conferința pe țară 
fiind din ce în ce mai scurt. Va tre
bui să urgentăm execuția carnetelor 
de legitimări, a fișelor de înscrieri, 
afilieri, a insignelor de federații și 
altele pentru a ne îndrepta apoi a- 
tenția înspre pregătirea sportivilor 
din secții la un nivel mai bun.

Comisiile regionale pe ramură de 
sport funcționează ca organe tehnice 
voluntare pe lîngă consiliile regionale 
ale U.C.F.S. In unele cazuri, apara
tul consiliului regional subordonează 
comisia regională în treburile pe care 
aceasta le are, în loc să-i atribuie 
largi posibilități de muncă, s-o ajute 
să-și rezolve problemele în spiritul 
conducerii unice de către U.C.F.S. 
Conducerea de către U.C.F.S. nu în
seamnă rezolvarea treburilor federa
ției de către U.C.F.S., ci orientarea 
justă a muncii pe linia directivelor 
partidului și guvernului, sprijin si 
control.

Consiliul U.C.F.S. regional trebuie 
să asigure condiții de muncă comi
siilor regionale: sedii și rechizite, să 
aloce fonduri pentru executarea ca
lendarului sportiv, să înlesnească le
gătura directă a comisiilor regionale 
cu cele raionale, organizarea de ple-

nare, conferințe și schimburi de ex
periență între birourile comisiilor ca 
și instruirea acestora. Consiliul 
U.C.F.S. regional trebuie să contro
leze felul cum activează membrii co
misiilor regionale, regularitatea și ca
litatea ședințelor, să controleze exe
cutarea planurilor de muncă, a ca
lendarului sportiv, aplicarea regula
mentelor federațiilor sportive și a 
regulamentelor de competiții, iar în 
caz de nereguli și inactivitate să 
facă, împreună cu federația respectivă, 
reorganizări parțiale sau generale. 
Consiliul U.C.F.S. regional trebuie să 
coordoneze activitatea comisiilor re
gionale, să planifice programele săp- 
tămînale la sporturile ce se suprapun 
în activitate, să întocmească progra
mele manifestațiilor polisportive și 
ale festivităților unde se impune pre
zența mai multor federații. Este de 
datoria Consiliului U.C.F.S. regional 
să semnaleze federațiilor lipsurile co
misiilor regionale în probleme teh
nice ca omologarea ne justă a întîl- 
nirilor, aplicarea greșită a regula
mentelor de competiții, aplicarea sanc
țiunilor față de sportivi sau secția 
sportivă din colectiv și club. Meto
dele prin care comisiile regionale pot 
da maximum de randament, respec- 
tînd obligațiile arătate, sînt multiple 
și în orice caz nu sînt universal ti
pizate. lăsîndu-se astfel posibilitatea 
ca membrii comisiilor să-și desfășoare 
inițiativa creatoare în limitele preve
derilor regulamentare, oricum foarte 
largi. Analiza periodică în fața con
siliului regional, Ia care să fie invi
tați delegați ai secțiilor din colective 
si cluburi, urmată de hotărîri com
petente ale comisiei regionale, s-a 
dovedit o metodă admirabilă. Schim
bul de experiență între conducerile 
secțiilor din aceeași ramură sportivă 
sub conducerea comisiei regionale, de 
asemenea, dă rezultate bune. Trebuie 
însă ca U.C.F.S. regional și federația 
să se 
carea 
torîce 
siilor
ducerile comisiilor regionale, raionale 
și orășenești să fie aleși tovarăși des
toinici, dezinteresați, a căror singură 
preocupare să fie promovarea spor
tului, ridicarea elementelor tinere, e- 
ducarea sportivilor în spiritul dragos
tei față de patrie.

Cu sprijinul neprecupețit . al parti
dului, prin mijloacele ce ne stau la 
dispoziție și care sînt optime, este 
suficient să ne 
care dispunem, 
munca noastră 
zultate tot mai

îngrijească permanent de ridî- 
cunoșt'nțelor politico-organiza- 
și tehnice ale membrilor comi- 
regionale. Trebuie ca în con-

z. ^EDUCATIVE

întreceri

C7u-

cadrul finalelor școlilor
fost cea de fotbal care a pus față in

AȘA DA!
Cine dintre amatorii de fotbal 

din Rădăuți nu-1 cunoaște pe 
Mihai Mîndricel? Intr-adevăr, 

toată lumea îl apreciază pe acest ta
lentat fotbalist din echipa locală 
„Sportul Muncitoresc" din categoria 
C pentru focul său avîntat și plin de 
dîrzenie, dar și pentru corectitudinea sa 
exemplară în producție. Deși este 
socotit ca unul dintre cei mai 
buni jucători ai echipei. el 
nu desfășoară un joc individual, 
nu caută să scoată „efecte", să jon
gleze cu mingea. El preferă iocul co
lectiv, pentru echipă și nu o scoatere 
în evidență a propriei sale persoane. 
Antrenorul Florian Ambru este mîndru 
că are în echipă un jucător ca acesta 
și ne-a mărturisit că exemplul s’u 
este urmat din ce în ce mai mult de 
ceilalți componenți ai formației.

Mihai Mîndricel. este și un munci
tor destoinic, care se bucură de sti
ma tovarășilor săi de muncă de la fa
brica de mobilă din Rădăuți. Tîmplar 
prireput, Mihai Mîndricel își depășeș
te zilnic norma cu 15—20 la sută, 
dind numai produse de calitate. Pen
tru întreaga sa comportare în viața 
de toate zilele, la locul de producție 
cît și pe terenul de sport, comuniștii 
din cadrul organizației de bază 
P.M.R. de la fabrica de mobilă din 
Rădăuți au sprijinit cu căldură primi
rea lui Mihai Mîndricel în rîndurile 
candidaților de partid.

BERTOLD SPONDER 
corespondent

AȘA NU!

Cu profundă indignare au aflat 
sportivii colectivului Metalul Reșița 
despre abaterile comise de cîțiva 

dintre cei pe care se obișnuiseră a-i nu
mi tovarășii lor de colectiv. Este vor
ba de jucătorii de fotbal Vasile So- 
tir, Petru lofciu, Ștefan Urcan și 
Zoltan Ivansiic, precum și de hand
balistul I. Popa, care au călcat în

mod nepermis regulile disciplinei spor
tive și s-au făcut vinovați de abateri 
de la morala proletară. Ei s-au eschi
vat de la programul de pregătire, 
preferind să-și petreacă timpul în beții 
și jocuri de noroc.

Pentru a țurma asemenea atitudini 
care nu fac cinste sportivilor săi, con
siliul colectivului Metalul Reșița a 
luat măsura excluderii din colectiv a 
fotbaliștilor Vasile Sotir și Petru lof
ciu și a handbalistului 1. Popa. Ște
fan Urcan și Zoltan Ivansiic au pri
mit cîte un ultim avertisment. Este 
o hotărîre justă, care arată că spor
tivii reșlțenl nu mai tolerează în rîn- 
durile lor pe cei ce nu fac cinste o- 
rașului lor șl mișcării noastre spor
tive.

mobilizăm forțele de 
să orien tăm corect 
pentru a obține re- 
bune.

MIHA1 CONSTANTIN
activist al U.C.F.S. și vicepre
ședinte al federației de hochei-

• patinaj

C.H. DOBRESCU
«•oresnondent

Un spectacol fotbalistic care a lăsat 
de dorit din toate punctele de ve
dere a avut loc nu de mult pe sta

dionul Metalul din Tîrgoviște. Cei 
Peste 2000 de spectatori ai meciului 
Dinamo Pitești — Metalul Tîrgoviște 
din categoria C au dezaprobat cu 
vehemență atitudinea nesportivă a u- 
nor jucători din cele două echipe. De 
pildă, jucătorul Cebttc (Dinamo Pi
tești) s-a prefăcut că este accidentat 
în urma unei ciocniri cu Popescu 
(Metalul Tîrgoviște). El a fost scos 
pe brațe de pe teren, pentru ca atun
ci cînd medicul a vrut să-i facă o 
in lecție, să refuze și, sculîndu-se foar
te degajat, să reintre în joc. Iar cînd 
și a reluat locul în echipă, el n-a ur
mărit decît lovirea jucătorului Po
pescu. De asemenea, jucătorul Lovin 
(Dinamo Pitești) a simulat tot tim
pul că este lovit de apărătorii forma
ției tîrgoviștene. Nu mai puțin con
damnabilă este și atitudinea jucătoru
lui Munteanu (Metalul Tîrgoviște), 
care după ce a fost lovit de un jucă
tor piteștean, a ripostat lovindu-1 la 
rîndul său, fapt pentru care a fost eli- 1 
minat de pe teren. O mare parte din : 
răspunderea pentru aceste acte inad
misibile de indisciplină revine și ar
bitrului bucureștean Simion Mîndteș, 
care a scănaf m-euil din mînă

I. DUM11 RESCU-corcsp. j

In prima zi de 
din cele mai disputate partide a 
echipele reprezentative ale Ministerului Transporturilor și Alin. Ind. 
miei și Petrolului. Fotografia noastră reprezintă o fază din acest meci.

(Foto: T. RO1BU)

rilor de Larg Consum-M nisterul lnd 
Chimiei și Petrolului 3—1 ;
U.C.E.C.O.M.-Ministerul Construcțiiloi 
0—3; BĂIEȚI: Ministerul Bunurilor 
de Larg Consum-Ministerul Industriei 
Chimiei și Petrolului 3—0; Ministerul 
Gonstr.-Ministerul Comerțului 3—1 : 
LLC.E.C.O.M.-Ministerul Industriei 
Grele 0—3; Ministerul Comerțului— 
Ministerul Industriei Chimiei si Petro 
lului 1—3; LLC.E.C.O.M.-Ministerul 
Transporturilor 1—3; Mmisterul Indus 
triei Grele-Ministerul Minelor 3—1 ; 
Ministerul Construcțiilor și Mat. de 
Constr.-Ministerul Bunurilor de Larg 
Consum 1—3.

FOTBAL: Ministerul Comerțul. 
U.C.E.C.O.M. 3—0 (1—0), Ministerul 
Transporturilor-Ministerul Ind. Chimie 
și Petrolului 4—0 (2—0); Min. Co- 
merț.-Min. Ind. Ch'iniei și Petrolulu 
2—3(1—0); Min. Transp.-U.C.E.C.CÎ'M 
5—0 (2—0); Min. Bun. de Larg Con- 
stim-Min. Minelor 0—3; Min. Metaiur 
giei-Min. Ind. Chimiei și Petrolului 
1—0 (1—0).

întrecerile vor continua azi și mîin< 
pe stadionul Dinamo.

întrecerile din cadrul finalei pe țara 
a campionatelor școlilor profesionale 
de ucenici la volei și fotbal au început 
ieri pe stad'onul Dinamo. Buna pre
gătire a majorității echipelor a 
stitu't caracteristica primei 
cadrul acestei finale. Spectatorii 
fost satisfăcuți în mod deosebit de dîrze- 
nia cu care echipele de volei ale Min. 
Ind. Chimiei și Petrolului și Ministe
rului Construcțiilor și Materialelor de 
Construcții și-au apărat șansele. Cinci 
seturi au lost necesare pentru a tran
șa rivalitatea dintre echipele reprezen
tative ale celor două ministere. Pînă 
la urmă, victoria a revenit echipei 
Ministerului Ind. Chimiei și Petrolului 
cu scorul de 3—2. La volei băieți, șan
sele cele mai mari par să le aibă re
prezentanții Ministerului Industriei 
Grele. Ei au realizat cel mai frumos 
meci al zilei în compania reprezen
tanților Ministerului Minelor, pe care 
i-au întrecut mai ușor decît arată sco
rul (3—1).

In întrecerile de fotbal, o excelentă 
comportare au avut reprezentanții Mi
nisterului de Transporturi (elevii șco
lii profesionale C.F.R. Pașcani). Cu o 
echipă omogenă și cu o înaintare tn 
mare vervă, ei au reușit să înregistreze 
in prima zi a întrecerilor două victorii 
categorice : 4—0 (2—0) în compania 
echipei Ministerului Ind. Petrolului 
și Chimiei și 5—0 (2—0) în fața ech- 
pei LLC.E.C.O.M. O impresie bună au 
arătat-o și reprezentanții Ministerului 
Metalurgiei (centrul școlar Hunedoa
ra), care au întrecut la mare luptă
— în cel mai disputat meci al z'lei
— pe reprezentanții Ministerului Mi
nelor
Mare): 2—1 (2—1). Iată și celelalte 
rezultate tehnice înregistrate : volei 
FETE: Ministerul Comerțului—

LLC.E.C.O.M. 3—0; Ministerul Bunu-

Să pregătim 
dările de

conside- 
ai mun-

^Urmare din pag. 1)
sportive importante, creșterea 
rabilă a numărului de oameni 
cii angrenați în practicarea sportului,
întiințarea de noi secții pe ramură de 
sport, înviorarea activității sportive 
de masă, introducerea gimnasticii de 
producție etc. Toate acestea trebuie 
cuprinse cît mai larg în darea de 
seamă, subliniindu-se 
liului colectivului, al 
sportivilor fruntași, 
U.C.F.S. precum și s 
jutorul direct primit i 
ganizațiîlor de partid, 
lor U.T.M. și sindicale, 
ministrative. Dările de 
buie să poarte însă o 
firie". Cu spirit de

aportul consi- 
tehnicienilor și 
al membrilor 

sprijinul și a- 
din partea or- 

, a organizații- 
, conducerii ad- 

seamă nu tre- 
• notă „tranda- 
răspundere, în 

mod curajos, activiștii din Consiliul co
lectivului au datoria să scoată 
lumină lipsurile care s-au 
tat în 
analizeze 
U.C.F.S. 
stări de 
sportive 
construcții au fost irosite, mai există 
delăsare în activitatea din 
complexului G.M.A,, nu toți 
norii desfășoară o activitate 
punzătoare, există încă greutăți din 
nartea conducerilor administrative, 
membrii diferitelor secții se fac vi
novați de atitudini nesportive, etc. 
Pot, oare, să fie ocolite aceste lip
suri ? Firește că nu. Dimpotrivă. Ast
fel de aspecte n-gative trebuie să fie 
' r<> dezbăTite în darea de seamă. 
Prezentarea dărilor de seamă

la 
manifes-

acest interval de timp, să 
și să arate

cine poartă vina 
lucruri. In unele 
fondurile alocate

membrilor 
acestor 

colective 
diferitelor

cadrul 
antre- 
cores-

con- 
zile din 

au

i

(grupul școlar minier Baia

cu grija
seama

ocazia adunărilor de alegeri
care

a
nu

Intr-un cadru festiv

cu
scos în evidență un fapt 
trebuie să se repete acum. In unele 
colective analiza muncii sportivilor 
s-a rezumat numai la participarea lor 
la diferite competiții. Dările de sea
mă ce se vor prezenta acum la a- 
dunările generale semestriale trebuie 
să vorbească despre activitatea spor
tivilor nu numai pe terenul de sport, 
ci și în procesul de producție (să 
evidențieze pe cei care se numără 
printre fruntași și să critice aspru 
pe acei sportivi care își neglijează 
munca profesională ca și întreaga 
viață socială și politică din întreprin
derea respectivă). Pentru ca darea de 
seamă să fie într-adevăr o analiză 
adîncă a felului în care s-a muncit 
pe linie sportivă, este necesar să se 
evite practica folosită în anii 
cuți de a da această sarcină 
rezolvare acelor „specialiști" în dări 
de seamă care s-au învățat să- 
sare cîteva realizări și cîteva „ 
lipsuri și... gata I Darea de seamă 
trebuie să fie rodul muncii întregu
lui consiliu al colectivului, activitate 
în care să fie angrenați și tehnicienii, 
birourile secțiilor pe ramură de 
sport, sportivi activi. Totodată, dă
rile de seamă trebuie să cuprindă 
și să pună în discuția maselor de 
membri ai U.C.F.S. nu numai ac
tivitatea desfășurată pînă acum ci și 
sarcinile de viitor ale colectivului, 
perspectivele de continuă dezvoltare 
a muncii sportive, în lumina sarcini
lor cuprinse în Hotărîrea din 2 iulie 
1957.

tre-
spre

pre- 
mici"

S-a deschis prima tabără 
școlară de vară organizată 
de M. 1.0. la Topiița
Pitoreasca așezare de pe malul Mu 

reșului, Topiița, a trăit zilele trecute 
un eveniment sărbătoresc, prileju" 
deschiderea festivă a primei L. .< 
școlare de vară organizată de Direc 
ția educației tineretului școlar din Mi 
nisterul Invățămîntului și Culturii. L: 
festivitate, au participat ca invitați 
delegați ai comitetului de partid și a 
consiliului U.C.F.S. d:n Regiunea Au 
tonomă Maghiară, reprezentanți ai or 
gaițelor locale de partid, ai Sfatulu 
popular, ai U.C.F.S. și U.T.M., pre 
cum și numeroși pionieri și elevi d 
la școlile din localitate.

In cadrul festivității de deschidere 
tov. /. Ceaușeanu, din partea Comite 
tului executiv al Sfatului popular raio 
nai a adresat tuturor elevilor și profe
sorilor din tabără un călduros salul 
urîridu-le totodată, o vacanță cît ma 
plăcută. Vorbitorul a relevat faptu 
că tabăra, pe lîngă rolul pe care î 
are, — de a asigura, paralel, re
crearea și pregătirea elevilor de I 
liceele cu profil sportiv — va reuși s. 
impulsioneze și activitatea sportivă 
elevilor din Topiița, care vor particip 
la cursurile de natație, baschet, voie 
și handbal organizate aici. Din parte 
comitetului raional U.T.M., tovarăș, 
Florica U grtih a adus salutul organi 
zațiilor de tineret din Topiița. A vor 
bit apoi, tovarășul Tiberiu Ovici, vice 
președintele consiliidui U.C.F.S. al Re 
giunii Autonome Magh'are. Vorbitoru 
a subliniat faptul că deschiderea â 
cestei tabere coincide cu aniversare: 
unui moment istoric din activitate, 
sportivă a tineretului nostru, un ai 
de la apariția Hotărîrii partidului ș 
guvernului privind reorganizarea miș 
carii sportive din Republica Popular: 
Romînă, Hotărîre carP a determina 
o importantă cot'tură și 'n activitate, 
sportivă a tineretului studios dit 
școli.

Au urmat reușite demonstrații di 
baschet și natație susținute de elefn 
care participă la tabără. Festivitate: 
de deschidere s-a înche’at printr-ui 
concurs „Drumeții veseli", pe teme d 
literatură, artă, știin’ă și sport, con 
curs cîștigat de reprezentanții școli 
medii cu program serial de educații 
fizică din Orașul Stal'n.



BOXUL SECOLULUI XIX...

IMN VREMURI Alr’USiE

nul 1840... O stradă 
din Londra. Lumina 
palidă a felinarului 
răzbate cu greu 
prin ceața densă. 
Trecătorii sînt rari, 

;i orele nu.s prea Urzii. Un 
ățean, aferat și plin de im- 
•fanță, pășește grăbit, lovind 
nic cu bastonul in caldarim. 
odată, din umbra unui gang, 

individ cu șapca trasă pe 
il îi răsare in față și-i șop- 
te:
— Sinleți mister Brown, nu-i 
i?
— Da. Numele meu e Brown, 
•r nu înțeleg...
— Ssst! Să nu ne audă vre- 

copoi. Vin din partea doru
lui Stone...
— At Domnul Stone..
— Mi-a spus să vă anunț : 
ine seară., la ora 8. Pe mai- 
nul din Top Street. Nu e de. 
rte de aici...
— Toarte bine. Am să comu. 
: și prietenilor mei. Mulțu- 
'SC și bună seara.
— Bună seara. Să nu afle 
s<5 poliția, că iar o pățim..

★
...Ei bine, n-ați ghicit. Mis- 
■ioasa discuție nu se purta 
jurul tuciuriei fărădelegi. lira 

rba pur și simplu de un., 
ici de box 1 Da. un meci de 

Intr-adevăr, in secolul 
.t, poliția engleză urmărea 

strășnicie asemenea manifes- 
■i. Printr-un edict regal, pu-

Arheologia
Cercetările arheologice d‘n ul
iul deceniu au dus și la _inte- 
lante descoperiri... sportive. 
: pildă, savanții care au în- 
prins săpături prin regiunile 
teriene, au descoperit că încă 
1 timpurile cele mai vechi, 
hiurile au fost un mijloc obiș- 
it de deplasare al locuitorilor 

pe acele meleaguri. De la 
ierieni, seiful a fost împrtimu- 
t de scandinavi și de aci a 
:cut și la alte popoare din 
us. Savantul norvegian Vik- 
id susține într-o lucrare a sa 
schiurile din Rusia de Nord 

‘'•■‘seria erau de lungimi egale

Campionatul mondial de fotbal continuă... în presă
• Este greu de descris entu- 
ismul care a cuprins pe bra- 
ieni cînd au aflat că repre- 
ntativa țării lor a cîșflgat 
mpionatul. De nildă. preșe- 
ntele republicii Brazilia KU- 
TSCHEK a rost't o cuvîntare
radio, anunțînd că echipa 

ifională se va ‘napoia cu pro- 
iul său avion iar ziua reîn- 
arcerii reprezentativei va fi 
clarată sărbătoare națională !
• Pentru faptul că înaintașul 
st german Helmut Rahn a 
•treat 6 goluri pentru echipa

ocupînd locul 11—111 In cla- 
mentul golgeterilor, el a pri
it un abonament gratuit pe 
ață din partea unui frizer din 
amburg. Se spune că Rahn nu 
a arătat prea entuziasmat ds 
est dar, preferind un abona- 
ent pe viață ia... berăriei
• Brazilia a cîștigat campio

800 ml pe oră 
eu MMMMI.

Frații Norris, constructori de 
jtomobile, sînt pe cale să ter- 
line pentru cunoscutul record
fan mondial Donald Campbell 
mașină cu reacție cu care ar 
ițea fi atinsă viteza fantas- 
că de 800 km. pe oră. Aceasta 
teză va putea ii realizată 
Llpă ce mașina a străbătut 
) km. de la start. Mașina se 
a opri abia 12 km. după ce 
a stins motorul 

Boxerii erau urmăriți cu man
date de arestare, iar specta
torii nu aveau nici ei de în
fruntat mai puține pericole 
dacă intenționau să asiste 
la o „gală“ de . box. Nu-i 
de mirare de aceea că in pal- 
maresele mu’ior boxeri faimoși 
din acele timpuri, alături de în- 
frîngeri sau victorii, se află și 
mențiuni de felul acesta 
„meci întrerupt în repriza a 
21-a din cauza sosirii poliției"..

Meciurile aveau loc pe atunci 
cu pumnii goi. Luptele erau de 
o sălbăticie fără seamăn șl 
nici măcar nu exista un număr 
de reprize fixat dinainte. Meciul 
continua piuă cînd imul din 
adversari, istovit, cădea la po
dea și nu se mai putea ridica 
In istoria boxu'ui a rămas ce. 
lebră îirtîlnirea dintre Jack 
Broughton și Jack Slack. A- 
ceasta a avut loc în 1783 și a 
durat nu mat puțin de... 212 
ore! Unul dintre „cronicarii" 
sportivi ai epocii, vorbind des
pre acest meci de pomină, care 
a durat peste două săptămîru 
(cu întreruperi în timpul nop
ții). spune că a fost pe drept 
cuvint „infernal" și că la sfîr- 
ș'tul lui cei doi boxeri arătau 
ca „niște liă'ci de carne însîn- 
gerate". învingător a fost 
Broughton. De-abia după E7 ani, 
adică în anul 1800, Slack izbuti 
să-și ia revanșa, invin gindu-l pe

și... sportul
și căptușite cu blană, în vreme 
ce schiurile scandinave erau de 
lungimi inegale: stîngul era mai 
lung, iar dreptul, servind la 
împins, mai scurt și căptușit cu 
blană.

Cît despre bețele de schi, ele 
se datoresc, pare-se, lapouilor. 
In 1555, Olans Magnus a publi
cat o gravură înlățișînd 3 la
poni pe schiuri, servindu-se 
pentru împingere de un fel de 
bastoane. lată, așadar, cum in
geniozitatea siberienilor și a 
scandinavilor a dus la răspîn- 
direa schiului în lumea în
treagă.

natul mondial, dar suedezii se 
mîndresc și ei (parțial) cu a_ 
cest titlul Ziarul „Stockholm

Acesta este brazilianul. Pete! 
în vîrstă de numai 18 ani el a 
cucerit simpatia unanimă a spe
cialiștilor din lumea întreagă. 
Pentru înalta sa măiestrie in 
jocul cu balonul rotund el a pri
mit cupa oferită de ziarul 
,d rud".

Broughton după o „bagatelă" 
de numai... 40 de reprize!

Luptele cu pumnii se bucurau 
de multă răspîndire și în Ru 
sia. Dar acest gen de întrecere 
practicată îndeosebi de oameni 
din popor, nu era pe placul ele. 
rulai și nobilimii. încă din anul 
1274, mitropolitul Kiril arunca, 
plin de indignare, anatema asu. 
ora celor „ce se țin de obiceiul 
drăcesc al blestemaților eleni" 
și anume „în sărbătorile dum
nezeiești se bat, fluierînd, urlînd 
și țipînd" La 21 iulie 1726, im- 
părăteana Emterina I a dat 
un decret , De interzicere a lup 
tei cu pumnii fără aprobarea 
cancelariei polițienești". Decrc. 
tul a fost inclus apoi în codul 
de legi din 1832 al țarului Ni- 
ko'ai I. El a rămas în vigoare 
decenii la rînd și a făcut multe 
greutăți talentat Hor boxeri ruși 
printre care se numărau meșterii 
armurieri „Alioșa Rddimîi, Te- 
reșa Kitnkin și frații Pohodkin, 
Despre luptele cu pumnii au 
scris pagini minunate Lermon 
tov. Gorki, l'spenski. Iar istori
cii literari susțin că M. I. Ler
montov putea fi văzut adeseori 
printre spectatorii acestor jocuri.

M. GODEANU

PE CONCRET

— Asta fiindcă ne-ai scos vorba că jucăm brutal!!

Tidningen" a dat următorul 
titlu: „Suedia a fost campioană 
mondială... dar numai 4 minu
te" (n.n. Suedia a deschis sco
rul prin Liedholm conducînd cu 
1—0 doar... patru minute).
• In ce privește numărul 

spectatorilor, actuala ediție a 
C.M. a dat un adevărat fali
ment. De pildă la meciul Țara 
Galilor — Ungaria au fost vîn- 
dute doar 4800 bilete!

® Stabile, antrenorul echipe: 
Argentinei, s-a supărat! ieșind 
cu prestigiul șifonat din acest 
campionat, el a anulat toate 
contractele cu privire la tur
neul din Europa revenind în 
țară a doua zi după înfrângerea 
cu ■’j-hoslovacia (6—1).

Știați
...poetul Alexandru Macedon- 

schi era un pasionat al ciclis
mului și a întreprins chiar, la 
vîrsta de 40 de ani, în tovără
șia „velociipedistului" Constan
tin Cantili, o cursă pe distanța 
București-Brașov și retur?

...prima compoziție cu temă 
sportivă din muzica noastră a 
fost simfonia în patru părți 
„Ringul" de Filip Lazăr?

...înotătorul maghiar Oliver 
llalasi, deși avea lipsă un pi
cior, a izbutit să devină cam
pion european la 400 metri 
c.raul (în 1934) și să facă par
te din echipa de polo a Unga
riei, cîștigătoare a întrecerii 
olimpice din 1932?

Faptele despre care vă vom vorbi reprezintă un episod din 
istoria sportului cu motor din țara noastră...

Pasiunea tinerilor bucureșteni pentru motociclism a-a ma
terializat în 1922, cînd a luat ființă prima asociație: „Moto- 
Club“. Dar de-abia înființată, asociația cunoaște e serioasă 
criză de... președinte. Scaunul prezidențial era... ocolit pentru 
faptul că neexistind un comitet de inițiativă care să se preo
cupe serios <5e problemele motociclismului, în această ramură 
sportivă domnea un haos de nedescris. Fiecare era „specialist" 
și interpreta regulamentul după... interesele sale personale. Ma
șinile se importau după criteriul... aspectului exterior etc.
In urma nonr îndelungi dis

cuții este ales în funcția de 
președinte un funcționar de la 
întreprinderea „Leonida", pe 
nume Nicolae Gilescu.

Om „gospodar", N. Gilescu 
face să prospere mai puțin 
motocicl ismul și mai mult a- 
verea sa personală! Se ame
najează prin munca alergă
torilor o pistă de alergări în 
groapa Floreasca (unde este 
astăzi complexul Dinamo) ; la 
cîteva sute de metri de baza 
sportivă, N. Gilescu devine 
proprietarul unuț teren cu o 
suprafață de multe sute- de 
metri pătrați ; se inaugurează 
cu mult fast noua pistă prin 
concursuri atletice (conduse 
de D. Teică) și de motoeiclism ; 
în aceeași zi se inaugura — 
este drent cu mai puțin fast 
— casa d-Iui Gilescu '. Cu tim
pul se organizează și unele în
treceri internaționale cu parti
ciparea unor sportivi din Gre
cia, Anglia, Bulgaria, Ungaria,

Prin desenul de mai sus, co
laboratorul nostru MATTY și-a 
spus. în felul său, părerea 
despre jucătorii de fotbal care 
se preocupă mai puțin de min
ge și mai mult de... picioarele 
adversarilor.

(Orice asemănare cu cele pe
trecute la meciul Gloria CER 
Oradea — Biharia Vașcătl, dis
putat zilele trecute la Oradea, 
în care jucătorii echipei Biharia 
s-au dedat la brutalități inad
misibile, rănind 4 jucători ai 
formației adverse, nu este de 
loc întîmplăloare)

Performanțele obținute de Ion 
Soter în decursul celor 13 ani de 
prezență statornică pe stadioa
ne sînt binecunoscute amato
rilor de atletism d'in țara noa
stră. Cine n-a auzit de acel ex
celent 2,055 m., trecut la loc de

că? 
...Comitetul Olimpic Romîu a j 

fost constituit în anul 1914? j
...prima publicație sportiva a 

părută în țara noastră a fost 
„Buletinul Societății de dare la 
sentn“ și că din această publi
cație (apărută în jurul am.lui 
1869) nu se mai păstrează de 
cît un sing-ur exemplac la bi
blioteca Academiei K.P.R.?

...Vladimir K«t practka la i 
început halterele, schiul, înotul 
și canotajul și că de-abia în 
anul 1951 s-a gîndit să se de
dice atletismului?

...primele campionate naționa
le de box au avut loc în anul 
1924 și !a ele au participat în 
total 25 de boxeri ?

Austria, Iugoslavia, Franța, Da
nemarca etc. Din încasările 
care s-an ridicat la 7—800.000 
Iei dl. Gilescu are însă grijă 
să-și asigure „zilele negre" cu 
sume importante de... bani albi, 
depuși la bancă; ș.a.m.d.

Pentru benzină, piese de 
schimb și reparațiile mașinilor, 
dl. Gilescu, „înțelegător", le dă
dea motocicliștilor, după fiecare 
cursă, sume variind între 800 
și 1.500 Iei (în funcție de re
parațiile care trebuiau aduse 
mașinilor). „Greutățile" preșe
dintelui cresc însă direct pro
porțional cu „pretențiile" d-sale. 
De unde să reduci cheltuielile? 
Din... „partea leului" era cu 
neputință (mai ales că argu
mentele doamnei Gilescu nu 
sufereau contrazicere). O idee 
„genială" străbate craniul ilus
trului conducător: suprimarea 
compensațiilor acordate alergă
torilor !

Alergători', — care în cea 
mai mare parte foloseau mașini 
închiriate — au protestat îm
potriva patronilor-organizatori.

Și prilejul s-a ivit Ia primul 
concurs internațional. In timp 
ce alergătorii francezi și aus
trieci se pregăteau să intre pe 
pistă, mofocicliș-tii români ’ și-au

Sfaturi practice
Cum se învață șahul...

Se iau două mese cu pătră
țele albe și negre, se pun Ia 
macerat într-o magazie umedă 
și rece ca să nul se strice și se 
țin acolo închise ermetic 2—3 
luni. Se scot numai după mari 
insistențe, se șterg de mucegai 
și se servesc la nevoie. Pe pă
trățelele fiecărei mese se așea
ză apoi cîte o bucățică de lemn 
în formă de cal fără cap, turti 
fără acoperiș, sau rege neîn
coronat, nasturi de os sau si 
def, chibrituri și ace cu gămă
lie. Se agită apoi toate părțile 
componente, conform regulilor, 
pînă ce unul din parteneri reu 
șesle să se enerveze...

(Inovația — încă nebrevetată 
— aparține colectivului sjwrtiv 
Progresul Vasluil

CE SĂ CITIM?

cinste pe tabela recordurilor 
noastre naționale, sau despre 
cel-ăOalt „record**,  nu mai puțin 
remarcabil ; « victorii consecu
tive la „internaționale**  ? Faima 
lui Ion Soter ca antrenor al re 
cordmanei mondiale Ioland-a Ba
laș nu ’ se arată cu nimic mal

oprit motoarele și s-au a.șezaB 
pe marginea pistei: NU CON-r 
CURAM 1 Patronul a încercat 
s-ă-i înlocuiască cu cîțiva înce*  
pători, dar miile de spectatori 
care știau despre ce este vorba 
au început să-l huiduiască pe- 
Gilescu și să ceară cu vehe-4 
mență prezența în concurs a 
celor mai buni alergători ro*.  
mîni. Intervenția jandarmi,lot? 
n-a putut stăvili revolta publi
cului. Busculada s-a încheiat; 
cu victoria publicului și a mo-f 
tocfcliștilor. După puțin timp'i 
Gilescu a trebuit să-și ia tălpă
șița din funcția de președinte*  
patron I

H. NAUM
GH. ȘTEFANESCMJ

In 4 rînduri
La întoarcerea jucători—- 

lor noștri de tenis <fe ma
să de la campionatele eu
ropene de juniori din Sue
dia.

/.a vamă, cînd i-au întrebai:
— „Aveți ceva de declarat?" 

Ei au răspuns la unison:
— „Da, 7 titluri dp campion r

Luptătorul Gh. Dumitru, 
marele favorit al categoriei 
S7 kgr., a pierdut titlul da 
campion fiindcă a... ador
mit și nu s-a prezentat îr» 
concurs.

Unii n-au închis un ochi
De emoție — știm noi.
El, mai calm, mai liniștit.
I-a închis pe... amîndoU

JACK BERARIU
V. ARNAUTIJ

cum se practică înotul
In anotimpul călduros, petre- 

ceți-va timpul liber la ștrandul 
din Caracal. Puteți face plajă, 
pe fundul bazinului, feriți de 
vînt și de privirile indiscrete 
ale unor cetățeni. Pentru spă
lat, aduceți-vă apă de acasă în 
ulcioare sau bidoane. Aveți 
grijă de copii și nu-i lăsați să 
se joac.e cu provizia de... apă, 
care este un element tentant în 
timpul arșiței. Arătați-le drm 
mul spre Olt (distanța nu-i însă 
prea mică) și acolo n-au dec.ît 
să se bălăcească toată ziua.

In caz de nemulțumiri adre- 
sați-vă în scris sfatului popu-i 
Iar al orașului și consiliului ra
ional U.C.F.S.

V. GODESCU 
după scrisorile primite de 
la P. Codrea și Gh. Stancil

prejos decît -aceea de atlet. Tatffi 
insă că, de cîtăva vreme, per-- 
sonallfraitea lui Soter este într«-- 
gită (îe o latură nouă, pe car*'  
puțini ar fi bănuit-o: a-ceea duB' 
publicist. Nu de mult, ei a o- 
ferit iubitorilor de spo-rt o lu
crare foarte interesantă, intitu
lata sugestiv „Deasupra ștache
tei**.  Urmărinidu-i articolele șl 
citin-du-i cartea, oricine va re*  
cunoaște că Soter este ia... în44- 
me și în această nouă preocu-*-  
pare.

In literatpra noastră sportivă i 
sînt încă puține 1'ucrărHei 
scrise de chiar eroii stadioa-- 
nelor. „Deasupra ștachetei**  este) 
o carte bnnă, interesantă, scrisei 
cu talent și nerv. Cititorul par
ticipă fa principalele episoade al®' 
cariere’, atietice a povestitorului,, 
•și, pe nesimțite, este inițiat și în> 
„tainele**  săriturii în înălțime..

L.a sfiîrșitul lecturii £n-*«  
cerci regretul că pe uni 
s.pațtu altt de scurt — nici 60 
de pagini — Soter ți—a putut» 
împărtăși prea puține din Iu-- 
crurile pe care le avea de spus» 
și nutrești speranța că — poa-» 
te — „Deasupra ștachetei**  este» 
doar o promisiune pentru o iu-**  
orare vii to ic, amplă, completă^

Pe cî-nd vor urma și alți aporii 
t-vi de frunte ai țării noastrtfț 
“xemptul lui Soter î Pe cîncll 
vom ve<>a ? lucrărU-e lor în*  
viÂrbnele librăriilor t



ATITUDINI ȘI PRACTICI NEPERMISE Un reunit concurs de poliatlon nautic

i continuarea discuției asupra fi- 
i campionatului de lupte clasice 
;ru seniori, vom stărui asupra unor 
>cte negative care au dat de 
lit și care ar trebui să facă ne- 
ziat obiectul unei profunde anali- 

în colectivele sportive cu secții 
lupte.
e relerim în primul rînd la „ajil- 
1“ cu totul neprincipial, străin 
alei sportivului de tip nou, pe 

înțeleg unii dintre luptătorii 
ri să-l dea colegilor lor de co
x' (de regiune etc.) pentru a le 
zi acestora drumul spre titlu sau 

un loc mai bun în clasament- 
el, cu prilejul finalei de la Lu- 
s-au înregistrat numeroase cedări 
meciuri. Parte dintre luptători au 
ilat lupta, trăgîn-d astfel pe sfoa- 
>e sulele de cetățeni care veniseră 
.irmărcască meciuri dîrze, cinstite, 
utate pînă la ultima picătură de 
gie. In același timp ei au adus 
rase prejudicii acelor luptători 

au trebuit să lupte din greu 
ru un loc fruntaș precum și com- 
;iei însăși. Alți luptători nu an 
plinit nici această formalitate, ci 
și simplu nu s-au mai prezentat 
saltea, deși se găseau la locul 
utei, printre spectatori. Printre a- 
ia se află — din păcate — 
tivi fruntași, maeștri ai sportului, 
311. Szabad, M. Sole. P. Popescu, 
anescu, Gh. Gaidoș, I. Ghibu. Gr. 
dan ș.a.
rește, acest lucru n-ar fi fost 
bil dacă antrenorii sportivilor n-ar 
Herat și chiar încurajat asemenea 
tici. Unii dintre acești antrenori 
mers pînă acolo îneft au socotit 
t „normale" asemenea cedări, jus- 
indu-le ca făcînd parte din... tac- 

de concurs. Pînă în prezent, fe
lia de lupte a fost prea îngădui-

secții

toare cu acei care au încălcat groso
lan morala sportivă și, în același 
timp a contraveni! unor texte pre
cise de regulament (care prevăd clar 
descalificarea unuia sau ambilor 
sportivi în cazul unei încălcări de 
genul celei amintite mai sus). Este

Pe marginea finalei 
campionatului de lupte 

cla si ce-ssniori

însă timpul să se ia măsuri severe 
contra tuturor vinovaților, indiferent 
dacă sînt maeștri ai sportului sau 
sportivi de categoria a III-a, antrenori 
sau chiar conducători de lot. In ace
lași timp, juriile de concurs trebuie 
să-și facă datoria cu toată seriozita
tea luînd măsuri prompte.

A impresionat cu totul neplăcut, 
de asemenea, atitudinea de-a dreptul 
huliganică a unui sportiv tînăr. Este 
vorba - de I. Ghincea (St. r. Or 
Stalin) care deși învingător și-a per
mis să-l insulte pe adversarul său C. 
Simionescu, pentru că acesta nu a 
fost de acord să... se lase învins prin 
tuș. Atitudinea luptătorului Ghincea 
— în contrast cu conduita exemplară 
a lui Simionescu — a fost înfierată 
de cei prezenți. Oare, ce fel de 
muncă educativă se face în secția de 
lupte de la Steagul 
Stalin ? Antrenorul I. 
care-1 cunoaștem ca 
de o corectitudine și 
piară — crede că datoria 
doar de a da elevilor săi o instruire 
tehnică ? întrebările de mai sus nu-1 
vizează numai pe I. Mureșan, ci și 
pe toți ceilalți antrenori care au

roșu Orașul 
Mureșan — pe 
pe un sportiv 

disciplină exem- 
sa este

COMUNA O- 
de fotbal din 
Helsinki fiind 
punînd fa{ă 
cu puternica 

cea mai bună

ETRU BLIDAR,
ITL — 1) Meciurile 
ul Olimpiadei de ia 
■inatorii, iar sorții 
:ață echipa noastră 
tație a Ungariei —
lume la vremea aceea — este 

il de a stabili un „clasament" și 
i preciza locul pe care ar trebui 
"ocupe echipa R.P.R. Dar acel 

de-atunci, după mare luptă, cu 
pa care avea să devină, de-altfel, 
pioană olimpică, a ’-------- "
ormanță mai mult

înseninat o 
decît onora-

ARAD. — 
de 110 m.

UIU OCTAVIAN, 
ordul țării în proba 
duri (juniori, oat. 17—18 ani) este 
14,4 sec. și este deținut de Mircea 
ac. Nu se poate face însă o 
parație ou recordurile seniorilor, 
id seama de faptul că aceștia trec 
e garduri de 1,10 m. înălțime, 
timp ce in probele de juniori 
lurile nu măsoară decit 91,4 cm. 
asta contează, nu ?
ICTOR SAMSON, COMUNA BIL- 
L — 1) Sîntem corecordmani
idiali la armă liberă calibru re- 
poziția culcat (losif Sîrbu 400 din 
la Olimpiada de la Helsinki) și 

pistol viteză (Ștefan Petrescu, 587 
ia Olimpiada de ltț Melbourne). 
1 cum s-a scris, în alte ocazii, tră- 
orii noștri au realizat performanțe 
ir superioare recordurilor mondia- 
dar cum aceste rezultate n-au fost 
imite în cadrul Olimpiadelor sau 
campionatelor mondiale pentru a fi 
ologate, nu ne-au putut oferi decît 
isfacții platonice. 2) Se pare că 
:ă Andrei, fostul fundaș al Progre- 
ui București, s-a retras din acti- 
atea competițională. Ultima oară 
jucat la Progresul Corabia.
IONADI LADISLAU, HUNEDOARA 
I) Zapis, actualul înaintaș al 

rvinukti 1 hunedoara, a activat un 
îp la Rapid București. N-a jucat 
liodată în echipa națională. — 2) 
i Popescu, Marin Apostol și Paul 
irea pot fi întâlniți acum în fortna- 

Unirii Rîmnicu Vîlcea, din cate
na C.
ING. D1NTU DOREL, BUCUREȘTI. 

1) Interesant pariul Pentru Dv.

e cu atît mai interesant cu cit l-ați 
și cîștigat: întrucît pot fi „transfor
mați" toți cei 8 pioni, înseamnă că, 
teoretic, la un moment dat, un jucă
tor poate avea 9 regine pe tablă. 
Practic însă, bineînțeles, nu s-a a- 
juns și nu se va ajunge niciodată la 
o asttel de situație. Dar regulamentul 
n-o interzice... și aceasta e princi
palul în pariul pe care l-ați încheiat 
cu tovarășii Dv. de muncă.

NIJȚU STAN, G.A.C. CUNEȘTI. - 
l) Cînd pionul a ajuns pe ultima li
nie, el poate fi folosit din acest mo
ment („transformai" cum se spune), 
nu. numai ca damă și tură, ci ca ori
care figură vrem. Se cunosc cazuri 
cînd matul a fost obținut numai prin- 
tr-un pion transformat in cal. 2) Ro
cada se poate face numai cînd nu s-a 
făcut nici o mutare cu regele și tura 
respectivă. Nu se poate face totuși 
rocada, dacă cimpul prin care tre
buie să treacă regele este atacat de 
o piesă adversă.

DONCIU NICOLAE. ORAȘUL STA
LIN, BIELEA CAROL, GĂLARASI, 
IACOB IOAN, GALATI, ALBU SAVU, 
COMUNA CIACOVA, Veți primi răs
punsuri detailate, prin poștă.

Macarie, campion de șah
al Armatei

T-iuaki campionatului <ic șaih pe ar- 
lată, ediția IM», a I-uat sfârșit eu vic- 
irta Jui E. Macarte, fost campion all 
apstalei. Pe pirfimele locuri în cla- 
unentul fimal figureaiză: 1, E, Maca- 
e 13 p. (diin ÎS); 2. I. Rugină 12 p.;

FI. Tolociică 11 jum. y.; 4. C. Teo- 
orescu 11 p.; 5. C. NovjaJcovschl 9 p.; 
—7. 11. Seutamv și I. S-zabo 8 Jum. p.; 
. V. Âtlama 8 p.

pierdut din vedere latura moral-e>du- 
cativă a sarcinii lor. '

Negativă a fost comportarea lipsită 
de curaj și de obiectivitate a unor 
arbitri (Fr. Gyorcoș, I. Horvath). 
Mai obiectivă ar fi trebuit să 
fie comportarea unei părți a publi
cului lugojan care — în general — 
a confirmat entuziastul său atașament 
față de sportul luptelor.

Toate aspectele negative de mai 
sus se datoresc — așa cum s-a văzut 
— serioaselor lipsuri în munca de e- 
ducație. Pe viitor, aceasta trebuie să 
constituie o preocupare importantă pen
tru conducerea secțiilor de lupte, co
lective, antrenori și federație, (i.ș).

organizat
Un mare număr de oameni ai mun

cii din GIURGIU au avut prilejul - 
între 26 și 29 iunie — să urmărească 
pasionantele întreceri din cadrul 
concursului de poliatlon nautic orga
nizat de AVSAP și consiliul regional 
IJCFS București, 
primele locuri s-3u 
DE IiNOT 200 m.: 
rași) 3'41“0. ÎNOT 
D. Dinescu 6’14"0. 
CALIBRU REDUS 
zemat: Ion Constantin (Giurgiu) 
pct. din 100 posibile.
IBANDULEI: Menelaus Măcău (Olte
nița) 30,80 m. SEMNALIZAREA CU 
BRAȚELE: „Perechea" S. Pană si 1 
Dan (Giurgiu) cu 147 semne în 133

la Giurgiu
sec.

La individual, pe 
clasai: COMPLEX 
D. Dinescu (Călă- 

LIBER 400 m. 
TIR CU ARMA 
50 m. culcat nere

94
ARUNCAREA

și 140 în 119 sec. Rezultate pe 
echipe: TRECEREA UNUI OBSTA
COL CU APA 50 m.: Echipa Călăra
și II 3’50"0. ȘTAFETA DE ÎNOT 6 
x 100 m.: Echipa Călărași I 
8'26" 0. CURSA DE ",------- "
BARCA DE 6 plus 1 pe 2.000 
Echipa Călărași 1 cu 15'32'0. CURSA 
DE RAMARE pe 10.000 m.: Echipa 
Călărași I cu 50’37”0. TRAGEREA 
LA PÂRIMA: Giurgiu. Clasament ge
neral: 1. Echipa clubului nautic Giur
giu 75,4 pct., 2. Filiala clubului nau
tic din Călărași (1) 67,8 pct. 3. Fi
liala
(II) 
rele 
pct.

- cu
RAMARE CO

m.:

clubului nautic din Călărași 
48,6 pct. 4. Raionul Tr. Măgu- 

32,4 pct. 5. Raionul Oltenița 29,2 
6. Raionul Zimnicea 21,6 pct

ANTRENORUL GH. NEGOESCU NE VORBEȘTE DESPRE COMPORTAREA

Tinerii cicliști care ne-au reprezen
tat la a VUI-a ediție a „Turului Bul
gariei" au fost întînipinați cu deosebită 
căldură ia sosirea în țară, de către 
iubitorii sportului c.u pedale. Ei au pri
mit numeroase felicitări pentru va
loroasa lor comportare.

Am discutat pe larg cu ei despre 
competiția internațională la care au 
participat. Toți erau bucuroși, dar 
în aceiași timp, conștienți de faptul că 
acest succes le pretinde în viitoarele 
întreceri o comportare asemănătoare. 
Am zăbovit mai mult lîngă „bătrînul" 
rutier Gh. Negoescu, astăzi sfătuitor 
al celor tineri. El i-a însoțit pe aler
gători în calitate de antrenor, împăr- 
tășindu-le din bogata sa experiență de 
vechi ciclist.

— Ce calificativ acordați comportă
rii tinerilor noștri cicliști?

— Socotesc — ne-a răspuns Gh. Ne
goescu — că au fost la înălțimea în
crederii care li s-a acordai, că s-cui 
comportat foarte bine. Echipa s-a cla
sat pe locul III — după reprezenta
tivele R.P. Bulgaria și Belgiei și îna
intea echipelor Franței, Olandei, Da
nemarcei și a multor echipe puternice 
de club din R.P. Bulgaria; D. Mun- 
teanu a ocupat locul 6 in clasamentul 
general individual, înirecind tnulți din 
așii ciclismului amator european nu 
numai in clasament ci și în comporta
rea sa tactică și tehnică. Apoi cicliștii 
noștri s-au dovedit foarte combativi 
(D. Munteanu. I. Braharu, N. Pelca
ru). cu un sprint final eficace (N. Pel
caru care a cîștigat o etapă), rezis- 
tenți la duritățile unei competiții de 
amploarea „Turului Bulgariei" (în 
special D. Munteanu) și foarte recep
tivi la.................................... ..
teanu, 
Gane).

— N-ați pomenit, 
Gh. Calcișcă. De ce ?

— Fiindcă eram la 
tiv". Despre Gh. Calcișcă, din păcate, 
nu se pol spune de această dată de
cît lucruri negative. Lipsit de voință, 
de inițiativă, uneori chiar nepăsător, 
Gh. Calcișcă a concurat mult sub po
sibilități. De acest tînăr va trebui să 
ne ocupăm mai mult și mai ales în

ceea ce privește pregătirea sa moraln 
și de voință.

— Ce ați mai remarcat în mod spe
cial cu prilejul acestei confruntări in
ternaționale?

— Un lucru deosebit, care poale fi 
foarte bine aplicat și la noi. In R.P. 
Bulgaria se acordă o atenție. egală 
dezvoltării ciclismului în diferite cen
tre muncitorești ca și în Capitală 
Astfel se explică numărul mare de ci
cliști bine pregătiți și echipe puter
nice care au concurat în „Turul 
gariei". In plus, pentru creșterea 
mentelor tinere este nevoie de un 
gram competițional mai bogat, 
variat, care să le dea posibilitatea să 
se acomodeze cu rulajul în pluton

H. N.

Constantin Dumitrescu
’ /✓în cursa ciclistă Z/Q^upa 2 iu ie

îndrumările tactice (D. Mun- 
I. Braharu, N. Pelcaru, P.

însă, nimic de

capitolul „pozi-

• ORADEA 3 (prin 1 
Cea de a doua etapă Oradea—Cornă- 
țel—Oradea (112 km) a fost deose
bit de agitată. Victoria a revenit — 
la sprintul final, dintr-un pluton de 
24 alergători — lui N. Vasilescu 
(ind.). Au urmat în ondine: G. Du
mitrescu (ind.), I. Stoica (sdecț. 
tin. Buc.), I. Cozma (sei. tin. Buc.), 
I. Hora (ind.) Eugen Mihăilă (Pro
gresul Buc.) ș.a.

Tricoul galben a 
poarte I. Cozma cu 
16’,25”. ~
Hora, 
(Cluj) în același timp.
• OLUJ 4 (priii telefon). — Eta

pa a IlI-a Oradea—Cluj (148 km.) 
a adus importante modificări în cla
sament. După 100 km parcurși într-un 
ritm destul de vioi, 30 de alergători 
ajung în pluton Ia Huedin. Mai sînt 
48 km pînă la sosii” 
teptărilor, plutonul îft 
Pe dealul Panic evadează clujeanul 
Moldovanu. Pe urmele lui frige Eu-

Pe locurile
Eugen Mihăilă

telefon). — gen Mihăilă care-1 ajunge curînd. II 
urmează O. Dumitrescu care fărămi- 
țeză plutonul, fuge de unu! singur 
pînă-i ajunge și apoi -împreună cu 
Mihăilă îl depășesc pe Moldovanu. La 
intrarea în Cluj, C. Dumitrescu for
țează. scapă de Mihăilă, pe care-1 
lasă mult în urmă, și cîștigă etapa 
și odată cu ea și tricoul galben.

Clasamentul etapei a lll-a : 
Dumitrescu 148 km 
2. E. Mihăilă (selecț. 
56’, 21” ; 3............
3ti 56’32”; 
3h 56’,32”; 
individual: 
12’,07”; 2.

continuat să-l 
timpul de 4ti 

următoare : I.
și Angelescu

>ită și, potrivit aș- 
îfleepe sa se agite.

I. C. 
till 55’. 27”; 
Buc.) 3h 

M. Voinea (sei. Tin. Buc.) 
4. I. Stoia (Sel. T. Buc.) 

etc.
1.

E. Mihăilă 8h 12’,46”; 3. 
I. Angelescu 8h 12’,57”; 4. M. Voinea 
8h 13,02”. Clasament general pe echi
pe: 1 “ - -
rești; 
toria.

Azi, 
mîine 
(Ol-uj—Dej—Cluj) iar luni în 
etapă (Oltij—Aiud—Citii).

EMIL 1ENCEC

in 
tin.

Clasament general
C. Dumitrescu 8h

1. Selecfionata
2. Progresul

concurenții 
vor alerga

Tineretului Bucn-
București;

au zi de 
în etapa

3. Vic-

repaus, 
a IV-a 

ultima

Patru frați, patru boxerii Gheorghe, Dumitru, Nicolae și Valeria, 
""' ' ', . ' , ' ' ' printre centrele de seamă ale boxuluiai Sibiului, au așezat orașul lor 

rominesc.
Cine nud cunoaște la Sibiu pe frații 

Negrea? Doar ei au așezat orașul lor 
la loc de frunte în lumea boxului, prin
tre celelalte orașe ale țării.

Am poposit într-una din zile, pe o 
ploaie torențială, în casa în care au 
văzut lumina zilei pagiiiștii familiei 
Negrea. Modestă, dar primitoare, cm

suța de la periferia Sibiului ne-a 
postit ciieva ceasuri tie potopul 
nu mai înceta. De altfel, ploaia 
fost de folos pentru că în aeest timp, 
îinpțemiă cu părinții celor patru bo
xeri (Gheorghe, Dumitru, Nicolae, Va
lerin) — reținuți și ei acasă — am 
depănat in tihnă firul amiiiliril^r.

ailă- 
care 
ne-a

bucuriile și necazurile celor patru ti
neri care au îndrăgit încă ide 
sportul cu mănuși.

Fusesem „avertizați" încă 
București de campionul european, că 
părinții săi s-au situat întotdeauna pe 
poziții diferite în ceea ce privește 
boxul. Tatăl nici nu vroia să audă de 
acest sport: „Dacă vreți, să mîncați 
bătaie, le snunea el, oh bat eu, de ce 
să vă bată alții I?". Mama în schimb, 
mică, firavă, dar curajoasă, a fost 
mereu de partea copiilor. De aceea 
cînd cei patru boxeri sînt programați 
la reuniuni în Sibiu, în timp ce tatăl 
stă acasă, mama este mereu prezentă, 
se agită, își îndeamnă băieții la vic
torie.

Firește, nu puteam să nu trec pe da 
sala de antrenament a colectivului 
sportiv Progresul I.M.S., unde de ani 
de zile antrenorul Victor Alexandru 
se ocupă de creșterea tinerelor ele
mente. Am nimerit în plin! Toată sec
ția de box la care s-a adăugat ...tem
porar și Nicolae Negrea (venit acasă, 
in concediu) se afla la antrenament. 
Victor Alexandru, omul care l-a des
coperit și i-a îndrumat primii păși 
campionului european Gh. ffe'grea, se 
afla in mijlocul elevilor săi.

— Ce zici — l-am întrebat, sînt 
șanse să mai descoperi vreun nou,. 
Negrea ?

Ehe! Nu-i lucru ușor pentru că 
„Ghiță" este un talent înăsciit. Dar 
nici imposibil. Ain multi tineri aci,

copii

de la pe campionul euro-

era atunci (în 1950) 
profesională metalur-

Mergînd la

din care sper să scot cițiva cam
pioni.

— Dar pentru că veni vorba, cum 
l-ai descoperit 
nean ?

— Gheorghe 
elev la școala
gică „Independența".
școală în căutare de tineri, toți elevii 
l-au recomandat pe „Ghiță" care, spu
neau ei, îi batea pe toți. Intr-adevăr, 
viitorul campion era bine 
fizic și, după cîteva luni de 
ment a progresat uimitor. Se 
mult și foarte repede.

Dar nici ceilalți frați nu 
mai prejos. Dumitru, Valeriu 
special Nicolae — elevii aceluiași art- 
trenor — dovedeau calități și aptttif 
dini evidente, obținînd succese care 
au îmbogățit repede ,,palmaresul" fanih 
Hei Negrea.

Se zvonise de mult că Gheorghe și 
Nicolae 
nul se 
răbdarea se citea pe fețele 
In ziua galei, probabil, 
patru boxeri 
cita oară?) 
de prietenii 
Negrea care 
satisfacție.

dezvoltai 
antrena- 
dezvolta

se lăsau 
i și în

vor boxa... acasă. Acum zvo- 
conturase cu precizie, iar nc- 

tuturot„ 
mama celor

a palpitat din nou 
în jurul ringului, alături 
și simpatizanții boxerilor 
au dat Sibiului o nouă

R. C.LARAȘANU



z?Ileana Nagy a ttoborît recordul mondial, 
regresul și Știința — pentru prima dată finaliști 
își dispută trofeul celei de i

Mîine pe Stadionul ,,

a XXI-a ediții a Cupei
I

la popsce, la proba de 100 bile mxte
Iată-ne, așadar, la capătul celei mai.... lungi ediții a Cu- 

i. începută acum doi ani, în toa-m nă, adică în perioada în 
■e se consumau ultimele etape finale ale Cupei 1956, a 
,-I-a ediție a acestei populare com petiții își dispută ultimul 

1 act mîine pe stadionul „23 Aug ust“.
Din cele peste 2.000 de echipe care au luat startul în 

;astă ediție, au rămas să-și dispute trofeul djxuă echipe de 
egorie A: Progresul București și 

mult candidate și la titlul de 
ea de mîine prezintă multe puncte 
nații fotbalului:
. Constituie o revanșă mult aștep- 

3 la acel surprinzător 7—0 cu care 
încheiat — în favoarea Progre- 

Lii — ultima partidă dintre aceste 
lă formații, disputată la 26 iunie, 

această victorie. Progresul a spul- 
at orice speranță a timișorenilor 
titlu și a dat posibilitate Petrolu- 
de a deveni campion.

!. Cele două echipe se întîlnesc 
îtru prima dată în cadrul Cupei.

edițiile precedente n-au 
jmenea 
>ă, au 
ia acum: Progresul a cîștigat o da- 

(7—0 în 1958), Știința de 3 ori 
-2 în 1955, 3—0 în 1956 și 1—0 

1957), iar două meciuri s-au ter- 
nat la egalitate-' (0—0 
-2 în 1956).
1. Progresul și Știința 

prima dată în finală 
lă acum, Progresul a 
lt pînă ,în sferturi de 

1952), iar Știința în semifinale 
liția 1951).

După ce fiecare a trecut pe lîn- 
ictoria finală în campionat, iată- 

1a un pas de a cuceri a doua ma- 
competiție â fotbalului nostru și 
a-și înscrie numele alături de cei-

i cîștigători ai Cupei: Ripensia Ti-
-oara (1934, .1936), G.F.R. ~ 
ti (1935), Rapid București (1937, 
8. 1939, 1940, 1941, 1942),------
Severin (1943), I.T.A. 

’„A. (1949, 1950, 1951, 1952, 1955),
roșie U.T.A. (1953), Metalul Re

float) și Progresul Oradea 
'56).
ii pentru a ajunge în -această plă- 
ă situație, de a-și disputa un tro-

atît de mult invidiat, cei doi fi- 
iști au trebuit să lupte și mai 
s să cîștige: PROGRESUL 5—4 cu 
inii București, 5—1 cu Farul Gon- 
nța, 2—0 cu Rapid București și 
0 cu C.S. Oradea; ’ȘTIINȚA 1—0 
Metalul Reșița, 3—0 cu Minerul 

:eni, 2—1 cu Dinamo Cluj și 3—2 
Steagul roșu Orașul Stalin.

va cîștiga Cupa? „Este o fi-

Știința Timișoara, nu 
campioană a țării. Intîl- 

de atracție pentru pa

avut o
ocazie. In campionat 
mai jucat de 6 ori

nală deschisă oricărui re
zultat" — ne spunea an
trenorul federal C. Bra
un. Intr-adevăr, Știința a 
marcat o revenire în ul
timele două jocuri (cu 
Steagul roșu) și poate 
lupta de la egal la egal. 

Totuși, comportarea con
stant bună din ultimul 
timp a echipei Progresul, 
o indică pe. aceasta ca 
favorită. Arbitrul finalei: 
S. Segal — București.

Un ultim amănunt: în 
caz de egalitate după 90
minute, jocul se va prelungi cu 2 re
prize a 15 minute; dacă egalitatea se 
va menține și după 120 minute, atunci 
meciul se

și a șutai la

CIMPINA 4 (prin telefon de ia tri- 
misul nostru). — In cadrul concursu
lui republicau feminin de popice, des
fășurat joi și vineri în localitate, nu
meroșii spectatori au fost impresionați 
de comportarea sportivei Ileana Nagy 
(Tg. Mureș), care în prima zi a între
cerilor a reușit un rezultat excepțional 
doborînd din 100 bile mixte 434 de po
pice. Acest rezultat întrece cu două 
puncte recordul mondial al probei de
ținut de sportiva iugoslavă Franka 
Erjavec. In cea de a doua zi a con
cursului, Ileana Nagy a obținut 405 
p.d. rezultat care confirmă înalta va
loare atinsă de sportiva noastră

Dintre celelalte participante o bună 
impresie- au lăsat: Erika Arion dm

București (388 și 400 p.d.) și tînăra 
Gerda Renea din Orașul Stalin (39$ 
și 386 p.d.). Ele au arătat, ca și llcâ- 
na Nagy, o bună pregătire fizică și 
tactică și o mare precizie în lansarea 
bilelor. Merită a fi reținute și procen
tajele realizate de Florica Lăpușan, din 
București (372 și 381 p.d.) și Aurelia 
Dona, din București (385 și 373 p.d.). 
In schimb, maestra sportului Elena 
Dumitrescu (București) și Ecaterina 
Kreuzer (Or. Stalin) au’fost departe 
de valoarea lor normală, înregistrfnd 
rezultate surprinzător de slabe.

Pe arena Rafinăriei 4 din Cimpina 
vor începe astăzi întrecerile sportivilor 
vizați pentru selecționare în lotul re
publican de popice.

TR. IOANIȚESCB

( IHALT ATLETIC

joacă p.en- 
de Cupă, 
ajuns cel 
finală (edi-

ULTIMUL
va rejuca

JOC DE

Ozon a țîșnit pe lingă Tănase 
poartă, în stilul lui caracteristic. (Pază din iooul 
Progresul — Știința 7—0). (Foto GH. DUM11RU)

două ori, rar Percea a tras 
în min. 87. A condus a-rbi- 
Rapaport-București, forma-

CAMPIONAT

Bucu-

G.F.R. 
(1948),

1-0 PENTRU ȘTIINȚA
timișoreni au reeditat

res-
Studenții

și la Orașul Stalin, în ultima 
tantă a campionatului, victoria asu
pra Steagului roșu. De data aceasta, 
ei au cîștigat cu 1—0 (0—0) prin 
golul însoris de Lereter în min. 67, 
în urma unei pase primite de la Că- 
d-a-riu. Studenții s-au arătat mai bine

rafat de 
în bară 
trill P. 
țiile:

STEAGUL ROȘU: Gfiiță — Bîir- 
san, Zaharia, PERCEA — HIDISAN, 
Aron — Hasoti, Campo, David, Szi- 
geti, V. FLOREA.

ȘTIINȚA: ENACHESGU — Zbîr- 
cea, GODREANU, Florescu — Coje- 
reanu, ZAHARIA — Gîrleanu, Căda- 
riu, LER'ETBR, Mazăre, Filip.

AL. DINCÂ, corespondent

urma desfășurării meciurilor din 
etapa a XU-a, clasamentul campiona
tului republican de atletism pe echipe
are următoare înfățișare:

CLASAMENT GENERAI

1. Dinamo 6600 1227 : 687
2. U.A.S.R. 6 5 0 1 1156 : 746
3. Rapid 6501 1160,5: 805,5
4. Metalul 6 4 0 2 1027,5: 776,5
5. T.C.H 6 3 0 3 »57 : 910
fi. Progresul 6 2 0 4 855 :1083
7. Recolta 6 1 0 5 769 :1089
8, Voința 6105 541 :1192
9. C.C A 6 0 0 6 572 :1002

BARBA TI

1. Dinamo 6 6 0 0 846 :407
2. U.A.S.R 6 5 0 1 767 :452
3. Rapid 6501 771,5:512,5
4. C.C.A. 6 4 0 2 567 : 567
5. Recolta 6 3 0 3 486 :728
6. Metalul 6 2 0 4 649,5:588,5

FEMEI

Mîine în campionatul de rugbi,

600
505
258

:5D5
:757
:H42

4
O
O

1. Rapid
2. Metalul
3. Dinamo
4. U.A.S'.B.
5. T.C.H.
6. Progresul
7. Voința 
.8. Recolta
9. C.C.A.

Ultima etapă 
petiții se va

6 o
5
4
4
4
2
1
1 
0

0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

0 398:293
1
2
2
2
4
5
5
6

376:288 
381:280 
387:294 
346:305 
350:326 
283:348 
300:361 
105:435

a turului 
desfășura

acestei corn- 
la 26 și 27

> întîl- 
    C.C.A. — 

U.A.S.R. — Rapid; BUCUREȘTI: Bf- 
namo — T.C.H.----- — Metalul; TG. MU
REȘ: Recolta — Voința------- — progresul.
Returul campionatului pe echipe va 
începe la 4 octombrie.

iulie $i programează următoarele 
nirl: ORAȘUL STALIN: C.C.

Primul concurs republican 
pentru copii

CLASAMENTUL DEFINITIV 
AAL CATEGORIEI

1. Petrolul ?i2 12 3 7 36:22 27
2. C.C.A. 22 11 5 6 41:27 27
3. Știința 22 11 5 6 49:38 27
4. Progresul 22 13 0 9 55:31 26
5. Jiul 22 14 4 7 27:19 26
6*.  Dinamo Buc. 22 10 4 8 33:26 24
7. Steaigui roșu 22 9 5 8 37:33 23
8. Rapid 22 9 4 fi 25:25 22
9. Dinamo Cluj 22 9 2 11 34:41 20

10. U.T.A. 22 7 6 9 30:47 20
11. C S. Tg. Mureș 22 7 3 12 23:32 17
16. C. S. Oradea 22 1 3 18 16:56 5

pregătire tehnică

intr-un meci

puși la punct ca
și tactică. Ei au avut inițiativa ma
joritatea timpului, au avut mai multe 
ocazii, dar au ratat, mai ales prin 
Cădariu, Gîrleanu și Lereter. Steagul 
roșu a jucat sub valoarea sa. A avut 
însă ocazii să înscrie, dar Sampo a

O data cu întîlnirea restanță dintre 
formația Casei Cenirale a Armatei (re
centa câștigătoare a Cupei R.P.R.) și 
echipa C.F.R. Grivița roșie (învinsa 
echipei C.C.A. din semifinalele Cupei), 
care se va disputa mîine dimineață 
la ora 9 pe stadionul Armatei din șo
seaua Ilie Pinfilie, activitatea compe- 
iițională de rugbi din acest sez.on va 
lua sfîrșit. Se întîlnesc, în acest joc 
derbi, două din echipele care domină cu 
autoritate sportul cu balonul oval în 
ultimii ani. Ambele echipe au nevoie 
de victorie: C.F.R. pentru a se menține 
— neînvinsă — în fruntea crasamen- 
tului, iar C.C.A. pentru a putea concura 
în continuare (în retur) la titlu. Iată 
situația în clasament a celor două for
mații înaintea meciului;

Selecționatele categoriei C la București
Continuă acțiunea de depistare și verificare a elementelor noi din țară, 

jntru datele de 9 și 10 iulie, federația noastră are în proiect organizarea la 
icureșfi a unor jocuri înire selecțio natele celor patru serii ale categoriei 
Intîlnirile se vor disputa sub formă de turneu, ia 10 iulie învingătorii ju- 

nd între ei și învinșii între ei. Cu ac est prilej vor putea fi văzuți la lucru 
serie de jucători de valoare care ac tivează la C.

Colegiul central al antrenorilor a fixat următoarele loturi : Seria l-a. 
■onte, Bulancea, Bogdan, Chirilă, A lexandrescu, Dumitsciuc, Scarlat, 
tepan, Niculescu, Simina, Atanasiu, Merle, Mungiu, Budai Iota, Szakacs, 
irn, Doboiu. (Antrenori: 1. Moldoveana și M. Berăria). Seria 11-a: Go- 
idaris, Straton, Sava, Călin, lonescu, Barac, Gruia, Mefcas, Dragomir, 
rdache, Aii Kemal Adin, Datcu, Oanță, Ghiță, Dumitrașcu, Buzata, Stan- 

Sanda, 
Lambru, 

Braun,

2. C. F. R.
3. C. C. A.

8 8 0 0
8 5 12

101:12 24
121:43 19

Avînd în vedere importanța partidei 
cele două protagoniste vor alinia for
mații redutabile: C.F.R.: Buda — Iri- 
mescu, Țlbuleac, Vusek, Bostan — Ob-

lernenco, Stănescu — Rusu, D. Pavel, 
Picu —- N. Milea, Mtadin — Pircălă- 
bescu, Soculescu, Cotter/ C.C.A.: Do- 
bre — Cojocari/, Kramer, Penciu, Ve- 
luda — Chiriac, Merghișescu — Ena- 
che, Teofilovici, Șt. Constantin — Blă- 
gescu. Marinache — Danciu, Căpușan. 
Marica. (de remarcat că din formația 
C.F.R.-ului vor lipsi -Stoenescu, Mora- 
ru, Ghica și Rotam, care sînt acciden
tați).

Penultima partidă restanță din cam
pionatul republican s-a terminat cu o 
mare surpriză: echipa militarilor din 
Ploești a reușit să întreacă Geotehnica 
cu scorul de 13—9 (3—3)1 Aceasta 
ne-a demonstrat o dată mai mult că nu 
șl ie să se orienteze tactic, chiar atunci 
cînd are de-a face cu un adversar mai 
slab. Ploeștenii, veniți inițial să se a- 
pere , au profitat de greșelile liniei de 
trei sferturi a bucureștenilor și au în
scris zece puncte în nonă minute, prin 
Chivu și Popa (cîte o încercare) și 
Wiling (o lovitură de pedeapsă și două 
transformări).

V. HOSSU

Federația Ronitnă de Atletism or
ganizează mîine, la Orașul Stalin, 
prima ediție a concursului republican 
pentru copii. La concursul acesta, al 
celor mai mici atleți, au dreptul să 
participe numai copiii tiăscuți în anii 
1944-1946, încadrați în cluburi sau 
colective sportive. Programul întreceri
lor prevede următoarele probe: băieți: 
60 m, 500 m, înălțime, greutate (4 kg): 
Fete: 60 m, 300 m, înălțime, greuta
te (3 kg) și ștafeta mixtă 4X60 m 
(formată din țîte 2 băieți și 2 fete).

Campionatele republicane 
individuale pentru seniori

coresp

Marți vor începe în Capitală între
cerile din cadrul celei de a XI-a 
ediții a Campionatelor republicane in
dividuale de atletism pentru seniori 
și senioare. De-a lungul a șase zile 
de concurs, se vor desfășura toate 
probele atletice clasice, mar puțin 
marșul, maratonul și probele combi
nate. Probele de 20 km marș (8 iidie), 
maraton (11 iulie) și 50 km marș 
(13 iulie) vor avea loc la Cîmpia 
Turzii, care adăpostește cu acest pri
lej prunul campionat național do 
atletism, iar decatlonul și pentatlonul 
(femei) se vor desfășura in Capitală 
pe Stadionul Republicii în zilele de 
16 și 17 iulie.

u, Dan (Antrenori: T. Beta și I. Bălănescu). 
idea, Baboe, Stoia, Manea, Petreanu, Iliescu, 
>ieea, Rizu, Titel, Blavescec, Hîrșova, Scheer, 
Antrenori: V. Gain și A. Teodorescu). Seria 
desen, Ti-iac, Botescu, Firică, Palfi, Marin, 
:rzsi, Chiriță, Bologh, Soos, Cucii, Zahan, 
einbach și Al. Vogel). Toți acești jucători 
înz la București. ■

Seria a Hl-a: 
Dumitrescu, 

Mateescu, Stoica, 
a IV-a : Radu, Kaiser, Ră-
Solo-mon, Kirkosa, Florea, 

Ferenczi. (Antrenori : P. 
se vor prezenta marți la

Arbitri romîni la finala „Cupei Dunării"

roșie Belgrad 
la Belgrad, va fi condusă de 
—, M. Cruțescu — la tușă, 
dovadă a prețuirii de care se bucură ar-

Prima ediție a finalei ..Cupei Pun ării", Steaua 
jezda Brno, care are loc mîine 
'nîni: . P. Kroner — la centru 
a aceasta constitu'e o nouă 
rii noștri

Noutăți din categoria C
Jocul Stăruința Oradea-Mureșul To- 

a, disputat la 29 iunie și întrerupt 
—1 pentru că echipa orădeană a re- 
it să eontinuie jocul, a fost omolo- 
cu rezultatul de 3—0 în favoarea 

•eșului Toplița.
Partida Flacăra Tg. Jiu — Rovine 
Craiova, programată pentru mîine 

Cg. Jiu, nu se va disputa, echipa din 
iova fiind exclusă din campionat. 
:iiul va fi omologat cu 3—0 pentru 
2ăra
Joi, restanță la Tecuci: Victoria — 

ița Galați - — 
aachlvescu 
dan (Șt.).

2—1 <1—0). Au marcat: 
și Diaconescu (Viei.),

Cluj în U.R.S.S.Dinamo
chipa de fotbal Dinamo Ckij are în 
pectiva un turneu în U.R.S.S. Di- 
inviștii clujeni urinează să susțină 
întilniri; la Chișinau ; cu Moldova,

- Ruda 
arbitrii 

Delega-

la Kiev cu Dinamo și la Stalino cu 
Sahtior.

Joi, Dinamo a jucat amical la Cluj 
cu Ind. Sântei C. Turzii și a d'știgat 
cu 5—2 (2—0).

Indisciplina și jocul incorect 
= suspendare

Comisia de disciplină din federația de 
fotbal a sancționat unele abateri săvîr- 
șite la ultimele jocuri (indisciplină, 
loviri intenționate, atitudine nesportivă 
față de arbitri) în modul următor: 
cîte 4 etape suspendare; Mincsor (Mu
reșul Toplița), Felea (MUM1 Medgidia). 
Faraechiv (D'lnamo Pitești); cîte 2 etape.- 
Manole (Farul Constanța), Cruțiu (CSU 
București). ” "'**''  '*  „ .
Decu, O’ u 
vertisment: ______ __
Poldur (Știința Craiova), Panțuru (Car- 
pați Sinaia).

Bereș (Stăruința Oradea), 
'ambii Carpați Sidia-ia); a- 
Buzdun (Dunărea Corabia).

• NUMAI PINA MIINE LA ORA 12 
MAI POT DEPUNE PARTIC1PANTII 
DIN CAPITALA BULETINELE PEN
TRU CONCURSUL PRONOSPORT 
Nr. 27 din 6 iulie. Dacă echipele pro
gramate în primele opt meciuri (finala 
Cupei R.P.R. și șapte întilniri din ul
tima etapă a campionatului catego
riei secunde) sînt binecunoscute tu
turor participanților, fără îndoială că 
despre cele opt formații din campiona
tul primei categorii maghiare fiecare 
nou amănunt are multă importanță 
în alegerea unui pronostic exact.

lată acum ultimele rezultate înregis
trate în etapa de duminică 29 iunie: 
Eerencvaros — Dozsa: 1—4 Szomba- 
thel.y — Vasas: 0—0. Pecs — MTK: 
1—4; Szeged — Dorogi: 1—0; Dios
gyor — Țatabanya: amînat; Honved— 
Komlo: 1—1; Csepel — Salgotarjani: 
1 — 1. Restanță miercuri 2 iulie: MTK 
— Vasas: 2—2.

Ultimul... amănunt: nu uitați că în 
cep-înd cu concursul de mîine la Pro
nosport se acordă din nou premii pen
tru variantele cu „0“ rezultate. Pentru 
cei care nu le cunosc, iată-le: în or
dine pentru participanții cu cele mai 
multe variante cu „0" rezultate pe 
celași formular:

O MOTOCICLETA DE 350 CMC., 
MOTORETA ȘI UN FRIGIDER-

Prin tragere din urnă:
O MOTOCICLETA DE 125 CMC, 2 

ARAGAZURI CU 3 OCHIURI Șl 
BUTELIE, 2 APARATE DE RADIO

onospori
a cîte

a-

O

„OPERETA" si 4 CEASURI DE 
MINĂ „POBEDA".

Iată acum programul concursului 
Pronosport nr. 28 din 13 iulie :

I. Ruda Hvezda Brno— Steaua roșie 
Belgrad (finala Cupei Dunării) prono
stic la pauză; II Ruda Hvezda Brno— 
Steaua Roșie Belgrad (finala Cupei 
Dunării) 
Honved 
pauză ;
R.P.U.)

pronostic final; III M.T.K.— 
(Camp. R.P.U.) pronostic la 
IV. M.T.K.—Honved (camp, 
pronostic filial ; V. Dorog— 

Eerencvaros (Camp. R.P.U.) pronos
tic la pauză ; VI .Dorog—Eerencvaros 
(Câmp. R.P.U.) pronostic final ; VII. 
Țatabanya—Ujpesti Dozsa
R.P.U.) pronostic la pauză : 
Țatabanya—Ujpesti Dozsa’
R.P.U.) pronostic final. IX. Vasas— 
Diosgyor (Camp. R.P.U,); X. Csepel— 
Szeged (Camp. R.P.U.) ; XI. Szom- 
bathely—Pecs (Camp. R.P.U.). XII. 
KoitjIo—Salgotarjani (Camp. R.P.U.).

• PRONOEXPRES
In urma omologării variantelor de

puse la concursul Pronoexpres hr. 24 
s-a stabilit că nici o variantă nu a 
obținut premiul de categoria I. Con
form regulamentului, pentru categoria 
I de la concursul Pronoexpres nr. 25 
cu tragerea din urnă miercuri 9 iulie 
ș-au reportat 250.000 lei.

(canip.
VIII. 

(Camp.

Categoria îl: 2 variante 
64.017 lei fiecare; Categoria HI: 3 
variante a cîte 42.678 lei 
Categoria IV: 21 variante
6.096 lei fiecare; Categoria V: 168
variante a cîte 762 lei fiecare; Ca
tegoria VI : 964 variante a cîte 132 
lei fiecare. Fond de premii: 890.173 
lei.

• Premiile de categoria II în va
loare de 64.017 lei fiecare au fost 
obținute de participanții 
din Pucioasa—Ploești și 
din Odorhei. ~ 
III în valoare de 42.678 
fost obținute de 
Huși și posesorii buletinelor cu nu
merele 291.174 de la agenția 4—1 
regiunea Baia Mare și nr. 3.855.242 
de la agenția 2—21 regiunea Bucu
rești. De remarcat că majoritatea a- 
cestor participanfi au jucat pe bule
tine cu 3 variante simple (9 lei)-

e Plata premiilor de fa concursul 
Pronosport nr. 26 din 29 iunie șl 
Pronoexpres nr. 24 se va face în Cak 
pitală astăzi după-amiază 
de la ora 
C.E.C.................
premialii buletinele (primul număr ife 
pe ștampila agenției indică raionul).

• Plata premiilor de l-a concursul 
special Pronosport C.M. 3 se va face 
în Capitală astăzi începînd de la ora 
17 numai la Agenția Centrală din 
Calea Victoriei nr. 9.

Premiile

fiecare ; 
a cîte

Cărăuș Ioan 
lakab Kuhn 

de categoria 
lei fiecare au

Sava Gindea din

17 la filialele 
în raza cărora

incepînd 
raionale 

și-au depus

* Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport



un teren
iulte colective sportive posesoare 
baze consideră (și nu fără drep- 

e) că terenul lor sportiv are nu- 
i o jumătate din valoare dacă nu 
gazonat. Și, avînd în vedere larga 
Evoltare pe care a luat-o activi
za competițională oficială — în 
>sebi în urma reorganizării — 
e firesc ca tot mai multe terenuri 
capete frumoasa haină de gazon, 
acest scop am și dat într-unul 

numerele trecute ale ziarului 
Itru o serie de îndrumări cu pri- 
e la gazonarea terenurilor de 
>rt. Dar, nici un gospodar de ba- 
sportive nu trebuie să uite că 

r.onarea este o operație costisi- 
re. Un motiv în plus să se evite 
ce neglijență care ar putea duce 
deteriorarea sau la scurtarea vie- 
gazonului. Iată de ce socotim că 

t necesare cîteva îndrumări pe 
la: cum se întreține un teren ga 
lat.
N TIMPUL AUIIVIIAI1I cotn- 
Jționate trebuie uate o serie de 
suri. In afara stropirii regula- 

terenul trebuie tuns o dată pe 
itămînă și plivit zilnic de buru 
ile care, lăsate să crească în 
e, ar „sufoca" gazonul. Aceasta 
e o operație simplă, care se e 
tuează cu ajutorul unei săpăligi 
i al unei dălți de 1,5—2 cm. lă 
le, fixate în v'rful unui băț. Cu 
1st „instrument" se dezrădăcinsa 
buruienile.

La multe discuții între cel ce pro- 
itnează meciurile și posesorii de 
enuri dau naștere... ploile. Cert 
e că pentru a prelungi viata ge
nului este necesar să nu se pro- 
imeze meciuri sau antrenamente 
ă vreme terenul este încă ud. Dar 
pe vreme uscată, după o serie de 

teluri sau antrenamente se pot 
teriora porțiuni de teren. „Secre 

constă, în acest caz, în repara 
1 grabnică a porțiunilor deterio 
te prin placarea lor cu brazde de 
zon. In acest scop este necesar 

in apropierea oricărui teren ga
rat să se creeze o mică pepinieră 

glii, astfel îneît repararea perio 
:ă a porfiuni’or de teren deterio 
te să se poată face fără cheltuieli 

transport.
IN TIMPUL IERNII terenul ga

entru de box la Stadionul 
T ineretului

La Stadionul Tineretului funcționează 
i centru școlar de antrenament pen
ii box. Cei ce doresc să se inițieze 
. tainele sportului cu mănuși, se pot 
tresa antrenorului Flore a Cest in care 
induce acest centru — zilnic, începînd 
» la ora 9,30.

Azi

In Cap lală

CANOTAJ: Lacul Snagov, de la ora 
i, concurs internațional de paiac- 
tnoe.
LUPTE : Sala Floreasca, dim. de la 
a 10 și d.a. de la ora 17, finalele 
mipionatelor republicane de lupte 
)ere, pentru sen’ori.
.NATAȚIE: Ștrandul Dante Glier 
an, de la ora 18, faza regională a 
impionatelor republicane de junfori 
:not și sărituri). De la ora 19, me- 
'uri de polo în cadrul campionatelor 
.puMicane de juniori (faza regio- 
ală).

Mime
In Capitală In țară

BASCHET: Teren C.S.U., de Ia ora 
7,30, meciuri în cadrul Cupei de vară 
masculin) : I.P.G.G. — Metalul, O- 
imttia — Dinamo. La ora 20,30, 
.C.A.B. — Voința Tg. Mureș (cate- 
orra B).

’ PENTATLON MODERN : Traseul 
ie la G.A.S. Roșia Tunari (Ia capătul 
romvaiului 5), de la ora 8,30 proba 
le călărie a concursului international 
d R.P.R.

LUPTE: Sala Floreasca, de la ora 
0, finalele campionatelor republicane 
Ie lupte libere, pentru seniori.

CANOTAJ: Lacul Snagov de la 
ira 16, concurs internațional de eaiac- 
:arme

RIJGBI : Teren C.C.A. (șos. IHe 
Pintilie), de la ora 9: meniul C.C.A.—
3.F.R.  Grivița Roșie (campionat ca
tegoria A).

gazonat? Ultima fază a campionatului republican motociclist de viteză pe circuit
zonat nu necesită îngrijiri speciale 
dacă, la încheierea activității, se iau 
măsurile de rigoare. Aceste măsuri 
constă în acoperirea lui cu un strat 
de cca 2 cm. mraniță. Se va lua 
precauțiunea de a se cerne bine 
mraniță, pentru ca nu cumva să e- 
xiste în ea cioburi sau alte impuri 
tați care ar putea provoca accidente 
la reluarea activității. Dacă în pri
ma iarnă îngrășarea terenului s-a 
făcut cu mraniță, în anul al doilea 
se va face cu îngrășăminte ar
tificiale și apoi, alternativ, un 
an îngrășăminte naturale, un an 
artificiale (chimice). In primăvară, 
în amî îi care se vor așterne în 
grășă minte naturale, se va da te 
renul în folosință numai după ce 
se va mătura1 2 3 4 5 bine, cu tîrnuri de nu
iele

general; Ioviță Popa, responsabil cu 
probleme organizatorice; Ion Muntea- 
nu, responsabil cu probleme adminis
trative; Andrei Antal, responsabil cil 
probleme de propagandă; dr. D. To 
mescu, responsabilul comisiei medi
cale; Octavian Amza, responsabil cu 
probleme tehnice; Gh. NlcoiaU, arbi
tru principal; Gh. Negoescu, secretar 
tehnic.

Circuitul R.P.R. se va desfășura în
tre 6 și 14 septembrie.

2. Se aprobă regulamentul cursei 
„Cupa UCECOM" (7—10 august 1958) 
și se hotărăște ea la această cursă să 
ia parte și o selecționată formată din 
cei mai buni juniori din țară, precum 
și selecționata școlilor sportive 
U.C.F.S.

3. începînd de la 1 august 1958, pre
zentarea carnetului de membru UCFS 
va fi obligatorie la toate competițiile 
oficiale.

4. Pînă la data de 15 iulie a. c., 
colegiile centrale și comisiile din ca
drul federației de ciclism vor trebui 
să-și analizeze activitatea pe primul 
semestru și să ia măsurile corespun
zătoare pentru întărirea muncii aces
tor organe.

5. Pentru grave abateri disciplinare, 
ciclistul Ștefan Poreceann (C.C.A.) 
se exolude din lotul R.P.R. pe ter
men de un an.

Pregătirile înotătorilor. săritorilor 
și jucătorilor de polo continuă să se 
desfășoare zilnic la ștrandul „Dante 
Gherman" din Capitală, cu intensități 
diferite, în raport cu obiectivele lor 
cete mai aprooiate

• Desigur, cu cel mai viu interes 
sînt urmărite antrenamentele repre- 
zentativeij de polo pe apă, chemată să 
susțină, la sfîrșitul săptămînii viitoare, 
două partide în compania echipei R.D. 
Germane. Aceste întâlniri vor deschide 
sezonul internațional de natație la 
București. „Succesul obținut recent la 
Moscova nu ne-a amețit — ne spunea 
antrenorul Bahnt —’ și privim eu 
multă grijă întrecerile cu echipa 
R.D.G., care se anunță redutabilă. 
Recent, ea a opus o serioasă rezis
tență echipei Ungariei, campioană o- 
limpică. In consecință, acordăm aten
ția cuvenită meciurilor pe care le vom 
susține la 12 și 13 iulie".

La prima vedere, îngrijirea unui 
teren gazonat pare un lucru destul 
de como’icat, necesitând multe brațe 
de muncă. In realitate — ne-o arată 
experiența celor mai bine întreținu 
te terenuri din țară — sînt de ajuns 
doi îngrijitori de teren, dar oameni 
suficient de compefenți și foarte har 
nici.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără a menționa că cel mai bun „în 
grijitor" al terenului gazonat este... 
TERENUL DE ANTRENAMENT 
care găzduiește antrenamentele și 
încălzirea echipelor și nu trebuie să 
lipsească de pe lîngă nici un teren gazo
nat. Existența terenului de antrena
ment contribuie la păstrarea gazo
nului și aduce reale economii co
lectivului spo.tiv.

COLȚUL FEDERAȚIILOR

Circuitul ciclist al R.P.R.
se va desfășura între 6 și 14 septembrie

Biroul federației romîne de ciclism 
a luat în discuție în ședința sa din 
1 iulie, darea de seamă pe primul 
semestru al anului 1958, pe marginea 
căreia s-au purtat discuții și s-au 
luat o serie de măsuri privind bunul 
mers al activității cicliste, printre 
care :

1. Se instituie Comisia centrală de 
organizare a Circuitului R.P.R. 1958 
cu următoarea componență : Emil Ște
fan, președinte; Alșo Balaș, secretar

FOTBAL: Stadionul „23 August", 
ora 17,30; Progresul București 
Știința Timișoara (finala Cupei 
R.P.R.). In deschidere la ora 16, Ra
pid — C.C.A. (finala campionatului 
orășenesc de copii). Stadionul Giu
lești, ora 9,30: Rapid II — D'namo 
Bacău (Categ. B); Teren Dinamo O- 
bcr, ora 9,30: C.S.U. București — U- 
nirea Focșani (categ. B); Teren Du- 
dești, ora 9,30: Metalul Titanii — Me
talul Tîrgoviște (categ. C).

NATAȚIE: Ștrandul Dante Gher
man, de la ora 10, întrecerile din ziua 
a Il-a a fazei regionale a campiona
telor republicane de juniori. De la ora 
11,. meciuri de polo în-cadrul campio
natelor republicane de juniori (faza 
regională). De la ora 12, meci de polo 
Progresul Gospodării București — In
dustria Linii Timișoara (categ. B).

BASCHET: Campionatul masculin 
al categoriei B. Seria T-a: Voința O- 
radea — Rapid Cluj: Mureșul Deva — 
Medicina Timișoara; Voința R. Vîlcea
— Voința S. Mare; Seria a TI-a: Au
rul Negru Ploești — Torentul Galati; 
Știința Craiova — Progresul Roș'orii 
de Vede; Medicina Iași — Sportul 
Muncitoresc Rădăuți; Farul Constanța
— Politehnica Orașul Stalin.

ATLETISM : Orașul Stalin: finalele 
primului concurs republican pentru 
copii.

NATAȚIE: Etapa a Il-a a campio
natului republican de polo, categoria 
B: Seria T-a: Feroviarul Timișoara — 
Metalul Cluj; Voința Oradea — Voința 
Timișoara; Seria a Il-a: Voința Tg. 
Mureș — C.F.R. Arad; Rapid Cluj — 
C.F.R. Cluj; Progresul Cluj — C. S. 
Oradea

Mîine Ia Orașul Stalin vor fi în
cheiate „ostilitățile" în campionatul 
republican de viteză pe circuit. Mo- 
tocicliștii angrenați în această între
cere vor da ultimul asalt pentru cu
cerirea titlurilor de campioni și, fireș
te, aceasta va contribui efectiv la 
ridicarea nivelului întrecerilor. Deși 
la Cîmpina și Turnu Severin dispu
tele au fost deosebit de pasionante, 
situația nu a putut fi lămurită în în
tregime, astfel că la unele clase în
trecerea de miine este decisivă.

In fotografia noastră, C. NEDELCU 
(Dinamo) în plină cursă...

Foto: H. NAUM

Locațîune de bilete 
la fotbal și box

Biletele pentru finala Cupei R.P.R. 
(Progresul — Știința, duminică pe Sta
dionul 23 August, ora 17.30) s-au pus 
în vin zare la stadioanele : 23 August,
Republicii, Dinamo, Giulești și Pro
gresul F. B. (str. Dr. Staicovici), pre
cum și la agenția Pronosport (calea 
Victoriei 9), C.C.A. (bd. 6 Martie) și 
casa specială din str. I. Vid'u Biletele 
cu preț redus pentru studenți și elevi 
se distribuie prin U.A.S. și Dir. Edu
cației Fizice din M.I.C. Sînt valabile 
biletele cu seria nr. 7 „Stadionul 23 
August**.  Pentru a evita aglomerarea 
la casele de bilete în ziua meciului, 
spectatorii sînt rugați să-și procure 
din timp biletele.

r ★
Locațtunea biletelor pentru campio

natele internaționale feroviare de box 
se va face in relui următor: astăzi se 
pun în vînzare biletele pentru galele 
ain 3 și 9 iulie, tar de miercuri 9 iulie 
biletele pentru celelalte gale. Biletele 
se vor găsi la agențiile Dinamo, C.C.A., 
Pronosport (cal Victoriei 9), Pronosport 
(bd. Dinicu Golescu) la clubul Grivița 
roșie, la stadionul Giulești și la casa 
din str. Ion Vidu.

Actualități din natație
• Meciurile de polo R.P.R.— R.D.G. deschid sezonul internațio

nal • Concurs cu caracter de pro pagandă la Lugoj • Etapa a H-a 
la categoria 8 de polo.

Azi și

Întrecerile zonale 
republican

Patru orașe (Alba Iulia, Roman, 
Curtea de Argeș și Tr. Severin) vor 
fi astăzi și mîine locul de întîînire 
a echipelor de oină, în cadrul fazei de 
zonă a campionatului republican.

Pe lista formațiilor dare s-au ca
lificat pentru întrecerile zonale au a- 
părut — spre deosebire de edițiile 
anterioare ale campionatului — multe 
nume noi ceea ce subliniază dezvol
tarea sportului nostru național. Pată 
numai cîteva dintre aceste echipe: 11 
iunie—Rm. Vîlcea, C. S. Marina, Recolta 
Tîrgu Lăpuș, Crișaua Sacadat, Șantie
rul: Podari (reg. CraiOVa). Știrile care 
rte-att sosit ne vestesc că majoritatea 
echi|>elor cîștigătoare ale fazei de re
giune au fost cunoscute la capătul

Noile norme de clasificare la popice
B a eți Fete

Nr. 
lovit Felul Maes- Cat. Cat. Cat. Maes- Cat. Cat Cc L

tril I II III tru I 11 III

30 C
 E — — 16 12 _ 18 14 10

50 42 35 26 20 37 30 20 16
60 — — 32 24 44 36 24 20
90 *<• — — 48 36 66 54 36 29

100 ta 84 70 54 40 74 60 40 32
150 0 126 105 80 60 111 90 60 48
200 16 8 140 — — — — — —
300

CQ
252 210 — — — — —

20 M — — 36 27 — — 30 26
40 — — 72 54 — rr 60 52
50 140 125 90 68 125 100 75 65
80 — — 144 108 200 160 120 104

100 280 250 180 136 250 200 150 130
150 o 420 375 — — 375 300 — —
200 N 560 500 — -• 500 400 — —
300 840 750 — — — •— — —

25 __ __ 100 90 _ _ 95 85
50 300 270 200 180 270 250 190 170

100 ►4 600 540 400 360 540 500 380 340
150 CU 900 810 600 540 810 750 570 510
200 1200 1080 — . — 1080 1000 — —
300 1800 1620 —— — — — —

• După cum am mai anunțat, as
tăzi și mîine are loc la Lugoj un con
curs de natație cu caracter de propa
gandă, la care participă înotătorii din 
lotul republicau.

• Mîine, în Capitală și fu țară, sfiit 
programate jocurile etapei a Il-a în 
campionatul categoriei B de polo pe 
apă. Derbiul etapei se dispută la Bucu
rești (ștrandul „Dante Gherman" ora 
12) între fostele divizionare A Progre
sul București și Industria L’nii Timi
șoara. Programul celorlalte partide îl 
puteți citi la rubrica noastră „Unde 
mergem ?“

8 Activitatea înotătorilor și jucăto
rilor de polo din categoria juniorilor 
are și ea un caracter oficial, desfășu- 
rîndn-se în cadrul etapei orășenești și 
regionale a campionatelor republicane. 
Inlrererife au loc astăzi si mîine, tot 
la ștrandul „Dante Gherman".

mâine

ale campionatului 
de oină

unor jocuri de bună factură. Avem 
deci toate motivele să sperăm că lup'.a 
pentru calificare'a în turneul final al 
campionatului va fi deosebit de dîrză 
în toate cele patru zone, care au fost 
astfel alcătuite: Curtea de Argeș: 
Curcanii G.A.S. Oltenița, 11 Iunie Rm. 
Vîlcea, C.F.R. Sibiu, C.S. Marina 
Constanța. Roman: Recolta Gherăești 
(raion Roman), Recolta Vaslui, Avîii- 
tul Frasin, Avîntul Toplița, Colectivul 
Negrilești (reg. Galați). Alba Talia: 
Constructorul Deva, Recolta Tg. Lă
puș, Crișana Sacadat, Dinamo IV Bă
noasa, colectivul Chiuiești (reg. „Cluj), 
Tr. Se-oerin: C.S.U. București, Șantie
rul Podari, colectivul Sînicolaul Mare, 
Recolta Obidiți (reg. Ploești).

Acordarea titlurilor de maestru și 
categoria I se va face numai de către 
Federația Romî-nă de Popice la pro
punerea comisiilor regionale sa>u oră
șenești de popice după următoarele 
criterii:

PENTRU TITLUL DE ?T «5STRU vor 
fi luate în considerație rezultatele în
registrate de la etapa de regiune în 
sus în campionatul R.P.R. (pe echipe 
sau individual), în întîlniri internațio
nale și alte competiții centrale orga
nizate de F. R. p.. dacă jucătorul a 
realizat o dată norma de maestru cf. 
tabelului și de trei ori norma de cate
goria I, în cursul aceluiași an. La sis
temul de joc mixt este obligatoriu ca 
jucătorul să realizeze norma de maes
tru pentru fiecare fel de aruncări.

PENTRU CATEGORIA I se cer ace
leași condiții ca La maestru, dacă ju
cătorul a realizat o dată norma de ca
tegoria I în campionatul R.P.R., de la 
faza de regiune în sus.

ACORDAREA CLASIFICĂRII LA 
CATEGORIILE I ȘI A IL-A se va face 
de către comisiile regionale sau oră
șenești acelor jucători care au realizat 
normele respective cf. tabelului, în 
orice etapă a campionatului R.P.R. și 
in jocurile de cupă conduse de arbitri 
oficialii delegați de comisiile regionale 
sau orășenești. Nerepetarea normei 
timp de 2 ani de la realizarea ei a- 
trag^ de la sine retragerea ei.

Clasificările se acordă numai acelor 
sportivi care sînt legitimați și activează 
într-unul din colectivele sau cluburUc 
afiliate la Federația Romînă de Popice.

VENTRU CONFIRMAREA CATEGO
RIEI se cere m primul rînd ca în unul 
din cei d-Ol ani următori obținerii nor 
mei, sportivul să repete integral nor- 

* ma.



După campionatele europene de tenis de masă ale juniorilor

La Falkenberg am cîștigat nu numai 7 titluri, 
ci și o experiență prețioasă

Finala 
o confruntare

de la Stockholm: 
între două școli fotbalistice

— Cei doi observatori romîni.
Campionatele europene de tenis de 

masă ale juniorilor au luat sfîrșit cu 
un succes deplin al reprezentanților 
țării noastre. Este bine să spunem însă 
că dacă performanțele celor cinci ju
niori au adus numai aprecieri elogi
oase, atît din partea comentatorilor 
din străinătate cît și a celor din țara 
noastră, totuși, nu însemnează că nu 
mai avem nimic de făcut și performan
țele viitoare vor veni de la sine.

Analizînd comportarea jucătorilor și 
jucătoarelor noastre și, în general, și a 
celorlalți participant străini, campio
natele europene de la Falkenberg ne 
servesc un prețios material documentar 
care trebuie să ne călăuzească în vi
itoarele noastre pregătiri. Recenta 
competiție ne-a confirmat încă o dată 
că în faza actuală de dezvoltare a te
nisului de masă modern un jucător 
trebuie să posede cunoștințe tehnice a- 
vansate. Și unii dintre adversarii noș
tri de la Falkenberg, ca Datifin, Trise- 
nan, Fischer, Johansson, Guntsch la 
fete și Alser, Zankl, Iancso, Balazs, 
Hirsch, Fleischer, Mărdberg, Peter- 
sson la băieți, ca și jucătorii romîni 
au dovedit acest lucru. Dacă noi am 

'obținut rezultate strălucite, acest fapt 
ne obligă să acordăm o atenție cres- 
cîndă cadrelor tinere, creîndu-Ie cele 
mai bune condiții de pregătire. In 

✓viilor avem de parcurs încă un drum 
foarte greu.

Intîlnirile de la Falkenberg au scos 
la iveală o serie de deficiențe gene
rale ca: a), insuficientă siguranță în 
apărare pentru toți cei cinci juniori: 
b). apărare pasivă, ceea ce permite 
adversarilor să poată iniția atacuri de
cisive (aceste lucruri sînt valabile mai 
ales pentru Mariana Barasch și Gh. 
Cobîrzan); c). este necesară îmbunătă- 

rea loviturilor ofensive din forhand 
,a Cobîrzan și Barasch, deși în acest 
concurs aceste lovituri au funcționat 
totuși destul de bine; d). nepracticarea 
loviturilor scurte, din drob, de pe niasă 
(cu excepția lui Negulescu) elemente 
tehnice atît de eficace împotriva „tăie
turilor" puternice, a redus într-o anu
mită măsură eficacitatea jocului prac
ticat de juniorii noștri; e). jocul exclu
siv defensiv, oricît de perfect ar fi, nu 
este suficient pentru obținerea celor mai 
bune rezultate, lucru reliefat de Covaci 
și într-o anumită măsură chiar și 
(jolopența: f). în ’ 
trebuie să se facă 
de loviturile ofensive 
executate cu toată 
momentele favorabile;
Golopența, Mariana Barasch și Tiberiu 
Covaci trebuie să-și îmbunătățească 
simțitor mobilitatea, mișcarea la masă, 
iar apărarea trebuie corijată în sensul 
că ea să fie mai razantă și mai bine 
dirijată; h). de asemenea, alternarea 
trimiterii mingilor să nu se facă nu
mai pe colțurile mesei, ci și pe părțile 

'erale de lîngă fileu.
Dezvoltarea atacului și contraatacu

lui trebuie să fie în centrul preocupări
lor noastre de zi cu zi, pentru că nu
mai astfel vom putea face față jocului 
sportivilor japonezi și chinezi. Trebuie 
să căutăm prin toate mijloacele să ne 
îmbunătățim tehnica. Progresul este 
strîns legat de seriozitate, perseve
rență și conștiinciozitate, atît în ceea 
ce privește pregătirea tehnică, cît și 
cea fizică. Fără aceste calități nu se 
poate ajunge printre fruntașii tenisului 
de masă autohtoni și mondiali. In 
campionatele de la Falkenberg, pregă
tirea fizică a fost mulțumitoare, dar și 
în acest domeniu trebuie lucrat încă 
foarte mult, pentru obținerea 
condiții fizice mai bune.

Cei cinci juniori romîni au dat do
vadă la Falkenberg și de remarcabile 
calități de voință, de multă combativi
tate, ei neprecupețind nici un efort

pentru a ieși victorioși, chiar și în a- 
cele momente cînd au fost conduși de 
adversarii lort Și în această privință 
putem cita pe Golopența în «partidele 
cu Daulin și Guntsch, pe Barasch în 
meciurile cu Johansson și Guntsch; pe 
Cobîrzan contra lui Alser si Zankl; Ne- 
gulescu împotriva lui Zankl și Hirsch. 
De asemenea, trebuie să menționăm 
hotărîrea și încrederea cu care băieții 
noștri au intrat la masa de joc în în- 
tîlnirea cu echipa Austriei. Dar, alături 
de asemenea mențiuni pozitive, este 
cazul să arătăm că jucătorii noștri au 
avut și momente de slăbiciune, ca de 
pildă Covaci care a pierdut la Hirsch 
și Garczynski; Barasch la Concade și 
Negulescu la simplu băieți contra po
lonezului Garczynski.

Acestea sînt cîteva aspecte ale compe
tiției de la Falkenberg. Sîntem con
vinși că avînd sprijinul tuturor antre
norilor din țară, al tinerilor jucători 
ca și al celor mai vîrstnicî și al foru
rilor de conducere, vom putea forma 
noi cadre de nădejde, care să ne aducă 
satisfacții dintre cele niai mari. Dar 
— și este necesar să subliniem încă 
o dată — pentru aceasta trebuie în pri
mul rînd muncă neprecupețită, seriozi
tate și modestie.

P. GEORGESCU 
conducătorul delegației
F. PANETH-antrenor

Printre cei 55.000 de spectatori pre. 
zenți pe stadionul din Soina-Stockholm, 
la finala campionatului mondial de 
fotbal Brazilia — Suedia se aflau și 
doi observatori romîni: secretarul ge
neral al federației noastre, I. Stoian, 
și antrenorul 1. Lupaș. Cu citeva zile 
înainte, primul se afla la Stockholm, 
spectator la meciul Brazilia — Fran
ța, iar al doilea la Goteborg, unde 
avea loc intîlnirea Suedia — R.F.G. 
Adăogind și finala pentru locul 3 
(Franța — R.F.G.), observatorii ro
mîni au avut prilejul să asiste la 
citeva din cele mai importante întîl- 
niri ale turneului final, și deci, să cu
leagă multe dale prețioase privind 
jocul echipelor clasate pe primele 
locuri.

Am avut ocazia să stăm de vorbă cu 
cei doi observatori ai noștri, imediat 
după înapoierea lor din Suedia.

— „Prezența noastră Ia jocurile fi
nale a constituit un prilej de pre
țioase învățăminte — ne-a spus too. 
Stoian. Am avut posibilitatea să ve
dem la lucru citeva din cele mai 
bune echipe din lume, să le studiem 
jocul și, în general, să ne facem o 
idee precisă asupra orientării actuale 
în fotbalul modern. In special finala 
Brazilia — Suedia ne-a oferit spec
tacolul unei confruntări instructive,

secretarul generai F.R.F. I. Stoian și antrenorul I. Lupaș, ne relatează 
impresii de la campionatul mondial—

■■...■

Vava.

i de 
jocul complet 
tiz mai des 

care trebuie 
fermitatea în 

: g). Maria

unei

Maeștrii sportului L. Senkin, B. Demin 
și V. Elaev printre boxerii sovietici 
care vor participa la campionatele 

internaționale feroviare
La

zatorul primei ediții
seditil clubului Rapid, organi- 

"'/i a campionate
lor internaționale feroviare de box, 
a sosit ieri ultima listă de partici
pant la această mare competiție 
sportivă, cea a boxerilor feroviari din

Uniunea Sovietică. Dintre cei 10 pu- 
giliști anunțați, cel mai cunoscut 
este desigur maestrul sportului LEO
NID SENKIN, titularul categoriei 
grea. Leonid Senkin a fost campion 
al Uniunii Sovietice la categoria se
migrea în anul 1954, iar la Jocurile 
Mondiale Universitare, disputate în 
același an la Budapesta, a ocupat lo-

al doilea (după campionul1 euro- 
medalia 

de argint Pentru noi, evoluția lui 
Leonid Senkin prezintă un interes 
deosebit. Intr-adevăr, el este unul 
dintre puținii învingători ai campio
nului european Gheorghe Negrea. 
Aceasta s-a întîmplat, tot în 1954, 
la Moscova, în cadrul întîlnirii din
tre reprezentativele de juniori ale 
R.P. Romîne și U.R.S.S. Senkin a 
cîștigat atunci prin K. O. tehnic. La 
campionatele internaționale feroviare 
de la București, Leonid Senkin, — 
care a trecut între timp de la „semi
grea" la „grea" — va avea posibi
litatea să-și dovedească măiestria în 
compania unor adversari de valoare, 
ca: Dumitru Ciobotaru (R.P.R.),
Boșko Lozanov (R.P. Bulgaria), Ja
mes Seenan (Anglia), Otto 
(R.D. Germană) și Karl 
(R.F. Germană). Din lotul 
mai ies în evidență maeștri 
lui VIKTOR ELAEV (cocoș) 
R1S DEMIN (semigrea) 
bucură de asemenea de un bun 
nume pe plan internațional. La 
lelalte categorii, reprezentanții 
niunii Sovietice sînt: Gherman 
bastianov (muscă), Anatolii 
(pană), Vladimir Vasiliev 
ușoară), Iurii Zolotoriev 
I urii F 
Kirilov 
Tonghii (mijlocie).

Echipa țării noastre va fi formată 
astăzi. Oaspeții vor sosi în cursul zi
lelor de duminică și luni. Marți 8 
iulie, după cîntarul oficial și vizita 
medicală, va avea loc tragerea Ia 
sorți a primelor întîlniri ale compe
tiției.

cui ...
pean Nietschke), cucerind 
de argint Pentru noi,

Schaper
Calisse 
sovietic 
sportu- 
și 

care
BO- 

se 
re
ce- 
U- 

Se- 
Bardin 
(semi- 

(ușoară), 
Sebaev (semimijlocie), Vasilii 

(mijlocie-ușoară), Anatolii

Svenson (Suedia) în luptă, cu centrul înaintaș al Braziliei,
Fază din finala campionatului mon dial.

— „Nu. Echipa se așează după loi 
mula 4—2—4. Fundașii joacă la ej 
treme, Bellini este un stoper clasic d; 
dublat de Orlando, 
nulul se află Zito, 
este prezent în atac 
se așteaptă nimeni.
ca half stingă activează interul dreaț 
ta, excepționalul Didi. de la care poi 
nesc toate atacurile în general. D 
obicei Didi pleacă în diagonală c 
balonul. Iu partea opusă se grupe-a 
ză Vava. Fele și Zagallo, spre car 
va porni balonul din picioarele li 
Didi (nici o dată spre Garrincha] 
Dar Didi acționează și în linie dreap 
tă. In acest caz, Vava și Pele s 
deplasează spre dreapta, spre a-i ere 
spațiu liber. Atacul joacă permanet: 
cu două vîrfuri: Garrincha și Văii 
sau Vava și Pele, după cum impun 
jocul. Zagallo — o extremă de țipi 
lui Bindea — joacă mai retras; î: 
schimb Garrincha — care are o vitez. 
uluitoare — nu trece m'ai înapoi d 
centru) terenului".

— ,,Alte caracteristici?".
— „Maximum de randament cu mi 

nlmum de efort. Mingea aleargă to 
timpul, precis Ia om. La un inomen 
dat, crainicul suedez a tost nevoit si 
mărturisească ascultătorilor că de tre 
minute suedezii n-au atins mingea ș 
nici nu întrevede posibilitatea s-o a 
tingă !.„ Scopul brazilienilor este si 
păstreze cît mai mult mingea și o- 
dată cu ea și inițiativa. Și reușesc 
Au calități fizice excepționale: viteză 
detentă, rezistență, suplețe. Avînd a. 
ceasta pregătire la un grad superior 
nici nu au de ce lupta corp la corp 
Chiar evită, economisind energie. Ir 
schimb, trag din toate puterile la poar
tă. Tare și des. Numai în prima re
priză au tras de 29 de ori I".

Cele relatate ne dau o imagine fi
delă asupra fotbalului practicat de noi, 
campioni mondiali, care au entuzias 
mat pe spectatorii marei finale de tt 
Stockholm.

între două școli fotbalistice diferite. 
A ieșit învingător fotbalul brazilian, 
confirmînd superioritatea evidentă pe 
care o manifestase de altfel și în se
mifinala cu Franța".

De la antrenorul I. Lupaș am aflat 
multe lucruri interesante :

— „Mai întîi să fac o precizare : 
Brazilia a meritat titlul de campioană 
mondială. După părerile autorizate ale 
specialiștilor care au urmărit de la în. 
cepu-t turneul final, Brazilia a fost e- 
chipa constant cea mai bună. Este 
drept că în finală, Brazilia a avut 
un advers'ar care i-a dat posibilitatea 
să-și pună în valoare toate calitățile. 
Suedia a prezentat o echipă omogenă, 
cu o bună orientare în teren, dar 
vîrstnică și lipsită de viteza șl. pu
terea de luptă necesare pentru a con
tracara jocul derutant al brazilienilor, 
lată de ce consideră specialiștii străini 
că un alt adversar — de pildă 
U.R.S.S., cum ne spunea Albertini, 
crainicul reporter al societății de ra
dio elvețiene — ar fi făcut o par
tidă mai echilibrată în compania Bra
ziliei și ar fi dat un alt nivel fina
lei".

— ,,Prin ce au impresionat brazi
lienii ?“.

— „In prim.u] rînd prin simplitate 
și ușurința în joc, datorită unei 
nici individuale și unei pregătiri 
letice excepționale. Combinațiile 
în cîmp p'ar lipsite de orizont. Ei 
sează tot timpul, chiar lateral și 
poi, cu o ușurință uimitoare. In acest 
timp întreaga echipă este în mișcare, 
fiecare jucător se demarcă și e gata 
să primească — la întîlnire — balo
nul. In apropierea porții însă, viteza 
de execuție crește considerabil. Acolo 
brazilienii joacă cu pase scurte și ra
pide pe jos, în adîncime. Și străpun
gerea apărării se produce numai cînd 
acțiunea este bine pregătită".

— ,,S-a vorbit mult de ,,sistemul 
brazilian", de așezare a jucătorilor pe 
teren. Prezijdă vreo noutate ?".

lu centrul ten 
un jucător caț 
atunci cînd n 

Alături de Zit<
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0 delegație a aviației sportive din R. P. I. 
va participa la sărBltorirea Zilei Aviației sovietici

Poliția vest-germanâ împiedica 
relațiile sportive dintre cele doua Germanii
ln relațiile sportive dintre cele două 

Germanii au intervenit in ultima vre
me elemente noi. Se observă o inten
sificare a manevrelor întreprinse de 
conducătorii sportivi din Germania 
Occidentală, împotriva acestor relații 
pe care sportivii din R. D. Germană 
au căutat în mod constant să le con
solideze. Sabotajul vest-german nu mai 
cunoaște limite. Orice deplasare a 
sportivilor din R. D. Germană pe te
ritoriul Republicii Federale a început 
să devină un adevărat risc. Pe spor
tivii din R.D.G., ii amenință direct... 
închisoarea !

Intr-adevăr, poliția vest-germană ia 
măsuri abuzive, mergind piuă la ares
tare împotriva delegațiilor sportive din 
R. D. Germană și in special împotri
va gazetarilor care le însoțesc. Bine
înțeles. aceasta fără nici un motiv. 
Este suficient să fii > cetățean al Re
publicii Democrate Germane petdru a 
fi supus unei adevărate terori pe teri
toriul vest-german

ln fața noastră stau citeva exemple

convingătoare, care demască samavol
niciile săoirșite de oficialitățile vest- 
germane. Anul trecut, la campionatele 
europene de canotaj de la Duisburg,

trimisul special al ziarului ..Berliner 
Zeitung am Abend" din R. D. Germa
nă, Osmund Schwab, a fost arestat și 
împiedicat să transmită redacției sale 
rezultatele întrecerilor. Presa din R.D. 
Germană i-a cerut explicații d-lui 
Ernst Werner, președintele Uniunii 
presei sportive di'i Germania Occiden
tală, dar un răspuns clar a întlrziat 
să vină. Firește, dl. Werner a evitat 
să indice motivul arestării ziaristului 
din R. D. Germană I Cazul n-a rămas 
izolat. Arestările membrilor delegațiilor 
sportive sau ale gazetarilor sportivi din 
R. D. Germană, au continued. Astfel, 
la 18 aprilie a.c., doi antrenori de na.

tație, loachim Dorsch și Siegfried 
Rossler au fost pur și simplu răpiți 
de pe stradă și ținuți in stare de arest 
în cel mai sever regim de temniță, 
timp de 11 zile, intr-urm din închiso
rile Berlinului de vest.

Nu de mult, la Dortmund s-a des
fășurat procesul intentat președintelui 
Tineretului Progresist din întreaga 
Germanie, organizație desființată pe 
teritoriul R. F. Germane. La dezba
teri a asistat și un ziarist din Ber
linul democrat, Wolfgang Baumgart, 
redactor la ziarele lunge Well și 
Sport Echo. După ce la început, in 
mod fățarnic, președintele tribunalului 
îl autorizase pe Baumgart să asiste 
la proces, în cursul unei ședințe el 
a făcut cunoscut că acesta fiind re
prezentantul unei prese considerate ile
gale în R. F. Germană, va trebui să 
părăsească incinta sub stare de arest...

lată exemple grăitoare care arată 
metodele folosite de autoritățile vest- 
germane spre a intimida populația, 
conform unei vechi rețete fasciste.

La 20 iulie" pe aeroportul Tușino 
de lîngă Moscova, se va sărbători 
Ziua Aviației Sovietice. La sărbăto
rire va lua parte și o delegație a a- 
viației sportive din R.P.R. alcătuită 
din tovarășii C. Manolache, directorul 
aeroclubului central din R.P.R., Ștefan 
Onciu, Dumitru Oțoiu, Ștefan Calotă.

Mircea Finescu și mecanicii Ion Ba
dea și C. Brănescu.

Zborul spre capitala U.R.S.S. se va 
face pe trei avioane I.A.R. 813 de 
construcție romînească. Delegația 
noastră va încerca să stabilească pe 
parcursul București-Kiev-Moscova al 
retur recordul distanței

(Agerpres).

Două reprezentative de șah romîne 
concurează peste hotare

Șahiștii noștri fruntași participă la 
două importante competiții peste ho
tare. In cursul zilei de joi a părăsit 
Capitala "eprezentativa studențească 
de șah a R.P. Romîne, care va parti
cipa la campionatul mondial univer
sitar de șah de la Varna (R.P. Bul
garia), care începe astăzi. Echipa 
este formată din A. Giinsberger, Gh. 
Mititelu, 1. Szabo, T. Ghițescu, D. 
Drimer și C. Partos.

Astăzi urmează să plece în R.P. 
Polonă un alt lot de șahiști romîni. 
Ei vor participa la meciul turneu

R.P. Polonă—R.P. Routină care se 
desfășoară între 7 și 19 iulie în loca
litatea Polemica Zdroj, din munții Si- 
leziei. In reprezentativa noastră vot 
juca O. Troianescu, V. Ciocîltea, O. 
Radovici, M. Pavlov, A. Negrea Și 
alții. Din partea fiecărei țări vor coti- 
cura cite 8 reprezentanți, scorul in- 
tilnirii stabilindu-se prin adiționarea 
punctelor membrilor fiecărei echipe.



Deschiderea celei de a 
a Campionatelor Mondiale

Azi, la lloscova

XIV-a ediții 
de gimnastică

Concursul internațional Je pentat! 

modern a I R. P. R.
or

Primele întreceri — mîine — la călărie

MOSCOVA 4 {prin telefon de la 
tfimisitl nostru).

Sîmbătă 5 iulie, la ora 16, pe mare
le stadion Lujniki din capitala Uni
unii Sovietice va avea loc deschiderea 
fgstivă a celei de a XIV-a ediții a 
Campionatelor Mondiale de gimnastică.

Ediția 1958 a campionatelor mon 
iițtelc de gimnastică se bucură de o 
largă participare. Pînă în momentul , >«------- sosjj

sînt 
Fin-

cînd telefonez, la Moscova au 
concurenți din 22 de țări. Mai 
așteptați gimnaștii din Suedia, 
landa și Spania.

A fost definitivat programul cam
pionatelor. lată 1: simbătă 6 iulie — 
deschiderea festivă; duminică 6 iulie: 
exerciții impuse băieți; luni 7 iulie 
Sxerciții impuse fete; marți 8 iulie; 
exerciții liber alese băieți; miercuri 9 
iulie: exerciții liber alese fete; joi 10

— Gimnaștii noștri intră în concurs duminică, iar
iulie: concursul pentru clasamentele pe 
aparate. Campionatele vor avea loc în 
marea Sală a Sporturilor, cu o ca
pacitate de 20.000 d« locuri.

Pentru buna desfășurare a întrece
rilor, echipele și concurenții indivi
duali au fost împărtiți pe serii. Astfel, 
la fete din PRIMA’ SERIE fac parte 
echipele R.P. Chineze, Iugoslaviei, R. 
P Romîne, Suediei. SERIA a Il-a: 
U.R.S.S., Japonia, Polonia. R.D.G.; 
SERIA a IlI-a: Ungaria, Bulgaria, Ce
hoslovacia, Finlanda; SERIA a IV-a: 
Franța, Italia, Luxemburg, Africa de 
Sud, Canada. La băieți, în PRIMA 
SERIE vor evolua echipele R.A. Unite, 
Iranului, Japoniei, Romîniei, R.F. 
Germane, Italiei și concurenți indivi
duali din Spania, Suedia și Luxem
burg. In SERIA a'II-a: S.U.A., Polo
nia, R. P. Chineză, U.R.S.S., Bulgaria.

ATLEȚII NOȘTRI PESTE HOTARE
La Brno...

Astăzi după-amiază se vor desfă
șura pe stadionul din Brno întrecerile 
din cadrul celei de a IlI-a ediții a 
meciului triunghiular atletic feminin 
între echipele Cehoslovaciei, Italiei și 
Romîniei.

Echipa țârii noastre a părăsit Ca
pitala în cursul dimineții de joi, ajun- 
gînd în aceeași zi la Brno. In această 
întîlnire reprezentativa noastră va a- 
linia următoarea formație: 100 in și 
200 m: Ioana Luță și Letiția Ben- 
diu; 4x100 m: Lută, Bendiu, Maria 
Zottu și Ileana Zifli; 800 in: Georgeta 
Dumitrescu și Marilis Cuțui; 80 m 
g: Liana Szabo și Antoaneta Drago- 
mirescu; lungime: Leontina Neța și 
Ingeborg Knobloch; înălțime: [olanda 
Balaș și Eva Mayer; greutate: Ana 
Coman și Melania Silaghi; disc: Pa- 
raschiva Simionescu și Lia Manoliu; 
suliță: Maria Diți și Ilona Miklos.

Echipa Italiei cuprinde, în general, 
aceleași atlete care au concurat și 
anul trecut la București, în frunte cu 
recordmana europeană la 100 m, Giu- 
sepina Leone. Mai fac parte din for
mație: Milena Greppi (80 m g), Os- 
valda Ciiardi (înălțime), Paola Pater
noster (greutate, disc, suliță), Letizia 
Bertoni (100 m și 200 m), Pierra Fa- 
ssio (lungime), Elivia Ricci (disc ) 
etc. Gazdele prezintă o formație puter
nică dm care nu vor lipsi: recordmana 
lumii Dana Zatopkova (suliță), Miro
slava Trkalova (80 m g), Zlata 
Roszkosna (lungime), Stepanka' Mer- 
tova (disc), Bedriska Mullerova (800 
m), Olpa Davidova (înălțime) etc.

Znamenski" se anunță a fi unul din
tre rele mai „tari" concursuri interna
ționale ale acestui sezon Țara noastră 
va fi reprezentată de un grup de șase 
atleți: Ion Wiesemnayer (200 m și 
400 m), Zoltan Szabo (prăjină), Nico- 
lae Rășcănescu (ciocan), Mircea Stein 
(lungime și triplu), Virgil Manolescu 
(disc) și Ion Păcurarii (20 km. marș).

gimnastele, luni —
R.D.G. și individuali din Canada, An 
glia, Mexic și R.A.U. In SERIA a IlI-a: 
Franța, Cehoslovacia, Finlanda, Un
garia, Africa de Sud, Iugoslavia.

Pînă la primul contact cu adver
sarii, cu publicul și... arbitrii, concu- 
renții continuă cu febrilitate pregătiri
le. Echipele noastre au făcut joi pri
mele antrenamente, într-una din să
lile complexului Lujniki. Cu acest pri
lej ne-am întîlnit cu multe din vechile 
noastre cunoștințe. In echipa Ceho
slovaciei le-am remarcat pe Bosakova 
și Maoejkova, în cea a Poloniei pe Na
talia Kot și Danuta Stachow. Echi
pele U.R.S.S. n-au fost încă anun 
late. La fete nu vor lipsi însă Manina, 
Latînina și Muratova. Pentru celelalte 
locuri din echipa U.R.S.S. candidează 
cu șanse egale alte 7—8 gimnaste. In 
echipa masculină se pare că 
zarian și-a păstrat locul. In 
neri I Cu mare interes sînt 
la antrenamente gimnaștii 
Ei se anunță pretendenți 
titluri.

Duminică intră în luptă echipa 
noastră masculină, luni cea feminină. 
Grea misiune au gimnaștii și gimnas
tele noastre în compania unor adver
sari atît de puternici, dar în rîndurile 
lor domnește optimismul. Si asta e un 
semn bun 1

doar A- 
rest, ti- 
urmăriți 

Japoniei, 
serioși la

ELENA MATEESCU

..și la Moscova
Capitala Uniunii Sovietice găzduiește 

duminică și luni un mare concurs in
ternațional. Prin amploarea sa și prin 
marele număr al atleților de renume 
care iau startul, „Memorialul fraților

Duminică dimineață, pe o colină 
din vecinătatea Capitalei, de unde se 
vede strălucind în zare cupola argintie 
a aeroportului Băneasa... Steagurile a 
5 țări flutură în adierea ușoară a vîn- 
tului și lingă ele se află sportivii care 
își vor măsura forțele în concursul in
ternațional de pentatlon modern al 
R.P.R. Să-i privim în timpul festivită- 

din 
îm- 

mai
a-
ca 
Se

ții de deschidere. Pentru prima 
cele cinci zile de întrecere, ei au 
brăcat costumele de călăreți. O zi 
tîrziu vor deveni 
poi ei vor apare 
pistolari, înotători, 
află adunați aici, în 
rii concursului, sportivi 
cerit prestigiu în lumea pentatlonului 
modern, lată, de pildă, lotul Uniunii 
Sovietice. Concurentul cu părul blond, 
cu trăsături regulate, nu este altui 
decît Konstantin Salnikov, fost cam
pion mondial. Lîngă el, nu mai puțin 
cunoscutul Nikolai Tai ari nov. Acum 
doi ani, sosind la București ca rezervă 
a formației U.R.S.S. pentru întîlnirea 
cu echipa țării noastre, Tatarinov fă
cea prima sa deplasare peste hotare. 
Astăzi, el vine cu renumele de compo
nent al echipei campioane -mondiale și 
de al 3-lea clasat la ultimele campio 
nate mondiale. In echipa Ungariei îl 
zărim pe Ianoș Bodi, participant la O- 
limpiada de la Melbourne și la mon
dialele de la Stockholm. Unul din co
echipierii săi este de data aceasta An
dras Balczo, despre care se spune că 
ar fi un mare talent, descoperit cu

scrimeri, 
pe rînd 
crosiști. 
ziua inaugiiră- 
care și-au cu-

prilejul unor concursuri sportive d 
masă de triatlon. In echipa Poloniei 1 
recunoaștem pc dpi dintre oaspeții d 
anul trecut, Przybilski și Bogdan. P 
atunci debutanți în arena interna țio 
nală, ei au acum experiența acumulat: 
în cîteva importante competiții. Dii 
echipa Bulgariei ne atrage atenția fi 
gura mereu zîmbitoare a lui Iva. 
Popov care, deși cel mai tînăr, est 
totodată cel mai valoros dintre repre 
zentanții țării sale la aceste întrecer 
Am ajuns și la echipele țării gazd: 
lată-i pe: Dan Ionescu, cîștigătorul r< 
centului concurs internațional de I 
Sopot, Dumitru Țintea, campionul țăr 
în ultimii doi ani, Wilhelm Romai 
Hristu Lichiardopol - 
—, Viorel Manciu și

doi ani, Wilhelm
• mezinul lotuh 
Alexandru Stoi.

DUMINICA

ora 
ora

ora

PROGRAMUL DE

8.30 festivitatea
9.45 proba de călărie

PROGRAMUL DE LUNI

9, sala Floreasca, proba de 
scrimă

de deschidere

Astăzi, start în campionatul internațional de la Snagov
— Participă, caiaciști șî canoiști din R. P. Bulgaria 

R. P. Polonă, Austria și R. P. Romină —
De trei ori în cursul zilei de joi, 

călătorii prezenți pe peroanele Gării 
de Nord au privit cu firească mirare 
și destulă curiozitate ferestrele unor 
vagoane la care „fluturau" în loc de 
tradiționalele batiste... pagaelele și 
padelele canotorilor pe care astfel am 
avut posibilitatea să-i „identificăm" 
cu o clipă mai devreme. Pe rînd, au 
sosit, pentru a participa la concursul 
internațional de caiac-canoe de la 
Snagov, canotorii bulgari (dimineața), 
polonezi (după-amiază), și austrieci 
(seara). In aceeași ordine, sportivii 
oaspeți au schimbat vagoanele „in
ternaționale" cu autobusele care aveau 
să-i transporte în mai puțin dc o oră 
la cabanele de pe malurile pitorescu
lui nostru lac. Pe sportivii bulgari 
i-am mai prezentat cititorilor. Ei sînt, 
în general, la începutul dezvoltării în 
aceste ramuri ale sporturilor nautice 
și s-au arătat unanim bucuroși pen
tru ocazia pe care o au ca la un 
foarte scurt interval de timp (după 
întrecerea directă cu noi de la So 
fia), să participe — într-o companie 
valoroasă — la un concurs de am
ploare.

Polonezii prezintă cel mai nume-

fiecărui concurs, campionii olimpici DumitruSimion Ismăilciuc șiînaintea
Atexe iși pregătesc barca cu multă grijă.

__________
nescu. Tinerețea șl maturitatea, expi 
riența și talentul își dau intilnire 
cele două echipe ale noastre.

Festivitatea de deschidere s-a tern 
nat... Dar concurenții rămîn mai d 
parte aliniați. Urmează operația ca 
precede — ca întotdeauna — proba < 
călărie. Se aduce o cutie din care rîi 
pe rînd pentatloniștii, extrag bilețe 
pe care se află scrise nume pitoreș 
ca Spic, Mormoloc, Rîndunica, Fulgi 
Narcisa... Sînt numele cailor puși 
dispoziție de organizatori. Ele nu spi 
nimic oaspeților. în schimb pricin 
iese multe emoții băieților noștri ca 
nu știu cum se face dar întotdeau 
plîng că le-au căzut la sorți „toc. 
căii |ie care nu-i doreau...

O dată îndeplinită .și această oper 
fie, pentatloniștii se duc . să-și ia 
primire caii și fiecare o face cu i 
gest care parcă vrea să spună: 
grijă să mă porți bine, ca nu cupu 
să te poticnești la vreun obstacol..

Apoi, din 5 în 5 minute, pe trase 
lung de 4.700 ni. și presărat cu 28 
obstacole, cei 18 concurenți pornes 
unul după celălalt, însuflețiți fiecare 
dorința de a străbate parcursul cît m 
repede și fără. nici, o penalizare. Co 
cursul internațional de pentatlon ni 
dern al R.P.R. a început...

I. MANOLIU

Astă seară la Budapesta 

întîlnirea de box 
dintre echipele de junio 
aleR. P. Romîne și R. P.Ur

(l oto 1. WELBER)

A luat sfîrșit cea de a V-a ediție 
a Campionatelor internaționale 

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

V. Trojan și cu 5 p. față de sportivul 
sovietic fi. Kriheli. Victoria sportivului 
cehoslovac vine să confirme forma 
bună în care se află membrii echipei 
de pistol calibru mare a R. Ceho
slovace, precum și faptul că la cam
pionatele mondiale ei vor lupta cu 
șanse la primul loc alături de trăgăto
rii din U.R.S.S. Dintre trăgătorii ro- 
mîni cel mai 
kiardopo! 570

bine s-a clasat Gh. 
p. (locul VIII).

L-y-

Sovieticii au 
ți la armă

ocupat primele locuri 
liberă calibru mare!

Tinerii trăgători sovietici au înre
gistrat și la armă liberă calibru mare 
un succes de prestigiu. Victoria a re
venit de această dată lui Gh. Krilov 
cu un rezultat foarte apropiat de re
cordul mondial al probei (un punct!): 
1138 p. la înălțime a fost și colegul 
său Afara.' Miazov clasat pe locul 11 la 
numai un punct de cîștigător. Iosif 
Slrbu a ocupat locul III cu 1126 p. 
Tînărul trărmtor Peter Șandor a înre
gistrat o performanță de valoare: 1 122 
p. (locu1 V) Slab s-a comportat însă 
fostul reco-dman al probei, C. Anto
nescu, care n-a reușit să obțină un re
zultat de peste’ 1100 p. (a ocupat locul 
XIV cu iOP0 p.l)

Rezultate tehnice. Pistol calibru 
mare: 1. VLADIMIR KUDRNA (R. 
Ceh.) 584 p. — campion internațional; 
2. V. Trojan (R. Ceh.) 583 p.; 3. B. Kri
heli (URSS) 579 p.; 4. M. Jelinek (R. 
Ceh.) 575 p.; 5. Carlos Crassus (Ve
nezuela) 572 p.; 6. N. Bondarev
(URSS) 571 p.; 7. T. Rakoncai (R.P.U.) 
571 p.; 8. Gh. Lykiardopol 570 p.; 9- 
E. Haidurov (URSS) 570 p.; 10. G. 
Magyar 566 p.; skeet: 1. DAN NOICA 
194 t. —- campion internațional; 2. St. 
Popovici ' ~ ™
192 t.;
190 t.;
Gh. Enache 183 ti 7. D. Dane iu 182 
t.: 8. 1. Dumitrescu 178 t; 9. A. Hris- 
tov (R P. Bulgaria) 172 t.; 10. L. 
S'amov (R:P. Bulgaria) 161 L: Armă 
liberă calibru mare 3y.4O: 1. GH. KRI- 
1 OV (U.R.S.S.) 1138 p. — campion 
internațional —, 2. M. Niazov
(U.R.S.S.) 1137 p.; 3. lostf Sîrbu 
1126 p.; 4. V. Gorlinski 
1126 p.; 5. Peter Șandor

7.
8.
9.

I. Janos Holup 
(p.P.U.) 1099 p. — In meciul dintre 
reprezentativele de pistol viteză și pis
tol calibru mare ale R. P. Romîne și 
Vcnezuelei, scorul final a fost de 2—0 
in favoarea echipei țării noastre.

192 t.; 3. Gh.
4. I. Turanov
5. D. Albescu 1

H. Herscovici 1121 p.;
(R. Ceh.) 1116 P-:
(R. P. U.) 1114 p.:
(R Ceh ) 1110 p.; 10.

Florescu
(U.R.S.S.) 

185 t.; 6.

(U.R.S.S.) 
1122 p.: 6.
J. Sulovsky 
J. Dosztali

K. Perm an

ros lot dintre oaspeți: 16 băieți și 2 
fete. Marian PLEBANCZYK — con
ducătorul delegației ca și antrenorii 
Marian TORZECKY și Tadeusz KO- 
CIERBA ne-au arătat că au deplasat 
la București pe cei mai în formă 
caiaciști și canoiști și că speră, de 
aceea, să poată trage concluzii edi
ficatoare despre stadiul actual de pre 
gătire a sportivilor polonezi. Aproape 
aceleași gînduri ni le-a împărtășit și 
conducătorul lotului austriac, ~ 
ILLING, care este în 
antrenor al acestei i 
„Cunosc mai de mult Snagovul. Am 
fost anul trecut aici 
cu plăcere acum, la 
a concursului de caiac-canoe. Cunosc, 
deci, nivelul ridicat al sporturilor 
nautice din Romînia și mă aștept să 
fiu martorul unor performanțe supe
rioare celor cunoscute de mine. Ală
turi de asemenea adversari vom cău
ta să ne comportăm cît mai bine".

In scurtul răgaz dintre tren și 
autobus, la o oră destul de tîrzie, am 
cules cîteva informații și despre com
ponența reprezentativei austriece: 10 
sportivi și 2 sportive. Printre cei mai 
reputați, ex-camnioana mondială de... 
slalom nautic Fritzi SCHW1NGL. și 
cele două... familii, soții Herbert și 
Helga WIFDFRMAN (primul, cam
pion al țării la caiac si deținător al 
medaliei de bronz la Olimpiada de Ja 
Melbourne) și Liza 
LER. De remarcat 
dintre austrieci nu 
pînă acum.

A doua ediție a 
național de caiac-canoe se desfășoară 
astăzi și mîine după-amiază după 
următorul program: SIMBATA: ora 
16.00: caiac 2—10.000 m.; 16.05 ca
iac simplu 10.000 m.; 17.00: canoe 2—

Franz
i același timp 
reorezentative :

și am revenit 
a doua ediție

>+ii

și Otto SCHI ND 
că numai patru 

ne-au mai vizitat

concursului inter

10.000 m.; 17.05: canoe simplu 10.000 
m.; 18.15: caiac simplu 500 m.; 18.30: 
caiac 2—500 na.; 18.45: caiac simplu 
500 m. Fete: 19.10: caiac 4—1.000 m. 
DUMINICA: ora 16.00: caiac 4—10.000 
m.; 17.00: caiac 2—500 m. Fete: 17,20: 
caiac simplu 1.000 m.; 17.40: caiac 
2—1.000 m.; 18.00: canoe simplu
1.000 m.; 18.20: canoe 2—1.000 m.;
18.40: caiac—ștafeta 4x500 m. Premie
rea primilor clasați se va face imediat 
după fiecare cursă. Spectatorii vor 
putea urmări întrecerile, de pe tri
buna amenajată la „malul tăiat", — 
loc foarte cunoscut amatorilor de 
sporturi nautice.

Astă seară va avea loc la Bu 
pesta întîlnirea internațională de 
dintre echipele reprezentative 
juniori ale R.P. Ungare și R.P. 
mîne. După cum s-a mai anun 
lotul pugiliștilor romîni a păr 
Capitala miercuri dimineața sub c 
ducerea antrenorilor Lucian Pope 
și Tr. Ogrinjanu. Din lot fac p: 
următorii pugiliști, în ordinea c. 
goriilor: Ion Dinu, Ameth Nuri, 
vel Paul, Petre Zăinescu, Ion 
rin, Vasile Neagu, Ion Monea, 1 
ian Stuparu, St. Comănescu, și 
Gheorghioni. Lotul juniorilor 
ghiari este alcătuit din: Jerzim
Simo, Vano, Baranyai, Nyirba
Papp, Dunajecz, Edocs, Bitter, 
nasi și Kalman.

VISLASII SOVIETICI AU DEBUTAT 
CU SUCCES LA HENLEY

• In localitatea Hen- 
CANOTAJ 'ey* s‘tuată pe malul

Tamisei în apropierea
Londrei, se desfă

șoară tradiționalele regate la care par
ticipă vîslași din U.R.S.S., S.U.A.,
Anglia și alte țări. Sportivii sovietici 
au debutat cu succes în competiție, 
calificîndu-se în semifinalele a două 
probe. Echipajul de 8 +1 al asociației 
Trud din Leningrad s-a întîlnit 
cu echipajul universității din Was
hington în sferturile de finală ale 
întrecerii pentru premiul „Grand Chal- 
lange Cup". Vîslașii sovietici și-au 
distanțat adversarii de la plecare și 
au cîștigat cu un avans apreciabil, rea- 
lizînd timpul de 6:49,0. In sferturile 
de finală ale probei de 4 fără cîrmaci 
pentru „Cupa Steward", echipajul so
vietic a învins echipajul universității 
din Cambridge, mareînd timpul de 
7:37,0. (Agerpres).

FOTBAL

meci fotbaliștii 
chipa Torpedo 
toria cu scorul

• Ethipa franceză 
fotbal Racing C 
Paris se află în tur 
în U.R.S.S. In pr 
francezi au jucat c 
Moscova, obținînd 
de 5—2. (Agerpres

DINAMO BUCUREȘTI JOAC7 
LA KUIBÎȘEV

• In continuarea turneului întreț 
în Uniunea Sovietică, formația b 
reșteană Dinamo va juca duminic 
Kuibîșev cu echipa Aripile Soviet

POLO

amo va juca duminic 
echipa Aripile Soviet

• In orașul La 
bierre s-a desfă: 
zilele trecute un 
turneu internațion;

cu participarea echi
• --------- Be

polo pe apă 
reprezentative ale U.R.S.S., 
Iugoslaviei și Poloniei. In meciul 
siv, formația sovietică a învins p 
iugoslavă cu 5—4, ocupînd locul 
în clasament. (Agerpres).


