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Organele U. C. F. S. sprijină intens 
dezvoltarea sportului sătesc

Hotărîrea
P.M.R. și a 
al R.P.R. cu 
mișcării de cultură fizică și sport su
bliniază că „una din principalele sar
cini ale U.C.F.S va fi dezvoltarea 
mișcării sportive în mediul sătesc".

Numeroasele- acțiuni inițiate pe li
nie centrală de către Consiliul Ge
neral U.C.F.S. oglindesc preocuparea 
permanentă a forului central pentru 
îndeplinirea acestei importante sarcini. 
Dezvoltarea sportului sătesc la nive
lul cerut de condițiile actuale nu poa
te fi însă rezolvată numai prin ac
țiuni centrale. Este nevoie ca toate 
organele U.C.F.S., consiliile regionale 
și raionale să facă o serioasă coti
tură în munca lor, să privească cu 
atenție problema sportului sătesc. 
Un mare rol în activitatea organelor 
J.C.F.S. pentru asigurarea unei dez
voltări corespunzătoare a sportului 
în mediul sătesc îl au metodele de 
muncă. Ele trebuie să fie cît mai a- 
propiate de realitatea vieții satului 
nostru, de condițiile existente, de 
perspectivele specifice fiecărei regiuni.

★
Despre ce metode de muncă poate 

fi vorba ? Ele nu trebuie căutate în... 
idei cît mai originale, in acțiuni de 
suprafață etc., ci în temeinica muncă 
organizatorică și propagandistică des-

făsurată de 
U.C.F.S. Este 
nul o metodă 
că. da. Numai că, pînă acum, mulți 
activiști cam uitaseră de ea. Folosind 
din plin această metodă fără de care 
întreaga activitate ar fi ruptă de rea
litate, ar căpăta un profund caracter 
birocratic, organele U.C.F.S. din ra
ioanele Rădăuți, Slatina, Roman etc. 
au ajuns să cunoască satele, oame
nii, sportivii. Desigur, realizările și 
greutățile acestora. Priceperea acti
viștilor a putut astfel să fie de aju
tor celor care încercau să organizeze 
o activitate sportivă. O importantă mă
sură a U.C.F.S. prevede organizarea 
de colective sportive și la sate, nu 
numai în comune. Această metodă a 
fost folosită chiar înainte de către 
unele organe U.C.F.S. care 
stituit numeroase 
puternice la sate. Este cazul 
lor U.C.F.S. din regiunile 
Timișoara, Iași și, în special, 
siliilor raionale U.C.F.S din 
Pecica, Sînnicolau, Arad, 
pentru că vorbim despre metode, tre
buie să amintim că în aceste regiuni 
— ca și în altele — organele U.C.F.S. 
au dat viată lozincii: „IN FIECARE 
SAT, UN ' COLECTIV SPORTIV!“

Vădind în același timp multă pre
ocupare și pentru dezvoltarea activită-

ții sportive din comune 
pildă, ca la Dorobanțu, 
numere 400 de membri, 
la Orțișoara 310 etc. Metodele folo
site în regiunile amintite mai sus 
sînt acum extinse în regiunile Pitești 
și Constanța. O altă metodă de mun
că ale cărei rezultate sînt din ce în 
ce mai bogate este inițierea — in 
colaborare cu organizațiile U.T.M. — 
a acțiunilor pentru strîngerea de fier 
vechi, plante medicinale, curățirea is-

DAN GIRLESTEANU 
(Continuare in pag. 2)

Situate în inima munților Făgărâș, lacul și cabana Bîlea constilu 
puncte de atracție pentru miile de turiști care străbat în lunile de va. 

'drumurile acestui falnic masiv. (Foto: C. SAVULESCU).
Citiți in pagina a 11-a: „Excursia sâptăminii

In regi uneaSta lin

colective
au con- 
sportive 
organe- 

Craiova, 
al con-

Tg. Jiu, 
Iași. Și,

K. Salnikov și echipa II. R. S. S. 
învingători în concursul internațional 

de pentatlon modern al R. P. R.
Pentatîouiștii romîni au obținut un remarcabil succes: 

locul II individual și pe echipe
Am ajuns în ultima zi a concursu

lui internațional de pentatlon modern 
al R.P.R. și, ca de obicei, plecăm în 
„expediție" la Călugăreni. In autobu
zul care transportă spre locul întrece
rii echipele oaspe, domnește tăcerea. 
Cîțiva antrenori se amuză calculînd 
cu cronometrele în mînă, viteza mași
nii, dar sportivii par cu totul preocu
pați de apropiata cursă. Proba de cros 
este nu numai o grea încercare, dar, 
fiind programată la sfîrșit, către ea 
converg, în ultimă instanță, toate 
speranțele legate de un loc mai bun.

lată-nc la Călugăreni. Satul a venit, 
cu mic cu mare la această sărbătoare 
sportivă devenită tradițională pe a- 
ceste locuri. Traseul, spre deosebire 
de anii trecuți, pornește acum chiar 
din mijlocul pădurii. E mai bine pen
tru spectatorii feriți de arșiță, dar 
pentatloniștii nu sînt de aceeași pă
rere. Primul care pornește să străba
tă cei 4000 de metri este romînul 
Țintea. Ii urmează maghiarul Balczo, 
polonezul Bogdan și, la interval de 
cîte 1 minut, toți cei 17 concurenți. 
Ne deplasăm spre sosire. La mai pu
țin de 16 minute din momentul star
tului, sosește Țintea. După puțin timp, 
se vede apropiindu-se Balczo. Privirile 
cercetează cronometrele. A alergat 
Țintea mai bine decît Balczo ? Va pu
tea să-l întreacă în clasamentul gene
ral ? Calculul e simplu: din timpul ci
tit pe cronometre se scad minutele de 
departajare de la start. Cu creionul 
într-o mînă, cu cronometrul în cealal
tă, încercăm să estimăm configurația 
finală a clasamentului. Satisfacție 1 Pe 
primele locuri, cu autoritate, concuren- 
ții romîni 1 Lichiardopol, Țintea, Io- 
nescu, Roman, au avut' o comportare 
excelentă. Victoria lor la cros este 
deosebit de prețioasă. Ea consolidea
ză locul II al echipei noastre prime 
în clasamentul general și-l aduce pe 
Țintea pe locul II la individual. Sînt 
performanțe remarcabile ale pentat- 
loniștilor noștri.

Primele locuri în ambele clasamente 
generale au revenit, ca si anul trecut, 
sportivilor sovietici. Ecîiipa U.R.S.S.

și-a asigurat victoria printr-o deosebi
tă omogenitate și un nivel ridicat în 
probele de tehnică (tirul și scrima). 
Postul campion mondial, Konstantin

(Continuare în pag. 7)

O interesantă consfătuire 
a comisiilor pe

Recent la sediul Consiliului regio
nal U.C.F.S. din regiunea Stalin a 
avut lpc o consfătuire cu birourile co
misiilor regionale pe ramură de sport, 
în scopul discutării unor probleme le
gate de activitatea acestui activ ob
ștesc: colaborarea cu federațiile de 
specialitate, munca organizatorică din 
cadrul comisiilor respective, legătura 
cu comisiile raionale, orășenești și cu 
colectivele sportive din regiune.

Cu această ocazie, comisiile regio
nale de handbal și de box au prezen
tat cîte un referat privind activitatea 
lor din ultimul timp. Atît din cele cu
prinse în cele două rapoarte cît și din 
discuțiile purtate pe marginea lor. a 
reieșit faptul că în aceste discipline 
sportive activitatea a decurs în bune 
condițiuni iar rezultatele înregistrate 
au fost dintre cele mai frumoase. La 
handbal, spre exemplu, în regiunea 
Stalin există 156 de secții, 11 dintre 
ele activînd în campionatele republi- 
pane de categoria A și B. Echipa 
masculină Dinamo Orașul Stalin a cîș- 
tigat campionatul R.P.R. iar alte for
mații din regiune s-au clasat pe locuri 
fruntașe (Voința Sibiu — masculin. 
Flamura roșie Sibiu — feminin). La 
box, de asemenea, s-au înregistrat 
progrese evidente, prin organizarea

ramură de sport 
unor gale pe plan regional, fapt care 
a contribuit la buna pregătire a tine
rilor pugiliști.

Discuțiile purtate pe marginea a- 
cestor referate au scos la iveală și o 
serie de lipsuri. A ieșit în evidență 
faptul că majoritatea profesorilor de 
educație fizică ocolesc activitatea ob
ștească: din 54 de cadre didactice de 
specialitate din Orașul Stalin, doar 
cîteva activează în cadru\ comisiilor 
regionale. Mult discutată a fost și 
problema controlului și a îndrumării 
federațiilor de specialitate, care în 
prezent se mulțumesc să trimită cir
culare și scrisori, ce sosesc în majori
tatea cazurilor cu multă întîrziere.

O problemă asupra căreia s-a insis
tat a fost aceea a legăturii colective
lor sportive cu comisiile regionale. 
Mulți dintre cei ce au luat cuvîntul 
și-au exprimat nemulțumirea față de 
felul în care colectivele sportive, în 
special cele cu secții fruntașe, privesc 
uutnca comisiilor regionale. Colectivele 
sportive s-au obișnuit să apeleze la 
comisiile regionale numai atunci cînd 
au nevoie, în rest trecînd peste ele 
și adresîndu-se direct federațiilor de 
soficialitate

CAROL GRUIA 
corespondent

FOTB4L
> • Azi la Sofia, o discu

important*

Azi are loc la Sofia o consjătu 
la care iau parte delegați de feder, 
de fotbal din Balcani. Scopul ace: 
consfătuiri este discutarea proiecte 
de organizare a unei competiții l 
conice inter-țări sau inter-cluburi.

• R. P. Romînă—R. D. G. 
14 septembrie

Federația romină de fotbal a c> 
firmat data meciurilor R.P.R.—R.D 
La 14 septembrie se vor disputa 
tru intilniri: echipele A 
vor juca la Berlin, iar 
de tineret la București.

și de juni 
echipele B

HOCHEI PE IARB
• Turneul reprezentativei R. 
Polone în țara noastră

Campionatele republicane individuale de atletism
Campionatele republicane individua

le de atletism pe anul 1958 au con
tinuat joi și vineri pe Stadionul Re
publicii, întrecerile programate ridicîn- 
du-se, de data aceasta, la înălțimea 
unei asemenea competiții.

Iolanda Balaș : din nou 1,77 m.

nei mondiale Iolanda 
ne interesa însă cel 
rezultatul cu care ea 
întrecerea. Și acest rezultat a fost pe 
măsura ultimelor ei evoluții, adică ex
celent: 1.77 m. Cu această performan
ță, pe care a obținut-o de la prima 
încercare și cu o ușurință remarca 
bilă, Iolanda a înregistrat al 27-lea 
rezultat de peste 1,70 m, în concursuri

Balaș. Ceea ce 
mai mult era 

avea să încheie

Cum era de așteptat, proba de sări 
tură în înălțime a revenit recordma-

Stefan Mihahj conduce în cursa de 800 m.
(Foto; ȚH, ROIBU)

oficiale (al 11-lea din acest an). In 
felul acesta, maestra sportului Iolan- 
da Balaș a cîștigat pentru a 8-a oară 
consecutiv titlul de campioană a re
publicii noastre.

Iată clasamentul probei: 1. Iolanda 
Balaș (CCA) 1,77 — campioană a 
R.P.R.; 2. E. Mayer (Constr. Arad) 
1,57; 3—4. R. Voroneanu (Met. IMS 
Roman) și A. Mihăilescu (U.T. Arad) 
1,48; 5. A. Krammer (Prog. Timiș.) 
1.44; 6. D. Albu (Dinamo Tg. Mureș) 
1,44. De remarcat rezultatele obținute 
de Voroneanu, Mihăilescu și Krammer 
(junioare d'n categ. 15—16 ani).

Incepind de la 20 iulie, echipa 
prezentativă de hochei pe iarbă a 
P. Polone va întreprinde un iun 
in țara noastră. Ea va juca la 20 ii 
in București cu reprezentativa R. 
Romine, la 24 iulie (sub numele 
selecționata Poznan) la Gheorghi 
cu selecționata acestui oraș, iar la 
iulie la Oradea ca selecționata locc

TENIS
• Jucătorii romîni participă 
campionatele internaționale 
R.P. Ungare

Traian Sudrigean a egalat 
recordul pe 400 m.

obLa numai cfteva zile după ce a 
ținut un remarcabil succes (și-a trecut 
examenul de stat la facultatea de 
Geologie din Cluj cu media 9,66), 
Traian Sudrigean a luat startul în fi
nala cursei de 400 m plat, la capătul 
căreia a înregistrat un excelent rezul
tat, egalînd cu 47,5 sec. recordul 
republican deținut de Ion Wiesejjma- 
yer (14.9.1957). Tînărul alergător clu
jean, exemplu de seriozitate și mo
destie, a îmbrăcat ieri, pentru prima 
oară, tricoul de campion al probei 
de 400 m.

Savel, Enache, Cseman și Sandu 
au înregistrat acum cele mai bune re-

ROMEO VILARA

Astăzi părăsesc Capitala, îndrept 
du-se spre Budapesta, jucătorii ron 
de tenis Gh. Viziru, Bardan și Boș 
care vor participa între 13—20 it 
la campionatele internaționale 
R.P. Ungare. In continuare urme: 
ca ei să concureze și la turneul 
la Sopot (R. P. Polonă).

Sportivii romîni 
au participat cu mul 
succes la Concursul 

international 
de iahting din R. D« G 
Petre Burcea, locul 1 

la iolă
(Citiți amănunte in pag. 8-a

(Continuare in pag. 4-a)



Gimnastica de producție se extinde 
a tot mai multe întreprinderi. Dar 
e s-a făcut pînă acum pentru gene- 
alizarea experienței căpătate în a- 
est domeniu? Ce noi ramuri de pro- 
.ucție sînt vizate 
lîmnasticii de proi

pentru introducerea 
__ ____ ___„.oducție? Și, în gene- 
al, cum decurge îndrumarea și con- 
rolul acestei acțiuni? lată cîteva din- 
re întrebările pe care le-am adresat 
rof. Efrem Kertes care, împreună cu 
r. Mihail Dorel, se ocupă de gim- 
astica de producție în cadrul Consi- 
nlui consultativ în problemele edu- 
ației fizice a maselor, comisie obș- 
sască a secției organizatorice a
I.C.F.S.  Ca răspuns, am aflat o se- 
ie de fapte interesante, pe care L 
icem cunoscute și cititorilor noștri.

N EXPERIMENT
PRINDERI DIN

: le
cititorilor noștri.

t 

IN 10 INTRE- 
CAPITALĂ

Pentru urmărirea efectelor gimnas- 
pii de producție și punerea la punct 
celor mai bune metode de introdu

ce, extindere și practicare, se efec- 
îează un experiment în 10 între- 
inderi din diferite ramuri de produc- 
p (țesătorie, confecții, încălțăminte, 
latură și — pentru prima oară — 
etalurgie). In cele 10 întreprinderi 
1 fost încadrați metodiști (avînd că 
incipală preocupare gimnastica de 
oducție) care au pornit la pregăti- 
a unui mare număr de instructori 
îștcști. O primă constatare: în fie- 
ire dintre întreprinderile în cauză 
istă un climat foarte favorabil gim- 
isticii de producție, atît conducerile 
Iministrative și organizațiile de
asă cît și numeroși muncitori fiind 
arte interesați în introducerea și 
tinderea noii activități. La Fabrica 
: Confecții „Gheorghe Gheorghiu- 
ej“ și la „Kirov“ gimnastica de 
oducție va fi în curînd extinsă în 
ată întreprinderea, iar Ia celelalte 
fabrici și uzine (printre care F.R.B., 
■icotajul roșu, Timpuri noi și Tudor 
adimlrescuj preocupările sînt deo- 
mdată concentrate asupra unui grup 
strîns de muncitori

ENERALIZAREA PROPAGANDEI 
Șl EXPERIENȚEI

Pe baza experienței de pînă acum 
fost alcătuit un îndrumar metodico- 
ganizatoric amănunțit, care a fost

M MUNȚII FAGARASULUI
1

’entru începătorii în ale turismu- 
, poate că gîndul unei excursii în 
zăraș este însoțit de un senti- 
nt de neliniște sau chiar de teamă, 
reția și sălbăticiunea masivului, 
ilțimile impunătoare și, în general, 
iedul de duritate oferit de pano- 
iia Făgărașilor, au creat falsa im- 
:sie că potecile sale pot fi străbă- 
» doar de turiști cu multă expe- 
nță, pregătiți să 
I drumurilor ce 
furi, creste sau 
mare altitudine.
numele sonore 

oare ale unor
„Fereastra zmeilor", „Cei trei pași 
moarte", „Strunga Dracului", ș.a., 
dăm și mai bine seama de ce a- 

ici cînd îndemni pe cineva să 
;ă o excursie în Făgăraș se simte 
ptivat, dar totodată cade puțin pe 
iduri...
in realitate în ciuda faptului că le 
■rge vestea de „munte greu", „Făgă- 
iii cuposc acum o animație întrecută 
ar de Bucegi. Așa că rîndurile de 
ii jos se adresează în special acelor 
e au dorit sau doresc să vină în 

facă față capricii- 
șerpuiesc peste 

în jurul lacurilor 
Dacă mai amintim 
și deloc... încura- 
locuri de trecere,

difuzat în regiuni și raioane, pentru 
a se veni în ajutorul cabinetelor mc- 
todico-științifice și al celorlalți acti
viști care lucrează pentru introduce
rea gimnasticii de producție. De a- 
semenea, în colaborare cu studioul 
„Ion Creangă" s-a alcătuit un diafilm 
care a fost și el difuzat. Socotim însă 
că, față de amploarea acțiunii, mij
loacele de propagandă și agitație sînt 
încă sărace și 
rească afișe și 
propagandistice 
necesare astfel
ușura mult sarcinile celor ce se stră
duiesc, în întreaga țară, să introducă 
gimnastica de producție.

O preocupare actuală o constituie 
controlul și îndrumarea directă, pe 
teren, a activiștilor care se ocupă de 
gimnastica de producție, în 
unificării punctelor de vedere 
jinirii active a acestora. Cu 
sectorului de educație fizică a 
din secția organizatorică a U.C.F.S., 
activiștii obștești din Consiliul consul
tativ au putut vizita orașul Iași,

sugerăm să se tipă- 
diferite alte materiale 
pe această temă. Sînt 
de materiale care ar

scopul 
și spri- 
ajutorul 
maselor

In vizită la un magazin I. D. M. S
ai trecut pragul magazi- 
în str. Șelari nr. 11—13, 

adevărată împărăție

îndată ce 
nului situat 
pătrunzi într-o 
a materialelor și echipamentului spor
tiv. înăuntru nu vei găsi însă anima
ția obișnuită marilor magazine. Este 
și explicabil acest lucru, deoarece uni
tatea comercială în care ne aflam, 
deservește rtumai cluburile și colec
tivele sportive.

Aveam deci condițiuni ca să putem 
discuta în liniște și pe îndelete cu Io- 
uaș Mayer, conducătorul filialei inter
regionale nr. 1 a I.D.M.S. și Mircea 
Mîrșulescu, contabil șef al Filialei, 
înainte însă de a vă relata ce am 
aflat în această discuție este necesară 
o precizare: reorganizate după prin
cipii noi, magazinele LD.M.S. din 
Ploești, Pitești, Craiova, Galați, Brăi
la și Constanța, aparțin acum de

Excursia săptămînii

Făgăraș, dar cărora imaginea acestui 
masiv le-a creat — poate — o falsă 
impresie.

★
De la început trebuie să precizăm 

că principalul punct de atracție din 
Făgăraș îl constituie Lacul Bîlea. De 
aceea și noi vom face succinta descrie
re. a traseului excursiei noastre por
nind de la acest punct central care 
este Lacul Bîlea.

La Lacul Bîlea poți ajunge (venind 
fie dinspre Orașul Stalin, fie dinspre 
Sibiu), coborînd la stația CFR Arpașul 
de Jos (altitudine 435 m.). De aci ai 
de străbătut 14 km. pe drum de țară 
(pot fi parcurși cu autocamionul sau 
căruța), trecînd prin satele Arpașul de 
Sus, Streza Cîrțișoara și Oprea Cîrți- 
șoara, pînă la Glăjărie, de unde înce
pe urcușul spre cabana Bîlea Cascadă. 
Drumul începe cu un urcuș destul de 
obositor, de aceea trebuie parcurs 
fără grabă, mai ales că, după 30 de 
minute ajungi pe o potecă de coastă 
care urcă în pantă foarte lină pînă la 
cabana Bîlea Cascadă (1234 m.). Dru
mul de la Glăjărie pînă la Bîlea Cas
cadă (marcaj: bandă albastră) du
rează 120—150 minute.

Cabana Bîlea Cascadă are o așezare 
splendidă și constituie un excelent po- 

unde a fost introdusă gimnastica de 
producție la întreprinderile „Tehnica 
Confecției" și „Țesătura".

IN CURÎND, O BROȘURA DESPRE 
GIMNASTICA DE PRODUCȚIE

In scopul aplicării corecte și ge
nerale a experienței acumulate pînă 
acum, al înlăturării dibuirilor inerente 
începutului și mai ales al fundamen
tării științifice a întregii acțiuni, se 
face simțită nevoia unui material 
documentar mai amplu și mai amă
nunțit. Este ceea ce doresc să pună 
la dispoziția activiștilor sportivi prof. 
Efrem Kertes și dr. Mihail Dorel, care 
se ocupă de alcătuirea unei broșuri 
de specialitate, tratînd gimnastica de 
producție sub toate aspectele ei, dar 
mai ales din punct de vedere practic. 
Sperăm că pînă la sfîrșitul anului, 
această bună intenție să devină fapt 
pentru ca, chiar de la începutul anu
lui viitor, gimnastica de producție să 
poată căpăta un caracter mai unitar 
în întreaga țară.

V. A.

filiala interregională nr. 1, care, în 
plus, are și 4 magazine în București, 
Pe noi ne-a interesat însă mai mult 
activitatea unității din str. Șelari nr. 
11—13, prin care se face aprovizio
narea cluburilor și colectivelor spor
tive.

Primul subiect discutat: aprovizio
narea magazinului. In general, acest 
lucru se face în bune condițiuni, 
cele 450—500 de articole care fac o- 
biectul comerțului I.D.M.S. fiind livra
te magazinului la timp șj în funcție de 
sezon. Așa se explică și faptul că pe 
primul semestru întreaga filială și-a 
îndeplinit planul în proporție de 
112%. Cu toate acestea, s-a resimțit 
lipsa unor articole mult cerute de clu
burile și colectivele sportive, cum ar 
fi ghetele de fotbal, aparatele de 
gimnastică, mesele de șah, mingile de 
tenis de masă etc. Faptul se datorește 
în mare măsură întreprinderilor pro
ducătoare care în alcătuirea planului 
lor de producție țin foarte puțin sea
ma de alternanța sezoanelor sporti
ve, fiecare din ele cu cerințe specifice.

In dorința de a deservi la timp 
cluburile și colectivele sportive, con
ducerea filialei a stabilit o strînsă le
gătură cu aceste unități sportive, care 
sînt informate rapid de sosirea tutu
ror materialelor și echipamentelor 

trece

pas (după drumul destul de obositor 
cu trenul pînă la Arpaș și apoi spre 
cabană). Stînd aici două-trei zile te 
odihnești și ai prilejul să faci cîteva 
excursii de toată frumusețea. Drumul 
pînă la vîrful Piatra Dracului, de 
pildă, durează cel mult o oră, este 
toarte ușor și îți dă prilejul să cu
legi din belșug afine, fragi și zmeură. 
A doua zi poți porni fără bagaj spre 
Lacul Bîlea, prin Valea Doamnei. 
Drumul durează mai puțin de palru 
ore (marcaj: cruce roșie) și pleacă 
de la cabana' Bilea Cascadă, 
peste Piatra Vulturului, prin Valea 
Doamnei (impresionantă prin imensi
tatea ei și prin bolovănișul care te în- 
fioară), și ajunge în Șaua Paltinului, 
de unde îți apare fascinanta imagine 
a lacului și cabanei Bîlea. pictate parcă 
pe fundul unei imense căldări. După 
ce prînzești, te poți înapoia la Bîlea 
Cascadă urmînd marcajul crucea al
bastră, care te duce pe la Lacul Ca
pra, Vîrful Vînătoarea lui Buteanu și 
Vîrful Netedu.

Un alt traseu te duce pe drumul de 
vară (marcaj: punct roșu) spre La
cul Bîlea. Pe parcurs nu poți să nu 
te oprești și să nu cobori la cascadă 
al cărei susur te-a îneîntat și te-a a- 
(iorniit cîteva nopți. După circa 150 de 
minute de la plecarea de la Bîlea Cas
cadă, ajungi la Lacul Bîlea, care a 
constituit subiectul a nenumărate fo
tografii înfățișînd frumusețile patriei. 
Lacul Bîlea, de natură glacială, este 
așezat la o altitudine de 2034 m. Apa 
cristalină și de cele mai multe ori fără 
nici o unduire, te îmbie să intri în 
lac. Avizele de interdicție da a intra 
în lac și, mai ales, temperatura foarte 
scăzută a apei te fac să renunți însă 
la plăcerea unei băi la o altitudine de 
peste 2.000 de metri. Cabana Bilea- 
Lac este foarte frumos amenajată, 
avînd o sufragerie încăpătoare, dor
mitoare, curate, luminoase, cu o capa
citate de 160 de locuri.

Ajuns la Lacul Bîlea. poți face ex
cursii de două-—trei zile, Juînd • un 
rucsac ușor, conținînd strictul nece
sar. IJrcînd prin Șaua Caprei (2.200 
m.), trecînd pe lînoă Lacul Capra 
(2.100 ni.), Virili' Capra (2100 m), 
Vîrful Vîrtomil (2/'0r> m.î. PortTa Ar- 
pașului, Vîrful Arpașul Mare (2.47^

de propagandă a raionului Tudor Viadimirescu
Au trecut mai puțin de două luni 

de la constituirea comisiei de propa
gandă a raionului Tudor Viadimires
cu și rezultatele obținute pînă acum 
pot fi socotite satisfăcătoare. In rîn- 
durile care urmează vom face o scur
tă trecere în revistă a cîtorva aspec
te din munca acestei comisii, așa cum 
ne-au fost relevate, de curînd, cu pri
lejul unei vizite făcută la sediul con
siliului U.C.F.S. al acestui raion.

Din capul locului am vrea să subli
niem orientarea sănătoasă a consiliu
lui raional U.C.F.S. Tudor Vladimi- 
resctt, în ce privește comisia de pro
pagandă, al. cărei președinte este tov. 
Milialache Popescu, un activist sportiv 
eu o bogată experiență în acest do
meniu. In comisia de propagandă, for
mată din șapte membri, au fost coop
tați unii dintre cei mai buni activiști 
și propagandiști de partid și U.T.M. 
din cuprinsul raionului, recunoscuți 
îndeobște pentru capacitatea lor orga
nizatorică și pentru dragostea față de 
problemele activității de cultură fizică 
și sport. Încă de la constituirea ei, co
misia și-a fixat o serie de obiective 
pi ivind problemele de propagandă și 
agitație, educație etc. In mod special

se 
mult

•
sportive. Astfel, vînzarea 
mai operativ, ajutîndu-se 
îmbunătățirea muncii financiare 
cluburilor și colectivelor.

Multe greutăți au fost provocate 
însă în livrarea materialelor și echi
pamentului sportiv de înmulțirea for
melor 
Lipsiți 
legați 
cie au 
plasări 
lor nu 
însă s-au întrebat tovarășii din con
ducerea filialei cum se poate ca uni
tățile locale ale Băncii de Stat să 
nu fi fost informate de schimbările 
survenite și prin aceasta să evite 
plasările inutile ale delegaților?

In încheierea vizitei noastre 
trecut și prin birourile filialei și 
rămas surprinși de faptul că ele 
află instalate într-un local insalubru 
și impropriu activității întreprinderii. 
Ni s-a spus că conducerea LD.M.S. 
va face, în curînd, reparațiile nece
sare. N-ar fi rău, cti atît mai mult 
cu cît birourile contrastează urît cu 
eleganța magazinului din str. Lip
scani nr. 21, cu ordinea și curățenia, 
care domnește în celelalte unități ale 
filialei.

face 
la 
a

necesare plății prin virament, 
de informații, o serie de de- 

ai unor colective din provin- 
trebuit să facă mai multe de- 
la București, deoarece formele 
erau legale. Pe bună dreptate

de-

am 
am 
se

(c. 3.)

m.), Lacul Iezerul din Podul Giurgiu
lui (2.250 m.) ajungi în Șaua Podra- 
gului, de unde cobori la frumoasa ca
bană Podragul. La Podrag poți sta o 
zi—două, timp în care poți urca pe 
Moldovanti, considerat cel mai înalt 
virf din țară (2.544 m.), Viștea Mare 
(2.536 m.), etc. Inapoindu-te la Bîlea 
Lac, poți' face o a doua excursie de 
astă-dată spre vest, trecînd peste 
Șaua Paltinului, Vîrful Paltinului 
(2.200 m.). Șaua Lăiței (2.300 m.), 
Vîrful Lăițelul (2.403 m.), Lacul Căl- 
țttn (2.150 m ), Vîrful Negoi (2.536), 
de tinde trecînd pe lîngă vestitele „Ace 
ale Cleopatrei", cobori la cabana Ne- 
goiu. Acest traseu, mai dificil, prin 
„Strunga Dracului", poate fi ușurat 
(dar și lungit), ocolind drumul prin 
„Strunga Doamnei" sau „Strunga 
Ciobanului".

Firește, există și alte trasee de par
curgere a Făgărașilor, ca de pildă de 
la cabana Stiru (se urcă pe la Sebeș 
Olt) spre răsărit pînă la casa Urlea, 
sau invers. Am indicat însă drumul 
de mai sus, considerînd că este o cale 
mai ușoară, ajutîndu-i pe turiști de a 
vedea fot ce e mai interesant în ma
sivul considerat, pe bună dreptate, ca 
cel mai impunător din țara noastră.

D. STĂNCULESCU

0 altă demonstrație, reușită, la haltere

Ș‘ 
de

Acțiunea de popularizare a spor 
tului cu haltere continuă. Din iniți
ativa federației, demonstrațiile hal
terofililor fruntași au continuat si 
în ultimul timp, de data aceasta, în 
școli. Cu prilejul încheierii anului 
școlar la școala profesională Galvani- 
Tei, un grup de halterofili fruntași 
din Capitală, în frunte cu N. Amzui- 
că, Ilie Dancea, N. Bălcăceanu 
C. Bucur au făcut o excelentă 
monstrație, mult aplaudată de su 
tele de școlari. Demonstrația a fost 
precedată de o instructivă explicație 
a mișcărilor, făcută de antrenorul 
federal Ștefan Petrescu. Printre al
tele acesta a arătat și utilitatea 
practicării halterelor ca sport aju-

în perioada actuală comisia lucrează 
la rezolvarea problemei stabilirii culo
rilor și steagurilor colectivelor sportiv 
ve, a insignelor și fanioanelor. Care 
sînt primele roade ale muncii acestei 
comisii? •

Trebuie să arătăm că în prezent ntw 
mărul membrilor înscriși în U.C.F.S. 
a depășit cifra de 28.000, o contribuție 
de seamă fiind adusă de comisia de 
propagandă. Afișe, lozinci mobilizatoa
re, ca și o susținută muncă de îndru
mare desfășurată de membrii comisiei 
— care va fi continuată și în viitor — 
ne îndreptățesc să credem că cifra 
de mai sus va fi înlocuită de alta și 
mai grăitoare. O rodnică activitate se 
desfășoară pe linia educației vizuale. 
Astfel, în unele colective sportive (Tim
puri Noi, Flacăra Roșie, Voința, I.O.R., 
Metalosport) s-au confecționat panou
ri oglindind sugestiv activitatea spor
tivă din întreprinderile respective. In 
alte colective sportive (Recolta M.A.S.. 
Spartac, Progresul) activitatea spor
tivă este înfățișată și în gazetele mi
nisterelor de resort. In general, agi
tația vizuală nu se rezumă Ia materia
lele trimise de raion. Colectivele spor
tive, cu sprijinul direct al organiza
țiilor de partid, și-au . tipărit afișe și 
lozinci pe diverse teme. Actualmente 
agitația vizuală este legată de desfă
șurarea Spartachiadei de vară (Meta
losport, Recolta M.A.S., Flacăra Ro
șie). La capitolul educației realizările 
ni se par și mai semnificative. Abate
rile sportivilor din colectivele acestui 
raion sînt acum cu totul răzlețe, la 
aceasta contribuind mai ales modul 
în care comisia raională de propagan
dă muncește în această direcție. Co
misia nu se rezumă în a aplica o sanc
țiune, ci, mai ales, face din aceasta 
un prilej de învățămînt pentru toate 
colectivele. In scopul cunoașterii fro 
museților patriei și a locurilor istori
ce, în multe colective sportive s-a luat 
inițiativa organizării de excursii: spor
tivii de Ia Metalosport s-au deplasat 
pe Valea Prahovei, cei de la Voința 
la Snagov, iar cei de la Timpuri Noi 
Ia Călugăreni.

Organele U. C. F. S. sprijină 
intens dezvoltarea sportului

sătes?

colectivelor 
pot fi apoi

este cel de

(Urmare din pag.
lazurilor etc. care aduc 
beneficii frumoase cu care 
realizate diverse construcții sportive 
(exemplu raionul Sibiu, raionul Cîmpu- 
lung). Pentru o cit mai bună in
struire a cadrelor sportive de la sate 
se folosește de către organele U.C.F.S. 
din numeroase raioane și regiuni cur' 
sînt regiunile Pitești. Bacău, Suceai 
sau raioane ca Roman, Tg. Mureș, 
metoda organizării „zilei președinți
lor de colectiv". In ceea ce privește 
activitatea sportivă propriu-zisă, or
ganele U.C.F.S. au găsit numeroase 
metode de muncă care au avut ca 
principal rezultat impulsionarea aces
tei activități. Festivalurile cultural- 
sportive cum este cel organizat la 
Videle, cele sportive cum 
la Rădăuți (în pregătire se găsește 
acum unul la Fălticeni), "
sportive" inițiate dc către majoritatea 
consiliilor raionale U.C.F.S. din re
giunile Pitești, Constanța, Craiova etc. 
ca și competițiile dotate 
Secerișului" sînt metode 
care contribuie efectiv la 
sportului sătesc.

In acest fel, metodele 
mereu mai multe și mai 
losite de către organele U.C.F.S. din 
raioane și regiuni vin în sprijinul 
măsurilor luate pe linie centrală, se 
încadrează în efortul general depus 
de colectivele sportive sătești, de în
treaga mișcare de cultură fizică și 
sport în vederea îndeplinirii sarcinii 
atît de importante trasate prin Ho- 
tărîrea din 2 iulie 1957.

„Duminicile

cu „Cupa 
de muncă 
dezvoltarea

de muncă, 
eficace, fo-

tător pentru desvoltarea fizică a 
tinerilor.

„Experiența sovietică ne învață — 
a spus vorbitorul, — că sportul cu 
haltere poate fi practicat în mod ra
țional, cu greutăți mici, de la cea 
mai fragedă vîrstă școlară. In acest 
fel tânărul se fortifică, pregătin- 
du-și organismul în vederea practi
cării sportului pent ii care vădește 
aptitudini: atletism, canotaj. rugbi, 
handbal etc.".

Despre utilitatea 
«frații am mai scris, dar repetăm, 
rin trebuie continuate nu numdi 81 
" ’"te, fabrici și școli, ci și’în insfc- 
t: '.ii și in special în mediul rural.

acestor demoh-



Un student
sudanez

a devenit arbitru de box ia București!'
Cișmaș. După cum se vede, o 
categorică preferință spre teh
nică, spre acurateța stilului...

Proiectele lui Abdul Aziss? 
Mai iutii, trecerea examenului 
de stat. Aceasta se va udimpla 
in februarie viitor. Piuă atunci, 
studiu și... box. Abdul este 
cis să facă, in lunile ce 
urma, un serios „rodaj" de 
decător-arbitru. Apoi, după
va avea in buzunar diploma 
de inginer, Abdul Azizz se va 
întoarce in patrie. Se va des
părți desigur cu greu de țara 
noastră ospitalieră, de poporul 
nostru, de zecile de prietenii pe 
care le-a legat in atlii de stu- 

de boxul 
Ab- 
toa

ta 
chi-

de-
vor
ju-
ce

File
(le

istorie

DIN TRECUIUL SPORTULUI LUPTELOR IN ȚARA NOASTf

Abdul Azizz urmărește cu aten ție lupta din ring. Peste cî
teva clipe el va înscrie pe buleti nul său de punctaj numele 
învingătorului.

II cunoașteți pe Abdul Aziztfl 
Daci sînteți un obișnuit al reu
niunilor pugilistice, este impo
sibil să nu fi remarcai pre
zența acestui tinăr 
la galele de box
reștene. Abdul Azizz este stu
dent al facultății de chimie in
dustrială. De fapt, el „a fost" 
student al acestei facultăți fiind- 

’că zilele trecute a luat și ulti
mul examen al anului V, deve
nind absolvent. Desigur insă că 
nu despre pregătirea profesională 
a viitorului inginer chimist Abdul 
Azizz ne-am gindit să vă vor-

negru 
bucu-

Cum au fost 
„dese operiți“ 
Garrincha și Pele

Extrema dreaptă Garrincha și 
interul stînga Pele, membri ai 
formației Braziliei, campioană 
mondială de fotbal, sînt doii ti
neri care au entuziasmat pur 
și simplu pe specialiștii prezen- 
ți la turneul de la Stockholm. 
Găsim că este foarte interesant 
să arătăm cum au ajuns aceș
ti tineri să cunoască celebrita
tea.

Garrincha sau cum l-au po
reclit suedezii „extrema pe ruj- 
menți" a fost descoperit de li
nul dintre antrenorii echipei 
Botafogo. Acesta plecase să se 
odihnească la țară. Intr-un mic 
sat, antrenorul a urmărit evo? 
luția unor țărani care jucau 
la două porți. El a rămas în- 
ctlltat de tînărul Garrincha, cu 
care a plecat a doua zi la Rid. 
Jucătorul descoperit a fost în 
cercat în echipa secundă a clu
bului Botafogo împotriva pri 
mei garnituri. Rezultatul ? Gar- 
riricha l-a driblat de mai multe 
ori pe fundașul N. Santos, mar- 
cînd două 
antrenorul
Pe 
mă 
un 
ță. 
Pe 
diat, excelentul fundaș N. San
tos a răspuns: „In viața mea 
nu am văzut un jucător attt 
de bun. Din ziua aceea, Garrin- 
clia și Santos deveniseră colegi 
de club.

In ceea ce-l privește pe tînă
rul Pele, care a primit la Stoc
kholm premiul ziarului sovietic 
„Trud", cl a fost descoperit de 
un antrenor din Sao Paolo, cînd 
juca „miuța" pe un maidan. 
Pele ă jucat în picioarele goale 
pînă la vîrsta de 13 ani. Apoi 
a intrat pe mîna antrenorilor. 
Deși nu are nici 18 ani, Pele a 
fost selecționat pînă acum de 
10 ori în echipa națională a 
Braziliei. In fine, un ultim a- 
mănunt: Pele nu a putut face 
deplasarea în Suedia phiă ce’nu 
a avut aprobarea societății de 
protecție a minor’lor din 
zilia, care i-a eliberat un 
tificat în acest sens.

O.

(Foto: A. ROSENTHAL)
btm aci. Intr-adevăr, tinărul a- 
cesța cu zimbet larg și priete
nos, sosit pe meleagurile noas
tre tocmai din îndepărtatul Su
dan, se numără nu numai prin
tre absolvenții facultății de chi
mie industrială, ci și 
aceia ai ultimei... școli 
decători-arbitri

Abdul Azizz 
simpatie pentru 
nuși". In țara 
mă în capitala Bamako, boxul 
este destul de popular. Din pă
cate, cum ne spunea prietenul 
Abdul, Sudanul nu poate alinia 
niciodată o echipă pugilistică în- 
ir-o

’ Cum 
care 
majoritate albi, 
in această țară cu. un scop pre- [ 
cis) întrevăd oarecari posibili
tăți, imediat este momit cu fel 
de fel de făgăduieli și îmbarcat 
cu destinația Franța. „Mulți bo
xeri sudanezi au 
Franței, mărturisea 
ciune Abdul, dar 
n-au putut apăra 
danului".

In anii în care a 
har, in Senegal, apoi Ia Paris, 
Abdul a văzut mulți boxeri ce
lebri, și-a format un „ochi" de 
expert în materie. Iar dacă-l în
trebi care au fost cei mai buni, 
atunci iți va cita cu siguranță 
două nume: Ray „Sugar" Ro 
binson și Robert Cohen. Despre 
boxul nostru, Abdul are numai 
cuvinte de laudă. Favoriții lui; 
Constantin Dumitrescu, losif 
Mihalic, Mihai Stoian și Emil

printre 
de ju-

de box 1
nutrea o veche 
„sportul cu ma

sa, mai cu sea-

iniilnire 
se ridică 

antrenorii

internatională. 
un boxer in 

(în marea lor 
veniți pare-se

adus glorie 
cu arnără- 

niciodată ei 
culorile Su-

stat la Dak-

puncte. La pauză, 
echipei l-a mustrat 
spunîndu-i: „Bine,
nu înțeleg cum tu, 

cu o mare experien-

Santos,
băiete, 

jucător 
nu poți să-l. ții la respect 
acest puști". La care, inie

Bra- 
cer-

A.

denție și — firește 
nostru pe care 
dul este decis 
te cunoștințele 
slujba ridicării 
mice sudaneze, 
sudanez. El va 
însorita lui patrie plăcutele a- | 
mintiri ale anilor de studenție . 
petrecuți la București și mesa- . 
jul de prietenie al sportivilor , 
romi ni către sportivii sudanez'. ! 
Și poate că peste ani, citul 
va scoate dintr-un sertar carne
tul de judecător-arbiiru de box. I 
membru al colegiului de judecă- | 
tori-arbitri din București, iși va I 
aminti cu emoție de ringurile de ■ 
la Ciulești, Floreasca sau Re- I 
publicii, în jurul cărora s-a a- j 
flat de atitea ori, de meciurile i 
la care a palpitat la unison cu : 
miile de spectatori romîni...

l-a îndrăgit, 
să-și pună 
nu numai 
industriei 

ci și a boxului 
duce cu sine in

M. G.

Sportul luptelor este cunoscut în țara noastră încă din 
secolul trecut. Ca și în alte țări, el a fost practicat însă 
numai de cîțiva oameni, ca profesioniști, pe arene de circuri. 
Abia din anul 1930, cînd s-a constituit federația romînă de 
lupte cu sediul la Oradea, sportul luptelor a căpătat un carac
ter organizat.

Din anul 1931 încep să se 
desfășoare campionatele națio
nale, iar în 1932 luptătorii ro
mîni amatori își fac apariția pe 
arena internațională cu ocazia 
desfășurării primei ediții a jocu
rilor balcanice de la Istanbul. 
Privind un tabel al campioni
lor naționali dinaintea celui de 
al doilea război mondial, se poa
te constata cu ușurință faptul 
că luptele s-au practicat cu pre
cădere în vestul țării. In drep
tul numelui performerilor sînt 
trecute mai ales orașele Lugoj, 
Timișoara, Reșița, Oradea. Baia 
Mare, Arad.

Documentele care ne-au fur
nizat prețioasele date despre is
toricul acestui sport menționea
ză o serie de serioase succese 
obținute de sportivii romîni. Ele 
nu amintesc însă de greutățile 
întîmpinate de practicanții 
cestui snort — în marea 
majoritate muncitori. Gei 
vîrstnici dintre ei ne-au poves-' 
tit despre condițiile neînchipuit , 
de grele de practicare a spor-> 
tului care Ie era drag. Este su-\ 
ficient să arătăm că multiplul ' 
campion al țării, maestrul spor-j’ 
tului losif Toezser, fiind selec- " 
ționat în echipa reprezentativă £ 
pentru jocurile balcanice

1940, a fost pe punctul de a 
nu se putea prezenta deoarece 
se afla concentrat, iar autorită
țile sportive au refuzat să in
tervină pentru a i se permite 
să apere culorile Romîniei, 
Dacă a putut pleca și cîștiga 
titlul de campion balcanic, a- 
ceasta se datorește numai e- 
forturilor sale.

Numele șportivilor noștri au 
figurat de multe ori pe tabe
lul celor mai buni luptători eu
ropeni. Chiar de la prima lor 
confruntare internațională, luptă
torii romîni au obținut impor
tante succese. Astfel, la Balca- 

reprezenta
pe locul 
formații 

echipelor 
care dă-

1932, 
clasează 

puternicei 
înaintea

a- 
lor 

■tai

niada din 
tiva țării se 
II în urma 
a Turciei și
Iugoslaviei și Greciei, 
duseră numeroși campioni olim
pici. Cu această ocazie, Filip 
Borlovan și Zoltan Kondorosi 
cuceresc medaliile de attr, Fran- 
cisc Gyorcoș, losif Toezser șl 
Alexandru Ghemesi se clasează

pe locurile II în categoriile i 
pective. Un an mal tîrziu, 
lecționata romînă reușește 
rezultat excelent, cîștigînd 
competiție desfășurată la 
greb în compania formați 
Cehoslovaciei, Poloniei și Iu 
slaviei. Medalii de aur au 
tigat I. Toezser, Iosif Horv 
și Constantin Dragomir. Pei 
comportarea sa excepțională, 
losif Toezser i s-a conferit 
un premiu special. Luptătorii 
mini au participat la toate 
tiile balcaniadelor, la Cam 
natele Europei de la Roma 
Paris și în toate aceste con 
tiții au realizat comportări f< 
te bune. In anul 1936, I 
Toezser era să cîștige titlul 
mai invidiat de un sportiv, a1 
de campion olimpic. Numai 
turile săvîrșite de un juriu 
cinstit, fascizat, l-au împied 
să-și vadă visul cu ochii.

Cîțiva dintre „bătrîni" au 
concurat după instaurarea i 
mului democrat popular în 
noastră, transmițînd astfel 1 
retului o frumoasă ștafetă. . 
fel în anul 1950 îi mai gi 
pe lista campionilor pe I. T 
ser, D. Tîrziu, Fr. Cocoș...

I. ȘEINESC

Viitorii campioni

V A R I ET A ȚI
• Ray „Sugar" Robinson, 

celebrul boxer negru, campion 
mondial al categoriei mijlocii, 
a anunțat că anul acesta nu 
va mai urca treptele ringului, 
deoarece toate sumele ce i 

s-ar fi cuvenit din bursa sa ar 
trebui să fie vărsate în între
gime perceptorilor americani. 

După cum se poate constata, 
din cauza marilor impozite pe 
care acesta le 
adversarii lui 
să aștepte pînă în 1959, cînd 
începe noul an impozabil...

are de plătit
Sugar treb-’ie

• Recent a murit pe un nat 
mizer de spital din Hudson, 
boxerul negru loseph. Jeannette, 
în vîrstă de 50 ani. El deținea 
recordul în materie de meciuri 
susținute, palmaresul său cu- 
prinzînd nu mai puțin de 400 
tntUniri.

Noutăți despre
Interviu cu tov. Emil STÂNCULESCU, șeful secției lite

ratură sportivă a Editurii Tineretului.

A devenit un fapt obișnuit 
să întîînim în fiecare librărie 
„colțul" cărții sportive. Depă
șind de mult vîrsta majoratu
lui, cartea sportivă a ajuns să 
se bucure astăzi de un conținut 
deosebit de util în pregătirea 
tehnică și morală a tinerilor 
sportivi. Cum, pe zi ce trece, car 
tea sportivă are tot mai mulți ci
titori, interesînd mase din ce 
în ce mai mari de tineri și mai 
puțin., tineri, l-am 

tov. " 
ful 
vă 
ne 
bări pe această temă.

— Ce noutăți anunță editu
ra în privința cărții sportive?

— Foarte curînd, poate chiar 
în cursul acestei luni, va ieși 
de sub tipar interesantul volum 
„Urme de schi peste veacuri" 
de Gh. Epurau. Este vorba de 
o istorie romanțată a 
cuprinzînd printre altele si evo
luția elementelor 
se adresează 
foarte larg. Vor 
asemenea primul

ampla lucrare despre fotbal a 
maghiarului A. Csanădi, „Să
riturile în gimnastică" de prof. 
N. Băiașu, „Traumatologia 
sportivă" de dr. C. Doboșiu, 
dr. Cl. Baciu și dr. D. Tomescu, 
„îndrumător de alpinism" de 
Mircea Bogdan și altele. După

rugat pc
Emil Stănculescu șe 

secției literatură sporti- 
din Editura Tineretului, să 
răspundă la cîteva între-

schiului,

tehnice, cart 
unui public 
mai apare de 
volum din ...... . ,

de copii vin zilnic să

• Echipa de fotbal a Franței ț 
a reușit bune rezultate la cam-/ 
pionatul mondial din Suedia.) 
Locul trei în turneul final re-v 
prezintă fără îndoială o „cartej 
de vizită" elocventă. Se parei 
însă că jucătorii echipei fran-J 
ceze au găsit posibilitatea săi 
exploateze și în alt fel acestj 
succes sportiv. De pildă RpU't învețe înotul la ștrandul „Dante 
mond Kopa și-a oferit serviciile / (1 her man" din Capitală, sub in
unzi... fabrici de băuturi raco-l . . , , „jdrumarea unui colectiv de 3'r 

a ț profesori și antrenori. Clișeul, 
nostru. înfățișează un mo
ment... solemn: antrenorul fe-, 
deral de notație prof. Octavian' 
Mladin luminează l ‘ ‘ 
insigna de înotător unei micuțe 
eleve. Cine știe? Poate o vii
toare campioană... ,

ca numele, 
reclama
La fel
său de e-

re-

ritoare, accep'.înd 
său să figureze pe 
c.estei întreprinderi, 
procedat și colegul
chipă Roger Piantoni, care 
comandă acum în ziare produ
sele fabricii de încălțăminte 
„Patrick".

Tristă oelebritafe I Specifică 
însă modului de viață capitalist.

(foto: T. RO1BU)

eartea sportivă
cum se vede este vorba de o 
tematică variată.

— Intenționați să 
tați și alte lucrări 
toare?

— Noi am adresat 
și stăruitoare îndemnuri antre
norilor și sportivilor cu mare 
experiență să ne scrie astfel de 
cărți. Dar apelurile noastre 
n-au trezit încă ecourile aștep
tate. Editura este gata să co
laboreze cu sportivii fruntași 
pentru elaborarea unor astfel 
de lucrări instructive. Cine n-ar 
fi interesat de pildă să cunoas
că drumul în sport al „vetera
nului" Dinu Cristea?

— Sportivii socotesc — și pe 
bună dreptate — că editura ar 
putea avea un rol deosebit în 
reconsiderarea istoriei sportului 
nostru. Ce își propune editura 
în acest sens ?

— Alunea de revalorificare 
a trecutului nostru sportiv este 
o muncă grea și migăloasă. 
Noi urmărim cu interes mate
rialele din istoria sportului no
stru, care au început să apară 
în presă cir convingerea că ele 
vor putea constitui puncte de

mai edi- 
asemănă-

repetate

plecare pentru alcătuirea, dacă 
nu a unei istorii complete a e- 
voluției sportului nostru, în ori
ce caz a unui volum de docu
mente și mărturii despre tradi
țiile noastre sportive. Deocam
dată, lucrăm cu autorul, Art. 
Vogel, la finisarea volumului 
său „Rugbi ieri, rugbi azi" și 
așteptăm să ne sosească pe 
masa redacției lucrarea „Fotba
lul nostru de Ia începuturi și 
pînă azi"

— Alte
— Vom 

„Călăuza 
care vor 
Bucegi, Piatra Craiului, Ciu- 
caș și — probabil — Rodneî. 
Intr-o fază foarte avansată este 
și elaborarea „Ghidului turistic 
al R.P. Romîne". 
nea, vom scoate 
te de vînătoare
„Despre pești 
F. Brandrup.

Acestea au 
care ni le-a 
amabilitate, tov. 
lescu. Noi nu mai avem de a- 
dăugat decît sugestia, adresată 
Editurii Tineretului, de a tipări 
un catalog al cărții sportive, 
a cărui lipsă este resimțită.

de Octav Luchide.
proiecte?
îmbogăți colecția 

turistului" cu cărțile 
trata despre munții 

Piatra Craiului,

la

ȘTIAȚI CĂ
... marele scriitor gei 

Goethe a fost un pasionat 
tiv? El aprecia cu deos 

- gimnastica, înotui si pa brevetul șil jug
- a av(Jt

t.n mare meci de șah prir 
dio între echipele Uniunii 
vietice și Statelor Unite? 
hiștii sovietici au cîștigat 
tida cu scorul de 15 jun
4 jum.

... Paul Constantinescu, 
torid muzicii la opera „O r 
te furtunoasă", este și au 
unei izbutite simfonii spot 

...Rusia a fost printre 
mele țări care — -J— 
liotărîrile 
din 1894? 
sprijinul oficialităților 
sportivii ruși au participat 
tru prima oară (și numa
5 reprezentanți) de abis 
Jocurile Olimpice din 
1908.

... în țara noastră exist 
cooperativă de producție 
teșugărească unde se luci 
în exclusivitate materi 
sportive? Este vorba de c< 
rativa „Solidaritatea" din 
ghin, specializată în prod 
de materiale' confecționate 
piele.

au adera
congresului oii 

Totuși, lipsiț 
vr

De aseme- 
și prima car- 

subacvatică 
ei acasă" de

fost noutățile pe 
relatat, cu multă

Emil Stăncu-

Iha 4 rîndui
Discuție cu un fc»th 

care trece mereu de 
«chipă la alta :

— Eu cred că te-am văzu
tri 

Prin 15 cluburi, rind pe rit 
Cum poți s-o faci așa ușor
— Păi ntt-s inter... rătăcitoi

Ing. MIRON GEORGES* 
Bucuri



® boxeri romini in finalele 
campionatelor europene feroviare

Alergătorii sînt gata 
pentru al Xl-lea start

„șapte"... Arbitrul 13. Robert îl numără pe englezul Seenan 
la podea de o dreaptă a lui Senkiti (U.R.S.S.).

(Foto: GH. DUMITRU)

ă din cei zece pugiliști romîni 
-au aliniat la startul campio- 
• europene feroviare de box vor 
istă-seară în ringul finalelor de 
ilești. Este vorba deci de un 

remarcabil, pe c.are-1 putem 
?ra ca atare, chiar înaintea 
iii decisive. Cu această perfor- 

formația țării noastre s-a in- 
deocamdată în fruntea clasa- 

ui pe națiuni (19 puncte), 
irmată îndeaproape de cealaltă 
ala candidată la „șefia" clasa 
ui, echipa Uniunii Sovietice 
mete), iar la o distanță res- 
ilă restul formațiilor parti- 
;: Anglia (7 puncte), R. P. 
ă (5 puncte), R. D. Germană 
Icte) și R.F. Germană (0 punc- 
Vor reuși oare reprezentanții 

să-și consolideze poziția pe care 
i în momentul de față ? Iată o 
re la care vom afla răspuns 
după ce va fi răsunat ultimul 

de gong al acestei importante 
iții 1

★

nele semifinale ne-au adus din 
itisfacția unor succese „pe toată 
ale reprezentanților noștri. Dar, 
părerea noastrii, marea revela
seră' a fost tînărul Ion Turcii, 
obținut, în limitele categoriei 
o victorie de prestigiu asupra 

filitlui Gunter Backofen (R. D. 
lă). Impresionantă nu este însă 

l în sine, ci maniera în care 
realizată. Intr-adevdr, Ion Turcii 
pugiliștilor mai vîrstnici o ade- 

lecjie de box în linie, de in

teligentă folosire a Jocului de picioare 
și a directei de stingă, Backofen i-a 
opus o dirză rezistență, dar a fost

Astă-seară, cu începere de la ora 
20, va avea loc pe stadionul Giu- 
lești reuniunea finală a campiona
telor europene feroviare de box. 
Programul este următorul •

Muscă: GHERMAN SEBASTIA 
NOV (URSS) — ION TURCU (R. 
P. Pomină); cocos: AUREL MO- 
RARL'Ș (R.P. Romînă) — ISTVAN 
KARADI (R.P. Ungară),'" pană:

' ION BOCEANU (R.P. Romînă) — 
ANATOLII BARDIN (URSS); setni- 
usoară: VASII.E CZEGELI (R.P. 
Romînă) — VLADIMIR VASILIEV 
(URSS); ușoară: GYORGY PALL 
(R.P. Ungară) — JOHN SWE
ENEY (Angl'a); semi-mijocie: 
HARRY PERRY (Anglia) — MI 
HAI STOIAN (R.P. Romînă); mij- 
locie-usoară: VASILI1 KIRILOV. 
(URSS) — ȘTEFAN COJAN (R. 
P. Romînă); mijloeic: VICTOR 
VLADESCU (R.P. Romînă) — 
GEORG LANGNER (R.D. Germa 
nă); semigrea: PETRE ZAHARIA 
(R.P. Romînă) — BORIS DEMIN 
(URSS): grea: DUMITRU CIO- 
BOTARU (R. P. Romînă) — LEO
NID SENKIN (UPSS).

nevoit să se încline în cele din urmă 
în fața impetuozității tînărului său 
adversar. La „pană", Ion Boceanu, 
mai inspirat decît în precedenta sa 

evoluție, a plasat puternice croșeuri 
upercutate în plexul lui Hans Ale
xander (R. F. Germană). La o astfel 
de serie de lovituri, chiar în prima 
repriză, Alexander a căzut la podea4 
și nu s-a mai ridicat pînă la „out“. 
Boxînd în stilul său caracteristic, cu 
directe de dreapta dublate de lovi
turi decisive de stîriga, „semimijlo- 
ciul" Mihai Stoian l-a depășit net la 
puncte pe' curajosul lozsef Hortobagyi 
(R. P. Ungară). La categoria mijlo- 
cie-ușoară, Ștefan Cojan a întîlnit în 
englezul Richard Johnson, un adver
sar mult mai rezistent decît s-ar fi 
așteptat. Cojan a început meciul tri- 
mițînd multe upercuturi la stomac, 
pentru a-1 obliga pe Johnson să co
boare garda, dar acesta s-a blocat 
foarte bine. In felul acesta, Cojan nu 
și-a putut adjudeca victoria înainte 
de limită, așa cum pronosticau cei 
ce apreciază necruțătoarele sale 
„stîngi". El a cîștigat însă la puncte, 
cu un avantaj confortabil.

1. Zilli (Dinamo Buc.) 12,o; 5. M.

Un meci viu disputat a fost cel 
dintre „semiușorii" Vladimir Vasiliev 
(U.R.S.S.) și Michael Harvey (.'. 
glia). Mai scund și dezavantajat d 
alonja adversarului, Vasiliev a căutat 
să impună încă de la început lupta 
de aproape. încercările sale au fost 
încununate de succes în primele două 
rounduri, cînd Harvey a recepționat 
multe lovituri în plin. In ultima re
priză, boxerul englez își revine în 
mod surprinzător, dominîndu-1 cu di
recte pe Vasiliev (acesta a primit și 
un aventisment pentru țineri).4 Juriul 
a acordat victoria la puncte lui Va
siliev. Neașteptat de slab s-a prezen
tat pugilistul britanic John Sweeney 
în întîlnirea cu Lothar Rode! (R. D. 
Germană). El a fost dominat copios 
în prima repriză și numai revenirea 
din repriza a doua i-a adus o mun
cită victorie la puncte. Excelentul „se
migreu" sovietic Boris Demin și-a 
trimis de 4 ori adversarul (James 
Cunningham — Anglia) la podea, 
obținînd o aplaudată victorie prin a- 
bandon dictat de arbitru. Mult mai 
rapid a terminat meciul cclegul său 
de echipă, Leonid Senkin, care l-a 
învins — tot prin abandon dictat de 
arbitru, dar în prima repriză — pe 
James Seenan (Anglia).

Două decizii ni s-au părut a nu fi 
conforme cu realitatea. Prima, cea 
din meciul de categorie mijlocie Georg 
Langner (R. D. Germană) — Bele 
Tatar (R. P. Ungară) în care Lang
ner a fost declarat. învingător, deș- 
Tatar avea avantaj. Cea de a doua 
în meciul de categorie cocoș Istvan 
Karadi (R. P. Ungară) — Klaus 
Miiller (R. D. Germană) în care ex 
celentul arbitru James Campbell (An 
glia) a comis — după părerea noa 
stră —• singura greșeală din această 
competiție, descalif icîndii-1 prematur pe 
Muller în repriza a doua.

în „CURSA. SCÎNTEII44
Luni la ora 13, din Piața Universi

tății se va da plecarea în cea de a 
Xl-a ediție a „Cursei Scînteii". Peste 
60 de alergători din Capitală și din 
provincie vor începe o dispută pasi
onantă pentru cucerirea unui loc frun
taș în clasamentele acestei competiții, 
pentru realizarea unor medii orare va
loroase, pentru afirmare. De-a lungul 
a 980 km, (pe ruta București — Ora
șul Stalin — Sibiu — Cluj și retur) 
cicliștii consacrați (L. Zanoni, G. Moi- 
ceanti, Gh. Șerban, G. Dumitrescu, 
Aurel Șelarii ș.a.), alături de tinerele 
talente recent afirmate (D. Muntea- 
nu, I. Braharu, N. Pelcarti) vor în
cerca să dovedească în fapt că spor
tul cu pedale din țara noastră se află 
pe un drum nou. In fiecare an „Cursa 
Scînteii" prilejuiește afirmarea unor 
noi elemente tinere și în această pri
vință declarația antrenorului Gh. Ne- 
goescu este concludentă: „Aștept în 
fiecare an cu nerăbdare desfășurarea 
„Cursei Scînteii". întrecerea aceasta, 
devenită tradițională, ne prilejuiește 
nouă, tehnicienilor, descoperirea unor 
noi talente, care mai tîrziu îmbogățesc 
loturile și întăresc formațiile clubu
rilor și colectivelor. Sînt convins că 
la 20 iulie vom putea nota pe carne
tele noastre numele unor noi cicliști 
afirmați în „Cursa Scînteii".

Sosirile în etapele „Cursei Scînteii" 

Aspect de la ediția a X-a a „Cursei Scînteii". Pe 
stadionul din Orașul Stalin trece linia de sosire 

Ludovic Zanoni (Dinamo).

se vor face în centrele orașelor. Ast
fel, la Orașul Stalin linia de sosire se 
află în fața oficiului telefonic, la Si
biu alergătorii vor face un circuit pe 
străzile orașului (necesar pentru aco
modarea cu rulajul peste linii de

lon Constan-

1954 Constantin

1955 : Beno Fun-

1956 : Gheorghe

Marin Nicu-

CIȘTIGĂTORII CELOR 10 
EDIȚII ALE „CURSEI SCINTEH

Ediția I 1948 : Marin Niculescu
Ediția a fl-a 1949 : Marin Nicu

lescu.
Ediția a lH-a 1950 : Gheorghe 

Negoescu
Ediția a IV-a 1951 : Nicolae 

Maxim
Ediția a V-a 1952 : 

lescu
Ediția a Vl-a 1953 :

"tinescu
Ediția a Vll-a

Șandru
Ediția a Vlll-a 

da (R.D.G.)
Ediția a IX-a

(3 31 c i s că
Ediția a X-a 1957 : Ștefan Pore- 

ceanu și Constantin Dumitrescu.

tramvai, pe străzi înguste și cu vira
je scurte etc.), iar la Cluj alergătorii 
vor sosi de asemenea pe una din stră
zile principale.

Sosirea în ultima etapă va avea Ioc 
pe velodromul Dinamo. In așteptarea 
cicliștilor se va desfășura un concurs 
de pistă dotat cu „Cupa Scînteii".

Și anul acesta, cei mai 
buni alergători, clasați pe 
primele locuri în etape, ia 
sprinturile speciale și în 
clasamentul general, vor 
fi răsplătiți cu numeroase 
premii oferite de organi
zatori, de I. S. Loto-Pro- 
nosport și de întreprinde
rile din Capitală și pro
vincie.

Zecile de mii de specta
tori care se vor înșirui pe 
traseul celei de a Xl-a e- 
diții a „Cursei Scînteii" 
așteaptă de la cicliști o 
comportare la înălțimea 
renumelui competiției. Sîn- 
tem convinși că disputa va 
fi de un nivel superior și 
că ediția pe acest an a 
„Cursei Scînteii" va cu
noaște succesul scontat.

Urăm tuturor pârtiei- 
panților la „Cursa Scîn- 
teii“ succes deplin 1M. GODEANU

Campionatele republicane individuale de atletism
(Urmare din pag. 1)

ale lor din acest sezon. Clă
ii probei : /. Traian Stidrigean 
i Cluj) 47,5 — record egalat 
R., camp:on al R.P.R.; 2. I. 
(Dinamo Buc.) 48,4: 3. Gr. E- 
(CCA) 49,0; 4. Gh. Csynan 
Timiș.) 50,1; 5. I. Sandu 

51,0; 6. Ad. Szabo (CFR Cluj)

ă în finala cursei de 800 m.

țațele anterioare din acest 
de 2 ori sub 1:50,0) îl indicau 
an Vamoș ca principal favorit 
la cursei de 800 m., mai ales

Tr. Stidrigean nu putea lua 
fiindcă terminase abia cu 30 
ina'nte proba de 400 m. Des

ul cursei părea să confirme 
otul previziunile. Deși Mihalv 
cel care a condus majoritatea 
pe ultima sută de metri Va- 

trecut în frunte și cum îl știam 
nil finiș Imn, victoria lui părea 

iră. Dar Mihaly a revenit pu
și a... cîștigat absolut meri- 
asamentiil probei : 1. Ștejan 
(Dinamo Puc.) 1:53.5 — cam- 
R.P.R.: 2. Z. V--ms rp'n-pn 

1:53,7: 3. A. Palade-I irsn (St. 
1:56.0; 4. M. Stadckcr (Rec. 
1:56.6; 5. Gh. B ro (CER Cluj)

6. St. Beregszaszi (Corvnnl 
) 1:58.3
se Rățeănescu a confHnnt 

așteptările
ai a 3-a oara conseciit’v. Mi- 
îășcănescii a c'ști -al titlul r'" 
a republ'can la arimc.rc: 
. înr,,''i''rîn(j un r!>z 1* '

peste 60 metri. Un rezultat bun a 
înregistrat și tînărul muncitor meta
lurgist Dan'el Greifenstein care a ob
ținut acum un nou record personal. 
Clasamentul probei: 1. Nicolae Răș- 
cănescu (C.C A) 60,37 m — campion 
al R.P.R.; 2. D. Greifenstein (Corvi- 
nul Htined.) 55,53; 3. C. Drăgtilescu 
(TCH) 53,32; 4. V. Iacoveanu (Rapid 
Buc.) 51,06; 5. V. Albii (TCH) 50.53; 
6. N. Stan (Olimpia) 44.88.

Alexandra Sîcce campioană
la 403 m.

Deși n-a concurat în plenitudinea 
forțelor sale, Alexandra Sicoe a cîști
gat destul de comod întrecerea finală 
a alergătoarelor pe 400 m înregs- 
frînd cu 57,5 sec. cea mai bună per
formanță a sezonului. Clasamentul 
probei: 1. Alexandra Sicoe (Știinta 
Cluj) 575 — campioană a R.P.R.:
2. M. Ciițui (Șt. Clui) 58,0; 3. A. 
I.ipoczi (Spartac Timiș.) 59,1; 4. G. 
Dumitrescu (Met. MIG Buc.) 59,8; 
5. W. Klimen (Dinamo Or. Stain) 
60,2; 6. A. Czuli (Ranid Buc.) 60.7.
Ioana Ltrță, dm notf, fa o zecime 

de record
Indiscutabil, Ioana Luță este cea 

mai valoroasă sprinteră a țării noas
tre. Ea a cîștigat cu ușurință tthil 
de campioană la 100 m realizînd cu 
acest prilej și un rezultat bun (12,1 
sec.) la numai 0,1 sec de recordul 
tării. Consemnăm ca îmbucurătoare e- 
vo’uția junioarelor Kineses, Zil'i și 
Giindisch. care au reușit să se caii 
ficc în finală, iar primele două să 
o<'ime și locuri fruntașe. Clasamentul 
probei: 1. Ioana Luță (Rapid Buci- 
r"d:) 1 — campioană a R.P.R.;
2 I P-mdii< (Ranid Buc.) 12.5; 3. 
.<■ : ■ ■ ■ Ț .-1 |p| 1 

Zottu (Dinamo Buc.) 12,9; 6. CI. Si- 
mionescu (Met. MIG Buc.) 13,0; 7. 
H. Giind sch (Șt. Cluj) 13,1.

Zoltan Szabo a stabilit 
un nou record

Comportîndu-se excelent, Zoîtan 
Szabo a trecut de la prima încer
care înălțimea de 4,35 m. cu care 
a stabilit un nou record republican, 
mai bun cu 5 cm decît precedentul 
său record. Bună și comportarea lui 
Mircea Dumitrescu. Clasamentul pro
bei: 1. Zoltan Szabo (C.C.A.) 4,35 
— nou record republican, campion al 
R.P.R.; 2. M. Dumitrescu (Șt. Cluj) 
4,20; 3. M. Trandafilov (Dinamo Buc.) 
4,10; 4. P. loan (C.C.A.) 4,10; 5. 
D. Gîrleanu (Prog. Buc.) 4,00 (în 
calificările de joi a sărit 4,15); 6.
M. Răuțoiu (C.S.U. Buc.) 3,90; 7. 
Gh. Constantin (Dinamo Buc.) 3,90.

Liana Szabo cfubiă campioană
a Jurii

Familia Szabo a fost ieri la înăl
țime. In timp ce soțul său cîștiga 
săritura cu prăjină, Liana Szabo a 
cucerit două titluri de campioană: 
la 80 m garduri și la săritura în 
lungime (la această probă a înre
gistrat și cel mai bun rezultat al 
sezonului), altă rezultatele: 80 m.
GARDURI: 1. Liana Szabo (C.C.A.) 
11,7 — campioană a R.P.R.; 2. A.
Dragomircscu ((Rapid Buc.) 11,7; 3.
A. Șerban (Șt. Timiș.) 11,9; 4. FI. 
Staneu (C.C.A.) 12,4; 5. S. Băltăgescu 
(Met. M.l.G. Buc.) 12,6; 6. M. Rădu- 
raru (Dinamo Buc.) 12,7. SĂRITURA 
IN LUNGIME: 1. Liana Szabo 5,60 
m.—campioană a R.P.R.; 2. M. Pân
dele (Dinamo Buc.) 5,47; 3. 1. Kno
bloch’ (Corvintil Huned.) 5,41; 4. S. 
Gresii (T.C.U.) 5,30: 5. FI. Stâncii 
U'.C.A.) 5,21; 6. E. Stănescu (Rapid 
Buc.) 5,16.

Primul titlu de campioană 
ai Paraschivei Simionescu

Melania Silaghi a condus de la pri
ma aruncare, și se părea că va reedi
ta succesul de anul trecut de la Cluj. 
Dar, în ultima aruncare din concurs, 
Paraschiva Simionescu a aruncat pes
te 47 m., a cîștigat concursul și odată 
cu el, primul său titlu de campioană 
a țării. Clasamentul probei: 1. Pa
raschiva Simionescu (C.S.U. Buc.) 
47,05 — campioană a R.P.R.; 2. M. 
Silaghi (Start) 45,95; 3. N. Barbu 
(Start) 41,83; 4. L. Manoliu (Met. 
M.l.G. Buc) 41,70; 5. M. Ionescu
(T.C.IT.) 40,49; 6. O. Cataramă (S.S.T. 
C. Lung) 38,70.
Iile Savel campion pentru a 7-a 

oară
Recordmanul țării Ilie Savel a cu

cerit fără nici un fel de emoție titlul 
probei de 400 m.g., demonstrînd în 
același timp că se află într-o formă 
bună. Clasamentul probei: 1. Ilie 
Savel (Dinamo Buc.) 52,4 — campion 
al R.P.R.; 2. Gh. Stănel (Rapid Buc.) 
53,6; 3. M. Ursac (Dinamo Buc.) 
53,9; 4. V. Pop (C.S. Oradea) 55,4; 
5. Gh. Simionescu (Met. M.l.G. Buc.) 
57,1; 6. 1. Sandu (Start) 57,7.

Virgiî Manolescu cel mai bun 
aruncător de diac

Situația de la disc femei s-a repe 
tat aproape în totul și în întrecerea 
masculină, în care Mihâi Raica a con
dus după primele aruncări, dar spre 
sfirșitul probei Virgil Manolescu a re
venit puternic cî.știgînd cu siguranță. 
Clasamentul probei: 1. Virgil Mano
lescu (Dinamo Buc.) 49,51 — cam
pion al R.P.R.; 2. M. Rr.ica (Met. 
M.l.G. Buc.) 48,78; 3. R. Coveianu 

(C.C.A.) 44,68; 4. E. Vîlsan (G.C.A.) 
43,75; 5. I. Banyai (C.F.R. Cluj) 42,87; 
6. Gh. Nemeth (Prog. Timiș.) 39,66.

Constantin Aioanei campion 
ia 5000 m. obstacole

Cu victoria repurtată ieri, Constan
tin Aioanei cîștigă pentru a 3-a oară 
titlul de campion al țării la această 
probă. De remarcat, că primii trei cla
sați au realizat cele mai bune rezul
tate ale lor din acest sezon. Clasa
mentul probei: 1. Constantin Aioanei 
(C.C.A.) 9:00,2 — campion al R.P.R.; 
2. T. Strzelbiscki (Dinamo Buc.) 
9:02,6; 3. I. Bădici (Dinamo Buc.) 
9:03,0; 4. I. Miră (Met. I.M.S. Ro
man) 9:19,4; 5. D. Dragomir (Recol
ta Buc.) 9:23,2; 6. Gr. Cojocarii (St 
Cluj) 9:39,0.
Ion Baboie campion ți la 50 km. 

marț
Mereu tînărul Ion Baboie a cucerit 

și titlul de campion al probei de 50 
lini. marș. După cum ne-a informat 
corespondentul nostru din Cîmpia Tur- 
zii, Ion Bălai, cursa de 50 km s-a 
desfășurat pe un traseu foarte dificil 
care a pus la grea încercare pe fie
care dintre participanți. Iată clasamen
tul: 1. Ion Baboie (P.T.T. Buc.) 
4.53:02,0 — campion al R.P.R. 2. I. 
Păcurarii (Spartac Buc.) 5.02:36,0 ; 3. 
I. Barbu (Spartac Buc.) 5.10:04,6. Pe 
echipe, pe primul loc s-a clasat Spar
tac București.

★

întrecerile din cadrul ediției a XI a 
a campionatelor republicane indivi
duale de atletism continuă astăzi (de 
la ora 17,30) și mîine (de la ora 
J7,25) pe Stadionul Republicii.



I de polo pe apă al R.D. Germane înaintea antrenamentului de ieri.

azi și miine la ștrandul ,,Dante Gherman"

Dubla ifitilnire de polo pe apă dintre 
irezentativele R.P.Romine și R.D. Germane

Ieri dimineață, la numai două ore de la sosirea lor în Capitală, 
ătorii de polo pe apă din R. D. Germană — parteneri pentru două 
rtide ai reprezentativei țării noastre — puteau fi văzuți la ștrandul 
ante Gherman".

zisînd, parcă, mirarea noastră în 
unei vizite atît de matinale, tov. 

:t Milller, conducătorul delegației 
ete și președinte al Federației de 

pe apă din R.D. Germană he 
a următoarea explicație: „Am 
:iderat că după un drum atît de 
! și obositor „un program de voie" 
>azinul care va găzdui inti Ini rile 
>tre, este reconfortant și poate a- 
a oboseala". Discuția a alunecat, 

direct la... subiect. „Inso- 
>entrti a doua oară în Ro- 

a echipa noastră de polo.
anul 1954 — prima mea vizită 

și piuă astăzi, am avut prilejul 
văd de mai multe ori la ,lucru" 
iportivii romîni și, deci, să-mi for- 

o opinie despre jocul pe care-l 
■tică. De aceea, consider că un 
Itat favorabil nonă în compania 
lației do. ar îmbogăți serios 
ra noastră de vuită".

persoana arbitrului Johannes Ec- 
n am descoperit o cunoștință și 
veche. Dînsttl a fost oaspetele 
noastre în anul 1953, cînd a în- 
delegația înotătorilor din R.D. 

nană în calitate de antrenor, 
i apreciați dv. — l-am întrebat 
rezultatul egal reușit de echipa 
t în compania echipei U.R.S.S.? 
n'otdeanna, în ultimii ani. meciu- 
sr st im de cu formația romînă ne-au 
'us multă „bătaie de cap". Sincer 
spun, cînd am aflat și de isprava 

la Moscova am devenit și mai

. n pronostic?
.fă feresc să dau pronosticuri. Nu 
dtceva, dar mi-am format convin- 
a că la „Toto" (n.n. Pronosportul

Concursul Pronosport Nr. 28 
pa din 13 iulie) care se închide 
-seară in provincie și mîine la 
12 în Capitală este privit cu mult 
es de iubitorii concursurilor de 
losticuri sportive din mai multe 
ve •

Programul de concurs cuprinde 
uri foarte echilibrate, la unele 
e ele trebuind să se indice pro- 
icuri și la pauză și la final. Deci, 
■oncurs „tare".

După etapa intermediară de 
curi din campionatul R.P.U. în 

s-au înregistrat unele rezultate 
riză, programul concursului Nr. 
i devenit și mai atractiv.
La acest concurs se acordă în 
inuare premii în obiecte pentru 
mtele cu „0“ rezultate, criteriu 
premiere la care concurenții au 
e foarte mari.
Concursurile care cuprind meciuri 

ironosticuri la pauză și final aduc 
‘i :ei, premii mari.
tă cum se conturează acum pro- 
icurile (după etapa de miercuri):
luda Hvezda — St. Roșie
(pronostic la pauză) 1
Ruda Hvezda — St. Roșie
(pronostic final) 1
M.T.K. — Honved (pro-

nostic la pauză) 2 X
M.T.K. — Honved (pro-
nostic final) 2, 1
Jorog — Ferencvaros (pro-
nostic la pauză) 1, X, 2
Dorog — Ferencvaros (pro-
nostic final) 1, X, 2
Țatabanya — Ujpest Dozsa

(pronostic la pauză) 1 X

din R.D.G.) acei care se pricep nu 
ciștigă niciodată"...

Ultimul intervievat a lost antre
norul Lothar Oelman.

— După rezultatul reușit de echi 
pa pe care o antrenați dv., în com
pania echipei Ungariei, avem impre
sia că ne pregătiți o surpriză. Sub
scrieți la afirmația noastră ?

„Indiferent de rezultatul final, evo
luția noastră la București va îndem
na, sper, o plăcută surpriză și pentru 
spectatorii romîni. De doi ani, de cînd 
am fost numit antrenorul reprezenta
tivei, am reușit foarte ni uit e lucruri 
bune. Prima măsură și cea mai ra
dicală a fost întinerirea masivă a lo
tului. Astăzi pot să mă laud cu o 
medie de vîrstă a echipei de 22 de 
ani... și cu citeva rezultate remarca
bile

PROGRAMUL
ASTAZI : ora 18: sărituri tram

bulină bărbați; ora 19,30: concurs 
de natație cu participarea înotători
lor din lotul republican (verificare 
pentru întîlnirea cu R.P. Polonă); 
ora 20,20; demonstrație de înot ar
tistic ; ora 21: meciul de polo, R.P 
Romînă — R.D. Germană. Arbitrul 
întîlnirii: Blumenthal (U.R.S.S.). E- 
chipele: R.P.R.: Ștefănescu — Bă
diță, Zahan — Blajec — Marchițiu, 
Grințescu, Kroner. R.D.G.: Becker — 
Elfort, Schmidt — Thiel — Vohs, 
Balerstedt, Schreck.

MIINE: ora 17: sărituri, platformă 
bărbați. Ora 18,30: probele de înot; 
ora 19,35: demonstrație de înot ar
tistic; ora 20: a doua întîlnire de 
polo pe apă dintre echipele R.P. Ro- 
mîne și R.D. Germane.

ObonosporF
VIU. Țatabanya — Ujpest Dozsa

(pronostic final) 1, X
IX. Vasas — Diosgyor 1
X. Csepel — Szeged 1
XI. Szombathely — Pecs 1
XII. Komlo — Salgotarjan 1, X

• Premiile concursului Pronoexpres 
Nr. 25: Fond de premii 878.081 lei.

Cat. II : 1 variantă a 125.614 lei; 
cat. III : 14 variante a cîte 8.972 lei 
fiecare; cat. IV: 74 variante a cîte 
1.697 lei fiecare, cat. V: 333 va
riante a cîte 377 lei fiecare, cat. VI: 
1.518 variante a cîte 82 lei fiecare.

Deoarece nici o variantă nu a ob
ținut premiul de cat. I, suma de 
250.000 lei se reportează categoriei 
I de la concursul Nr. 26.

Premiul II în valoare de 125.614 
lei a fost obținut de participantul 
Teodorescu Cătălin din Orașul Petru 
Groza.

• Plata premiilor de la concursul 
Pronosport Nr. 27 din 6 iulie a. c. 
și Pronoexpres Nr. 25 se va face în 
Capitală astăzi după amiază înce- 
pînd de la ora 17 la filialele raionale 
C.E.C. în raza cărora premiații și-au 
depus buletinele (primul număr de 
pe ștampila agenției indică raionul).

s Rezultatele meciurilor din pro
gramul concursului Pronosport Nr. 28

FOTBALIȘTII ROMÎNI PESTE HOTARE
• Progresul București ia egalitate cu Partizan Tirana, Dinamo Ciuj cu Sahtior Stalino, iar Dinamo 

București învins la Odessa • Invitația clubului Newcastle a fost acceptată • Corvinul Hunedoara și
in

TIRANA M (Prin telefon de la co
respondentul nostru). — Prezența e- 
chipei romînești de fotbal Progresul 
București la Tirana a constituit un 
eveniment sportiv de seamă. Peste 
'20.000 de spectatori au luat loc în tri
bunele stadionului local. In loja ofi
cială a fost prezent tov. Enver Hodja, 
prim secretar al Partidului Muncii, 
precum și numeroase alte personalități.

întîlnirea a prilejuit un joc desfă
șurat într-un ritm extraordinar de ra
pid, de bună calitate, care a plăcut 
loarte mult asistenței. Numeroase a- 
plauze au însoțit lupta îndîrjită, dar 
corectă a celor două echipe, Partizan și 
Progresul, care pînă la urmă au termi
nat la egalitate: 1—1 (1—0). Parti
zan, echipa campioană a Albaniei, a 
făcut cel mai bun joc din acest se
zon, mai ales în prima repriză, cînd 
a avut inițiativa și a luat conducerea 

, prin golul înscris de Merja în min. 10.
Progresul și-a revenit și a prestat un 
joc excelent după pauză. Comporta
rea fotbaliștilor romîni a lăsat o im
presie foarte bună. Acțiunile lor spec-

Știri și rezultate
• Meciiiui <le categorie B ȘlV.ița Cluj 

— C.F.R. Timișoara, terminat cu re
zultatul de 2-1, a fost omologat de fe
derație cu scorul de 3-« în favoarea 
Științei pentru motivul că C.F.R. s-a 
retras de pe teren.

• Comisia de diiscipdjitnă din federa
ția de fotbal I-a sancționat pe jucăto
rul Ciosescu (Știința Timișoara) cu 
suspendare pe 2 etape pentru lovirea 
intenționată a adversarului, să sperăm 
că Ciosescu va trage învățămintele care 
se impun și va redeveni jucătorul a- 
precist pentru purtarea sa corectă pe 
teren.

O Sancțiunile luate eu prilejul aba
terilor săvîrșile de conducerea echipei 
Rovine Grivița Craiova (care a și fost 
exclusă din categoria C) au fost com
pletate cu măsuri împotriva antrenori
lor echipelor vizate și împotriva arbi
trului care a condus meciul Metalul 
Oțelul Roșu — Rovine Grivița. Biroul 
federal a hotărît să propună comisiei 
speciale de antrenori din U.C.F.S. ex
cluderea din corpul antrenorilor a lui 
N. Oțeleanu (Rovine Gr.) șt E. Stepan 
(Oțelul Roșu) pentru că s-au solidari
zat cu conducerea colectivelor și au 
informat eronat comisia de disciplină, 
af’irmind că jucătorul Băzăvan șl nu 
Brătilă a fost eliminat din joc. Arbi
trul L. Izrael a fost suspendat pe 2 
ani pentru nesiguranță în declarații, 
indueîind în eroare comisia de disci
plină.

• Joi un amical la constanța : Fa
rul — Petrolul Ploești 4-2 (4-0). Au 
marcat: Moroianu (2), Zincuilescu șl 
Avasilichioaie, respectiv Zaharia și 
Bădulescu.

(etapa din 13 iulie) vor fi cunoscute 
mîine seară la ora 21.

PROGRAMUL
CONCURSULUI PRONOSPORT” 

Nr. 29
(etapa din 20 iulie 1958)

I. Ferencvaros—M. T. K. (camp. 
R.P.U.) — pronostic la pauză; II. 
Ferencvaros—M.T.K. (camp. R.P.U.) 
— pronostic final < III. Honved—Vasas 
(camp. R.P.U.) — pronostic la pau
ză, IV. Honved — Vasas (camp. 
R.P.U.) — pronostic final ■ V. 
Salgotarjan—Pecs (camp. R.P.U.);
VI. Diosgyor—Csepel (camp. R.P.U.);
VII. Szeged — Szombathely (câmp. 
R.P.U.); VIII. Komlo — Țatabanya 
(camp. R.P.U.); IX. Oroszlanyi Ba- 
nyasz—Kobanyai Lombik (Cupa de 
Vară R.P.U.); X. Szekesfehervari 
Vasas-—Elore Budapesta (Cupa de 
Vară R.P.U.); XI. Delbudai Sparta- 
cus—Petofi Budapesta (Cupa de vară 
R.P.U.): XII. Vaci SE-VKSE (Cupa 
de vară R.P.U.).

Concursul Nr. 29 cuprinde meciuri 
din penultima etapă a campionatului 
de fotbal al R.P.U. (cat. A) și me
ciuri din ’a doua etapă a competiției 
„Cupa de Vară" din R.P. Ungară. 
Prima etapă a competiției „Gupa de 
Vară" se desfășoară mîine.

Pentru acest concurs în „Progra
mul Pronosport" Nr. 222 vor fi date 
toate amănuntele: clasamente (ge
neral, acasă și deplasare), formații, 
antrenori, rezultate anterioare ș. a.

*) Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport, 

taculoase n-au avut însă eficacitate, 
înaintașii au ratat numeroase ocaziL Iu 
min. 82 însă, după ce cu două mi; 
nute înainte Oaidă trăsese în bară, O- 
zon a adus egalarea. Arbitrului J. 
Posa (R.P. Ungară) i s-au aliniat for
mațiile :

PARTIZAN : Maldiceac—Deliali, Fa
gii, Papadopouli—Baci, Merja—Bes- 
pala, Resmja, Craja, Ndeni, Deda.

PROGRESUL: Mîndru (Birtașu) — 
Dobrescu, Caricaș, Soare—Ciocea, Știr
bei—Oaidă, Smărăncfescu, Banciu, O- 
zon, Moldoveanu (Cojocarii).

Duminică 13 iulie, Progresul va juca 
la Tirana cu echipa „17 Noiembrie" 
(clasată pe locul 3 în campionat),iar 
la 16 sau 17 iulie la Durăzzo cu Be- 
sa din Cavaja (clasată pe locul 2).

Dinamo Cluj la Stalino

Echipa Dinamo din Cluj a susținut 
miercuri al doilea meci al său din ca
drul turneului pe care-l întreprinde în 
U.R.S.S. Dinamoviștii au jucat la 
Stalino cu Sahtior, cu care au termi
nat la egalitate: 3—3. La pauză, 
Sahtior conducea cu 2—1. In repriza 
a doua, Dinamo a egalat și a ajuns să

Un turneu
Cele patru meciuri în care au evo

luat, miercuri și joi, selecționatele se
riilor categoriei C Ia fotbal au lost 
deosebit de instructive. Mai întîi să 
notăm că turneul a fost cîștigat de 
selecționata seriei a IV-a, care joi a 
întrecut pe aceea a seriei a 11-a ci
2— 1 (1—0) prin punctele înscrise de 
Firică (2). Pentru învinși a marcat 
Buzata. In meciut dintre învinși a 
ieșit victorioasă selecționata seriei a 
IU-a, care a dispus de seria 1 cu
3— 1 (2—0). Au marcat: Titel (3) și 
Mungiu. Clasamentul: 1. seria IV; 2. 
seria II; 3. seria III; 4. seria 1.

Jocurile au scos în evidență o dife
rență destul de accentuată între fot
balul practicat la C și cel din B. Se
lecționatele categoriei B au jucat mult 
mai bine și mai organizat, mai co
rect orientate tactic.. Asta nu înseatn-

„Secretul41 unei performante...
Cînd s-a încheiat prima parte a 

campionatului republican feminin de 
handbal nu erau prea multi acei 
care dădeau șanse de scăpare din 
zona retrogradării, echipei C. S. U. 
București. Iți trebuia mult curaj ca 
să poți anticipa acest lucru. Echipa 
bucureșteană — in ciuda faptului că 
avea citeva jucătoare de valoare — 
se găsea pe locul 10 în clasament, 
la egalitate de puncte (doar 6!...) 
cu Gloria Sighișoara, clasată pe lo
cul 11, și cu un singur punct avans 
față de „lanterna roșie", Metalul Re
șița. Era, intr-adevăr, greu pentru 
handbalistele de la C.S.U. să iasă 
din acest impas.

Greu, dar nu imposibil I Pentru că 
(răsturnînd toate pronosticurile'). 
C.S.U. București, s-a comportat ex
celent în retur și nu numai că a scă
pat de retrogradare, dar a terminat 
campionatul pe un loc fruntaș. Eve
nimentul a stîrnit oarecare senzație 
în lumea handbalului și a fost mult 
comentat. „Norocul...", au spus unit; 
„se mai întîmplă...", gîndeau alții. 
Noi însă, eram convinși că este vor
ba de cu totul altceva. Și pentru a 
ne confirma părerea ne-am adresat 
celui mai „informat'" în această pri
vință, antrenorului echipei, Valeria 
Gogîltan.

— Gum explicați succesul din re
turul campionatului ?

— Foarte simplu. Prin muncă, 
conștiinciozitate Ia antrenamente și, 
mai ales, prin perseverență.

— Gu alte cuvinte antrenamentele 
au fost mai intense în retur ?

— Nu chiar așa. Este vorba de o 
problemă ceva mai aparte. Pentru a 
înțelege mai bine lucrurile trebuie să 
vă spun că eu am preluat această 
echipă în urmă cu un an. Atunci si
tuația era puțin promițătoare. Unele 
jucătoare plecaseră și am fost obli
gat să fac muncă de instruire cu o 

conducă cu 3—2, dar în ultimele mi- 
mite Sahtior a egalat.

Dinamo București învins la Odessa!

Joi, Dinamo București a disputat ul
timul joc din cadrul turneului în 
I bR.S.S. La Odessa a întîlnit forma
ția locală Cernomoreț. Bucureștenii au 
fost învinși cu 1—0 (0—0). Unicul 
punct al partidei a fost înscris de 
Furs în min. 61.

Steagul Roșu a plecat în R.D.G.

Fotbaliștii de la Steagul roșu Ora
șul Stalin au plecat miercuri într-un 
turneu în R.D. Germană. Steagul roșu 
joacă azi la Zwickau cu echipa Mo
tor. Al doilea meci va avea loc tot 
la Zwickau, la 14 iulie.

Alte întîlniri internaționale
• Federația romînă a răspuns afir

mativ clubului englez Newcastle, care 
a invitat o echipă romînească în An
glia în luna noiembrie. Forul nostru 
va comunica mai tîrziu și numele a- 
cestei echipe.

• Intre 27 iulie și 8 august, două 
echipe de categorie B și anume : Cor- 
vinul Hunedoara și Rapid II Bucu
rești vor întreprinde cîte un turneu fn 
U.R.S.S.

instructiv
nă însă că jucătorii din C sînt lip
siți de perspective. Dimpotrivă, au lost 
destul de multe elemente înzestrate, 
susceptibile de progres, printr-o pre
gătire atentă: Salomon — Cluj, Lain- 
bru — Craiova, Mateescu — T. Seve
rin, Scarlat — Brăila. Afa/iasZiz — 
Pașcani, Titel — Oțelul Roșu, Manea 
— Brad, Tiriac — Bistrița, Drago- 
mir — Giurgiu, Datcu — Constanta 
etc. Sînt jucători care au fost luați 
în evidența federației și — pentru ca 
această acțiune pozitivă să nu rămînă 
izolată — se impune urmărirea ar în 
activitatea viitoare. De asemenea, sîn- 
teni de părere ca asemenea întîlniri să 
mai fie organizate (și ar fi bine să 
fie programate în altă perioadă decît 
aceea de după campionat), Iuîndu-se 
măsuri din timp pentru o selecționare 
mai riguroasă.

serie de tinere începătoare. In turti! 
campionatului, antrenamentele au 
fost la fel de intense ca și în re
tur ; dar roadele nu se puteau arăta 
atunci. Abia în primăvară le-ani pu
tut culege. De aceea vreau să su
bliniez că meritul principal este al 
jucătoarelor care s-au antrenat cu 
perseverență și nu au demobilizat 
în fața numeroaselor insuccese. E- 
chipa a avut și are o pregătire mo
rală foarte bună.

— Doar atît'?
— Firește că nu. Mai trebuie su

bliniat faptul că jucătoarele au res
pectat cu atenție sfaturile și indica
țiile mele. Disciplina tactică o con
sider poate la fel de importantă ca 
și disciplina în comportare. (Și exi
stă mulți antrenori care neglijează 
acest aspect). Cu atît mai mult cu 
cît problemele tactice sînt destul de 
simple.

— Pentru viitorul campionat ce 
planuri ai?

— Echipa își va păstra unitatea. 
Ne părăsesc doar cîteva jucătoare 
care termină studiile. Și sper (dacă, 
bineînțeles, nu vom mai avea 
un început așa de slab) ca la sfîr- 
șilul campionatului viitor să con
curăm și noi în lupta pentru prime
le locuri — a încheiat Valeria Go- 
giltan.

Și pentru a conchide și noi nu ne 
mai rămlne decît să precizăm, (tre- 
cînd peste modestia interlocutorului 
nostru), că în performanța echipei 
C.S.U. București, care este de fapt 
reprezentativa feminină a Institutului 
de Cultură Fizică, meritul antreno
rului este de netăgăduit.

CALIN ANTONESCU



PE TEME ACTUALE

Un sport deosebit de interesant
'Un non planor de construcție romîneascd 

și atrăgător: ÎNOTUL ARTISTIC,
Deprinderea de a înota, prin faptul 

că în forma ei de masă se desfășoară 
în aer liber, sub acțiunea binefăcătoare 
a razelor solare si a apei, solicitînd 
mișcări a căror influență este deosebit 
de favorabilă armonioasei dezvoltări 
fizice, a devenit treptat tin mijloc de 
odihnă activă, de căiire a organismu
lui, înotul nu a rămas însă numai cu 
acest sens, oarecum strict igienic.

Capacitatea de a te menține la su
prafața apei și de a înainta în diferite 
direcții fără să tc sprijini de nimic. 
— aceasta fiind înțelegerea largă și 
obișnuită a îno'ului — a îmbrăcat 
treptat noi forme. Tendința de a în
trece pe alții prin înot, a dus la con
cursuri organizate pe bază de regula
mente unice. Au apărut noi procedee 
tehnice: craul, bras, fluture, care, ală
turi de înotul sub apă, polo pe apă, 
sărituri în apă și alte forme aplica
tive. au dus la formarea unui nou 
mijloc al educației fizice, NATAȚIA, 
care cuprinde, așa cum se arată în ma
nualul de înot ai lui I. V. Vrjesnevski; 
înotul, înotul sub apă, polc pe apă și 
alte jocuri în apă săriturile în apă. 
Natoția deci, a devenit un sport com
plex, tui mijloc minunat al educației 
fizice. Se pare însă — și aceasta o 
arată practica — că timid, dar cu reale 
perspective, se conturează o nouă ra
mură a natației, aceea a ÎNOTULUI 
ARTISTIC.

h. unele țări, această ramură în
cepe să fie tot mai larg dezvoltată, 
organizindu-se chiar concursuri deose
bit de atrăgătoare. Si la noi. în Bucu
rești. ființează de cîteva luni o secție 
de înot artistic, în cadrul școlii spor
tive de tineret. Această inițiativă ne 
bucură, însă asupra dezvoltării înotu
lui artistic trebuie să ne concentrăm

A APĂRUT
REVISTA „FOTBAL" 

Nr. 7 
din cuprins :

* • * : Uniți prin marele ideal 
a< păcii.

* • * : Fotbalul’ nostru are pers
pective reale.

C. SIMIONESCU : Mai multă 
sportivitate în întreceri.

H. POPLACEANU: Discuții —
Conținutul, numărul, durata și 
intensitatea lecțiTor în cadrul
ciclului de antrenament.

C. IOAN: VS. BLINKOV: „Am a- 
preciat întotdeauna posibilitățile 
fotbaliștilor romîni".

V. COJOCARU : Evoluția gradului 
«ie antrenament în actualul an 
competitional.

L BARATKI și S. TAC1UC: Jocul 
cu capul trebuie îmbunătățit.

B. MARIAN: Există secrete în tra
sul la poartă ?

i, HODOTOV : Schimbarea tempo- 
ului in jocul de fotbal.

M. SANDU : O uzină mare cu o 
echipă de fotbal încă „mică", 
dar...

O. LUCH1DE: Cupa R.P.R. 
1956—1958.

C. BRAUN: Despre pasa înapoi.
M. FLAMAROPOL: Jocul atletic 

— joc al viitorului.
Dr. S. FLORIAN : Citeva aspecte 

din problema efortului.
Al. SURTEA: Are perspective sec

ția de fotbal a clubului sportiv 
școlar din Capitală ?

V. MARDARESCU : Citeva idei 
despre întrecere în cadrul antre
namentului la fotbal.

In Capitală

AZI
BOX — Stadionul Ciulești ora 20: Fi
nalele campionatelor europene fero
viare.
ATLETISM — Stadionul Republicii, 
ora 17,30: Finalele campionatelor in
dividuale ale R.P.R.
TENIS DE GIMP — Teren centru de 
antrenament nr. 2, de fa ora 16: Cupa 
de vară.
PQl.O — Ștrandul „Dante Gherman" 
de la ora 21: fntîlnirea R.P.R. — 
JJ.D.G. In deschidere, la ora 18, con

s' de înot, sărituri și demonstrație 
înot artistic.

MIINE i
ATLETISM — Stadionul Republicii 
Ora 17.25: Finalele campionatelor in
dividuale ale R.P R.
CICLISM — Velodromul Dinamo ora 
9: Campionatul orășenesc de viteză 
pe pistă. 

atenția mai mult. Să-i pregătim, cu 
alte cuvinte, locul cuvenit, pe care 
trebuie să-l ocupe în sistemul nostru 
de educație fizică. Va fi practicat oare 
numai de fete, ca gimnastica artis
tică? Sau va fi practicat si de bărbați?

Deocamdată, înotul artistic se des
fășoară pe grupe de cîte 4 pînă la 12 
’notătoare, toate executînd în același 
timp sau succesiv, o serie de mișcări 
și combinații în diferite formații, sub 
apă și la suprafața apei. Cursivitatea 
mișcărilor, executarea lor deodată, am
plitudinea și echilibrul armonic dau 
un aspect estetic viu, atrăgător.

Este un mare pas înainte. Inc.ă un 
mijloc care duce la extinderea legăturii 
educației fizice cu educația estetică. Nu 
numai să înoți repede, ci armonios, 
în colectiv, cu mișcări care duc la sen
zația expresivității desăvîrșite.

Trebuie să organizăm cît mai repede 
o demonstrație, chiar dacă nu va fi 
încă la nivelul dorit Să organizăm 
apoi o discuție metodică cu specialiș
tii, în vederea precizării unor complexe 
de exerciții tip clasificare sportivă, să 
se elaboreze frazele muzicale necesare, 
să se precizeze poate grupele de vîrstă 
a conctirențiior. Să se formeze în ca
drul colectivelor sportive, secții de 
înot artistic. Pentru o anumită peri
oadă să se treacă la experimentare în 
diferite regiuni ale țării

Pentru copii, tineret (băieți și fete)

Noile norme
MAESTRU AL SPORTULUI:

— Să li lost clasat pe locul I în 
campionatul R.P.R. individual timp de 
2 ani consecutiv sau de 3 ori alterna
tiv în decurs de 5 ani și să li jucat 
o dată în echipa R.P.R. în întîlniri in- 
terțări.

— Să fi obținut timp de un an 5 
victorii asupra 5 jucători străini din 3 
țări clasați pe locurile 1—3 în clasa
mentul țării respective.

— Să se fi clasat în semifinalele 
campionatelor mondiale în probele de 
simplu, iar la probele pe echipe (a-

NOTE CRITICE

Nepăsare condamnabilă față de oină
Săptămîna trecută am anunțat că 

în orașele Tr. Severin, Roman, Alba 
Iulia și Curtea de Argeș se fac pre
gătiri intense pentru întrecerile zonale 
ale campionatului republican de oină. 
Și fiindcă a venit vorba despre in
teresul manifestat pentru organizarea 
acestei faze, nu putem să nu-i re
marcăm pe directorul școlii medii de 
cooperație din Curtea de Argeș, Va- 
sîle Mihoc și pe activistul sportiv 
Teodor Sîntimbreanu din Alba Iulia, 
care au muncit cu entuziasm pentru 
ca întrecerile să se desfășoare în cele 
mai bune condițiuni. Pînă aici, toate 
în regulă și la locul lor.

Cînd a venit însă timpul să se țină 
ședința tehnică din preziua competi-

11N1S DE C1MP — Centrul de an
trenament nr. 2, de la ora 16 d.m. : 
Cupa de vară.
POLO — Ștrandul Dante Gherman 
ora 20: întîlnirea R.P.R. — R.D.G. 
In deschidere, la ora 17 concurs de 
înot, sărituri și demonstrație de înot 
artistic.
POPICE — Arena Recolta, de la ora 
8.30: Recolta București — Rafinăria 
4 Cîinpina.
HANDBAL. — Stadion „23 August" 
II, ora 9.30: Feroviarul Timișoara — 
Recolta Hălchiu (campionat de califi
care pentru cat. B).

In țară

MIINE

VOI 11 — Campionatul categoriei B, 
SERIA I: Bacău: Voința Suceavă — 
Știința Galați; Orașul Stalin: Poli
tehnica — C.S. Snagov; Constan
ța: Feroviarul — Știința (ași; SERIA 
a Il-a: Tg. Mureș: Dinamo *— Dina
mo Oradea: Baia Mare: Dinamo — 
Utilajul Petroșani; Timișoara: C. O. 
— Stejarul Rm. Vîlcea. 

s-ar putea organiza nu neapărat înot 
artistic, ci diferite variante de înot 
în formații mai mici sau mai mari, 
care să execute diferite figuri: taotînd 
în coloană cîte unul, cîte doi, cîte trei 
sau mai mulți etc., în linie, cerc, semi
cerc, dreptunghi, romb, în raze și atî- 
tea altele.

In primul rînd credem că astfel 
s-ar îmbogăți capacitatea educației fi
zice de a contribui la cultivarea fru
mosului, a armoniei. De asemenea, 
efectuarea figurilor respective prin di
ferite procedee tehnice ar avea o in
fluență favorabilă și asupra îmbună
tățirii tehnicii sportive, prin aceea că 
procedeele tehnice folosite în mod va
riat se vor consolida soiicitîndu-le să 
fie executate în condiții diferite de 
ritm, viteză, amplitudine, direcție etc

Sînt frumoase demonstrațiile de gim
nastică efectuate de colectivele mari 
de sportivi: tot atît de frumoase pot fi 
însă și viitoarele demonstrații de înot 
artistic și în figuri executate în bazine 
de înot.

Să ne străduim să dezvoltăm înotul 
artistic nu numai pentru întărirea 
strictă a capacității de a înota, ci șî 
pentru că prin aceasta lărgim contri
buția educației fizice la educarea în 
rîndurile cetățenilor a sentimentului de 
armonie, de frumos și perfecțiune.

Conferențiar ION ȘICLOVAN 
Prof. GERTRUDE CAPAȚINA

de clasificare la
jungînd în semifinalele campionatelor 
mondiale) să fi participat la 75 Ta 
sută din jocurile disputate și să fi cîș- 
tigat 50 Ia strtă din jocurile la care a 
participat.

— Să se fi clasat în finalele cam
pionatelor europene Ia probele de 
shnphl, iar Ia probele pe echipe (a- 
jungînd în finalele campionatelor eu
ropene) să Ii participat Ia 75 la sută 
din jocurile disputate și să fi cîștigat 
50 Ia sută din jocurile Ia care a par
ticipat

CATEGORIA I:
— Să fi făcut parte "din echipele

ției, au început să apară greutățile: 
în toate cele patru orașe neprezen- 
tări masive ale echipelor calificate 
(Șantierul Podari, Progresul Sînico- 
laul Mare_ Recolta Obidiți la Tr. Se
verin ; Recolta Tg. Lăpuș, Gri șan 3 
Săcădat, colectivul sportiv Chiuiești 
la Alba Iulia; Recolta Vaslui, co
lectivul sportiv Negrilești la Roman 
și G. S. Marina Constanța la (aurtea 
de Argeș). Deci din cele 18 formații 
anunțate pentru faza de zonă numai 
nouă și-au disputat întîietatea. Care 
să fie cauza ? Informîndu-ne am aflat 
că toate echipele au absentat pe mo
tiv că nimeni nu s-a îngrijit să ie 
asigure mijloacele de transport. Ju
cătorii ca și toți cei care iubesc oină 
își pun pe drept cuvînt întrebarea : 
oare pentru sportul nostru național 
nu se găsesc fonduri care să asigure 
desfășurarea unui campionat republi
can ? Părerea noastră este că aici 
este vo'ba de o evidentă uepăsai*'' 
a consiliilor colectivelor sportive, cit 
și a consiliilor regionale U.C.F.S. 
^Atragem atenția pe această cale or
ganelor competente că dezinteresul 
dovedit lață de nevoile juste ale e- 
chipelor de oină, poate duce la re
gresul sportului nostru național.

TR. I.

Pe marginea.
In urma recentei analize a ac

tivității de ciclism la C.C.A. s-a 
constatat că sportivul C. Dumitre
scu, maestru al sportului, (căpita
nul echipei de fond a C.C.A.) a 
manifestat tendințe periculoase deîn- 
gîmfare și vedetism, negiijindu-și pre
gătirea sa de sportiv fruntaș. Lipsa 
unei vieți sportive, lipsurile repetate 
de la antrenamente, părăsirea locu
lui de producție, desconsiderarea an
trenorului și a tovarășilor din 
echipă, au umbrit o serie de succese

Noul planor rominesc G.P.! este 
iui planor biloc. El este destinat 
instruirii începătorilor direct, in 
dublă comandă și are o finețe de 
1 pînă la 25 și o anvergură de 16 
m. Planorul G.P.2 a fost construit 
d’e un colectiv de tehnicieni după 
planurile ing. Octavian Giuncu și 
pianoristului Ovidiu Popa.

(Foto L. BENDIU)

tenis de masă
care au cîștigat campionatul R.P.R. pe 
echipe în anul respectiv, participînd la 
60 la sută din jocuri și să fi jucat în 
echipa R.P.R. într-un joc inter-țări.

— Să fi făcut parte din echipa (sau 
echipele) care au cîștigat campiona
tul R.P.R. pe echipe de 3 ori alterna
tiv în 5 ani, participînd la 60 la sută 
din jocuri și cîștigînd 30 Ia sută dtn 
jocurile Ia care a participat.

— Să fi făcut parte dintr-o echipă 
(sau echipe) care s-a clasat pe locurile 
2—3 în campionatul R.P.R. timp de 
2 ani consecutiv, participînd Ia 75 Ia 
sută din jocuri și cîștigînd 40 la sută 

■ din Jocurile la care a participat.
— Să ti obținut 7 victorii asupra 

unor Jucători de categoria 1 în timp 
de un an.

— Să fi obținut 3 victorii într-un 
an asupra 3 Jucători străini din 2 
țări, clasați pe locurile 1—5 în cla
samentul tării lor

CATEGORIA A II-A - J
— Să fi făcut parte dintr-o echipă 

«fin campionatul R.P.R. pe echipe, care 
s-a clasat pe tocurile 4—7, participînd 
Ia 75 Ia sută din Jocuri.

— Să fi obținut în decurs de tm mi 
7 victorii asupra unor jucători de ca
tegoria a 11-a.

— Să ti cîștigat campionatul regio
nal iiMfivfchtal

CATEGORIA A III-A:

— Să fi obținut în decurs de un an 
6 victorii asupra unor jucători de ca
tegoria a lll-a.

— Să fi făcut parte din echipele 
participante la campionatul de califi
care începmd cu etapa pe regiuni, ta>- 
pentru orașul București, îaceplnd cu 
faza pe oraș, avînd o participare de 
75 la sută dtn jocuri.

CONFIRMAREA CATEGORIEI:

Pentru confirmarea categoriei se 
cere ca în următorii 2 ani de ta ob
ținerea normei, sportivul să-și îndepli
nească în întregime normele prevăzute 
la categoria dtn care face parte, cu 
excepția maeștrilor sportului.

unei atitudini
pe care Constantin Dumitrescu le-a 
«bținut în activitatea competițională 
din trecut. Pentru aceasta conducerea 
clubului sportiv al Casei Centrale a 
Armatei a hotărî! să-t sancționeze 
pe Constantin Dumitrescu cu un a- 
vertisiwent public, exprimindtt-și con
vingerea că această măsură îl va 
ajuta pe C. Dumitrescu să-și revi
zuiască atitudinea și să reintre în 
riudurile sportivilor conștiincioși, co- 
recți și, disciplinați.

foșta redacției
BEBE GRECU, BUCUREȘTI. - 

1) lolanda Balaș și Thelma Hopkin 
s-au întîlnit de 5 ori. De 3 ori a în 
vins lolanda Balaș și de 2 ori Thelm; 
Hopkins. In lumina ultimelor perfor 
manțe însă, această rivalitate spor 
tivă a ieșit din actualitate. Ceti Fer 
Iun și Taisia Cencik sînt astazi prin 
cipalele adversare ale atletei noastre
— 2) Edițiile campionatelor europeni 
de atletism: 1934, 1938, 1946, 1950 
1954 și... 1958 (in august, la Stock 
holm). Țara noastră n-a participat 
pînă în prezent, decît la ediția dir 
1954, de la Berna.

GH. MITAC, ORAȘUL STALIN
— 1) Bella Gutman nu e antrenorii 
echipei Braziliei, ci al formației ““ 
rinthians din Sao Paolo. La no 
antrenat echipa Ciocanul. — 2) Cam 
pioana olimpică, negresa americani 
Mc. Daniel, a... dispănrt de pe fir 
mamentul atletismului. Nici în 1957 
nici anul acesta, ea n-a apărut 1; 
nici un concurs. Se. poate presupune 
deci, că s-a retras din activitate; 
sportivă.

NICU BILCAN, COMUNA GRI- 
VIȚA. — Fotbalistul Ion Suni a jti 
cat la Cîmpia Turzii pină în 1947 
Apoi a trecut la Rapid-București 
Actualmente, după cum știți, este 1; 
Dinamo.

VASILE PRZIBISLA-JSKY, ARBI
TRU DE FOTBAL COMUNA SIN 
SIMIAN. — Primele meciuri de 
fotbal — chiar cele internațio 
nale I — s-au disputat fără ar 
bitri. Ne referim, de pildă, k 
meciul Anglia — Scoția jucat îr 
anul 1872. Firește, ne putem întreb; 
ctirn s-au înțeles jucătorii celor dou; 

I echipe asupra infracțiunilor din tim 
pul jocului, în timp ce astăzi, ’• 
multe ori problema aceasta n-o , 
te rezolva nici cel mai bun arbitru 
fără să nemulțumească una din părț 
și adesea pe suporterii din tribune 
Dar, pe vretnea aceea, se pare, c; 
fotbalul dezlănțuia mult mai puțin» 
pasiuni I Primele meciuri conduse de 
arbitri s-au jucat în 1881. Nu se 
cunoaște însă precis flata cînd ai 
apărut și arbitrii de tușă. Probabi 
că mult mai tîrzhi.

IOAN FLOREA, COMUNA HOL- 
DEA. — Țara de origină a voleiului 
este S.U.A. Dar acolo acest spori 
a stagnat, iar în ultimii ani. dup; 
cum se știe, supremația mondială Îs 
volei și-o dispută echipele din răsă 
ritul Europei: Cel «slovacia, U.R.S.S. 
Polonia, Bulgaria și țara noastră.

ION POȘTAȘUL

A ÎNCEPUT „CUPA DE VARA" LA 
TENIS

Joi au început pe terenurile centrutui 
de antrenament Nr. 2 jocurile din ca
drul „Cupei de vară" la tenis. In pri
ma zi s-au disputat meciurile de califi
care în cele 4 serii masculine și 2 re- 
tminine. lată rezultatele înregistrate vi
neri în aceste turnee: masculin — se
ria l-a: T. Bădin — Năstase 1»—8. 6—«
5— 4, Caralulis — Zacopceanu 6—3, 6—4,
6— 4; seria a M-a: Cobzuc — Georgescu
8—6, 6—0, 7—5, Dancea — Albert 6—3, 
4—6, 6—4, 6—4; seria a MI-a: M. Vizira 
— PUStai 7—5, 6—3, 6—3, D. ViZfru — 
Rakosi 1—G, 6—2, 0—6, 6—1, 6—4; seria 
a IV-a: Seraster —Kisselet 6—*, 6—t,
6—4, Tiriac — Burcescu 6—3, 6—1, 6—4; 
feminin — seria I-a: Namian — Bren-rrer 
6—1, 3—6, 7—5, Ponova — Andriescu
6—4, 5—7, într.; seria a Il-a Avram — 
Nasta 6—4, 6—»; El. Roșianu — Pusta! 
6—2, 8—6.
VOINȚA BUCUREȘTI — DINAMO 

CLUJ 3—0 LA VOLEI
De curî-nd s-a jucat la Cluj meciul 

de volei Diuamo Cluj — Voința Bucu
rești. Victoria a revenit oaspeților du
pă o partidă interesantă cu scorul .de 
3-0 (7, 12, 6).,



LA POPICE |

Băieții stat in mare forma, în timp ce fetele 
mai au lipsuri In pregătirea lor

Interviu cu prof. M. Rizea, secretar al F.R. Baschet, despre:

Turneul echipelor romînești în R.S.S. Lituaniană

Ultimele două concursuri de selec
ție în vederea „Cupei Europei" (din 
septembrie de la Miinchen) au fost 
deosebit de bogate în performanțe. 
Intr-un scurt interval (15 iunie — 5 
iulie) trei sportivi au depășit recor
durile mondiale la probele clasice, iar 
un pluton destul de numeros de alți 
jucători și jucătoare au corectat re
cordurile naționale: Ladislau Gallo 
(Oradea) 200 bile mixte, 905 p. d. și 
Victor Felseghi (Sibiu), 904 p. d., 
performanțe care depășesc cu 11 și 
respectiv 10 puncte, recordul mondial 
(894 p. d.) stabilit anul trecut la 
Viena de Iosif Szabo (R. P. U.) ; 
Ileana Nagy (Tg. Mureș) a întrecut 
recordul lumii (432 p. d.) deținut de 
iugoslava Franka Erjavek cu 2 pct. 
doborînd din 100 bile mixte 434 po
pice ; Carol Zombori (Or. Stalin), P. 
Purje (Cîmpina), I. Munteanu (Si
biu), Fr. Mikola (Cluj), P. Buhăescu 
(Roman) și Margareta Szemany (Tg, 
Mureș) au realizat, procentaje supe
rioare recordurilor R. P. R. stabilite 
de popicarul ploeștean I. Dragomirescu 
(855 p. d.) și jucătoarea din Sibiu, 
Ana Felseghi (414 p. d.).

Spre deosebire de popicari, care In 
recentul concurs de la Cîmpina au 
realizat cu toții. în două jocuri, o 
medie superioară, jucătoarele noastre 
au avut în general o comportare sub 
nivelul posibilităților lor. Acest aspect 
negativ s-a reliefat și mai mult la 
ultimul concurs de verificare la care

Partizan Tirana pentru a șasea oară 
campioană a R. P. Albania

In prezent se află în turneu în 
R.P. Albania echipa de fotbal 
Progresul București. Ea a întîl- 
nit în primul meci pe noua cam
pioană Partizan Tirana, In rîn- 
durile ce urmează corespondentul 
ziarului nostru ne dă cîteva a- 
mănunte în legătură cu fotbalul 
albanez.

Nicicînd ca în acest an, campiona- 
.ul de fotbal al Albaniei nu a fost 
itît de pasionant și de echilibrat. Fi- 
ește, acest fapt este deosebit de sem- 
îificativ. In timp ce în anii trecuți 
n lupta pentru titlu erau angrenate doar 
louă-trei echipe, acum bătălia pe pri
mii plan s-a dat între mai multe for- 
nații. Pînă în ultima etapă nu se 
;tia care din echipele fruntașe va cu- 
eri titlul suprem: Partizan, Besa, 17 
Joembrie sau Dinamo. Pînă la urmă, 
î diferențe minime, clasamentul echi- 

fruntașe a luat următoarea în- 
ățișare: 1. Partizan 19 p., 2. Beșa 
8 p., 3. 17 Noiembrie 17 p., 4. Di- 
lamo 16 p.

Indiscutabil, valoarea medie a echi- 
elor albaneze a crescut mult. Ele au 
cum în formațiile lor elemente tinere, 
jarte talentate, care practică un tot
al frumos și eficace. Primul examen 
I selecționatei de fotbal din acest an 
ovedește cu prisosință că introduce-

In preajma începerii „Cupei Galea"

Părerea antrenorului Marin Bădin
„Cupa Galea" bate la ușe. In aju- 

ul acestui eveniment am vrut să 
unoaștem, firește, forma reprezen- 
înților noștri și amănunte de la ul- 
ma lor întrecere în cadrul con- 
irsului internațional de tenis de la 
innowitz (R.D.G.). La centrul nr. 2 
e antrenament, unde are loc „Cupa 
e Vară", am putut schimba cîteva 
npresii cu antrenorul Marin Bădin. 
dă răspunsul ce a căutat să ni-1 
ea Marin Bădin, îndreptățit în mai 
lare măsură să compare, să apre- 
eze, această nouă confruntare inter- 
ațională:
— Pentru a face un calcul, chiar 

dativ, al șanselor trebuie să ne în- 
arcem puțin în urmă, la Zinnowitz, 
nde aceiași tineri care ne vor repre- 
:nta în „Cupa Galea" în fața fran
cilor, ungurilor și a elvețienilor, 
au întrecut într-un turneu valoros 
îndu-ne unele satisfacții, dar nereu- 
nd să realizeze un succes deplin, 
rau prezenți concurenți din șapte 
iri. Remarc pe cehoslovacul Necas, 
rartenerul de dublu al lui Jaworski 
i meciul de Cupa Davis cu lugo- 
avia) și pe maghiarul Szikszay, 
scare avînd peste 24 ani. Deși 
ai vîrstnici, cu evidentă experien- 
.. Țiriac nu s-a lăsat impresionat 
• palmaresul adversarilor. El a 
ecut cu ușurință de doi jucători 
srrnani și a fost în mai multe rîn- 
Liri la un pas de victorie în fața 
știgătorului turneului, Szikszay. 1 

cele mai multe concurente au ob
ținut rezultate slabe. Iată ce ne-am 
notat în dreptul fiecăreia : Ileana 
Nagy — bine pregătită; Erica Arion
— mai multă atenție în căutarea 
„canalului"; Renea Gerda — nu are 
siguranță în lansarea bilei, din cauză 
că trage prea în forță; W. Besinger
— forțează prea mult în prima manșă 
astfel că în partea a doua este complet 
epuizată; Aurelia Dona și Florica 
Lăpușan — nu-și păstrează calmul, 
locul de plecare și punctul de lan
sare ; E. Kreutzer și L. Dumitrescu
— sînt complet nepregătite.

Deci sînt indicii că planul de an
trenament individual n-a fost respec
tat. Alai există însă o explicație și cu 
aceasta atingem o problemă acută în 
pregătirea loturilor noastre reprezen
tative : lipsa bilelor și popicelor regu
lamentare. Bilele omologate de fe
derația internațională sînt mai mici 
(diametrul de 16 cm.) și mai lustruite, 
în timp ce ale noastre sînt mai mari 
(diametrul 16,3—16,5 cm.) și poroa
se. De asemenea, popicele noastre nu 
sînt uniforme ca greutate. Lipsa de 
acomodare , cu materialele care vor fi 
folosite la „Cupa Europei" poate 
constitui, desigur, un mare handicap 
pentru echipele noastre. De aceea, tre
buie insistat asupra executării comen 
zii făcute pentru ca materialele co
respunzătoare să ajungă în timp util, 
la dispoziția sportivilor noștri.

TR. 1OANIȚESCU

rea în echipa națională a tinerelor ele
mente, descoperite în cursul campio
natului, a fost bine venită. Meciul 
nul (1—1) cu selecționata R. D. Ger 
mane este o frumoasă carte de vizită 
pentru naționala Albaniei.

Campioana din acest an este Parti
zan Tirana, care cîștigă pentru a șa
sea oară titlul mult invidiat. Prin a- 
ceastă victorie, Partizan a egalat per
formanța echipei Dinamo, care a cîș- 
tigat tot de 6 ori titlul. Echipa mili
tară din Tirana este o formație bună, 
omogenă, alcătuită în mare majori
tate din elemente tinere. O remarcă 
specială însă se cuvine pentru echi
pele din provincie, care au vădit un 
real progres. Ele au participat cu. șan
se egale în lupta pentru primul loc, 
și numai lipsa de experiență le-a pri
vat de un loc mai bun în clasament 
O revelație este echipa Besa din Ka- 
vaia care a produs multe griji actu
alei campioane. Meritul acestei echipe 
este cu atît mai mare, cu cît ea a 
promovat doar anul trecut în prima 
categorie a țării.

Intensificarea legăturilor dintre echi
pele albaneze cu formații din alte țări 
va confirma desigur valoarea actuală 
a fotbalului din R. P. Albania.

VICTOR KRAJA 
corespondentul ziarului 

„Sportul popular" la Tirana

se poate reproșa însă, că nu a avut 
suficientă forță să finalizeze repeta
tele sale avantaje (după ce a câști
gat primele două seturi cu 6—1, 
6—2, a ajuns de trei ori la rînd la 
situația de 4—4 și 40—15, dar mai 
puțin precis și oarecum hazardat, a 
pierdut). D. Viziru a început frumos, 
elinlinînd printre alții pe germanul 
Zangher, iar în semifinală a cîști- 
gat prin abandonul adversarului. In 
finală, în schimb, a dat dovadă de 
același moral slab, de inconstanță 
și a cedat, tot la Szikszay, în trei 
seturi. In fine, dublul nostru Țiriac— 
Serester, datorită mai cu seamă ver
ve! primului, a depășit în serie două 
cupluri germane, apoi pe polonezii 
Manevski—Orlikowski, pe Zanger— 
Rotenberg și a ajuns în finală cu 
Szikszay—Zentay. Din păcate, Țiriac 
a fost tocmai acum de nerecunoscut, 
neputîndu-și susține partenerul, cel 
mai bun de pe leresi. Pe semne că 
îl intimidase faptul că-1 reîntîlnea pe 
Szikszay în fața căruia pierduse la 
simplu".

— Concluzia este clară: preocupa
rea principală în momentul de față 
ar fi întărirea capacității de a fina
liza situațiile favorabile, întărirea 
moralului și a puterii de luptă.

— Este exact ce vroiam să vă 
spun. Cele cîteva turnee care au 
dat prilejul noii generații la tenis 
să-și verifice forțele cu jucătorii stră-

Delcgația sportivilor romini la
De curind s-au înapoiat în țară 

formația feminină Constructorul Bucu
rești și selecționata masculină de bas 
chet a Capitalei, care au efectuat un 
lung turneu in R.S.S. Lituaniană. In 
legătură cu această deplasare, am stat 
de vorbă cu prof. Mircea Rizea, secre
tar general al F. R_ Baschet, care a 
condus delegația baschetbaliștilor noș
tri.

— Am fost primiți cu o deosebită 
căldură, — ne-a declarat prof. Mircea 
Rizea, — făcîndu-ni-se adevărate ma
nifestații de simpatie. La Telșiai, de 
pildă, am fost întîmpinați la sosire de 
peste 2.000 de oameni, cu fanfară, bu
chete de flori și cuvinte calde de bun 
venit Prezența noastră la deschiderea 
sărbătorii naționale a tineretului, care 
a avut loc într-un parc imens și la 
care au participat aproape 15.000 de 
persoane, a fost salutată cu bucurie și 
prietenie. Toate aceste manifestări de 
la Telșiai ca și din celelalte localități 
unde am jucat, ne-au impresionat în 
mod profund și au dovedit că turneul 
a însemnat un minunat prilej de strîn- 
gere a legăturilor de prietenie cu spor
tivii sovietici.

— Ce ne puteți spune despre valoa
rea baschetului din R.S.S. Lituaniană?

— în primul rînd trebuie să mărtu
risesc că am fost impresionat de nu
mărul imens al terenurilor de baschet 
și, în general, de interesul manifestat 
pentru acest sport. Baschetul se învață 
în școli, iar în timpul vacanței copiii 
își perfecționează tehnica în centre or
ganizate în toate orașele țării. Numă
rul spectatorilor a întrecut orice aștep
tări. Pretutindeni unde am jucat, tri
bunele au fost neîncăpătoare. La Pa- 
nevzjie, (care are 45.000 locuitori), 
au asistat la meci peste 3.500 de spec
tatori! La Sauliai au fost peste 5.000, 
la Kleipeda 8.000, iar Ia Kaunas s-au 
vîndut bilete pentru 15.000 de spec
tatori. Nu au asistat însă decît 8.000, 
deoarece ploaia ne-a silit să jucăm în 
sala Institutului Național de Educa
ție Fizică, a cărui capacitate e de nu- 
mai.„ 8.000 de locuri!

— Care sînt caracteristicile echipe
lor de baschet din R.S.S. Lituaniană?

— Și fetele și băieții au o tehnică 
individuală de invidiat, datorită că
reia pot aplica diferite tactici și sis
teme de joc. Echipele masculine a- 

ini, ne-au demonstrat că Țiriac, D. 
Viziru, Serester și ceilalți dețin majo
ritatea elementelor de tehnică la un 
nivel satisfăcător, că pot să conducă 
și să învingă. Le trebuie însă acea 
doză de încredere necesară pentru a 
reuși... și — adăugăm noi — mai 
multă seriozitate și modestie.

K. Salnikov și echipa
(Urmare din pag. 1)

Salnikov, s-a arătat aproape de for
ma sa de odinioară. Prin victoria de 
la București, el s-a arătat capabil 
să-și reocupe locul în reprezentativa 
U.R.S.S. pentru campionatele mondi
ale.

REZULTATE, CLASAMENTE...
PROBA DE CROS*. Indi

vidual : 1. Lichiardopol (Romînia
II) 15:58,4 = 823 p.; 2. Țintea
(Romînia 1) 15:59,4=820 p.; 3. fones- 
cti (Rominia I) 16:09,5 — 790 p.j 4. 
Przybilski (Polonia) 16:10,4 = 787 p.; 
5. Roman (Romînia I) 16:25,0 = 745 
p.j 6. Pahomov (U.R.S.S.) 16.25,2 = 
742 p.j 7. Bodi (Ungaria) 16:34,0=718 
p.j 8. Salnikov (U.R.S.S.) 16:35,8 = 
712 p.; 9. Tatarinov (U.R.S.S.) 16:42,2 
-= 691 p.; 10. Nagy (Ungaria) 16:44,6 
=685 p.j 11. Balczo (Ungaria) 16:54,4 

sosirea in gara orașului Vilnius.

plică în majoritatea timpului apărarea 
ora la om, iar în atac folosesc atacul 
rapid, cu pase iuți și continuă miș
care a jucătorilor, precum și aruncă
rile de la semi-distanță și distanță. 
Fetele folosesc apărarea combinată om 
la om-zonă, iar în atac utilizează mai 
mult pătrunderile și acțiunile pivoților, 
a căror înălțime nu scade în nici o 
echipă sub 180 cm.

— Cum s-au comportat echipele 
noastre?

— Selecționata masculină a Capita
lei a jucat bine în toate meciurile, dar 
lipsa unui jucător înalt, cu experiență, 
care să dea încredere celorlalți în a- 
runcările la coș, a contribuit la pier
derea a două meciuri.

Pentru fete, concluziile sînt mult mai 
interesante. Jocul în forță pe care l-au 
practicat primele echipe cu care ne-am 
întîlnit nu le-a convenit deloc. Trep
tat, ele s-au obișnuit însă și în ulti
mele partide au ajuns să nu mai fie 
stînjenite de acest joc și să evolueze 
în aceeași manieră. Faptul că nu s-au 
intimidat și că au reușit să acționeze 
simplu, rapid, insistînd în aruncările 
Ia coș, ne-a dat o mare satisfacție și 
ne-a dovedit că baschetbalistele de 
frunte ale țării și-au eliminat multe

Tinerii tenismeni sovietici 
s-au remarcat la Wimbledon

Turneul internațional de tenis de la 
Wimbledon a împlinit la această edi
ție a sa, recent încheiată, impresio
nanta vîrstă de 81 de ani. Aproape 
de patru ori mai mult decit numără 
campionul pe care l-a consacrat în a- 
cest an, australianul Ashley Cooper. 
Și dacă mai adăugăm că adversarul 
acestuia în finala de simplu, Neale 
Fraser, are și el doar 23 de ani, pu
tem trage concluzia că tradiționalul 
turneu a stat în această vară indiscu
tabil sub semnul tinereții.

De altfel, această caracteristică nu 
este inedită în tenisul internațional, 
care a văzut în ultimele sezoane ore- 
împrospătare sensibilă a clasamentelor 
între fruntași. Astăzi nu mai miră pe 
nimeni că învingătorul de Ia Wimble
don are numai 21 de ani. Tineretul 
atrage cu insistență privirile specia
liștilor și iată de ce în acest an s-au 
făcut remarcate mai mult ca oricînd 
întrecerile de juniori din cadrul cam
pionatelor de la Wimbledon. Acolo se 
întreceau campionii de mîine, viitoa
rele stele ale sportului alb. Și ceea ce 
stîrnea mai cu seamă curiozitatea 
spectatorilor și a specialiștilor era 
faptul că în turneul de juniori parti
cipau — pentru prima oară în istoria 
competiției — tineri tenismani sovie
tici.

Intr-adevăr, pentru prima oară au

U. R. S. S. învingători
= 655 p.; 12. Stoenescu (Romînia II) 
17:05,2=622 p. Pe echipe: 1. ROMI
NIA I 2355 p.j 2. U.R.S.S. 2145 p.j
3. Ungaria 2058 p.,' 4. Polonia 1902 
p.; 5. Romînia II 1872 p.

CLASAMENTUL GENERAL după 5 
probe. Individual: 1. Konstantin Sal
nikov 4382 p.j 2. Dumitru Țintea 4253 
p.j 3. Andras Baiczp 4235 p.j 4. Nagy 
1. 4207 p.; 5. Dan lonescu 4174 p.j 6. 
Nikolai Tatarinov 4118 p.j 7. Wilhelm 
Roman 3957 p.j 8. Boris Pahomov 
3957 p.j 9. Hristu Lichiardopol 3546 
p.j 10. Mieczyslav Ceruz 3364 p.j 11. 
Stanislav Przybilski 3336 p.; 12. lanos 
Bodi 3120 p.j 13. Nikola Nikolov 3072 
p.; 14. Alexandru Stoenescu 3068 p.; 
15. Boleslav Bogdan 3049 p.; 14. Vio
rel Manciu 2625 p.j 15. Kosto Kostov 
2501 p.

Pe echipe: 1. U.R.S.S. 12.198 p.j 2. 
Romînia 1 12.065 p.j 3. Ungaria 11.432 
p.; 4. Polonia 9.701 p.j 5. Romînia li 
9057p. 

dintre deficiențele care le împiedicau 
în trecut în realizarea unor performan
țe pe măsura valorii lor tehnice. In le
gătură cu felul de joc, consider că este 
necesar să se părăsească maniera „de
licată", iar antrenorii trebuie să pre
gătească echipele pentru practicarea 
unui joc în forță, caracteristic basche
tului modern.

Socotesc de asemenea că colegiul 
central de arbitri trebuie să revizuiască 
modul actual dc arbitraj, mult prea 
sever. Este necesar să se aplice un 
arbitraj mai larg, care să permită dez
voltarea inițiativei jucătorilor și să le 
stimuleze fantezia creatoare.

Acestea sînt cîteva dintre cele mai 
caracteristice aspecte ale turneului nos
tru în R.S.S. Lituaniană, — a înche
iat prof. M. Rizea.

O. ST.
REZULTATELE...

...înregistrate de echipa feminină 
Constructorul București și de selecțio
nata masculină a Capitalei în cadrul 
turneului întreprins în R. S. S. Litua
niană :

PANEVZJIE: Constructorul — Se
lecționata Panevzjie 47—29.(19—8) 
București — Selecționata Panevzjie 
64 —49 ( 33—32)

ȘAULIAI : Constructorul — Șatiliai 
67—36 (42—16) București — Sauliai 
75—50 ( 39—18)

TELȘIAI : Constructorul — Telșiai 
57—30 (28—11) București — Telșiai 
79—54 (33—33)

KLEIPEDA: Constructorul — Klei
peda 47—24 (23—11) București —
Kleipeda 76-36 (36—12)

KAUNAS : Constructorul — Selec
ționata R. S. S. Lituaniană 43—42 
(24—23) București — Jalghiris 70—82 
(33—46) Constructorul — R. S. S. Li
tuaniană 27—29 (15—20) București — 
Selecționata Kaunas 61—67 ( 31—38)

VILNIUS : Constructorul — Vilnius 
49—47 ( 33—28) București — Vilnius 
73—46 ( 37—23).

Ana Dimitrieua in cursul unei 
partide la Beckenham (Anglia), 
turneu in care a cucerit locul intii.

călcat pe gazonul !uns scurt al tere
nurilor de la „All-England Club" te
nismani din Uniunea Sovietică. Este 
vorba de tinerii Andrei Potanin din 
Leningrad și Ana Dimitrieva din 
Moscova. Debutul lor a coincis cu tin 
promițător succes. In special talentata 
Ana Dimitrieva s-a impus printr-un 
joc de înaltă calitate, care i-a permis 
să cucerească o serie întreagă de vic
torii asupra unor jucătoare cu repu
tație din Australia, S.U.A., Franța și 
Anglia. Ea s-a calificat în finala pro
bei de simplu junioare, unde a întîl
nit pe puternica jucătoare americană 
Sally Moore, clasată printre primele 
zece senioare din S.U.A. Moore a ob
ținut victoria cu 6—2, 6—4. Anei Di
mitrieva îi revine tocul doi în acesf 
campionat neoficial al lumii. Potanin 
s-a remarcat și el, clasîndu-se printre 
primii opt juniori ai lumii.

Comentînd aceste rezultate la postul 
britanic de radio, fostul triplu cam
pion de la Wimbledon, Fred Perry a 
declarat: „Turneul de juniori ne-ă 

prilejuit revelația tenismanilor sovie
tici, foarte rapizi și bine pregătiți teh
nic. Se vă mai vc-bi despre ei 
în viitor..." Și Fred Perry nu se în
șeală de obicei!
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Astăzi, la Moscova:

DUBLA ÎNTÎLNIRE
DE HANDBAL U.R.S.S.-R.P.R

Astăzi, pe stadionul Dinamo din 
Moscova se vor întîlni echipele femi
nine și masculine de handbal ale 
R. P. Romîne și Uniunii Sovietice. 
Primul joc va fi cel dintre reprezen
tativele feminine. Luhi, după-amiază, 
tot pe stadionul Dinamo, va avea loc 
revanșa acestor întâlniri.

U.R.S.S. 8 titluri,
«iată bilanțul

t titlu..»uri, Japonia 

concursului pe aparate din cadrul Campionatelor Mondiale 
de gimnastică de la Moscova

ekoslovacîa 2

(prin telefon de Ia trimisul nostru). —
zi a campionate lor mondiale de gimnastică, sportivii 

sovietici au repurtat noi victorii re marcabife. Pentru edificare, iată cum 
au fost repartizate titlurile de cam pioni mondiali pe aparate, în urma 
concursului care a avut loc în acest scop în cursul zilei de joi. Masculin: 
U.R.S.S. 5 titluri h Japonia 1 titlu. ~ 
slovacia 2 titluri.

MOSC WA 11 
Joi, în ultima

Feminin : U.R.S.S. 3 titluri ; Ceho-

La băieți, lupta s-a dat la toate 
"i sovietici și 

cu mînere 
concurs și

aparatele intre gimnaștii 
cei japonezi. Doar la cal 
se mai calificase pentru 
iugoslavul Kerar.

Iată clasamentele pe
Inele. 1. ALBERT 

(U.R.S.S.) 19,875 p.

Sărituri.
(U.R.S.S.)

aparate:
AZARIAN 

(U.R.S.S.) 19,875 p. campion mon
dial; 2—3. Aihara (Japonia) 19,475 
p. ; 2—3 Titov (U.R.S.S.) 19,475 p. ; 
4. Tsukawki (Japonia) 19,350 p.; 5 
Takemoto (Japonia) 19,300 p. ; 6. Ono 
(Japonia) 19,175 p.

Cal cu mîm’re. 1. BORIS ȘAHLIN 
(U.R.S.S.) 19,550 p. — campion mon
dial ; 2. Stolbov (U.R.S.S.) 19,375 p. ; 
3. Kerar (Iugoslavia) 19,350 p. ; 4 
Kono (Japonia) 19,125 p.; 5. Lipatov 
(U.R.S.S.) 19,075 p.; 6. Azarian
(U.R.S.S.) 18.950 p.

Sol. 1. MAȚAO TAKEMOTO (Ja
ponia) 19,550 p. — campion mon
dial ; 2. Ono (Japonia) 19,500 p.; 3 
Titov (U.R.S.S.) 19,450 p.; 4. Aihara 
(Japonia) 19,400p.; 5. Stolbov
(U.R.S.S.) 19,175 p.; 6. Terai (Ja
ponia) 19,125 p.

Sărituri. 1. 1URII TITOV (U.R.S.S.) 
19,350 p. — campion mondial; 2. 
Takemoto (Japonia) 19,150 p.; 3. Ono 
(Japonia) 19,125 p.; 4. Aihara (Ja
ponia) 19,075 p. ; 5. Lipatov (U.R.S.S.) 
19,050 p.; 6. Șahlin (U.R.S.S.)l 
19,025 p.

5.

1. BORIS ȘAHLIN 
19,650 p. — campion mon

dial ; 2. Ono (Japonia) 19,500 p.; 3. 
Stolbov (U.R.S.S.) 19,425 p.; 4. Ti
tov (U.R.S.S.) 19,325 p.; 5. Take-* 
moto (Japonia) 19,200 p.; 6. Lipatov 
(U.R.S.S.) 19,175 p.

Bară fixă. 1. BORIS ȘAHLIN 
(U.R.S.S.) 19,575 p. — campion mon
dial ; 2. Azarian (U.R.S.S.) 19,350
p.; 3—4, Takemoto (Japonia) 19,300 
p.; 3—4. Titov (U.R.S.S.) 19,300 n. ; 
5. Stolbov (U.R.S.S.) 19,200 p. ; 6. Ono 
(Japonia) 19,025 p. (la această probă, 
principalii favoriți, Ono și Stolbov 
s-au clasat pe ultimele locuri fiindcă 
amîndoi au ratat exercițiul)

★
Concursul feminin pe aparate a 

confirmat lucrurile aratate de des • 
fășurarea anterioară a campionatelor: 
excepționala valoare a gimnastelor 
sovietice (prezente pe locuri de frunte 
în toate clasamentele) și forma deo
sebită a sportivei cehoslovace Eva 
Bosakova care a reușit să cucerească 
două titluri, printre care și cel de la 
sol. Au fost și unele surprize, ca de 
pildă faptul că la bîrnă, campioana 
mondială absolută Latînina a căzut 
de pe aparat, renunțînd apoi de a 
mai concura. Elena Teodorescu a 
concurat la sărituri (și nu la sol, cum 
greșit ne informase secretariatul

miercuri seara) clasîndu-se pe locul 
6. Iată rezultatele :

Paralele. 1. LARISA LATÎNINA 
(U.R.S.S.) 19,515 p. — campioană
mondială; 2. Astahova (U.R.S.S.) 
19,299 p.; 3. Bosakova (Ceh.) 19,283 
p.; 4. Borisova (U.R.S.S.) 19,232 p.; 
5. Tanaka (Jap.) 19,149 p.; 6. Ma
nina (U.R.S.S.) 19,133 p.

Bîrnă. 1—2. EVA 
(Ceh.) și TAMARA 
(U.R.S.S.) — fiecare cu 19,232 p. — 
campioane mondiale;
(U.R.S.S.) 19,182 p.;
(Jap.) 19,066 p.; 1
------------ 18,933 p.

1. LARISA
19,416 p. -
2. Kalinina

3—4 Muratova
3—4. Manina

5. Jensson (Suedia) 18,899

BOSAKOVA 
MANINA

3. Muratova 
4.

5.
Tanaka 

Kalinina
(U.R.S.S.)

Sărituri. 
(U.R.S.S.) 
mondială ; 
19,216 p.; 
19,116 p. ; 
19,116 p. ;
p. ; 6. Teodorescu (R.P.R.) 18,799 p

Sol. 1. EVA BOSAKOVA (Ceh.) 
19,533 p. — campioană mondială ;1 
2. Latînina (U.R.S.S.) 19,432 p,; 3. 
Tanaka (Jap.) 19,365 p.; 4. Manina 
(U.R.S.S.) ------- "
(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.) 19,133 p. '

Iată și locurile ocupate dc gimnas
tele wastre in clasamentul individual 
compus: 9. Ileana Petroșanu 74,097 
p ; 17. Elena Teodorescu 73,264 p. ; 
21. Anastasia lonescu 73,031 p.; 22. 
Sonia lovan 72,997 p.; 31 Emilia 
Liță 72.49S p.; 32. Elena Dobrovol- 
schi 71,497 p. Au concurat 97 de 
gimnaste.

LATININA 
campioană 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.)

19,216 p.; 5. Muratova
19,183 p. ; 6. Kalinina

ELENA MATEESCU

• Turul cicliist ai 
R.D. Germane a conti
nuat cu desfășurare: 
etapei a V-a Halle —

Gotha (183 km), victoria a revenit iu 
B. Eckstein (R.D.G.) în 5 .h 05:03,0. 11 
clasamentul general co-nduce E. Hagen.

• Etapele din munții Pirinel au adu 
pei turbațiuni în clasamentul Turulu 
Franței. Tricoul galben a fost îmbrăca 
de francezul Gemlnlani la Pau și de ita 
Hanul Favero la Liuchon. Ieri s-a aler 
gat etapa a XVI-a Toulouse-Beziers (17> 
km) care a dat învingător pe Bafffl (Ita 
lia) în 5 h 27 min. 34 sec. In clasamen 
tul general continuă să conducă F.'.vero 
urmat de Geminiani la 57 set. și Bau 
vin (Fr.l Ja 5 min. 33 sec.

• Echipa brazilian) FOTBAL Flamengo (Rio de Ja iviunn neIro) .a închela
turneul in Europa ju 

clnd cu formația maghiară V.S.K. dii 
Debreczin, pe care a învins-o cu 3-2.
• In cel de al doilea meci susținu 

în Uniunea Sovietică, echipa austriac 
Vienna a jucat cu Torpedo Moscova 
Sovieticii au cîștigat cu 6-1.
• Federația engleză de specialitate ■ 

stabilit calendarul internațional pentr 
sezonul 1958-1059. Printre meciurile p 
care le va susține naționala Anglie 
este de menționat cel cu selecționat 
U.R.S.S., care va avea loc la 22 octom 
brie la Londra. In precedentele trei în 
tîlniri, scorul a fost de două ori ega 
(1-1 la Moscova șl 2-2 la Goteborg), ia 
în ultimul meci echipa sovietică a cîș 
tigat cu 1-0. In primăvara anului viito: 
englezii vor juca, la Londra cu Italie 
In calendar mai figurează două întîi 
niri de tineret: Anglia-Polonia la 2

și Anglia-Cehoslovacla la 1 
(Agerpres)

• In prima rundă 
turneului final al cam 
plonatului mondial stu 
dențesc de șah de I

Varna s-au înregistrat urm-'^ >-' 
zultate: Argentina-S.U.A. 2 jum—1 jum. 
U.R.S.S.-R.P. ungară 2—0 (2 par.K. 
trerupte); R.D. ___
slavla 1—0 (3 partide întrerupte); R.r 
Bulgaria-R.
(trei partide

VOLEI

CICLISM

de
septembrie 
octombrie.

ȘAH

*.!
Germană-R.P-F. lugo

DE PE PISTELE DE ATLETISM DIN LUME
Sezonul atletic internațional este în plină desfășurare. După marele 

concurs de la Moscova, închinat me tnoriei fraților Znamenski, sîntem a- 
cum în așteptarea altor evenimente importante în lumea atletismului. Pe 
primul plan se disting trei mari corn petiții (in ordine cronologică): Jocu
rile britanice de la Cardiff (18 iulie), meciul U.R.S.S.—S.U.A. de ia Mos 
cova (27 iulie) și campionatele Europei de la Stockholm (19 august).

Atleții din diferite țări se 
rândurile ce urmează — vom 
reținut.
a Cea 

nului la 
nută la 
a sărit 6,15 m. 
Virkus are la activ cea mai bună 
performanță mondială la fO.OOO m 
cu 29:19,0. O revelație este alergă- 
toarea estoniană Dzidra Levîcka cre
ditată cu timpuri foarte bune pe 
400 m. (56,9) și 800 m. (2:09,3).

a Recent, pe stadionul M.T.K. din 
Budapesta, au fost corectate două 
recorduri maghiare. Ioszef Szeczeny 
a aruncat discul la 55,02 m. (v.r. 
Klics 55,79 m.), iar Imre Retezar 
a alergat 110 m.g. în 14,4 sec., cu 
o zecime mai puțin decît propriul său 
record stabilit în 1956.

a Aruncătorul polonez Janusz Sidlo 
a depășit din nou granița celor 80 
metri, trimițînd sulița la 80,38 m. 
Alte rezultate ale atleților polonezi : 
J. Schmidt 16,20 m. la triplu și

pregă țese pentru aceste întreceri și — 
nota cîteva noi performanțe demne

în 
de

mai bună performanță 
lungime femei a fost 

Kiev, unde atleta Radcenco 
Fondistul lituanian

a a- 
obți-

femei — 
lungime

B. 
fe-

7,40 lungime, 100 m. 
Janiszewska 11,6 sec.; 
mei — M. Ciastowska 6,09 m.

■ O parte din atleții americani 
care vor concura în cadrul meciului 
U.R.S.S.—S.U.A. au sosit în Europa, 
participînd la diverse concursuri. La 
Karlsruhe: 100 m. White 10,3; 400 
m. Attersay 46,7 j 110 m. g. Robinson 
13,8. La Duisburg: 200 m. 
21,2; greutate Davies 18,31. 
lan: 110 m.g. Gilbert 14,0.

■ Lotul australian 
Anglia pentru Jocurile 
diff. Charles Porter 
2,07 m. Ia înălțime, în 
concurs de verificare.
OZOG A STABILIT PERFORMANTA 

ANULUI LA 5.000 m.
KOLN 11 (Agerpres). — In cadrul 

unui concurs internațional de atletism,

alergătorul polonez Ozog a cîștigat 
5.000 * --------
zintă cel 
din acest
M. Lauer
recordul european pe care-1 deține în 
proba de 110 m.g. cu 13,7 iar Lewan
dowski (R. P. Polonă) a cîștigat pro
ba de 1500 m. în 3:45,2.

ni. în 14:03,6 ceea ce repre- 
mai bun rezultat mondial 
sezon. In același concurs, 
(R. F. Germană), a egalat

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La cea de-a 14-a ediție a cam
pionatelor mondiale de gimnastică 
care s-au încheiat recent la Mos
cova, au fost atribuite 86 de me
dalii. Pe țări medaliile au fost re
partizate astfel: U.R.S.S. — 26 me
dalii de aur, 6 de argint, 8 de 
bronz ; R. Cehoslovacă — 2 me
dalii de aur, 9 de argint, 9 de 
bronz; Japonia — 1 medalie de 
aur, 13 de argint, 3 de bronz; R. 
P. Romînă — 8 medalii de bronz 
(echipa fetninhiă pentru locul 
Iff) ; R. P. F. Iugoslavia — 1 me
dalie de bronz.

Cehoslovacă jum—jum
întrerupte).

•In prima zi a ^^ui 
neului internațion^UȘti 
volei de la Budapesta 
echipa Voința Bucureșt 

a întrecut cu scorul de 3-2 formați 
DHFK Leipzig. In cei de-al doilea mec 
MTK Budapesta a învins Spartakus Bu 
dapesta cu 3-0.

Dinamo Moscova— 
Nacional Montevideo l-(

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Pesf 
100.000 spectatori au asistat pe sts 
dionul V. I. Lenin la meciul interna 
țional de fotbal dintre campioan 
U.R.S.S., Dinamo Moscova, și cam 
pioana Uruguayului, Nacional Mor 
tevideo. După un joc viu disputa 
dinamovistii au cîștigat cu scorul d 
1—0.

Excelenta comportare a veliștilor romîn

i. Jeffries 
. La Mi-

sosit în
la Car-

a
de

a înregistrat 
cadrul unui

la „Sâptămîna Mării Baltice11
Burcea pe locul I la iolă —Petre

WARNEMUNDE, 11 (prin telefon), 
întrecerile de iahting din cadrul „Săip- 
tămlnii Mării Baltice" — au luat sfîrșit. 
Reprezentanții noștri au concurat cu 
mult succes în cadrul ultimelor două 
regate desfășurate joi și vineri dimi
neața. Făcînd dovada unor avansate 
cunoștințe tehnice și a unui dezvol
tat simț tactic (vîntul a fost mai pu
țin prielnic, de forța 2) veliștii ro
mîni au avut comportări excelente, 
obținînd un loc întîi la iolă olimpică

alte două clase, 
important a Jost

De ce lipsește Joachim Blume 
din clasamentul celor mai buni gimnaști

.loem în față cla
samentele celui de al 
XIV -lea 8. M. 
gimnastică, ale cărei 
ultime întreceri 
luat sfîrșit acum două 
zile ia ’ Moscova. In 
înșiruirea de nume și 
cijre stau subliniate 
acelea aparținînd în
vingătorilor acestei în
treceri a celor mai 
buni gimnaști. Alături, 
sînt numele celor în
vinși, adversari demni 
ai noilor campioni, 
cei care au luptat cu 
demnitate pentru un 
loc cît mai bun în ie
rarhia mondială 
sportului gimnasticii.

Zadarnic ai căuta, 
însă, printre aceste 
nume, pe acela al gim
nastului spaniol Joa
chim Blume. Și faptul 
provoacă o justificată 
nedumerire, știut fiind 
că Blume a fost reve
lația ultimelor întreceri 
, zntru Cupa Europei, 
desfășurate anul ti cut 
la Paris. El este cam-

de

au

a

pionul absolut al Eu
ropei. Ar fi fost de aș
teptat ca și la acest 
campionat mondial să 
întttnim în primele 
locuri ale clasamentu
lui individual acest 
nume devenit cunoscut 
în riadul iubitorilor 
gimnasticii. Și totuși, 
Joachim Blume lipse
ște din 
mai buni gimnaști...

Să nu 
absența performanței 
lui Blume se datorează 
vreunei eclipse de for
mă sau unui accident. 
Nu. „Insuccesul" este 
cauzat de motive mult 
mai categorice. Pur și 
simplu, Joachim Blume 
nu se afla la Moscova, 
în Palatul Sporturilor 
de ta Lujniki, alături 
de tovarășii săi de în
treceri, în momentul 
clnd aceștia dădeau a- 
salt titlurilor de cam
pioni... Aceasta deoare
ce GUVERNUL FAS
CIST AL LUI FRAN
CO NU A ACORDAT

lista celor

credeți că

SPORTIVULUI SPA
NIOL VIZA DE IE
ȘIRE DIN ȚARA. 
Joachim Blume nu a 
avut voie să concureze 
la campionatul 
dial I

Faptul 
dreptul 
campion 
tînăr talent, o sperau-

mori-

de-a
Un

este 
uluitor, 
european, un

NOTE
EXTERNE

ță a sportului mon
dial, Joachim Blume 
este oprit de guver 
nul țării sale ae a-și 
apăra șansele în în
trecerea supremă... 
Este lesne de înțeles 
amărăciunea acestui 
valoros sportiv. In de
clarațiile sale, făcute 
imediat după cucerirea 
titlului european la 
Paris, el își manifes
tase dorința puternică

de a concura la cam
pionatele mondiale. El 
voia să se întreacă 
alături de gimnaști din 
alte țări șl mai ales 
de cei sovietici și ja
ponezi, care își impu
seseră superioritatea 
și la ultima Olimpiadă.

Dar dorința de în
trecere ‘ cinstită, tine
rească, tui poate im
presiona cugetul întu
necat 
fasciști
Franco n-a acceptat 
ca unul din 
buni sportivi spanioli 
să meargă la Mosco
va. Fasciștii se dema
scă încă o dată, ară- 
tînd clar poziția lor 
dușmănoasă față de 
relațiile sportive'inter
naționale.

Nu sîntem ta primul 
exemplu de acest 
Fasciștii ; spanioli 
mai avut prilejul să 
se arate dușmanii 
laborării internaționale 
pe tărîmul sportului 
clnd, nu de mult, au

al
ai

stăpînilor 
Spaniei.

cei mai

fel-
au

co-

refuzat viza de ieșire 
echipei de baschet 
Real Madrid, care tre
buia să joace în cadrul 
Cupei Campionilor Eu
ropeni cu Casa Ofițe
rilor din Riga.

Cazul lui Blume a- 
rată din nou, în mod 
cît se poate de clar, 
cine sînt adevăratii 
creatori ai „cortinei 
de fier". Pe clnd sporti
vii din marele lagăr ai 
socialismului își inten
sifică mereu legăturile 
internaționale cu spor
tivii din alte țări, guver
nele fasciste de tipul 
celui condus de tira
nul Franco se opun cu 
înverșunare acestor re
lații. Fasciștii nu do
resc ca sportivii 
din diferite țări să se 
întîlnească pe stadioa
ne și terenuri de 
sport, să se cunoască 
mai bine, să lege prie
tenii.

Este o confirmare a 
unor adevăruri prea 
binecunoscute.

și locuri fruntașe la
Succesul cel mai 

realizat de tînărul PETRE BURCEA, 
care participînd pentru prima oară la 
un concurs de asemenea anvergură a 
reușit să se claseze pe primul loc la 
clasa iolă. După cum se știe, în pri
mele două regate velistul romîn se 
situase pe locul II și era greu de 
presupus că el va putea depăși în 
ultimele două întreceri prima ambar- 
cație a R. D. " 
manevrînd cu 
cîștigă ambele 
dîrz întîietatea 
versar și lăsînd în urmă încă 7 con- 
curenți.

La un nivel înalt a concurat și e- 
cliipajul nostru PUIIJ MÂNU — GH. 
PETRESCU la clasa star. Cu 
eforturile depuse, ei nu au putut 
mențină decît locul III (din 7 
barcații) pe care și-l asiguraseră 
două probe. Trebuie să avem în 
dere însă că ei au fost întrecuți de 
valorosul echipaj sovietic condus de

Germane. Dar iată că 
multă dibăcie, Burcea 
curse, disputîndu-și 

cu principalul său ad-

toate 
să-și 
am- 

după 
ve-

Pineghin (pe locul VI la întreceri 
olimpice de la Melbourne) și de e 
Nr. 1 a R.D.G., formată din sp 
cu o mai îndelungată practică de cot 
curs.

Surprinzător de bună — fapt ci 
mentat de altfel ca atare ș'i de specii 
liștii prezenți la regate — a fost con 
portarea echipajului VASILE COI 
TESCU — MIHAI SAGHIN la dat 
F.D., denumită „olandezul zburător 
Concurînd pentru prima oară pe o . 
semenea antbarcație, cei doi sporii 
romîni au impresionat pe cunoscătoi 
clasîndu-se progresiv pe locurile 1 
9, 8 și 4 și obținînd în cadrul într 
cerii (cîștigată de reprezentau 
R.D.G.) un nesperat loc VII din 
participanți. Astfel, veliștii romînii î 
treeîndu-se cu sportivi de certă v 
loare și fiind handicapați în ceea i 
privește calitatea ambarcațiilor au d 
monstrat totuși calități majore, pent, 
care merită toate felicitările.

zi

GH. G1URCANEANU
— antrenor federal —

recorduri internaționale stabilite 
de aviatorii sportivi romini

noastră sportivă se a- 
noi performanțe. Recent 
veste îmbucurătoare, care 
o firească mîndrie con-

• Aviația 
firmă prin 
ne-a sosit o 
va produce 
structorilor noștri de aeronave ca și
tuturor iubitorilor sporturilor aviatice. 
La 4 iulie, trei avioane de construc
ție romînească I.A.R.-813 echipate cu 
motoare de 105 h.p., au efectuat o ten
tativă de record de viteză în linie 
dreapta pe traseul București-Kiev (tra
seu recunoscut de FAI)-7E>2 km. Zbo
rul a fost efectuat în 4 h 18 min. A 
doua zi, piloții romîni care au con
dus cele trei avioane — maestrul spor
tului Constantin Manolache, Simion 
Oțoiu și Constantin Onciu — au efec
tuat o nouă tentativă de record de vi-

teză pe distanța Kiev-Moscova (7 
km).

Cele două tentative ale aviatori! 
sportivi romîni au fost încununate < 
succes, realizîndu-se recorduri inte 
naționale eare urmează a fi omologa 
de F.A.I.

• Recent, doi planoriști romîi 
Gheorghe Petrovici și Aurel Barts 
au realizat pe un planor biloc „Pari 
zan“ — de construcție romînească ■ 
un nou record republican de distan 
cu țel fixat, pe ruta Clinceni-Consta 
ța (221,700 km). Vechiul record (ca 
ciata din anul 1957 și fusese stabi 
pe un planor G.T.-2) era de 207 ki 
și aparținea planoriștilor Ovidiu Po| 
și ing. Tr. Costăchescu.


