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Campionatele mondiale de gimwaa^j^’fa-lfesctw»

Echipa feminină a RJ.I. pe locul III! 
după exercițiile impuse

® Gimnastele sovietice conduc cu autoritate în clasamente a Echipat 
Cehoslovaciei are un avantaj minim față de echipa noastră

MOSCOVA, 7 (prin telefon de Ia 
trimisul nostru). —■ Nici aceste cam
pionate mondiale nu se abat de la 
regula instaurată Ia marile competiții 
de gimnastică din ultimii ani. Mă 
refer la faptul că, deși programul este 
respectat cu rigurozitate, întrecerile 
se prelungesc.. pînă noaptea tîrziu, 
spre... disperareaj gazetarilor, ale că
ror relatări mai pot apare doar „la 
închiderea ediției”. De aceea, mă simt

activitate tot mai bogată
Poposind în cele mai îndepărtate 

ate sau comune, faci dcîndată'ciino- 
tință cu mulți oameni care iubesc 
portul și care îți vorbesc cu entuziasm 
espre realizările lor în acest domeniu, 
ntîlnești echipe de fotbal, volei sau 
andbal, grupuri numeroase de atleți 
au pasionați ai trîntei, ai posibilitatea 
ă vezi numeroase terenuri de sport, 
atr-un cuvînt să te convingi deilarga 
ezvoltare a sportului sătesc. Nu în 
uține locuri te afli însă martor al 
nor discuții de . acest fel: „Ce de 
ieruri am mai face noi dacă am avea 
onduri pentru activitatea sportivă/" 
ntr-adevăr. acolo unde această proble- 
îă și-a găsit rezol- ..  .............. ....
area, există colec- |] _ ~ ~
ve sportive puter- In ajutorul colectivelor
ice care desfășoară 
activitate bogată, 

îsemănătoare cu 
ea din multe colective mari da la 
raș. Cum pot fi realizate fonduri pen- 

activitatea sportivă? Iată o între- 
pe care și-o mai pun încă mulți 

ctiviști sportivi de la sate. Răspunsul 
ste foarte... cuprinzător. Deosebit de 
umeroase sînt formele prin care se 
ot procura fondurile necesare. Să ne 
prim asupra cîtorva. La baza acestei 
muci trebuie să stea activitatea — cît 
mi intensă — pentru încasarea coti- 
ațiilbr. In multe sate din regiuni ca 
•uceava, Pitești, Craiova și Timișoara 
-a desfășurat o rodnică muncă de 
trîngere a cotizațiilor. Rezultatul? 
Colectivele sportive respective au rea- 
izat fonduri considerabile. Nu peste 
ot este cunoscută însă decizia care 
egiementează repartiția și folosirea 
onduri'or alocate de cooperative pen- 
ru activitatea cuitural-sportivă și din 
ceastă cauză fonduri importante nu

sportive sătești

>a*

ajung la colectivele sportive. O altă 
sursă de fonduri pentru sport o repre
zintă sumele repartizate din contribu
ție benevolă (exemple pozitive sfaturile 
populare din raioanele Sibiu, Satu 
Mare, Ctmpulung Muscel etc.). Cîte 
lucruri n-au<realizat, de pildă, sportivii 
din corn. Băbeni, raionul Oltețul, cu 
cei 12.000 lei repartizați din . aceste 
contribuțiil Un ajutor deosebit de im
portant pot da în problema procurării 
de fonduri sfaturile populare. Sînt însă 
puține sfaturile populare care se preo
cupă de acest lucru și exemplul sfatu
lui popular raional din Tr. Severin, 
care a alocat pentru colectivele spor

tive din raion suma 
de 134.000 lei (cu 
care se vor înzes
tra cu echipament 
sportiv 28 de colec
tive) ar trebui ur

mat de toate celelalte sfaturi populare. 
Și, acestea nu sînt singurele surse de 
procuraire de fonduri. Un frumos e-.; 
xemplu îl constituie hotărîrea colecti-l 
viștilor din mai multe sate și comune» 
din raionul Jimbolia, de a da pentru, 
activitatea sportivă cîte una sau chiar! 
două zile-muncă! Nu dovedește oare! 
acest gest dragostea de care se bucuriț» 
sportul în satele noastre? In diferite'' 
sate și comune din regiuni ca Oradea, 
Bacău, Constanța etc. tinerii de la 
sate organizează serbări cultural-spor
tive, inițiază acțiuni pentru strînge-; 
rea de plante medicinale, pentru! co
lectarea de fier vechi, pentru curățirea 
islazurilor, care înseamnă tot atîtea noi 
surse de strîngere de fonduri pentru 
activitatea sportivă. Și, să nu uităm 
că fonduri sporite înseamnă în.prjmul 
rînd o activitate sportivă tot mai in
tensă!

Elena Teodorescu a avut cea mai bună comportare dintre gimnas
tele noastre la exercițiile impuse, des fășurate ieri in cadrul campionatelor 

mondiale de la Moscova.

ri a toa re ca, înainte de a vă înfățișai 
desfășurarea primei zile de concur3?a» 
gimnastelor, să revin puțin asupra: 
evoluției gimnaștiilor Ia exercițiile im
puse. Așa cum atn arătat, prima ju
mătate a concursului masculin a scos, 
în evidență superioritatea gim— 
naștilor sovietici. Cei 20.000 de: 
spectatori nu vor uita mul
tă vTeme splendida demonstrație fă
cută 1 de Azarian la inele (răsplătită* 
cu jnota 9,90 !) a lui Boris Șahlin la-, 
bară (nota 9,80) sau a Iui Stalbov Ia. 
paralele (9,85). 'totodată, desfășura
rea exercițiilor impuse la băieți 
firmat că adversarii cei mai 
mut pentru gimnașfcii sovietici 
concurenții japonezi. Este de' 
cat că sovieticii și japonezii 
între ei primele 10 locuri ale clasa
mentului general după prima zi de
co ncurs: 1. Sahlin (U.R.S.S.) 58,05.
p.j 2. Titov ’(U.R.S.S.) 57,90 p.; 3- 
Ono (Japonia) 57,60 p.; 4. Azariarv 
(U.R.S.S.) 57,20 p.; 5. Stolbov,-
(U.R.S.S.) 57,10 p.; 6. Takemoto (Ja
ponia) 57,00 p.; 7. Lipatov (U.R.S.S.)* 
56,65’p.; 8. Aiiiara (Japonia) 56,55 p.;;
9. 'I’sukawiaki (Jap.) 56,25 p.; 10. Mu
ratov (U.R.S.S.) 56,20 p. lată și locu
rile gimnaștilor noștri: 22. Fr. Orendi;
54.20 p.; 53. Ion Zamfir 52,85 p.; 70. 
A. ? Kerekeș«51,90 p.; 87. Harko 50,85 
p.j'90. Focht't.50,30 p.; 96. H. Ore ud ir
49.20 p. In total iau parte 107 con-j-
curenți. ;

ELENA MATEESCU* j(
(Continuare in pag. a 8-a)
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Sparta chiadhi de vară a tineregeihii

Corespondenții noștri ne
întrecerile din cadrul Spartachia- 

dei de vară sînt în plină desfășurare, 
i Iată, pe scurt, câteva din- 
>tre comunicările telefonice primite 
de la corespondenții ’ziarului nostru.

SIBIU. Peste 200 de participant 
.s-au întrecut ta faza'ide raion a Spar
tachiadei de vară a tineretului. Per
formanțele obținute în,întrecerile atle
tice sînt remarcabile^; lungime ju
nioare : Gheorghia Reva (Bumbac 
Cisnădie) 4,28 ; 'lungime senioare:

Astă-seară, pe stadionul Giulești

comunica

Stadionul Giulești s-a gătit de săr- 
ătoare și, bucuros de oaspeți, 
.i va deschide astă-seară por
to pentru participants și spec- 
atorii primei ediții a campio- 
atelor internaționale feroviare de 
ox. Pugiliști din 6 țări (R.P. Bul- 
aria s-a retras în ultimul moment) 
i vor d'sputa întîietatea într-o compe- 
ție de mare atracțiozitate. Dar cam-' 
iona'ele internaționale feroviare de 
ax nu reprezintă numai perspectiva 
nul spectacol sportiv 
ernnificația acestei competiții 
nt't mai profundă. Intr-adevăr pen
ii prima oară de la constituirea U- 
i-unii Sportive Internaționale Ferovia- 
;, are loc un campionat de box sub 
rida acestei organizații, iar campio- 
itele care încep astă-seară în Ca.pi- 
ila țării noastre reprezintă un minu- 
it priiei de strîngere a legăturilor 
‘ prietenie între sportivii feroviari, 
i •prilej de manifestare a dorinței 
• a trăi, a munci și a face sport în 
ice.
Ce ne rezervă — pe plan sportiv — 

:le 5 reuniuni ale competiției? In 
imul rînd, posibilitatea de a urmări 
pjlutia unor pugiliști de valoare care 
•au mai boxat niciodată în fața du- 
icului nostru. Ne gîndim, de pildă, 

cunoscutul pugilist sovietic de ca- 
gorie grea, maestrul sportului Leo- 
'd Senkin, campion unional. în 1954 
finalist în campionatul din 1958. El 

i avea de întîmpinat asaltul unui alt 
tgiiist redutabil: reprezentantul ță- 
i noastre. Dumitru Ciobofaru. Harry 
erry, vechiul internațional irlandez, 
irticipant.la J.O. de la Melbourne și 

„europenele" de la Berlin, este un 
t „rume" cu rezonanță de pe lista 
: participanți. Cartea sa de vizită 
>te întregită de o performanță,cu to-' 
1 remarcabilă: fiind .'selecționat în 
•56 în reprezentativa,-de. box, ă F.uro-' 
;i, Petry a cîștigat Ha "Chicago în- 
Inirea din cadrul tradiționalei coin- 
itiții „Mănușa de Aur". Horst Sch
eer, campion al Saar-u’ui (regiunea 
ire dă întotdeauna un urare procent

de calitate, 
este

Of$ș J

$
x-.>;

V?
ri-șgsjș
F I

:-*V-

§

■>: :*v

>

f

O discuție amicală între viitorii pa-t ici pant i la campionatele inter
naționale feroviare de box: L. Senkin (U.R.S.S.), Kalisse (R. F. G.), Țan
țoș (R.P. Ungară), Perry (Irlanda).

de pugiliști lotului vest-german) 
se anunță deopotrivă un pre
tendent de seamă la titlul de campion. 
Janos Adorjan (R.P. Ungară), Ja
mes Seenan (Anglia), Harry Mooss- 
bauer și Hans Peterman (R.D. Germa
nă), recomandați elogios de antece
dente, vor fi de asemenea pe primul 
plan al întrecerilor de la Giplești.

Ieri dimineață, colectivul de antre
nori $1 lotului romîn a dat formă de
finitivă echipei care va reprezenta la 
aceste campionate culorile țării noas 
tre. Ea va avea următoarea alcătuire, 
în ordinea categoriilor: Ion Turcu, 
Aurel Morăruș, Ion Bocianu, Vastle 
Czegeli, Iosif Demeter, Mihai Stoian, 
Ștefan Cojan, Victor Vlădescu, Pe
tre Zaharia și Dumitru Ciobotapu. 
După cum se vede, lotul este puternic, 
jar buna pregătire, asigurată de an
trenorii Mielu Doculescu, Marin Stă- 
nescu și Constantin Cionoiu ne

(Continuare in pag. 6)

dă

Maria Florea (Progresul Avrig) 4,24 
m. j greutate juniori: Eduard Toth 
(Bumbacul Cisnădie") 11,70 m.. lungi
me juniorii Giinther Fischer (Progre
sul Aivrig) 5,06 m.; înălțime seniori : 
llie. Pîrvu (RecoJta Boicești) 1,50 m. 
lungime seniori: Ilie Pîrvu (Recolta 
Boicești) 5,'55 m.

In finala turneului de fotbal echipa 
Voința Avrig a învins formația Păl
tinișul Rășinari cu 5—1 (4—0). In ce
lelalte finale s-au înregistrat următoa
rele-rezultate: volei fete: șS medie 
Săliște — Progresul Avrig 2—0: volei 
.băieți: Recolta Boicești — Voința Si
liște 2—1 j handbal fete : Textila Cis
nădie —■ Păltinișul Rășinari 8—1 
#(5-0).

G. MUSTAȚA — coresp.
PITEȘTI. Concursurile sportive des

fășurate cu prilejul fazei pe oraș a 
Spartachiadei de vară au stîrnit un, 
viu interes în localitate. Un deosebit' 
merit în această privință revine și zia-ț 
rului „Secera și Ciocanul" care a1 
popularizat intens această competiției 
de masă. După două săptămâni de în 
treceri, duminică au avut locjifinalele( 
la v-olei,și fotbal, precum și'la cele-, 
l-alte sporturi prevăzute ta regulamen-1
tul .de desfășurare a competiției. Vomf^ *
menționa că la turneul de voleiț vor^sjrfilTfllVl J*.® it tHK-.j». 
participa 13 echipe iar la cel de; 
fotbal 11. Rezultatele au fost: fotbal’ 
— locul I colectivul sportiv Moneda;;! 
volei fete: Voința; handbal fete:, 
Voința. I. CHILIBAR coresp. C ^toscooa s.a desfășurat recenta

PAȘCANI. La sfîrșitul săptămîniiZceȚ de al 37-lea Congres al Federn- 
trecute, s-a disputat în localitate fazayțmi Internaționale de Gimnastică^. 
pe raion a Spartachiadei de vară. ( Dintre hotărîrile luate cu acest prilej— 
Spre deosebire de anii trecuți, la a- \ amintim: viitorul congres va avea.- 
ceastă ediție concursurile au fost do-C loc la Copenhaga, în octombrie 1959— 
minate de concurenții din mediul să-Acu ocazia disputării „Cupei Europei."* 
tesc. La atletism, de exemplu, la ju- C (bărbați); viitoarea ediție a campto- 
niori și seniori, atleții din colectivele / natelor mondiale: In 1962 la Praga— 
sportive sătești au cîștigat nu mai l Cupa mondială feminină va avea loop 
puțin de 12 probe. O bună impresie/ la 31 mai 1959 la Cracovia, iar „Gim- 
a lăsat echipa colectivului Sotidarita-l naestrada" în 1961, în R.F.G. Con— 

f greșul a aprobat
~ \ voturi afilierea

lSrî IȚI Cinci centre din tan și Africa de Sud și a respins ce—
\ rerea de primire a Federației din " 

reea de Sud. (A ger preș).

FOTBAL

tea din Lespezi, care a cîștigat tur-* 
noul de oiriă.

CONSTANTIN ENEA coresp.
BUCUREȘTI. De un deosebit suc-’ 

ces se bucură întrecerile etapei raio
nale din cadrul raionului Tudor Vla- 
dimirescu. Lă~ turneul de volei au par
ticipat 56 de echipe (29 masculine și 
27 feminine) I Jocurile de volei s-au 
disputat "timp de cinci zile, pe cinci 
terenuri. învingătoare au ieșit: la bă
ieți, echipalDirecției Generale de Sta
tistică, iar Na fete formația I.S.P.E. 
Turneul de handbal, la care participă 
18 echipe, s-a încheiat numai pentru 
formațiile feminine (învingătoare echi
pa T.C.H.), la băieți umiînd ca fit 
nala\ aă se dispute mîinc, începînd 
de la ora 18, pe terenul Timpuri Nou

• Hotărîri ale Congresului 
F.I.G.

Au început cursurile de pregătire 
cu 1000 de învăfăfori de la sate
Numeroasele acțiuni Initiate de 

UCFS pentru dezvoltarea sportului să
tesc în lumina sarcinilor cuprinse în 
Hotărîrea din 2 iulie 1957, i s-a a- 
dăugat acum o nouă șl importantă 
realizare: deschiderea cursurilor de 
pregătire a L000.de învățători de .la 
sate care predau educația fizică. 
Această măsură vine să contribuie e- 
fgctiy la directa sprijinire a colective- 
îdr sportive sătești, sâ îmbunătățeas
că calitatea orelor de educație fizică 
predate în școlile elementare de 7 
ani. Organizarea cursurilor de pregă
tire — inițiativă care aparține Uniu
nii de Cultură Fizică și Sport.și Mi

în R.F.G. Con— 
cu majoritate da= 
Federațiilor dim 

Venezuela, Pakis—

• Cuplaj nocturn mîine 
Stadionul Republicii

Co+

pm
nisterului Invățămîntului șl Culturii 
— reprezintă o acțiune care dovedeș
te grija pentru dezvoltarea sportului^ După,eum am anunțat, jocurile 
în mediul sătesc-

Ieri, Ia Slatina, Blaj, Roman, BrăiApăr începe miine, i.r- - 
la șiTîrgoviște s-au deschis cursurile la rdiomțl Republicii. Sini', programate? 
bare participă învățători din cSmune-l^ P?f/,ye 
Ie regiunilor: Suceava, Iași, Bacău,; 
Galați, Constanța, București, Ploești, S Ora 20: Sel. seriei I Sel. seriei *. 
Stalin, Craiovă și Pitești. Cursurile 1 Ora 21,45: Sel. seriei III—Sel. se+
vor dura pînă la 28 iulie, timp în / ri'e‘ I^- , - ■
care cei 1.000 de învățători de la sate l loi seară, tot 111 nocturna și P? act» 
vor avea desigur posibilitatea lași stadion, se vor vitdni echtpeUț
sporească considerabil cunoștințele \invmse între ele (ora 20) și cele in» 
despie educația fizică. -- cingătoare intre ele (ora 21,4o)-

După eum am anunțat, jocurile den— 
tre selecționatele seriilor categoriei O. 
vor, începe miine, miercuri, pe Sta—

L000.de


In regiunea Stalin ca și în regiunea Bacău, pe care le-am vizitat recent, se construiește într-un ritm 
rapid. Pretutindeni în cele două regiuni se ridică noi obiective. Industriale, Iar peițnari șantiere iau 
naștere cartiere întregi de locuințe. Am remarcat un fapt de adîncă semnificație, care 

nu poate scăpa nimănui: oamenii muncii primesc, alături de noi locuri de muncă și de locuințe 
confortabile, noi baze sportive pe care să-și poată petrece o parte din timpul liber, reîmprospătîn- 
du-și forțele, întărindu-și sănătatea^ < I

Volumul și amploarea construcțiilor de baze sportive ridică^însă______ _ . numeroase și variate pro-4 
bleme, privind chibzuință cu care se cheltuiește banul public, calitatea lucrărilor, ritmul în care ele sej 
efectuează și — implicit ~ buna gospodărire a bazelor terminate. Acestea au fost cîteva din obiect; 
tivele raidului-anchetă întreprins în cele două regiuni ale țării.

METODE BUNE, REALIZĂRI FRUMOASE IN REGIUNEA STAUN

că confecții Steaua roșie —
St. Molnar) pe umerii 

căzut greul lucrării — a

briea de 
(director 
căreia a 
fost ajutată de toate celelalte între
prinderi, iar rezultatul merită să fie 
văzut: Sibiul va benelicin în cnr'nd 
de o bază complexă, situată în cen

Un statistician grăbit aproape 
n-ar avea nevoie să coboare din tren 
pentru a număra cele mai importante 
baze sportive din regiunea Stalin.

înșirate ca o salbă de-a lungul 
principalelor căi feroviare ce brăz
dează în lung și în lat această pito
rească regiune, tot mai numeroasete., 
baze sportive oferă — chiar privite 
„d n fuga trenului" — imaginea spi
ritului gospodăresc și a grijii față de 
avutul obștesc. Cum însă nu simpla 
statistică ne interesa, ci faptele vîî,4“ 
concrete, menite să servească de e-; 
xemplu (pozitiv sau... negativ!) am 
stăruit mai îndeaproape asupra unora 
dintre construcțHie sportive din ora
șul și regiunea Stalin. Cel mai con
cludent exemplu de spirit gospodă
resc și de folosire judicioasă a resur
selor locale l-am gălsit la uzinele de 
tractoare „Ernst Thaelmann". Mulți 
dintre iubitorii de sport —- și nu nu-; 
mai din Orașul Stalin — cunosc mi
nunata bază sportivă situată în ime
diata apropiere a acestei mari uzine.j 
Important nu este atît faptul că, in 
decurs de cîțiva ani, muncitorii de la 
uzinele de tractoare au dobândit o 
splendidă bază ciomplexâ cane are 
țoale amenajările necesare (cu cxcep-,- 
ția unu; bazin acoperit de înot, 
cărui construcție însă Va începe pro-' 
babil curind). Esențialul este că tot 
ceea ce s-a construit (frumos și bine) 
s-a putut realiza numai din resursele 
marii uzine, ai sprijinul direcțiunii 
(dâr. gen. jug. Virgil AcAarianj, al 
Comitetului de Partid (secretar ing. 
Ion Bordăș) șj aî comitetului de în- 
treorindere (președinție ■ M. Roșioau).

O metodă interesantă s-a folosit te 
Sibiu, tot în vedtenea cointeresării 
directe a întreprinderilor față de lăr
girea bazei materiale a mișcării spor
tive. Și anume pentru totala rea- 
rncnajare a terenului din vecinătatea 
consiliului U.C.F.S., s-a apelat la 
toate cele 18 întreprinderi din indus
tria bunurilor de larg consum oare, 
printr-un efort colectiv, să transfor
me un fost teren mic și neamena
jat într-o modernă bază sportivă. Fa-

CU SPRIJINUL ORGANELOR LOCALE DIN FAGARAȘ

Nu putem încheia enumerarea as
pectelor legate de modul chibzuit în zie plin c.are sfaturile populare co- r* n m czx rTcvzxz/^H-o 1vn<vei i f-i r».T« ffL» «-...-.X  - _Vir 

proieettil a căpătat pe traseu amploa
re pînă la plărtuirea unui rriare com
plex sportiv, care a depășit posibili
tățile proicctanțUor locali. Lucrarea a 
fost preluată de I.P.G., ulterior de 
LC.S.O.R. (proiectant ing. datina). 
Trebuie spus de la bun începui că 
proiectul a mut o serie de greșeli de 
concepție (în primul rînd privind am-

truil orașului și realizată numai ruin 
folosirea mijloacelor locale.

Prin procedee asemănătoare, la 
Mediaș se amenajează noi baze spor
tive (dintre care una pr.tn colabora
rea întreprinderilor Fabrica de Gea
muri și Vitromctan), în «nașul Vic
toria va fi curimd dat îin folosință un 
bazin modern de înot, iar la Păgă- 
raș și în alte centre 
jat și modernizat o 
sportive.

iar comitetul executiv

care se dezvoltă baza materială 
regiunea Stalin, tară

s-a u
serie de baize

reămenâ-

Șl RUPEA

a dat o deci-

munale în cauză au obligația ca
a aminti de pînă la 23 August să amenajeze baze

1 de foțbal, de voleijoliil .determinant al Hotărârii din 2 iți- sportive (teren c.
JK- Jpj întinările și pTrta ’ simplă de atTetîsm). La Ri't-
jnițiațtivg,. Spre“eAetî1p'm j* sfanil popu
lar al raionului Făgăriaș a inițiat or
ganizarea unei comisii speciale care 
a depistat în 9 comune terenuri pro
pice amenajării de baze sportive,

TRISTA POVESTE A

Și in regiunea Bacău volumăl con
strucțiilor sportive este destul de im- 

Pportant iar pe alocuri sini fapte și 
metode care ar 'putea sdrvi ja bun 

Hxemplu. Nu, ne vom odilpa însă de 
ele penlru_ că am întilnit în cursul 
'raidului nostru o serie de aspecte de 
S’ -

lucrare un nepriceput in materie ca ing. 
Enășoaie, de la care pornesc molie 
din necazurile de azi 2 Goni s-an pu
tut reuni aiîtea neglijențe grave —■ 
sezîsdțe la timp și de zidml nostru 
— trudi să se ajungă la actuala 'si-

operele plastice (de o valoare au 
ielnică de altfel) au fost gaidx. 
xact cînd șantierul neterminat ;al S 
dionului avea mai multă nevoie 
bani, In loc de materiale și rrianopi 
însă, au trebuit achitate statuile 1 < 
tăzi acestea stau fără rost în mij 
cui șantierului, tar o parte din. ba. 
reliefuri au și fost montate pe ni 
stilpi care vor trebui în aurind i 
molați, în... curtea interioară din s/ 
tete tribunei d doua / singu
răspuns, la întrebările firești, e 
de-a dreptul dezarmant: „Păi, s 
tuile acestea tot erau prevăzute 
proiect" I

—. îracîf 
tudție?^

lar^îia
semenea treabă, ingenidșii constructori 
de baze sportive din Bâcăa aii luat o 
hotărire de-a dreptul uluitoare.- Te- 
nându-se să nu piardă, la sfirșittil lui 
1956, un rest de bani rămas nechel- 
tidt, au comandat b serie de statui 
șt basoreliefuri în valoare de pe“ie 
600.000 lei 1 Au acont ai comanda iar

...Ș! A ALTOR BAZE SPORTIVE DIN REGIUNEA BACAU
Dacă stadionul „23 August" ar fi 

singurul exemplu de acest fel ar fi 
un fapt foarte grav, dar izolat. 
Iată însă că și alte construcții oferă 
imagini asemănătoare despre felul cum 
sînt manipulați banii poporului de că
tre constructorii și beneficiarii de 
baze sțiortive din regiunea Bacău. La 
Tg. Neamț, un stadion pentru care 
s-au alocat 150.000 lei arată ca un 
cîmp noroios, brăzdat de urmele căru
țelor. La Adjud s-au cheltuit sume a 
căror valoare exactă nu se cunoaște, 
pentru construirea unui stadion care 
azi nu arată a stadion. La Roman, 
orașul unde se ridică cu succes cons
trucția uriașă a laminorului, o biată 
sală de sport se tot construiește de 
vreo doi ani iar acum, aproape de 
terminare, s-a constatat că... acoperi-

MAI MULTA GRIJA FAȚA
O bună îngrijire a bazelor sportive 

evită de multe ori reamenajăn cos
tisitoare. In acest sens, 
unor baze sportive ca 
Chimia Tîrnăveni, unde 
grijirc merge paralel 
cupările pentm lărgirea bazei, com
plexul sportiv din Poiana Stelin unde 
prin strădaniile 
conducerii (dir. 
Vasiile Marin, cond. 
tehnic Jon Cojoca
ri?.) și cu sprijinii lig 
1EBS totul strain- Ț 
cește de bună în
grijire și se fac 
mereu noi amena
jări, terenul de vo
lei — baschet și 
Ștrandul din Sibiu 
etc. este conclu
dent. Evitarea u- 
nor reamenajări 
costisitoare pr in
tr-o continuă și a- 
tentă îngrijire' cu
rentă cruță pe de
ținătorii 
sportive de multe - 
necazuri. ~ 
menea necazuri nu 
vor scăpa cei doi 
deținători ai tere
nului sportiv 
Predeal 
nul pe 
Moina a alergat 
vestitul 
sec., a i 
slnjplă...

6 „încoronare" demnă de d-

exemplul 
stadionul 

buna în- 
cu preo-

șul reține apa, in loc s-o lase să 
scurgă. In sfirșit, la Bacău, pe 
canal industrial, s-a amenajat 
cheltuieli ceva care seamănă n 
mult a... mare artificială sau a lac 
acumulare decit a bazin peni 
ștrand: o groapă cu pereți... oblici, 
100 m. lungime și 50 lățime, care... 
poate fi aprovizionată cu apă (aci 
din urmiă „amănunt" s-a aflat du 
ce... construcția era gata !).

Cine este de vină? Daca stai 
culți diferitele păreri, ar reieși 
maipomenita risipă de 
s-a făcut 
favorabil 
meni nu 
tervențfa 
stat care, 
ca unic vinovat... împrejurările!

DE ÎNTREȚINEREA BAZELOR 
orașului Sibiu, din 
terenul Voința a fc 
50 de gropi pentru 
scene (care putea fi 
zată pe căpriori) ca 
dionului Libertății din Bacău pe. 
gaZonul abia așezat anul trecut 
aproape complet distrus. Nu mai

să ; 
că i 
puhlbani 

datorită unul... concurs i 
de împrejurări și că... i 
este vinovat ! Sugerăm 
organelor controlului 
sîntem siguri, nu vor gi

dispoziția c.><
,t presăra! 
montarea 
foarte bine 

și posesorul

ul 
a 
s
G 
e 
v

plasarea stadionului) care puteau și 
trebuiau să fie sezisate de serviciul 
de construcții al fostului C.G.FiS. 
SchimbăriVe sdcmsive privind con
structorul (T.R.C.L., Trustul 2 con
strucții, apoi T.C.B.) șî beneficiarul 
(mai îniii fostul comitet regional 
(J.F.S., apoi Sfatul popular regional) 
au dus la situația de astăzi: ing. 
Stegaru Aurel, actualul șef al sec
țiunii gospodării a sfatului popular 
regional, un om dornic de a. elucida 
întunecoasele „mistere." cârc înconjoa
ră această construcție, n-a reușit încă 
să descurce ițele 'ații de încurcate, 
țesute de incompetența, nepăsarea și 
uneori reaua voință a predecesorilor 
săi. La ora actuală nu există nici do
cumentația tehnică și financiară ne
cesară (cum o fi eliberai Banca de 
Investiții fonduri fără această docu
mentație ?), nici cel puțin o situație 
clară a sumeiar cheltuite pînă azi. 

Jar aceste fonduri se cifrează în jii- 
j pluS, nimul ^ 

^(^nsMfdției gu ne p<Me. mu'tțîmî. 
Pîiiă"awrn s'-îi lucrai îricei și prost 
(gțwjeinele tribunelor ânt de acum 
sțrintbe și crăpate, gazonul seamănă 
mai mult cu o plantație de fasole 
tîrîtoarc, valul de pămînt creat pentru 
susținerea tribunelor — deși dâcă 
amplasamentul era. mai departe cu 14 
m. exista un deal natural oare ar ți 
exclus uriașele cheltuieli de transport 
— se tașează fn continuare). Privind 
isprăvile de pînă 'acum, ie întrebi: 

: cum a putut fostul comitet regional 
C F.S. să angajeze Ca diriginte de

pea, din inițiativa comitetului raional 
de partid s-a alcătuit o comisie ob
ștească. Aceasta, angreriînd micile 
întreprinderi și punînd în valoare po-.„......... -- ---- — j-
stbilitățile locale, a reușit să reatne- ™ a 7.000.000 lei! in pitiș, ritmul
najeze terenul din localitate. '_^isM'Cției nu ne poate mutțiimi.

UNUI STADION........ ■ ~

deosebită gravitate, care 
părut prezentate aa un 
cum NU trebuie să se

stadionului „23 August' 
începe cu cîțiva ani în 
pe plan local, s-a pornit 
unui teren de fotbal. Dar

Povestea 
din Bacău 
urmă cînd, 
construirea

trebuie ilea- 
rxemplu de 

construiască.

1“

r
Seda de spart din Roman este uproap terminalii. Păcat numai că 

grațioasele curbe ale aOQperișului rețin apa, iar. repararea acestei greșeli 
de construcție va cere noi cheltuieli.

bazelor

Dc ase-

din 
(stadio- 

care Ion

său 10,4 
ajuns azi) o 

aminti
re!): Direcția ca- . 
selor dc odihnă ■■■' 
din M.F.A. și 
organele locaile. 
<1F.R. Și nici-uzi- 
nele Steagul Roșu 
din Orașul Stailin, 
care în afara sa
lariului de... 1200
lei lunar dart 
rectorului 
nuliii 
n-au 
lități 
stadionului. O totală lipsă de grijă 
și, am spune, respect față de bazele 
spot-five a arătat Sfatul popular al

CONCLUZII CE SE IMPUN

di-
Stadio-

Tineretului 
făcut mai nimic, cu posibi- 

proprii pentru îngrijirea

Admirind îndelung extraordinarul e j: . t pe care-l 
face acest grup statuar,Asituat în... spa! ele tribunei a 
doua a stadionului „23 August" din Bacău, l-am 
fixai pe peliculă, pentru ca și cititorii noștri să-și 
poată da seama cil de necesare sirii pe un sta
dion aflat încă în stadiu de... șantier aceste ope
re plastioe, achiziționate la suma de peste 600.000 
lei. (Foto: V. ARNAUTU)

bim de trista situație a stadione 
„Comuna din Paris" din Pia 
Neamț, pe care deținătorii săi au 
tărît parcă să facă o experiență: 
poate rezista un stadion la o uzi 
maximă, fără cea mai mică îngrijir

Un aspect reiese cu claritate din cele expuse pînă acum: acolo unde construcțiile sportive sînt efectuat ................................. ...________. - . •- — -  x-x- , manipulare 
Bacău unc 
lucrările a 

................. _ ________ _ „------ . inerii bazek 
sportive, exemplele enumerate dovede sc că posesorii lor trebuie controlați și îndrumați asupra teiului în cai 
se.... îngrijesc de buna lor gospodărire. Este o îndatorire importantă a consiliilor U.C.F.S.

In regiunea Bacău se așteaptă înființarea unei întreprinderi regio nale de exploatare a bazelor sportiv
Este o soluție, după părerea noastră, irealizabilă în momentul actual și izvorîtă din minima rezistență faț
de unele greutăți și lipsuri. Mult mai eficace ni se pare metoda folosită la Sibiu unde, cu sprijinul comitetul!
orășenesc de partid, au fost cointeresate întreprinderile în amenajarea și îngrijirea bazelor sportive. Desigu 
însă că pentru adoptarea unei soluții definitive, care să asigure buna terminare a lucrărilor începute și just 
exploatare și îngrijire a bazelor noi și vechi este necesară o atentă analiză a situației specifice fiecărei 
giuni iar consiliile regionale U.C.F.S. au un rol important în cercetarea și propunerea celor mai iiistc șolufi 
Pină atunci este necesar ca sfaturile populare, care au în posesie baze sportive să le considere ca pe orice a 
bun aflat în grija lor (teatre, băi populare, parcuri etc.) și să le asigure condiții la fel dc bune de întreținer 
iar întreprinderile aflate în aceeași situație să facă același lucru.

Cit despre noile construcții, .ele trebuie supuse unui permanent control încă din faza de proiect: iar i 
cazul unor fapte de gravitatea celor petrecute în regiunea Bacău, organele U.C.F.S. să ceară intervenția apar; 
tuiul controlului de stat pentru ca vinovății de risipirea banilor poporului să fie trași la răspundere cu toat 
Ecrinritafea v- ARNAIJTUSer,OZ,Ufe4- CALIN ANTONESCU

din ^buzunarul" întreprinderii beneficiare se observă o deosebită grijă gospodărească față de 
fondurilor, prin găsirea celor mai economice soluții și lucrări de bună calitate. In regiunea 
beneficiarul s-a schimbat de pe o zi pe alta iar sumele folosite au provenit din fond centralizat, 
fost caracterizate prin 'încetineală, slabă calitate și risipă de bani și materiale. In privința intre



Rezultate promițătoare în cadrul finalei pe țară
a școlilor profesionale

La fl awgwst

ale campionatelor 
au continuat sîm- 
aceetași atmosferă 
Pe lîngă voleiba-

ea de pilda în probele de 100 m. pl'at 
băieți (11,7 sec. — A. Adam), 400 m. 
plat băieți (55,1 sec.
1000 hi. plat (2:44,8
lungime băieți (A. Adam - 
și înălțime băieți (1,75 m. 
pășin). Publicăm mai jos 
inilor clasați:

întrecerile finale 
olilor profesionale 
ită ș(i duminică în 
i mare însuflețire 1
ti și fotbaliști, sîmbătă după-amia- 

au intrat în concurs și gimnaștii,
- duminică dimineață — în ultima 
a întrecerilor — concurența înscriși 
probele atletice. Probele de gim- 

sțică (individual compus) diesfășu- 
te în sala Dinamo au demonstrat 
r plin că această disciplină sportivă 

bucură de o largă prețuire și în 
idul viitorilor muncitori și tehnicieni 
țării. Numeroșii concurenți, partici- 

nți în întrecerile de gimnastică au 
ătat calități și aptitudini cu care 
au cucerit meritate aplauze. In spe
li, elevii E. Weltner (M.I.B.C.), M. 
>nta (M.I.G.), E. Wolf (M.C.M.G.)

D. Zota (M.T.T.) au dovedit că, 
ne îndrumați, sînt susceptibili de o 
nțitoare creștere valorică.
In centrul atenției generale s-au sf
at însă întrecerile de atletism, 
ire lupta multor concurenți cu 
mdele sau centimetrii ă captivat 

simplu spectatorii prezenți în
inele stadionului Dinamo. Ne referim 
i special la probele de 100 in. plat, 
ngime, și greutate (băieți) ca și la 
:le de 500 m. plat, lungime, înălțime 

greutate (fete). S-au înregistrat 
liar și unele rezultate promițătoare,

- G. Raevșchi), 
t G. Corșatea),

6,06 m.)
- V. Vtil- 
lista pri-

tn 
se- 
pur 
tri-

(tactlvidual
JunUorI : 1.
T. BilcMs 
(M.I.B.C.); 
(M.UB.C.);
Al.

compus) : 
E, Wolf 

(M.CJMJC.) ; 
cat a Iț-a: 
Z. M. Stan-

Molnaa- (M.I.G.);

(M.I.GJ; X I. Diunitrach® 
cat a m-a: X D. zo.ta 

St. MoMvai (M.I.B.C.). 
general (pe ralnăstCTe): 1.

399,43 p.; 2. M.T.B.C. 395,47 p.; 
M.T.T. 388,43 p.

GIMNASTICA 
catieg. a Il-a 
(M.C.M.C.) ; 2.
3. F. Fabrfctas
1. AI. Szffiaghy 
cin (M.T.T.); X
cat. I. Juniori: H, E. Weltacr (M-I.BXt);
2. M, Ponta
(M.I.P.Ch.); 
(XT.T.); 2.
Clasamentul 
M.I.G.
3.

ATLETISM : băieți : K» m. plat —
1. A. Attain (U.C.E.C.O.M.) 11,7 sec. ;
2. S. Fleischer (M.I.C-.) 11,9 sec.; X D. 
Dragii (M.I.P.Cli.) 12,9 sec.; 400 m. plat: 
X G. EaevseM (M.C.) S5,l sec.; 2. G. 
lonesciu (M.T.T.) 584; 3. L Paul Ht

56,3 sec.; 1009 m. plat : L G. 
(M.T.T.) 2:44,8; 3. M. NilcMta 

2:45,6; X G. RaievscM (M.C.) 
lungime: L A. Adiam

(U.C.E.C.O.M.) 6,96 m.; 2. C. Kalogczl 
(M.I.G.) 6,95 m.; J. L. Nagy (M.I.B.C.) 
5,97 m.; Înălțime: 1. v. Vulpățlu
(M.T.T.) 1,7S m.; 2. P, Borna (M.I.B.C.) 
1,69 m_; 3. M. Sărac (M.CJW.C.) 1,69 m. 
greutate: 1. I. Rumlbacli (M.CJH.C.) 
1X79 m_; 2. L Toma (M. Mine) 13.24; 
X C. Mihăilesau. (M.LG.) 12,93; 4X100 tn-:

(M.I.G.) 
(wrșatea 
(M.I.G.) 
2:48,3;

q activitate"idoturismul
tare poate fi mult dezvoltată

patriei 
lanțului 
însorite

Minunate sînt meleagurile 
oastret De la înălțimile 
arpatic și pînă la țărmurile 
le mării, privirea iți este fermecată 
i peisaje neasemuit de frumoase, de 
icintătoare priveliști. Să cunoști toate 
ceste frumuseți, să cercetezi locurile 
torice care.ți vorbesc despre lupta 
rea pe care a dus-0 poporul tău de-a 
mgul veacurilor împotriva asupritori- 
v lui, să legi cunoștințe noi cu oa- 
leni minunați, cu adevărații eroi ai 
lelor noastre, sint datorii sfinte pen- 
■u tine, tinere muncitor, elev sau 
iident, ca șt pentru oricare om al 
luncii.
Statul nostru 'înlesnește tuturor cu- 

oașterea frumuseților, patriei, organi- 
■nd tabere pentru tineret la munte și 
t mare, trimițind in stațiunile de 
tihnă, situate în cele mai pitorești 

ri, sute de mii de cetățeni in fie- 
an. întreprinderile și instituțiile 

■ganizează excursii, iar Oficiul de 
urism dă posibilitate amatorilor de 
rumeție să-și satisfacă pasiunea. Mai 
(istă ’ însă o posibilitate, încă puțin 
dosită, de a se face excursii în co. 
ctiv fără cheltuieli mari: cicloturis- 
tul Este de acum cunoscut multora 
n locuitorii orașelor Cluj, Sibiu, Bu
ia, Sighișoara, Iași șa. avantajai 
sestui gen de excursii. Plimbările pe 
ire le fac • in zilele de odihnă pose- 
mi de biciclete din Sibiu (în fru- 
toasa Dumbravă), din -Buzău (la 
ut cu același nume), din Iași (la

Birnova), au căpătai de acum o tra
diție.

Mai sint insă multi, foarte rnulți po
sesori de biciclete din diferite orașe 
ale țării (exemplu bucureștenii merg 
duminica la Argeș sau la Snagov, 
cimpinenii la Doftana sau in locali
tățile apropiate de pe valea Prahovei) 
care fac aceste excursii in mod izolat, 
fie pentru că colectivele sportive „uiiti" 
să organizeze astfel de concursuri, fie 
pentru că așa s-au... obișnuit. In Bucu
rești comisia locală de ciclism a în
cercat de cîteva ori să întreprindă ast
fel de acțiuni, însă ele au eșuat pen
tru faptul că n-au fost suficient popu
larizate. Acum în timpul verii este 
necesar ca marile colective sportive 
de pe Ungă întreprinderi, comisiile lo
cale de ciclism și colectivele sportive 
sătești să organizeze activitatea de 
cicloturism. Ieșirile cicloturistice aduc 
avantajul că fiind organizate In co
lectiv se pot bucura de un succes 
deosebit aiit prin faptul că un ghid 
poate explica anumite amănunte cu: 
prilejul vizitării locurilor islorice, cit, 
și prin organizarea diferitelor întreceri 
sportive la locul de destinație. In ' 
sfirșit — un aii avantaj — drumul 
făcut în comun... este îndeobște mai 
scurt. Tot cu acest prilej pot fi atrași 
tinerii în practicarea ciclismului. In 
plus se aduce o contribuție efectivă la 
stringerca legăturilor de prietenii din
tre membru aceluiași colectiv.

L M.T.T. 47,8 sec; ; X MXG. 48,2 
sec. ; X M.C.M.C. 48,2 sec. FETE : 103 
m plat: 1. i. Gergieii (MJjB.CJ 13.5 ; 
500 m. plat: L L. MnitUrra (JU.B.C.) 
1:32,9; lungime: 1. z. Fotta (M.I.B.C.) 
4,46 m.; Înălțime; 1, z. WeeWs
(M.I.B.C.1 1,30 m.; greutate: 1. H.
MaxOliiiI (MJUP.Cll.) 9,79 im. ; 4x190 m_: 
M.LBX. 56,4. Fotbal: L M.IB.C, (Șc. 
pixrf. Hunedoara); X M.T.T. (șc. pnot. 
pașcani); X M.C.M.C. (șc. pn>i. Fienl); 
Volei (băieți) : M.I.B.C.; X M.T.T.;
X MiG.; fete: 1. M.T.B.C.; X
M.I.P.Gb.; 3. M. Comerț.

Comisia de organizare a oferit celor 
mai buni concurenți și echipelor cam- 
pidana, numeroase pnemii--'constând din 
cupe, plachete, diplome și echipament 
sportiv.

„Casa Scînteii"
de producție este ceaGimnastica ' 7

mai nouă activitate' sportivă de la 'ma
rele combinat poligrafic „Casa Scîn
teii". Practic, da se desfășoară doar 
de trei săptămîni, dar deși timpul este 
scurt, s-au realizat uuele lucruri fru
moase. Ele se datoresc în mare parte 
inițiativei tov. Nicolae Nițescu, secre
tarul comitetului de partid, coordona
torului tehnic al colectivului sportiv 
N. Dragnea și profesoarei de educa
ție fizică Didona Ursu.

Ca orice’ început, introducerea gim
nasticii de producție la combinatul 
„Qasa Scînteii” a fost primită de către 
unii cu oarecare rezervă. In plus, teh-

¥ ; i ‘ ' if) w

Victorioasă in toate medierile din cadrul turneutui final, reprezenta
tivei M.I.BiG.(șc. praf.‘Arad) i s-a ,decernat pe merit titlul de campioană 
a școlilor profesionale pe anul 1958. In. fotografie, o fază din ultimul meci 
al turneului susținut in compania echipei M.T.T.

(foto T. RO1BU)

nicienii sportivi de aci se aflau la.:- 
porțile until domeniu de ‘activitate cu 
totul nou. Do asemenea, se punea pro
blema dacă exercițiile vor putea începe 
cu cîteva minute înainte de program,, 
adică la ora 7, dacă muncitorii mai 
vîrstrucî vor înțelege utilitatea gimnas
ticii de producție ca mijloc de 
înviorare a organismului etc.

Primele sectoare în care s-a intro-i 
dus gimnastica de producție sînt: „ze
țăria" și ,,legătoria de artă". In fie-t- 
care dimineață și Ta ora 12 (cînd se 
observă apariția „punctului mort" în 
muncă) aproape 330 muncitori lasă lu
crul, pentru cîteva minute, și, în pre
zența profesoarei de educație fizică, 
și a instructorilor voluntari special 
pregătiți, încep exercițiile de învio
rare. Ele au devenit în 'acest scurt 
timp atît de îndrăgite și necesare 
muncitorilor, îneît o simplă întîrziere 
sau nerespectare a programului pro-; 
voacă multe discuții. „Gimnastica de- 
producție a fost primită cu multă 
bucurie de muncitorii secției noastre- 
— ne spune tov. Vasile 'Nicia, mun
citor la sectorul zețărie. Noi lucrăm 
tot timpul in picioare și avem nevoie 
de puțină destindere".

„Această nouă activitate sportivă, 
a completat tov. Ion Simian, din același 
sector, pe lingă faptul că dă munci
torilor mai multă vigoare contribuind 
la întărirea sănătății, are o influență 
pozitivă și asupra procesului de pro
ducție. lucru observat și în sectorul 
nostru".

Gimnastica de producție va fi ex
tinsă în curînd și în celelalte sectoare 
ale combinatului. De altfel, planul de 
perspectivă al colectivului sportiv pre
vede că pînă la 1 august toți munci
torii de la „Gasa Scînteii" să prac* 
lice gimnastica de producție.

R. CÂLARAȘANU

In prag, de vacanță,

Prin 3 școli Je Ia marginea Capitalei..^
De obicei, în reportajele noastre cu 

subiect școlăresd,- urmărim acti
vitatea instituțiilor de învățămînt 

cu vechi tradiții sportive. Uităm une
ori că mai există și alte școli, mai 
puțin cunoscute, dar care — cercetate 
— pot oieri aspecte dintre cele mai 
interesante, chiar și acum, la sfîrșitul 
unui an dc studii. Către ele ne-am în
dreptat nașii, deunăzi, în cadrai unui 
scurt raid, poposind, mai întîi...

~.în Ferentari

Pentru a. ajunge Iă școala medie 
nr. 27, am făcut o cate lungă 
de... 15' stații cir tramvaiul și

apoî am parcurs cîteva sute de metri 
printre cunoscutele blocuri muncito
rești, mîndria cartierului! La drept 
vorbind, drumul a meritat această os
teneală, pentru că am făcut cunoștință 
cu lucruri plăcute. O singură nemul
țumire însă: în principalul scuar al 
acestui frumos grup de clădiri, un ba
zin de înot privește uscat și gol tre
cătorii, îri speranța că i se va'da, în

După primul campionat pe țarăjentrtt copji

itletism „în miniatură" ? Nu, atletism pur și simplu I
Pe cei care și-au închipuit campio- 

atul de atletism al copiilor ca o 
•oacă de-a atletismul" și nu o com- 
diție sportivă în toată legea, i-aș fi 
;fiit duminică dimineața, pe stadio- 
ul Tractorul din Orașul Stalin, la 
’■trecerile celor mai buni atleți-copii 
n țară. I-aș fi poftit s-o vadă pe 
laria Vaida, care are abia 13 ani, 

făcut cunoștință cu atletismul de 
teva luni de zile și totuși se uită 
^răbdătoare la ceas, întrebîndu-l pe 
adislau Kiss, antrenorul: Loți baci, 
i încep încălzirea?"... I-aș fi sfătuit 
î asculte și ei „declarația" lui Ste
rn Sgîndea, un puști din Rrn. Vil- 
'.a, clasat al doilea la săritura în 
tălțime: „Aoasă am sărit 1,54 dar 
ici n-am reușit decît 1.48. De ce? 
-am fost obișnuit să concurez pe un 
■ig ca cel de azi și apoi am avut șf 
;bră..." — Temperatură!? „Nu, nici o 
imperatură. Febră de concurs, trac, 
■jri, în dormitor, toți se lăudau că 
ir 1,60. Și i-am crezut pe cuvînt și 
i-am speriat...".
Pe cei care au văzut in camplo- 

atul de atletism al copiilor doar o 
greabilă manifestare pentru „cel 
lici", i-aș fi rugat să urmărească cu 
(enție. duminică dimineață, pe fina-

liștii de la Orașul Stalin. Să se uite, 
bunăoară, la Ștefan Sttoe,, an băiețaș 
de.o șchioapă din București care are
l, 42 m., sare tot atîta la înălțime, 
dar cu o „rostogolire ventrală" atît' de 
perfectă incit ar putea servi de mic 
mine ca exemplificare a unei lecții 
cu această temă la I.Q.F.; să se uite 
și la Nicolae Matei, un băiat dej 14 
ani, tot din București, dotat cu. un 
fizic ieșit din comun (1,82 m. înăl
țime, 90 kg. (!) și care aruncă 'greu
tatea cu un stil ee vrea să semene cu 
al lui O’Brien; să nu-i scape din ve
dere nici pe. Alexandru Ciocan (1,60
m. la înălțime, la 14 ani), pe Ha- 
neș Wegend (7,8 sec. pe 60 m.) pe 
Simona Dăscălescu și Mirela Vlăs- 
ceănu (1,36 rh. la înălțime). Să le 
privească și pe Gerlinde Scherer (care, 
respectind tradiția începută de sora ei 
Erika promite să devină o bană arun
cătoare) și pe Ileana Stoica, autoarea 
unui excepțional 46,1 sec. pe 300 m.

Mi s-ar ’ puted spune: bine, dar la 
urma urmei, cine sînt aceștia pe care 
i-ai tot poftii să vadă, să urmărească, 
să nu scape din vedere, etc. întrece
rile de atletism pentru copii de ta 
Orașul Stalin? Nu este toată lumea 
convinsă că acest campionat repre-

zintă — în ciuda faptului că se adre
sează copiilor — o acțiune foarte 
serioasă?

Ei bine, nu toată lumea este con
vinsă de aceste lucruri. Și voi da doar 
două exemple. In primul ritul activiștii 
U.C.E.S. din Orașul Sialin. Nici unul 
n-a binevoit să vină pe stadion, la 
campionatul copiilor. In intreg orașul, 
nici un afiș n.a anunțat competiția. 
Tribunele au fost goale, dezolant de 
goale, deși acolo am fi dorit atît de 
mult să.i vedem pe, copiii din Orașul 
Stalin veniti să asiste la întrecerile 
celor de o' seamă cu ei din întreaga 
țdră. Un alt exemplu: activiștii de 
la consiliul regional U.G.F.S. Ploești. 
In această regiune s-au organizat fa
zele preliminarii ale campionatului, 
pentru copii. Și s-au cheltuit bani 
pentru asta. Totuși, ta ’ ’
Orașul Stalin au venit 
tițe, singure. Unde au 
realiști? etc.

...De unde se vede 
campionat republican pentru copii n-a 
fost înțeles peste tot așa cum trebuie. 
Ceea ce nu ne împiedică să-l consem
năm. ca pe o frumoasă inițiativă și 
realizare a F.R.A.

‘ \ jț. MANOLIU.

curînd, utilizarea pentru care a fost 
creat Am lăsat bazinul cu... nemul
țumirea lui (o va auzi oare admini
strația blocurilor?) și am pătruns în 
holul școlii. Prima întîlnire: un afiș 
care anunța serbarea de sfirșit de an. 
A doua:... atmosfera febrilă caracteris
tică perioadei examenelor finale. A 
treia: cu profesoara de limba romînă, 
Maria Dima, care a suplinit cu mult 
succes lipsa titularilor de educație fi
zică angrenați într-o serie de acțiuni. 
Ea- avea să ne povestească cu multă 
însuflețire aspecte dintr-o recentă ex
cursie. — Am vizitat Delta Dunării 
timp de trei zile, luîncl cunoștință la 
fața locului-cu frumusețile și bogățiile 
acestui pitoresc toc al țării. Nici nu vă 
închipuiți ce lecție utilă, vie, a consti
tuit această deplasare pentru toți ele
vii care au vizitat Tulcea, Sulina, Sf. 
Ghcorghe etc.

— Și acum ce proiectați?...
'-Ș Obișnuita tabără de curte la care 

sperăm să atragem o bună parte din 
tineretul cartierului și amenajarea unor 
terenuri de sport pe locul barăcilor din. 
apropierea școlii.

Și _cum clopoțelul anunța reîncepe
rea examenelor, am mulțumit profesoa
rei Dima pentru „cursul" ei suplimen
tar și după alte... multe stații de tram
vai am ajuns...

„.în Pantelimon
ici am găsit o școală nouă (nr.
29), cu o sală de gimnastică 
construită de curînd, cu o ma

gazie sportivă doldora de materiale și 
echipament (în mare parte pus la», 
naftalină), cîteva foi de cort proaspăt 
recepționate și o claie de pălării pen
tru soare. Semne evidente ale unei ac
tivități sportive care se încheie, ale 
alteia care îi ia locul. In plus, uu grup 
de oameni harnici, printre ei profeso
rii Alexandru Bemhea (matematici) 
și Mihâi Petrescu (ed. fizică) și cîțiva 
elevi care stabileau ultimele amănunte 
ale unei excursii demne de invidiat. 
Ce minunat traseu: București — Tg. 
Neamț —* Cheile Bicazului — Har
ghita-— Orașul Stalin — Cheile Dîm- 
bovicioarei — Rucăr —, Bucureștii To
tul parcurs în autocar de 40, elevi,și 
profesori, timp de 2 săptămîni, cti in
fima sumă de lei 20.

— ?!?
— Poarte simplu: restul cheltuielilor 

— cred că la asta se referă nedume
rirea dvs. — a fost suportat de direc
ția școlii și de secțiunea de invăță- 
mînt a raionului 23 August. De altfel, 
interesul pentru sport este evident la 
noi. Nu numai colegul meu, prof. Bem- 
bea sau profesoara de educație fizică

finalele de ta 
doar două fe- 

fost ceilalți fl

că acest prim

Aurelia Necștllescu l-ar putea atesta..- 
Na trebuie uitat că ministerul de re
sort ne acordă sprijin material în mul
te dintre acțiunile noastre.

Profesorul Petrescu ne arată un vast 
teren îngrădit pe care, în vara aceasta, 
se va construi prima bază sportivă ra
ională pentru școlari.

— Spațiu suficient, nu?
— Nu numai spațiu — am comple

tat noi — dar și mult, mult entuziasm: 
în muncă!

Același entuziasm aveam să întîlnim 
și la școala medie nr. 2...

...în comuna Militari
ei peste 2000 de elevi și eleve ai 
școlii își încheiau anul școlar cu- 
obișnuita serbare. Pe scenă, îrr

plină acțiune, un grup de gimnaste. La 
terminarea serbării, profesoara Ecateri- 
na Ghimbra aflînd rostul vizitei noastre, 
ne-a descris cu bogăție de amănuntei 
aspecte interesante din activitatea ele
vilor de aici, după care am vizitat 
baza sportivă a școlii. Despre aceasta 
însă nu prea avem cuvinte de laudă.. 
Ea cuprinde, mai întîi, un teren de fot
bal, dar care seamănă mai mult a mai* 
dan. Lipsa de fonduri împiedică trans
formarea acestui teren într-uri centru 
viu de activitate. Pistă de atletism nu 
există. Pînă și groapa de sărituri n-a 
putut fi realizată, din lipsă de... nisip- 
Să nu mai vorbim de sala de gimnas* 
tică, redusă la un simplu hol pardosit 
cu ciment (prezentînd mari riscuri de 
accidentare) și fără nici un sistem de 
încălzire. Și totuși, în ciuda condiții
lor insuficiente, majoritatea elevilor 
practică sportul cu mult avînt. Echipa 
de fotbal a cîștigat campionatul raio
nal școlar, iar o serie de tineri au ară* 
tat reale aptitudini pentru atletism^ 
gimnastică sau volei. Rezultate nesa* 
tisfăcătoare însă, față de numărul in»* 
'presionant de elevi, munca depusă dd 
profesoarele de specialitate și ajutoroB 
activ dat de directorul școlii, profi 
Mircea Caca, în același timp și pre* 
ședințele colectivului sportiv. Rezolva* 
rea? O mai mare atenție din partea, 
secțiunii de învățămînt a Sfatului 
popular al Capitalei, care ar trebui si 
pună la dispoziție, tn 
substanțial fond oferit 
preajma sfîrșitului de 
tic...

timp util, acel 
mereu doar în 
an calendaria*

N. MAR DAN
T. STAMA



^Internaționalele" de la Snagov—un succes deplin 
și o reușită verificare a canotorilor noștri

La sfîrșiful campionatului de viteză pe circuit

însemnări despre o competiție izbutită

pentru „mondialele" de

Campionii olimpici Simian Ismailciuc și Dumitru Alexe au ieșit învin
gători in concursul'international de la Snagov ații la fond cit și la viteză. 
* ' (Foto: 1. WELBER)

Binecunoscutul loc de pe Iacul 
Snagov, denumit „malul tăirtt“, a o- 
ferit — mai cuseamă duminică după-' 
amiază — aspectul unui mic port 
Bărci cu pînze, „universale", bărci cu 
motor, ambarcațiuni de turism pline 
de spectatori concurau aproape cu 
numărul celor ce asistau din tribună 
la sosirile din cadrul concursului in
ternațional de caiac-canoe. Aici, tri 
apropierea celor două balize spre care 
se îndreptau eforturile și... speranțele 
concurenților, am urmărit nu numai 
un spectacol sportiv terminat cu de
plin succes pentru culorile noastre, 
dar am putut constata o serie de lu
cruri referitoare la canotorii romînl 
și, mai cu seamă, am putut cunoaște 
impresiile și părerile antrenorilor 
care s-au ocupat îndeaproape de pre
gătirea canotorilor (Radu Huțan și 
K'icolat Navasart). Exemplificările lor 
„pe vin" au fost destul de concluden
te, ău îndreptățit încrederea în cei 
■care peste cîteva săptămîni ne vor 
reprezenta la „mondialele" de la 
Praga.

'-'UN bilanț net favorabil 
DAR... NU ACEASTA ESTE TOTUL

Un simplu calcut a! victoriilor ob- 
Ținu.'e de noi'îri’cfcle 15 probe ale con
cursului la care caii participat cano
tori din Austria, R.P. Polonă și țara

noastră ne duce la un rezultat foarte 
favorabil, pufin obișnuit: 14 locuri 1 
și o singură înfrîngere într-o probă 
In care puteam ieși destul de ușor 
învingători. Ne așteptam la un „scor" 
care să indice superioritatea noastră, 
deoarece ne prezentam la start cu o 
serie de sportivi de certă valoare șl 
alfii în plin progres. Lipsea doar du
blul campion olimpic Leon Rotman, 
nerestabilit complet după o hepatită. 
Victoria noastră a fost însă mult mai 
categorică decît credeam. Ceea ce 
contează însă în primul rînd, la o a- 
naliză mai atentă a comportării cano
torilor noștri, este nivelul satisfăcător 
al timpilor realizați în cele hiai multe 
cazuri de primii clasați deși în prima 
zi vîntul din fată a constituit un ad
versar neașteptat. Dar. mai îmbucură
tor este răspunsul pe care l-au dat e- 
chipele secunde întrebării pe care și-o 
puneau antrenorii înaintea concursu
lui: „Vor reuși „speranțele* să con
firme progresul arătat la antrenamen
te si în concursurile anterioare?" Ab
solut toate echipele secunde au dove
dit pe „teren" valoarea lor ascenden
tă. maturizarea lor. De exemplu, în 
canoea de dublu, atît la fond cît și 
la viteză, echipajele nr. 2 formate din 
Lavrenti Calinov—Achim Sidorov și, 
respectiv, Lavrenti Calinov — fchim 
Li pal it au fost serioase pretendente 1®

la Fraga
primul loc, fiind întrecute la mică di
ferență de reputații Simion Ismail
ciuc — Alexe Dumitru dar depășind, 
la rîndul lor, cu zeci de secunde, cite
3— 4 echipaje străine.

Și mai evidentă este această apro
piere de valoare la canoe simplu vi
teză. unde juniorul lgcr Lipalit a a- 
menințat aproape tot timpul locul 
fruntaș deținut de Serghei Filip. Li- 
paiit putea chiar să ciștige dacă a- 
vea culoarul degajat. Mulți 
spectatori s-au mirat de comporta
rea mai slabă a lui Ficlist Ditcov — 
clasat doar pe locul 3 — fără să cu
noască însă că acesta n-a concurat; 
In plenitudinea mijloacelor sale fizi§ 
ce. Aceleași lucruri tune și despre} 
garniturile secunde de caiac 2—500-ni. 
(Mihai Balint — Ion Sideri), caiac
4— 1.000 m. (P. Borisov, S. Andrees- 
cu, A. Mihai, C. Radulescu), caiac 
2—1.000 m. (M. Ivanov — Andrei 
Tănase).

Sportivii noștri au știut să ia con
ducerea de la început și — foarte im
portant lucru — și-au mărit avanta
jul insistînd cu multă forță și încre
dere. în finaluri. Este suficient să a- 
mintim impresionantul finiș al echi
pajului de caiac 4, de energia lui E- 
remia Oprea sau de modul _ în care 
fiecare component al ștafetei 4 x 500 
m. la caiac (Vernescu, Teodorov, O- 
prea, Anastasescu) a știut nu numai 
să-și mențină avantajul apreciabil a- 
sigurat după primul schimb, ci să și-l 
mărească neîncetat. Deci, acest spi
rit al întrecerii cu tine însuti, al ma
ximului de randament ilustrat con
vingător prin cifre și rezultate de ca
notorii romîni simbătă și duminică pe 
Snagov, ne face-să privim cu încrede
re apropiata lor evoluție în cadrul 
campionatelor mondiale de caiac- 
canoe de la Praga.

Firește, pentru a corespunde aces
tor așteptări, canotorii noștri (mai 
ales cei tineri) trebuie să muncească 
și deacum înainte cu modestia și 
perseverența care i-a ajutat să obțină 
rezultatele bune de pînă acum.

Ar fi de dorit ca la competițiile vi
itoare (ne referim în primul rînd la 
„Regata Snagov") să se organizeze 
excursii la care să ia parte cît mai 
mult tineret din întreprinderile Capi
talei pentru ca astfel să crească nu
mărul spectatorilor și (o dorim) al... 
canotorilor.

DAN GIRLEȘTEANU 
NEAGOE MARDAN

Duminică dimineață a luat sfîrșit 
Ia Orașul Stalin cea mai populară 
competiție motociclistă: campionatul 
republican de viteză pe circuit. De-a 
lungul celor trei faze, peste 50.000 
de spectatori au asistat la întreceri 
interesante, la dispute pasionante, 
care au evidențiat pregătirea parti- 
cipanților și. frumusețea acestui gen 
de probe. Fără îndoială că după o 
astfel de competiție sînt multe lu
cruri de spus. Din ele vom alege în
să numai cîteva — cele mai intere
sante diipă părerea noastră.

Organizarea. Fazele campionatului 
republican de viteză pe circuit s-au 
desfășurat, în ordine, la: Cîmpina, 
Tlirnuf Severin și Orașul Stalin. Fără 
discuție că organizarea cea mai bună 
a fost asigurată de* orășelul de pe 
valea Prahovei. Cîmpina a pus. Ia 
dispoziția concurenților cele mai bune 
condiții de concurs, le-a oferit., ttn 
traseu^, interesant și cu dificultăți 
care sad stimuleze pentru o pregăti
re, conștiincioasă. Iii} plus, un pu
blic;. r.uftferos și entuziast a creat 
întHxterîlar ambianța marilor concur
suri. Propunem Federației Romîne de 
Moto ca și. în campionatul' pe anul 
1959 să acorde colectivului sportiv 
„Poiana", di.n Gîmpina, cinstea de a 
organiza una din fazele campiona
tului, poate chiar pe cea decisivă. La 
Orașul Staling clubul Dinamo a oferit 
și el condiții bune- evidențiindu-se în 
mod deosebit prin-. stricta respectare 
a orelor de începere a' concursurilor. 
Cea mai slabă organizare a fost a- 
ceea de la Tur nu Severin. Comisia
locală de motociclism vă trebui să 
analizeze cauzele nereușitei întreceri 
din acest an pentru a evita pe viitor 
aspectele negative.

Concurenții. Scepticii au primit o 
grea lovitură: campionatul republican 
desfășurat la clasele sport s-a bucu
rat de tm succes deosebit, infirmînd 
supozițiile lor cu privire la calitatea 
disputelor, j In primul rînd prin nive
larea aproape totală a posibilităților 
materiale s-a dat prioritate pregătirii 
tehnice și tactice a concurentului și 
cunoștințelor lui în materie de pregă
tire a motocicletei. Campionatul a' a- 
vut o amploare deosebită prin parti
ciparea sportivilor din provincie care 
— la clasele sport — au făcut față 
onorabil într-o competiție de nivel 
ridicat (mărturie: St. Lazăr (C. S.

Noul record al lui A. Oanță pe 200 m. bras

Lugoj 5 iulie 19581 Pe un timp plo
ios și răcoros, impropriu pentru obține
rea unor rezultate" valoroase la natație, 
ADRIAN OANȚA (aflat și el în orașul 
de pe malurile Timișului, împreună cu 

■ ceilalți înotători din , Iotul republican) 
se îndreaptă, gînditor, spre locul de 
start, de unde, în. cîteva minute, se va 

-da plecarea .în cursa. de 200 m. bras.
„Mă temeamne-a mărturisit el 

la înapoierea sa în Capitală — că, in 
condițiile neprielnice de la Lugoj, voi 
raia ocazia de a îmbunătăți recordul 
republican, mai înainte ca el să împli
nească vîrsta de un an. (n.n. vechiul 
record al țării pe 200 m. bras: 2:43,7 
a fost realizat tot de Adrian Oanță la 
6 iulie 1957...).

Am plecat în cursă la fel de „tare" 
ca și săptămîna trecută, cu 1:17,0 (în 
„trecere" pe la 100 m.), dar am avut 
ceva mai multe resurse-* pentru cea -de 
a doua parte

va în continuare, nu în mod nejusti
ficat) și vom spune că cifra noului re
cord (2:43,0) ...a venit cu o oarecare 
întîrziere. Să eaplicăm. La 12 aprilie 
anul acesta, cînd A. Oanță a înotat

CELE MAI BUNE PERFORMANȚE 
MONDIALE ALE ANULUI:

1 Gatheroode (Australia) 2:39,5 
Z—3 Golovcenko (U.R.S.S.) 2:43,8 
2—3Masuda (Japonia) 2:41,8

4 Prokopenko (U.R.S.S.) 2:42,7
5 ADRIAN ----- ----- ~ -

mină) 2:43,0 
C—7 Utassy (R. 
6—7 iSVOZ.il (R.

s Yasnitki (U.R.S.S.) 2:44,0
9 Mukhin (U.R.S.S.) 2:44,2

10 Aracii (R.P.U.) * " '

I
T

*

OANȚA (R. P. Bo-

P. U.) 2:43,5
Cehoslovacă) 2:43,5

. VW»

.7 V
-- xC A-

x:

Adrian Oanță in cursa de la 6 iulie 1957, cînd a realizai pe 200 m 
bras timpul de 2:43,7.

a cursei. Am atins pere-

» 
RECORDULUI NA'flO- i 

PE 2W M. BRASS

2:45,0 (timp sfcamdard fixat la 1 mal 
1957, c8nd a rost interzis brasul sub 
apă)

2:44,8 Fefflx Heits (C.C.A.)
1957

2:43,9
1957

2:43,1
1957

2:43,0
195»
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■ tele bazinului în clipa în care cronp- 
. met rele se opreau la 2:43,0. (n.n. săp- 
itămîna trecută, Oanță nu obținuse de- 
<ît timpul de, 2:44,51.

Intr-adevăr, cu ajutorii cifrelor sta- 
,mistice este interesant de remarcat că 
Țbrasisful nr. 1 al țării noastre, își cal- 

,;ditulează performantele sale cu o preci- 
. izic matematică. Noi vom fi însă mai 

«texigenți (după emu se va putea obser-

I
J.
un 200 m. bras în 2:39,8 (Cupa Titu 
Groza dar în bazin de 33,33 rn.) ne-am 
permis să anticipăm că acel 2:39,8 
valorează în bazin de 50 m. în jurul 
lui 2:42,0. Sau mai precis; 2:41,2 , ți- 
nînd cont de cele două întoarceri în 
plus ■= 1,4 sec, avantaj. Mai scriam 
atunci: „fără a supraaprecia posibili
tățile campionului nostru, putem afirma 
cu certitudine că A. Oanță în formă 
maximă (am dori-o în timpul campio
natelor europene) este capabil de re
zultate foarte apropiate de 2:37,0 — 
2:38,0 în bazin de dimensiuni olimpice 
(50 m.). Nu este nimic exagerat pen
tru acest înotător, care (n-ați știut 
desigur) parcurge 200 m. numai 
ajutorul picioarelor, în timpul

...............................
Or, de atunci, de la 12 aprilie, și 

pînă de curînd, A. Oanță și-a neglij'at 
pregătirea sa de înotător (preferind să 
j’oace numai polo pe apă), a „sărit" 
peste o perioadă destul de lungă de 
pregătire specifică probei sale, fapt 
pentru care speranțele îr-dreptățite ale 
tuturor specialiștilor noștri la un re
zultat în jurul lui 2:37.0—2:38,0 au 
început să mai scadă. Neplăcut dar... 
adevărat, căci abia zilele trecute sta
tisticienii și-au notat în scriptele lor

2:44,4

CU 
de

ca record mondial (2:36,5) timpul îno
tătorului australian Gathercole... aflat 
anul trecut pe o treaptă mai jos decît 
Adrian Oanță în ierarhia celor mai 
buni brasișii din lume. Cu toate 
acestea, recordmanul țării noastre 
este capabil să ne aducă o victo
rie romînească la campionatele eu
ropene de natație programate între 
30 august și 6 septembrie la Buda
pesta; pe continentul nostru sînt 
foarte puțini brasiști mai talenfați decît 
el, iar t;mp pentru performanțe și mai 
valoroase a rămas suficient. Cu o sin
gură condiție: Adrian Oardă să-l fo- 
loseriscă judicios/

GH. NICOLAESCU

Categoria B la polo

Meciurile disputate ierj în 
și în țară în cadrul etapei 
campionatului categoriei B 
pe apă. s-au terminat cu următoarele 
rezultate :

Progresul Gospodării București — 
Industria Lînii Timișoara 5-1 (2-0).
Aii marcat: Neacșu (3), Șt. Mihai și 
Mărculescu pentru învingători și Ren
ter pentru învinși. Voința Oradea — 
Voința Timișoara 5-8 (4-6); Voința 
Tg. Mureș — C.F.R. Arad 3-6 (2-1)111; 
Fe'oviiarul Timișoara — Metalul Cluj 
0-7 (.0-2); Proplresuil Cluj — C. S. O- 
rad-a 0-10 (0-5); Rapid Cluj — C.F.R. i 
Cluj 2-3 (1-2). _ I

(foto TH. RO1BU)

Capitală 
a 11-a a 
(Te polo

Oradea) locul III la 125 cmc; Nidia 
Păscuțiu (Voința Timișoara) locul 
111 la 150 cmc; L. Gherson (C. S 
Oradea) locul II la 250 cmc, ș.a.) 
Actuala formulă de disputare a cam
pionatului a stimulat tineretul, asi- 
gurîndu-i-se posibilitatea de a con
cura în întreceri după un stagiu in
discutabil mai mic decît acela de k 
categoriile curse. La capitolul cvi 
dențieri- putem cita numele următori 
lor alergători: C. Nedelcu (Dinamo) 
St. Lazăr (C.S. Oradea), I. Popa (Di 
namo),C. Poloh'kay (C.S. Oradea) 
T. Popa (Dinamo), I. Willms (Voin 
ța' Tim.), O. Baicu (Rapid), Al. Teo 
dorescu (Metalosport), L. Ghersor 
(C.S. Oradea), St. Florian (Răpii 
Pl.), E. Heinrich (CCA), C. Rado 
viei (Metalul), Al. Huhn (CCA), N 
Buescu (Rapid), Gh. Voiculesc 
(CCA), G. Mormocea (CCA), M. Dă 
nescu + Al. Huhn (CCA), S. Ște 
fan 4- 1. Gavriilă (Dinamo), I. iones 
cu + T. Kestenheimer (Dinamo) 
Venera Vasilescu (Metalul), Nidi. 
Păscuțiu (Voința Tim.), Maria Hies 
cu ‘ (Metalul).

„Cupa F.R.M.". Concomitent ci 
campionatul s-a desfășurat și întrece 
rea pentru „Cupa F.R.M." la clasei 
pînă la 250 cmc și pînă la 500 cm 
curse. Cîștigătorii întrecerilor sînt 
N. Buescu (pînă la 500 cmc) și C 
Nedelcu (pînă la 250 cmc).

lî. NAUM

Dinamo București a cucerii
„Cupa de vară” 

la baschet masculin
© Competiția organizată de club 

Olimpia și dotată cu „Cupa de vârf 
a continuat duminică seara cu de: 
fășurarea ultimei etape a întrecerii! 
masculine. Metalul a cîștigat doi 
puncte prin neprezentarea echip 
IPGG, c'are a comis prin aceasta t 
gest surprinzător și total- reprobab 
Echipa Dinamo București ă jucat < 
Olimpia, de care a dispus cu ca teg 
ricul scor de 81—64. Prin această vi: 
torie Dinamo s-a clasat pe primul h 
cucerind „Cupa de vară" oferită < 
organizatori.

In general, meciurile disputate 
nocturnă pe terenul C.S.IJ. s-: 
bucurat de un frumos succes, au co 
stituit o bună propagandă și un m 
loc potrivit de prelungire a activită 
competiționale. Echipele feminine, ca 
din cauza deplasării formației Con 
tructorul în U.R.S.S., nu au mai j 
cat de două săptămîni, își rei'au într 
cerea probabil Ia siîrșitul' acești să 
tămîni

• Prin înfrîngerea suferită de 
ința Tg. Mureș în Capitală, în ia 
echipei bucureștene ICAB, în seria 
a campionatului categoriei B nu 
mai rămas nici o echipă neînvins 
In seria a II--a,în schimb, Știința Cr 
iova și Torentul Galați conduc în cl 
samente, după 4 și respectiv 3 joci 
cîștigate, fără să fi suferit nici o î 
frîngere. Iată rezultatele înre.gistra 
în etapa de duminică: seria 
IC-AB—Voința Tg. Mureș 60—f
Voința R. Vîlcea—Voința Sștu Al." 
53—53; seriaall-a: Aurul Negru P 
ești—Torentul Galați 54—68; Ș'iir 
Craiova—Progresul Roșiorii de Ve 
63—42; Farul Constanta—Politehni 
Orașul Stalin 71—72

Călăreții romîni se pregătes 
pentru întrecerile de la Moscov 1

Sportul călare se află în plină acti 
vitate. In prezent, echi-pa de tineret 
C.S. Recolta se află în R.P. Ungară, 
unde a susținut o întîlnire cu echipa 
M.E.D.O.S.Z.,; centrele de călărie de 
la Iași, Sibiu, Craiova, Arad etc. des
fășoară o intensă activitate, iar călă
reții de la C.C.A., Dinamo București, 
Victoria, Dinamo Ploești și Recolta 
București se pregătesc să ia startul 
nu peste mult timp, într-un 
curs republican.

Ce fac călăreții fruntași? 
sul l-am aflat zilele trecute 
făcut o vizită la terenul de 
ment din Calea Plevnei 
găsit în plină activitate, 
nr. 1, dună cum ne spuneau antreno
rii G. Nicolescu și P. Kirculescu. îl 
constituie întrecerile hipice de Ia Mos
cova organizate cu prilejul Expoziției 
Unionale. La acest concurs țara noas
tră va fi reprezentată la probele de 
obstacole și dresaj. Selecționerii aii în 
vedere — printre alții — pe următo
ri călăreți: Mihaî Timu, Gh. Antohi, 
’’ Pinci't. V. Băriiticeami. Gh. Teo
dorescu N. Mihalcea, 1. Oprea Ale-

nou eoni

Răspun- 
cînd am 
antrena- 

unde i-am 
Obiectivul

xandru Longo, Gh. Langa și Consta 
tin Vlad.

De fiecare dată, întîlnirile din*, 
călăreții romîni și sovietici au pri 
iuit întreceri spectaculoase îndeose 
la probele grele și la „Cupa Națiut 
1or“. In momentul de față, călare 
romîni dețin o formă destul de ,b 
nă ceea ce ne îndreptățește să crede 
că în întrecerile de la Moscova, ca 
vor avea loc între 21 și 27 iulie, 
vor reuși să obțină performanțe fr 
moașe. Și apoi rnai e vorba și de 
revanșă: la concursul interna-țiQm 
desfășurat anul trecut la Bucureș 
talentata călăreață Tatiana Kulicoy 
caia a "întrecut la proba de categor 
grea pe toți bărbații specialiști ai 
cesfei probe, echipa Uniunii Sovie 
ce a cucerit „Cupa Națiunilor", i 
în întrecerile hipice de la Leipzig 
desfășurate tot anul trecut — călăi 
țul romîn Gh. Teodorescu l-a întrec 
întreba olimpică pe rutinatul călăr 
soyietic Filatov. Cine va reuși să 
revanșeze anul acesta? O vom al 
o dătă cu întrecerile de la Moseovs 

X" ■" " " (0_ s
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Știința Timișoara a cîștîgat 
datorita puterii de lupta 

și unei tactici bine aplicata
— Comentarii pe marginea finalei Cupei R. P. R, —

Noul regulament privind trecerea jucătorito 
de fotbal dintr-un colectiv (club) in altul

Cu finala Cupei R.P.R. și ultima astfel sarcina tactică, aceea de a se 
apăra organizat pe un spațiu cît 
mai restrîns: înaintașii au căutat să 
rezolve situațiile mai mult indivi
dual decît colectiv, conducînd prea 
mult balonul pe spații bine păzite de 
timișoreni: ei au jucat mingea pe

ietapă din categoriile B și C s-a în
cheiat sezonul oficial de fotbal, echi
pele lnînd o meritată vacanță pînă la 
24 anglist, cînd urmează să-și reîn- 
ceapă activitatea compe’tițională pe 
anul 1958—59

Eirește că în ultima duminică de 
fotbal oficial, meciul care a atras 
cel mai mult atenția spectatorilor a 
fost Progresul—Știința (finala Cu
pei).

Finala însă. n-a satisfăcut din 
punct de vedere tehnic; în schimb 
a abundat în momente de luptă dina
mică intensă, care au ținut încor
dată atenția spectatorilor și au făcut 
incert pînă în ultimele secunde de 
joc rezultatul de 1—0 fixat în min. 
37.

„Jocul a fost de nivel tehnic mo
dest— ne spunea ieri tov. 1. Stoian. 
secretarul general al federației. -• 
De fapt, meciul a fost aproape tot 
timpul o luptă înverșunată între apă
rarea ermetică și organizată a Ști
inței și atacul învălmășit și lipsit dr; 
orientare al Progresului. E adevă
rat că acesta a dominat mult, dar stu
denții timișoreni s-au apărat foarte 
bine și în plus au atacat mai sim
plu și mai periculos, creîndu-și si
tuații de gol mult mai clare decît 
bucureștenii. Știința a meritat vic
toria".

Observație justă care fixează as
pectul general al acestei întîlniri fi
nale. In fond, la aceasta s-a rezu
mat revanșa Știința— Progresul: la 
o luptă continuă — dar nu lipsită 
de faze palpitante — între apăra
rea timișorenilor și atacul bucurește- 
nilor. 
taxată 
studei 
duel.

„N

ne este teamă că la fel ca toate ce
lelalte, va rămîne nefolositâ. Pentru 
că jucătorii noștri ne-au cam obișnuit 
cu indiferența lor, în fața căreia se 
topesc și cele mai insistente inter
venții ale antrenorilor*

De data aceasta, reproșul nu li se

Mai bine organizată, mai re- 
știind ce vrea, apărarea 

a reușit să cîștige acest.
C io cea (Progresul) — în st în ga — a intervenit la timp pentru a 

respinge balonul din picioarele lui Cădariu (Știința) — în dreapta — și 
odaia cu el și un atac al timișorenilor.

mai este nevo-ie să 
turisea antrenorul 

teamă de 
luat toate 

un rezultat 
ne-am in-

Federația romîna de fotbal nc-a 
trimis spre publicare următorul text 
al regulamentului de transferare a 
jucătorilor:

Art. 1. — Transferarea jucătorilor 
dintr-un colectiv (club) în altul se 
poate face în caz de schimbare a locu
lui de muncă sau de învățătură, de în
corporare în armată sau de lăsare la 
vatră.

Art. 2. — Transferarea jucătorilor se 
face:

a) o singură dată pe an, între 10 și 
31 iulie, indiferent de categoriile, de jos 
în sus și invers, sau în cadrul aceleiași 
categorii.

b) în tot cursul anului de la caz la 
caz cu aprobarea Biroului Federației 
Komîne de Fotbal, pentru:

— jucătorii militari care se încorpo
rează pentru satisfacerea serviciului 
militar sau se lasă la vatră;

— jucătorii studenți care intră în fa
cultăți sau institute superioare sau care 
au absolvit studiile în facultăți sau in
stitute^

Nu fac parte din această categorie 
jucătorii:

— care se angajează în serviciile 
M.F.A. și M.A.I.;

— care se transferă pe linie de produc
ție de la M.F.A. sau M.A.I. în alte sec
toare de muncă; •

— studenții care sînt exmatriculați din 
facultăți sau institute;

— studenții care își întrerup studiile 
sau care se reînscriu într-o facultate sau 
Institut;

— care în timpul serviciului militar 
sau studiilor sînt mutați într-o altă lo
calitate.

c) în tot cursul anului, de jos în sus:
— maximum 3 jucători pentru colec

tivele (cluburile) de categoria A și B.;
d) între 1—20 ianuarie pentru jucăto- 

toiii care timp de 6 luni nu au partici
pat la nici un joc de campionat sau 
•Cupa R.P.R. la colectivul (clubul) de 
unde pleacă.

Art. 3. — Transferarea în alte locali- 
tați a jucătorilor care nu au împlinit 18 
ani nu se poate face decît în caz de 
schimbare a reședinței părinților sau a 
locului de Învățătură, dovedite cu acte 
oficiale, și în baza dezlegării date de 
colectivul (clubul) de la care pleacă.

in aceeași localitate un jucător junior 
se poate transfera, în termen, de la un 
colectiv (club) la altul numai în baza 
dezlegării dată de colectivul (clubul) de 
la care pleacă.

NORMtE DE TRANSFERARE

Art. 4. — Un jucător nu poate semna 
valabil decît o singură cerere de trans
ferare. Jucătorul care semnează cereri 
de transferare pentru două sau mai 
multe colective (cluburi) va 11 suspen
dat pe timp de 12 luni, cererile de 
transferare vor fi anulate, iar jucătorul 
va rămîne legitimat pentru vechiul său 
colectiv (club).

Jucătorul care, după ce a semnat pen
tru un colectiv (club) și numai pen
tru unul, renunță în termenul de tran
sferări la această semnătură prin carte 
poștală recomandată adresată’ secretaria
tului Federației, revenind la colectivul 
(clubul) de origină, va fi pedepsit cu 
suspendare pe 3 luni, rămînînd legiti
mat pentru vechiul colectiv (club).

Pentru transferarea jucătorilor care se 
încadrează la art. 2 lit. a, L, c și d, sînt 
necesare următoarele acte:

1. cererea de transferare semnată de 
jucător

2. dezlegarea dată de vechiul colectiv 
(club)

3. adeverința de încadrare în produc
ție.

4. carnetul de legitimare de la veciul 
colectiv (club)

Pentru transferarea jucătorilor care 
se încadrează la art. 2, litera b, sînt ne
cesare următoarele acte, în locul celor 
de la punctele 2 și 3 din aliniatul d!e 
mai sus:

a) dovada de încorporare sau lăsare 
la vatră

b) dovada de intrare în facultate sau 
institut sau dovada de absolvire.

c) dovad’a din partea vechiului colec
tiv (club) din care să rezulte că jucă
torul nu mai are nici un fel de obliga
țiune.

d) în cazul jucătorilor care se lasă la 
vatră sau cei care absolvă o facultate 
sau instituit este necesară pentru tran
sferarea lor, și dovada de încadrare în 
producție la noul colectiv (club).

Pentru transferarea jucătorilor care se 
încadrează la art. 2 literă d, mal este 
necesar să se prezinte o adeverință eli
berată de U.C.F.S. respectiv din care 
să rezulte că nu a participat la nici un 
joc de campionat sau Cupa R.P.R. în 
ultimele 6 luni.

In cazul transferărilor pentru clubu
rile constituite pe puincipiui teritorial,

din adeverința de încadrare în produ< 
ție trebuie să se constate că jucăton 
în cauză își exercită profesiunea c 
bază într-una din întreprinderile sa 
instituțiile de pe raza teritoriului re: 
pectlv.

Art. 5. — Prin derogare de la normei 
de mai sus, Biroul Federal are latiti 
dinea de a aprecia obligativitatea de: 
legării pentru transferările în interej 
loturilor reprezentative și pentru în1 
rlrea colectivelor (cluburilor) din cat< 
goria A. In toate aceste cazuri este n» 
cesar avizul tehnic al Colegiului Centr. 
al Antrenorilor.

Totodată, Biroul Federal are latitud 
nea de a refuza transferarea cu drept c 
joc imediat cerută în baza art. 2 lit. 
dacă este vorba de trecerea unor el 
mente bine dotate de sus în jos, care . 
putea periclita normala dezvoltare a • 
cestor jucători, sau dacă constată < 
transferările cerute ar duce la dernati 
rarea unei competiții aflată în curs c 
desfășurare.

Art. 6. — Prezentarea tuturor actel 
enumerate la art. 4 este strict oblig 
torle în termenul prevăzut de regul. 
mentul de transferări. Lipsa unul act 
trage neînregistrarea cererilor de tra 
sfeirâre.

Art-. 7.'— Jucătorii aparținînd coleci 
velor (cluburilor) desființate se vor co 
sidera jucători noi și se vor putea I 
gitima în tot cursul anului la orice c 
lectiv (club) la alegerea lor, de la da 
la care desființarea colectivelor (club 
rilor) este avizată U.C.F.S. raional s. 
orășenesc competent. •

Pe baza avizării de desființare, Fed 
rația va șterge din evidența sa pe juc 
torii colectivelor (cluburilor) desființa

Colectivele (cluburile) care înaintea 
forme pentru jucătorii care provin 
la colective (club'uri) desființate, da 
jucătorii vin din alt raion sau oraș, v 
prezenta și o adeverință de ia U.C.F 
raional sau orășenesc respectiv, în ră 
căruia a activat colectivul (clubul) d< 
ființat, în care să se specifice data 5 
registrării desființării colectivului (ci 
builui).

Art. 8. — Jucătorii pentru care colt 
tlvele (cluburile) lor nu au prezentat 
viza anuală carnetele timp de 2 a 
pierd calitatea de jucător de fotbal 
acestor collective. Acești jucători vor 
considerați ca jucători noi și se v 
putea legitima în tot cursul anului 
orice colectiv (club) la alegerea lor, 
la data la care au obținut de la Fedei 
ție anularea înregistrării lor ca jucăt< 
ai vechilor colective (cluburi), pent 
nevizarea carnetelor pe timp de 2 a

Art. 9. — Jucătorii care nu au lt 
parte la nici un joc oficial (campioi 
sau Cupa R.P.R.) în curs de 2 ani îi 
pliniți, socotiți de la data ultimului j< 
chiar dacă au avut viza anuală pe c« 
net, sînt dezlegați de drept de coled 
vul (clubul) lor șl se vor considera 
jucători noi. Ei se pot legitima în 1 
cursul anului la orice colectiv (club) 
alegerea lor, făia dezlegarea vechi 
colective1 (cluburi), cu condiția de a pi 
zenta o diată cu acteiLe de legitimare 
noul colectiv (club), dovada scrisă c 
partea U.C.F.S. regional, raional sau 
rășenesc în evidența căruia figures 
colectivul (clubul) respectiv, că nu 
luat parte la nici un joc oficial timp 
2 ani, indicînd și data ultimului joc 
care a luat parte.

Art. 10. — Jucătorii care fac pai 
dintr-un colectiv (club) sau dtntr-o s< 
ție a unui colectiv (club) care s-a con' 
sat în cursul anului cu un ălt colec 
(club) sau cu o secție a unui alt col< 
tiv (club), devin de drept membri 
colectivului (clubului) sau ai secției n 
rezultate di^ comasare, pentru care 
drept de joc imediat. Colectivul (club 
rezultat din comasare va prezenta sp 
avizare U.C.F.S.-ului regional, raioi 
sau orășenesc respectiv, procesul v< 
b?J de comasare aprobat de consili 
celor două colective (cluburi) comasa 
In baza acestui proces verbal, Federal 
va face mențiunile necesare în carr 
tele și fișele jucătorilor ambelor cole 
live (cluburi) care, au fuzionat, preze 
ta te de noul colectiv (club). Jucăto 
.pentru care nu se prezintă în termen 
5 zile de la data avizării comasării 
către U.C.F.S. regional, raional sau o» 
șenesc, carnetele pentru a li se specifi 
mențiunea comasării, se consideră d.t 
legați de la colectivul (clubul) nou, î 
zultat din comasare, și devin liberi 
se legitima în orice alt colectiv (clc 
la alegerea lor, ștergîndu-se d'in eo 
troale și considerîndu-se ca jucăti 
noi.

Art. 11. — De valabilitatea actelor c 
puse privind legitimarea și transferar 
jucătorilor dintr-un colectiv (club) 
altul sînt direct răspunzători jucător 
respectiv și noul colectiv (club).

Art. 12. — Orice alt regulament 
abrogă la data intrării in vigoare 
prezentului regulament.:I

(foto T. ROIBU)
adresează și timișorenilor pentru că 
ei au aplicat întocmai o tactică sta
bilită și cîștigînd au dat — în acest 
aglomerat sfîrșit de sezon pentru ei — 
o satisfacție și încă una deosebit de 
mare, numeroșilor lor suporteri și în 
primul rînd timișorenilor.

spun
Ditncă

Schileru — 
acest meci, 
măsurile pentru a scoate 
bun. Jflj stabilirea tacticii 
spira txjo.arte mult din tactica echi
pei 
returul disport la Timișoara. Mijlo
cașii au primi 
respectat întocmai 
să-l dubleze pe Codreâ 
centrul din fața porții, un 
de altfel și cei mai periculos 
cânți ai Progresului; Ozon și Dinu- 
Jescu. Iar.- atacul a avut îndrumarea 
să acționAe cit mai simplu pe con
traatac, riiunțînd de data aceasta 
la înaintarehkxu două vîrfuri. Și cum 
s-a văzut, j<KhJ nostru astfel orga
nizat Ai dublat \de calm, prudență, 
dar și\de mare putere de luptă, a 
reușit“A

Intr-ajft 
cîștig de 
nu-i mai 
sărut 
buție. 
si un ii 
rește 
greșit, 
sului. 
pentru 
leșteniloi 
măsură 
mulți jucfetori, 
put joculĂ atît de încrezuți de parcă 
ar fi avutlmeciut „în buzunar" și nu 
aveau de Xîndeplinit decît o simplă 
formalitate.’ 
inadmisibilă 
experiența 
Mofdoveanu

mi-a fost 
ne-am

Belgrad aplicată în

arcina — și ei au 
îndrumările 

acoperind 
activau 

ata-

.văr, tactica Științei a avut 
Xcauză în acest meci, dar 
jrtjțin adevărat că și adver- 

it partea sa de contri-a1a
Dacă Ytuiienții au rezistat pre 

puternice, aceasta se dato- 
și autaeîncrederii și jqpulai 
în special al atacului Progre- 

Este cît se poate de limpede 
jBoi că comportarea 

a fost influențată 
acel 7—0. l-am 

atunci cînd

bucu- 
în bună 

văzut pe 
au înce-

La această atitudine — 
la jucători de valoarea și 
inui •

sau
Ozon, Dinulescu, 
Smărăndescu — 

s-au adăugi t și greșeli tactice care 
la pierderea meciului.au concurat la pierderea meciului. 

Atacul s-a 'aruncat, fără orizont, a- 
supra apărării studenților, ușurîndu-i

(

Pe marginea unui
căt
ate 

me- 
cei 
ve-

sus, a vânt a jind pe apărătorii adverși 
și au înghesuit jocul, ignorînd tot 
timpul desfășurarea lui cît mai mult 
pe extreme. Jucind astfel — neclar șl 
imprecis (lipsa Iui Mateianu — o- 
perat — s-a resimțit într-o măsură) 
— înaintașii n-au făcut altceva decît 
să ușureze sarcina apărării adverse. 
Desigur, o nouă experiență care P. GAȚU

Clasamentele
SERIA I

1. CJF.R. laș- 26 19 4 3 67:19 42
2. Dioiamao Brâilia 26 14 9 3 51:22 37
3. Victoria Tecuci 28 14 5 7 34:26 33
4, Locomotiva Piașcami 26 12 7 7 42:26 31
5. Știința Galați 26 8 9 9 43:35 23
6. Sp. Mun. RSdăiuți 26 9 7 10 36:36 25
7. PeltroH'Uj Mfoimeșiti 26 10 5 11 34:67 25
8. Textila Buhiuișî 26 10 4 12 35:36 24
9. Giloria Dorohoii 26 8 8 10 36:45 24

10. Steaua Roșie Bacău 26 9 5 12 25:35 23
ÎL Știința I.M.F. Iași 26 7 7 12 24:41 21
12. Textiiia Botoșani 26 7 6 13 34:48 20

.13. Rulmentul Birlad 26 6 7 13 22:56 19
14. Gituzul Tg, Ocna 26 6 3 17 19:40 15

SERIA A II-A
1. Metalul Titanii Buc 26 19 5 2 .71:25 43
2 Metanul Tîrgoviște 26 17 2 7 70:28 36
3. Cair.pați Sinaua 26 14 4 8 74:44 32
4 Torpedo 26 11 7 8 45:34 29
5. șamt. N, Constanța 26 11 5 10 39:38 27
6. Rafinăria 4 Cîmpina 26 11 4 11 56:55 26
7. Gloria C.F.R. Galați 26 9 7 10 38:37 25
8. Ancora Galați 26 10 5 11 35:36 25
9. IMUM Medgidia 26 10 4 12 36:39 24

10. Confecția București 26 10 3 13 33:41 23
11. Sinteza Victoria 26 10 3 13 35:51 23
12. Ddinamo Pitești 26 9 3 14 30:46 21
13. Olimpia Giurgiu 26 7 4 15 38:68 18
14. Petrolul Pitești 26 4 4 18 27:85 12

SERIA A III-A
1. Știința Craiova 24 15 4 5 46:17 34
2. Unirea Rm. Vîlcea 24 15 4 5 59:23 34
3. M-eit. Otelul Roșu 24 14 1 9 44:32 29
4. Aurul Brad 24 10 6 8 36:28 26
5. C.F.R. Tr. Severin 24 10 5 9 44:36 25
6 Dunărea Corabia 24 10 4 10 33:37 24
7. Feroviarul Oraiiova 24 10 3 11 42:40 23
8. U.M, Cugir 24 9 4 11 32:37 22

categoriei C
24
24
24
24

35:46 21 
36:39 20
22:39 18 

3 15 22:61 15

9. Flacăra Tg. .Jiu 
M. Olimpia Beșița 
11. Imlagrara Arad

12. Flacăra Orăștie
SERIA A

1. Gloria Bistrița
2. FI. roșie Oradea
3. Arieșul Turda
4. Răpid Cluj
5. Voința Tg. Mureș
6. Dinamo Baia Miare
7. Textila St. Gheorghe 26
«. Tisa Slghet 26
9. Mureșul Toț-Mța 26

10. Recolta Cărei 26
11. Someșul Sațiu Miare 26
12. Stăruința Salon ta 26
13. S tăruința Oradea 26
14. Chimica Tîrnăveni 26

Clasamentele au fost 
baza ultimelor, rezultate cane n-au fost 
încă omologate. Potrivit . dispozițiunilor 
regulamentare, din categoria C vor pro
mova la B eenipele clasate pe primul 
loc în flecare serie, și vor retrograda 

în 
în 

se-
ex-

9 3 12
8 4 12
5 8 11
6

IV-A.
26 17
26 U
26 10
26 9 :
26 9
26 10

7 :
8
8
8
9
7
6
4
întocmite în

4
9
9

11
9
7

12
10
10
9
6
9
7
6

38
31
23
23
27
27

29:41
34:33 
43:45 
32:45 
27:45
36:67

2C
25
24
23
19
14

meci âe
//

//

echipele, clasate pe. 1-oeurile 11—14 
seriile I și IV, pe locurile 10—14 
seria a H-a și pe locurile 11—12 în 
ria a Ill-a. Rovine Grivlța a fost 
■ciusă din campionat.

-2.

Jost piticii Rapida- 
acțiunile de poartă^ 

se spune.

Duminică, am înfruntat și noi 
dura caniculară din primele ore 
după-amiezii, pentru a asista la 
ciul dintre „piticii" Rapidului și 
ai Cosei Centrale a Armatei. Am
nit nu numai din obligație profesio
nală — se disputa finala campiona
tului de copii al orașului București — 
ci pentru că meciurile celor „mici" au 
oferit de multe ori celor ce. iubesc 
fotbalul momente de adevărată satis
facție. Dirzenia micilor fotbaliști, ta
lentul cu care conduceau balonul, jo
cul lor tehnic, curat, lipsit de nota ne
plăcută de duritate pe care o întilnim 
de atiiea ori in partidele seniorilor, 
toate acestea au făcut ca publicul să 
urmărească cu drag meciurile piticilor, 
să le caute.

Așa a fost și, duminică. Partida a 
și pasionat, totodată, fiindcă în vreme 
ce inițiativa au avut-o mai mult 
„puștii" de la C.C.A., cei care au 

L mar cai — și încă de, trei ori: scor

final 3—0 — au 
lui, mai deciși in 
mai eficace, cum

O impresie cît se poate neplăcută a 
făcut insă felul cum a fost echipată 
echipa de copii a C.C.A. Aapape toa
te tricourile erau decolorate, de un 
roz îndoielnic, astfel că singurul tri
cou frumos, roșu-aprins, pe care-l 
purta centrul înaintaș, făcea... notă 
discordantă în spălăceala de culori a 
celorlalți. Desigur, și tricourile aces
tea pot și trebuie să fie utilizate — 
la antrenamente. Dar rui-i o notă 
bună pentru C.C.A. și în nici un caz 
nu servește ideea propagandei spor
tive folosirea unui astfel de echipa
ment într.un meci public, într-o fi
nală desfășurată în fața a 40.000 spec
tatori.

Sîntem de părere că micii și ta
lentata fotbaliști meritau mai multă 
considerație.

JACK BERARIU

0 lin urma trierii variantelor depuse 
la concursul Pronosport nr. 27 din 6 
iulie au fost găsite 34 variante cu 12 
rezultate exacte : 836,05 variante cu 11 
rezultate exacte și 7-053.7S variante cu 
10 rezultate axacte.

® Ca-n fiecare săptămînă succinte 
comentarii pe marginea programului 
Pronosport (nr. 2® din 13 iulie):

I. RUDA HVEZDA BRNO — STEAUA 
ROȘIE BELGRAD (Finala Cupei Dună
rii) pronostic la pauză ; II. RUDA 
HVEZDA BRNO — STEAUA ROȘIE 
BELGRAD (Finala Cupei Dunării) pro
nostic final. Dacă scorul întîhnirii de 
ieri dintre cele două echipe a lămurit 
în mare parte problema cîștigătoarei 
primei ediții a cupei (diferența de 3 
goluri fiind greu de depășit die Ruda 
Hvezda chiar dacă joacă pe teren pro
priu), problema pronosticului la acest 
meci rămîne totuși în picioare mai a- 
les la pauză. Ferm dteoișl să primească 
un număr cît mat mic de goluri, fot
baliștii iugoslavi pot obține în primele 
45 de minute un scor egal. In întreg 
meciul însă, gazdele au totuși prima 
șansă de a termina victorioase și a-șl 
lua revanșa mult dorită. Deci pentru 
final „1“ solist.

III M.T.K. — HONVED pronostic la 
pauză; IV. M.T.K. — HONVED pro
nostic final? (Jna dintre cele mat im
portante întî'.niiri pentru clarificarea 
primelor locuri M.T.K. (locul 1) a în
vins duminică pe Szeged (3-1), iar 
Honved (locul 3) a obținut o perfor
manță prin acel 1-0 reușit la Tataba- 
nya. După părerea noastră cel mal nor
ma] rezultat — în special la pauză — 
ar fi unul de egalitate, iar pentru vic
torie Honved apare favorită.

V. DOROG — FERENCVAROS pro
nostic la pauză ; VI. DOROG — FE- 
RENCVAROS pronostic final. Echipa

onospori
*j

gazdă (locul 8) nu poate emite pwa 
multe pretenții în fața oaspeților mult 
mai bine pregătiți (după cum o dove
dește de altfel și locul secund ocupat 
în clasament). F-erencvaros continuîind 
lupta pentru titlul de campioană — cu 
mari șanse d-e altfel — va forța desigur 
de la început așa că pe lingă un nor
mal ,,X“ (în special ca pronostic ia 
pauză) credem că este mai nimerit să 
adăugați un ,,2“ decît un „1“

VII. TATAR AN YA — UJ PEȘTI 
DOZSA prooioistdic la pliază; VIII TA- 
TABANYA — UJPESTI DOZSA* pxo- 
niostic final. Tataibanya a cedat du
minică pe teren’ propriu, diar aceasta 
s-a întîmplat la limită în fața lui 
Honved. Ne îndoim că Ujpestl Dozsa 
va reuși o performanță identică cu 
Honved mai ales că Tatabariya vrea 
desigur să se reabiliteze în fața pro
priilor suporteri. Tată d!a ce noi vom 
indica „1“ solist pentru final, „1“ și 
cel mult „X“ pentru pauză.

IX. VA SAS — DIOSGYOR. Două for
mații aflnte pe Jocuri apropiate în cla
sament (7 și respectiv 9) Vasas bene
ficiază de aportul a numeroși jucători 
de valoare care pot obține un rezultat 
de valoare mai ales pe teren propriu. 
De aceea le vom încredința pronosti
cul nostru : „1“.

X. CSEPEL — SZEGED. Terenul 
propriu i-a acTus Hui Csepel 13 din cele

de puncte. în timp ce deplasarea 
Iul Szeged 7 din 13. Deci și de data 
aceasta, diferența de valoare pledează

în favoarea gazdelor. Ca și pronostic 
nostru : „1“.

XI. SZOMBATHELY — PECS. Szor 
bathely este o veritabilă specialistă 
meciurilor egale (10 din 22 dintre ca 
6 — d’in 10 — pe teren propriu). L 
motiv pentru care considerăm neces 
a se adăuga și „X“ pe lingă nom 
iul „1“.

XII. KOMLO — SALGOTARJAN 
Candidată aproape sigură la retrogr 
dare, echipa gazdă depune maximu: 
de eforturi pentru a mal acumula cev 
puncte. Și Ferencvaros de altfel a avn 
die întîmpinat o dîrză rezistență și ni 
mai cu greu au putut obține acel 1- 
Iată de ce vom acorda prima șam 
gazdelor adăugind și un ,,X“ pentr 
oaspeți care, oricum, sînt mai buni.

In încheiere vă reamintim că m ier eu 
9 iulie în campionatul maghiar se v 
disputa o etap? intermediară ale căr< 
rezultate vă vor ajuta desigur la fix; 
rea pronosticurilor. Totodată vă re? 
mințim că șl la acest concurs se acoi 
dă în continuare premii în obiecte per 
tru ,,0“ rezultate.

« PRONOEXPRES
A ST AZI ESTE ULTIMA ZI IN CAR 

VA MAI PUTEȚI DEPUNE BULET 
NELE PENTRU CONCURSUL PRONC 
EXPRES Nr. 25 a cărei tragere di 
urnă va avea loc mleT.curl 9 nulile 1 
Mediaș, urmată de spectacolul „Su« 
oes la Prono-expres !“

După cum se știe, pentru category 
I de la acest concurs sînt reporta4 
25'0.000 lei. Totodată vă reamintim c 
și la acest concurs se vor extrage di 
urnă două numere de rezervă în lo 
de unu] si se vor acorda șase categor 
de piremix în loc de trei.

♦ Rubrică redactată de l.S. Loto 
Pronosport.



L Dumitrescu a câștigat 
ursa ciclistă „Cupa 2 lulie“

Pe echipe} a învins seîec^ioiîaîa de tineret 
a orașului București

01. IJJ 7 (prin telefon) — Ultima 
Ipă a „Gupei 2 Iulie”, disputată pe 
stanța Cluj — Aiuri — Oluj (133 
1.) a lost de fapt o simplă formali
ze Intr-adevăr, după ce alergătorii 
I parcurs distanța Gluj — Aiud fără 
se fi întâmplat nimic deosebit (la 

itd, sprintul plutonului mare fiind 
tigat de Stoica, urmat de Golgotzi, 
silesci: Protak ș. a.) ei au pornit 
după o pauză de cîteva ore — îna- 

I spre Cluj. De alura monotonă 
fotă însă orădeanul Gh. Vicaș care, 
nlr-un lăudabili efort ajunge primul
Cluj, cu un avans de 2 minute 

fora grosului plutonului, al cărui 
■nit îl cîșttgă Vasiiescu urmat de

Constantinescu, Melcioc, Mihailă etc. 
Etapa (adăugîndu-se cele două senii- 
etape) a fost câștigată de Vasiiescu 
urmat de Mihăilă, Cucu, Stoica, An- 
gelescu, Dumitrescu etc.

Iată CLASAMENTUL GENERAL 
INDIVIDUAL: 1 Dumitrescu (tot 
R.P.R.) 15:21,591 2. Mihăila (Pro
gresul) 15 : 22,28 ; 3. Angelescu (Gluj 
I) 15 : 22,48 ; 4. Voinea (Selec. tiu. 
Buc.) 15 : 22,54 j 5. Stoica (Selec. tin. 
Buc.) 15:23,03 PE ECHIPE întrece
rea a fost cîștigată de Selecționtita de 
tineret a orașului București, urmată 
de Progresul, selecționata școlilor 
U.C.F.S., Victoria și Cluj I.

EMIL 1ENCEC

Deschiderea campionatelor 
iternaționale feroviare de box

(Urmare din pag. 1)

hi ,/iina vară*4 dâsputaiă 9a Tg. Mureș 
liiclielhliilelt liiinit p aliinial laicului

fotul să privim cu optimism aceas- 
i importantă confruntare intema.tio 
L
pesigur că cititorii acestor rînduri 
'așteaptă să găsească aci și progra- 
tl primelor gale. Tragerea la sorți 
meciurilor are loc însă astăzi di' 
neață, astfel că veți putea găsi or- 
îea meciurilor de-abia după amia- 
, în paginile confratelui nostru „In-

formația Bueureștiului". Ceea ce vă 
putem anunța de pe acum este ordi
nea de desfășurare a galelor. Astă- 
seară va avea loc deschiderea festivă 
a campionatelor și prima gală. Ora 
de începere." 19. Mîine, vor avea loc 
două gale:, una. dimineață (cu începe
re de la ora 10), iar alta seara (la 
ora 19,30). Joi se dispută semifinalele, 
cu un program care va cuprinde nu 
mai puțin de 20 de meciuri, iar sîru- 
bătă vor avea loc finalele.

NOILE NORME DE CLASIFICARE
LA HANDBAL

BARBA'JI
MAESTRU: 1 să fi făcut parte 
i echipa (sau echipele) care a cîș- 
Lt 2 ani consecutiv sau de 3 ori 
lernativ în 5 ani, campionatul 
P.R. participînd efectiv la 75% 
i. jocurile disputate și să .joace e- 
;tiv o dată în echipa R.P.R. în 
juri interțări;. 2. să fi făcut parte 
,1 echipa (sau echipele) care a cîș- 
jat 2 ani consecutiv sau de 3 ori 
lernativ în 5 ani, campionatul 
P.R. de handbail în 7, participînd 
jctiv la 75% din jocurile disputate 

să joace efectiv o dată în echipa 
P.R. în jocuri interțări; 3. să fi 
jut parte din echipa oare a câștigat 

același an campionatul R.P.R. de 
hdbal ’în 11 și 7, participînd efec- 
f la 75% din jocurile disputate și 
î joace efectiv

R.P.R.
4. să fi
R.P.R.

hîpa
Hi
Mp a

o dată în
în jocuri inter- 
jucat efectiv îri

de handbal în 11 
tf' 7, în cel puțin 8 jocuri cîștigate;
să fi jucat de 12 ori efectiv în

hi pa R.P.R. de liandbal în 11 sau 
în jocuri interțări, dintre care să fi 
jrtigit minimum 5.
CATEGORIA I: 1. să fi făcut 
rte din echipele participante în 
mp. R.P.R. categ, A clasate în 
ima jumătate a clasamentului cu 
(participare de 75% din jocuri; 2. 
f fi făcut parte din echipele partt- 
oante în camp, R.P.R. categ. A. 
tip de 2 ani consecutiv, participînd 

75%' din jocuri în fiecare an, cu 
indiția ca echipa să nu fi retrogra- 
it: :i. să fi făcut parte diri echipele 
țrticipante în campionatul categ. B 
asate în prima jumătate a clasa- 
entului timp de 4 ani consecutiv, 
irt.cipitid la 60% din jocuri în fie- 
ire an; 4. să fi făcut parte din e- 
îipele clasate pe primele 4 locuri 

camp. R.P.R. de liandbal în 7 a- 
.’nri o participare de 75% din jocuri 
iu să fi făcut parte din echipele 
ire s-au clasat în primele 8 echipe 
mp de 2 ani consecutiv, participînd 
. 75% din jocuri în fiecare an; 5. 
3 fi jucat o dată în echipa R.P.R. la 
ăndbal în II sau 7 în jocuri inter- 
iri.
CATEGORIA A Il-a : 1. să fi fă- 
ît parte într-un an din echipele 
articipante în camp. c^eg. B și să fi 
articipat la 75% din jocuri; 2. să fi 
lat parte efectiv la minimum 5 
icuri pentru tma din echipele parti- 
ipatlte în camp, categ. A; 3. să fi fă
lit parte din echipele participante în 
tapa interregiuni a camp, calificare 
i șă f' participat la 75% din jocuri: 
r să fi făcut parte din echipele ala- 
ale pe primele 3 locuri în etapa 
egională a camp, calificare din re- 
[iiinile Timișoara și Stalin precum și 

din orașul București și să fi parti
cipat la 75% din jocuri; 5. să fi 
făcut parte din echipele participante 
în etapa interregiuni a camp. R.P.R. 
handbail în 7 și sa fi luat parte la 
75% din jocuri; 6. să fi făcut parte 
din echipele participante în etapa re
gională a câmp. R.P.R. handbal în 7 
din regiunile Timișoara și Stalin, 
precum și din orașul București (cu 
excepția ultimelor 2 echipe) și să fi 
participat la 75% din jocuri.

CATEGORIA A IH-a: 1. să ft fă
cut parte din echipele participante îr» 
campionatele oficiale organizate cu 
minimum 4 echipe, cu excepția ulti
mei clasate și să fi luat parte la 75 
la sută din jocuri, atît la handbal 
în 11 cît și în 7 jucători; 2. să fi 
luat parte efectiv la minimum 5 
jocuri pentru una din echipele parti
cipante în categ. B; 3. să fi făaut 
parte din echipele ale căror perforl 
manțe le dau dreptul la categ. ll-a 
de clasificare și să fi participat la' 
minimum 5 jocuri oficiale.

FEMEI
MAESTRU: 1. să ft făcut parte din 

echipa (sau echipele) care a cîștigat 
2 ani consecutiv sau de 3 ori alter-, 
nativ în 5 ani, camp. R.P.R. la hand-' 
bal în 11 sau 7 participînd efectiv la 
60% din jocurile jucate și să joace 
efectiv o dată în echipa R.P.R. îri 
jocuri >interțări la handbal în 11 sau 
7; 2. să fi făcut parte din echipa 
care a cîștigat în același an camp. 
R.P.R. de handbal în 11 și 7, par- 
ticipîtid efectiv la 60% din jocurile 
disputate și să joace efectiv 6 dată îri 
echipa R.P.R. în jocuri interțări la 
handbal în II sau 7; 3. să fi jucat 
efectiv în echipa R.P.R. de handbal 
în 11 sau 7, în cel puțin 8 
jocuri interțări câștigate; 4. să fi ju
cat de 12 ori efectiv în echipa R.P.R. 
de handbal în 11 său 7, în jocuri in- 

' i să fi cîștigat mi-

cel puțin 8

terțări, dintre care 
nimum 5.

CATEGORIA I: 
parte din echipele 
camp. R.P.R. categ. 
ma jumătate a clasamentului, cu o 
participare de 60% dm jocurile dis
putate; 2. să ft făcut parte din echi
pele participante în camp. R.P.R. ca
teg. A timp de 2 ani consecutiv, cu 
o participare de 60% din jocurile 
disputate, cu condiția ca echipa șă 
nu fi retrogradat; 3. să fi făcut parte 
din echipele clasate pe primele 4 
locuri. în camp. R.P.R. de handbal în 
7, avînd o participare de 60% din 
jocurile disputate sau să fi făcut par
te din echipele care s-au clasat pe 
primele 8 locuri timp de 2 ani conse
cutiv, participând la 60% din jocurile 
disputate; 4. să fi jucat o dată efectiv 
în echipa R.P.R. la handbal în 11 
sau 7 în jocuri interțări.

CATEGORIA A Il-a : 1. să fi luat 
parte efectiv la minimum 5 jocuri

1. să fi făcut 
participante în 

A clasate în pri-

Rezolvarea problemei baschetului fe
minin merge pe calea cea bună. Cen
trele de inițiere și antrenament din 
Capitală și din albe or'așe. ale țării, 
diferitele competiții organizate pentru 
formațiile de senioare și, mai ales, de 
junioare, și — în generai — preocu
parea dovedită de federația de bas
chet, de unele cluburi și colective și 
de către o serie de comisii regionale 
sau orășenești pentru baschetul femi
nin conturează o activitate intensă ale 
cărei roade dorim să le vedem cît mai 
curînd

Printre acțiunile cele mai importan
te se numără și turneul organizat la 
Tg. Mureș de federația romînă de 
baschet în colaborare cu comisia lo
cală. Turneul desfășurat în cinste'a 
zilei de 2 
de vară“. 
a stîrnit 
amatorilor
reprezentativele de junioare din opt 
orașe: Tg. Mureș, Orașul Stalin,
București, Arad, Gheorghieni, Focșani, 
Oradea și Cluj. Aceste opt formații au 
fost împărțite în două serii a cîte 
patru echipe iar după desfășurarea 
turneelor în serii s-au disputat jocu
rile care au decis clasamentul final. 
Iată rezultatele din finale: locurile 
1—2 : Tg. Mureș — Orașul Stalin
49—40 ; locurile 3—4: București —< 
Arad 55—44 î 5—6 : Gheorghieni — 
Focșani 75—31 ,' 7—8: Oradea — Cluj 
55—41.

Iutr-o convorbire avută cu prof. O. 
Dumitriu, antrenor federal, am aflat 
o serie de prețioase amănunte în le- 

iidte a fost dotat cu „Cupa 
La această întrecere, care 

un mare interes în rîndul 
de baschet, au participat

pentru una din echipele participante 
în camp. R.P.R. categ. A.; 2. să fi 
făcut parte din echipele participante 
în etapa interregiuții a câmp. R.P.R. 
handbal îri 7 sau a camp, calificare 
handbal în fl și să fi participat la 
60% din jocurile disputate- 3. să fi 
făcut parte din echipele clasate pe 
primele 3 locuri în camp, calificare e- 
tapa regională din reg. Timișoara și 
Stalin precum și din orașul Bucu
rești și să fi participat la 60% din 
jocurile disputate; 4; să fi făcut 
pș-rte din echipele participante în 
eta-pa regională a camp. R.P.R. de 
handbal în 7 din regiunile Stalin și 
Timișoara precum și din orașul Bucu
rești, cu excepția ultimelor 2 clasate, 
avînd o participare de 60%' din jocu
rile disputate.

CATEGORIA A IlI-aî 1. să fi fă
cut parte din echipele participante în 
campionatele oficiale (organizate cu 
minimum 4 echipe) cu excepția ulti
mei clasate, și să fi avut o partici
pare de 60% din jocurile jucate, a- 
tît la handbal îri 11 cîte și la cel 
în 7; 2. să fi făcut parte din echipele 
ale căror performanțe dau dreptul 
sportivelor sale la 
clasificare și să fi 
nimum 5 jocuri;

CONFIRMAREA
Pentru confirmarea categoriei se 

cere ca în unul din cei 2 ani urmă
tori obținerii normei (deciziei) să 
realizeze o singură dată una> din 
norme în oricare'- din coridițiunile 
prevăzute pentru obținerea catego
riei.

categ. a Ill-a de 
participat la mi-

CATEGORIEI

CONCURS CICLIST PE PISTA
Duminică dimaineaiță spectatorii pre- 

zeațî pe velodromul Dinamo am. asistat 
la o reușită reunii me ciclistă pe pistă. 
Programul întrecerilor alcătuit din în
treceri de viteză, cursă italiană, cursă 
de eliminare și semi-fond a plăcut mult 
tuturor Iată CîștigătorU întrecerilor: 
viteză: ’ Petre Tache (urmat de I. lo- 
nlță, D. Budișteanu); cursă italiană; 
C.C.A- ; serai-fond: C. Baciu; viteză ju
niori: M. lonescu; cursa de eliminare; 
E, Sima.

REZULTATE DIN CAMPIONATUL 
CATEGORIEI B LA VOLEI

In etapa de duminică s-aiu Înregis
trat următoarele reaultate :

SERIA. I : Politehnica Orașul Stalin— 
Voința Bacău 3-1 (14, —®, 9, 1); gt-ilnța 
Galați—C.S; , Snaigov 2-3 (15-S, 17-15, 
11-15, 9-15, 6-15), Voința Suoeava—Fe
roviarul Constanța 1-3 (5-15, 10-15, 16-14, 
6-15); SERIA A It-a : Dinamo Tg. Mu
reș— Utilajul Petroșani 3-1 (12,11,—4, 9); 
Dinamo Hăis Mace—Diuamo Cluj 3-0 
(13, 13, 12); Șt.ința Timișoara—Dinamo 
Oraxioa 2-3.

BILETE PENTRU CAMPIONATELE 
DE BOX

La camplomiaitele intcirnațuMiiale fe
roviare de box sint valabile permi
sele eliberate de U.C.F.S. albastre și 
roșii (in piele), dermiatin albastru (pen
tru box), verzi (ziariști), maeștri ui 
sportului ta box, arbitri și antrenori 
de box, membrii comisiei orășenești de 
box. Biletele se găsesc de vîinaaire Ia 
agențiile Diniaimo, C.C.A., Pronosport 
(cal. Vi e tăriei S), Pronosport (bd. Dti- 
nicu Gole sou), clubul Grivița roșie, 
casa de bilete diin str. Ion Vidu Si 
casa stadionului Ciulești. Eiîngul este 
prevăzut și cu instalație pentru conti
nuarea reuniunii în caz die ploaie.

CENTRELE DE INVAȚA&E A ÎNO
TULUI PENTRU COPII

Ieri a început la ștrandul „Danie 
Gherman“ din Capitală verificarea și 
selecționarea copiilor pairticipanți Ia câ- 
ol'Uil it al centrului de învățare a îno
tului, Examinarea continuă azi pentru 
fete, iar inline (ta ora 17) va avea 
loc un concurs demoaștrativ, cu parti
ciparea celor mai taleintați copii. Joi 
iși începe aietilvitatea ciclul UI.

gătură cu acest turneu. Vi le redăm 
mai jos.
IN SFIRȘIT, JUCĂTOARE ÎNALTEI

Aceasta este cea mal îmbucurătoare 
constatare. In reprezentativele orașelor 
Arad. Tg. Mureș, București, Orașul 
Stalin și Oradea au evoluat cite una 
sau două jucătoare de peste 1,75 ru
bine dezvoltate. Faptul că antrenorii 
au reușit să descopere și să atragă . 
spre practicarea baschetului elemente 
cu talie înaltă, care pot face față mai 
bine cerințelor baschetului modern, ne 
îndreptățește să sperăm că această

calitate în plus va contribui la ascen
dența de valoare atit de 
a baschetului feminin.

In general, jucătoarele 
au arătat că și-au însușit 
cii individuale, dar că mai 
in privința procedeelor de 
coș. Nesiguranța și uneori 
dinea în aplicarea unui procedeu teh
nic au dus la procentaje scăzute. Li
nele jucătoare insă nici nu cunosc 
anumite procedee moderne, cam e de 
pildă aruncarea la coș din săritură. 
Pregătirea fizică s-a dovedit a fi ne
satisfăcătoare la majoritatea jucătoa
relor. Faptul că forța, viteza și deten
ta au lăsat de dorii, duce la concluzia 
că sporturile complimentare na au fost 
folosite în suficientă măsură.

Toate aceste observații au fost sezi- 
sate antrenorilor încă din timpul me
ciurilor. De altfel, antrenorii au primit 
îndrumări asupra modului in care vor 
trebui supravegheate și pregătite jucă
toarele. Acestea la rîndul lor au fo
losit „Capa de oară" na numai pentru 
a-și disputa intiietatea, ci și pentru a 
proceda la un rodnic schimb de ex
periență, pentru a învăța cît mal

mult dorită

participante 
baza tehni- 
au de lucru 
aruncare la 
incorectitu-

Foiografm9 mijloc eficace 
de propagandă sportivă

rugbi, de 
o întrecere 

ați zăbovit pentru a cunoaște 
pe această cale — as-

ale activității sportivilor
C.C.A. Panouri de a- 
în care se află expuse

De cîte ori, trecînd pe bulevardul 
6 Martie din Capitală, nu v-ați oprit 
îri fața vitrinei în care se află un pa
nou înalt, purtind titlul: „Din activi
tatea sportivilor de la C.C.A.“ Și, 
fie' că era vorba de imagini dintr-un 
meci de fotbal sau rugbi. de la o 
cursă ciclistă sau de la 
atletică, 
— Și 
pecte 
de Ia 
cest gen, 
fotografii cu temă sportivă se găsesc 
și în alte puncte ale Capitalei. Să mai 
amintim de cel aii consiliului orășenesc 
U.C.F.S., din fata sălii Patria, de 
cel al clubului Progresul, de pe str- 
Lipscani etc.

Fotografia reprezintă un mijloc e- 
ficace de propagandă sportivă. Multe 
colective și cluburi au înțeles acest 
lucru. La secția de tenis a clubului 
Progresul București, de pildă, pe un 
panou special amenajat este ilustrată 
activitatea care se desfășoară pentru 
creșterea tinerelor cadre, La sediul 
colectivului U.T.A te întâmpină un 
măre tablou pe care se 'află lotogrsP 

mult. Nu putem încheia acestș apre
cieri fără a evidenția elementele care 
s-au dovedit mai dotate, mai talentate 
și mai conștiincioase. Acestea sini : 
Gabriela Antal, Rlisabeta Fogarasi 
(Tg. Mureș), Rodica Pop, Agate 
Schmits (Orașul Stalin), Dorina Ma
rian (București), Ecaterina Kerciov, 
Magda Wagner (Arad), lulia Ferepczi, 
Maria Sehjem, Elisabeta Madaras 
(Gheorghieni), Magda Godri (Cluj).

EXCEPȚIONALA ORGANIZARE...
...a turneului a contribuit în- mare 

măsură la succesul „Cupei de vară; 
este un merit al mureșenilor. Terenul 
Voința a fost splendid amenajat, cu 
instalație pentru disputarea jocurilor 
în nocturnă, frumos pavoazat și ex
celent drenat (la 10 minute după cea 
mai puternică ploaie se putea juca). 
Afișele, pavoazarea, stația de radio au 
constituit puternice mijloace de propa
gandă, iar buletinele informative (cu- 
priuzîud rezultate, clasamente, procen
taje) au sprijinit buna desfășurare a 
întrecerilor și chiar munda antrenori
lor. Amintind de prezentarea unui 
film sovietic despre tehnica baschetu
lui, film comentat în prezența arbitri
lor, antrenorilor și jucătoarelor, con
siderăm că am încheiat enumerarea 
numeroaselor elemente care au con
tribuit la succesul „Cupei de vară“.

D. STANCULESCU

„Cupa Păcii“ la tenis
Die curimd a luat sfîrșit La Arad 

um. interesant turneu, de tenis in,ti- 
tiul'at „Cupa Păcriii“. L-a întreceri au 
participat o serie dintre cei maj buni 
jiucători și j ucătoare de tenis din țară. 
Haită cîteva dintre rezultatele cele mai 
importante ale turneului și câștigătorii 
Iui: Simplu bărbați : semifinale : Bar- 
dan — Năstase 6-8, 7-5, 6-0; Juhiasz — 
Takacs 6-3, 0-6, 6-1; finala : JUHASZ
— BarcCan 4-6, 6-0, 6-2. Simplu femei : 
semifinale: Avram — GLatt 7-5, 1-6,
C-4; Ecaterina Roșianu — Eleonora 
Roșlaou 6-4, 11-9 ; finala : ECATERI
NA ROȘIANU — Avram 6-1, 6-2. Du
blu bărbați : Takacs, Albert — Năs- 
tase, Grtinwald 9-7, 6-4 ; semifinaLe:
Juhasz, Turdeanu — Takacs, Albert 
6-4, 2-6, 8-6; Bardan, Cristea — Sopa, 
Slapclu w.o.; finala • CRISTEA, Bar
dan — J'Uhasz, Turdearuu 6-2, w.o. Du- 
btu mixit : flinala : BRENNER, NASTA- 
SE — Hauler, BancSan 6-4, 2-2, w.o.

E. GRUNWALD 
corespondent

alfide tinerilor fotbaliști, campioni 
țării ta juniori.

Folosirea fotografiei ca mljjoc 
propagandă sportivă urmărește 
multe scopuri. Primul, și cel mai 
portant, este acela al‘ popularizării 
sportului. Panourile care au acest 
scop trebuie puse la loc vizibil și a- 
ranjate cu toată grija. Explicațiile la 
fotografii trebuie să fie simple, cla
re, complete.

Pe aceeași linie, a popularizării 
sportului, se înscriu si alte acțiuni, ca 
de exemplu expozițiile de fotografii 
sportive. Artiștii noștri fotografi ca 
și fotografii amatori s-au simțit din 
ce în ce mai mult atrași, în ultima 
vreme, de subiectele sportive. Unele 
fotografii. înîățișînd activitatea spor
tivă din tara noastră, au figurat chiar 
si în expoziții internaționale. Anul 
trecut Comitetul Olimpic Romîn 8 
organizat uri concurs de fotografii 
sportive, pentru selecționarea unor fo
tografii care au fosî trimise Ia o ex
poziție internațională, ia Moscova. 
Spre regretul amatorilor de spori, or
ganizatorii concursului n-au inifiat și 
o expoziție internă, care s-ar fi bu
curat de mult succes. Credem că orga
nizarea de expoziții de fotografii spor
tive, în Capitală și în alte orașe ale 
tării, este astăzi deosebit de oportu
nă. servind cauzei atragerii maselor 
largi spre sport.

Panourile cu fotografii organizate în 
incinta terenurilor sportive sau a se
diilor colectivelor si cluburilor au în
să în primul rînd, un rol educativ. 
Aici trebuie popularizați sportivii cu 
realizări remarcabile în producție si 
pe terenul de sport, cei care dtic„ o 
viață de famUie exemplară. Aici tr?-^ 
buie popularizați antirehorii oare dau 
dovadă de pasiune si conștiincio
zitate jln pregătirea tinerei generalii. 
Cu ajutorai ^fotografiei pot fi, de 
asemenea, criticate' rjjulte din £a- 
cilele care mai dăinuie jri .activitate*" 
sportivă. Pentru ca aîneriațiareă'jjceș-' 
tor panouri să nu constitui? o pT<>^ 
blemă —• jin nici un punot de'Vedere 
— este bine ca în cadrul cluburilor 
și colectivelor să fie stimulat interesul 
sportivilor de a face fotografii, de a 
avea fiecare albumul său fotografic.

Așteptam să putem vorbi, cît de 
curîrid despre noi realizări tn acest 
domeniu atîi de interesant al , propa
gandei sportive.

de 
mai 
itn-



Aze pe Stadionul Repnblicii,

întrecerile din cadrul cele de aXI-a 
ediții a campionatelor republicane in
dividuale de atletism încep asiă-zi dttjîă- 
amiază pe Stadionul Republicii din 
Capitală'.

• Campionatele republicane au a-; 
juris la cea de a Xl-a ediție. Pînă 'a- 
cum întrecerile finale ale acestei com
petiții au fost organizate doar 
două orașe: Bticureștiul de 6 ori 
Clujul de 5 ori.

sportiv ai Cărei aileți vor realiza cel 
mai bun punctaj după următorul prin
cipiu: 5 p. pentru performanțele de 
peste 1M0 p. după tabela internat 
țlonală de punctaj; 2 p. pentru 'per
formanțele de peste 700 p. după aceeași 
țăbetă; 10 p. pentru un nou record.

Tinerii noștri pugiliști au obțim
un succes

® La întreceri vor participa toți a- 
tlcții fruntași, clasificați in categoriei 
1 și maeștri ai sportului. Vor mai 
concura însă și alți sportivi, din ca
tegoriile inferioare, care au arătat 
perspective de progres și care au fost 
admiși de. F.R.A. Regulamentul cam
pionatelor mai precizează că fiecare 
atlet are drept de participare numai 
la probele la care are clasificarea 
sportivă, sau In anumite cazuri spe
ciale și la alte probe, dar numai cu 
avizul F.R A

două zile ale campionatelor-:. KZl>t 
ora 17,30 ■— suliță F caWdif crâ/17,40
— 400'm B serii; ora. 18,10 — 400 m 
F serii, lungime B calific-, înălțime 
F calific.; ora 18^30 — 160 m B Serii, 
efocan calific.; ord 18,45 suliță F 
finală; ora 19,00 — 800 m B serii, ora 
19,20 — 10.000 în finală; MTINE: 
ora 9,30 — 100 rri F serii, disc F 
calific.; ora 10,00 — 400 kn.g. Serii; 
ora 18,00 ■— 400 m F, semifinale; ora 
18,15 — 100 m B semifinale; ora 18,30
— 400 m B semifinale, disc B calific.; 
ora 18/50 — 80 m.g. serii, lungime 
B finală; ora 19,15 — 100 m B finală; 
ora 19,30 —■ 3.000 m obstacole serii.

® Pentru ca un atlet (.sau o atletă) 
să poată fi declarat campion al R.P.R. 
pe anul 1958 nu este suficient numai 
ca cl să cîștige proba respectivă, ci 
trebuie să realizeze, în finală, o per
formanță echivalentă noilor norme de 
clasificare pentru categoria I. A- 
coste performanțe • sînt următoarele: 
BARBAȚI: 100 m — 10,9; 200 m — 
22.2: 400 m — 49,8: 800 m — 1:53,8; 
1,500 m —3:55,0; 5.000 m—14:45,0; 
/i7.tW m — 31:30,0; 110 m.g. — 15,2; 
400 m.g. — 55,0; 3.000 m obstacole: 
9:20.0: maraton — 2.50:00,0; lungi
me — 7,00; triplu — 14,50; înălțime
— 1,90; prăjină — 4,00; greutate — 
14.80; disc — 46,00; suliță — 63,00; 
ciocan — 53,00; 20 km marș — 
00 0; 50 km mars — 4.55:00,0: 
MFR 100 rn — 12,4; 200 m — 
4M~m — 59 8; m — 2:18,0:’ 
,d — 11,9; lungime —- 5,50;
— 1.50; greutate — 13,00; disc ■— 
42,00; suliță — 42,00. Pentru ștafete 
au lost
4x100 m B. — 42,5; 4x400 im — 3:24,0; 
4x100 m

loana Luță (Rapid București) este 
principala pretendentă la titlurile de 
campioană republicană la probele de 
viteză.

1.40:
FE-

25,8;
80 m 

înălțime

de 
un
19

(foto ROMEO VILARA) 

seniori al R.P.R. și 5 p. pentru 
nou record de juniori Cdte'g. 17— 
ani.

• Așa cum am mai anunțat cam-
- a-pfonatele de marș și maraton vor 

vea loc la Cîmpiă Turzii.

fixate următoarele norme:

nor
re-

F. — 50,0.

• Deși campionatele sint indivi
duale, totuși F.R.A. va decerna o 
cupă echipei de club sau de colectiv

• La întrecerile campionatelor 
lua parte și componentele echipei 
prezentative care au concurat simbătă 
la Brito, ca și atleții care au parti
cipat la „Memorialul fraților Zna- 
menskr de la Moscova.

• Iată acum programul primelor

Specializarea in lupte libere se impune
finala cam-
desfășurată

Antrenorii prezenți la 
ionatultii de lupte libere 

-a 'București și-au manifestat mulțu
mirea în ce privește creșterea calita
tivă a întrecerilor în raport cu finala 
de anul trecut. Intr-adevăr, o mare 
parte dintre concurenți au arătat că 
și-au însușit din stilul specific lupte
lor libere. Aceasta, însă nu înseamnă 
(și antrenorii au subliniat ou tărie 
faptul) că în luptele libere s-a atins 
nivelul internaționa1. De altfel, s-a 
văzut și la recent încheiata ediție a 
„Cupei mondiale" că reprezentanții 
noștri mai au foarte multe de învă
țat în ce privește procedeele șj con- 
traprocedeele.

Această ramură sportivă a început 
să capete bază dc masă, mai ales, prin 
includerea unui masiv contingent dc 
tineri, cărora trebuie să li se acorde 
toată atenția de către antrenori. S-a 
vădit la întrecerile disputate vineri și 
sîmbăfă că acest tineret dispune de 
serioase calități naturale și, de aseme 
nea, de calități morale și de voință. 
Aptitudinile trebuie însă șlefuite cu 
grijă, pentru a scoate din acești ti 
neri-elementele care să înlocuiască 
actuala generație de Specialiști, gene
rație creată dintre luptătorii de „cla
sice".

Problema specializării se pune în 
momentul de față cu toată tăria. Du 
pă părerea noastră, nu este cazul să 
se mai meargă cu jumătății de măsu
ri. De altfel, s-a verificat în practîfcă 
lanțul că acest lucru nu mai este posi
bil. Astfel, cu oarecare excepții (m'ai 
ales din lipsă de con'tracandidați de vaj 
loare), specialiștii în lupte clasice nu 
fac față luptelor libere și treptat — 
pe măsură ce apar noi elemente spe
cializate — aceștia trebuie să se re 
tragă. Antrenorii au înțeles în mare 
măsură acest lucnu, dovada, cea mai 
bună fiind participai ea destul de re. 
dusă la finala de lupte libere a ace 
lora care au concurat și în finala <1? 
lupte clasice.

In această ordine.de idei socolim că

derația de lupte — în primul rînd — 
precum și comisiile locale. După pă
rerea noastră, includerea în progra
mul campionatului republican pe e' 
chipe a întrecerilor de lupte libere, 
i-ar determina să ia măsuri și pe 
acei antrenori care în prezent încă 
nu dau atenția cuvenită luptelor libe
re. De asemenea — ltuînd exemplul 
federației care a organizat cm succes 
„Cupa 2 iulie" pentru lupte' libere — 
comisiile locale ar putea srj includă 
în calendarele lor cît mai multe în! 
treceri de acest gen, deschise tuturor 
categoriilor de clasificare.

In orice caz, eșțe timpul să se iasă 
din ritmul de melc cu care s-a pro
gresat pînS acum, să se lichideze de
calajul existent între luptele libere și 
clasice, să se ajungă ca și pe plan 
internațional să cucerim prestigiul pa 
care îl avem în luptele clasice. Exem
plul prietenilor și vecinilor noștri, 
luptătorii bulgari, este grăitor, (i. ș.).

? ÎNALTE DISTINCȚII PENTRU 
\SPORTIVII DIN Rl D. GERMANA

Nu de mult, Consiliul de Miniștri 
rail R.D. Germane a acordat înalte 
tdistincții unor sportivi, și antrenori 
r care s-au evidențiat cu prilejul unoi 
jmari concursuri internaționale. Prin 
Fire cei decorați cu medalia de bronz 
Ta „Ordinului emerit al patriei" se 
(află săritorii cu schiurile Harry 
5 Glass, Helmuth Recknagel, Werner 
(Lesser și antrenorul Hans Renner. 
I Înaltele distincții au fost îrimînate 
^personal de tovarășul 
fbricht, prim s„. _i... 
IP.S.U.G.,

1 Walter 
î secretar al C. C.

și prim vicepreședinte 
e 'Consiliului de Miniștri, care în 
*■ Ymcle partidului și al Consiliului 

’Miniștri a felicitat pe exceJerițîi spor
tivi ai R.D. Germane, spiinîrid prin- 
itre altele :
' dovedit că 

ar fi cazul ca ’ antrenorii secțiilor de |muncitoresc 
lupte .să-și alcătuiască loturi senarate xnunate de 
pentru flecare rarhiîră, luptătorii re® Czigțațe de 
ncctivi nrmînd să fie angrenați în în v 
trecerile snccifice. Firește, în r<’e',s T

UI- 
al 
a.l 

nu
de

„Voi, dragi tovarăși, ați 
sportivii statului nostru 
țărănesc, au condiții mi- 

antrenament și obțin re
marc vatoare care înță-

presțigiui politicii noastre de trecerile snem-ce. rireșie, m ,-< e -s r u • *’ '
tă privință un rol de seamă îl are ie țipace",,

La Budapesta, în sala „Sportcsar- 
nok", pugiliștii din reprezentativa de 
juniori a țării noastre au cucerit 
simbătă seara o victorie de prestigiu 
în fața celor mai buni boxeri juniori 
din R.P.: Ungară, 
care a consfințit 
noștri pugiliști este 
cestul romînesc este 
țios cu cît Ungaria 
cotată în boxul european, care a dat 
numeroși pugiliști de valoare și cam
pioni olimpici.

Comportarea și rezultatul tinerilor 
boxeri romîni nu este întîmplăloare. 
Aproape toate întîlnirile ia care au 
participat, echipele noastre de ju
niori și tineret ne-au adus vii satis
facții, fapt care ne întărește părerea 
că „vechea gardă" a fruntașilor bo
xului nostru are un „schimb" de nă
dejde. La Budapesta, succesul echipei 
noastre putea fi mai concludent 
dacă juriul nu s-ar fi orientat gre-

mpionat Je rwtșLi

care a cvi
Anul acesta am avut de-a face cu 

cel mai pasionant și echilibrat cam
pionat de rugbi din ultimii ani Acea 
diferență implacabilă intre 
echipelor consacrate 
formații mai slabe, 
ale fruntașilor, nu 
Dovezi conclud'ehte:
(9—9) reușit la lași de Știința în fața 
lui C.C.A., victoria echipei C.S.U. asu
pra Geotehnicii (9— 6), revenirea da 
ultim moment a formației militare 
din Ploești, care înir-un efort su
prem, pentru a evita ultimul loc, a 
întrecut aceeași inconstantă echipă a 
Geotehnicii, cu 13—9. lată- numai 
trej exemple, culese din .noianul re
zultatelor atît de contradictorii și 
surprinzătoare consemnate în foile 
de arbitraj ale turului "campionatului. 
Aceste rezultate și multe altele vin 
să confirme însă un lucru cert și 
îmbucurător: câmpionatui s-a echili
brat, iar formațiile din provincie s-au 
ridicat la nivelul celor mai buni. A- 
oesfea sint cele două consîderațiunl 
principate pe care am ținut să le sub
liniem îndeosebi.

La sfîrșitul turului, găsim în clasa
ment echipa Științei Timișoara pe un 
merituos loc V, in timp ce Știința 
lași ocupă și ea wn loc onorabil 
(VII), iar U.S.A. Ploești face 
turi vădite spre a fi la nivelul 
petiției. In orice caz, faptul că 
pete provinciale nu maj pot fi 
siderale dinainte învinse, trebuie 
sideral ca un cîștig al rugbiului, ca 
semn al creșterii sale generale.

Se cuvine să spunem acum cîteva 
cuvinte și asupra protagonistelor. In 
primul rînd vom sublinia comporta
rea campioanei turului: U.'r.R. GR1- 
Vl'I'A ROȘIE, echipa pe oare o con
siderăm cea mai omogenă din actua
lul campionat, un lider autoritar. Este 
un merit al colectivului Grivița Ro
șie de a prezenta de anii de zile un 
„XV" puternic și mereu înnoit cu ele
mente tinere, care dovedesc din plîn 
valoarea de necontestat a pepiiiierii 
și rezervelor rugbiului ceferist Ti
nerețea echipei este impresionantă. 
Linia de tren sferturi, de pildă, a 
fost alcătuită în general, din juniori 
sau tineri «ure de-abia au depă
șit vîrsta junioratului și randamentul 
lor a fost dintre cete mai bune. Cir-

valorile 
și așa-zisele 

„victime" sigure 
a mai existat, 

meciul egal

efor- 
com- 
echi- 
con' 
con-

RECORDMANI Al R.P. CHINEZE 
LA STARTUL SPARTACHiADEI 

MILITARE DE LA LEIPZIG

Scorul de 14—8 
victoria tinerilor 
concludent. Suc- 

cu atât jnai pre- 
este o țară bine

important
șit îa partida de la cat. muscă <1 
tre Ameth Nuri și Simon. De alt 
după cum aflăm din Capitala R 
Ungare, publicul a protestat ia ari 
tarea deciziei care i-a dat ciștipa 
pe pugilistul maghiar. Surprinzât 
re sint insă înfrângerile suferite 
Petre Zăinescu și Șt. Comănescu i 
schiir.0 comportări excelente au a' 
Pavel Paul (care se afirmă ca 
element de real ta'en't), Vasile N 
gu, Traian Stuparu și „greul" hiî 
dorean Mihai Gheorghioni.

Succesul boxerilor ronihii la Bit 
pesta este urinarea firească a sei 
zității cu care antrenorii dm colt: 
vele sportive se ocupă de pregăti 
lor și, firește, a celor doi ant i cri 
(Lucian Popescu și Traian Ogr 
janu) care au avut în grijă pn 
tirea lotului reprezentativ. El d 
chide perspectivele unor alte comp 
țări de prestigiu.

mai eckiîîLrat 
âcnțiat multe elemente tinere 

culația balonului și repliajnl con
stant an fost armele victoriilor fe
roviare. O singura deficiență (valabi
lă de altfel pentru toate formațiile 
noastre) : „deschiderea" "Sie încă 
prea înceată. Echipa DINAMO, (cla
sată pe locul II), a evoluat sub ni
velul anilor trecuți. Schimbările sur
venite în formație ca și unele neîn
țelegeri au avut darul de a împie
dica acest „XV“ să dea randamentul 
normal. La G.C.Â. (locul 111) me
dia de vîrstă — destul de ridicată 
începe să-și spună cuvînitul. Astfel 
că, partide excelente alternează cu 
meciuri slabe în care oboseala fizică 
e evidentă. GEOTEHNICA (locul IV) 
a evoluat anul acesta anonim — sub 
posibilități —- (în ciuda unei „licăriri" 
avute în Cupa R.P.R.). Cele trei for
mații studențești din București, Ti
mișoara și lași, inconstante ca de 
obicei, (mai ales în perioada exa
menelor), au avui mai mult rolul de 
a încurca clasamentul. PROGRESUL în 
ciuda poziției în clasament (locul VI) a 
fost însă anul acesla echîpa care a 
jucat cel mai frumos rugbi, un rugbi 
modern, deschis, spectaculos. Indife
rent că balonul se afla în „22“ pro
priu sau în terenul advers, el era pur-

ca orîcînJ
/

tat la mînă spre satisfacția spec 
tonilor, dovedind posibilitățile jul 
terilor noștri pentru rugbinl ade 
ra.t. Aceasta este calea pe care 
trebui s-o urmeze toate echipele ni 
stre, chiar dacă rezultatele nu se ’ 
vedea imediat.

Dintre jucătorii care au evoluat 
reținut ferma deosebită și consta» 
al lui Vusek, Morarii, Mlădiu, Rn 
Cotter, Stănescu (C.F.R.), Graur, J 
dăchescu, Barbu, Ziătoianu (Dinan 
Enache, Țeofilovici, Marțea. Pene 

Posmoșa; 
Diimitres 

Ciobanii, Leonte, CI iun

Enache,
Kramer (G.G.A.) Sava,
Nistor, (Geotehnica),
Patoșami, '
schi (Progresul), Rozehberg Cord 
Balcan (Știința Iași), Argintarii, * 
tea, (Știința Timișoara), Serbii, Coci 
Tenenbaum (C.S.U. Buc.)» Leați (I
pid).

Intre cei remarcați — alături 
jucători consacrați — sînt multe 
lemente tinere, caro bine îndruma 
pot constitui scheletul viitoarei 
chipe naționale (ce se cere întineri 
pe linia începută 
bilă să urce din 
pe primul plan 
pene.

de federație) cu, 
non rugbinl nos 
al activității e«

D. CALLIMACH1

Țibuleac (C.F.R.) t
timp să-i paseze bidonul lui 1 rime seu, 
văd Penciti (la părnint) și Chirilic (C.C.A.), ambii depășiți ele 
feroviar.

va fi placat de Dobre (C.C.A.). El va avea însă
, care îl urmează în cursă. Se n 

aia»

(loto GH. DUMJJRIJ)

87,5—140) la categoria cea mai ușoară 
și tot el a obținut la 
ușoară excepționala
330 kg.

R.P. Chineză va ti
Leipzig și printr-o serie de valoroși 
înotători, posesori ai recordurilor 
țării: Lin Din-sun cu 57,2 pe 100 m. 

liber și 
Li Si-țin 

la 400 m. liber și 19:38,0 
m. liber; Cen lun-pen cu 
100 m fluture.

FOTBALIST! MAGHIARI 
ÎNCEPUT ‘ PREGĂTIRILE 

PENTRU TURNEUL U.E.F.A.

categoria semi- 
performantă de

In luna septembrie, Ia Leipzig, în 
cadrul unor mari competiții — Spar- 
tachiada miliftară de vară — se 
vor întîfni sportivi din U.R.S.S. și 
din țările de democrație populară, 
pentru a se întrece în concursuri de 
atletism, înot, haltere etc. La start 
vor fi prezenți și sportivi militari din 
R.P. Chineză, în rînditl cărora se 
numără o serie de valoroși record
mani ai țării. Altfel, poate fi citat 
Liu Din-ien, recordman al R.P. Chi
neze la 200 m. cu 21,6 și 400 m. 
cu 49,1. Cen lu-tsai deține cea mai 
bună performanță la 1500 m. cu 
3:59,8 iar la 400 m. garduri cu 55,5. 
Bai Lian-vu este recordman la 3000 
m. obstacole cu 9:39,6.

O valoare excepțională o au halte-
i<>Tr ch'nezi. Cen Din-kei deține re- -gftiare de fotbal, atît la campionatul 
cordul țării cu 322,5 kg. (95— mondial din Suedia cât și ia tur-

reprezentată la

liber, 2:09,8 pe 200 m.
2:32,8 pe 200 m spate; 
cu 4:47,4 
la 1500 
1:06,1 la
TINERII

Șl «AU

Jn Ungaria, una dintre cele mai 
de seamă preocupări ale federației 
maghiare de fotbal este ridicarea și 
promovarea tinerelor cadre. Compor
tarea slabă a . reprezentativei ma-

neul U.E.F.A. rezervat juniori 
(din primăvara acestui an), au ară' 
că forurile tehnice și de conducere 
fotbalului din țara vecină nu au 
cord at in ultima vreme suficientă 
tenție cadrelor de rezervă.

Aceste stări de fapt au fost 
meinic analizate de forul magii 
de specialitate, ajungîndu-se la c< 
cluzia că promovarea tinerelor cat 
este singurul mijloc de a ieși ‘c 
actualul impas. Astfel, ca primă rr 
sură, s-a hotărît pregătirea de 
acum a lotului de juniori care 
reprezenta Ungaria la viitoarea 
diție a turneului U.E.F.A. In ace 
scop a fost alcătuit un lot de 
juniori din întreaga țară, care s 
conducerea lui Iozsef Hoffer se a 
trenează în fiecare săjxtămînă 
Budapesta.

In primăvara anului vwtor, lot 
va fi redus, urmînd a sa alcătui 
echipă omogenă care va susține rr 
multe jocuri amicale cn echijte 
oampiona- tu 1 magh i ar.

ordine.de


] IMPORTANTĂ DISPUTĂ CICLISTĂ După campionatele internaționale de tir ale R. P. R«

ii XI-a ediție a „CURSEI SCÎNTEII tl Oaspeții ara cuvintiil...
14 iulie 
a XI-a 

.Cursei Scînteii". Vestea a-

După cum s-a anunțat, la 
;e va da startul în cea de 
diție a „O 
:easta a creat o efervescență deose- 
lită în rîndul cicliștilor, dar îp ace
iași măsură i-a bucurat pe iubitorii 
portului cu pedale care vor putea fi 
lin nou martorii disputelor prilejuite 
ie această întrecere devenită tradițio
nală. An de an competiția drganizată 
le ziarul „Scînteia" a cucerit o tot 
nai mare popularitate, polarizînd a- 
enția tuturor celor care au îndrăgit 
iclismul. Pe traseul competiției s-au 
dunat la fiecare din cele zece ediții 
desfășurate pînă acum, zeci și zeci de 
iii de cetățeni care i-au aplaudat și 
hcurajat pe alergătorii angrenați în 
ompetjția organizată de ziarul „Scîn- 
»ia“. Mulți dintre cicliștii astăzi 
onsacrați au făcut primii pași pe 
rumul afirmării în această importan- 
i alergare. Nu este de mirare astfel 
ă ea este socotită de către rutieri 
:ursa consacrării tinerelor talente".
Pînă în acest an „Cursa Scînteii" 

j desfășura primăvara, deschizînd

sezonul competițional. Cu ediția a 
XI-a lucrurile se schimbă însă. In 
primul rînd data — după cura se știe 
—■ s-a modificat, competiția desfășu- 
rîndu-se în plin sezon, cînd alergătorii 
se află în cea mai bună formă; tra
seul întrecerii este complet diferit: 
are 6 etape (cu o zi de odihnă după 
primele trei etape), devenind astfel o 
competiție de lung kilometraj. Cei 
aproape 1.000 km. cît măsoară aler
garea vor oferi participanților prilejul 
de a obține performanțe de valoare 
(ne referim în special la medii orare) 
și mai ales de a dovedi că ciclismul 
romînesc este în progres. Interesant 
va fi de asemenea, duelul dintre ci
cliștii tineri și cei consacrați. Fru
moasa evoluție a reprezentativei noas
tre de tineret în „Turul Bulgariei" șl 
în general comportarea din ce în ce 
mai bună a tinerilor alergători în com
petițiile interne, unde au dovedit cu
rai, combativitate si o pregătire bună, 
deschide perspectiva unei lupte pa
sionante între cele două „generații" 
de rutieri.

Intîlnirea hipică de tineret
M.E.D.O.S.Z. (R.P. Ungară)

— C.S. Recolta (R.P.R.)
KESZTHELY, 7 (prin telefon). —In 

ilele de 4, 5 și 6 iulie a.c. a avut loc 
i această frumoasă stațiune balneară, 
tuată în apropierea racului Balaton, 
itîlnirea hipică de obstacole dintre 
■hipele de tineret ale M.E.D.O.S.Z. 
R.P.U.) și C.S. RECOLTA București,
Tinerii călăreți romîni au avut oca- 
a să participe la o întrecere bine or- 
anizfată și în compania unor talen- 
iți călăreți maghiari. Prima probă a 
junat la start un număr de 15 călă
ii cu 30 
•Mărețului 
eneș; Pe 
incurent
In proba 

pipat tot 15 concurenți cu 30 de cai, 
-imul loc a revenit de această dată 
Mărețului maghiar Laszlo Kakula cu 
i p. St. Niederwieser de la Recolta 
' ocupat în această probă (pe calul 
□rent) locul 3 la numai un punct 
ferență de primul clasat.
O dispută deosebit de dîrză a pri-

întrecerea pe echipe pentru 
Prieteniei" în care călăreții ro

le juit
„Cupa
mîni au condus tot timpul pînă aproa
pe de sfîrșit, cînd au fost întrecuți ia 
o diferență de 2 puncte (28—30).

de cai. Victoria a revenit 
romîn W. Fleischer pe calul 
locul IV s-a clasat tot un 
romîn, Mircea Stancu
de durată, la care au par-

Sportivii sovietici și
Ziua a doua a concursului interna

țional de pentatlon al R.P.R, In 
program... „maratonul", adică proba 
de scrimă. Comparația nu e nouă, dar 
nici exagerată: proba a durat aproa
pe 11 ore 1 De trei ori a trebuit 
se întîlnească fiecare din echipe 
toate celelalte, pentru a se putea 
junge la numărul de întîlniri cerut 
regulament și specific întrecerilor
mare amploare, cum sînt campiona
tele mondiale sau Olimpiada. In acesite

să 
ca 
a- 
de 
de

Campionatele mondiale de gimnastică
(Urmare din pag. 1)

SON1A 1OVAN DESCHIDE CON
CURSUL FEMININ

Luni dimineața, ora 9. Privirile 
țțectatorilor, ale ziariștilor, obiecți
ile aparatelor de fotografiat și de 
lmat, sînt ațintite asupra concuren- 
;i care deschide campionatul mondial 
iminin. Este romiînca Sonia Iovan. 
u evoluția ei la bîrnă își începe con- 
iursul, în cadrul seriei 1, echipa
P.R. Deși puțin emoționată, Sonia 

■a prezentat bine Ia primul „examen" 
in lungul șir pe care i-1 rezervă a- 
:ste campionate mondiale, obținînd 
ota 9. Celelalte componente ale echi
ni au debutat și ele în concurs cu o 
țzibilă încordare. Elena Teodorescu, 
eana Petroșanu și Anastasia Io- 
escu au preferat chiar să repete e- 
ircițiul, și bine au făcut, pentru că 
doua oară — mai calme — au pri

nt note mult mai bune. Așa se face 
ă tocmai la bîrnă, de care ne fe
team cel mai mult, fetele noastre au 
bținut un punctaj neașteptat de bun: 
6,199 p. La celelalte aparate: para
de 45,598 p.; sol 45,565 p.; sărituri 
6,227 p. Ijchipa R.P.R. s-a clasat 
rima din serie, lată clasamentul: 
. R.P.R. 183,659 p.; 2. R. P. Chineză 
79,494 p.; 3. Suedia 177,461 p. De 
semenea și în clasamentul individual 
1 seriei, după exercițiile impuse, spor- 
ivele noastre sînt pe primele locuri. 
. teodorescu 37,265 p.; 2. Petroșanu 
7,161 p.; 3. Liță 36,460 p.; 4. Iones- 
u 36,265 p.
Asttel, pentru moment, o dată cu 

erminarea primei serii, echipa Romî- 
tiei se afla pe primul loc al campio- 
latului mondial. Supremația avea să 
e însă de scurtă durată, căci chiar 
i a doua seric evoluau marile favo- 
ite ale concursului gimnastele sovie

ECHIPA U.R.S.S. TRECE IN 
FRUNTE

am urmărit evoluțiile acestor 
Gimnastele sovietice au făcut

răbdare 
echipe, 
din nou dovada clasei lor excepționale, 
obținînd excelentul punctaj de 190,461! 
Asttel, echipa U.R.S.S. se instala cu 
autoritate în fruntea clasamentului 
general. O dată cu încheierea celei 
de a doua serii (deci la jumătatea zi
lei), bilanțul continuă să fie bun pen
tru echipa noastră, al cărui punctaj 
se dovedise superior 
de Japonia, Polonia, R.
R.D.G.

lată cum se prezintă 
pe echipe după exercițiile 
U.R.S.S. 180,461 p.t 2.
183,859 p.; 3. Romînia 183,559 p.; 4. 
Japonia 182,560 p.; 5. Ungaria 181,527 
p.: 6. Polonia 181,457 p.. 7. Bulgaria 
181,126 p.; 8. R.D.G. 180,262 p. Indi
vidual: 1. Latînina (U.R.S.S.) 38,599 
p.: 2. Muratova (U.R.S.S.) 38,199 p.; 
3. Manina (U.R.S.S.) 38,065 p.; 4.
Bosakova (Ceh.) 37,799 p.; 5. Kalini

na (U.R.S.S.) 37,733 p.; 6. Tanaka (Ja
ponia) 37,699 p. Marți se desfășoară 
exercițiile liber alese la băieți, 
miercuri la fete.

celor obținute
P. Chineză,

clasamentul 
impuse: 1. 

Cehoslovacia

In seria a doua evoluau, pe lîngâ 
chipa U.R.S.S. și cele ale japoniei, 
’oloniei și R.D.G., candidate — ca și 
chipa țării noastre — la locul doi 
O cTați seama cu cîlă emoție și ne

Cu prilejul celei de a V-a ediții a Campionatelor internaționale de tir 
am primit vizita unor membri ai conducerii Uniunii Internaționale de Tir. 
lin timpul întrecerii am discutat cu unele personalități prezente despre or
ganizarea campionatelor, despre valoarea trăgătorilor noștri și despre șan
sele lor la campionatele mondiale de la Moscova. Oaspeții — în unanimi
tate — s-au declarat foarte mulțumiți de modul cum au fost primiți, de 
condițiile de participare care le-au fost oferite și mai ales de organizarea 
concursurilor.
In rîndurile care urmează vom re

produce 
ni le-au 
U.I.T.

cîteva din declarațiile pe care 
făcut membrii conducerii

fu

CARLSSON (Suedia) — pre-BRIC
ședințele U.I.T.: „Organizarea 'între
cerilor a fost perfectă. Nimeni nu poa
te reproșa vreo deficiență Federației 
Romine de tir, care a depus eforturi 
mari, și a reușit lucruri excepționale. 
In general, în Romînia se duce o in
tensă activitate pentru dezvoltarea ti
rului. Uniunea Internațională prețuiește 
in, mod deosebit laborioasa activitate 
a F.R.T. Romînia a devenit un fel de 
centru al tirului din această parte a 
Europei, grație modului conștiincios in 
care forurile respective se ocupă de 
acest sport. Apreciez mult calitatea 
performanțelor realizate la aceste cam. 
pionate de senioarele și juniorii din 
țara dv.“.

K. A. LARSSON (Suedia) — secre
tar general al U.I.TJ „Poligonul Tu
nari este — după părerea mea — unul 
dintre cele mai bune din lume. Dar 
acest lucru poate fi, uneori, un deza
vantaj pentru... trăgătorii romini. De

ce? Simplu. Obișnuiți cu condițiile 
perfecte oferite la Tunari, trăgătorii 
dv. sint puși in inferioritate cind con
curează peste hotare, pe poligoane care 
nu sint la înălțimea acestuia. De 
exemplu: complexul Tunari are la po
ligonul de- .calibru redus și la cel de 
calibru mare paravinturi care nu per
mit curenților de aer să circule in 
voie și să incomodeze pe concurenți; 
pe alte poligoane nu există această 
amenajare și deci ori de cite ori spor
tivii romîni vor evolua pe astfel de 
poligoane vor fi net dezavantajați de
oarece trăgătorii țării gazde vor fi 
acomodați cu deficiențele bazei spor
tive din țara lor. Rezolvarea? Firește 
nu poligonul Tunari trebuie modificat, 
ci celelalte trebuie să ajungă la înăl
țimea celui din pădurea Băneasa. In 
privința valorii trăgătorilor romîni 
cred că aceștia vor fi singurii care la 
Moscova vor lupta pentru primul 
loc — in compania puternicilor trăgă
tori sovietici — la pistol viteză (echipe 
și individual) iar pentru locul II, ală
turi de echipele Finlandei și Suediei, 
la armă liberă calibru redus".

„Sportivli sovietici au venit întotdea
una cu plăcere să concureze la Bucu
rești și au apreciat căldura cu care 
sportivii romini ii înconjoară pe oas
peți. Tinerii sportivi romini au reali
zat o serie de performanțe bune care 
ne bucură și pe noi in mod deosebit, 
deoarece aceasta înseamnă progresul 
tirului in viitor. Deși echipa noastră a 
fost compusă mai mult din elemente 
tinere, a reușit să obțină performanțe 
care ne satisfac. Ambianța oferită de 
Campionatele internaționale de tir ale 
R.P. Romine a fost plăcută. Vă aș
teptăm in august in capitala noastră. 
Moscova, la campionatele mondiale, 
'unde vă dorim mult succes!"

A. SCHLOPFER (Venezuela) — 
membru în comitetul executiv al U.I.T.: 
„Prima vizită d sportivilor din Ve
nezuela in Rominia a coincis cu o im
portantă intilnire internațională de tir 
de la care noi am avut mult de în
vățat. Sportivii noștri s-au simțit foar
te ' bine in primitoarea du. țară și au 
fost impresionați de frumusețea Capi
talei dv.. de excelentele amenajări de 
la Tunari și de progresul simțitor pe 
care l-au realizat trăgătorii romini. 
Urăm sportivilor romini să se com
porte și la campionatele mondiale de 
la Moscova la nivelul prestigiului oe 
care și l-au creat".

A. MAXIMOV (U.R.S.S.) — membru 
în comitetul executiv al U.I.T.:

chiar și 
la astfel 
— pînă 
este pus

Concursul internațional de pentatlon modern al R. P. R.

maghiari au dominat în proba de scrimă
condițiuni, de egailă însemnătate au 
fost atît pregătirea tehnică și tactică, 
cît și rezistența fizică. Concurenții 
sovietici și maghiari au făcut din plin 
dovada acestor calități. Sovieticii au 
început mai bine, în timp ce maghia
rii au avut un „finiș" mai puternic. 
Ca și în alte ocazii, la scrimă, prima 
noastră echipă s-a pus greu pe pi
cioare. Amăgindu-se, probabil, la ghi
dul că, „concursul e lung, pînă di- 
seară mai vedem noi ce-o fi..." pen- 
tatloniștii noștri și-au permis să piar
dă prea multe asalturi în prima ju
mătate a întrecerii, cedînd un teren 
din care au putut recupera prea pu
țin spre sfîrșit.

lată acum rezultatele. PROBA DE 
SCRIMA. Clasament individual: 1. I. 
Nagy (Ungaria) 32 v.—892 p.; 2. A. 
Balczo (Ungaria) 892 p.; 3. K. Sal
nikov (U.R.S.S.) 865 p.; 4. N. Tata- 
rinov (U.R.S.S.) 838 p.; 5. Al. Stoe- 
nescu (Romînia 11) 784 p.j 6. D. lo- 
nescu (Romînia l) 757 p.; 7. I. Bodi 
(Ungaria) 757 p.;, 8. W.. Roman (Ro
mînia I) 730 p.; 9. Pr.zybilski (Polo
ni) 703 p.; 10. Bogdan (Polonia) 649 
p.l 11. Pahomov (U.R.S.S.) 622 p.; 
12. Manciu (Romînia II) 568 p.- Pe 
echipe: 1. U.R.S.S. 2tll p.; 2. Unga
ria 2411 p.; 3. Polonia 1791 p.; 4. Ro
mînia I 
puncte.

CLASAMENTE DUPĂ DOUA PRO
BE. Individual: 1. I. Nagy 1802 p.; 2. 
Salnikov 1790 p.; 3. W. Roman 1787 
p.ț 4. Bailczo 1745 p.; 5. D. lonescu 
1697 p.; 6. Tatarinov 1659 p.; 8. Ce- 
ruz (Polonia) 1550 p.; 9. Lichiardo- 
pol (Romînia II) 1358 p.; 10. Przy- 
bilski 1324 p.; 11. Nikolov (Bulgaria) 
1250 p.; 12. Pahomov 1070 p. Pe e-

1728 p.; 5. Romînia II 1605

Echipa feminină de atletism a R.P.R 
s-a înapoiat în Capitală

Ieri după-amiază s-a înapoiat în 
Capitală echipa feminină de atletism 
a țării noastre, care a participat sîm- 
bătă, la Brno, la meciul triunghiular 
Cehoslovacia — Italia — Romînia. Cu 
acest prilej am stat de vorbă cu tov. 
Andrei Săvescu, secretar al F.R.A., con
ducătorul echipei, care ne-a spus : Pare 
desigur paradoxal, dar deși fetele 
noastre au luptat mult realizînd, în 
general, rezultate la valoarea lor din 
acest sezon, totuși am pierdut ambele 
meciuri: cel cu Cehoslovacia la o 
diferență de 14 p. și cel cu Italia la 
o diferență de un singur punct. Infrîn- 
gerea suferită în fața echipei Italiei 
ne-a afectat cel mai mult. „Calculele" 
noastre anterioare și chiar ale itaFe- i

dar comportarea neașteptat 
a aruncătoarelor de disc ne-a

I
, n v. aniviivuiv și unicii aic H'*'

‘ nilor, lăsau să se întrevadă victoria

noastră, 
de slabă 
privat de victorie. Dacă ele ar fi a- 
runcat la valoarea normală, victoria 
echipei noastre nu ac mai fi fost pusă 
în dișcuție. Slab s-au comportat și 
săritoarele în lungime, dar dată fiind 
valoarea scăzută a rezultatelor lor 
obișnuite, nu am așteptat de la ele 
locuri mai bune in clasament, ci doar 
cifre mai răsărite...

„In schimb, comportarea lolandei 
Balaș, a Ioanei Luță, a Georgetei Du
mitrescu (care au obținut victorii eloc
vente) și a altora, a fost dintre cele 
mai frumoase. In special, rezultatul 
lolandei, care a trecut 1,77 m, de la 
prima încercare, ne-a prilejuit multă 
bucurie".

2.
Pii

chipe: 1. Romînia 1 4825 p.;
U.R.S.S. 4613 p.; 3. Ungaria 4174 
4. Polonia 3864 p..; 5. Romînia 
2530 p.

Azi, de la ora 9,30 are loc la poli
gonul Tunari a treia probă : tirul.

A. HORBF.R (Elveția) — membru 
în comitetul executiv al U.I.T.: „Or
ganizarea intrecetilor a fost perfectă. 
Este o plăcere să participi, 
numai in calitate de oficial, 
de campionate in care totul 
la cele mai mici amănunte —
la punct. Nici chiar cei mai exigenii 
specialiști n-au avut nimic de repre 
șat organizatorilor. Și intr-adevăr n 
aveau cel Campionatele internaționala 
de tir ale Rominiel, care au premers 
„mondialelor", au constituit un prilej 
fericit pentru toți trăgătorii prezenți 
la București de a-și verifica posibili
tățile. Rezultatele obținute aici deschid 
perspective dintre cele mai frumoase 
campionatelor lumii de la Moscova. 
Felicitări Federației Romine de tir pen
tru organizarea ‘întrecerilor!"

A doua rundă a campionatului mondial 
studențesc de șah

(prin telefon). — fn marți cu reprezentativa germană (se 
turneului preliminar,

VARNA 7 
runda a 2-a a 
echipa țării noastre a întîlnit puter
nica reprezentativă a U.R.S.S. Șahiștii 
sovietici au cîștigat două partide (prin 
Tal la Mititelu și Spasski la Ghițes- 
cu) celelalte două — Gunsberger—■ 
Nikitin și Nikolaevski — Drimer — 
fiind întrerupte în 
tajoase echipierilor 
întîlnire a grupei, 
întrecut Irlanda cu 
este acum: R. D.
U.R.S.S. 4'/2 (2) p., R. P. Roniînă 
4 (2) p., Irlanda 0 p. După cum se 
vede, lupta este foarte strînsă, cali
ficarea echipei noastre în turneul final 
depinzînd de rezultatul meciului de

poziții ușor avan- 
R.P.R. •'
R. D.
4—0.
Germamă 5‘/2 p.,

In cealaltă 
Germană a 
Clasamentul

califică primele două echipe din fie
care din cele p’atni grupe).

Iada rezultatele în celelalte grupe. 
Grupa a Il-a: S.U.A. — Isfanda 
3—1, Bulgaria — Albania l'/2—',z' 
(1) ; grupa a IlI-a: Cehoslovacia 
Ol'anda 2‘/2—% (1), R. P. Mongolă— 
Ungaria 2‘/2—l’A ; grupa a IV-a : Iu
goslavia — Argentina 2*/2—1'/2, Po
lonia — Suedia 1—0 (3).

Dimineața s-au jucat partidele în
trerupte din prima rundă. Iată rezul
tatele meciurilor încheiate : Ungaria— 
Olanda 3‘/2—*/2, Bulgaria — Islanda 
3l/2—‘/2, Cehoslovacia — R. P. Mon- 
gală 3—1, Argentina — Polonia

I

toria cu 3—0 (2—0) prin punctele 
înscrise de Halapi, Bencsics și Szu- 
sza.

Duminică seara
RACflfpT s-a desfășurat la Riga DAovnEil prin]111 din cadrul 

finalei „Cupei cam
pionilor europeni". Formația sovietică 
Casa Ofițerilor din 
victoria în fața lui 
cu 86—81 (52—36), după 
foarte spectaculos 
bulgari au condus la un moment dat 
cu 70—69. Revanșa întîlnirii va avea 
loc duminică la Sofia.
DINAMO CLUJ ÎNVINSA LA CHI

SINAU
• In primul joc al FOTBAL turneUui pecare-T în

treprinde in U.R.S.S., 
Dinamo Cluj 

duminică la Chișinău cu 
Moldova. Echipa sovietică a 
victoria cu scorul 
Clujenii vor mai 
Stalino și Dinamo

UJPESTI DOZSA

Riga a obținut 
Akademik Sofia 

un joc 
în care jucătorii

de 2—0 
juca cu 

Kiev.

a jucat 
formația 
repurtat 
(1-0). 
Sahtior

— FLAMENGO 
3—0

® Echipa Flarnengo din Rio cfS 
Janeiro a jucat sîmbătă la Budapesta 
cu formația maghiară Ujpesti Dozsa. 
Fotbaliștii maghiari au repurtat vic-

FINALA CUPEI DUNĂRII
• In primul joc al finalei „Cupei 

Dunării". Steaua Roșie Belgrad a în
trecut Ruda Hvezda Brno cu 4-1 (3-1)’. 
Returul acestei întîlniri va avea loc 
la 13 iulie
TURNEUL

TENIS

la Brno.

DE TINERET DE LA 
ZINOWITZ

• Duminică au luat 
sfirșit la Zinowitz 
întrecerile din cadrul 
turneului internațional 

Reprezentanții noștri s-aude tineret.
clasat în două finale. La simplu băr
bați, maghiarul Andrasi l-a învins 
greu în finală pe D. Vizirii (R7P.R.) 
cu 3-6, 6-2, 8-6, 6-3. Dublul
Szikszai—Zentai a dispus de Seres- 
ter—Țiriac cu 6-3, 6-4, 6-3. Iată 
celelalte finale: simplu femei : ’Bar- 
doezi — (Ung.) — Johannes ("R.D.G.) 
3-6, 6-1, 6-3, dublu mixt : Szikszai, 
Brossman (Ung.) — Volkova, Neczai 
(Ceh.) 6-2, 4-6, 6-0; dublu femei: 
Volkova, Sprahova (Ceh.) — Bar- 
doezi, Brossman 6-3, 6-8, 6-1.

maghiar
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