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de propagandă și agitație

ongresul Mondial pentru dezarmare 
și colaborare internațională — 

apă importantă în lupta popoarelor pentru pace
Privirile și gîndurile milioanelor de oameni iubitori de pace din bl

eaga lume sînt îndreptate spre Stockholm, capitala Suediei. Acolo se va des- 
ișura, între 16 și 20 iulie, Congresul Mondial pentru dezarmare și colaborare 
iternațională. Acest eveniment marchează o etapă deosebit de importantă 
i lupta popoarelor pentru apărarea bunului lor cel mai de preț: pacea.

Uriașa mișcare mondială în apărarea păcii reprezintă unul din aspectele 
ele mai caracteristice ale vieții contemporane. Ea s-a născut ca tm răspuns 
tevitabil al omenirii față de uneltirile cercurilor imperialiste, și în primul 
nd ale imperialiștilor americani care, după ce au declanșat „războiul rece" 
e pregătesc să treacă la „războiul cald". Acest pericol s-a agravat cu deo- 
ebire în ultima vreme și se manifestă prin acțiuni nesăbuite, cum sînt înar- 
narea atomică a Germaniei Occidentale, instalarea unei vaste rețele de rampe 
entru lansarea de rachete, zborurile nebunești ale avioanelor americane cu • 
icărcătură atomică spre frontierele de stat ale Uniunii Sovietice, amestecul 
rosolan al imperialiștilor in treburile interne ale altor țări, și în special ale 
irilor din Africa și Asia etc. Puterile occidentale sabotează în fel și chip 
tecățirea unei Conferințe la nivel înalt, deși ținerea acestei Conferințe 
il rută cu insistență de popoarele lumii.

■>ate aceste acțiuni ale celor ce uneltesc să dezlănțuie un nou război, 
lai crîncen decît tot ce a cunoscut pînă acum omenirea, nu pot lăsa indife- 
enți pe oamenii cinstiți, dornici să trăiască în pace și liniște. Mișcarea mon- 
iială în favoarea păcii cunoaște o amploare crescîndă. In fruntea ei se află 
Jniunea Sovietică și celelalte țări ale lagărului socialismului. Cînd Uniunea 
iovietică anunță încetarea unilaterală a experiențelor cu arma nucleară, cînd 
ările participante la Organizația Tratatului de la Varșovia hotărăsc o nouă 
educere a efectivului forțelor lor armate cu 419.000 oameni și propun înche- 
?rea unui pact de neagresiune cu N.A.T.O., popoarele lumii înțeleg că noi și 
rețioase contribuții au fost aduse la cauza întăririi păcii. Ideile nobile ale 
uptei pentru pace, pentru dezarmare, pentru colaborare internațională, cîștigă 
ot mai mult teren, sînt îmbrățișate de cercuri tot mai largi ale populației din 
liferite țări ale lumii.

In aceste condiții, Congresul de la Stockholm va prilejui o confruntare 
i punctelor de vedere ale oamenilor veniți de la Răsărit și de la Apus, oa- 
neni deosebiți prin concepțiile lor politice și religioase, dar bucuroși să pur- 
eadă la un amplu schimb 
ispecte ale luptei mondiale 
tațională.

Poporul romin, care prin 
latului țel al construirii socialismului, este 
lace, a întîmpinat cu dragoste Congresul de la Stockholm. Nu de mult s-au 
lesfășurat în Capitală lucrările Conferinței Naționale a mișcării pentru pace, 
în cadrul Conferinței — se spune în mesajul adresat cu acest prilej Congre- 
ul ’ de la Stockholm — reprezentanții păturilor celor mai largi ale popor.ului 
3 — muncitori, țărani, intelectuali, fruntași ai organizațiilor obștești,
•efeonalități de seamă ale vieții științifice și culturale, conducători ai cultelor, 
lărbați și femei de diferite naționalități — și-au afirmat deplina adeziune la 
lobilele țeluri ale Congresului de la Stockholm: unirea forțelor iubitoare de 
>ace de pe toate continentele în vederea unor noi și puternice acțiuni comune 
icntru slăbirea încordării internaționale, pentru înțelegere și colaborare între 
fate, indiferent de orînduirea lor socială". Solii poporului romîn la Congresul 
Aondial pentru dezarmare și colaborare internațională vor transmite cu mîn- 
Irie delegaților veniți din toate colțurile lumii acest mesaj de pace și încre- 
lere.

împreună cu întreg poporul nostru, tineretul sportiv urează deplin succes 
Congresului Mondial pentru dezarmare și colaborare internațională de la 
Stockholm.

activitatea sa

A. ȘELARII (Dinamo) învingător 
n prima etapă a „Cursei Scinteii**
‘IRAȘUL STALIN 14 (prin telefon 
la trimisul nostru) — După ce au 

rcurs drumul din Piața Universită- 
în fața combinatului poligrafic oi

știi s au aliniat pentru a lua star- 
în cea de a Xl-a ediție a Cursei 

înteii. Din partea ziarului Scînteia 
vorbit tov. Nicolae Bivolu, membru 
colegiul de redacție. Este ora 14. 

a dat startul. Plutonul multicolor 
mat din 64 de alergători, a pornit 
parcurgă cei 166 km. ai primei 

ipe: București — Orașul. Stalin, în- 
Wi de uraiele oamenilor muncii 
:zenți în Piața Scînteii. De altfel, 
lă îu orașul de Ia poalele Tîmpei, 
ravana a fost întîmpinată pretutin- 
ni de un public entuziast care i-a 
aționat pe cicliști, manifestîndti șl 
odată dragostea față de ziarui Scîn- 
ia, care duce cuvîntul partidului în 
idul oamenilor muncii. Este o căl- 
ră toridă și cu toate acestea se rtt- 
iză în ritm susținut. După o oră si 
minute de la plecare, plutonul trece 

in Ploești. Aici sprintul este cîștigat 
b. Munteanu, tînărul alergător 

re cu cîteva săptămîni în urmă s-a 
pus în Turul Bulgariei. La ieșirea 
i Ploești abandonează unul din ta- 
riții cursei. Ludovic Zanoni care a 
ut dureri atroce de stomac. Căldura 
vine insuportabilă și mulți dintre 
•rgătorii consacrați (Poreceantt. 
huster, Glodea) rămta ta urtuăj

Mîirte începe la Stockholm Din frumusețile patriei

de păreri în două dintre cele mai importante 
pentru pace : dezarmarea și colaborarea

de zi cu zi, pusă în slujba 
un părtaș activ la lupta

După Cîmpina evadează R. Klein 
(C.C.A.) care reușește să îa un avans 
apreciabil. Deși este sfătuit să conti
nui® acțiunea de unul singur, el totuși 
nu forțează pentru a profita de împreju
rarea favorabilă, ci acționează fără 
convingere. Ciudat fel de a acționa.
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La ora 14 s-a dat startul oficial din fața CASEI SCINTEIl iar cei 64 
de concurenți au și pornit să-și măso are forțele în prima etapă: București — 

Qrpșul Stalin.

BIGBI
a plecat;Dinamo

Pe una din marile magistrale de oțel ale țării.

în Polonia, 
care, la 

va susține-

• Echipa 
in Polonia.

• Triunghiularul de juniori’ 
R.P.R.—fl.P.B.—R.P.U.

inter-

ininu- 
pentru

O binevenită acțiune de instruire a
O condiție importantă în asigurarea succesului în orice domeniu este 

buna calificare a cadrelor de specialitate. De la această premiză a pornit 
și Consiliul General U.C.F.S., organizînd o vastă acțiune de instruire a ca
drelor sportive.

Începutul acestei acțiuni îl con
stituie organizarea unui curs 
de instruire cu cadrele salariate 

din consiliile regionale, raionale și 
orășenești U.C.F.S. Cursul se orga-

De altfel, aceasta este una din carențe 
le care influențează deseori asupra re 
zultatelor competițiilor cicliste, deoa 
rece alergătorii n-au încredere sufi

H. NALIM
(Continuare in pag. a 8-a)

consfătuirile periodice 
și prin intermediul 
noștri din diferite

Despre rodnica activitate a unor 
comisii de propagandă și agitație de 
pe lingă consiliile U.C.F.S. ne-am 
convins nu de mult atît personal, cînd 
am asistat la 
de analiză, cit 
corespondenților 
centre ale țării.

Mai înainte de a intra în subiect 
însă, trebuie să relevăm un fapt după 
părerea noastră deosebit de impor
tant: caracterul obștesc al acestei im
portante laturi a activității sportive 
de la noi. Sute și chiar mii de oa
meni, muncitori, țărani muncitori,

nizează începînd de azi 15 iulie, în
> dura'ăBucurești, în trei serii cu o 

de 10 zile fiecare. Scopul cursului 
este înarmarea activului cu cunoștin
țele teoretice și practice necesare în
deplinirii cu succes a sarcinilor tra
sate de Hotărîrea partidului și guver
nului din 2 iulie 1957. Instruirea ac
tivului din consiliile regionale, raio
nale și orășenești U.C.F.S. este cu 
atît mai de actualitate, cu cît, în urma 
reorganizării, au fost chemați să lu
creze în mișcarea sportivă o serie de. 
oameni noi în această muncă. Cele 
trei serii ale cursului — prin care 
trece cea mai mare parte ă activu
lui salariat al consiliilor U.C.F.S. — 
vor constitui un bun prilej de schimb 
de experiență, de generalizare a ce- 
lor mai bune metode de 
tru dezvoltarea sportului 
orașe și sate. De 
pentru înscrierea 
strîngerea 
realizarea 
de import 
U.C.F.S. < 
vast
se va face în cadrul discuțiilor pe 
marginea referatelor, cînd fiecare din
tre cursanți va putea expune aspecte
din propria sa experiență, în legă
tură cu tema referatului.

Dar, pentru că veni
teme, este necesară
Cursuri centrale au 

muncă pen- 
de masă la 

asemenea, 
membri
?•

obiective

De 
de 

cotizațiilor 
ailor 

tante din munca consiliilor 
cu colectivele sportive. Acest 

și activ schimb de experiență

v. i și 
pentru 

la fel

vorba de 
o remarcă, 
fost orga

nizate și de fostul C.C.F.S., dar ele 
aveau de obicei un caracter destul de 
scolastic, rigid, -puțin apropiat de re
alitate și de rezolvarea sarcinilor ime
diate, neglijînd în majoritatea cazu
rilor problemele practice ale colecti
vului sportiv în favoarea unor teme 
teoretice, interesante dar puțin actua
le. Cu totul altfel se pune problema 
gcesiui curs, Referatelcj predat^

funcționari sau studenți, în dragos
tea lor pentru sport, s-au angajat în— 
tr-o activitate de căpetenie în mișca
rea noastră sportivă. La Iași, de pil
dă, multe din acțiunile comisiei de» 
propagandă și agitație ca: ținerea de: 
conferințe pe teme educative, popu
larizarea cărții sportive, a diferitelor* 
evenimente sportive, pavoazarea ba
zelor sportive etc. sînt rodul muncii! 
membrilor comisiei și îndeosebi a: 
președintelui ei, Petre Codrea. Dreptî 
este însă că aceștia se și bucură de» 
tot sprijinul consiliului regional’ 
U.C.F.S. Iași, care-i îndrumă cui 
grijă, le creează condiții optime dej 
lucru și, ceea ce este important, ies 
sprijină și stimulează inițiativele bune..

Exempie demne de relevat ne o-- 
feră și comisiile de propagandă șiî 
agitație din regiunile Suceava, Clujț 
sau Galați. Comisia regională Su
ceava (președinte I. Cucu) pune deo
sebit accent pe îndrumarea și spri
jinirea comisilor raionale și orășe
nești, cum sînt cele de la Fălticenii

(Continuare în pag. 2-a)

feri la amiază a plecat 
echipa Dinamo București 
invitația clubului Lotnik, 
in țara prietenă 3—4 jocuri. Au făcut 
deplasarea următorii 20 de jucători: 
C. Aldea, V. Sebe, P. lordăchescu, I. 
Doruțiu, Gh. Graur, D. Zlătoianu, 
Gh. Mazilu, V. Petrache, A. Alexan— 
drescu, A. Cernat, Ilie Ion, Șt- 
Ghiondea, A. Barbu, M. Diaconescu, 
V» Szilaghi, C. Floarea, S. Grun, A. 
Olteanu, T. Anastase și P. Vantropa-

ATLETISM

Simbătă și duminică va avea loc pe- 
stadionul Gh. Gheorghiu-Dej din Cluj' 
întilnirea internațională de atletism în
tre echipele reprezentative de juniorii 
și junioare ale R. P. Romine, R. PL 
Bulgaria și R. P. Ungare.

cadrelor sportive
activiști cu munci de răspundere în 
U.C.F.S., de activiști ai C.C.S. și aF 
U.T.M., ca și de alte cadre de spe
cialitate. tind să lămurească cele 
mai actuale probleme organizatorice^ 
tehnice, propagandistice și adminis— 
trativ-financiar ivite în cursul reor
ganizării mișcării sportive, iar lec
țiile practice vor duce la adîncirea. 
cunoștințelor dobîndile în mod teore
tic. De remarcat faptul că întreaga 
tematică a cursului gravitează în jtw 
rul problemelor unității de bază a 
mișcării sportive — colectivul sportiv. 
Toate cunoștințele căpătate la cursul 
din București îi vor ajuta pe acti
viștii consiliilor regionale și orășenești 
U.C.F.S. să îndrume, să coordoneze- 
și să controleze cu mai multă codi»- 
petență activitatea colectivelor spor
tive.

Un alt aspect pozitiv al cursului 
de instructaj din București îl" 
constituie faptul că — așa cum re

marcam la începutul acestor rîndurE 
— el marchează abia începutul unei: 
vaste acțiuni de instruire a cadrelor; 
sportive. într-adevăr, absolvenții fie
cărei serii a cursului vor primi 1% 
întoarcerea lor la locul de muncă o> 
serie de tematici și lecții, pe baza» 
cărora vor organiza, Ia rîndul lor^; 
instruirea activiștilor obștești din co
lectivele sportive. Aceste cursuri s® 
vor organiza pe centre de comuna 
sau la nivelul raionului, pe o duratăî 
de 3—5 zile și vor 
masă a activiștilor 
sportive de la orașe 
sătesc.

Această binevenită
posibilitatea ca în viitorul apropiat 
sarcinile Uniunii de Cultură FizicS 
și Sport să fie rezolvate cu și mar 
multă competență, ca întregul actiw 
al mișcării sportive și în special ac
tiviștii 
munci 
pentru 
t&rîrii

angrena marear 
din colectivele: 
și din mediul

acțiune va dar.

colectivelor sportive ră poatS 
cu maximum de eficacitate >- 
transpunerea în viață, a Ilar* 

din iulie 1957»



Vizitind cîteva baze sportive
din regiunea Graiova

■ti:
,i<T Tn orașul Craiova sc va faee, în 
?ajunul zilei de 23 August (poate și 

":mai înainte, dacă ținem seamă de 
•entuziasmul cu care sportivii vin zil- 
:nic la muncă voluntară) inaugurarea 
terenurilor de volei și tenis din Luncă: 
'.tot în preajma celei de a XlV-â ani- 
-versări a eliberării patriei noastre va 
Ji gata și stadionul colectivului spor
tiv al uzinelor „Electroputere", care 
«cuprinde un teren de fotbal cu pistă 
«le atletism, terenuri de volei și bas- 
«chet: la Corabia se vor termina în 
•curînd lucrările stadionului (teren fot- 
Ibal + pistă atletism); la Segarcca 
:se amenajează cu posibilități locale un 
'.teren de fotbal; la Băilești se con
struiește un teren de fotbal și o pistă 
«de atletism, precum și terenuri de vo- 
llei. Lista ar putea cuprinde încă nu- 
□neroase amenajări de terenuri simple 
•ce se construiesc acum în cinstea zilei 
•de 23 August.

Avîntul sportivilor este susținut de 
•consiliile colectivelor sportive, de or 
jjanizațiile de bază U.T.M. și de or
canele raionale, orășenești și regionale 

începute in 1956 lucrările de construcție ale sălii de sport din Craiova 
icontinuă și astăzi. Din neglijența proiectantilor și a celor care au pornit ta 
•executarea lucrărilor s-a pierdut timp prețios și au fost irosite sume impor

tante de bani.
cale U.C.F.S. In sezonul sportiv d« 
itoamnă sportivii din regiunea Craiova 
•*vor beneficia de un mare număr de 
moi baze sportive.

.Mai multă atenție la îngrijirea 
bazelor sportive

In ceea ce privește îngrijirea baze- 
dor sportive, există insă serioase lip
suri. Pentru renovarea stadionului „Lo
comotiva" au fost investiți in primă
vara anului trecut 232.000 lei din fon
ului directorial al Direcției Regionale 
-C.F.R.-Craiova. Recepția lucrărilor de 
•amenajare a [ost insă făcută de o

Din munca comisiilor 
de propagandă și agitație

(Urmare din pag. 1)

■(unde munca de propagandă și agita
ție sportivă se află intr-^m vădit pro
gres), Rădăuți, Vatra Bornei etc.

Spre deosebire de unele comisii care 
așteaptă fotul de-a gala, fie de la 
București, fie de la regiune, membrii 
comisiei raionale Fălticeni au reușit 
ca din resurse locale să confecționeze 
șase panouri mari și 30 nuci, după 

■cum cei de la Rădăttji au tipărit circa 
-3000 afișe. întocmirea unor planuri 

■ de acțiuni în colaborare cu C.L.D.C. 
regiunea Galați și Iași cu privire la 
amenajarea de vitrine cu cărți spor- 

■tive la librării, organizarea de stan
duri speciale în întreprinderi, întîlniri 

'între cititori și sportivi cu autorii, vor 
«contribui desigur la o bună populari
zare a cărții sportive.

O metodă bună de lucru a fost și 
.-aceea a popularizării diferitelor ra- 
sniiri de sport prin organizarea de 
«concursuri „Cine știe sport cîștigă" 
«dotat cu premii (reg. Cluj și reg. Ga- 
9ați). Puțin costisitoare, deosebit de 
rafractive și totodată instructive, aceste
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comisie in care nu se al Iau specia
liști in construcții sportive și astfel 
a fost luată in primire pista de at
letism deși nu era gata (nu sc fixase 
stratul superior de zgură). Apoi s-a 
adus pe terenul de fotbal tăvălugul 
(de. aproape 5 tone!) care a lăsat urme 
adinei pe gazon in dreptul canalelor 
de drenaj încă netasate. In momentul 
de față, terenul de fotbal nre deni
velări care pot produce accidentarea 
jucătorilor.

Au urmat o serie întreagă1) de ne
glijențe. Pe deoparte fostul colectiv 
Locomotiva și actualul, denumit C.F.R 
Craiova, n-au dat nici un fel de îngri
jire pistei și terenului iar pe de altă 
parte Comitetul sindical de linie C.F.R. 
Craiova, in custodia căruia se află 
stadionul, a permis aglomerarea sche
mei acestei baze sportive cu oameni 
necompetenți care nu se pricepeau și 
nici nu doreau să îngrijească terenu
rile. In plus consiliul orășenesc și 
consiliul regional U.C.F.S. au progra
mai (insistind chiar. ) toată activita
tea competițională pe acest teren, in

clusiv meciurile amicale, cele din cam
pionatul regional și antrenamentele 
tuturor echipelor. Urmarea: terenul 
de fotbal este aproape de starea de 
impracticabiliiate, pista de atletism —
căreia i s-au adus recent unele „a- 
menajări" tot de către oameni incom
petenți (a fost săpată și acoperită cu 
un „aliaj" de zgură și pămint gal
ben) — este complet deteriorată, iar 
poligonul de tir seamănă cu o magazi» 
părăsită. La Craiova există multă 
bunăvoință — ne-arri convins de a- 
r.easta in discuțiile cu activiștii volun
tari ai colectivului sportiv C.F.R. — 
dar trebuie bine dirijată și mai ales 

concursuri pot deveni un mijloc efica
ce de atragere de noi simpaBzanți ai 
sportului și membri ai U.C.F.S.

Ceea ce subliniază corespondentul 
nostru pentru regiunea Cluj, Radu 
Fisch, în munca comisiei regionale 
de propagandă și agitație a fost o- 
peraîivitatea și stilul de muncă al 
membrilor ei. Intr-ad'vâr, cum s-ar 
putea numi altfel faptul că la numai 
două ore de 1a aflarea valorosului 
record mondial stabilit de lofanda 
Balaș, pe panoul din piața Libertății 
apăruse fotografia campioanei sărind 
peste ștachetă.

Unele comisii raionale și orășenești 
nu s-au ocupat de instruirea respon
sabililor de propagandă din colecti
vele sportive. In planurile acestor co
misii poți intilni de toate, nu insă și 
ceva mai concret cu privire la com
baterea cu eficacitate a tendințelor de 
vedetism, profesionism și cosmopo
litism, ce le mai manifestă pe alocuri 
unii sportivi. Consfătuirile cu cadrele 
tehnice din orașe și raioane pe teme 
de educație sportivă ar fi cît se poate 
de binevenite.

lată probleme spre care comisiile 
regionale de propagandă vor trebui 
să-și indrepte cu mai multă grijă a- 
tenția. 

îndrumată. Și sarcina aceasta revine 
organelor U.C.F.S. Proiectele de rea- 
menajare a acestui stadion preconi
zate in ultimele zile trebuie puse in 
practică. îngrijirea bazelor sportive va 
trebui să se situeze, de asemenea, in 
centrul atenției celor care le folosesc 
Căci, de geaba se construiește în ritm 
rapid fiindcă prin folosirea bazelor, 
fără îngrijirea necesară, ele vor dis
pare in același ritm...

Povestea unei săli de sport

In anul 1956 s-a început construirea 
sălii de sport din Craiova. S-au bucu
rat mult oamenii: vor avea, în sfîrșit, 
o sală unde să poată desfășura în 
timpul iernii activitatea sportivă. Este 
drept însă că ea nu mai corespunde 
— ne referim la capacitate — actua
lelor cerințe, dar fie și așa... Lucrurile 
n-au mers însă „șnur" pînă la capăt. 
Cînd construcția era în toi, la 16 mar
tie 1-957, au fost sistate lucră
rile. Motivul? S-a descoperit că 
planul inițial nu putea fi respectat 
deoarece prevedea urcarea a 12 
ferme (greutate 5,2 tone) la înălți
mea zidurilor. Cum pentru aceasta 
trebuiau utilaje speciale, neexis
tente în Craiova, era clar că lu
crarea nu putea continua. După trei 
luni de întrerupere pentru reproiectare 
a început... demolarea lucrărilor fă
cute. Și apoi, în sfîrșit, continuarea 
lor. Deși puteau să știe de la început 
atît proiectanții cît și cei ce executau 
lucrarea (T.R.C.L.-Craiova), nimeni nu 
s-a deranjat să examineze cu atenție 
condițiile existente. Lucrările au fost în- 
tîrziatc cu aproape 5 luni iar sume im
portante s-au irosit din pricina unor oa
meni necompetenți. In finalul lucrării 
alte inconveniente: consiliul orășenesc 
U.C.F.S. cere parchetarca uniformă a 
sălii, executantul o face... cum dorește 
ei (jumătate intr-un fel, jumătate în- 
ir-altul): discuții și iar discuții, apoi se 
desface parchetul — în urma unui 
compromis — se reparchetează cu un 
fel de parchet suprafața terenului de 
volei și cu altul restul sălii. Din nou 
materiale stricate, bani cheltuiți în 
van. Cine răspunde pentru ei?!

H. IM.

La clubul sportiv „PjWG&ESIJL

Humeroși sportivi, conducători și antrenori nu sint membri ai U.C.F.S
Frumoase lucruri s-au realizat 

secțiile clubului bucureștean ,

înscrierilor 
clubului în 
until df ti

de 
de

în
„Pro- 

greșul". Antrenamentele sînt riguros 
planificate și controlate, munca edu
cativă s-a întărit mult, există o per
manentă preocupare pentru dezvolta
rea activității centrelor de copii... Din 
păcate despre situația 
îii l C.F.S. a membrilor 
această problemă nici 
tre activiști nu ne-a vorbit, prea mult. 
Nici n-ar fi avut cel Și, totuși, a- 
proape fiecare a început prin a ne a- 
sigura că .la noi acest obiectiv este 
privit cu toată atenția"... etc. Despre 
această „atenție" ne-a convins însă 
tuai mult decît pledoariile atît 
șubrede ale activiștilor... caietul 
evidentă. Am început să-l răsfoim sub 
privirile întrebătoare ale tovarășilor 
Vic.ol (de curînd însărcinat cu rezol
varea unor probleme de evidență și 
•administrativ-fînanciare), Gh. Tinică, 
responsabil organizatoric, Dumitrescu, 
secretarul clubului, „nea Marin" res
ponsabilul financiar al secției de fot
bal și alții. Și, spre... emoția acestora 
am ajuns și la litera F. Deci, la 
FOTBAL. Ne. gîrtdeatn că poate vom 
găsi un fotbalist fruntaș care să liu 
aibă cotizația plătită la zi. Dar •— 
ne spuneam tot noi ■— nu se poate 
ca un fotbalist fruntaș dintre cei care 
activează în primul campionat al țării, 
dintre cci care participă la diferite 
competiții internaționale, să nu se 
achite de această elementară obli
gație a oricărui sportiv! „Buclucașul" 
caiet de evidentă ne-a oferit însă o 
surpriză (și nu avea 
gura) din cele mai neplăcute. Se 
spune (dar nu există nici o evidență) 
că în urmă cu 2—3 luni vreo 40 din 
cei 65 de membri ai secției de fotbal 
și-au achitat cotizația pe primul șe-

să fie sin-

Fruntași în muncă, 
fruntași în sport .

Tare mult s-au bucurat muncitorii 
de la „lanoș Herbak" cînd au aflat 
că Iosif Mihalic a devenit campion 
de box al țării! Și cum putea fi alt
fel? Toată, lumea îl îndrăgise pe bă
iatul acesta cuminte și modest, aproa
pe timid, despre care nimeni n-ar 
fi crezut că practică tocmai boxul, 
sportul bărbăției și curajului. E drept 
că Mihalic n-a crescut în mijlocul 
lor. A venit aci de la întreprinderea 
„Tehnofrig", unde lucrase cîtva timp, 
după terminarea școlii profesionale. 
Strungarul Iosif Mihalic s-a legat 
însă -cu toată ființa sa de noul foc 
de muncă. A găsit aci muncitori 
vrednici, gala să-l ajute, să-i îm
părtășească din experiența lor. Și tot 
aci a găsit în lăcătușul Gustav Ripka, 
fost campion al țării și în repetate 
rînduri internațional, un antrenor de
cis să facă treabă bună. Iar tînărul 
strungar nu i-a dezamăgit nici pe 
tovarășii de muncă și nici pe harni
cul antrenor. La strungul său de Ia 
garajul auto al uzinei, el și-a făcut, 
din prima zi. cu conștiinciozitate, da
toria. Mai zilele trecute, am aflat cu 
firească bucurie că losif Mihalic se 
numără printre fruntașii secției și că 
tinerii muncitori din uzină au în el 
un exemplu demn de urmat în mun
că, pe terenul de s[>ort, în viața de 
toate zilele.

Muncitor de frunte, losif Mihalic 
este și un sportiv de frunte. Boxtd îl 
practică de cinci ani. La început, 
antrenor i-a fost Eugen Douda. Din 
1956, Gustav Ripka se ocupă cu pri
cepere și tragere de inimă de pregă
tirea sa. Tot în 1956, losif Mihalic. 
a cucerit titlul de campion național 
de juniori. Trecînd la categoria se
niori, el a ajuns — în 1957 — în 
finalele campionatului republican de. 
calificare. losif Mihalic tși pusese 
mari speranțe în această competiție. 
Avea doar categoria a 11-a de clasi
ficare și pentru a boxa Ia campiona
tele naționale avea nevoie să ajungă 
cel puțin printre finaliștii „calificării". 
Dar echipa Clujului a sosit cu întlr- 
ziere la Saionta, locul de desfășu
rare al întrecerilor, boxerii clujeni au 
fost descalificați iar losif Mihalic a 
fost nevoit să se întoarcă acasă fără 
să fi pus măcar mănușile de box în 
niîini. losif Mihalic nu s-a dat însă 
bătut. I-a cerut antrenorului să-i per

mestru. NICI UNUL dintre fotbaliști 
nu are însă CARNET DE MEMBRU 
AL U.C.F.S. Deci, NICI UNUL NU 
ESTE MEMBRU AL U.C.F.S. Cum 
poate fi tolerată o astfel de situație? 
Este oare posibil ca Ozon, Dinulescu. 
Oaidă, Banciu, sau altul dintre fot
baliștii . atît de ctmoscuți ai „Progre-

1 1 ■— asemenea tî-
din oricare 
de membru

suiui" să nu aibă
nfirului sportiv începător 
colț al țării — carnetul 
al U.C.F.S.?

— Este o chestiune de 
glijență, ne asigurau cei 
viști ai clubului. Dacă ar 
și tot este grav. Nu este numai o 
simplă neglijență în ținerea evidenței 
unor carnete, ci și o subapreciere a 
importanței pe care 6 are acțiunea

simplă ne- 
cițiva acti- 
fi doar atît

de

de membru al

înscriere în U.C.F.S. De asemenea, 
de o insuficientă înțelegere a rolului 
educativ pe care îl are această legă
tură a sportivului cu organizația spor 
tivă din care face parte.

Vom mai aminti de altfel că și în alte 
secții cum sînt cele de baschet, gim
nastică, tenis de masă etc., multe ru
brici unde ar trebui să fie trecute nu
merele carnetelor
U.C.F.S. sînt goale. Și, nu este vor
ba despre „simple neglijențe". Cum 
rămîne, în această situație, cu pre
vederile proiectului de statut al 
U.C.F.S.? Cum sînt eliberate carnete 
de legitimări unor sportivi care nu 
sînt membri ai U.C.F.S., cum benefi
ciază ei de drepturile oricărui mem
bru al U.C.F.S.? Sau, poate, aceste 
prevederi cuprinse în proiectul de 
statut sînt valabile «do,-ir neutru spor
tivii mai puțin consacrați?

losif Mihalic

fecteze cîteva întîlniri cu pugiliști 
primă categorie. De ce? Pentry 
era dornic să cucerească pînă la 
nalele „naționalelor" norma de c 
tegoria I, care-i dădea drept « 
participare din oficiu. Cu conștiinci 
zitatea cu care lucrează zi de zi 
strung, losif Mihalic s-a pregătit 
a luptat plin de dîrzenie între corz 
ringului. Și el n-a înșelat încreder- 
tovarășilor de muncă și a 
rului Ripka: la campionatele ați 
nale, Iosif Mihaiic, pugilist de cât 
goria I, se afla printre participan! 
Iar acolo, în luptă cu cei mai bu 
boxeri ai categoriei, el a realizat o 
mai mare surpriză a campionatele 
a devenit campion al țării!

Pentru ttn tlnăr de 19 ani, nceas 
performanță înseamnă împlinirea 
nui vis îndrăzneț. Unii, cînd ajur 
la o astfel de situație, cad pradă înf 
nntrării, se culcă pe laurii sueffes 
lui. losif Mihalic nu s-a schimb 
însă cu nimic. A rămas același spe 
tiv cu comportare demnă, același o 
modest și muncitor, iubit și apreci 
de cei din jurul său. Nu sînt oa 
acestea calități care lasă să se î 
trevadă noi succese — în muncă 
în sport — ale acestui muncitor 
sportiv de frunte?

Dacă n-a existat o preocupare di 
partea celor obligați (și în unele c; 
zuri plătiți) să muncească și penii 
îndeplinirea acestor sarcini, în schirr 
unii sportivi și unele conduceri a’ 
secțiilor au desfășurat o rodnică a« 
tivitate pentru ca fiecare membru ; 
secției să devină membru al U.C.F.S 
să aibă cotizațiile plătite la zi. Ș 
nu avem decît cuvinte de laudă per 
tru secțiile de scrimă, rugbi, tenis c 
cîmp etc. în care nu prea am întîln 
situații asemănătoare celor semnalai 
mai sus.

Aici, însemnările noastre ar fi tr« 
buit să ia sfîrșit dacă — în ■ cântar 
unei explicații mai profunde a ace: 
tei stări dc lucruri — n-am fi puș ■ 
alfe întrebări. Una dintre acestea: „T< 
varăși, în calitatea voastră de membl 
în conducerea clubului, aveți carnel 
de membru al U.C.F.S;? NICI UNU 
dintre interlocutorii noștri nu est 
membru 'al U.C.F.S. Dar, fiecare t 
parte muncește în conducerea, c.Iubt 
lui, „lămurește" pe alții despre ir 
portanța înscrierii în U.C.F.S... Nu est 
aceasta o atitudine străină de sat 
cinile unor activiști sportivi? Irite 
resantă este și poziția... autocritică 
celor în cauză: „E o lipsă ! La sala 
riu însă nu... scapă nimeni".

Ce se poate spune în plus? Și, n 
ne-am mai mirat aflînd apoi ca nit 
antrenorii nu au carnete de membi 
ai U.C.F.S. Am reușit, totuși, în tc 
acest timp, să vedem un carnet d 
membru al U.C.F.S. Unul singur 
Posesorul tui: antrenorul N.. GURA!

Ce arc de spus clubul sportiv „Pr 
greșul"? lată o întrebare la care n 
vrem un răspuns echivoc asemene 
celor anterioare ci un răspuns rar 
să ne arate ca în curînd lucrurile ș 
vor îndrepta.

DAN GiRLEȘTtANU



TREC AȘA DE IUTE ZILELE, IN TABĂRA... Probleme actuale
La Toplița, printre cii mai buni elevi la spori și învățătură

Am informat la timp cititorii deipre inițiativa Direcției educației 
tineretului școlar de a organiza in vara acestui an tabere școlare cu 
caracter de perfecționare sportivă la Toplița, Orașul Stalin și Cienpulung 
Muscel. Centrul de greutate al acestor tabere îl constituie, fără îndoială, 
oitoreasca așezare de pe valea Mureșului. Toplița, unde, in aceste zile — 
așa cum se va vedea și in reportajul de mai jos — cei mai buni elevi 
’.a învățătură și sport îmbină armonios, sub conducerea unor cadre cu 

recreativă cit cea de însușire a elemen- 
ra muri sportive.

piogramul de pregătire să se poată 
desfășura pe orice vreme. începătoa
rele manifestă multă tragere de inimă, 
mai ales Elena Vintileseu, Florica 
Ciosescu și Valentina Tudor. Ambiți
oase vor să ajungă cît mai repede pe 
„consacrate" : Georgeta Brătulescu, 
Ecaterina Florescu, Ana Colțan, Elena 
Drapa sau Tinea Popescu. Vor reuși 
oare? linul dintre antrenor», prof. 
Constantin Dinescu, este foarte opti
mist :

— începătoarele vor progresa foar
te repede, deoarece au prilejul 
vețe aici, mai corect, tehnica 
telor stiluri...

să în 
diferi-

ale complexului G.M.A.

pregătire competentă, o activitate 
‘elor tehnice de bază din di’erite

— Trec așa de iute zilele, în 
bară ... Drept să vă spun, nici 
știu cînd s-a împlinit o 
de la venirea noastră aici, ne spunea 
eleva Erika Petrescu.

Reflecția ei near 
mis-o fără îndoială, 
tre cei aproape 200 de 
eleve din tabără. Programul complex, 
îmbinînd atractivul cu utilul, orele de 
odihnă cu cele de perfecționare spor
tivă fac să treacă pe nesimțite cele 
20 de zile cîte numără fiecare serie 
din cele trei organizate Ia Toplița, 
în vara acestui an. Poate tocmai dc 
aceea, elevii caută să profite cît mai 
mult de șederea lor aco'o. prelungind 
durata unei partide de 
cursă de bras sau cratil 
gardului bazin.

Nit încape îndoială că 
știi lucrează ccl mai 
tivul de antrenori 
Victor Tibacu este 
nu trece cil vederea 
Poate... prea exigent, 
că, în primul rînd elevii au venit Ia 
odihoă. Oricum însă baschetul repre 
zintă o mare pasiune pentru mulți și 
progresul 
te de la 
mai ales 
gramate 
earc. evoluează cei mai buni elevi. Am 
n și noi cîteva nume: Iosif Hal- 
la'sz și Carol Filtz " ~
Alexandru Badașcu 
Dumancea și Radu 
București, elevi care 
vină baschetbalist! de

Fetele sînt atrase mai mult 
natație. Apa bazinului — 
mentat de izvoare termale 

are o temperatură constant caldă 
(plus 24 grade) ceea ce permite ca

ta
nti

săptămîna

fi trans- 
oricare din- 

elevi și

baschet, o 
în apa ele-

baschelbali- 
organizat. Colec- 
condtis de prof, 

toarte exigent: 
nici o greșeală 1 
dacă ne gîndim

tinerelor talente se vădeș- 
zi ia zi. Plac foarte mult, 
partidele de verificare pro 
seara. înaintea cinei. în

din Tg. Mureș, 
din lași. Mihai 
Sănditlescu din 
promit să de 

frunte al țării... 
eteie sînt atrase mai mult do 

ali-

! puțini 
cei mai 

----- buni. Figura centrală o const! 
tuie elevul Ludwik Moskaliuk, un vir- 
luos al suliței. Se antrenează asidtrn 
sub îndrumarea prof. Adam Sebessy 
și este secondat de numeroși admi
ratori, Cătălin Iosif, Florin Tortea, 
Alexandru Beldiman, curînd, poate — 
cine știe? — adepți 
acestei probe atletice, 
în tabără, Moskaliuk a 
devărat „tur 
țit simțitor 
la 36,26 m.

„Viteziștii" 
Ion Scoda, 
loan Rențea, — atrag deseori atenția 
prin sprinturile lor spectaculoase. Ca 
și Moskaliuk. BălăcCanu și colegii lui 
sînt deciși 
personale.

— Cu o 
vine elevul 
odată ploile 
speriat !...

Ne revin în minte 
Erika Petrescu : 
iute zilele în

La Toplița, atletismul are 
reprezentanți, dar dintre 
buni I'icpiim PAnfrnla n

credincioși ai 
Dc cînd este 
realizat un a 
și-a îmbunatăde forță" :

propriul său record: de 
la 38,04 ni.

— Șerban Bălăceam!, 
Dragoș Mușetescu și

să-și corecteze recorduri'e

singură condiție, ne pre- 
Scoda, dacă se vor potoli 

: astea, care ne-au cam

în minte cuvintele elevei 
: „Trec așa de 

__  ... tabără..." 1. j
Toplița vor veni aiți elevi din 
toate colțurile țării, fruntași la învă
țătură și cu aptitudini dovedite în 
sport. Vor gusta Ia rîndul lor meri
tate clipe de odihnă, după un an de 
activitate rodnică, stăruitoare. Iar 
în toamnă, în plenitudinea torțelor 
vor fi gata să ia pieptiș im nou an 
de învățătură.

T1BERIU STAMA

Mișcarea de cultură fizică și sport 
din țara noastră a căpătat o amploare 
deosebită în anii regimului democrat- 
popular. Firește, baza întregii activi
tăți sportive din R.P.R. o constituie 
activitatea sportivă de masă iar în ca
drul acesteia, complexul G.M.A. trebuie 
să joace un rol de primă importanță. 
A reușit oare pînă acum complexul 
G.M.A. să îndeplinească această sar
cină ? Da — dar nu pe deplin !

Ca un fapt pozitiv trebuie remarcat 
că peste 1.500.000 de insigne G.M.A. 
au fost obținute 
noastre. Cu toate 
sublinia Hotărîrea 
a Consiliului de 
cu privire la reorganizarea mișcării 
de cultură fizică și sport, „Complexul 
sportiv G.M.A. nu a devenit 
sistemului de educație fizică 
lui nostru"

Printre activiștii sportivi 
pornit la munca de lichidare 
lor subliniate în Hotărire, se numără 
și cei din Capitală. Care sînt în pre
zent problemele actuale ale complexu
lui G.M.A. în Capitală și cum își gă
sesc ele rezolvarea ?

a). întărirea muncii organizatorice 
în colectivele sportive prin activizarea 
comisiilor G.M.A. Nu trebuie făcut un 
secret din faptul că, în momentul de 
față, activitatea pe linia complexului 
G.M.A. în București este departe de 
a fi satisfăcătoare. Comisiile G.M.A. 
manifestă o totală lipsă de interes pen
tru punerea la punct a evidenței ti
nerilor care și-au trecut probele. Deși 
probele prevăzute în regulamentul 
G.M.A. sînt, cu unele excepții, acelea
și ca și cele din cadrul Sparlachiadci, 
totuși tehnicienii comisiilor G.M.A. din 
multe întreprinderi și instituții „nu gă
sesc" timpul necesar pentru trecerea 
lor în carnetele aspiranților. Acțiunea 
de reconfirmare a insignelor este d* 

' asemenea lipsită de interesul cuvenit 
1 diij, partea colectivelor sportive. Cu

de tinerii patriei 
acestea, după cutii 
C.C. al P.M.R. si 
Miniștri al R.P.R.

încă baza 
a poporu

care au 
a lipsuri-

cîteva excepții, printre care, colectivele* 
sportive Voința, Acvila, Timpuri Noi» 
Picle-încălțăminle^ _ _

b) . Angrenarea cadrelor tehnice în-, 
activitatea complexului G.M.A. este o> 
problemă esențială, de rezolvarea că
reia depinde reușita atragerii și pre
gătirii sportive a oamenilor mneii ca as
piranți G.M.A. I ară îndoială că sînt o 
seama de colective sportive din Capi
tală (și îndeosebi cele școlare — ca 
de pildă cele de la școlile medii 3. 4 
și 6), precum și multe colective spor
tive din școlile elementare, a căror 
activitate pe linia complexului G.M.A, 
este mulțumitoare. La fel și în uneia 
colective sindicale: Centrul tehnic da 
formare a trenurilor, Finanțe Bănci» 
I.T.B., Metalo-chimic. Multe colective 
duc însă lipsă de cadre tehnice, iar a— 
colo unde există, ele nu activează. De 
cînd s-a admis că sportivii pot parti
cipa în competiții fără a fi purtători 
ai insignei G.M.A., dezinteresul tehni
cienilor s-a accentuat în mod simțitor.

c) . Asigurarea bazei materiale pen
tru trecerea normelor G.M.A. Nici în 
această privință nu există interes din 
partea colectivelor sportive. Multe baza 
sportive (printre care cele de la F.R.B., 
C.A.M., P.T.T., stadionul Veseliei,
Constructorul etc.) duc lipsă de ob
stacole pentru cursa cu obstacole, șta
chete, grenade și alte maleriale d» 
primă necesitate. Iu general, bazele 
sportive afectate activității G.M.A. sînt 
slab utilate și neîngrijite.

★
Fără îndoială, nu avem pretenția că 

am epuizat toate problemele legate da 
complexul sportiv G.M.A. Ele sini mul
tiple. Pentru rezolvarea lor este nevoie 
d? o muncă perseverentă și conștientă 
a tehnicienilor din cadrul comisiilor 
G.M.A., în așa fel incit această activi
tate să devină, așa cum cere 
rîrea partidului și guvernului, „baza 
sistemului de educație fizică 
porului noștru".

Hotă-

a po-

CINE RĂSPUNDE?
Am găsit vechea urbe a Hirlăului 

preocupată in acele zile de mai multe 
treburi cotidiene: consfătuirea cadrelor 
didactice din raion, prodigioasa acti
vitate a Casei raionale de Cultură și, 
în perspectivă, organizarea unei inte
resante competiții cicliste închinata zi
lei de 2 iulie. Așadar, sportul este 
p-—rent și in viața molcomă a bătrinei 

ări moldovenești. Pentru a te con
vinge de acest adevăr este suficient 
să-ți. arunci puțin privirile prin evi
dența consiliului raional U.C.F.S., în 
care vei afla despre cei 2267 membri 
înscriși, despre cele opt comisii ra
ionale pe ramură de sport cu un larg 
activ obștesc și... despre multe 
tele. Desigur, veți spune, toate 
cestea necesită și o bază sportivă 
respunzătoare. De aceeași părere 
fost prin anul 1955 și organele 
cale, care au pus la dispoziție un 
ren situat in plin centrul orașului, 
Consiliul Central al Sindicatelor care 
a alocat pentru amenajare suma de 
lei 80.000 și, bineînțeles, sportivii din 
oraș care au prestat multe ore de 
muncă voluntară. Cît de mîndri erau 
sportivii din Hirlău de stadionul lor, 
nu mai este nevoie s-o spunem.

Dar iată că în luna mai din acest 
an, sfatul popular hotărăște desființa
rea stadionului, pe acel loc tirmînd să 
se construiască o școală. Noii con
structori au și trecut la treabă si în 
zblul lor profesional n-au fost deloc 
atent cu cele găsite la stadion. Așa 
se face că, în prezent, materialul lem
nos din care a fost construit gardul 
și tribunele zace aruncat la întîm- 
plare undeva pe șantier, îtnpuținîndu- 
se pe zi ce trece.

Privind la rămășițele stadionului din 
Hirlău, nu se poate să nu te în
trebi: oare nu s-a mai găsit în tot 
Hîrlăul un loc potrivit pentru con
struirea unei școli? Oare nu ar fi fost 
mai potrivit în acest scop locul viran 
de lingă școala medie? Fără îndoială 
că da. Numai că a căuta alt loc de- 
cît stadionul sportivilor necesită oa
recare bătaie de cap. Și la ce bun, 
cînd prima soluție era mai la înde- 
tnînă și, după socotelile tovarășilor de 
la sfat, mai puțin costisitoare ?! 
Greșită socoteală v-ați făcut, to
varăși de la sfatul popular Hîrlău! 
Cei 80.000 de lei (fără să mai punem 
la socoteală valoarea muncii pres
tate de tineretul sportiv) au fost a- 
runcați in vînt. Și apoi, cu sportul 
cum rămîne? Ați uitat atît de repede 
recomandarea pe care o face Hotă- 
rîrea C.C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri cu privire la reorganiza-

al- 
a- 

co- 
au 
Io
te*

Pasionanta luptă sub coș a celor doi 
pivoți este urmărită de ceilalți coechi-i 
pieri. Cine va învinge? Ș jn anul Alexandru Ma

nolescu, proaspăt absolvent al unei 
școli centrale de instructori sportivi, 
fusese ales președinte al colectivu
lui sportiv Arta din Capitală, care se 
număra atunci printre cele mai slabe.

El își amintește astăzi foarte bine cli
pele destul de grele prin care a trecut 
la începutul muncii încredințate. Cu 
ce să înceapă? De unde s-o porneas
că pentru a îmbunătăți activitatea a- 
cestui colectiv?

Drumul cel mai sigur i s-a părut 
acela al înviorării activității sportive 

' de mase. Perseverent, fără să dea 
înapoi in fața greutăților de tot felul 
care i se iveau în cale, Alexandru 
Manolescu a muncit și ă reușit să 

icnească interesul membrilor colec-
noi, se întreabă: i P™*™ competițiile interne ce
de banii aruncați / "«« organizate. A început cu corn ■ 
ca și dc cci care \ plexul G.M.A.; festivitatea în cadrul 

C căreia 15 noi purtători de insignă 
Î și-au primit carnetele a constituit un 

serios stimulent. Au urmat întreceri 
de șah șt de tenis de masă și apoi

rea mișcării sportive:, „Sfaturile popu-( 
lare trebuie sa asigure posibilități cit 
mai largi de dezvoltare culturii fizi
ce și spoitului”?.

Ați crezut că dacă le repartizați 
sportivilor un loc viran la 1 km. a- 
fară din oraș, unde să-și construiască1 
un nou stadion fără să le mai dați 
și altceva în afară de recomandarea: 
Sînteți tineri, munciți și faceți-vă dacă 
vă trebuie!", ați rezolvat problema? 
Este adevărat. Sportivii nu se dau in 
lături de la muncă. Ei pun umărul 
cu drag cînd e vorba să-și creeze 
condiții necesare activității lor, pen
tru că așa au fost și sînt educați1 
de regimul nostru.

Dar și ei, ca și 
Cine va răspunde 
în vînt pînă acum, 
vor mai trebui (pentru că vor tre
bui totuși) cheltuiți pentru amena
jarea noului stadion?.

Roadele muncii perseverente

OCTAVIAN GINGU

Cursurile de pregătire a
Entuziasm și multă hărnicie la Tîrgoviște

La Tîrgoviște, ca în toate celelalte orașe ale țării, elevii sînt acum în 
vacanță. Totuși, aproape 
cîteva zile, urmează cu entuziasm cursurile de pregătire organizate 
U.C.F.S. în colaborare cu M.I.C. Lectorii Marcel Vasilescu, Martin Belba 
și Ion Stnidu ca și asistenții D. Făgădău, Mihai Luca, Gh. Mătușa, Mar
gareta Breazu și alții sînt pe deplin mulțumiți de interesul pe care îl ma
nifestă cursanții chiar de la primele lecții. Cu multă dragoste muncește și 
directorul cursului, D. Branga, care se îngrijește tot timpul ca progra
mul să fie respectat și cursanții să poată învăța cît mai multe lucruri. 
Dar, nu v-atn prezentat încă... elevii... Sînt învățători din satele și comu
nele regiunilor Constanța și Ploești, care participă Ia cursurile organizate 
pentru pregătirea lor în domeniul educației fizice. Au venit la tîrgoviște 
— pentru a 
tanța și 75 
curator este 
retice ca și 
dornici să-și

150 de învățători au luat loc în... bănci și, dc
de

absolvi aceste cursuri — 72 de învățători din regiunea Con»- 
de învățători din regiunea Ploești. Un fapt deosebit de îmbu
că dintre aceștia, 52 sînt învățătoare de la sate. Lecțiile teo- 
cele practice sînt așteptate cu nerăbdare de către cursanții 
îmbogățească cunoștințele în acest domeniu pentru a putea 

conduce în condiții optime orele de educație fizică în școlile 
pentru a putea să asigure colectivelor sportive din satele lor 
tentă îndrumare tehnică.

Firește, doar la cîteva zile de la începerea cursurilor nu se 
concluzii dar entuziasmul și hărnicia cursanților sînt hicruri pe care le 
poți cunoaște chiar de-acum. Ce păcat că numărul cursanților veniți din 
cele două regiuni nu este complet! Din fiecare regiune trebuiau să se 
prezinte la cursuri cîte 100 de învățători de la sate. Cei care n-au venit 
sînt încă așteptați.

respective, 
o compe-

pot trage

s-a disputat prima ediție a atit de 
popularului campionat de fotbal inler- 
teatre. Aci vom deschide o mică pa
ranteză pentru a vă relata că la des
chiderea oficială a ediției de anul a- 
cesia (a V-a) a campionatului de 
fotbal inter-teatre, tribunele stadionu
lui Locomotiva — unde in fie-

care luni după-amiază au loc 
nante meciuri de fotbal in ’care 
găsi pe multi dintre actorii noștri 
fruntași ca protagoniști — au fost 
arhipline. Printre spectatori puteau fi 
zărite și proeminente figuri ale vieții 
artistice și culturale din Capitala, ceea 
ce probează elocvent prestigiul ae 
care se bucură competiția.

Revenind insă la colectivul soorJ 
tio Arta și la inimosul lui președinte- 
vă putem spune că astăzi colectivul 
are 10 secții pe ramură de sporty 
create ca urmare a rodnicei activități 
sportive de mase, toate acfivind in. 
competiții oficiale și multi sportivi de- 
categoria a Itl-a și a Il-a, firește mai 
cunoscuți ca artiști decit ca sportivi- 
Gh. Ciprian, Valentin Teodorian, An
gel Grigoriu, St. Glodarin. De altfel ș£ 
colectivul sportiv a crescut, el însti— 
mind astăzi, ca membri, salariați din: 
41 de instituții de artă și cultură din: 
Capitală.

Cu alte cuvinte, deci, „Arta" nit 
mai este un colectiv sportiv codaș- 
Dimpotrivă. Iar, în realizarea acestui; 
lucru, meritul președintelui Alexandru: 
Manolescu este de netăgăduit...

pasio- 
puteți

, fost

GALIN ANTONESCU

învățătorilor de la safe
ca și la Brăila

Brăila au pier at de mult in vacanțill 
terenurile de sport din apropierea:

Și elevii școlii de construcții din 
dar iată ca sălile de curs, curtea și 
școlii continuă să freamăte de tinerețe și voioșie. Adevărat este că unii, 
dintre „elevii" de azi au cam trecui de mult de virsta adolescenței. Cînd 
ii vezi însă in sala de curs, pregătind ca ritma de elev sîrguincios se
minarul la „Hotărîrea din 2 iulie", ta lecțiile de metodică sau in sala dc 
gimnastică, cu ochii țintă la comenzite experimentatei profesoare de edu
cație fizică Elena Radu, ai totuși impresia că te afli în fața unor verita
bili școlari și nu a celor peste 100 de învățătoare și învățători veniți. lax 
cursul de inițiere a cadrelor didactice care predau educația fizică in cla
sele V—VII. Ia!-o pe Florica Panaite. învățătoare la școală de 7 ani din: 
comuna Romana, raionul Brăila care, cunosctnd ca... pe apă regulamen
tul colectivului sportiv, a plecat de la studiul individual și a venit să a- 
siste la lecția de gimnastică ținută de profesoara Elena Radu cu grupa- 
Vi-a. In ochii căprui ai Floricăi citești multă admirație pentru " maestră- 
dar și hotărîrea de a preda și ea la fel la școala din comună. Planuri’ 
asemănătoare își fac și colegele și colegii ei. Elena Buricea (corn. Vi- 
ziru), Anica Sîrbu (com. Bunești, raionul Huși), Teodor Fortu (corn.. 
Murge ni, reg. lași). Ștefan Iacob (corn. Mogoșești, raionul lași) si Ale* 
xandru Anania (com. Gropnița, raionul Tg. Frumos).

La Brăila au venit peste 100 învățătoare și învățători din comuneld- 
și satele regiunilor Iași și Galați hotărîți să pătrundă tainele muncii de- 
profesor de educație fizică. Cei chemați să-i ajute în această treabă sînt 
specialiști în materie veniți în majoritate din București (prof. N. Cruly, 
directorul școlii. El. Radu, Aurel Lupan, Georgescu, Matei Florin). CX 
va ieși un lucru bun a căror roade le vom vedea chiar la începerea anu
lui școlar, nu ne îndoim. Prea e mult entuziasm, conștiinciozitate șl dra-r 
goste pentru meserie...

(p. M,



.3
De vineri pînft dimiînică

Canotori clin 5
f.. .-Abia... „liniștite" după desfășura
rea concursului internațional de ca- 
?iac-canoe -al R.P.R. și apele * lacului 
îSnagov vor găzdui, în utimele trei zile 
.-ale acestei săptămîni, o nouă întîl- 
;nire internațională. De astă dată este 
’vorba de maeștrii ramelor care vor 
îlua startul într-o competiție ajunsă 
11a a doua ediție și al cărei succes 
<(în ediția de anul trecut) a făcut 
«ca numele frumoasei baze nautice din 
-•apropierea Bucureștiului să devină 
jpopular; în rîndul canotorilor din 
irnulte țari. Ne referim la „Regata 
iSnagov", concurs original constînd 
«din întrecerii de canotaj academic or
ganizate exclusiv pentru bărbați șl 
numai între echipaje cu cîrmaci. Deci, 
.-'amatorii de canotaj vor putea urmări, 
«din tribuna de la „malul tăiat", In
teresante întreceri în probele de schif 
3+1, 4+1 și 8+1.

Dar cine va participa la aceste fn- 
rtreceri care tind să intre în tradiția 
«porturilor nautice din țara noastră? 
ÎDupă ce program? In ce fel se va 
'face punctajul? Iată întrebări firești 
•cărora vom căuta să le dăm, pe 
iscurt, răspunsul. Și-au anunțat par
ticiparea 22 de canotori din R. D. 
«Germană, 19 din R. P. Ungară, 14 
«din R. P. Bulgaria și 24 din Repu- 
îblica Arabă Unită. Alături de ei, două 
:reprezcntative ale țării noastre, 
IR.P.R. I și R.P.R. II. Sportivii oas- 
;peți participă la toate cele trei pro-, 
.be, cu excepția schifiștilor bulgari 
•care nu vor prezenta echipaj de 8+1. 
.-lAlte detalii asupra oaspeților lc vom 
«da după sosirea lor (astăzi vin spor
tivii germani, iar mîine cei bulgari, 
«din R.A.U. și maghiari. Întrecerile în
cep vineri dupâ-amiază, cu dis
putarea seriilor, continuă sîm- 
J»ătă după-amiază cu recalificările și 
:se încheie cu finalele de duminică.

CALEIDOSCOP VOLEIBALISTIC
• Luptă îndtrjită pentru promova re în prima serie a categoriei B
• Miercuri încep finalele campionatelor de juniori ți faxa de zonă

a campionatului de calificare.

• SE APROPIE DE SFIRȘIT cam
pionatul categoriei B. In prima serie 
a mai rămas de disputat o singură 
etapă (20 iulie), dar nici pînă acum 
nu se știe cu precizie care va fi. e- 
chipa ce va juca la toamnă în cate
goria A. In lupta pentru primul loc 
în această serie, Feroviarul Constan
ța a întrecut duminică la lași pe 
Știința Iași cu 3-2, iar în meciul 
Voința Bacău—Aurul Negru Ploești, 
disputat cu cîtva timp în urmă la 
Ploești, victoria a revenit ultimei e- 
chipc tot cu 3-2. De altfel, iată si
tuația primelor trei echipe în clasa
ment :

1. știința Iași
2. Fcrovlarui Constanța
3. Voința Bacău

In schimb, în seria a doua, situa
ția este ceva mai limpede: cu trei e- 
tapc înainte de sfîrșitul competiției, 
Voința București are trei puncte a- 
vans față de echipele clasate pe locu
rile 2 și 3. Clasamentul primelor trei 

i ’formații se înfățișează astfel:

1. Voința București
2. Știința Timișoara
3. Dtoamo Tg. Mureș

Aproape la fel de

rea retrogradării. In

cele mai periclitate, în

13 12 1 37: 7 25 
13 9 4 34:21 22 
13 9 4 33:24 22 

I 
interesantă ca 

lupta pentru primul loc este și în
trecerea pe care o dau echipele cla
sate pe ultimele locuri pentru evita
rea retrogradării. In prima seric, 
C.S. Snagov și Voința Suceava sînt 
cele mai periclitate, în timp ce în 

.scria a doua, Dinamo Oradea, Casa 
Ofițerilor Timișoara, Dinamo Cluj și. 
Dinamo Baia Mare dau bătălia pen
tru evitarea locurilor periculoase.

• CRAIOVA VA GĂZDUI, înce- 
pînd de mîine 16 iulie și pînă la 
iulie, faza finală a campionatelor 
publicane masculine și feminine 
juniori. Sîntem informați că s-au 

«cut pregătiri intense pentru o cîtmai 
bună organizare a acestor întreceri 
la care s-au calificat următoarele e- 

•chipe: Feroviarul Timișoara, C.C.A.
București, Dinamo București, Știința 

■Constanța, Dinamo Oradea (m.). La 
Tete întrecerea pentru titlul de cam- 
jpioană se va da între Avînttil M.

20 
re
de 
fă-

SPORTUL POPtlfcAR
tfăfi 4-a

țâri participă nagov

Sosire sfrinsă în proba de schif 8-\-l, in ediția trecută a „Regatei Sna
gov".

dăjduim ca și în această a doua edi
ție canotorii noștri vor reedita fru
moasa performanță cu care au inau
gurat „Regata Snagov",

In acest program vor fi incluse, în 
afară de concurs, și întreceri interne 
de schif simplu băieți și fete.

' - fiecare probă vor participa 
jn <Țotiă serjj (fg 
finala se va desfă;

La 1 
șase echipe, 
cîte trei, iar 
șura pe patru culoare. Cît despre 
punctaj, el se va face pe națiuni, 
prin adiționarea punctelor obținute de 
echipajele clasate pe locurile I—IV (6, 
4, 3 și 2 p.).

Și, pentru că a venit vorba de 
punctaj, trebuie să menționăm că 

prima ediție a „Regatei Snagov" a 
constituit un frumos succes al spor
tivilor noștri care, cîștigînd probele 
de 2+1 și 8+1 și ocupînd locul II 
la 4+1 și-au impus superioritatea 
față de echipajele reprezentative 
ale R. P. Ungare, R. D. Germane, 
R. P. Polone și R. Cehoslovace. Nă-

Ciuc, Rapid București, Știința Sucea
va, Unirea Sînnicolaul Mare și Școa
la sportivă de elevi Craiova.

• TOT MIERCURI 16 IULIE vor 
începe și întrecerile de zonă ale 
campionatului masculin și feminin de 
calificare. In urma jocurilor de pînă 
acum au primit dreptul de a se în
trece în cele patru zone următoarele 
echipe : PITEȘTI : Unirea ' Pitești, FI. 
roșie Ploești, Locomotiva P.T.T. Ti
mișoara, Voința Călărași (f.), Cons
tructorul Pitești, Flacăra Ploești, Me
teor Timișoara, Dunărea Giurgiu (m.). 
ORAȘUL STALIN : Victoria Sighi
șoara, Progresul București, Unirea 
Brăila, Medicina Craiova (f.). C.S.A. 
Orașul Stalin, C.S.U. București, Uni
rea Brăila, Știința Craiova (m.). 
CONSTANȚA: Petrolul Constanța,
Dinamo Bacău, Voința Suceava și 
campioana regiunii Iași (f.), C. S. 
Marina Constanța, U.R.A.M. Bacău, 
Progresul Botoșani și campioana re
giunii Iași (m,). ORAȘUL DR. PE
TRU GROZA: Flamura roșie Deva, 
Stăruința Baia Mare, Știința Cluj, 
Avîntul M. Ciuc (f.). „Horia" Alba 
Iulia, Stăruința Baia Marc, C.S.A. 
Cluj, Progresul Tg. Mureș (m.).

Deocamdată, doar două scurte concluzii,
după jocurile

Scurtele relatări telefonice pe 
care le-am primit privitor la me
ciurile disputate sîmbătă și duminică 
la Moscova nu au fost în măsură să 
ne dea o imagine cuprinzătoare a fe
lului în care s-au comportat reprezen
tativele noastre. Cu toate acestea, 
din înseși rezultatele obținute, precum 
și din datele comunicate, se pot trage 
două concluzii generale.

Prima — de natură se ne bucure 
— este privitoare la echipa feminină. 
Handbalistele noastre au evoluat ex
celent la Moscova și au obținut două 
categorice victorii, care probează că 
drumul pe care s-a mers în pregătirea 
șf selecționarea reprezentativei femi
nine este cel mai bun. Permanent 
■orientați spjre sgj^țigaâ£ea juc|toa-

CAIRNETi ALPIN
i și N. Hiemesc 

care au realizat traseul denumit ,,Usu 
de cristal" și propus de ei, pentru 
îfiologare la gradul 5 B.

In Piatra Craiului într-o singură d 
Uiinică au fost efectuate următoare 
trasee: „Sentinela refugiului" de grad 
4 A, realizat de echipele Roși Thiess 
V. Garner, Mircea Popescu și Iuta M 
țbias; „Traseul Roland" de gradul 4 
escaladat de echipa Lazăr Wilhelm, 
Garner, Gh. Crăciun ; „Mănușa Crăp 
turti" de gradul 2 B realizată de doi 
echipe alcătuite din începători, condu 
de Radu Andrei și Carol Schepp ; „Tr 
seul Garner" (neomologat) realizat 
Gh. Crăciun și Karol Kapitan; „Ac 
Crăpăturii" de gradul 3 A escaladat 
formații alcătuite tot din începători.

De remarcat că Emil Fomino (antr 
norul acestor alpiniști) a știut 
îmbine foarte bine antrenamentele 
activitatea în producție.

Precum se vede acești alpiniști ; 
atins un ridicat stadiu de antrenamei 
necesar pentru desfășurarea activită 
în perioada fundamentală de vară. Su 
liniem însă că materialele sportive 
care dispune secția sînt instificien 
ceea ce împiedică într-o oarecare m 
sură, inițierea unui număr mai ma 
de oameni ai muncii în acest spo:

SigMBiaști, vă mulțumește locul 13
Dacă comportarea gimnastelor noa

stre la campionatele mondiale de la 
Moscova n-a corespuns așteptărilor, cea 
a gimnaștilor de-a drentul ne-a dezamă
git. Din 15 echipe participante, re
prezentativa noastră s-a clasat pe lo
cul 13. întrecînd numai pe maghiari 
și sud-africani. In clasamentul gene
ral individual, primul concurent ro- 
mîn este pe locul 20 (Frederic Oren
di), iar ultimul pe locul 93 (Helmuth O- 
rendi). Aceasta să fie valoarea gim
naștilor noștri? Numai atît puteau ei 
realiza ? Oare ceilalți concurenți cla
sați de la locul 6 în jos au un nivel 
mult mai ridicat decit ai noștri? Ni
mic din toate acestea. Ca și echipa 
feminină, formația masculină s-ar fi 
putut clasa mult mai bine. Lucrind 
la valoarea sa normală ea ar fi pu
tut obține fie locul șapte, fie locul 
opt. Numai Frederic Orendi. de pildă, 
în forma obișnuită ar fi putut totali
za cu aproximativ trei puncte mai 
mult, ceea ce ar fi săltat echipa noa
stră cu două locuri în clasament.

Am vorbit la timpul cuvenit despre 
inconstanța gimnaștilor. Vom reveni 
acum cu cîteva amănunte care să a- 
rate că nu sîntem prea „pretențioși" 
cu sportivii. Dar nici să nu le cerem 
să dea tot ceea ce pot, nu ne este 
permis. De pildă, la sol, exercițiu 
liber ales notele noastre 
42,80 pct.: la 
această slabă 
credem că nu 
Dar tot ei. în 
să ne schimbăm părerea. La ultimele 
trei aparate, străduindu-se mai mult, 
au obținut o medie de 45 pct. pe a- 
parat. Atunci, de ce n-au făcut a- 
celași efort pe tot parcursul concur
sului ? Au fost unele aparate la care 
nici unul dintre gimnaștii noștri n-a 
luat nota 9 (exemplu la cal — exer- 

au fost 
cal 42,45 pct. Văzînd 

evoluție, începusem să 
pot realiza mai mult 
aceeași zi, ne-au făcut

de handbal de la Moscova
relor cel mai bine pregătite, antreno
rii noștri au acordat, și la sfîrșitul 
anului trecut și în actualul sezon, în
credere elementelor tinere, dornice să 
se afirme. Renunțîndu-se la formu
lele de echipă șablon, selecționarea 
în reprezentativa țării a devenit un 
puternic stimulent și roadele se văd 
din plin astăzi în comportarea și 
rezultatele obținute. Vom menționa 
faptul că și la Moscova elementul nou 
în echipă, (prezent prin Aurora Ni- 
culescu), a dat deplină satisfacție. De 
asemenea să nu uităm că în formația 
noastră nu a jucat de această dată 
Irina Nagy, ceea ce părea să consti
tuie un serios handicap. Dar, înlocui
toarele ei (Irina Giinther și Ileana

Zilele frumoase de vară din ultimul tivii Al. Floricioiu 
timp au îmbiat pe amatorii de alpinism 
să treacă la o activitate și mai bo
gată. Aproape că nu este zi în care di
verse echipe să nu încerce realizarea 
unor noi trasee, ca antrenorii să nu ini
țieze în tainele alpinismului pe nume
roși noi veniți.
■ Una dintre cele mai frumoase acti
vități este depusă de secția alpină de 
la I.T.B. București, care de curînd a 
realizat cîteva „premiere" în Cheile 
Bicazului. Astfel, sportivii Mihai Ion și 
Stan Florin au escaladat traseul „Ușu
ra diagonală din Surduc" propusă la 
gradul 5 A, iar alpiniștii Ion Balteș și 
Dumitru Alexe au început o altă pre
mieră, tot în regiunea Cheilor Bicazu
lui, care n-a putut fi terminată din 
cauza timpului nefavorabil.

Pe traseele alpine din Suhard, sub 
conducerea antrenorului Mircea Gheor
ghiu, cîțiva tineri alpiniști de la I.T.B. 
an efectuat cîteva antrenamente-școală 
care au contribuit în mare măsură la 
îmbunătățirea pregătirii lor tehnice.

Tot în Cheile Bicazului a plecat o 
echipă de alpiniști de la Energia Si
biu, condusă de antrenorul Mircea 
Vlădoianu. Sibienii vor termina un 
traseu început de anul trecut și vor e- 
fectua alte premiere.

In Piatra Craiului s-au deplasat spor-

cițiu impus — sol — exercițiu im
pus), iar altele la care doar Fre
deric Orendi a obținut această notă.

Cele cîteva exemple de mai sus 
ilustrează, credem, în suficientă mă
sură faptul că sportivii noștri nu 
s-au străduit destul, așa cum aveau 
datoria să facă. Unii s-au plîns de 
schimbarea alimentației care le-ar fi 
dăunat. Dar oare numai no" 
schimbat alimentație?

Campionul mondial absolut, BORIS ȘAH UN, a jost un exemplu de di 
zenie de-a lungul întrecerilor. lată-l, in fotografie, evoluind la cat cu n 

acre.
gur că nu. Sportivilor japonezi schim
barea de alimentație le-a dăunat cu 
adevărat în primele două zile, întru- 
cît felul lor de alimentație diferă 
total de cel al europenilor, 
ceasta nu i-a împiedicat să 
concurs din toate puterile, 
putere de luptă am admirat-o 
naștii și gimnastele 
Cehoslovacă, la 
Polone, Republicii

la 
din 

reprezentanții 
Democrate

Dar a- 
lupte în 
Aceeași 

gim- 
R. 

R.P. 
Ger-

Cazacu) au confirmat și ele încrede
rea așteptată.

A doua concluzie — mai puțin îm
bucurătoare — privește echipa mascu
lină care la Moscova a probat din 
nou că este deficitară în ceea ce pri
vește capitolul pregătirii morale și 
de voință. Așa după cum ne comunica 
secretarul general al F.R.H., în cel 
de al doilea joc, cînd reprezentativa 
noastră a luptat cu mai multă am
biție, cu mai multă dîrzenie, nu 
lipsit mult ca ea 
după înfrîngerea 
că despre această 
veni mai pe larg 
gația noastră se va întoarce în Ca
pitală și cînd vom fi în posesia unor 
date mai ample.. 

a 
să-și ia revanșa 

din ajun. Firește 
problemă vom re- 
atunci cînd dele-

mane, ca să nu mai vorbi 
de cei sovietici, care au d 
vedit o inaltă pregătire.

lată așa dar, de ce cerem de 
gimnaști — și în general de la t< 
sportivii noștri care primesc cinst 
de a ne reprezenta țara în ce- ne 
țiile internaționale 
duință, mai multă 
trare, mai multă 
dintre competițiile

muh .ti 
de conce 
în orica 
iau pari

— mai 
putere 

ambiție 
la care

Un ioc cit mai bun 
confruntare sportivă 
seamnă un succes 
sportivă din patria 
tuie o recunoștință 

ridicări 
acest 1 
ne-au r 
mond:a

observaț 
in actua 

parc însă

o schimbare prea mai 
vîrstă a

Acesta 
vedere 
care își

echipei nu it 
este de fapt 
al federației 
îndreaptă acu

într-o asen.en 
internațională i 
pentru miscan 
noastră, cons 

a acestor tin<
pentru minunatele condiții care li 
pun la dispoziție pentru 
măiestriei lor. Or, tocmai 
cru a fost omis de cei ce 
prezentat Bla campionatele 
de gimnastică.

Mai avem de făcut o 
de la echipa masculină — 
sa componență — se 
nici în viitorul apropiat nu vom p 
tea aștepta 
Media de 
corespunde, 
punctul de 
specialitate, 
privirea spre creșterea de noi cad 
tinere. Și acum, de-altfel dacă nu 
iveau cîteva indisponibilități, noi z 
îi trimis la Moscova o echipă tr 
tînără, care, chiar dacă n-ar fi c 
ținut o performanță superioară ce 
înregistrate ar fi reușit totuși 
alt rezultat în întrecere. Peni 
că, să nu uităm, băieții nu au r 
tina marilor competiții, lucru care 
resfrînge în comportarea 
rală. Iar începutul trebuie 
cu riscul unei evoluții 
bune pe care ar avea-o — 
o formație de tineri.

ELENA MAIEE8CU

lor ger 
făcut, chi 
mai pu{ 
eventual



Dîi pă cam pi on atei e republicane
individuale de atletism J.

• O formulă neizbutită • Cum au înțeles unii atleți participarea lor
• Trebuie să trecem cu hotărîre la rezolvarea problemei sprintului!

Întrecerile oricărui campionat repu
blican prilejuiesc întotdeauna aspecte 
și constatări multiple și variate.

In această privință, campionatele in
dividuale de atletism nu au făcut ex
cepție.

• Pentru acest an durata întreceri
lor a iost fixată la șase zile. Să ve
dem care a fost rațiunea acestei pro
gramări cu întindere de... maraton. In 
intenția organizatorilor a stat dorința 
de a verifica posibilitățile atleților noș
tri fruntași în condiții asemănătoare ce
lor cărora, o parte dintre ei, vor fi ne- 
voiți să le facă față prin participarea 
Ia cea de a Vl-a ediție a campionate
lor europene de la Stockholm. Pînă 
aici, deși există, totuși, o oarecare exa
gerare, lucrurile ar fi bune. Dar, în 
continuare, F.R.A. a contat pe partici
parea la fiecare probă a aproape 30 
de atleți și atlete, fapt care justifica 
existența în programul întrecerilor a 
seriilor, semi-finalelor și a calificărilor 
la majoritatea probelor.

Dar, din motive pe care nu le cu
noaștem încă, mulți chiar foarte mulți 
dintre atleții care aveau drept de par
ticipare nu au luat startul, sărăcind 
întrecerea respectivă. Automat, organi
zatorii s-au văzut nevoiți să renunțe Ia 
serii și la calificări, lipsind astfel 
ziua respectivă a concursului de spec
tacolul anunțat, fapt care a creat pe 
stadion și în tribune o atmosferă de 
apatie...

Pe de altă parte, acei atleți fruntași 
care prin rezultatele din acest an jus
tifică posibilitatea selecționării lor 
pentru campionatele de la Stockholm 
au făcut prea puțin pentru a ti verifi
cați în condiții de concurs asemănă- 
oare celor de Ia europene. Să dăm 
.iteva exemple: Traian Sudrigean a 

participat la 400 m și a realizat în fi
nală un rezultat foarte bun (prinire 
cele mai bune din acest an în Eu
ropa). Pentru acest 47,5 sec. el merită 
toate felicitările. Dar — și aici inter
vine chestiunea cea mai importantă — 
Sudrigean s-a calificat pentru cursa fi
nală obținînd 51,4 sec. în serii și 50,1 
sec. în seni-finale. Crede oare cineva 
că aceste performanțe vor putea asigu
ra, la europene, calificarea unui atlet 
din serii, mai departe? Noi credem că 
rm! Aceiași lucru se poate spune și 
despre alergătorii de la celelalte probe 
care au avut în serii o comportare mo
destă, urmărind numai calificarea, fără 
să se străduiască să obțină și perfor
manțe de o valoare cît mai ridicată, 
care — în condițiile campionatelor eu
ropene —• să le poată asigura succesul. 
La Stockholm, alergătorii de 5.000 m 
vor fi și ei obligați să concureze mai 
întîi în serii și apoi, cei mai buni, în 
finală. La București, fiind puțini con- 
rurenți, seriile nu s-au mai ținut. Dar,

>n se urmărea verificarea unora din- 
. e ei, trebuia ca ei să fi alergat to

tuși și în serii și să se fi străduit să 
obțină rezultate de valoare. Fapte ase
mănătoare s-au petrecut la majorita
tea probelor și, din păcate, întrecerile 
camoionatelor n-au putut să ne formeze 
o părere îndeajuns de clară asupra po
sibilităților sportivilor noștri, în condi
țiile amintite.

Singurii care au înțeles utilitatea 
preliminariilor au fost săritorii cu pră
jina (în special Zoltan Szabo: 4,15 m 
în calif-icări și 4,35 m în concursul 
propriu-zis): Nicolae Rășcănescu la 
ciocan (61,26 m în calificări, 60,37 m 
în finală); Aurel Raica și Ana Coman 
la greutate etc.

• La două probe nu avem campioni 
pe acest an: 100 ni și 200 m la bărbați. 
Cîștigătorii (St. Prisiceanu și Ion Wje- 
senmayer) nu au putut realiza normele 
de categ. 1 de 10.9 sec., respectiv 
22,2 sec. impuse de regulament. Din 
acest punct de vedere stăm mai slab 

,,ca anul trecut, c.înd au fost decernate 
absolut toate titlurile de campioni. 
'I rebuie să ne dea de. gîndit nivelul

A APĂRUT:

REVISTA DE ȘAH
Nr. 7
(l(JLIE)

cu următorul cuprins :

— Toată atenția activității șahiste în 
școli

— Partidele 13—16 ale meciului pen
tru cae-pionatul mondial între 
Botvin k . Smîslov.

— Semifinalele campionatului pe e- 
chipe

— Succesele jucătorilor romîni în 
concursurile internaționale prin 
corespondență.

— Partide de la ultimele concursuri 
din țară și străinătate

’— Concursurile internaționale de com
poziție ale revistei
— Știri din țară și străinătate, 

foarte scăzut al rezultatelor sprinteri
lor noștri, care în acest sezon sînt de
parte de ceea ce se aștepta. Credem că 
se impune, cu maximum de seriozita
te, o discuție a tuturor antrenorilor noș
tri pentru a vedea ce trebuie să facem 
ca să scoatem sprintul din această ne- 
permisă situație. Credem că a so- 
șit, în sfîrșit, momentul să se treacă la 
acțiuni concrete și hotărîte pentru redre

sarea rezultatelor acestor probe, prin des
coperirea de elemente noi, prin antrena
rea acestora după cele mai moderne 
și mai avansate metode de lucru, prin 
lărgirea numărului participanților la 
cursele de viteză. Așa cum se prezintă 
situația actuală, ea nu mâi poate con
tinua, mai ales că nu vedem cît, și 
ce mai putem aștepta de la o serie în
treagă de sprinteri (de ani de zile ace
iași), care și-au făcut de. acum datoria. 
In această privință credem că se impu
ne promovarea cu mai mult curaj în 
Ioturile noastre reprezentative a junio
rilor cei mai talentați și cu perspec
tive de progres

® Televiziunea a acordat toată aten
ția finalelor acestor campionate, tran- 
smițînd întrecerile din cadrul ultimei 
zile, fapt care a făcut desigur o fru
moasă propagandă acestui sport. O ac
țiune frumoasă pe care am dori-o re
petată și cu alte ocazii.

ROMEO VII.ARA

• In urma trierii variantelor depuse 
la concursul Pronosport nr. 28 din 
13 iulie au fost găsite: 3 variante 
cu 12 rezultate; 129,35 variante cu 
11 rezultate și 1.762,95 variante cu 
10 rezultate.

lată acum programul concursului 
nr. 29 din 20- iulie:

/. FERENCV AROS—M.T.K. (Câmp. 
R.P.U.). Pronostic Ia pauză; II. PE
REN CV AROS—M.T.K. (Camp. R.P.U.). 
Pronostic final. O întîlnire tradițio
nală și .totodată un veritabil derbi 
al orașului Budapesta și campionatu
lui maghiar. Învingător și în tur cu 
4—1, M.T.K. are și de data aceasta 
prima șansă: 2. La pauză și X.

III. HONVEL)—V.fSAS (Camp. 
R.P.U.) Pronostic la pauză: .IV HON- 
VED—VASAS (Camp. R.P-.U A Pro
nostic final. Un meci cu caracteristici 
coniune cu cel de mai sus Aflat în 
luptă pentru titlu, Honved va depune 
toate eforturile pentru obținerea vic
toriei la care noi credem de altfel că 
are prima șansă. Deci, cele mai in
dicate pronosticuri par a fi la pauză 
X și 1, iar la final: 1.

V. SALGOTARJAN—PECS (Camp. 
R.P.U.). Deși Pccs — candidată la 
retrogradare — pare a-și fi revenit 
oarecum în ultimele etape, totuși pă
rerea noastră e că Salgotarjan, care 
e și gazdă, are mari șanse de a ter
mina victorioasă; L

Categoria A în comentarii |

Una din principalele cauze ale inconstanței: 
loturi de jucători neomogene

Fără discuție că una din principalele 
caracteristici ale campionatului de 
fotbal pe anul 1957—58 a fost in
constanța echipelor. Recapitulînd des
fășurarea acestei competiții etapă cu 
etapă, în ordinea în care s-au suc
cedat, nu se poate să nu fii izbit de 
comportarea inegală — exprimată 
prin joc și rezultate — a formațiilor 
noastre fruntașe. Toate echipele, fără 
excepție, de la campioana Petrolul și 
pînă la C.S. Oradea, au parcurs un 
drum în zig-zag, cu ascensiuni și 
căderi surprinzătoare, care au făcut 
ca pînă la urmă clasamentul să nu 
constituie o ordine a echipelor după 
valoare, ci să oglindească tocmai a- 
ceastă inconstanță. Petrolul, de pildă, 
după ce a învins pe C.C.A. cu 1—0 
și a făcut îneci nul la Tg. Mureș a 
pierdut două jocuri consecutive acasă 
(cu îf Jiul și St. roșu), pentru ca ime
diat după aceea să cîștige cu 1—0 la 
București, meciul cu Dinamo. Sau, 
Dinamo București, învingător la Cluj 
cu 1—0, a pierdut la București în 
fața Petrolului, apoi a învins pe 
Newcastle, pentru ca 5 zile mai tîrziu 
să fie de nerecunoscut în partida cu 
C.C.A. 1 Campionatul ne-a oferit 
multe alte exemple asemănătoare, care
— toate — duc la aceeași concluzie: 
INCONSTANTA.

La instabilitatea în comportare 
contribuie o serie de factori. Unul 
din ei este strîns legat de compoziția 
loturilor de jucători. Mai precis, este 
vorba de faptul că aceste loturi sînt 
neomogene. Și cînd spunem aceasta 
ne referim la loturi alcătuite din ju
cători diferiți ca virstă, valoare și 
deseori ca grad de pregătire. Este 
un lucru îndeobște cunoscut că lotu
rile omogene creează ccndițiuni optime 
pentru îmbunătățirea jocului mai ales 
ca ansamblu, și pentru constanță în 
comportare. Trecînd în revistă lo
turile celor 12 echipe participante la 
campionatul categoriei A ajungem 
foarte ușor la concluzia că au fost 
lipsite de omogenitate ca vîrstă și
— mai ales — ca valoare. Majorita
tea echipelor au dispus de cîte 4—5 
jucători buni, restul situîndu-se sub 
valoarea lor. De asemenea, cele 
mai multe echipe au oferit diferențe 
izbitoare de vîrstă (U.T.A., C.S.O., 
C.C.A.). Deci, cu mici excepții, for
mații „mozaic", neechilibrate, cu 
puncte forte și puncte slabe. In 
asemenea condițiuni, comportarea lor 
nici nu putea fi constantă. Ele au 
mers bine atîta timp cît jucătorii buni.' 
pe umerii cărora a apăsat tot greul, 
au avut resurse. In momentul însă, 
în care ei au resimțit oboseala sau 
au ieșit din formă, în majoritatea ca
zurilor (pentru că mai sînt și alte 
cauze) s-a înregistrat și o cădere a 
echipelor respective (cazul jucători
lor Petschowski, Serfdzo, Băcuț II, 
Dusan, Coman, Mercca și al echipei 
U.T.A., care a înregistrat din acest 
punct de vedere cele mai brușce că
deri).

Căror fapte se datorește existența 
unor asemenea loturi?

In primul rînd, lipsei de orientare 
justă in asigurarea unor loturi co
respunzătoare (ca număr de iucători 
și valoare) și a unor formații echi
librate. In al dolea rînd, lipsei de 
exigență în alegerea elementelor. Și 
într-un caz și în altul, o vină marc 
o au antrenorii, care sau nu s-au 
îngrijit de completarea loturilor cu 
jucătorii necesari, sau au acceptat

^wonospori
17. D1OSGYOR—CSEPEI. (Camp. 

R.P.U.). Punctele puse în joc la a- 
ceastă întîlnire au aceeași importanță 
pentru ambele formații, lată de ce con
siderăm ca absolut necesar alături de 
1 (avantajul terenului propriu) să tre
ceți și un X care ar „împăca" si
tuația.

VIL SZEGED — SZOAI/MTWELT 
(Camp. R.P.U.). In timp ce Szeged 
e candidată sigură la retrogradare, 
Szonibathely și-a „asigurat" un Ioc pe 
la mijlocul clasamentului. Valoarea a- 
rătată pînă acum de cele două echipe 
ne indicii o victorie muncită a gaz
delor („1“) sau un meci egal (,,X“).

VIII. KOMLO — TATABANYA 
(Camp. R.P.U.). Din nou o formație 
gazdă este aproape sigură de retro
gradare. Cea oaspe în schimb se nu
mără printre fruntașele clasamentului. 
In mod normal deci pronosticul tre
buie să-i fie favorabil: 2.

IX. OROSZLANYI BANYASZ — 
KOBANYAI LOMBIK (Cupa de Vară 

•R.P.U.). Oroszlanyi Banyasz s-a com
portat mult mai bine în seria de vest 
a campionatului categoriei B (locul 8) 
decît Kobanyai Lombik în seria de 

completarea lor numai NUMERIC, 
chiar cu jucători necorespunzători ca 
tegoriei A, astfel că deseori n-au 
asigurat titulari pqntru anumite pos
turi (de aici și improvizațiile). Acest 
fapt se datorește însă și unei alte 
cauze: se ridică mari greutăți atunci 
cînd este vorba de promovarea unor 
elemente valoroase, cu perspective, 
din categorii așa-zise inferioare. A- 
ceste elemente neputînd promova în 
altă categorie, sînt nevoite să rămî- 
nă, pînă la urmă, într-o activitate 
fără orizont, care nu le asigură po
sibilitatea unui progres.

In această situație și pornind de 
la cele de mai sus, apar limpede mă
surile care trebuie luate, mai ales în 
această perioadă dinaintea noului 
campionat, care coincide cu perioada 
de transferări. Sînt măsuri deosebit 
de importante. Pentru că sîntem con
vinși că de realizarea lor depinde în 
bună măsură reușita acțiunii de ri
dicare calitativă a fotbalului. Și nu 
se .poate porni cu hotărîre și șanse de 
succes pe un asemenea drum fără să 
se asigure în primul rînd factorul c- 
sențial: jucătorul.

Pe scurt, iată ceea ce considerăm 
noi că este necesar de făcut în pri
vința loturilor echipelor în general 
și a celor de categorie A în special: 
1. alcătuirea cu chibzuială și exi
gență a unor loturi corespunzătoare, 
omogene ca valoare și pe cît posibil 
și ca vîrstă: 2. aceste loturi să cu
prindă neapărat jucătorii necesari 
pentru alcătuirea unor formații stan

Puncte de vedere...
Am stat de vorbă cu Andrei Șepci, 

antrenorul echipei Jiul Petro
șani, după înapoierea acesteia 

din turneul în Bulgaria. El ne-a po
vestit multe lucruri interesante din 
această instructivă călătorie în țara 
vecină și prietenă. Firește că și des 
pre fotbalul bulgar care — după pă
rerea sa — se află în plin progres. 
Astfel ne-a semnalat cîteva caracteris
tici importante, prezente la toate e- 
chipele, indiferent de categorie: 1. toți 
jucătorii au o excelentă pregătire fizi
că; 2. sînt în permanentă mișcare pe 
teren, urmărind realizarea — prin pro
cedee tehnice destul de corecte — a 
unui plan tactic’ bine precizat; 3. 
păstrează in joc un ritm susținut iot 
timpul. In general, se vădește o 
preocupare pentru prestarea unui joc 
de calitate din toate punctele de 
vedere.

De fapt, sînt caracteristici pe care, 
de atîta vreme, le dorim imprimate și 
fotbalului nostru. Dar... In teorie, 
toți antrenorii sînt de acord cu ase
menea principii, dar nu le prea 
transpun în practică. Ceea ce în
seamnă că fac mai multă teorie și 
mai puțină muncă practică. De a 
ceea, în privința calității jocului, re
turul campionatului n-a prea dat, cu 
mici excepții, note de trecere an
trenorilor...

★

După trei rezultate bune, chiar 
foarte bune (două victorii la 
Leningrad și Kuibîșev, și un 

meci nul la Moscova) în compania 
unor formații de primă categorie. 
Dinamo București ne-a rezervat sur
priza unei înfrîrigeri la Odessa, în fața 
iinei echipe de categoric B. Cu c.îtva 

sud (locul 15). Fiind gazdă și jucînd 
deobicei bine pe teren propriu, acor
dăm prima șansă lui Oroszlanyi Ba
nyasz. Deci, pronostic „1“.

V. SZEKESFEHERVARI V.4.S.4S - 
F.l.ORE BUDAPESTA (Cupa de Vară 
R.P.U.). De data aceasta situația este 
de puțin schimbată față de meciul 
precedent, gazdele ocupînd locul 6 în 
seria de vest, iar oaspeții locul 4 în 
cea de est. In plus Flore joacă bine 
In deplasare așa că noi indicăm 
1 și X.

XI. DELBUDAl SPARTACUS — 
PETOFI BUDAPESTA (Cupa de Vară 
R.P.U.). Nefimd vorba de echipe din 
orașe, diferite (Spartacus e din car
tierul Buda al capitalei R.P.U.) sin
gurul criteriu îl constituie comporta
rea în trecutul campionat al categorici 
secunde și care este în avantajul lui 
Spartacus. Deci: „1".

XII. VACI SE—V.K.S.E. (Cupa de 
Vară R.P.U.). In campionatul cat. B 
ambele formații au participat în ace
eași serie (de sud) terminînd: Vaci 
pe locul 9, iar VKSE pe locul 17 
Meciurile dintre ele s-au terminat cu 

dard, cu titulari corespunzători pen 
fiecare post; 3. asigurarea rezerve 
din jucători cît mai apropiați de 
loarca titularilor, dar în orice caz 
perspective de progres, cărora să 
se asigure o pregătire comună cu ti 
larii și o activitate regulată, de pi 
printr-un campionat de rezerve; 
acordarea importanței cuvenite prob 
mei pregătirii și promovării elem< 
telor tinere proprii, fie introdticîndi 
în loturile primelor echipe, fie înl 
nindu-le trecerea Ia alte echipe, ui 
au asigurată dezvoltarea necess 
pînă la atingerea nivelului pretins 
o categorie superioară.

In spiritul unei îmbunătățiri c; 
tative a loturilor echipelor frunt. 
pledează și noul regulament de trai 
ferări, care se subordonează — 
trebuie să se subordoneze — in 
rcselor superioare ale fotbalului. I 
derația trebuie să vegheze înd- 
proape activitatea echipelor pr 
vind alcătuirea loturilor, să nu api 
be transferări care nu corespund i 
punct de vedere tehnic — deci e 
tarea „stocării" de jucători — și. 
schimb, să sprijine pe cele de nat> 
să contribuie la îmbunătățirea caii 
tivă a loturilor.

Rezolvarea rațională și în spiri 
intereselor fotbalului a problemei pi 
inovării elementelor dotate pen 
completarea loturilor va duce, 
siguranță, la condițiuni prielni 
pentru realizarea unui progres ca 
tativ în fotbal.

P. GAȚll

timp înainte. Jiul jucase și el cu 
formație de B (la Tolbuchin, în Bi 
garia) și terminase la egalitate, pe 
tril ca după aceea să cîștige la Van 
asupra unui adversar de „A“...

Dacă rezultatele de la Odessa 
Tolbuchin ar fi cazuri izolate, e 
n-ar prezenta semne de întrebare 
n-ar provoca nedumerire decît în 
privește aceste două echipe. Dar, d 
nefericire .lucrul acesta se întîmp 
cu toate echipele noastre și nu num 
în jocuri internaționale, ci și în ce 
indigene. Nu știu să joace echipe 
noastre contra unor adversari in 
slabi sau de categorie inferioar; 
Explicația credem că este alta: ele r 
se concentrează su':-ient asunra joci 
lui, atunci cînd înt Inesc asemeni 
adversari. De obicei intervine o ai 
toîncredere exagerată, o desconsidi 
rare vizibilă a adversarului. Efect, 
este sigur: jucătorii nu dau importai 
fa cuvenită realizării unui joc f 
măsura posibiEtăților lor — așa cun 
de altfel, dovedesc atunci cînd înfrur 
fă echipe bune, de aceeași categori 
— ci se concentrează în raport c 
adversarii, numai atît cît cred ei c 
merită valoarea acestora. De aici • 
rezultate proaste, contradictorii, lat 
un alt aspect din activitatea fotb: 
lului și jucătorilor noștri, asupra r; 
mia trebuie să reflecteze foarte seric 
antrenorii — pentru că se pare că 
ignorează — si care trebuie să 
preocupe în viitor, în mod efectn 
Asigurarea unei pr-gătiri morale și d 
voință constante este de mare irr 
portanță și ea nu trebuie neolijat 
nici un moment, sub nici o formă 
indiferent de valoarea adversarului

(P- g >

3—2 pentru Vaci și 2—2. Deci avan 
taj clar pentru Vaci SE, adică pro 
nostic „1“.

In Ioc de încheiere vă reamintin 
că în nr. 222 al revistei „Programul 
Pronosport" puteți găsi numeroase a- 
mănimte documentare asupra meciuri
lor de mai sus.

o NU UIT ATU
ASTĂZI ESTE UI.TIMA ZI TN 

CARE IM Al.l/ PUTEȚI DEPUNE 
BULETINELE PENTRU CONCURSUL 
PRONOEXPRES Nr. 26/

Nu neglijați nici dumneavoastră 
participarea la acest concurs Pro- 
noexpres care vă oferă mari șanse de 
premiere prin extragerea din urnă a 
două numere de rezervă și prin a- 
cordarea a șase categorii de premii. 
După cum se știe pentru categoria l-a 
a acestui concurs sînt reportați 250.00(1 
lei. De altfel și celelalte categorii 
oferă premii foarte, „substanțiale". O 
dovadă concretă o oferă cei 125.614 
lei încasați la concursul precedent de 
leodorescu Cătălin din Orașul Dr. 

Petru Groza ca premiul de categoria 
II. Grăbiți-vă deci să vă depuneți și 
dumneavoastră buletinelel

* Rubrică redactată de I.S. f-oto- 
Pronosport.
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Concursurile de orientare, o formă 
avansată a turismului

Pe urmele materialelor publicate
Concursurile de orientare 
nt de cîțiva ani piatra de încercare 
pregătirii tehnice și 

r. Sînt — s-ar putea 
ă mai avansată, în 
ilicativ ai turismului 
tate agreată în țara 
>ane de oameni), iese și mai 

evidență : deprinde pe turiști cu fo- 
sirea hărților, busolei, altimetrului 
c.
Aceste concursuri desfășurate în 
ijlocul naturii și-au cucerit nerni- 
ărați adepți în rîndui tineretului 
uncitor. Săptămînal, în mai toate re- 
iunile țării se organizează astfel de 
jncursuri, de diverse grade de difi- 
îltate, în care se întrec sute și sute 
» amatori ai turismului. Coresponden
te numeroase primite în ultima vre- 
:e — din care spicuim cele ce ur
ează — dovedesc acest lucru.
• Chiar și în regiuni în care s-ar 

ițea crede că activitatea turistică 
ste mai puțin dezvoltată, asistăm în 
omentul de față la o activitate foarte 
itensă. De pildă, la Brăila (ne scriu 
trespondenții N. Costin și I. Baltag), 
a organizat de curînd un concurs de 
rientare turistică la care au participat 
ece echipe. Pe un traseu de aproape 
2 km., în jurul cartierelor Brăilița și 
. Chercea, și al comunei Baldovinești,

turistică concurenții an avut de rezolvat proble
me de orientare cerute de un concurs 
de gradul II. Trebuie remarcat că nu
mărul total de puncte posibile realiza
bile (244) a fost obținut de echipa Vii
torul I Brăila, alcătuită din Aurel Ște
fan, I. Ștefan, Gh. Băcanu, Elena Du- 
mitrev. ' 
mâțule 
Viitorul

• In 
bin) a 
rientare turistică, 
echipe, care au avut de înfruntat nu
meroase greutăți pe traseu. Un singur 
exemplu : în etapa de noapte (care a 
început la orele 21), în afara examenu
lui tehnic și tactic, concurenții au de
pus un elort fizic deosebit din cauza 
ploii și a ceței. Concursul, dotat cu 
Cupa „Balanța" a fost cîștigat de e- 
chipa B.T.E. Sibiu care a obținut 1100 
puncte. Pe locurile următoare: Timi
șoara 1094 p., Energia I Sibiu 792 p.

• Din Tg. Mureș și Reșița am pri
mit de Ia corespondenții noștri știrea 
că în ambele orașe se organizează 
săptămînal consfătuiri în care se pun 
la dispoziție oamenilor muncii date a- 
sttpra excursiilor pe care vor să le facă 
la sfirșitul săptămînii și se prezintă 
filme din țară și de peste hotare cu 
caracter turistic.

fizice a turiști- 
spune — o for- 
care caracterul 
(această acti- 
noastră de mi

mul t in continuare, s-au clasat for- 
iabricei de confecții Brăila și 
II Brăila.
regiunea Păltiniș (masivul Ci- 
avut loc un alt concurs de o- 

Au participat 12

In ut linia vreme redacția noas tră primește tot mai urnite scrisori 
de ta organizațiile sportive și persoanele criticate, 
ticați mulțumesc ziarului pentru aju torul acordat 
luate pentru îndreptarea situației.

Iată ce ne răspunde, de pildă, con
siliul regional U.C.F.S. Stalin, în ur
ma publicării materialului „Se poate 
face mai mult'*.

„Analizînd situația prezentată in ar
ticol, am ajuns la următoarele con
cluzii: critica este pe deplin justă. In
troducerea gimnasticii de producție tre
buie să fie intr-adevăr una din preo
cupările noastre de seamă. Pînă in 
prezent insă n-am reușit să facem prea 
mult. Și aceasta pentru că unele or
gane administrative centrale și comi
tete centrale sindicale nu au ințeles 
să sprijine introducerea gimnasticii de 
producție in unitățile subordonate. 
Singurul for tutelar care a trasat sar-

Mulți dintre cei cri- 
și ne arată măsurile

in acest sens esteclni precise 
UCECOM-ul.

Noi vă mulțumim pentru ajutorul 
dat și ne vom strădui ca in vtitorul 
apropiat să extindem gimnastica de 
producție in cit mai multe întreprin
deri din orașul și regiunea noastră".★

„Articolul apărui in ziarul „Spartul 
popular" sub titlul „Ce așteptăm de la 
conducerea școlii medii Nr. 15" ne-a 
dat de gindit", ne scrie directoarea 
școlii. Este adevărat că terenurile de 
volei și baschet se găsesc in condiții 
necorespunzătoare. Vă promitem insă 
că la începutul acestui an școlar ele 
vor putea fi folosite de elevi in con-

NATAȚIA SIBIANA IN IMPAS

Acfualifafi din baschet
• După victoria realizată acasă 

supra echipei Știința Craiova, To- 
entul Galați a rămas singura echipă 
leînvinsă în seria Il-a a campiona- 
ului categoriei B la baschet, fiind 
pentru tur) principala candidată la 
octtl întîi,
• In seria Il-a echipele Voința Tg. 

Mureș și I.C.A.B. București sînt pe 
>rimele două locuri, despărțite de 
■oșaveraj care acum e favorabil mu- 
eșenilor.

S F. R. Baschet a hotărît să pună 
în practică hotărîrea F.I.B.A. ca me- 
.'iitrile feminine să dureze 18 minute 
le joc efectiv. Excepție fac partidele 
iin faza de zonă a campionatului fe
minin de calificare pe 
minute).
• F. R. Baschet a 

interzică antrenorilor 
concomitent două echipe de catego-

anul 1958 (20

mai hotărît să 
să pregătească

unaria A (indiferent de faptul că 
e de băieți și una de fete).

• Pentru anul 1959 F.I.B.A. a co
municat că. se prevede organizarea 
„Cupei Campionilor Europeni" și 
pentru echipele feminine.

• Vineri își deschide porțile pri
mul centru inițiat de F.R.B. pe lingă 
colective. Acest centru este organizat 
pe lîngă colectivul Constructorul și 
își va desfășura activitatea pe terenul 
Constructorul din strada Hristo Bo
tev (lingă spitalul Colțea). Antrena
mentele vor aved Ioc de trei ori pe 
săptămînă (luni, miercuri și vineri). 
Copii în vîrstă pînă la 14 ani sînt 
invitați să se înscrie vineri la teren.

• Ținînd seama de modul excelent 
în care a fost organizată „Cupa 2 
iulie" desfășurată la Tg. Mureș, Bi
roul Federal a hotărît să evidențieze 
întreaga comisie regională Tg. Mureș 
și să transmită mulțumiri pentru 
munca depusă.

Deși nu problema natației sibiene 
era cauza scurtului nostru popas în 
pitorescul oraș de la poalele Făgăraș:- 
ior, totuși o serie de activ’ști sportivi, 
în frunte cu I. Palade, președintele 
consiliului orășenesc de organizare al 
U.C.F.S., au ținut să ne vorbească 
despre acest subiect. Și ne vorbeau 
cu amărăciune deoarece ca urmare 
a unor măsuri deloc chibzuite, dezvol
tarea acestui sport în Sibiu pare, a fi 
serios amenințată.

Este binecunoscut faptul că acest 
oraș a dat natației din țara noastră rile să se îndrepte? 
o serie de elemente valoroase, care nu 
de puține ori au reprezentat cu cins- J 
te culorile patriei în diferite întreceri 
internaționale. Cu toate acestea și în 
ciuda opoziției făcute de federația de 
specialitate și de consiliul regional de 
organizare al U.C.F.S., școala de ti
neret la natație (generatoare perma
nentă de noi elemente de valoare) a 
fost desființată. Care a fost cauza 
acestei hotărîri? Nimeni nu știe pre
cis.

Mai mult decît atîta. Singurul club 
din oraș (Voința) unde sportivii frun
tași ar fi avut condițiuni optime de 
pregătire, a renunțat în mod arbitrar 
de a mai menține secția de natație și 
a trecut-o unui colectiv mai mic (îm
brăcămintea) unde firește că încă nu 
se poate vorbi despre sport de per
formanță. Mai rămăsese o singură 
speranță: secția de natație a colecti
vului sportiv Luceafărul. Dar, trecînd

peste toate recomandările făcute, con
siliul acestui colectiv sportiv a des
ființat și el secția de natație, renun- 
țînd astfel și la aportul celor doi an
trenori (1. Szigeti și N. Hatzak).

Toate aceste lucruri s-au întîmplat 
recent la Sibiu, un oraș unde există 
două frumoase bazine (dintre care li
nul acoperit) și tinde natația are o 
veche tradiție. Nu este oare cazul ca 
această situație să fie serios analizată 
și, ca urmare a acestui lucru, să se 
ia măsuri pentru ca, în curînd, lucru- 

(c- a.)

diții optime. Am luai măsuri și in ceea 
ce privește activitatea sportivă a ele
vilor trț timpul vacanței de vară. In 
acest sens, am întocmit un plan amă
nunțit pe care îl urmărim cu atenție. 
Vă rugăm ca și pe viitor să 
dați sprijin".

★

Asemenea răspunsuri am 
mit de la colectivul sportiv 
școala profesională de ucenici Tudor 
Vladimirescu București, Consiliul ra
ional U.C.F.S. Horezu etc., răspunsuri 
care dovedesc preocuparea celor criti
cați de a răspunde în termen semna
lului critic dat de ziar.

Din păcate însă mai există și unele 
colective sportive, consilii regionale 
sau raionale U.C.F.S., arbitri și fe
derații, care privesc cu nepăsare cri- 
(îcile aduse prin presă. Nu se ex' lică 
altfel dc ce, pînă la această dată, nit 

.am primit răspuns de la consiliile re
gionale U.C.F.S. Craiova, București, 
Baia Mare, de la întreprinderea lanos 
Herbak din Cluj etc., deși au trecut 
cîteva luni de la publicarea materia
lelor critice. Și niai condamnabilă ni 
se pare atitudinea federațiilor de rtigbi 
și fotbal. De prima nu ne desparte 
decît tin etaj și totuși, în mai bine de 
o lună, forul respectiv nu s-att învred
nicit să răspundă criticii adusă de zia
rul nostru. Și era vorba de greșeli des
tul de grave în ceea ce plivește ati
tudinea unor arbitri. Se pare însă că 
aceste lucruri au fost 
derea. Altfel, nu vedem 
care federația de rugbi 
noscute măsurile luate.

ne acor-

mai pri- 
Torpedo,

trecute cti ve- 
motivul pentru 
nu ne face cu-

Știri de vinătoare și pescuit

Noile norme de clasificare sportivă la tenis de cîmp
MAESTRU

— Să fi ocupat locul I în campiona
tul individual al Republicii Populare 
Roiiiîne, la proba de simplu, timp de 
3 ani consecutiv sau alternativ, cu 
.condiția de a se fi clasat printre primit 
opt jucători din clasamentul oficial 
anual la bărbați sau în primele cinci 
jucătoare, pentru femei, în decursul 
tuturor anilor, începînd de la obține
rea prima dată a titlului de campion 
individual al probei de simplu, pînă 
,îil anul (inclusiv) realizării complete 
a normei.

— Să se fi clasat în finala unui con
curs sau campionat internațional, la 
proba de simplu, la care să fi partici
pat cel puțin cinci jucători din cel pu
țin trei țări, clasați pe locurile 1—III 
în clasamentul țării respective.

— Să fi obținut timp de un an în 
concursuri oficiale, cinci victorii în 
proba de simplu, asupra a cinci spor
tivi străini diferiți, din 
țări, clasați pe locurile 
meritul țării respective.

— Să figureze timp 
ternativ sau consecutiv 
clasamentul anual oficial 
șase jucători ai categoriei 
pentru bărbați).

— Să fi obținut în cursul unui an 
calendaristic, trei victorii asupra unor 
maeștri ai sportului (diferiți), clasați 
pe locurile I—IV în clasamentul anu
lui respectiv.
NOTA

— Prin clasamentul oficia! anual se 
înțelege clasamentul încheiat la sfîrși- 
țul anului în care s-a realizat r:. 
tul respectiv.

— Prin loc în clasament se înțe
lege cifra în ordinea valorii, indife
rent dacă în cadrul ei figurează mai 
mulți sportivi.

— Să Ii ocupat locul I—II la proba 
de simplu (bărbați-femei) în etapa fi
nală a concursului individual republi
can pentru sportivii categoriei a Il-a.

— Să fi obținut într-un an trei vic
torii la proba de simplu, asupra a trei 
sportivi diferiți, care au obținut nor
mele categoriei I sau și le-au recon
firmat, cu condiția ca aceste victorii 
să fie realizate în cadrul campionatu
lui individual sau pe echipe al R.P.R. 
și a concursurilor cu caracter republi
can organizate cu aprobarea expresă a 
F.R. Tenis (la femei 2 victorii).

— Să fi fost selecționat o dată în 
cliipa reprezentativă de seniori 
R.P.R., pentru un meci inter-țări
să participe efectiv în probele de sim
plu.

sificați sau neciasificați, juniori 
seniori (pentru băieți și fete).
NOTA

san

ca-— Normele se obțin numai în 
drul probelor de simplu.

— Prin victorii obținute, se înțe
leg acelea realizate în cadrul unor 
competiții oficiale (în afară de compe
tițiile pe colectiv) și întîlnirii efectiv 
disputate pe teren.

CONF1RMAREA CATEGORIEI
i

ani

CATEGORIA I

cel puțin trei
1—IV în clasa-

de 
de

15 ani, al- 
zece ori în 
al primilor 

(numaiI

— Să fi intrat în grupa primilor 16 
bărbați sau primelor 8 femei, la pro
bele de simplu ale etapei finale a Cam
pionatului individual al R.P.R., avînd 
adversar pînă în turul respectiv („scu- 
tiții" în primul tur. se consideră a fi 
avut adversar).

SPORTUL POPULAP
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e- 
a 

Și

— Să obțină în unul din cei 2 
următori realizării normelor, 3 victorii 
asupra a trei adversari diferiți, dintr-o 
categorie superioară, sau avînd înde
plinite normele categoriei ce' trebuie 
confirmată.

• In momentul de față, așa cum 
este de altfel cunoscut, nu este per
misă decît vînarea cu autorizație 
specială a ttrșilor și căpriorilor. 
Pînă la 1 august, adică peste două 
săptămîni. cînd se deschide vînătoa- 
rea la porumbei, turturele, cocoșari, 
becaține și duble, vînătorii trebuie 
să-și intensifice acțiunea pentru com
baterea tuturor răpitoarelor cu păr și 
pene. In acest scop, filialele au luat 
și vor lua în continuare măsuri pen
tru organizarea de vînători colective 
pentru distrugerea dăunătorilor. De 
asemenea, acum este perioada priel
nică pentru strîngerea și depozitarea 
hranei necesare pe timpul iernii, pen
tru vînatul util ca și pentru caii fo
losiți de filiale în diferitele acțiuni 
de pază și ocrotirea vînatului.

• Pentru căpăhirea unui bagaj bo
gat de cunoștințe folositoare în vede
rea unei depline calificări profesio
nale în munca de pază și ocrotirea 
vînatului, la școala profesională sil
vică de la Brănești (regiunea Bucu
rești) a început Ia 30 iunie un curs 
care se termină la 27 iulie și la care 
iau parte 100 de paznici reprezentind 
40 de filiale din toate regiunile țării.

« In ceea ce privește activitatea 
pescarilor, ea este în toi. Dar în 
afara pescuitului propriu-zis. sînt în 
curs o serie de acțiuni care merită 
atenția cuvenită.

De pildă, se 
stăruința munca

continuă cu toată 
pentru amenajarea 

iazurilor de pescuit de pe valea Pa
sării din raionul Brănești. Finisarea 
întregii lucrări se așteaptă a fi gata 
spre sfîrșitui anului.

CATEGORIA A Il-a

— Să fi trecut două tururi prin joc 
efectiv, în etapa finală a concursului 
individual, republican; pentru sportivii 
categoriei a Il-a (bărbați-femei).

— Să fi obținut în cursul unui an 
10 victorii în probele de simplu asu
pra unor sportivi diferiți, clasificați sau 
neclasificați (pentru femei 5 victorii).

— Să fi obținut în cursul unui an, 
trei victorii, în probele de simplu asu
pra unor sportivi diferiți, care au 
ținut normele categoriei a Il-a

CATEGORIA A IlI-a

ob-

— Să fi trecut primul tur în 
pionatul raional.

3 

cam- 
avînd în plus în 

cursul anului respectiv, două victorii
la proba de simplu, asupra unor spor
tivi clasificați sau neclasificați.

— Să fi obținut în cursul unui an 
cinci victorii asupra unor sportivi cla
sificați sau 
3 victorii).

neclasificați (pentru femei

JUNIORI

— Să fi 
trei victorii

obținut în cursul unui an 
asupra unor sportivi cla-

Deci, 
merge 

la dis- 
odihită

• Dotarea celor cinci cabane p 
iru pescari din punctul Bibanul < 
bălțile Fetești s-a terminat, 
amatorii de pescuit care vor 
prin aceste locuri vor avea 
poziție condiții plăcute pentru
și exercitarea sportului pescuitului.

• Așa cum s-a mai anunțat, între 
15 iunie și 15 octombrie, au fost 
deschise pentru pescari trei tabere: 
la Rușava în bălțile Brăilei, la " ’ 
șan și Uzlina în Delta Dunării, 
care tabără este dotată cu cîte 
corturi a 10 locuri fiecare. Aici, 
carii găsesc pe lingă cazare, și 
barcațiunile necesare pentru a merge 
la locul exercitării pescuitului. Cos 
tul pe zi, reprezentînd 
barca respectivă, este de 
și pînă la ) octombrie, 
pescuit 
obține 
somn, 
sabtță.
locurile de confluiență a Dunării '„d 
numeroasele canale, privale și gîrle. 
Dar, pe lingă satisfacția practicării a- 
cestui sport, pescarii vor avea și mul
țumirea deplină a admirării unor pei
saje de o frumusețe neîntrecută, unică. 
Ei vor avea și posibilitatea cunoașterii 
acestor locuri pitorești. Deci, pescarii 
noștri trebuie să se folosească de a- 
ceste condiții care li s-au creat și să 
se îndrepte cit toată încrederea pen
tru exercitarea sportului lor preferat 
spre taberele de Ia Rușava, Crișan și 
Uzlina.

Cri-
Fie- 

dotiă
pes-
am-

cazarea și 
15 lei. Actim 
amatorii de 
lanseta potsedentar sau cu

rezultate frumoase la crap, 
biban, șalău, știucă, obleți și

Avatul se prinde bine

deschis tuturorACTIVITATEA LA CAIAC-CANOE

Timișoara. In zilele de 11, 12 și 13 iulie 
a avut loc în localitate faza orășenească 
a campionatelor republicane de caițc- 
canoe deschisă categoriilor a doua și a 
treia. Au participat aproape l^o de spor
tivi și sportive, din majoritatea colec
tivelor timișorene. In clasamentul pe 
colective, primul loc a revenit echipei 
Meteor cu 72 pct. Urmează Școala spor
tivă de elevi (5-0 pct.) și Energo-combi- 
nat (34 pct.) Eldsabeta Salomon, ecresp.)

La Arad a avut loc de curînd faza 
pe oraș a campionatelor republicane de 
caiac-canoe pentru sportivii de categori
ile a doua și a treia. In întrecerile des
fășurate pe Mureș, cele mai multe 
locuri: întîi au revenit colectivului
Victoria ai căror reprezentanți au cîști
gat probele de caiac-simplu fete 3000 
m. (Aurelia Pășcaru), caiac-simplu fete 
500 m. (Ana Depold), caiac-dubiu băieți 
500 m, caiac 4 băieți 1000 m, canoe-sim- 
plu viteză (V. Dihor), canoe 2 b. 1009 m. 
Restul probelor a revenit colectivelor 
U.T.A, (caiac 4 băieți 10.000 m., caiac- 
simplu băieți 10.000 m. (Al. Krcisz), ca
iac simplu băieți 500 m. (Ladislau Hu
sar) și Voința (caiac-dubiu băieți 10.000 
m.„ caiac dublu fete 50o m). (St. Wien- 
berger, coresp.).

„Cupa Metanii*', 
țiilor de iahting din Capitală. între
cerile — coinstînd In 5 regate — încep 
duminică 20 iulie, la ora 9, pe lacul 
Herăstrău.

CAMPIONATELE DE DECATLON 
Șl PENTATLON

Miercuri și joi se vor desfășura pe 
Stadionul Republicii din Capitală în
trecerile din cadrul campionatelor re
publicane de decatlon bărbați și pen
tatlon femei. Concursul Începe mîine 
dimineață de la ora 1<M» și continuă 
de la ora 17-90.

a condus în ultimul set cu 5—4, 49—18 
cîștlgînd prin aban (ionul adversarei 
sale Ir im Ponova. Prunele două seturi: 
4—6, 6—2.

A apărut:
REVISTA ILUSTRATĂ DE SPORT

mo
CUPA „METALUL” LA SNAIP'

Clubul sportiv Me.talul M.I.G. orga
nizează un concurs snalp dotat cu

MECIURI RESTANTE IN „CUPA 
DE VARA* LA TENIS Nr. 13

Pentru desemnarea locurilor 2—3 în 
turneul prin-cipal masculin, cîștigat de 
T. Bădin, s-au intilnit în continuare 
ieri după amiază pe terenurile centru
lui de antrenament nr. î, Constantin 
Năstase și Cristea Caralulis. Situația 
la întrerupere era de 7—5, 6—3, 8—10 
în favoarea lui Năstase. Acesta a reușit 
să-și adjudece și setul IV (6—2) și 
odată .cu el și partida. Pentru primul 
loc în turneul feminin J mie ta Naraian

cu interesante foto-reportaje de p 
toate terenurile de sport

Din sumar :
* Fapte mari de pe terenuri iniei
" Papucii zburători
* Prea puțini cicliști pe velodrom
* Discuții la sfîrșit de campionat
* 1000 de finaliști — „II victime"
* Campionate... Competiții...
* Umor, cuvinte încrucișate, magazii
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Cei mai valoroși înotători ai țării 
ău participat sîmbătă si duminică la un 
Concurg cu caracter de verificare, în 
vederea întîlnirii cu sportivii din R.P. 
•Polonă, programată pentru zilele de 
26—27 iulie la București.

Fiind prima participare masivă din 
acest an a înotătorilor noștri fruntași, 
nc-ani putut forma o imagine mai clară 
asupra potențialului de care dispune 
natația noastră în momentul de față. 
Nu ne este greu, deci, Să apreciem — 
printr-o privire de ansamblu asupra 
rezultatelor — că natația noastră a în
registrat în ultimul timp un serios salt, 
calitativ. Ne-o spune în primul rînd 
marele număr de recorduri republicane 
și performanțele superioare realizate în 
acest sezon.

Dintre ele, noul record republican 
reușit de A. Oanță în proba de 200 m. 
bras (2:40,5) este fără îndoială cel 
mai prețios. EI reprezintă, așa cum 
spuneam și în ziarul nostru de ieri, cea 
mai bună performanță europeană a 
anului. După cum se vede, recordul 
(2:43,0) realizat de Oanță duminica 
trecută la Lugoj, n-a ținut mult. In- 

6 iulie
50 ni. — :36,5 — 36,5 ; 36,5 — 36„5

100 ni. — 1:17,9 — 41,4: 1:17,5 — 41,0
150 ni. — 2:00,0 — 42,1 ; 1:58,0 — 40,5
200 ni. — 2:43,0 — 43,0; 2:40,5 — 42J5

Prin comparație nu este greu de ob
servat cum a cîștigat Oanță în viteză 
și regularitate (In dreptul primei lun
gimi de bazin este trecută o cifră su-

.4. OANȚA

Vom vedea, oare, în septem- 
; steagului

perioară — 36,5, deoarece este obținută 
cu ajutorul startului, întotdeauna gene
rator de avantaj). Desigur, după cursa 
de duminică șansele lui A. Oanță la 
cucerirea titlului european au crescut. 
Ceea ce este, însă, îmbucurător de re
marcat este faptul că unul din princi
palii săi adversari Ia titlu a devenit... 
nrietenu! său Mihai Mitrofan, creditat 

.-1, în aceeași probă, cu un rezultat 
c răsunet : 2:42,7, (a patra performan

ță europeana a anului și a cjncea din 
lume). Vom vedea, oare, * 
brie la Budapesta culorile 
nostru înălțate p: două catarge? Să 
sperăm că da 1 La capitolul bras, tre
buie să remarcăm și noile recorduri 
ale țării realizate de Gabriela Mange
zius. Cu noua performanță obținută pe 
distanța de 100 m. (1:24,4) ca s-a a- 
propiat la 3,1 sec. de recordul euro
pean realizat duminica trecută de Karin 
Batjer (R.D.G.). La proba clasică (200 
rri.j G. Mangezius a ajuns din urmă 
(cu timpul de . 3:02,4) plutonul ce’or 
mai valoroase brasiste d ’i lume. h.că 
un pas și recordmana tarii noastre va 
depăși limita (3:00,0) consacrărde
finitive în această probă. Multe dintre 
recordurile realizate la acest concurs

joc deschis
care
dar
ofensive, displace 

gonindu-1

ajută fire- 
nu dă loc

Jocul închis, 
ște apărarea, 
unor acțiuni 
soccta torului, gonindu-1 încet, în
cet de. pe terenurile de sport. De a- 
ceea ' în tonte disciplined sportive v- 
chipile lruntașe încearcă o cotitură, 
pimînd acum un mult mai marc acoent 
pe jocul modern. Dar, în fond, la ce se 
refera aprecierea că o echipă practică 
un joc modem? O «semene* afirma
ție are în vedere faptul că formația 
respectivă joacă în primul rînd des
chis, larg, cu multe acțiuni ofensive, 
spectaculoase, urmărind înscrierea de 
'’oluri, puncte, etc., neținînd scama — 
în principal — de riscurile pc care le 
implică un asemenea joc. Desigur că 
aceasta c calea viitorului, către care 
trebuie să tindem, pentru că la capă- 
'.iiî ei stă victoria...

Federația comică de nigbr, conș-lien- 
ă de acest inwcrativ și plecînd de la 
iprecicrea că jocul nostru de ruqbi 
ntferă din pricina ineficacității majori-

GABRIELA MANGEZIUS

iulie.
13 iulie

MIHAI MITROFAN.
+■

s-au apropiat de limite 
trecut

ori
inaccesibile într-un

ir-o singură săplămînă înotătorul di- 
namovist și-a ameliorat propriul său 
record cu 2,5 sec. Iată timpurile 
intermediare, mărturie a saltului 
calitativ efectuat de Oanță de la 
6 iulie la 13

au depășit 
ce păreau 
nu prea îndepărtat. Astfel, sprintul fe
minin a reușit prin Ingrid Rothe să 
coboare cu șase zecimi de secundă sub 
... bariera celor 70 de secunde, cît re
prezenta recordul republican. In per
soana Nicoletei Ștefănescu se între
vede, de asemenea, înotătoarea capabi-

Pentatloniștii romîni au obținut rezultate remarcabile...
tir și scrimă continuă să fie nesatisfăcătoare
Ia o parte din întreceri comportarea 
lor nu s-a situat la nivelul așteptări
lor. Ne referim în special la cele două 
probe tehnice prin excelență, scrima și 
tirul. Nu este admis ca prima noastră 
echipă să piardă 
aproape 1200 de 
ratam și în alte 
tir pentatloniștii 
concurs cu mult 
la antrenamente, 
există lipsuri în 
rală și de. voință. AnT dori ca la cam
pionatele republicane care se vor des
fășura la Cluj între 2 și 7 august să 
se evidențieze o îmbunătățire a punc
tajelor celor mai buni pentatloniști la 
probele amintite.

Parafei cu concursul internațional de 
pentatlon modern a! R.P.R. s-a desfă
șurat și un concurs de cvadriatlon, care 
a cuprins toate probele, cu excepția 
căiăriei, fa care au luat parte rezervele 
celor 6 echipe. Concurenții noștri s au 
clasat în urma concurenților străini.

...dar punctajele la
Concursul internațional de pentatlon 

modern al R.P.R., recent desfășurat în 
Capitală, a prilejuit o puternică afir
mare a pentatloniștilor romîni. Să a- 
runcăm o privire asupra clasamentelor 
finale Pe locul II, Ia echipe, se află 
prima dintre reprezentativele țării noa
stre. care — totalizînd 12.065 puncte 
— s-a clasat la numai 133 puncte de 
câștigătoarea concursului, echipa Uni
unii Sovietice. La individual, bilanțul 
este de asemenea pozitiv: Dumitru 
Țintea s-a clasat al 2-lea cu 4253 p. 
(Ta 129 p. de învingător), Dan lonescu 
al 5-lea cu 4.127, Wilhelm Roman al 
7-lea eu 3975 p.. iar Hristu Lichiardo- 
po! al 9-fea cu 3546 p. Pentru a înțe
lege mai bine semnificația acestor 
"erformanț'! vom aminti că la pre.ee- 
u-ntrl concnis internațional ai R.P.R. 
IBncrrești, iulie 1957) la care au luat 
pane concur* nții acelorași țări. »ri- 
uia noastră ec!,i"ă a clasat a ll!-a, 
l-i anroape.. 1,000 de tuincte d'slaiiță 
de înv-nnătoare, iar la individual am 
ocun-t' locurile: 6, 7, 8 10... Fără în
doială. exceotînd. acel loc 6 ocupat la 
Olimpiadă de echipa Romînieî. rezul- 
ta'rle din acest an au fost cele, mai 
bine obținute vreodată de pentatloniș- 
tii nos!

t si. 
5 rr;b' 
co’enrs 
do-r la 
corcș’îcd 

i pe t'ărîm international, 
pentatlonul se compune din 

și analiza rc'/ultat'Tor Ia un 
nu trebuie să s? cwească 
lectura cifrelor Fnale. Or, 
cohitia penta’lomștilor la 

fiecare probă în parte, constatăm că

tății echipelor fruntașe, care pun 
cent doar pe victoria finală (pe 
o realizează de cele mai multe ori 
lovituri de picior) a instituit o dună 
care Ja sfîjșitul campionatului va li.de
cernată formației care a marcat cel 
mai mare număr de încercări. In cla
samentul acestei originale competiții 
conduce acum echipa C.C.A. (cu 21 
încercări marcate), urmată de Dinamo
(15) , C.F.R. și Progresul (17), Gco- 
tcl-nica (16), Știința Timișoara (7), 
C.S.A. PIoești și' Știința Iași (5) 
C.S.U. Buc. (2) și Rapid (1).

In privința loviturilor de picior că
zute, cea mai eficace s-a arătat tot e- 
chipa C.C.A. (5), înaintea C.F.R.-ului 
și Gcotelinicii (cite 2). La lovitu
rile de pedeapsă avantajul a trecut de 
partea C.F.R.-ului care a reușit 12 a- 
semenea lovituri, înaintea Geotehnic.it
(16) , Stiintei Timișoara. Științei Iași 
și G.C.A. (7). G.S.U. Buc. și Rapid 
(6), Progresul și C.S.A. PIoești (5), 
Dinamo (3).

ac- 
care 
prin

Jă de rezultate superioare Ia 100 m. 
fluture. Progresul ei este uimitor : 1:23.0 
(timp cil care a intrat pentru prima 
dată în posesia recordului republican, 
cu două săptămîni în urmă)... 1:19,1 la 
ultimul concurs (!). Așadar, N. Ștefă
nescu a coborît și eă sub o limită 
(1:20,0) de unde încep să fie apreciate 
cu adevărat înotătoarele stilului flu
ture. Aceleași cuvinte de laudă și pen
tru ceilalți recordmani (Maria Both, 
N. Rujinschi, Margareta Witigenstein. 
Florentina Rambosec, Măriuca Rotam) 
sau performeri (Eva Banii, Sanda Ior
dan, M. Vasiliu, L. Daroczi etc.) Sin
gurele rezultate slabe sînt acelea reali
zate de Al. Popescu... ce] mai valoros 
înotător al nostru cu puțin timp în 
urmă; azi insuficient pregătit.

GH. NICOLAESCU

la aceste două probe 
puncte! Așa cum a- 
rînduri, Ia scrimă și 
noștri se prezintă în 
sub valoarea arătată 
ceea ce denotă că 
pregătirea lor mo-

Praga va fi în acest an locul de 
desfășurare a campionatelor 
mondiale de caiac-canoe. Pe a- 

pele VItavei se vor întrece sportivi 
din multe țări, (Kirora gazdele se 
pregătesc, să le dea o replică dirză.

Canoiștii și caiaciștii cehoslovaci 
sin! păstrătorii unei, vcc-'h tradiții în 
acest sp-rl im care s-au făcut remar
cați încă acum un sfert de secol. De 
atunci, din 1933, campionatele mon
diale n-au mai fost organizate la 
Fraga, lată un motiv în plus pen
tru ca actualii organizatori să caute 
Să ri'cre condiții nstinie de desfășu
rare marii competiții. In prezent sînt 
nașe Ia punct ultimele detalii, se mon
tează tnbtuiele pe Hiaturile, odorest'i 
ale V Ilenei'. s-a ' terminat construcția 
unui turn special pentru arbitri, zia
riști, comentatori de radio și televi
ziune. Circuitul este înzestrat c:i un 
nou procedeu de start, ‘iar cele 9 piste 
vor fi marcate pe întreaga lor lungi
me cu balize din materia! plastic.

In prezent, cei mai buni caiacișii 
și canoiști din R. Cehoslovacă iși con
tinuă antrenamentele sub îndrumarea 
unei comisii speriate de pregătire, 
condusă de cunoscutul antrenor Masa, 
întreaga muncă de pregătire este o- 
rientată in vederea obținerii formei 
maxime în august, data disputării cam
pionatelor.

Jn fotografie: Cuplul de caiacișii 
Riha-Vrsovsky s-a evidențiat cu prile
jul concursurilor de verificare de la 
începutul acestei veri.

• Progresul București învingător Id Tirana © La Odessa a pierd 
ți Dinamo Cluj

• TIRANA 14 (Prin telefon de la 
corespondentul nostru). — Al doilea joc 
al Progresului București, care a avut 
loc duminică în localitate în compania 
echipei „17 Noiembrie" (a treia în 
campionat), a stîrnit același mare in
teres. 2<J.00G de spec! r tori au lost pre- 
zenți la o întîlnire frumoasă, în cursul 
căreia au aplaudat des pe fotbaliștii 
romîni pentru jocul lor elegant, clar și 
de bună factură tehnică. In această 
partidă, Progresul s-a comportat mai 
bine decît contra Partizanului și a ob
ținut victoria cu 2—1 (1—6), prin 
punctele înscrise de Oaidă — în min. 
12. după o acțiune a întregii înaintări 
— și în min. 59 — la un corner bătut 
de Ozon. Gazdele au redus scorul în 
min. 78 prin lonsin, care a reluat cu 
capul mingea la un corner. Din echipa 
bucureșieană — care a confirmat buna 
impresie lăsată din primul meci — 
cei niai buni au fost Garicaș, Ozon. 
Banciu și Smărăndescu. Progresul a 
aliniat formația: Birtașu, — Dobrescu, 
Caricaș, Soare — Ciocea, Știrbei ■— 
Oaidă,’ Ozon, Banciu, Smărăndescu, 
Dinulcscu (din min. 70 Moldoveanul.

Miercuri, Progresul va susține ul
timul meci, la Durres (Durazzo), cu

înaintea „mondialelor™ de la Bratislai

Parașutiștii noștri
în tortele io

Vau încredere
Parașutiștii sportivi de pe întreg 

globul se pregătesc febril... Au mai 
rămas puține zile pînă la deschiderea 
oficială a campionatelor mondiale de

In recentul concurs international

Ceea ce ne-a îngrijorat nu a fost a- 
ceastă înfrîngere (toți concurenții noș
tri sînt tineri și nu au experiența con
cursurilor internaționale, spre deosebi
re de adversarii lor), ci faptul că cva- 
driatloniștii romîni au obținut rezul
tate slabe la proba de cros. Tinerii 
concurenți străini participant: la con
cursul internațional s-au dovedit, dim
potrivă, deosebit de burii la cros și Ia 
înot. Reîmprospătarea cadrelor de pen- 
tatloniști cu elemente care pleacă, de 
la bun început, cu o pregătire de bază 
la înot și cros, a devenit o regulă ge
nerală în ultima vreme și ar fi păcat 
ca tocmai la noi să se facă excepție 
de la această regulă. Se pare, că lucru
rile sînt pe cale să se îndrepte: după 
campionatele republicane de tria'lon 
(înot, cros, tir) care vor avea loc la 
25—27 itdie, cele mai bune elemente 
vor participa la antrenamente în 
mun pentru pentatlon. Nădăjduim 
în raidurile lor voi- fi numai buni 
tătari și crosiști.

co
ca 

ino-

Pe apele Vltavei

Besa — Cavaja, a doua clasată- 
campionat. Echipa rOmînă se va'-'țnăp 
sîmbă'ă în țară. IT'-'''

roșu Orașul Stalk; 
jocuri în ll.D.G. sîmb 
la Zwickau. Șîmbătă 
K. Motor Zwickau, c 
4—2 (1 — 1; prin pu 

de Baumann (2) 
entru romîni au mar 

Duminică. S.
a obținui victoria asu: 
. i cit 5—2 (1—2) 

Ducke, Miilor (2) și \ 
(2). in acest meci, Stea 
jucat bine în primele 20

V. CRAJ!
® Duminică, Dinamo Cluj și-a c 

turnat turneul în U.R.S.S., jiicînd 
Odessa cu o selecționată militară 
regiunii, Echipa gazdă a obținut' x 
torja c.i scorul de 4—3.

O Steagul 
susținut două 
și duminică 
întîlnit pe S. 
a cîștigat cu 
tcle marcate 
Franz (2). P 
Campo și Szigeti. 
Motor Jena 
Steagului roșu 
marcat: P 
Imiek 
roșu a 
minute cînd a și condus cu 2—0 p 
golurile marcate de Ioanovici și 1 
vid. Treptat însă, apărarea a Ce' 
De remarcat că Motor Jena a obții 
cu acest prilej a 20-a victorie int 
națională consecutivă.

a

( Ager pres}

la Bratislava, care vor reuni o nia 
parte dintre așii acestui sport. I 
fără îndoială că ediția din acest . 
a „mondialelor" de parașutism 
întrece în dîrzenie și — socotim 
în calitate — toate edițiile precedin' 
Agențiile străine de presă au anii 
țat că la startul marii întreceri 
la Bratislava vor fi prezente pe : 
prima oară și echipe selecționate r 
Canadei, Angliei și Turciei. Pe 
altă parte, dată fiind valoarea r 
cunoscută a parașutiștilor soviei. 
cehoslovaci și bulgari, ne imagină 
dîrzenia cu care temerarii aerului : 
vor lupta pentru o cît mai bun.' r- - 
portare.

După concursul „triunghiular'' • 
la Clinceni (R.P. Romîcă - P.l 
Bulgaria — R.P.F. Iugoslavia) spoj 
tivii noștri au continuat antrena, <-■ 
tele cu intensitate maximă. Alît h 
ieții cît și fetele manifestă o for- 
bună confirmînd că la întîl i"' 
„triunghiulară", rezultatele n an f i 
întîmplătoare. Acum, antrenorii! ■ 
fan Gheorghiu a procedat la ii 
rea treptată a ritmului de nresmFn 
numărul maxim de salturi zilnic f‘i-’ 
acum de două. In schimb, loturile <1 
băieți și fote urmează un int"”.......>
gram de pregătire fizică goner.-’

Un aspect pozitiv, îl consiilui' ! m 
tul că parașutiștii romîni r a-’if- si. 
multă încredere în forțele lor. b’cn 
esențial acum, înaintea întrec ri 
deosebit de grele, la care sînt eh- 
mâți să reprezinte parașutismul snor 
tiv din țara noastră.

Geotehnic.it


Campionatele europene feroviare — 
n succes de prestigiu al boxului nostru

De obicei, la terminarea unei competiții sportive internaționale, oas- 
eții împărtășesc ziariștilor impresiile lor despre întrecerile la care au 
irticipat Se fac aprecieri, se emit păreri, se trag concluzii.
Jesigur, nici campionatele europene 
aviare de box nu puteau face ex- 
iție de la regulă. Iar prima impre- 

notată pe carnetele reporterilor 
fost o apreciere comună tuturor 
ticipanților, fie ei boxeri, antrenori, 
litri, sau conducători de loturi : 
ima ediție a campionatelor euro- 
le feroviare de box a fost o com- 
iție de mare succes, o reușită de- 
îă din toate punctele de vedere!“ 
>i oaspeții noștri au perfectă drep- 
j. Intr-adevăr, această competiție 
depășit limitele unei simple între- 
i sportive, chiar de talie interna- 
nală. A fost pentru prima oară cînd 
jiliștii feroviari din mai multe țări 

continentului nostru s-au întîlnit 
r-un campionat al lor, dovedind 
ința de a se cunoaște, de a în- 

[a unii de la alții, de a întări legătu- 
: sportive prietenești. Faptul că or- 
nizarea primei ediții a campiona- 
ar europene feroviare de box a 
t încredințată de către U.S.I.C. 
niunea Sportivă Internațională Fe 
riară) țării noastre, reprezintă
mai o cinste deosebită, ci și o re- 
loaștere a prestigiului de care 
cură boxul nostru peste hotare, 
îbul Rapid, club al sportivilor din 
insporturi, s-a achitat în mod ex- 
ent de sarcinile ce-i reveneau, ast- 
că despre organizarea acestei com- 

liții se poate spune — fără teama 
a exagera — că ea a egalat cele 

ii bune organizări de competiții in- 
■naționale.
Succesul obținut pe plan organiza
re a fost — spre satisfacția una- 
mă — completat de un frumos 
cces și pe plan sportiv. Reprezenta- 
ra țării noastre a ocupat primul 
c în clasamentul pe națiuni, per- 
rmanță deosebită dacă avem în ve
re faptul că Uniunea Sovietică și 
iglia, în deosebi, deplasaseră la

București loturi puternice, cuprinzînd 
multe nume sonore în boxul amator 
internațional. Dintre cei zece boxeri 
romîni care au urcat treptele ringului 
din

tegorie grea, — Leonid Senkin. Dar, 
așa cum am mai remarcat și cu alt 
prilej, marea revelație a competiției 
a fost tînărul pugilist brâilean Ion 
Turcu. Promovarea curajoasă a a- 
cestui tînăr boxer în lotul reprezen
tativ feroviar al țării noastre, în ciuda 
faptului că în palmaresul lui nu s-au

„Privim cu speranță și încredere 
întrunirea reprezentanților popoarelor 

de la Stockholm**

nu

se

Turcu,Ciulești, patrii

trimisă ca

Pacea este o necesitate vitală pentru 
omenire, lată de ce, în aceste zile, 
privim cu speranță și încredere întru
nirea reprezentanților popoarelor de 
la Stockholm. Acolo, la marele Con
gres pentru dezarmare și colaborare 
internațională, va răsuna glasul mi
lioanelor de oameni de toate naționa
litățile, 
gioase. 
pe cele 
părerea 
pot să 
guverne și popoare, să contribuie la 
menținerea unei păci trainice. Popoa-

convingerile politice și reli- 
Reprezentanții popoarelor de 
cinci continente își vor spune 
în legătură cu problemele care 
ducă la înțelegere reciprocă între

rele lumii s-au săturat de „război 
rece". Ele vor colaborare, prietenie, 
coexistență pașnică.

Sportivii țării noastre care, la» loca
tor de muncă sau în întrecerile 

pe stadioane, își aduc contribuția 
întărirea prieteniei dintre tinerii 
toată luinea, salută cu însuflețire

rile 
de 
(a 
d>n
Congresul de la Stockholm și își a- 
firmă convingerea că rezultatele sale 
vor contribui la succesul luptei mon
diale pentru pace și bună înțelegere.

1ON MOINA
maestru emerit al sportului

Helmut Recknagel — 
mîndria sportivilor din R. D. Germană 

la Congresul Mondial al Popoarelor

Directa de dreapta
Aurel Morăruș, 
mitru Ciobotaru 
tige medalia de 
dispute care, în 
au entuziasmat 
Mihai Stoian și-a dovedit excelentele 
sale calități și binecunoscuta.-i dîrze- 
nie în meciul cu renumitul Harry 
Perry, pe care l-a învins de o manie
ră indiscutabilă. .Dumitru Ciobotaru, 
la o vîrstă cînd alții nutresc gînduri 
de retragere din activitatea sportivă, 
s-a comportat cu totul remarcabil, 
reușind să-l învingă pe unul dintre 
cei mai buni boxeri sovietici de ca

Stoian
izbutit

și colaborare internațională. In- 
convorbire cu corespondentul a- 

a

La 16 iulie va începe la Stockholm 
Congresul Mondial pentru dezarmare 
și colaborare internațională. Printre 
delegații care vor lua parte la lucrările 
Congresului se vor afla și reprezentan
ții Republicii Democrate Germane.

Membrii delegației Germaniei demo
crate vor susține cauza dreaptă a păcii, 
vor demasca și vor lua atitudine hotă- 
rîtă împotriva ațîțătorilor la război, 
împotriva reniilitarizării Germaniei 
Occidentale.

Printre membrii delegației R.D. Ger
mane se află și eminentul sportiv —- 
schiorul Helmut Recknagel, cel mai 
bun săritor pe schiuri din lume, mae
stru emerit al sportului din R.D. Ger
mană, decorat cu Ordinul emerit al Pa
triei. Sportivii Republicii Democrate 
Germane sînt mîndri de înalta prețuire 
ce i s-a acordat si l-au însărcinat să 
ia cuvîntul in numele sportivilor germani, 
adresîndu-se pe această cale tuturor 
sportivilor din lumea întreagă pe care-i 
cheamă să sprijine lupta comună a po
poarelor în lupta pentru pace, dezar-

mare 
tr-o 
genției A.D.N., Helmut Recknagel 
declarat: „Sînt mîndru pentru cinstea 
ce mi s-a acordat de a reprezenta pa
tria și sportivii din Republica noastră 
Democrată la marele Congres al popoa
relor pentru dezarmare și colaborare 
internațională. Cred că sînt în asenti
mentul tuturor sportivilor din lume, 
că pentru noi. în primul rînd, pacea 
este bunul cel mai prețios. De aceea, 
sint împotriva tuturor ațîțătorilor la 
război. împotriva înarmării, de aceea 
sînt pentru colaborarea internațională 
și binele întregii omeniri care-și gă
sește cea mai frumoasă expresie, prin 
pace".

Intre 16 și 22 iulie la Stockholm gli 
sul popoarelor lumii va răsuna din 
nou împotriva dezarmării, pentru apă
rarea păcii. Aceasta este dorința tutu
ror oamenilor cinstiți care vor să tră
iască fericiți și luptă pentru o viață 
mai bună.

pre cizie de Ion 7 urat și-a atins ținta.
înscris încă -performanțe răsunătoare, 
s-a dovedit deosebit de utilă și ea 
reprezintă un îndemn pentru a perse
vera pe acest drum sănătos. Firește, 
nu se poate trece cu vederea contri
buția însemnată pe. care a avut-o în 
repurtarea acestui succes colectivul 
de antrenori alcătuit din Mielu Do- 
culescu. Constantin Cionoiu și Marin 
Stăncșcu. Muncind cu tragere 
inimă, .cei trei antrenori au 
să-i aducă pe cei mai - mulți 
boxerii noștri în maximum de i 
Au fost însă și cazuri în care 
tirea unora dintre boxeri a lăsat de 
dorit. De pildă, Petre Zaharia nu s-a 
comportat la înălțimea valorii sale în 
meciul cu pugilistul sovietic Demin, 
Iosif Demeter a pierdut fără drept 
de apel partida cu Pal Gyorgy, 
Ștefan Cojan și Aurel Morăruș 
dat dovadă dc unele deficiențe 
nice. Vorbind despre comportarea 
xerilor noștri, nu putem trece 
vederea gestul nesportiv al boxerului 
Victor Vlădescu care, nemulțumit dc 
decizia din meciul cu G. Langner, n-a 
găsit altceva mai bun de făcut de 
cît să gesticuleze ostentativ.

Du-
cîș-

Mihai
— au 
aur la capătul unor 
majoritatea cazurilor, 
publicul spectator.

Ș' 
să

: de
izbutit 
dintre 
formă, 
pregă-

In „Cupa Galea“ la tenis A. ȘELARU (Dinamo) învingător

Tinerii noștri reprezentanți 
or avea de înfruntat adversari redutabili!

Pentru a doua oară juniorii romîni 
e tenis iau parte la importanta com- 
etiție internațională „Cupa Galea“, 
n adevărat campionat european ai 
eprezentativelor de tineret. Capitala 
oastră urmează să găzduiască, de 
oi și pînă duminică, întrecerile uneia 
lintre cele patru zone la care sînt 
mgrenați sportivi din Elveția, Franța, 
f.P. Ungară și R.P. Rotnină. Cîști- 
jătorii grupelor își vor disputa finala 
a Vichy (Franța).

Mai sînt, deci, două zile pină cînd 
mi vedea la lucru pe reprezentanții 
roii generații a „sportului alb* din 
>alru țări. Federația noastră de spe
cialitate a și primit, bineînțeles, tele
gramele de confirmare cu numele ce- 
cr înscriși la concurs. Elvețienii de
plasează ia București pe Bruno Spiel
man, Heinrich Bertschinger, ungurii 
3e Madai, Radar și Balazs, iar fran
cezii pe Alain Bresson, Michel Vau- 
!>run și Jacques Renavand. Din a- 
ceste loturi ies în evidență numele 
celor trei francezi care în ciuda tine
reții lor (18, 19 și respectiv 19 ani) 
au și început să-figureze pe tabelele 
de onoare ale unor competiții de am
ploare. Astfel ci au trecut cu succes 
cele trei ture de calificare premer
gătoare turneului final al campiona
telor internaționale de la „Roland 
Garros*, eliminînd, printre alții, Van- 
bntn: pe Hammersley (Chile) și Re
navand pe maghiarul Birkas. Dar 
cartea de vizită cea mai recomanda
bilă o prezintă mezinul echipei, 
Alain Bresson, care după ce a reușii 
o apreciată victorie în fața america
nului Fox în cadrul „internaționale
lor* de seniori de la „Roland Gar
ros*, a făcut dovada calităților salo 
ajungînd pînă în finala de simplu a 
„internaționalelor* deschise juniorilor 
și a pierdut greu în trei seturi în fața 
speranței tenisului american Earl 
Bucholz, pe care gazetarii l-au corn 
parat — respectînd proporțiile — cu 
un nou Trabert. De asemenea, Bresson 
și Renavand au fost depășiți destul 
de greu la dublu (3—6, 8—10) do 
reputații Nielsen și Javorski. Presa 
franceză de specialitate reproduce 
unele declarații extrem de optimiste. 
Iată una din ele: „In doi ani noi 
vom cîștiga cu ei zona europeană a 
Cupei Davis și vom pierde la austra
lieni. In trei ani noi vom aduce Cupa

Davis în Europa" (!). In orice caz, 
inc.terent de gradul de entuziasm mai 
mult sau mai puțin justificat pe care 
îl prezintă asemenea declarații, tre
buie să ne așteptăm din partea tine
rilor tenismani francezi la o ripostă 
dîrză, Ia o valoare ridicată.

In privința jucătorilor elvețieni cu 
care ne întîlnim pentru prima dată 
nu putem încă oferi amănunte. O 
vom face după sosirea lor. Aproape 
aceeași situație și cu juniorii 
ghiari, dintre care 
ne este doar cel al lui Madai, cart 
a făcut 
a R.P.U. 
tră anul

Echipa 
va fi formată 
Viziru, Vasile Serester și Ion Albert. 
Joi și vineri 
pirite R;P.R. — Elveția și R.P.U. — 
Franța, itrmînd ca sîmbătă și dumi
nică echipele învingătoare să-și dis
pute întîietatea. Meciurile vor avea loc 
pe terenurile clubului Progresul din 
str. Dr. Staicovici.

ma- 
nume cunoscu:

parte din echipa de tinere* 
întrecută de formația noas- 

trecut cu 4—1.
de tineret a țării noastre 

din Ion Tiriac, Dumitru

se vor desfășura înlîl-

Lanski a sărit 2,08 m.

săptăniinii trecute
Minsk un concurs 
atletism, în cadrul

s-a 
in- 
că-

La sfîrșitul 
desfășurat 
ternațional 
ruia s-au 
zentatiyele 
Bieloruse, 
concursului, cunoscutul săritor îri Înăl
țime J. Lanski (R. Cehoslovacă) a 
stabilit un nou record al țării sale, 
cu excelentul rezultat de 2,08 ni. Ve
chiul record era de 2,05 m. și apar
ținea aceluiași atlet.

Și în celelalte probe s-au înregis
trat rezultate remarcabile. Cehoslova
cul Jiri Skobla a aruncat greutatea 
la 17,86 m. ceea ce reprezintă cel 
mai bun rezultat european din acest 
sezon. Sprintera sovietică Maria It- 
kina a cîștigat probele de 100 m. 
(11,8) și 400 ni. (54,3) și tot ea a 
decis rezultatul ștafetei 4x100 ni. fe
mei, cîștigat de echipa R.S.S. Bielo
ruse-cu timpul 47,1.

In alte probe au învins: 100 m. 
Janecek (C.) 10,5; 5000 m. Jurek

la 
de

întrecut- sportivi din repre- 
R. Cehoslovace și R.S.S. 

Duminică, în ultima zi a

iar 
au 

teh- 
bo-

Cll

(m. g)

în prima etapă a „CURSEI SCINTE I<f
(Urmare din pag. 1)

cientă în posibilitățile lor și curaj să 
finalizeze acțiunile importante. Deși 
nu rulează în torță, Klein scapă ca 
crin minime de o barieră și își men
ține avantajul. El trece primul vîrful 
Posadei, dar la Poiana Țapului este 
prins și întrecut de 1. Constantinescu 
(Progresul Finanțe Bănci), care liotă- 
rît să tacă o cursă mare ia avînt vă- 
zînd cu ochii. Înainte de Predeal, cîn.i 
avea un avans de aproximativ 600 m,

4 început turneul internațional 
de tenis de la Budapesta

14 (prin telefon de Ia 
nostru). — Duminică

BUDAPESTA 
corespondentul 
a început în capitala R. P. Ungare 
marele concurs internațional de tenis 
Ia care, alături de jucătorii maghiari 
participa tenismeni consacrați din Aus
tralia, Danemarca, Franța. Polonia, 
Cehoslovacia, R. P. Romînă, Mexic. 
Pe lista înscrierilor se găsesc Ulrich, 
Nielsen (Danemarca), Fraser (Aus-

tralia), Javorski (Cehoslovacia) etc. 
in jocurile preliminare’ jucătorii ro
mîni au întîlnit pe cei maghiari. In 
prima zi a turneului, Gh. Viziru l-a 
învins pe Kiss cu 6—3, 6—3 iar 
Bosch a tost întrecut de Prischradny, 
cu 6—4, 6—4. Luni Bardan l-a învins 
pe Toth cu 6—4, 6—4.

ri barieră îl oprește și astfel nlutonut 
îl ajunge din urmă. Cursa continuă în 
bloc și serpentinele sînt ca de obicei 
coborîte în trombă. Pînă la Orașul 
Stalin asistăm la fărâmițarea plutonu
lui determinată de unele acțiuni ».- 
nergice ale tinerilor alergători. La 
sprintul final cîștigă A. Șelarii (Di
namo) cu 4 li 39:10 (timp cu bonifi
cație 4 h 38:40): locul 2. G. Calcișcă 
(Dinamo) 4 h 39:10 (timp cu bonif. 
4 li 38:55). In ordine au sosit: 3. M 
Sc.herg (Or. Stalin); 4. V. Sigler (C 
Stalin); 5. C. Moiceanu (Dinami»", 
6. Alex. Mitroi (C.C.A.); 7. M. Glo- 
dea (Recolta); toți în același timp cu 
Șelaru. 8.
(C.C.A.) 4 h 39:12; 9.
(Dinamo); și 10. D. Munteanu (Dina
mo) în același timp.

Marți cicliștii vor lua startul în «- 
tapa a doua: Orașul Stalin — Sibiu, 
iar miercuri în etapa a trei®: Sibiu —- 
Cluj.

Constantin Dumitrescu
G. Moiceanu

SUBERT ZOLTAN

DIN LUME
(C.) 14:14,4; 110 m.g. Veselsky 
14,7; 4x100 m. R. Cehoslovacă 
ciocan Boltovski (B.) 
femei
(rec.
51.65

61,03
— 80 m.g. Trkalova (C.) 
egalat) ; suliță Zatopkova 
m.

J. Schmidt își ameliorează 
performanta

Nou

Cu

record al Europei la prăjină:
Roubanis 4.60 m

Duminică, la Lodz, tn cadrul cam
pionatelor de atletism ale cluburilor 
sportive sindicale din R. P. Polonă, 
atletul J. Schmidt de Ia Gornik Zabrze 
a stabilit un nou record polonez la 
triplu salt obținînd excelentul rezultat 
de 16.23 ui.

Campionatul mondial 
studențesc de șah

Campionatul mondial studențesc 
care se desfășoară la Varna a conti
nuat cu jocurile 
După . trei runde, 
tativa U.R.S.S., < 
hiștii sovietici 
bulgari cu 21/*- „
slavi cu 3—1. In clasament urinează: 
Bulgaria 7 p., S.U.A. și Argentina 6 
p„ Iugoslavia 5‘/2 P-, Ungaria și 
R.D.G. 5 p., Cehoslovacia 4‘/2 
In grupa a doua conduce 
tiva Romîniei cu 8'/2 p.. 
Islanda 7'/2 p., Albania 7 
6% p. etc.

studențesc

turneului final, 
conduce reprezeil- 

cu 9 puncte. Șa- 
au întrecut pe cei 
-1% și pe cei ittgo-

.. P- 
reprezenta- 
urmată de 
p., Polonia

prilejul unui concurs internațio
nal desiășurat sîmbătă și duminică 
la Miinchen, cunoscutul atlet grec 

George Roubanis a stabilit un nou 
record al Europei la săritura cu pră
jina, trecînd ștacheta înălțată la 4.60 
m. Recordul european precedent a- 
parținea aceluiași atlet, cu un re
zultat de 4,58 și fusese stabilit la 5 
aprilie 1958 la Los Angeles.

Alte rezultate ale concursului: 
m.g. Robinson (S.U.A.) 13,7, Lauer
(R.F.G.) 13,7 ; 800 m. Depastas (Gre
cia) 1:49,1 (record al Greciei) ; greu
tate Davies (S.U.A.) 18,02 iii. ; disc 
Consolini (Italia) 52,02 iu

(Agerpres)

Un nou talent la alergările 
de garduri

sovietic a produs un nouAtletismul 
talent la probele de garduri. Tînă- 
rul atlet de 18 ani V. Cistiakov din 
Rostov pe Don a ameliorat de două 
ori îutr-o săptămînă recordul unional 
de juniori Ia proba de 110 m. gar
duri. Ultimul său rezultat este de 14,3 
sec. și reprezintă în același timp 
un nou record al R.S.F.S.R. Tînărul 
atlet face parte din asociația Spar
tak și este antrenat de antrenorul 
T. Prohorev.

A fost perfectată dubla întilnire 
(pentru echipele masculine și femi
nine) dintre reprezentativele noastre 
si selecționatele R.D.G. Jocurile vor 
avea loc la 31 august la Berlin. De 
aici sportivii noștri vor pleca la 
Miinchen la „Cupa Europei".

De asemenea, țara noastră a fost 
invitată să participe la campionatele 
europene feroviare care se vor desfă
șura în luna octombrie in RD.G.

Redacția șl administrația: București. ,tr Vasile Conta nr. 16. telelon 1.79.75 - 74—75. Nr. 1—2 STAS 3452. Intt eprinderea poligrafică Nr. 2. Str. Brezoianu Nr. 23—25 
* * Abonamentele se tac- ia oficiile poș tale prin factorii poștali și difuzorli voluntari din întreprinderi


