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CĂTRE ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE

această parte a

de toți oamenii 
și condamnă cu 
și englezi împo-

și libertate ale popoarelor 
Organizației Națiunilor Unite, 
asupra popoarelor libanez și

— Moțiunea de protest a sportivilor și activiștilor 
sportivi din Capitala

Ieri după-amiază a avut loc în 
sala Excelsior din Capitală o adu
nare a sportivilor și activiștilor de 
cultură fizică și sport din București, 
care și-au manifestat solidaritatea cu 
cauza popoarelor arabe. Sute de voci 
și-au exprimat cu acest prilej indig
narea față de acțiunile agresive ale 
imperialiștilor americani și englezi

Aspect din sală in timpul mitingului de protest.
împotriva Libanului și Iordaniei, ac
țiuni care sînt atacuri flagrante la li
bertatea și independența țărilor arabe 
și în același timp constituie o gravă 
primejdie pentru pacea generală.

Participanții la miting au votat cu 
toată însuflețirea următoarea moțiune 
de protest:

Adunarea activiștilor de cultură fizică și sport și a sportivilor din Bucu
rești — capitala Republicii Populare Romîne — alături 
muncii din țara noastră protestează cu tc-ată indignarea 
oată tăria acțiunile agresive ale imperialiștilor americani 

triva Libanului și Iordaniei.
Această agresiune primejduiește pacea nu numai în 

lumii, ci constituie o primejdie serioasă pentru pacea generală. Ea repre- 
ale popoarelor, un atac fățiș( i tin amestec mîrșav în treburile interne 

h..potriva libertății și independenței lor.
Nesocotind aspirațiile spre independență 

arabe, călcind în picioare prevederile Cartei 
agresorii americani și englezi s-au năpustit 
iordanian, încercînd să le subjuge.

Ne unim glasul nostru cu cel al milioanelor de oameni cinstiți din 
lumea întreagă și cerem O.N.U. să ia cele mai energice măsuri pentru ca 
agresorii americani și englezi să-și retragă imediat trupele invadatoare din 
Liban și Iordania.

Afară cu agresorii imperialiști din Orientul Apropiat și Mijlociu!
Să fie înfrînți sugrumătorii libertății popoarelor arabe, jefuitorii petro

lului arab 1
Trăiască lupta popoarelor arabe pentru libertate și independență nați

onală 1

Cuvîntul răspicat al sportivilor din Sibiu
au 
în 

locuitorii Sibi-

In mitingurile de protest care 
loc în întreprinderi și instituții, 
adunările cetățenești, 11 Z
ului, alături de oamenii cinstiți din 
lumea întreagă, cer cu hotărîre retra-

gerea imediată a agresorilor imperia
liști din Orientul Arab, înfierează ac
țiunile americano-engleze îndreptate 
împotriva independenței și suveranită- 
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Organ al Uniunii de cultura fizica și sport din R. P. Romîna

ANUL XIII—Nr. 3242 ^larți 22 iulie 1958

„COMBINATUL NOSTRU I"

Peșlișul Mare! 
trenul s-a oprit 
popas înainte 

chiar de aici te

Pentru cîteva 
din nou. E til
de Hunedoara. 
întîmpină „Blu-

clipe, 
tiinui
Dar,
ming-ul“ și, mai apoi, coșurile furna
lelor, semețe, îndrăzneț profilate către 
înaltul cerului. Acolo se-nalță niîndră 
cetatea oțelurilor și a furnaliștilor, 
marele combinat siderurgic, la porțile 
căruia gîndeam să batem a doua zi, 
în zori...

Cîte ceasuri au trecut de-atunci ? In 
orașul siderurgiștilor vizitatorul nu-și 
prea drămuiește vremea. Aici te simți

Concluzii și perspective după îmbucurătoarele 
și Bied
proape 9 secunde mai buni Și totuși 
echipajul 
un timp 
cord al
„optului"
lorică în

victorii
Sfîrșitul săptămînii trecute a adus 

amatorilor de sporturi nautice din 
țara noastră satisfacția unor noi și 
valoroase victorii repurtate de cano
torii romîni. Este vorba despre cîști- 
garea cu autoritate a „Regatei Sna- 
gov“ (ca urmare a cuceririi locului 
I în toate probele) și de succesul de-

de la Snagov
învins două echipe care în trecutul 
foarte apropiat se dovediseră a fi 
printre cele mai bune de pe conti
nent : R. D. Germană și R. P. Un
gară. Acestea își dovediseră valoarea 
acum cîteva săptămîni, la Griinau, 
unde echipajul german, în aceeași for
mație ca duminică, la Snagov, a ter-

Și la 
nou re- 
trecerea

nostru a învins I 
care reprezintă un 
pistei și totodată 
nostru dintr-o categorie va- 
alta superioară. Cu timpul

RADU URZICEANU 
V. ARNAUTU

(Continuare tn pag. 5)

cuprins de emoție ori de cîte ori pri
vești bucata aceea de cer încărcat de 
lumina care vestește că s-a mai dat o 
„șarjă". Dar, cel mai puternic rămîne 
tot îndemnul de a pătrunde acolo, în 
imensa cetate a fontei și 
de a-i cunoaște pe oamenii 
stăpînesc Combinatul.

„Combinatul nostru 1“, 
mîndrie hunedorenii. Și, auzindu-i, pri- 
vindu-le fețele luminoase, înțelegi mai 
bine de ce acolo, lîngă cuptoarele 
uriașe, la furnale, pretutindeni, oamenii 
muncesc purtînd gînd de caldă recu
noștință partidului, 
tat și-i ajută pe 
orașul și combinatul 
crească neîncetat.

S-a înoptat I Impînzit de stele, 
rul coboară parcă pînă pe coama 
dealurilor ce încing, ea un brîu uriaș, 
orașul. Stelele nu-s singure. Mii de 
licurici le țin tovărășie în veghea de 
noapte. Un timp doar. Apoi, una cîte 
una, luminile din casele hunedoreni- 
lor se sting; strălucirea lor dispare. 
Orașul doarme...

In marea cetate nu doarme însă 
nimeni. Răspunzînd chemării partidu
lui, vrednicii siderurgiști 
mereu mai mult oțel, mai 
tă, mai multe laminate...

Lîngă mine, paznicul 
contempla și el (pentru a

a oțelului, 
aceia care

spun cu

feerica imagine a cetății în ceasurfl^- 
de noapte.

PE UNDE SE SCURGEAU APELB 
DINSPRE CEZ1T Ș! HOJDAT- I

care i-a 
siderurgiști 

lor drag

a ju
ca 
să

ce-

dau patriei 
multă fon-

stadionului 
cîta oară ?)

f|
Să înceteze amestecul armat

în țările arabei
Și-au spus cuvîntul sportivii sovietici

Sovietice 
împotriva mîr șavei agresiuni anglo-americane în

wîinile de pe țările arabe* ziarul „Sovietski sport"
1 a numărului său de duminică 20 iulie o decla-

BOTVINIK, 
IVANOV,

>)

Echipajul R.P.R. I la proba de 4-(-l a deschis seria victoriilor romtnești în 
Regata Snagov.

minat la cîteva zecimi de secundă 
de cîștigătorul probei. D.H. f.K. Leip
zig, întrecînd echipele reprezentative 
ale U.R.S.S., R. Cehoslovace, R.P. 
Polone și R.P. Ungare. Tot la Gru- 
nau, în altă cursă de 8-ț-l, (a doua 
zi) echipa Ungariei — aceeași de la 
Snagov — și-a înscris și ea numele 
pe tabelul cîștigătorilor. Deci, prima 
noastră reprezentativă avea o sarcină 
foarte grea, cu atît mai mult cu cît 
în eliminatoriile de la Snagov echi
pajul german, fruntașul celei de-a 
doua serii, obținuse un timp cu a-

plin repurtat de echipajele noastre 
feminine de canotaj academic la con
cursul internațional de la Bled.

Adevărata semnificație a unei vic
torii sportive reiese doar privind-o în 
raport cu valoarea adversarilor în fața 
cărora ea a fost obținută. Privite astfel, 
victoriile repurtate de canotorii noș
tri duminică, pe lacul Snagov, în
dreptățesc satisfacția unanimă cu 
fiare ele au fost salutate. O scurtă 
prezentare, pe probe, va fi conclu
dentă. La 8_-r.l, formația R.P.R. I a

împreună cu întreg poporul sovietic sportivii Uniunii 
protestează energic 
Orientul Arab.

Sub titlul „Jos 
publică în pagina
rație semnată de maeștrii emeriti ai sportului MIHAIL 
ELISAVETA BIKOVA, GALINA ZIBINA, VIACESLAV 
VLADIMIR KUȚ, NINA OTKALE NKO și NIKITA SIMONIAN.

„Noi, sportivii sovietici — se spune în declarație — salutăm cu 
căldură hotărîrea Guvernului Sovietic de a recunoaște Guvernul Re
publicii Irak și declarația Guvernului Sovietic în legătură cu eveni
mentele din Orientul Apropiat.

Simpatia oamenilor sovietici este de partea popoarelor Orientului Arab. 
Exprimîndu-ne solidaritatea cu popoarele acestor țări, noi salutăm cu 
înflăcărare lupta lor pentru independență, împotriva colonialismului.

Cerem să se pună capăt provocării imperialiste împotriva păcii, să 
înceteze imediat amestecul armat în treburile interne ale țărilor arabe, 
să fie retrase trupele S.U.A. și Angliei din Liban și din Iordania.

„Jos mîinile imperialiștilor de pe țările arabe care își apără li
bertatea și independența !“.

Prlnturile din povestea stadionului 
„Corvinul" le-am ascultat istorisite în 
șoaptă. De ce să tulburăm liniștea în 
care orașul întreg părea că ascultă 
cîntecul furnalelor. Tot paznicul ne-* 
fost „ghid" și atunci cînd am încer
cat să întoarcem 
lendarelor cu mai 
nii în urmă. Lui 
parte a acestor 
mult după cumpăna nopții, în prima 
pagină a unui carnet de notițe, da 
care nu ne vom despărți niciodată.

„Aici, pe locul unde se întinde sto< 
dionul, unde vin astăzi sute de topi- 
tori sau jurnaliști, se scurgeau altă
dată apele murdare ce-și croiau dru
mul dinspre păduri, de la Cezit șl 
Hojdat. Pe aici nu

împreună filele ca
bine de cîteva dece
it datorăm o bună 
înseninări cuprinse.

era... oraș. Uzina,

DAN
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FOTBAL
• Arbitri cehoslovaci la dubi 
întâlnire Wismut — Petrolu 
Ploești

U.EE.A. (Uniunea Europeană de 
Fotbal) a făcut cunoscut printr-o a- 
dresă federației noastre de fotbal pro
gramul primului tur al Cupei Campio
nilor Europeni ediția 1958—59 (tras le 
sorți la începutul lunii iulie, la Cane 
nes). Cam se știe, in acest tur Petrolul 
va juca în compania campioanei 
R.D.G., Wismut Karl Marx Stadt: 
primul meci în R.D.G., al doilea tn 
R.P.R. Prin aceeași adresă, U E.F.A. 
informează forul nostru de specialitate 
că:

1. ambele jocuri Wismut — Petrotut 
Ploești vor fi conduse de cile trei ar
bitri cehoslovaci.

2. datele meciurilor trebuie stabilit» 
de comun acord, de cele două echipe, 
întăuntrul termenului 1 august — X
septembrie.



Spartachiada de vară 
a tineretului

într-o etapă superioară

Bogată activitate turistică și alpină

O dată cu disputarea primelor în
treceri interraionale. Spartachiada 
de vară a tineretului a trecut Intr-o 
etapă superioară. După cum se știe, 
primele faze ale acestei mari compe
tiții, acelea pe colectiv și pe raion, 
au avut un pronunțat caracter de 
masă, principala problemă în organi
zarea unor asemenea întreceri fiind 
aceea a asigurării unei masive par
ticipări. Insă din. momentul în care 
concursurile pe colectiv și raion s-au 
încheiat, în viitoarele faze ale Spar- 
tachiadei accentul nu mai cade pe 
mobilizarea concurenților, ci pe buna 
lor pregătire. Aceasta este eiapa su
perioară despre care vorbeam ta 
primele rînduri și trecerea c.c se face 
are o deosebită importanță pentru 
asigurarea succesului final al com
petiției.

In primul rînd apare evident faptul 
că toate colectivele sportive care au 
participanți la fazele superioare ale 
tSparlachiadei, ati datoria sa asigure 
cele mai bune condițiuni de pregătire 
acestor sportivi. Pe măsură că în
trecerea va înainta în desfășurare, 
dificultatea concursurilor va ii și ea 
In creștere, ca urmare firească a se
lecției făcută de fazele interraionale 
și regionale, lată pentru ce pregăti
rea concurenților și a echipelor tre
buie efectuată cu și mai multă aten
ție și conștiinciozitate, lată pentru ce 

această problemă nu trebuie să ră- 
mînă numai în preocuparea colecti
velor sportive, multe din ele lipsite de 
aportul unor buni tehnicieni ci trebuie 
să treacă și în atenția consiliilor re
gionale U.C.F.S. In acest sens ni se 
par lăudabile acțiunile unor consilii re
gionale (Bacău, spre exemplu) unde 
chiar de pe acum, deci înainte de dis
putarea etapei regionale și a celei 
interregionale, s-au luat măsuri pen
tru crearea unor centre de antrena
ment și pentru îndrumarea cu aju
torul celor mai pricepuțî antrenori a 
sportivilor și echipelor calificate.

Vom sublinia, de asemenea, ca o 
măsură bună, menjtă să constituie uo 
stimulent în vederea pregătirii con
știincioase pentru fazele superioare 
ale Spartachiadei de vară, faptul că 
unele Federații pe ramură de sport au 
hotărît să acorde cupe și plachete ce
lor mai merituoși sportivi, eviden- 
țiați în întrecerile premergătoare 
finalei.

In concluzie, este neapărat necesar 
ca în această perioadă, în care se vor 
organiza întreceri interraionale, regio
nale și interregionale, întreceri ce au 
drept scop selecționarea celor mai 
bune echipe pentru finală, să crească 
interesul și preocuparea pentru buna 
pregătire a participanților. Este sar
cina cea mai actuală în legătură cu 
Spartachiada de vară a tineretului.

• In dorința de a întîmpina ziua 
de 23 August cfu noi realizări în do
meniul sportiv (cum ar fi dezvoltarea 
a noi ramuri de sport, ca de pildă al
pinismul și turismul, care la ora ac
tuală sînt slab dezvoltate în Valea 
Jiului), secția de turism și alpinism 
a colectivului sportiv C.F.R. Petroșani 
va organiza între 6 și 23 august com
petiția „Cupa Păcii" al cărui obiectiv 
îl constituie traversarea Carpaților me
ridionali de la Sinaia spre Petroșani.

La competiție vor participa turiști 
de la C.F.R. și de la colectivele spor
tive miniere din regiune.

Salutăm această inițiativă a amato
rilor de turism și alpinism din Petro
șani. Ea trebuie să constituie un exem
plu și pentru celelalte colective spor
tive din Valea Jiului, pentru că numai 
prin organizarea unor asemenea com
petiții se va dezvolta și această activi
tate în întreaga regiune. (I. PALIȚA, 
coresp.)

© Intensa activitate turistică din 
țară este reflectată și de alte scrisori 
primite de la corespondenții noștri. 
Din Tg. Mureș, IO AN PAUȘ ne aduce 
vestea organizării unui interesant con
curs de orientare turistică rezervat pio
nierilor. Concursul a avut o temă de 
zi, cu probleme teoretice și practice. 
O parte din problemele dezbătute la 
examenul teoretic au trebuit să fie a- 
plicate în cadrul concursului. Traseul 
a măsurat 4 km. și a străbătut pla
toul Cornești și împrejurimile orașului 
Tg. Mureș. Pe primele 3 locuri s-au 
clasat echipele școlii medii „Bolyai 
Farkaș".

® In planul de muncă al consiliu
lui de excursii și turism din Reșița este 
prevăzută o activitate bogată. Săptămî- 
nal sînt organizate excursii de scurtă 
durată în împrejurimile orașului, la 
Crivaia, Semenic, lacul Buhui, Pro-

Alpiniștii de la Energia Sibiu duc o frumoasă 
activitate. Actualmente ei se află la Cheile Bi- 
cazului, unde lucrează la cîieva premiere. Iată-l 
pe alpinistul Adolf Meltzer (Energia Sibiu), tre- 

cind o surplombă intr-un traseu din Cheile 
Bicazului.

las ele. Se mai organizează și 
excursii cu trenul forestier Secul- 
Anina, la Bobu, Finet, Comarnic, Mar- 
ghitas etc. După cum ne scrie cores
pondentul' nostru, GH. DOBRESCU, 

în acest plan de muncJ 
mai stat prevăzute și 
excursii cu o durată mai 
lungă (la Hunedoara, De
va, Cluj, Timișoara și 
București pentru vizita
rea expozițiilor și muzee
lor), ca și excursii pe 
Dunăre, la Cazane și 
Porțile de Fier.

® O frumoasă activi
tate desfășoară și alpi- 
niștîi din București. Cu 
câtva timp în urmă, e- 
chiipa Stan Florin, Ion 
Balteș și Ion Mihai de 
la iI.T.B. ca și Ion Ghi- 
cionea și Ladislau Biro 
de la Metalul M.I.G., 
au escaWat traseul „fi
sura Răsucită" de gra
dul 4 B. Alpfniștii de 

la Metalul M.I.G. au 
escaladat și „Fisura în
treruptă" (echipa Ștefan 
Focșe, Gh. Popa și Aurel 
Iliescu)) ca și Creasta 
Coștila Gălbenele (tot 
prin echipa Chiciorea — 
Biro).

Sportivii de la I.T.B. 
și Metalul M.I.G. au 
mai străbătut și tra
seul „Eîtimie Croitoru" 
de gradul 5 B.

Duminica trecută un 
grup de alpiniști de la
I.T.B.  și Flamura roșie 
au escaladat toate tra
seele din „Turnul Seciu- 
lui", în amintirea alpi
nistului Victor Măciucă.

AȘA DA!
Exemplu viu

In cetatea fontei si a otelului
t •

(urmare din pag, 1) 
mult mai mică, și cîieva case. O sin
gură stradă. Midii oameni necăjiți..." 

Nu esle povestea stadionului I Este 
povestea Hunedoarei de ieri. Pe cea 
a Hunedoarei de astăzi am cunos
cut-o singur și am retrăit-o puternic 
<lm prima oră a acestui popas.

La marginea stadionului, acolo unde 
se scurgeau ctadva apele murdare 
dinspre Cezit și Hojdat, împreunîn- 
du-se într-o baltă neagră, se înalță 
acum în toată frumusețea ei construc
ția impunătoare a teatrului muncito
resc, marile blocuri cu încăperi lu
minoase ca sufletele oamenilor de 
aici...

Sosind la Hunedoara, privirile îți 
sînt atrase către cea mai puternică 
mărturie a vieții noastre noi pe care 
oamenii de aici au făurit-o cu ajuto
rul partidului: cetatea fontei și a oțe
lului, despre a cărei dezvoltare uriașă 
nu trebuie să-ți vorbească nimeni.. Iți 
vorbesc imaginile care ți se perindă 
vii, fantastio de bogate, prin fața 
ochilor.

...Și, deodată cerul s-a înroșit de 
parcă mii de stele se aprinseseră. La 
furnalul șapte fusese dată o nouă 
șarjă!

CUNOȘTINȚA CU OAMENI, ASEME
NEA VOINICILOR DIN POVESTE

Pe stradă, ta întreg orașul, cani
culă. Peste 40 de grade!

In cuptoarele electrice peste... 1800 
de grade. Aici făuresc oamenii oțe
lul. Și, am văzut oțel nu numai pri
vind uriașele lingouri. De oțel sînt 
și brațele oamenilor. Cînd îi vezi și, 
mai ales, cînd ii cunoști, le afli pu
terea, măreția. Aidoma voinicilor din 
poveste, siderurgiștii au învins totul. 
'Ati ieșit biruitori în lupta cu pămîn- 
tul pe care au ridicat construcții 
uriașe, și-au măsurat forțele cu 
oțelul...

Ne am oprit mai mult lîngă voi
nicii aceia pe care paznicul „Corvi- 
nultii* spunea că ,Ji vede mai me
reu la... sport". N-am întrebat mult 
de ei. li cunoaște toată lumea în 
cetate.

— Oswald Klutsch? Tare vrednic 
• muncitor. Sportiv de nădejde. Om 
prețuit și iubit, ne-au răspuns toți 
cei pe care i-am întrebat despre luptă
torul cu care se mîndrește nu numai 
antrenorul lui Rovaci „baci"^.

SPORTUL POPULAR

— Și, să scriți, tovarăși, că Oswald 
e prim togilor, că echipa din care 
face parte a depășit in ultimul timp 
planul cu 26,4 la sută, că numai in 
ultimele două săptămini a dat Pa
triei șase șarje...

Dar, cîte cuvinte de laudă n-am 
auzit și despre tînărul fotbalist Ion 
lonescu, care ne făcuse semne prie
tenești atunci cînd a trecut cu maca
raua lui gigantică pe deasupra cape
telor noastre. Alți fruntași în pro- 
ducție, muncitori care se bucură de 
toată stima? Cîți vrei. Boxerii Grigore 
Gavrilă și I. Punguță de la Oțeiăria 
Electrică, losîf Balasz de la Oțelă- 
ria Nouă, „greul" Mihai Ghiorghioni, 
strungar la laminoare, atletul Daniel 
Grafenstein de la cocserie și 'citi alți'.

...Locomotiva poartă neîntrerupt 
zeci de vagoane prin marea curte a 
„cetății".

— Ii vezi pe tinerii aceia? Sînt 
sportivi!

Am auzit repetate aceste cuvinte și 
cînd am pășit în imensa hală a sec
ției de laminoare, și la oțelărie, și la 
cocserie...

Printre voinicii cetății, mulți, foarte 
mulți sportivi.

Sinițăniînt de bucurie. Și de mîn- 
driel...

„CORVINUL"

E numele colectivului sportiv. 1 l-au 
dat muncitorii în urmă cu cîteva tuni. 
Li-e drag sportul oțelarilor.

„Corvinul" este... bogat. Mai bine 
de 2000 muncitori ai combinatului 
și-au așternut cu bucurie semnăturile 
pe adeziunile de înscriere în U.C.F.S. 
(ce păcat că apoi colectivul sportiv 
nu s-a mai preocupat de eliberarea 
tuturor carnetelor și de strângerea 
cotizațiilor!)

— Avem boxeri, luptători, atleți, 
voleibaliști..., ne spune Remus Gostian, 
secretarul colectivului sportiv. „Recor
dul" îl dețin însă fotbaliștii a căror 
„familie" cuprinde peste... 700 de 
membri. Să ne mirăm oare că la tra
diționalele campionate intersecții (la 
care iau parte aproape 30 echipe) 
vin cîte 1500—2000 spectatori? Nici
decum. Și la galele de box vin cam 
tot atîția» Și ÎS întrecerile de lupte...

O întrebare inevitabilă: „Cum slați 
cu SpartachiaAi de vară?" Un răs
puns care nu se p'oate să nu bucure 
pe oricare... reporter sportiv: „Peste 
9.000 de participării Sînt necesare co
mentarii ?

Muncitorii combinatului nu iubesc 
numai fotbalul, boxul sau xoieiuL Mii

de siderurgiști sînt pasionați ai dru
meției de munte, ai excursiilor în pi- 
toreștile așezări ale patriei. E deajuns 
să se anunțe o excursie la Sarmise- 
getuza, la Baleea sau Ghelar, la Cluj, 
București, sau Doftana și organiza
torii încep să fie „asaltați". Și nu 
au... odihnă pînă ce nu stau de vorbă, 
de fiecare dată, cu cîte 5—600 mun
citori.

— Merge bine munca atunci tind, 
ești ajutat, ne spun muncitorii. Comi
tetul de partid al combinatului, orga
nizațiile de partid, ne-au sprijinit in 
realizarea tuturor acestor victorii.

Vorbe pornite din inimă. Gînduri 
de sinceră recunoștință. Priviri în
drăznețe către anii ce vini...

FOTBALIȘTI, SUPORTER! ȘL„ 
EDUCAȚIE

Nu ocolim acest subiect, deși el a 
strecurat în oceanul minunatelor fa; te, 
care ne-au impresionat atît de plăcut, 
cîieva picături amare.

Este cunoscută dragostea și pasiu
nea siderurgiștilor pentru fotbal. Acum 
însă, foarte mulți muncitori sînt ne
mulțumiți de cei care reprezintă „Cor
vinul" în întrecerile fotbalistice. Nu! 
Nu pentru că echipa n-a intrat în... 
„A". Dincolo de dorința de a-i vedea 
pe reprezentanții lor luptînd în prima 
categorie, există o altă dorință mai 
puternică: echipa să facă cinste, prin 
comportarea ei, marelui combinat pe 
care il reprezintă.

Și... sînt multe de spus. Unii ju
cători duc o viață nesportivă. Acte de 
indisciplină. Tendințe de vedetism. 
Carierism. Dezinteres și lipsă de vo
ință de luptă... Toate acestea sub 
privirea îngăduitoare a antrenorului 
Remeny, care a răspuns pînă de cu- 
rînd de pregătirea echipei, dar care 
n-a văzut decît partea... tehnică. Și, 
din păcate, mulți dintre entuziaștii 
suporteri ai fotbaliștilor hunedoreni 
n-au văzut nici ei altceva. N-au vă
zut că echipa s-a împărțit în grupuri, 
că s-au ivit neînțelegeri, că s-au iscat 
certuri. Nu era oare firesc ca toate 
acestea să se reflecte și în compor
tarea echipei pe teren? Iată unde tre
buia căutată explicația multor lucruri. 
Au căutat-o — și au găsit-o acum — 
tovarășii din comitetul de partid al 
combinatului, hotărîți să intervină de 
data aceasta cu toată autoritatea. Mă
sură necesară cu atît mai mult cu 
cît s-au constatat și multe lipsuri în 
ceea ce privește legătura fotbaliștilor 
cu producția. Este suficient să amin
tim că la ședința în care urma să 
fie confirmat membru U.T.M., fiind 
întrebat ce profesiune are, tînărul ju
cător Costăchescu a răspuns: „La în
ceput am fost electrician, acum insă 
sînt... fotbalist".

Și, tacă ceva. Se pare că unii jucă
tori, „plictisiți" de Hunedoara și de... 
neînțelegerea eu care stat privite re-

vendicările lor, se pregătesc să-și ia 
„zborul" spre alte locuri mai... ren
tabile. Să plece! Nu toate despărțirile 
lasă în urmă regrete...

Siderurgiștii iubesc fotbalul. Și pe 
fotbaliști. Dar, numai pe cei care 
sînt demni de dragostea si prețuirea 
lor.,

MAI MULTA ATENȚIE SPORTULUI 
HUNEDOREANI

Sînt rînduri pe care le adresăm:
1. Colectivului sportiv „Corvinul", 

care trebuie să desfășoare o activi
tate mai hotărîtă, să folosească mai 
mult sprijinul comitetului de partid 
și al organizațiilor de partid și sin
dicale pentru dezvoltarea sportului de 
masă în lumina sarcinilor cuprinse în 
Hotărîrea din 2 iulie 1957. La com
binatul siderurgie sînt încă mulți 
muncitori care doresc să practice 
sportul. Au și cerut acest lucru. De 
ce nu se organizează mai multe com
petiții, de ce nu sîn* înființate secții 
pe ramură de sport, cum ar fi de 
pildă cele care s-ar bucura de multă 
popularitate: haltere, rugbi, handbal...?

2. Consiliului orășenesc U.C.F.S. 
Hunedoara, care cunoaște bine pro
blemele sportive din combinatul si
derurgic dar care trebuie să se ocupe 
mai activ de activitatea consiliului 
colectivului sportiv și de inițierea 
mai multor acțiuni pe linia sportului 
de masă, de sporirea numărului de 
cadre tehnice etc.

3. Federației de fotbal, care trebuie 
să contribuie cît mai grabnic la re
zolvarea problemelor echipei de fotbal 
din acest puternic centru muncitoresc.. 
Aici colectivul sportiv nu știe ce face 
secția de fotbal, iar secția de fotbal nu 
respectă mai niciodată îndrumările 
consiliului colectivului. Și nu numai 
atît 1

4. Consiliului general U.C.F.S., că
ruia îi sugerăm să studieze — prin 
secția organizatorică — posibilitatea 
trimiterii în acest centru industrial a 
unui organizator sportiv, care să mun
cească acolo o perioadă de timp și 
care să ajute la organizarea activității 
sportive de masă și la rezolvarea 
unor probleme în care se simte nece
sar sprijinul organelor centrale 
U.C.F.S.

DRUM DESCHIS CĂTRE NOI 
BIRUINȚE...

Am petrecut cîteva ceasuri și prin
tre elevii grupului școlar profesional 
— schimbul de mîirie al siderurgiști
lor. Mulți dintre tinerii elevi sînt și 
schimbul de mîine al sportivilor din 
combinat. Am vizitat uriașul șantier 
pe care se va înălța o modernă bază 
sportivă, am studiat planurile privind 
executarea unui ștrand popular cu ba
zin acoperit. Am ascultat dorințele 
și proiectele multor activiști sportivi.

Și am înțeles că aici, în cetatea 
fontei și ă oțelului, sportul are un drum 
larg deschis,' cătrg noj biruință...

„Avem numai cuvinte de laudă ues- 
pre utemiști ca Zamfir Constantin..., 
care sînt un viu exemplu pentru toți 
tovarășii lor de muncă". Așa sună ttn 
fragment din darea de seamă prezen
tată la consfătuirea de producție pe 
Secția Oțelărie a uzinei „Oțelul 
Roșu". Astfel sînt recunoscute meritele 
deosebite ale unuia dintre cei mai ti
neri, dar și cei mai harnici oțelari ai 
uzinei, intr-adevăr, încă de acum doi 
ani de cînd a terminat școala profe
sională siderurgică, pășind pe porțile 
uzinei, Zamfir Constantin a de
venit un exemplu în muncă. Acum, el 
lucrează la cuptorul nr. 1 în hala de 
turnare, depășindti-și regulat sarcinile 
de plan.

In același timp, tînărul Zamfir Con
stantin reușește să imbine munca rod
nică cu activitatea sportivă și cea ob
ștească. Bun jucător de baschet, volei 
și fotbal, el conduce totodată, cu multă 
priceoere, secția de baschet a colectivu
lui Metalul „Oțelul Rosti". Pc de altă 
parte mai găsește suficient timp ’• 
ber pentru a-și dttce la bun sfîrsit 
cina de responsabil cu asigurările so
ciale din cadrul comitetului stadLt) de 
secție. Zamfir Constantin merită de 
aceea cu prisosință încrederea ce i-ati 
acordat-o otelarii în acest an, alegîn- 
du-1 în comitetul sindical de secție.

ROMULUS și ZENO RADU 
corespondenți

A apărut:

Nr. 7 (luna iulie) 1958.
din cuprins :

• * * Să ridicăm pe o treaptă 
superioară munca de educare comu
nistă a sportivilor noștri.

E. GHIBU: Pentru o mai bună o- 
rientare a activității sportive de 
masă.

M. GEORGESCU, V. ENESCU, 
GH. SUCHIANU, I. MENGON1: Com
portarea homodinamică și electrocar- 
diografică în repaus, ortostatism și 
după efort la persoane cu diferite gra
de de antrenament (IV).

TR. DUMITRESCU : Probe func
ționale cardiace, pentru aprecierea 
capacității de efort și urmărirea e- 
fectelor antrenamentului în jocurile 
sportive (II).

E. CHERTEȘ și D. MIHAIL : Gim
nastica în producție.

P. EREMIA: Un gen deosebit de 
turism.
A. ILIE: O combinație și un an
samblu în ritm de vals.

K. V1TTENBERGER : Sărituri în 
apă (III).

II. KUMAR: Problema atacului și 
a apărării cu un jucător în plus ta 
jocul de polo pe apă.

A. IONESCU: Pe drumul de la 
vechiul la noul colectiv sportiv șco
lar.

E. IENCEC: Ciclismul în Bucureș- 
țiul de altădată.



Clasamentele oficiale
ale campionatului categoriilor 

A, B și C la fotbal
Federația noastră de fotbal a întoc mit clasamentele oficiale ale campio

natului republican categoria A, B și C pe anul 1957—58, clasamente pe care 
le publicăm mat jos:

CATEGORIA A
1. Petrolul Ploești 22 12 3 7 36:22 27

2. C.C.A. București 22 11 5 6 41:27 27
3. Știința Timișoara 22 11 5 6 49:38 27
4. Progresul Buc. 22 13 0 9 55:31 26
5. Jiul Petroșani 22 11 4 7 27:19 26
6. Dinamo București 22 10 4 8 83:26 24
7. St. roșu Or. Stalin 22 9 5 8 37:33 23
8. Rapid București 22 9 4 9 25:25 22
9. Dinamo Cluj 22 9 2 11 24:11 20

10. V. T. Arad 22 7 6 9 30:47 20
11. C.S. Tg. Mureș 22 7 3 12 23:42 17
12. C.S. Oradea 22 1 3 18 16:55 5

CATEGORIA B
SERIA I

1. Știința Cluj 26 17 3 6 58:23 37
2. Oorvinul Huned. 28 15 6 5 52:25 36
3. Sîrma C. Turzii 26 13 6 7 48:32 32
4. Minereul B. Mare 26 12 7 7 52:50 31
5. Progresul Sibiu 2lG 13 3 10 57:47 29
6.. Minerul Lupenj 26 9 9 8 53:41 27
7. A.M.E.F.A. Arad 26 Q 9 8 24:,i5 27
8. C.F.R. Arul 26 9 7 10 33:42 25
9. C.F.R, Timișoara 28 9 6 11 56:41 24

10. Metalul Reșița 26 10 3 13 50:45 23
11. Trac. Or. Stalin 26 9 5 12 41:39 23
12. Gaz Metan Mediaș 26 8 6 12 20:29 22
13. Partizan Reghin 26 6 5 15 27:62 17
14. C.F.R. Cluj 26 3 5 18 31:71 11

SERIA A II-A
1. Farul Constanța 26 16 6 4 68:30 36
2. Dinamo Bacău 26 13 8 5 64:25 34
3. Hap id II Buc. 26 13 5 8 46:28 31
4. Știința Iași 26 10 9 7 35:44 29
5. Dinamo Obor Buc. 26 9 8 9 5!j:42 26
6. Dinamo Bir iad 26 10 6 10 39:51 26
7. Fores ta Făl-t l eeni 28 10 6 10 29:40 26
8. Prahova Pioeșt; 26 8 7 11 42:47 23
9. Flacăra Moren i :>G 8 7 11 38:44 23

10. Poiana Cimpina 26 8 7 11 36:44 23
11. Progresul Suceava 26 8 7 11 30:40 23
12. Unirea Focșani 26 10 3 113 35:50 23
13. Combinatul

Poligrafic Buc. 26 7 6 13 36:49 20
14. Știința București 26 7 5 14 37:51 19

CATEGORIA C
SERIA I

' 1. C.F.R. I-așl 26 19 4 5 67:19 42
2. Dinamo Brăila 26 14 9 3 51:22 37
3. Victoria Tecuci 26 14 5 7 34:26 33

Doccrnotiva Pașcani 26 12 7 7 42:26 31
Știința Galați 26 8 9 9 43:85 25
Sp. Muncit. Rădăuți 26 9 7 10 36:96 25

i. Petrolul Mo in ești 26 13 5 11 34:37 25
8. Textila Buhuși 26 10 4 12 35:36 24
9. Gloria Dorohoi 26 8 8 10 36:45 24

10. Textila Botoșani 2S 8 6 12 36:44 22
11. Știința IMF Iași 26 7 7 12 24:41 21
12. St. roșie Biacău 26 8 5 13 21:37 21
13. (Rulmentul Blrlad 26 6 7 13 22:56 19
14. Oi/tuzui Tg. Ocna 26 6 3 17 19:40 15

Jocul Steaua roșie Bacău — Textila 
Botoșani (4—1 pe teren) a fost omologat 
cu rezultatul de •>—0 în favoarea echi
pei Textila-, deoarece Steaua roșie a 
folosit un jucător fără drept de joc-

SERIA A II-A
1. Titanii București 26 19 5 2 71:25 43
2. Metalul Tîrgoviște 26 17 2 7 70:28 36
3. Carpați Sinaia 26 14 4 8 74:44 32
4. Torpedo 26 11 7 8 45:34 29
5. S. N. Constanța 26 11 5 10 39:38 27
6. Raf. 4 Cîmpina 26 11 4 11 56:55 26
7. Gloria 1C.F.R. Galați 38 9 7 10 38:37 25
8. Ancora Galați 26 10 5 11 35:36 25
9. TMUM Medgidia 26 IO 4 12 36:39 24

10. Confecția București 26 10 3 U3 33:41 23
1!, Sinteza Victoria 26 10 3 13 35:51 23
12. Dinamo Pitești 28 9 3 14 30:46 21

113. Olimpia Giurgiu 26 7 4 15 38:63 13
14. Petrolul Pitești 26 4 4 18 27:85 12

SERIA A III-A
1. Știința Craiova 24 15 4 S 46:17 34
2. Unirea Rm Vîlcea 24 15 4 5 59:23 34
3. Metalul Oțelul R. 24 14 1 9 44:32 29
4. Auruț Brad 24 10 6 8 36:28 26
5. C.F.R. Tr. Severin 24 IO 5 9 44:36 25
G.Dunărea Corabia 24 10 4 10 132:37 24
7. Ferovijairul Creiova 24 10 3 11 42:40 23
8. U. M. Ouglr 24 9 4 11 3.2:137 22
9. Flacăra Tg. J!u 24 9 3 12 35:46 21

10. Rovine Gr. Craiova 24 7 7 10 22:38 21
11. Olimpia Reși*a 24 8 4 12 35:37 20
12. Indagrara 24 5 8 11 22:39 18
13. Flacăra Orăștie 24 6 3 15 22:61 15

Echipa Rovine Gri vița Cralov© a fost 
exclusă din campionat.

SERIA A IV -A
1. Gloria Bistrița 26 17 4 5 62:24 33
2. FI. roșie Oradea 26 11 9 6 53:35 31
3. Arieșul Turda 26 10 9 7 51:37 29
4. Rapid Cluj 26 9 11 6 32:23 29
5. Voința Tg. .Mureș 26 9 9 8 44:38 27
6. Dinamo B. Mare 25 10 7 9 32:39 27
7. Textila Sf.

Gheorghe 26 7 12 7 32:31 26
8. Tisa Sighet 26 3 10 8 .79:38 26
9. Mureșul Topi ița 26 8 10 8 29:41 26

10. Recolta Cărei 26 8 9 9 34:33 25
11. Someșul S. Mare 26 9 6 11 43:45 24
12. Stăruința Salonta 26 7 9 10 30:43 23
13. Stăruința Oradea 26 6 7 13 27:45 19
14. Chimica Tîrnăveni 26 4 6 16 36:67 14

Se intensifică activitatea, 
în colectivele sportive sătești

Toată atenția tinerelor cadre în box

Dacă pînă la reorganizarea miș
cării sportive din țara noastră 
activitatea sportivă în fabrica 

I PROFIL Gugești se rezuma numai la 
echipa de fotbal, care activa in cam
pionatul regional, acum, în urma re
organizării colectivului sportiv, se 
poate vorbi și de o intensă activitate 
sportivă de masă. La numai un an de 
la reorganizarea colectivului sportiv 
„Victoria" Gugești s-au trezit la viață 
și secțiile de atletism, volei, oină, tenis 
de masă, popice și handbal. Doar sec
țiile de lupte, haltere și box nu s-au 
decis să intre în „plutonul" secțiilor 

uritașc din fabrică. In problema strîn- 
gerii cotizațiilor, colectivul sportiv 
„Victoria" se clasează pe primul loc în 
cadrul raionului Focșani. Există o deo
sebită atenție față de bazele sportive. 
Tinerii din întreprinderea IPROFIL 
Gugești au la dispoziție un teren de 
fotbal împrejmuit, două terenuri de 
volei și o popicărie. In prezent colec
tivul sportiv are în planul său de mun
că amenajarea unui teren de volei și a 
unuia de tenis de cîmp. Tinerii spor
tivi din Gugești au obținut rezultate 
frumoase în etapa raională a Sparta- 
chiadei de vară a tineretului, ocupînd 
locul I în cadrul competițiilor de vo
lei feminin, handbal băieți și oină.

FLORI CA CONAC-coresp.

cu haltere
In sportul halterelor s-au înregistrat 

în ultima vreme unele progrese. De la 
începutul anului au fost doborîte peste 
20 recorduri republicane și alte nume
roase recorduri personale. Trecînd în 
revistă rezultatele halterofililor, pe ca
tegorii, se observă însă unele deficiențe 
care împiedică obținerea unor perfor
manțe superioare.

Spre deosebire de categoriile mici de 
greutate, Ia care există o serie de ele
mente cu frumoase perspective — ca 
de pildă: Ion Balmău, Ion Paiiait (ca
tegoria cea mai ușoară). Ion Birău,
N. Amzuică, V. Ăndronovici (catego
ria semiiișoară), Tiberiu Roman, Li- 
sias lonescu (cat ușoară) — la cate
goriile mari, cu excepția lui Silviu 
Cazan și Lazăr Baroga (categoria 
grea și mijlocie) lipsesc elementele ti
nere cu rezultate valoroase. Cercetînd 
numele fruntașilor la categoriile semi- 
mijlocie, mijlocie, semigrea și grea, 
vom constata cu amărăciune că frunta
șii au rămas aceiași de acum cîțiva 
ani iar rezultatele lor nu au crescut 
pe măsura așteptărilor noastre (Eremia 
Delcă, O. Gheorghiu, Hie lenciu, M. 
Gusbeth etc.). Prin urmare, la cate
goriile mari, bilanțul rezultatelor de

/n majoritatea satelor și comunelor 
din raionul Jimbolia au luat ființă 
— după reorganizarea mișcării 

sportive — colective sportive care își 
duc activitatea in cadrul Q.A.C.-urilor. 
Rezultate frumoase în activitatea spor
tivă au obținut membrii gospodăriei a- 
gricole colective „I. V. Miciurin" din 
Jimbolia. care activează în colectivul 
sportiv Recolta. Colectivul sportiv al 
acestei gospodării numără în prezent 
876 membri (toți colectiviștii fiind 
membri ai colectivului sportiv). Cele 
mai îndrăgite sporturi slut: atletismul, 
luptele, fotbalul, popicele, tenisul de 
masă și șahul. In adunarea generală 
a colectiviștilor s-a subliniat necesi
tatea ca gospodăria să aibă un teren 
sportiv, fapt care a fost aprobat cu 
mult entuziasm. Hotărîrea a fost dusă 
ta îndeplinire Intr-un termen de o lună 
de zile, conslruindtt-se o bază sporLvă 
cu teren de fotbal împrejmuit, pistă de 
atletism, ștrand, tribună cu o capaci
tate de peste 300 locuri, vestiare pen
tru sportivi și arbitri. Lucrările au fost 
îndrumate de președintele gospodăriei 
iov. Vasile Niță, folosindu-se materiale 
In valoare de 178.000 lei. Colectiviștii 
au contribuit cu 2700 zile muncă.

EUGEN MEDOIA-coresp.

uie să aibă o
valoare nu este de loc îmbucurător. 
Dimpotrivă, el constituie un semnal de 
alarmă în vederea remedierii grabnice 
a acestor stări de lucruri.

Cauzele care au determinat rămîne- 
rea în urmă a rezultatelor la aceste ca
tegorii sînt multiple. Cu toate că fede
rația romînă de haltere face eforturi 
pentru a populariza această disciplină 
sportivă în rîndul maselor, organizînd 
turnee de propagandă, tabere de juni
ori etc., — situația a rămas neschim
bată. Realitatea este că în domeniul 
acestui sport nu există o bază de masă, 
care să asigure o permanentă prime
nire a lotului republican, prin promo
varea elementelor tinere și talentate. 
Faptul a influențat în bună măsură 
performanțele halterofililor noștri frun
tași (campioni și recordmani la cate
goriile mai mari). Aceștia, crezîndu-se 
senatori de drept și... invincibili", nu 
se rnai străduiesc să-și îmbunătățească 
performanțele. Progresele lui E. Delcă,
O. Gheorghiu, I. lenciu sau A. Vasar- 
helyi sînt foarte mici față de posibili
tățile lor și de performanțele de va
loare internațională. Cauzele sînt lesne 
de înțeles. La aceste categorii (semi
grea și mijlocie) nu există nici un alt 
halterofil care să le pericliteze recor-

Problema pe care vrem s-o dezba
tem a mai fost discutată. Cu cîțiva 
ani în urmă, de multe ori s-a subli
niat necesitatea de a se acorda o a- 
tenție deosebită cadrelor tinere în box, 
de a se promova o politică curajoasă 
față de tinerii care se afirmă. Din pă
cate însă, glasurile celor care cereau o 
înțelegere mai justă pentru încurajarea 
și stimularea tinerilor pugiliști nu erau 
peste tot ascultate. Se încetățenise o- 
biceiul — de pildă — ca în întîlnirile 
internaționale să se folosească aceeași 
echipă, indiferent dacă boxerii respec
tivi mai corespundeau sau nu. „Sena
torii de drept" erau feriți deci de „pe
ricolul" de a fi înlocuiți în' echipele 
naționale. Cei care au avut de suferit 
de pe urma acestei „politici" au fost, 
firește, tinerii. Așa s-a făcut că de-a 
lungul anilor au dispărut de pe arena 
boxerilor fruntași o seamă de tineri 
(printre care Ion Pintea, Manon Flo- 
rescu, Ilie Pătran, Iosif Szabo, A. Dră- 
gan etc) în care se puneau, la un 
moment dat mari speranțe. Alții, cum 
ar fi de pildă Martin Farkaș, Maxi
milian Biedl, Octavian Cioloca, Mircea 
Miclăuș, Dobre Pavel, Valentin Mahu 
etc. au regr,•'sat

in ultimul timp însă, asistăm cu sa
tisfacție la o schimbare în atitudinea 
față de problema promovării tinerelor 
elemente. Acestora ii se acordă o aten
ție mult mai mare în ce privește pre
gătirea și li se crează condițiuni din 
cele mai bune de afirmare și promo

Dună finala pe țară a camp ionatulni școlilor profesionale

Unele observații și cîteva sugestii...
Capitala a găzduit, nu de mult, 

prima ediție a finalelor pe țară ale 
campionatului școlilor profesionale. 
Inițiativa organizării unei astfel de 
finale a fost deosebit de valoroasă, 
ca permițînd să se cunoască cu mai 
multă eficiență gradul de pregătire, 
pe tărîin sportiv, al elevilor din șco
lile profesionale și sa fie cunoscute 
totodată, o serie de elemente cu reale 
aptitudini în sport.

Rcferindu-ne la întrecerile de gim
nastică, ținem să subliniem că soco
teala organizatorilor, de a nu pro
grama concursul pe categorii de 
vîrstă și de calificare sportivă a de
zavantajat multe echipe. De aici s-a 
ajuns — așa cum ne-am putut da 
seama —• la o oarecare lipsă de interes 
pentru competiție, deoarece rezultatele 
puteau fi știute chiar înainte de înce
perea concursurilor... Concluzii mulțu
mitoare n-au oferit nici întrecerile 
atletice, deși constituiau concursurile 
de bază din cadrul finalei. Au fost 
programate întreceri Ia un număr 
mult prea redus de probe. Singura 
disciplină care a obținut... notă de 
promovare a fost voleiul, care s-a bu
curat de o bună organizare și care 
ne-a dovedit cît de îndrăgit este în 
școlile de acest grad.

Asupra fotbalului vom stărui ceva 
mai mult. Ne vom referi mai puțin 
la formula de organizare a turneului 
și mai mult Ia ceea ce ține de capi
tolul educației, la ținuta disciplinară 
a unor participanți, care a lăsat foar
te mult de dorit. O impresie penibilă 
a provocat-o, în special, incidentul 
survenit în meciul dintre echipa școlii 
profesionale din Fieni și aceea a gru
pului școlar miner din Baia Mare, 
determinînd scoaterea din competiție 
a ultimei echipe. Este limpede că 
munca de educație în colectivul spor- 

Je masă
durile sau titlurile de campioni. In 
schimb, la acele categorii unde există 
mai multe elemente fruntașe, unde 
există stimulentul întrecerii (între 2, 3 
sau mai mulți halterofili), performan
țele sau recordurile au crescut în mod 
simțitor. Lupta permanentă între Tibe
riu Roman și Lisias lonescu (categoria 
ușoară) a dus la obținerea unui rezul
tat de valoare europeană. Cum lupta 
între acești doi halterofili va continua, 
sîntem convinși că recordul țării va fi 
și mai mult îmbunătățit. Tînărul N. 
Bălcăceanu, în dorința de a se apropia 
cît mai mult de recordmanul absolut 
al țării S. Cazan, a reușit să atingă 
performanța meritorie de 400 kg.

Ce minunat exemplu ni-1 oferă în 
această direcție excelenții halterofili 
sovietici, polonezi sau bulgari care s-au 
consacrat pe arena mondială. In aceste 
țări există o bază largă de masă, care 
asigură în permanență un stimulent 
pentru îmbunătățirea rezultatelor.

Sportul halterelor trebuie să pătrun
dă și la noi în masele largi ale tinere
tului de la orașe și sate. Din rîndurile 
acestora vor putea fi recrutați haltero
fili puternici, capabili să îmbunătă
țească în permanență actualele recor
duri.^, ----------------------------------  

vare. Măsurile de reîmprospătare a ca
drelor de boxeri luate de federația de 
specialitate își vor arăta cu siguranță 
roadele într-un viitor apropiat

In lumea boxului nostru se afirmă 
des că „dispunem de un material ex
celent". Acesta este un adevăr de ne- 
tăgăduit. Tinerii noștri boxeri au și 
început să se afirme în arena interna
țională și fără îndoială că vor conti
nua să meargă pe acest drum, dato
rită unor măsuri eficiente. In afară 
de condițiile de pregătire care le sînt 
create, ei au asigurat, pentru viitor, 
un bogat program competițional pre
cum și cîteva întîlniri cu pugiliști 
străini de valoare. începutul l-a făcut 
meciul cu R.P.U. de la Budapesta, 
unde reprezentativa de juniori a țării 
noastre a repurtat un frumos succes 
în fața tinerilor pugiliști maghiari. 
Dintre întîlnirile internaționale cele 
mai apropiate se remarcă cea din 
luna septembrie, cînd juniorii noștri 
vor avea de dat un nou examen, la 
Belgrad, în compania echipei reprezen
tative a Iugoslaviei. De asemenea, fe
derația de specialitate duce tratative 
pentru perfectarea unei întîlniri între 
echipele de tineret ale țării noastre și 
Republicii Arabe Unite. Iată deci că, 
spre deosebire de trecut, există o aten
ție deosebită pentru ca tinerii pugi
liști să ajungă la un nivel de pregătire 
și comportare pe măsura prestigiului 
de care se bucură boxul nostru peste 
hotare. Și, se poate spune încă de pe 

tiv al grupului școlar miner din Baia 
Mare se desfășoară nesatisfăcător și 
că în aceasta își găsește explicați?, 
comportarea de necalificat a elevilor 
Ion Kunyak și Liviu Kupșa. Oricum 
însă, acest incident va trebui să con
stituie obiectul unei ample analize a 
muncii de educație, analiză pe care o 
sugerăm conducerii școlii și organiza
ției U.T.M.

Ca o obiecțiune de principiu trebuie să 
arătăm că regulamentul finalei a fost 
difuzat foarte tîrziu (după 15 aprilie), 
astfel că nu toate departamentele au 
putut să asigure condiții normale de 
pregătire concurenților care-i repre
zentau. Regretăm însă că unele mi 
nistere (Agricultură-Silvîcultură și 
Sănătate) motivînd această deficiență 
organizatorică nu s-au preocupat de 
pregătirea și înscrierea reprezenta

Mai mulf sprijin pentru dezvoltarea
hocheiului

In cei patru ani de activitate de 
hochei pe iarbă în țara noastră, acest 
sport și-a cîștigat numeroși simpati- 
zanți, iar popularitatea de care se 
bucură în unele centre ca Gheorghieni, 
Oradea, Odorhei, Timișoara, Marghita, 
Oltenița, Craiova etc. este tot măi 
mare. Acesta este un rezultat al 
muncii pline de entuziasm a activiș
tilor obștești din comisiile de hochei 
pe iarbă și al sprijindfci acordat de 
Consiliul General al U.C.F.S.

Din păcate însă, acest sport întîm- 
pină încă o serie de greutăți care-i 
frînează dezvoltarea. Una dintre cele 
mai mari dificultăți este lipsa de 
înțelegere a colectivelor și cluburilor 
sportive, care interzic hocheiștilor să 
joace pe terenurile de fotbal, susținînd 
că jocul de hochei ar strica gazonul. 
Aceasta este de fapt o simplă preju
decată, dar ea persistă, vitregind ho
cheiul pe iarbă și silindu-i pe jucă
tori să se antreneze și să joace pe 
terenuri total nepotrivite. Mai mult 
chiar, au fost cazuri cînd nu s-au 
putut organiza jocuri de campionat La 
Iași, de pildă, echipa clubului „Sportul 
Muncitoresc" din Rădăuți a fost ne
voită să plece din oraș fără să fi 
jucat, pentru că consiliul orășenesc 
U.C.F.S. n-a aprobat programarea 
meciului pe un teren potrivit De a- 
zemenea, la Oradea, secretarul Clubu
lui Sportiv, Emeric Szekely, interzice 
activitatea de hochei pe iarbă pe sta
dionul „Libertatea". La aceste dovezi 
de neînțelegere se adaugă refuzul co
lectivelor sportive de a dota cu ma
terialele și echipamentele necesare 
secțiile de hochei pe iarbă. îndeosebi 
echipele feminine sînt neglijate în a- 
ceastă privință. Surprinzător este 
faptul că consiliile regionale raiona
le și orășenești U.C.F.S. privesc cu 
nepăsare situația grea a hocheiului pe 
iarbă, iar Federația de specialitate nu 
depune suficiente insistențe pentru 
curmarea acestei situații.

După părerea noastră, singurul 
mijloc pentru scoaterea din impas a 
activității de hochei pe iarbă și pentru a 
determina un progres calitativ și 
cantitativ corespunzător, ar fi ca Fe^ 

acum că dispunem de un lot valoroS 
de tineri care în curînd poate tace 
față chiar în prima garnitură a țării: 
Traian Stuparu, Peltre Zăinescu, Ion 
Turcu, Ameth Nuri, Pavel Paul, AL 
Gheorghioni, Ion Monea, Ion Marin,. 
Neagu Cozma, Vasile Neagu, Oscar 
Silberman, Arcădie Nagy, Marius Io-L 
nescu, V. lonescu etc. Acești tineri care 
s-au și evidențiat, precum și ceilalți 
pugiliști care se pregătesc în prezent 
în taberele de juniori și tineret sînt 
cadre de nădejde ale boxului romî- 
nesc. Spre ei trebuie să-și îndrepte 
mai mult atenția antrenorii secțiilor de 
box din colectivele sau cluburile spor
tive. Tinerii pugiliști trebuie orientați 
spre asimilarea tehnicii boxului fără 
a se neglija bineînțeles pregătirea fi* 
zică. Așa dar, pregătirea tehnică tre
buie să fie pe primul plan. Cunoaștem 
cazuri în care NUMAI combativitatea! 
nu a putut convinge po unii arbitri 
să le acorde victoria.

In viitorul apropiat tinerii pugiliști 
au de susținut noi examene în compc-i 
tiții interne și internaționale. Ei tre* 
buie- să confirme că speranțele caro 
se pun în ei sînt îndreptățite. Și a« 
ceasta o pot face numai printr-o pre* 
gătire atentă, plină de grijă.

LUCIAN POPESCU 
antrenor

R. CALARAȘANU j

tivelor respective. Pe viitor? acestei 
finale trebuie să se desfășoare la o 
dată calendaristică convenabilă, iar 
difuzarea regulamentului să înceapă 
încă din toamnă, pentru ca școlile 
să-și poată alcătui, în timp util, un 
plan minuțios de pregătire.

Ca o ultimă problemă, propunem 
lărgirea numărului de discipline spor
tive, prin includerea natației și hand 
balului, discipline care alături de cele 
prezente la prima ediție a finalei, so 
cotim că au o mare priză printre e 
levii de la școlile de acest grad.

Ne manifestăm convingerea că fr 
organizarea viitoarelor finale se voi 
găsi forme organizatorice mai adec
vate și mai atractive, care să înlătur» 
greșelile inerente începutului.

TIBERIU STAMA

Scrisori do la tehnicieni

pe iarbă
derația să ia o serie de măsuri hc 
tărîte.

In primul rînd ar trebui întărit 
munca de propagandă și agitație per 
tru popularizarea hocheiului pe iarb; 
Este vorba aci de editarea unor fri 
moașe afișe, așa cum există în al 
sporturi, de scoaterea din anonim, 
a competițiilor de hochei pe iarl 
printr-o mai largă popularizare pri 
presă, jurnale cinematografice, radi 
etc. Pe scară locală se poate fa 
de asemenea mult pentru populariz. 
rea hocheiului pe iarbă, prin anu; 
{area din timp a competițiilor și pr 
gramarea lor corespunzătoare (i 
preferință în deschiderea meciuri!, 
de fotbal), prin tipărirea pe una d 
paginile programelor de fotbal 
principalelor prevederi regulamenta 
din jocul de hochei pe iarbă. Pent 
aceasta însă este necesar ca și co 
siliile regionale, raionale și orășenc: 
U.C.F.S. să acorde sprijinul neces 
acestui sport încă tînăr în țara noa 
tră. Cu sprijinul consiliilor U.C.F.I 
hocheiul pe iarbă poate lua o laq 
dezvoltare, în special în mediul e 
tesc.

De asemenea, întreprinderile pr 
ducătoare de materiale de speciality 
trebuie să facă un efort pentru îi 
bunătățirea calității materialelor (î 
deosebi a croselor) și pentru reduc 
rea prețului lor de cost Totodată ti 
buie asigurat un stoc suficient 
mingi.

Socotim că asemenea măsuri, îi 
binate cu preocuparea pentru Iar; 
rea formulei competiționale interi 
cu grija de a se programa mai mu 
competiții internaționale cu țări 
vansate în acest sport (U.R.S.S., R. 
Germană, R. Cehoslovacă, R.P. Po 
nă. Olanda etc.) spre a se da po 
bilitate antrenorilor și jucătorilor 
învețe din experiența tehnicienilor c 
țările cu activitate hocheistică 
înalt nivel, vor contribui la elimir 
rea multora din deficiențele activi 
la o mai mare dezvoltare a hoche 
lui pe iarbă în țara noastră.

G. DUMITRESCU 
£___ _ antrenor de hochei pe iai



k Xl-a ediție a „Cursei Scmteii” a confirmat' 
ascensiunea tinerilor alergători

După 980 km. de alergare, cicliștii 
Ht încheiat duminică după-amiază pe 
velodromul Dinamo din Capitală cea 
te a Xl-a ediție a „Cursei Scînteii". 
Numele învingătorului c '? cunoscut : 
naestrul sportului Constantin Dumi- 
irescu (C.C.A.). Victoria sa este rezul
tatul unei bune pregătiri, completată cu 
» matură gîndire tactică, C. Dumitrescu 
p-a asigurat avantajul necesar cuce
ririi primului loc în semi-ctapa contra
timp dintre Orașul Stalin și Șercaia 
(48 km.) cînd s-a dovedit net. supe
rior tuturor celorlalți participanți. Dar, 
In restul cursei, Constantin Dumitres
cu n-a mai dovedit aproape 
cri nimic (în alară de faptul 
că și-a apărat cu deosebită grijă 
poziția de lider) măiestria sa, diferen
ța de valoare care îl separă, deobicei, 
pe învingător de învinși. In mod 
evident el n-a mai acționat cu ener
gia pe care i-o cunoaștem, n-a încer
cat să arate tuturor că nu numai avan
sul obținut la contra-timp îi dă drep
tul să poarte „tricoul galben", ci și o 
comportare generală constantă, la un 
nivel ridicat. Ii arătăm toate acestea, 
pentru că sîntem convinși că la 24 de 
ani C. Dumitrescu are posibilități să 
obțină victorii de mare răsunet, care 
să contribuie la întărirea prestigiului 
sportiv al patriei noastre. .

Poate că la împrejurările care i-au 
înlesnit maestrului sportului C. Dumi
trescu obținerea victoriei într-un mod

Dinamovistul G. MOICEANU este unul 
lin cicliștii fruntași care s-au compor
tat bine in „Cursa Scînteii". * i 

Biroul Federației romîne de lupte, 
malizînd desfășurarea finalelor cam
pionatelor republicane de lupte clasice 
i libere pe anul 1958, organizate la 
.tigoi și București, a constatat o se- 
ie de abateri, incompatibile cu mo- 
ala sportivă, săvîrșite de unii arbi- 
ri, sportivi și antrenori. Astfel, unii 
irbitri lipsiți de obiectivitate și fără 
imț de răspundere, au arbitrat sub 
□fluența publicului și au viciat în 
iarte rezultatele. O serie de sportivi, 
printre care și maeștri ai sportului, au 
at dovadă de atitudini nesportive, de 
lescopșiderare a importanței finalelor 
anipionate.lor R.P.R., recurgînd la 
leprezentări în concurs și la cedări de 
niîlniri frustînd în acest fel, pe cei 
aerituoși de titlul de campioni ai 
tP.R.

Pentru a curma astfel de practici 
i atitudini nesportive, Biroul Federal

i hotărît următoarele sancțiuni :
Pentru lipsă de obiectivitate și gre- 

eli in arbitraj care au influențat re- 
ultatele, arbitrii: I. Horvath-I.ugoj a 
ost suspendat pe un an: Gyorkos 
'rancisc-Cluj 6 luni suspendare; We- 
>er Carol-Satu Mare 4 luni suspen- 
lare: Șeinescu Ion-București ridica- 
ea dreptului de a mai funcționa ca 
rbifru principal pe timp de un an; 
"otzaner Andrei-Cluj, Blidarii Tudor- 
îrad și Tozser Iosif-Oradea avertis
ment scris.

Pentru neprezentare la întîlniri, vi- 
iind astfel . rezultatele, sportivii: 
izabad Gh. și Sole Mihai (Dinamo 
lucurești), Popescu Petre (Metalul Re- 
ița) și Mic Andrei (Dinamo S. Mare) 
u fost suspendați pe cîte două etape 
I și II) din returul campionatului de 
îpte clasice pe echipe al R.P.R.
Pentru neprezentare la cîntar, spor- 

vii: Gheorghe Dumitru (Dinamo, 
lucurești), Cristea Marin (Corvinul
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De la Federația romînă de lupte

mai facil —■ a contribuit și o defec-' 
țiune a organizării tehnice: introdu
cerea semi-etapei de contra-timp chiar 
pe prima parte a cursei. Cu avantajul 
luat în această semi-etapă, C. Dumi
trescu s-a „liniștit". Alta ar fi fost 
poate situația dacă această probă — 
evident, necesară în toate cursele de 
lung kilometraj — ar fi fost inclusă 
în ultima sau penultima etapă. Lupta 
ar fi rămas deschisă pînă aproape de 
final și, firește, aspectul general s-ar 
fi schimbat.

„Cursa Scînteii" și-a păstrat tradi
ția în ce privește relevarea tinerelor 
talente. Mai mult ca oricînd ediția pe 
acest an a „Cursei Scînteii" ne-a per
mis să constatăm o substanțială creș
tere a valorii tinerilor cicliști. Pe tra
seul București — Orașul Stalin — Si
biu — Cluj — Sibiu — Orașul Stalin 
— București am asistat la’ o pasio
nantă dispută între alergătorii consa- 
crați și cicliștii în plină ascensiune. De 
multe ori succesul a aparținut tinerilor : 
două etape au fost cîștigate de rutieri 
tineri (I. Stoica și Simion Ariton) și 
o mare parte din evadările care au 
punctat desfășurarea etapelor au fost 
inițiate tot de cicliști care sînt la în
ceputul activtății. Toate acestea au fost 
generate de o schimbare radicală a 
modului în care alergătorii tineri pri
vesc acum posibilitatea de afirmare. 
Curajul cu care au fost promovați în 
echipele naționale, faptul că alergă
torii consacrați nu mai manifestă os
tilitate față de acțiunile tineretului și 
mai ales, felul în care sînt priviți și 
creditați acum cei tineri de către colec
tive, cluburi și federație, le-au dat a- 
ripi, i-au convins că numai prin mun
că pot ajunge în v.'.rful piramidei. 
Așteptăm cu încredere evoluțiile lor 
viitoare, fiind convinși că drumul nou 
va fi continuat, că în curînd vom 
asista în cursele cicliste la o luptă 
strînsă între 30—40 rutieri de aceeași 
valoare.

Cu regret trebuie însă să ne ocupăm 
și de unele aspecte negative ale com
portării alergătorilor. O serie de cicliști 
s-au dedat la acte nesportive: I. Bra- 
haru și N. Pelcaru și-au rezolvat în
tr-un mod inadmisibil conflictele din 
tre ei; N. Maxim și antrenorul E. 
Norhadian au avut în timpul cursei o 
„dispută" care le-a atras sancționarea ; 
Dan Marin și alți cicliști au folosit 
fără— jenă plasa mașinilor etc. Ast
fel de atitudini nu sînt compatibile cu 
ținuta unui sportiv de tip nou. Pentru 
remedierea lor trebuie dusă o intensă 
muncă de educare a sportivilor în co
lectivele și cluburile sportive. Această 
muncă trebuie făcută de către antre
norii și membrii consiliilor de condu
cere. Aceste abateri trebuie reprimate 
cu tărie chiar dacă este vorba de un 
sportiv consacrat

H. NAUM

Hunedoara), Hanțu Ion (Unirea Lu
goj) au fost suspendați pe cîte o etapă 
(I) din returul campionatului de lupte 
pe echipe al R.P.R. : Zinopol Socrate 
(Tractorul Galați), Vaideș Ion (C. S. 
Marina Constanța) au fost suspendați 
pe cîte o lună.

Pentru atitudine nesportivă, sporti
vii: Vlădescu Vlad (Dinamo Bucu
rești), Rasa Petre (Corvinul Hunedoa
ra) și Gaidoș Gh. (C.C.A) au primit 
avertisment public.

Pentru abateri de la morala spor
tivă : Vatrici Paul (Gospodării Bucu
rești) a fost retrogradat de la cat. I 
la cat. II de clasificare sportivă și 
scos din lotul R.P.R.

Pentru neîndeplinirea obiectivelor 
privind pregătirea componenților din

COMUNICAT
înscrierile pentru examenul de ad

mitere la Institutul de Cultură Fi
zică se fac "între 15 august și 14 
septembrie, pe adresa : Secretaria
tul I.C.F., str. Maior Ene nr. 12, 
Raionul Lenin — București V.

Examenul de admitere va avea loc 
între 15—25 septembrie.

Condițiile de admitere sînt acelea 
prevăzute de broșura M.I.C. „Admi
terea în învățămîntul superior pen
tru anul 1958“ publicată în ziarul 
„Romînia Liberă" din 17 iulie 1958.

Examenul cuprinde următoarele 
probe :

1) Examenul medical (eliminate» 
riu) efectuat la I.C.F.

2) Probe practice (eliminatorii) la:,
a. — Gimnastică: fete și băieți —

exerciții la sol de categoria 111-a;
■— săritură îndepărtat la capră;
— un exercițiu liber ales la unul 

din aparatele: paralele, inele, bară, 
cal cu mînere;
, == dig pozijîa ațfrnaț 2 tracțiuni

^întrecerea dintre noi și gimnaștii japonezi 
va fi în viitor și mai strînsă66

mona declarat campionul Jia! absolut Boris Sall! in
Gimnaștii sovietici și-ati adjudecat 

șapte din cele opt titluri puse în joc 
la campionatele mondiale de la Mos- 
cova. Numai la sol, în concursul pe 
aparate, japonezii Masao Takemoto și 
Takasi Ono au reușit performanțe mai 
bune decît sovieticii, clasîndu-se pe 
primele două locuri cu 19,550 și res
pectiv 19,500 puncte. Totuși, diferen
țele de punctaj au fost mici, reflec- 
tînd valoarea apropiată dintre gim
naștii sovietici și japonezi.

Am stat de vorbă, după închiderea 
campionatului mondial, cu Boris Sah- 
lin, campionul mondial absolut, care — 
fericit de strălucitul succes al echi
pei sale—ne-a declarat: „Ne așteptam 
să cîștigăm titlul de campioni mon
diali. Pregătirea noastră ne da dreptul 
să sperăm la această victorie de pre
stigiu. Dar nu a fost deloc ușor. Am 
simțit — mai mult decît ne așteptam 
— tot timpul în spate un adversar 
foarte puternic, bine pregătit, ceea ce 
ne-a făcut să luptăm cu și mai multă 
putere pentru obținerea primului loc. 
Cum ați văzut, japonezii s-au ținut 
de noi ca „umbrele". Față de felul în 
care s-au prezentat ei la acest cam
pionat mondial, pot afirma că în vii
toarele confruntări de asemenea im
portanță și în special la Olimpiadă 
(cea mai apropiată dintre întrecerile 
următoare), lupta dintre noi și japo
nezi pentru întîietate va fi și mai 
strînsă".

Declarația lui Boris Sahlin este 
concludentă. Intr-adevăr, pentru a cî- 
știga campionatul mondial, gimnaștii 
sovietici au luptat cu multă ambiție, 
cu o deosebită dîrzenie. Cu atît mai 
valoroasă este, în consecință, victoria 
lor. Așa cum afirmă Sahlin, compor
tarea japonezilor în campionatul mon-' 
dial a fost o surpriză pentru mulți 
dintre cei ce luau parte la compe
tiție — fie în calitate de concurenți, 
fie de însoțitori ai echipelor. Bine 
pregătiți, cu o acrobatică excepționa
lă, japonezii s-au „anunțat" de ia 
începutul concursurilor, ca preten- 
denți serioși la primul loc. Mai 
strînsă a fost disputa dintre echipele 
Uniunii Sovietice și Japoniei în ziua 
a doua a întrecerilor cînd s-au pre
zentat exercițiile liber alese. Diferența 
de punctaj — în favoarea campioni
lor — a fost minimă în această zi. 
Cele 3 puncte cu care plecaseră so
vieticii în avantaj de la exercițiile 
impuse au fost hotărîtoare în stabi
lirea clasamentului final.

La fel de strînsă și de interesantă 
a fost și disputa dintre echipele Ce
hoslovaciei și Finlandei, care a dat 
cîștig de cauza primei formații. Ca 

lotul R.P.R. și pentru abatere de la 
morala sportivă, antrenorul Cocoș 
Francisc (Dinamo București) a fost 
propus comisiei speciale de antrenori 
din cadrul U.C.F.S. pentru retrogra
darea de la cat. 1 la cat. II de antre
nori.

Analizînd buletinele de punctaj la 
întîlnirea dintre Croitorii Mircea (St. 
roșu Orașul Stalin) și Tarbă Tudor 
(C.C.A.) din finala campionatelor de 
lupte libere ale R.P.R., la cat. grea, 
Biroul Federal constatînd erori de 
punctaj, a hotărît să acorde o decizie 
de egalitate. In consecință, a declarat 
campion al R.P.R. la lupte libere cat 
grea pe Tarbă Tudor, pe locul al doi
lea clasîndu-se Croitoru Mircea.

în brațe (pentru fete) și 5 tracțiuni 
în brațe (pentru băieți).

b. — Jocuri sportive (volei și bas
chet): efectuarea principalelor proce
dee tehnice izolate de joc și joc bi
lateral.

c. — Atletism : 100 m. plat, sări
tură în lungime și aruncarea greu
tății.

Paralel cu performanța obținută se 
apreciază și tehnica execuției.

3) Probe scrise la : — anatomia și 
fiziologia omului; — limba și litera
tura romînă.

4) Proba orală la anatomia și fi
ziologia omului. Programele pentru 
materiile prevăzute la punctele 3 și 
4 sînt cuprinse în broșura M.I.C. 
„Admiterea în învățămîntul supe
rior".

— Informații suplimentare se pot 
priini zilnic între orele 8—14 la Se
cretariatul Institutului.

DIRECȚIUNEA

Sinsacu Țukavachi a fosi unul din gimnaștii de bază ai echipei laponiei. 
Iată-l executîndu-și exercițiul la paralele

și gimnastele,' gimnaștii cehoslovaci 
au repurtat acest succes datorită, pe 
de o parte, bunei lor pregătiri, pe de 
alta unui excelent moral. Ferdinand 
Danis, campionul R. Cehoslovace a 
fost permanent prezent în întrecerea 
primilor concurenți. In afară de a- 
cesta, Karel Klecka și laroslav Bim 
au adus echipei lor puncte prețioase 
printr-o evoluție sigură și con
stantă.

In formația R.P. Polone, care a în
trecut cu 0.80 pct. reprezentativa Iu
goslaviei am remarcat din nou pe 
lan Jancovicz și Andrezej Konopka 
aceiași concurenți tenaci, foarte buni 
Ia sol și la paralele. Din echipa Iu
goslaviei, Miroslav Cerar a fost sin
gurul gimnast care a înregistrat per
formanța de a intra în concursul pe 
aparate în care au concurat, după 
cum se știe, numai sovietici și japo
nezi, adică cei ce reușiseră să obțină 
cele mai mari note în întrecerea pe 
echipe. La cal cu mînere, el s-a cla
sat pe locul III după Boris Sahlin și 
Pavel Stolbov. Buni gimnaști s-au 
dovedit și coechipierii lui Mircslav 
Cerar, Ivan Caklek, Alojz Petrovic, Mi- 
lenko Petek și Franjo Jurevic. Dintre

Cabinetele metodico-științifice 
se preocupă de gimnastica de producție

LA CLUJ...
Problema introducerii gimnasticii de 

producție în întreprinderile clujene a 
constituit o preocupare de seamă a ca”- 
binetului metodico-științific și a consi
liilor colectivelor sportive. încă din 
luna februarie, un colectiv format din 
dr. Titus Crișan, tehniciană sportivă 
Eva Theil (de la consiliul orășenesc 
U.C.F.S.) și președintele colectivului 
sportiv Flacăra-textile, luliu Horovitz, 
a întreprins o cercetare asupra condi
țiilor de introducere a gimnasticii de 
producție la această întreprindere tex
tilă. După efectuarea cercetărilor res
pective s-au fixat programul și exer
cițiile și au fost instruiți 12 instruc
tori obștești din rîndul muncitorilor. 
Datorită sprijinului acordat de organele 
de partid, sindicale și administrative 
din întreprindere, ca și interesului ma
sei de muncitori, după patru luni de la 
introducere, gimnastica de producție 
angrenase 95 la sută din salariații în
treprinderii textile Flacăra. Rezultatele 
obținute aci și experiența dobîndită au 
permis introducerea gimnasticii de pro
ducție și într-o altă întreprindere clu
jeană : fabrica de tricotaje „Varga Ka- 
talin". Un colectiv format din dr. Titus 
Crișan, prof. L. Markes de la consiliul 
orășenesc U.C.F.S., președintele colec
tivului sportiv, luliu Hațieganu și ing. 
loan Szalma, bucurîndu-se de sprijinul 
organizației de partid, al direcțiunii 
și al masei de muncitori, a rezolvat 
problemele legate de introducerea gim
nasticii de producție în această fabrică 
de tricotaje.

Pînă la sfîrșitul anului este proiec-. 

ceilalți gimnaști am reținut pe Fritz 
Boem (R.D.G.), Philip Fuerst (R.F.C 
Todor Batchar (R.P. Bulgaria), Jc 
Beckner (S.U.A.), Jen Chien Hsu și 
Nai Chien Pao (RJP. Chineză).

Reprezentanții noștri s-au clasat, 
după cum se știe, pe locul 13. Ei au 
fost întrecuți de gimnaști, de care au 
dispus — în alte prilejuri. De data 
aceasta, însă, dovedindu-se mai slab 
pregătiți din punct de vedere tehnic 
dar mai ales moral — sportivii ro- 
mîni au obținut un rezultat sub va
loarea lor. Aparatele la care au ob
ținut cele mai mici note au fost 
calul, solul și săriturile I

Pentru gimnaștii romîni, campio
natele mondiale au însemnat o lecție 
bună. Venir I în contact cu sportivi 
din alte țări, ei au avut prilejul să-i 
urmărească îndeaproape și să învețe 
din măiestria lor. Sarcina cea mai 
importantă a gimnaștilor noștri este 
aceea de a se pregăti de acum îna
inte cu perseverență pentru a dovedi 
— cu primul prilej — că valoarea 
lor nu este cea arătată de clasame 
tul recentelor campionate mondiale.

EL. MATEESCU

tată introducerea gimnasticii de pro
ducție în încă opt întreprinderi din Cluj, 
printre care o cooperativă de tricotaje 
și uzina metalurgică „Triumf". Consi
liul orășenesc U.C.F.S. și cabinetul me- 
lodico-științific se preocupă de extin
derea gimnasticii de producție în toate 
întreprinderile clujene.

R. FISCH 
corespondent regional
...ȘI LA IAȘI

Un grup de membri ai cabinetului 
metodico-științific din Iași : prof. Va- 
sile Lupașcu, prof. M. Suteu, dr. D. 
Eisenfeld și dr. Lazăr Sofronia a pro
cedat, după un studiu prealabil, la in
troducerea gimnasticii de producție la 
fabrica „Țesătura" din Iași. Frumoase
le rezultate obținute aci au determinat 
ziarul „Flacăra lașului" și stația de 
radioamplificare a orașului să ducă o 
largă campanie de popularizare. Unu! 
din primele rezultate a fost introdu
cerea gimnasticii de producție și la 
cooperativa „Tehnica Confecției". La 
ambele întreprinderi numărul celor an
grenați în practicarea gimnasticii de 
producție crește mereu. De același suc
ces s-a bucurat gimnastica de produc
ție și în orașul Bîrlad, unde ea a fost 
introdusă la „Tehnica confecției". In 
prezent se studiază posibilitățile de 
extindere a gimnasticii de producție 
în noi întreprinderi din orașul și re
giunea Iași, iar la Pașcani aceste 
cercetări se află într-un stadiu a- 
vansat

PETRE CODREA 
corespondent



CAMPIONATELE REPUBLICANE IN COMENTARII

Goana după puncte și lipsa de educație 
au caracterizat activitatea handbalului

celor trei campionate republi- 
o precizare chiar de la înce-

Pornind să analizăm ediția 1957/ 1958 a 
cane de handbal ne simțim datori să facem 
put: după ce am trecut în revistă cele mai de seamă probleme ale aces
tor trei competiții — asupra importanței lor pentru dezvoltarea handba
lului nu credem că mai este cazul să insistăm — am ajuns la concluzia 
că aspectele negative sînt preponderente față de cele pozitive. Așa îneît, 
am considerat că este mult mai util să ne oprim asupra lor, în speranța 
că pentru ediția viitoare vor fi luate măsuri pentru îndreptare.
Cei care au urmărit aceste trei 

campionate vor fi, desigur, de acord 
cu noi atunci cînd vom face apre
cierea că, în general, nivelul jocuri
lor a fost mai scăzut față de anii 
precedenți. Majoritatea partidelor dis
putate în cadrul celor trei campionate 
republicane a oferit spectacole de sla
bă calitate, în care evoluția jucători
lor sau jucătoarelor a subliniat lipsa 
de tehnicitate. Dacă ar fi să carac
terizăm partidele am spune că ele 
s-au limitat de multe ori la simple 
întîlniri organizate doar cu scopul 
de a se stabili cine trebuie să pri
mească cele două puncte. Cum se ob
țineau aceste puncte? Nu interesa! In 
asemenea condiții veți înțelege mai 
ușor că lupta de pe teren nu mai a- 
vea — adesea — nimic comun cu 
handbalul.

Principala cauză a acestei stări de 
lucruri o constituie slaba preocupare 
a colectivelor sportive față de activi
tatea secțiilor de handbal și de pre
gătirea echipelor lor. Interesate nu
mai de lupta pentru puncte, colecti
vele sportive în cauză transmiteau 
mentalitatea lor antrenorilor și jucă
torilor, care, treptat, nu au mai fost 
interesați în întărirea procesului de 
instruire, preocuparea lor devenind a- 
ceeași cu a conducătorilor din cadrul 
consiliului colectivului sportiv: lupta 
X 1 puncte.

z.ut de acută a ajuns această pro- 
ilemă în 'handbal, îneît astăzi — tre
mie s-o spunem cu toată hotărîrea — 
coți număra pe degete echipele divi- 
:ionare care au, pe lîngă primele for- 
nații, și echipe de juniori sau rezer- 
■e. Și ce exemplu mai grăitor poate 
i dat în această privință decît fap- 
ul că o bună parte din echipele 
runtașe (Steagul roșu, Olimpia și 
ncă multe alte formații la fete) se 
■ăsesc în situația de a avea doar 
îte 14—15 jucătoare? Doar atît. Iată 
u ce efectiv au luptat aceste echipe 
și nu sînt singurele!) într-un cam- 
ionat care a programat 22 jocuri.
Și pentru că discutăm despre felul 

î care au înțeles colectivele sportive 
ă sprijine secțiile de handbal vom 
reciza, în continuare, că au existat 
1 ediția 1957/1958 a celor trei cam- 
ionate republicane de handbal echi- 
e fără antrenor sau echipe de a că- 
>r pregătire s-au ocupat cadre neca- 
ficate: Metalul Ploești (fete), Tex- 
I- Cisnădie, Tehnometal Timișoara 

i categoria A), Mureșul Periam, 
ictoria Bacău (băieți categoria B). 
e poate fi mai concludent privind 
•eastă dăunătoare atitudine, decît 
ptul că aceste echipe au retrogra- 
it (unele), iar altele ocupă poziții 
■.riferice în clasament?...
Cel mai grav aspect din munca 
nsiliilor colectivelor sportive cu sec
te lor de handbal este acela al de
mențelor în munca educativă. Ne-a 
st dat să înregistrăm în acest 
mpionat o serie de comportări în- 
ijorătoare în ce privește lipsu- 
e educative la handbaliștii noștri 
tntașL Cazul maestrei emerite a 
ortului Victoria Dumitrescu, al Li
nei Borcea, al jucătoarelor de la 
impia București, al lui Mircea O- 
ra (Tehnometal Timișoara) și al al- 
■ jucători sau jucătoare de handbal 
-e s-au dedat la acte urîte, de in- 
.ciplină,. de lipsă de respect față 

public sau adversar, toate sînt 
irturii vii că în cadrul secțiilor 
astre de handbal munca educativă 
e neglijată. De acest lucru nu sînt 
ă vinovați numai antrenorii și con- 
cătorii secțiilor, ci și consiliile co- 
tivelor sportive, care nu se intere- 
ză de activitatea sportivilor decît 
preziua meciului sau după meci, 
fac ei tot timpul? Merg sau nu 

producție? Ce prietenii au și cum 
petrec timpul liber? Iată tot atîtea 
•ebâri la care puțini din membrii 
silfilor colectivelor sportive care

- secții de handbal ar putea să răs- 
dă precis. Nu cred ei oare că a 
it timpul să curme această lipsă ? 
lin discuția noastră nu pot să lip- 
scă arbitrii. Aceștia nu s-au achi- 
cu deplin succes de misiunea lor. 
imputăm în primul rînd faptul că 
o atitudine de toleranță în privin- 
reprimării jocului brutal. Aproape 
arbitrii de hanbal sînt răspunză- 
pentru faptul că s-a ajuns ca 

izi la noi în țară să se joace în 
rare atît de dur (în special la bă- 
i. Nu mai vorbim de faptul 
nusețea jocului de handbal 
îai de pierdut dig felul în care

înțeleg arbitrii noștri să 
sistemul, devenit — din 
așa de cunoscut: ataci în 
cît mingea și omul să nu 
împreună; unul trebuie să
Tolerînd acest sistem, care de multe 
ori devine chiar periculos pentru să
nătatea jucătorilor, arbitrii de hand
bal din țara noastră nu fac altceva 
decît să înlesnească menținerea în 
echipe a acelor jucători sau jucătoa
re care nu au preocupări pentru pre
gătirea lor tehnică.

Toate aceste lucruri au urmări care

că 
arc

sancționeze 
păcate — 

așa fel în- 
poată trece 

rămînă.

că rezultatele formației noastre mas
culine urmează o linie sinuoasă, cînd 
foarte bune, cînd dezamăgitor de 
slabe, în funcție de „dispozițiile" în 
care se află jucătorii?

înainte de a încheia, cîteva cuvinte 
despre formula de disputare a celor 
trei campionate. Este clar că, așa 
cum a fost în ediția 1957/1958, era 
prea lungă, prea obositoare, lăsînd 
prea puțin timp liber în vederea des
fășurării unei rodnice munci de in
struire. Pe scurt, programul celor trei 
campionate republicane necesită 22 de 
termene, la care trebuie să adăugăm 
și activitatea din campionatele de 
handbal de sală. Făcînd o simplă so
coteală tragem concluzia că ră- 
mînea un timp prea scurt rezervat 
pregătirii. Pentru acest motiv, federa
ția preconizează ca din toamna a- 
ceasta cele trei campionate să se 
dispute fiecare pe cîte două serii, ceea

IN VÎRSTA DE 
MODIFICAREA 

INTRĂ IN VI- 
CAMPIONATUL

campionatului trebuie considerată de 
echipele participante ca un sprijin pe 
care li-1 acordă federația în activitatea 
lor de pregătire a loturilor în vederea 
viitorului campionat, pentru promova
rea tinerelor elemente de valoare și, 
implicit, pentru împrospătarea forma
țiilor lor. In acest sens trebuie inter
pretată această importantă hotărîre a 
federației. Din ea, însă, decurge o sar-, 
cină pentru echipe : aceea de a lua mă
suri din timp, acolo unde nu există 
posibilități în prezent, pentru a-și com-> 
pleta lotul de jucători cu asemenea 
elemente, în actuala perioadă de tran
sferări care — cum se știe — se va 
încheia la 31 iulie. Alegerea tinerilor 
jucători nu trebuie transformată însă 
într-un act pur formal, numai pentru 
a face față unei prevederi regulamen
tare. Criteriul vîrstei trebuie dublat cu 
criteriul valorii. Deci, jucători tineri, 
dar talcntați, cu perspectivă de pro
gres. In felul acesta vor contribui și 
la o întinerire a loturilor de jucători, 
dar și la o îmbunătățire calitativă a 
lor, în interesul fiecărei echipe și al fot
balului nostru.

Iată cum înțeleg unii apărători să joace. In fotografia noastră îl puteți vedea 
pe Pușcaș (Tehnometal) faultînd grosolan pe Sauer (C.C.A.), care cu un 
ultim efort încearcă să tragă la poartă. (Foto GH. DUMITRU)

se reflectă și în echipele reprezen
tative ale țării. Am ridicat de mal 
multe ori problema pregătirii morale 
și de voință a reprezentativei noastre 
masculine. Ne refeream atunci nu nu
mai la modul în care această pregă
tire se face în cadrul echipei națio
nale. Ar fi și total greșit ca noi să 
pretindem, în această privință, totul 
numai de la antrenorii echipei națio
nale. încercăm însă, prin ridicarea a- 
cestei probleme, să trezim interesul 
activiștilor din colectivele sportive cu 
secții fruntașe de handbal. Cei mai 
buni handbaliști însă, au continuat să 
se prezinte în echipa națională cu a- 
celeași grave lacune în educația lor, 
fără să se arate deloc pătrunși de 
cinstea care li s-a făcut atunci cînd 
au îmbrăcat tricoul echipei reprezen
tative. Și atunci, să ne mai mirăm

ce reduce dintr-o dată timpul la ju
mătate.

Deci o primă măsură pentru îmbu
nătățirea activității în cele trei cam
pionate republicane de hanidbal este 
pe punctul de a fi luată. Urmează- 
doar ca antrenorii și, mai ales, co
lectivele sportive cu secții de hand
bal să înțeleagă rostul unei aseme
nea hotărîri și luînd la rîndul lor mă
surile care se impun să imprime un 
caracter nou, plin de conținut, acti
vității de pregătire a handbaliștilor și 
handbalistelor din țara noastră. Nu
mai așa putem asigura progresul în 
această 
nut, nu 
pe plan

disciplină, în care am obți- 
de mult, frumoase rezultate 
internațional.

CĂLIN ANTONESCU

• In urma trierii variantelor de
puse la concursul Pronosport nr. 29 
din 20 iulie au fost găsite: 4,6 va
riante cu 12 rezultate; 139,8 variante 
cu 11 rezultate și 1.978,2 variante 
cu 10 rezultate.

• Astăzi la ora 18 va avea loc la 
Agenția Centrală Loto-Pronosport din 
Calea. Victoriei 9 tragerea din urnă 
a premiilor în obiecte acordate va
riantelor cu „0" rezultate de la con
cursul Pronosport nr. 28 din 13 iulie.

• Se aduce la cunoștința partici- 
panților că începînd cu concursurile 
Pronosport nr. 30 etapa de duminică 
27 iulie a.c. și Pronoexpres nr. 28 cu 
tragerea din urnă 30 iulie sînt obli
gați să treacă adresa completă scrisă 
citeț pe toate felurile de 
unice, indigoate etc.

• tragerea concursului 
nr. 27 va avea loc mîine 
Gheorgheni.

buletine fie

Pronoexpres
28 iulie la

ASUPRA
CONCURSULUI

27 IULIE 1958

AMĂNUNTE
MULUI
SPORT NR. 30 DIN

PROGRA- 
PRONO-

I. M.T.K.—- Ujpesti 
R P.U ) Pronostic
M.T.K. Ujpesti 
R.P.U). Pronostic 
a victoriei repurtate asupra lui Fe- 
rencvaros în ultima etapă M.T.K. por
nește în această întîlnire favorit. 
Pentru pronostic la pauză recomandăm 
I, X și pentru final 1.

III. Vasas—Ferencvaros
R.P.U.). Pronostic la pauză; 
J/așaș—Ferencvaros

Dozsa (camp, 
la pauză; II.
Dozsa (camp, 

final. Ca urmare

(camp.
IV.

(camp. R'.P.U.).

onospori
Pronostic final, lntîlnirea se anunță 
echilibrată, formațiile fiind de forțe 
egale. Se pare că Vasas și-a revenit 
în formă. Pronosticul la pauză nu 
poate Ii decît X în timp ce pentru 
final ar trebui trecut 1,2.

V. Csepel—tionved (camp. R.P.U.). 
Punctele puse în joc în această în

tîlnire au mare importanță pentru 
Honved în lupta finală pentru titlu. 
Iată de ce considerăm ca absolut ne
cesar alături de X să treceți și un 2.

VI. Tatabanya—Satgotarjan (camp. 
R.P.U.).

Echipa gazdă avantajată de teren 
are prima șansă în această întîlnire.

VII. Pecs—Szeged (camp. R.PU.).
Ultimele două clasate în clasamen

tul maghiar se întîlnesc într-o partidă 
decisivă care poate hotărî cine va 
rămîne în campionatul cat. 1.

Datorită avantajului terenului, Pecs 
pornește cu un ușor avantaj. Noi 
înclinăm spre 1, X.

Vili. Szombaihely—Diosgyor (camp. 
R.P.U.).

Ambele formații au suferit Infrin
ged în etapa de duminică 20 iulie. 
Cu toate 
gazde este mult mai mare decît a 
celei oaspe.

De aceea opiniem spre victoria e- 
chipei Szombathely.

IX. Dorog—Komlo (camp. R.P.U.). 
Pentru a scăpa de retrogradare, 

Komlo va trebui să degună maximum

acestea valoarea echipei

Problema împrospătării echipelor din 
categoriile republicane ale fotbalului 
nostru constituie obiectul unei preo
cupări speciale a federației de speciali
tate. Recent, Biroul Federal a luat o 
hotărîre de mare importanță în această 
privință. Regulamentul campionatului 
categoriilor B și C a fost modificat în 
sensul că începînd cu competiția pe a- 
nul 1958—59 echipele participante sînt 
obligate să folosească în formații un 
număr de jucători tineri pînă la 23 de 
ani inclusiv. Comunicarea oficială a 
acestei hotărîri sună astfel : „IN RE
GULAMENTUL CAMPIONATULUI 
CATEGORIEI B SI C A FOST IN
TRODUSA OBLIGATIVITATEA FO
LOSIRII JUCĂTORILOR TINERI 
PINĂ LA 23 ANI INCLUSIV, IN MO
DUL URMĂTOR : LA ECHIPELE DE 
CATEGORIE B — TREI JUCĂTORI, 
LA ECHIPELE DE CATEGORIE C — 
CINCI JUCĂTORI
CEL MULT 23 ANI.
REGULAMENTULUI 
GOARE ODATĂ CU 
PE ANUL 1958—59“.

Această modificare a regulamentului
Cît mai mulți antrenori bine pregătiți!

La începutul acestei luni, federația Mureș) și alții care vor să s« 
noastră de fotbal a organizat la Orașul dedice acestei profesiuni și au experien- 
Stalin un curs pentru instructori. In ță practică de teren. Faptul că au lucrat 
continuare, instructorii au participat la mult timp — ca jucători — sub îndru

marea atîtor antrenori i-a ajutat să-și 
însușească cunoștințe teoretice și prac
tice de mare ajutor în profesiunea da 
antrenor.

O recomandare (pentru examina
tori) : cît mai multă exigență față da 
acești jucători, mai cu seamă la exa
mene. Propunerile pentru acordarea ca
ii licării de antrenor să se facă în baza 
dovezii concrete a unei bune pregătiri 
din toate punctele de vedere, care se 
cere unor viitori educatori ai tineretiM 
lui sportiv.

Și o obligație (pentru viitorii antren 
nori) : să se dedice profesiunii de an
trenor cu aceeași dragoste cu care au 
practicat fotbalul și să activeze efectiv 
pe teren, depunînd toate strădaniile și 
cunoștințele lor pentru buna pregătire 
a fotbaliștilor.

Stalin un curs pentru instructori. In ță practică de teren. Faptul că au lucratorMItin H nrn , M t-1 !M o •-1 4- 1 .. I; . vi «
cursul de perfecționare inițiat, în ace
lași oraș, pentru antrenorii de categorie 
A și B. In toamnă, absolvenții cursului 
de instructori vor da examen de antre
nori.

Un prim fapt pozitiv: organizarea 
acestui curs. In fotbalul nostru se sim
te de mult nevoia lărgirii cadrelor de 
tehnicieni calificați. Numărul antreno
rilor este insuficient față de numărul 
echipelor, față de nevoile fotbalului. 
Sînt multe echipe — mai ales de cate
gorie orășenească, raională și regională 
— care nu au antrenori calificați.

Un al doilea fapt pozitiv: prezența 
multor foști jucători internaționali la 
acest curs. Ferenczi, Bartha (Oradea), 
Fl. Marinescu (București), Pereț, Ma
rinescu (Ploești), Rădulescu (Cluj), 
Mari (C. Turzii), Incze III (Tg.

După victoriile de
(Urmare din pag. 1)

6:06 (prin adăugarea lungimii am-de 6:06 (prin adăugarea lungimii am
barcațiunii, deoarece s-a plecat cu 
barca din pistă, 6:10) echipajul nos
tru de 8-4-1 intră în clasa valorică a 
finaliștilor de campionat european. 
Acest salt își găsește explicația în 
mare măsură și în întărirea formației 
cu Ștefan Pongratz și Radu Nicolae, 
pe locuri de mare importanță în 
barcă, respectiv șef de ramă (stroc) 
și nr. 7.

Echipajul de 4-ț-l a mers la va
loarea lui normală. Aceasta nu este o 
calificare care să-i micșoreze meritele 
ci dimpotrivă, care să i le sublinieze, 
deoarece în repetate ocazii. în condi
țiile marilor întreceri internaționale, 
componenții acestui echipaj sînt foar
te emotivi și nu dau randamentul 
conform posibilităților lor. Să sperăm 
că ceea ce au reușit ei duminică, la 
Snago\, nu va constitui un fenomen

la Snagov și Bled

de eforturi pentru a acumula cele I 
două puncte. Nu putem însă neglija I 
șansele echipei gazde și ca atare 
prevedem 1, 2.

X. Szekesfehervari Vasas—Kdbanyai 
Lombik (Cupa de Vară R.P.U.).

La această întîlnire, un rezultat de 
egalitate se conturează clar.

XI. Vaci S.E.—Petofi Budapesta 
(Cupa de Vară R.P.U.).

Victoriile repurtate pînă acum, si
tuează formația Vaci ca una dintre 
cele mai bune echipe din Cupă. Deși 
întîlnește un adversar dificil, credem 
că nu poate scăpa victoria.

XII. Delbudai Spartakus—Elore Bu
dapesta (Cupa de Vară R.P.U.).

Fiind vorba de un meci între două 
echipe din Budapesta întîlnirea o 
considerăm deschisă oricărui rezultat.

PRONOEXPRES.
Astăzi este ultima zi in care vă 

mai puteți depune buletinele pentru 
concursul Pronoexpres nr. 27. După 
cum - - — ----- ‘............................ ‘
concurs

. 27. După 
pentru acest 

categoriei I-a 
categoria Il-a 
reamintim că 

vor trage din

anunțat 
reportați 

iar pentru 
Totodată vă 
concurs se 

numere de rezervă în loc 
se vor acorda șase cate-

s-a mai 
sînt 

250.000 lei, 
120.815 lei. 
și la acest 
urnă două 
de unul și 
gorii de premii în loc de trei. Cît 
despre valoarea acestor premii, cre
dem că nu mai este neveie să vorbim. 
Ele depășesc mii și chiar sute de mii 
lei.

Depuneți deci și dumneavoastră cît 
mai multe variante pentru a obține 
premii de valoare.

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

izolat, ci începutul ttnei obișnuințe.' 
Merită a fi subliniat, Iii aceasta probă,' 
și saltul valoric al echipei R.P.R. IU 
alcătuită în ultimul moment, care s-a 
apropiat la 4 sec. de învingători, față 
de o medie de 10—11 sec. care-i des
părțea pînă acum. Și la 2+1 s-a în-’ 
registrat un fenomen asemănător: a 
doua garnitură a țării noastre s-a 
situat de asemenea pe locul II în fi
nală, mult mai aproape de cîștigători 
decît reușea s-o facă anterior. Intre 
Kurecska—Vereș și Sehovitz—Riffelt 
diferența era de obicei de circa 15 
sec., în timp ce duminică ea a fost de 
numai 8,6 sec. Această apropiere va
lorică între echipajele prime și se
cunde constituie îmbucurătorul semn 
al înmulțirii cadrelor de canotori frun
tași de categorii apropiate. O men
țiune pentru timpul cîștigătorilor și 
in proba de 2+1, timp de ridicata 
valoare internațională.

Fără îndoială, primele merite pentru 
aceste succese revin canotorilor. Va
loarea lor tehnică, puterea lor de 
luptă și-au găsit răsplata în succesul 
deplin repurtat. Trebuie însă să acor
dăm felicitările cuvenite și celor care 
s au îngrijit, zi de zi, de pregătirea 
vîslașilor noștri, antrenorii Zoltan Be- 
nedek (C.C.A,), și Francisc Cerhati 
(Dinamo), a căror colaborare cu an
trenorul federal C, Florescu s-a dove
dit fructuoasă.

Și pentru că nici bucuriile nu vin 
niciodată... singure, telefonul ne-a 
adus duminică seara, după întoarcerea 
de la Snagov, vești din cele mai bune 
și de la Bled. In cadrul concursului 
internațional ce se organizează tradi
țional în această frumoasă localitate 
slovenă, reprezentantele noastre au 
reconfirmat valoarea canotajului aca
demic feminin romînesc, cîștigînd toa
te probele la care au participat. Scriem 
despre aceasta nu pentru a repeta un 
lucru de acum cunoscut, ci pentru a 
sublinia meritul vîslașelor care an 
știut să treacă peste condiții grele de 
concurs, pentru a duce culorjje țării 
Ia victorie. Ele au învinși atît oboseala 
unei călătorii de două zile și doui 
nopți cil trenul, cît și handicapul pro’ 
vocat de folosirea unor ambarcațiuni 
și rame cu care nu erau obișnuite și 
cu care nu avuseseră timpul să se a-' 
comodeze.

In concluzie, aceste două compel 
tiții internaționale i-au găsit pe eanS 
torii noștri în plină formă. Acest 
lucru ne bucură, dar nu ne poate re-' 
ține să-i facem atenți atît pe sportivi 
cît și pe antrenori că aceeași formă 
(dacă nu chiar una superioară) tre? 
buie realizată în a doua jumătate a 
lunii august, la campionatele euroH 
pene.



Echipele masculine de volei 
Știința lași și Voința București 

au promovat în prima 
categorie a țării

« Odată cu etapa de duminică a 
luat sfîrșit întrecerea echipelor de 
volei din prima serie a campionatului 
categoriei B. Rezultatele înregistrate 
(majoritatea partidelor s-au terminat 
cu 3—2) dovedesc dîrzenia cu care 
echipele și-au disputat atît primul loc 
în clasament, cît și evitarea retrogra
dării, In urma unui joc Irunios Ști
ința Iași, întrecînd la Suceava pe Vo
ința Suceava cu 3—0, a cucerit drep
tul de a activa în sezonul viitor în 
prima categorie a țării. Alte rezultate 
ale ultimei etape: Feroviarul Con
stanța—Voința Bacău 3—2, Aurul Ne
gru Ploești—C.S. Snagov 3—2. Cla
samentul final arată astfel:
1. Știința Iași
2. Feroviarul Constanța
3. Voința Bacău
4. Aurul Negru Ploești
5. Politehnica Or. Stalin
6. știința Galați
7. Voința Suceava
8. C. S. Snagov

14 10 4 38 18 24
14 10 4 38 21 24
14 9 5 33 21 23
14 8 6 31 2G 22
14 8 6 30 28 22
14 6 8 26 32 20
14 3 11 13 38 17
14 2 12 13 38 16

In seria a doua deși mai sînt de 
disputat două etape, Voința București 
nu mai poate pierde dreptul de a juca 
și ea în prima categorie. Duminică, 
Voința a întrecut Utilajul Petroșani 
cu 3—1 (8—15, 15—3, 15—7, 15—5) 
după un meci destul de Irumos. Iată 
clasamentul la zi: 
1. Voința București 14 13 1 40: 8 27
2. Dinamo Tg. Mureș 15 IO 5 37:29 25
3. Știința Timișoara 14 9 5 36:24 23
4. Utilajul Petroșani 14 7 7 29:27 21
5. Stejarul Rm. Vîlcea 14 7 7 28:29 21
6. Dinamo Oradea 14 6 8 28:31 20
7- Casa Ofițerilor 

Timișoara 14 5 9 19:35 19
8. Dinamo Baia Mare 14 4 10 20:36 18
9. Dinamo Cluj 15 3 12 20:38 17

(Dinamo Cluj are un punct mai
puțin pentru că nu s-a prezentat la 
un meci).

© Zilele trecute s-a înapoiat de la 
Budapesta echipa Voința București 
care, întărită cu cîțiva jucători de la 
Voința Bacău, a participat la un 
turneu internațional organizat fn 
cinstea aniversării a 10 ani de la or
ganizarea cooperației meșteșugărești 
în Ungaria. Iată rezultatele echipei 
noastre: Vdința—D H j\K. Leipzig
(campioana R. D. Germane) 3—2, 
Voința—Budapesta (a cincea 
în campionatul maghiar) 3—2, Vo
ința—Spartactis Budapesta (a doua 
în campionatul maghiar) 1—3. 
Turneul a fost cîștigat de D.H.f.K. 
Leipzig cu 4 puncte (setaveraj 8:7), 
urmată de Voința tot cu 4 puncte dar
setaveraj 7:7.

Csiegoria 8 la basci»!
In «tapa de d umanii că a campiomatu- 

lui categoriei B la baschet masculin 
s-au înregistrat următoaTeie rezultate: 
SERIA I-a: Voința Rm. Vîlcea — Vo
ința Tg. Mureș 42—75 (18—37); SERIA 
A II-A: Știunța Craiova — C.S.A. Ba
cău 68—38 (3C—20), Politehnica Orașul
Staldn — C.S.M. Rădăuți 62—54 (28—30), 
Farul Constanța — Progresul Roșiorâl 
de Vede 51—33 (24—8). lin -clasamente
conduc: Voința Tg. Mureș în seria
l-a și știința Craiova în scria a H-a.

Noile norme de clasificare sportiva la lupte
MAESTRU

— Sâ ft cîștigat de două ori conse
cutiv sau de 3 ori alternativ în decurs 
dc 5 ani titlul de campion R.P.R. și 
să fi făcut parte din echipa R.P.R. de 
două ori.

— Să se fi clasat de 3 ori consecu
tiv pe locul II la campionatul R.P.R. 
individual seniori, obținînd și 4 vic
torii internaționale, asupra unor lup
tători din echipele reprezentative de 
țări.

— Să se fi clasat de două ori con
secutiv pe locul I la una din cele 8 
categorii de greutate în cadrul cam
pionatului R.P.R. de lupte pe echipe, 
cîștigînd 75% din întîlniri și să fi 
cîșfigat în acest timp odată titlul de 
campion R.P.R.

— Să fi obținut 10 victorii interna
ționale asupra unor luptători străini 
din reprezentative de țări.
CATEGORIA I

— Să fi cîștigat odată titlul de cam
pion R.P.R.

— Să fi obținut o victorie asupra 
unui campion R.P.R. pe anul în curs 
și 3 victorii asupra unor luptători de 
categoria a Il-a.

—• Să fi obținut o victorie asupra 
unui finalist (loc II-III în Campiona
tul R.P.R. individual seniori) și 6 vic
torii asupra unor luptători dc catego
ria a Il-a în curs de un an.

— Să fi obținut în cursul unui an 
5 victorii asupra unor adversari de 
categoria I.

—■ Să se fi clasat pe locul II sau III 
la finala campionatului R.P.R. la o 
categorie de greutate, obținînd cel pu
țin 4 victorii în cadrul etapei finale.

Intîlnirea de natație R.P, Romînă— R.P. Polonă
Industria Lînei Timișoara și CFR Cluj conduc în categoria 8 la polo

La sfîrșitul acestei săptămîni, natația romînească va avea dc făcut 
față unui dificil examen: intîlnirea internațională cti puternica reprezen
tativă a R.P. Polone, care va prilejui o bună verificare a stadiului de pre
gătire al înotătorilor înaintea campionatelor europene de la Budapesta.

In vederea acestor întreceri, am bele reprezentative au făcut intense 
pregătiri, ale căror roade le-am văzut în decursul săptămînilor trecute. 
E suficient să ne amintim de nume roasele recorduri republicane, — 
unele dintre ele de valoare europeană, — doborîte de sportivii noștri în 
concursul de la 12—13 iulie.
Intîlnirea va cuprinde întreceri do 

înot, sărituri și polo pe apă. La înot 
componență selecționatelor se vor 
întrece în următoarele probe: FEMEI: 
100 m. liber, 200 m. spate, 200 m. 
bras, 400 m. liber, 100 m. fluture, 
100 m. bras, 100 m. spate; BARBAȚI: 
100 m. liber, 200 m. spate, 100 m. 
bras, 100 m. fluture, 400 m. liber, 
1.500 m. liber, 100 m. spate, 200 m. 
bras, 200 m. fluture. Săriturile se vor 
efectua de la trambulina de 3 m. și 
de la platformă, iar meciul oficial de 
polo se va desfășura sîmbătă, urmînd 
ca duminică seara să aibă loc o a 
doua întîlnire, de astădată amicală. 
In fiecare probă de înot și sărituri 
cele două selecționate vor prezenta 
cîte doi reprezentanți, iar la ștafete 
o echipă. Clasamentul pe națiuni va 
fi întocmit după următorul punctaj 
pentru probele individuale: 5—3—2—1, 
iar pentru ștafete și partidele de 
polo punctajul se va face după cri
teriul 10—6. Precizăm că concursul 
va începe sîmbătă de la ora 17,30 și 
va continua duminică de la ora 16,30; 
fiind completat cu demonstrații de 
înot artistic, care s-au dovedit mult 
apreciate de spectatori. Oaspeții sînt 
așteptați să sosească în cursul zilei 
de joi, cînd va avea ioc și ședința 
tehnică.

Juniorul Emil Voicu, proaspătul record mau al probei de 200 m liber seniori, 
va fi unul din componența echipei noa sire reprezentative în meciul cu !{. P. 

Polonă

— Să fi obținut în cursul unui an 
10 victorii asupra unor adversari de 
categoria a Il-a.

— Să fi făcut parte în decursul unui 
an de două ori din echipa R.P.R. în 
întîlniri internaționale și să fi obținut 
o victorie.
CATEGORIA A Il-a

— Să fi obținut în decursul unui an
2 victorii asupra unor adversari de 
categoria I sau maestru.

— Să fi obținut în decursul unui an
3 victorii asupra unor adversari de 
categoria a IlI-a și una asupra unui 
adversar de categoria a Il-a.

— Să fi obținut 8 victorii asupra 
unor adversari de categoria a IlI-a. 
CATEGORIA A IH-a

— Să fi obținut în cursul unui an
3 victorii asupra unor adversari de 
categoria IlI-a.

— Să fi obținut în cursul unui an 
1 victorie asupra unui adversar de 
categoria, a 111-a și una asupra unui 
adversar' de categoria a Il-a.

— Să fi obținut în cursul unui an
4 victorii asupra unor adversari ne
clasificați și o victorie asupra unui 
adversar de categoria a. IlI-a.

_— Să se fi clasat pe locul I la cam
pionatul raional obținînd cel puțin 
4 victorii.
JUNIORI

— Să fi obținut într-un an 3 victorii 
în competiții rezervate juniorilor. 
NOTA

1. In toate cazurile nu se iau în corn 
siderație victorii obținute, prin nepre* 
zentarea adversarilor.

2. O victorie asupra unui adversar

IN CATEGORIA B LA POLO...

...rezultatele înregistrate duminică nu 
au influențat prea mult clasamentul 
seriei a Il-a, în care C.F.R. Cluj, E- 
ternit Oradea și C.F.R. Arad conti
nuă să fie neînvinse. In seria I, în 
schimb, și-au păstrat locurile doar 
Voința Oradea și Feroviarul Timi
șoara, restul formațiilor șchimbîndtt-și 
în permanență locurile. Deocamdată, 
fruntașă este echipa Industria Lînei 
Timișoara, dar Voința Timișoara și 
Metalul Cluj au cîte un meci mai pu
țin jucat. lata de altfel rezultatele de 
duminică și clasamentele la zi :

SERIA I

Progresul Gospodării București — 
Feroviarul Timișoara 11—3 (4—2);
Voința Oradea — Metalul Cluj 2—2 
(1—1); Textila Lugoj — Industria 
Lînei Timișoara 2—7 (2—3).

CLASAMENT

1. Ind. Linei Timișoara 4 3 0 1 37: 9 6
2. Metalul Cluj 3 2 1 0 15: 6 5
3. Voința Timișoara 3 2 1 0 23:18 5
4. Progresul Gosp. Buc. 4202 27:19 4
5. Textila Lugoj 3 111 12:15 ?
6. Voința Oradea 4013 11 28 1
7. Feroviarul Timișoara 3003 3:33 0

de categorie superioară este asimilată 
cu două victorii asupra unor adversari 
de categorie proprie.

3. Două întîlniri egale (nule) sînt 
asimilate cu o victorie.
CONFIRMAREA

— Să obțină în următorii 2 ani 4 
victorii asupra unor adversari din ca
tegoria proprie (cîte două în fiecare 
an).

FAZA ORASENEASCA A CAMPIO
NATULUI DE JUNIORI LA CAIAC- 

CANOE
Sîmbătă și duminică s-au desfășu

rat pe lacul Herăstrău întrecerile fazei 
orășenești a campionatului republican 
ăe juniori la caiac-canoe. Rezultate: 
c. I 5000 m: I. Lipalit (Dinamo} 38:32.3; 
c. 2 5060 m: V. Gâzi — D. Mocan-u 
(Dinamo) 31:05,9; k. 1. 5099 m.b.; D. Di- 
nescu (Dinamo) 26:50.9; k. 1. f. 580 in: 
Doina Rațiu (Dinamo) 2:43.0; k. 2 f. 
900 m : E. Niculescu — Ioanovici (Di
nam-o) 2:49.0; a. 4 f. 500 m: Dinamo 
2:20.6; c. 2 1000 m: Wittmer — Răsă- 
cleanu (Dinamo) 5:00.6; c. 1 1'000 m: 
D. Vișinea-nu (Dinamo') 5:13.4; k. 1 b. 
500 'in: A. Tarță (Dinamo) 2:28.0; k. 4 
1?.: Dinamo 2:53.5; k. 2 b. 500 m: 
Istrate — Argintară (Victoria) 2:18.6.

Clasament general: 1. Dirnauno, 2.
Rapid, X Reoolita, 4. Victoria., 5. Pro
gresul, 6. vcC-nița, 7. Construclorul.

UN REUȘIT CONCURS 
MOTOCICLIST

REȘIȚA . 20 (prin telefon). Dnominică 
s-a desfășurat în localitate ■ un reușit 
concurs motociclist c?e viteză pe circuit 
dotat cu „Cupa OțelariK)r“. Da între
ceri au participat 28 alergători din 
București, Timișoara, Arad, 'Oradea și 
Feșița. „Cupa Oțel>arllo-r“ a revenit e- 
chipei Voința Timișoara cu 22 p, ur
mată de Rapid București 20 p.t Meta-

SERIA A II-A

Rapid Cluj — Voința Tg. Mureș 
2—3 (0—0); Progresul Cluj — CFR 
Arad 2—4 (1—0); TCH București — 
CFR Cluj 4—8 (1—5).

CLASAMENT

1. C.F.R. Cluj
2. Etennut Oradea
3. C.F.R. Arad
4. T.C.H. București
5. Voința Tg. Mureș
6. Progresul Cluj

7. Rapid Cluj

4 4 0 0 2Gî 8 F
3 3H 38:2 6
3 30 0 Î3: 5 î 
3102 11:25 2

3 1 0 2 6:16 2
4001 6:26 0
4004 4:22 0

Campionatul republican 
de zbor fără motor

De cîteva zile se desfășoară pe aero
portul aeroclubului regional Pitești, 
campionatul republican de zbor fără 
motor. Condițiile atmosferice neprielni
ce au făcut ca unele probe să nu se 
desfășoare cu regularitate. După pri
mele zile de concurs se poate aprecia 
că întrecerea planoriștilor este foarte 
echilibrată. La concurs participă și doi 
sportivi (hnre Haray și Gabor Katraș) 
din R. P. Ungară. Spre deosebire dc 
trecut, anul acesta participă la concurs 
mulți elevi antrenamenfiști care, în 
multe probe, se ridică la valoarea in
structorilor.

Iată clasamentul probei de sîmbătă : 
(115 km. dus-întors) : 1. Gh. Gîlcă 
(R.P.R.) 2. Ovidiu Popa (R.P.R.) 3. 
Gabor Katraș (R.P.U.).

Decatlonul trebuie scos din mediocritate*...
Prin complexitatea probelor ce-1 al

cătuiesc, decatlonul se ridică cu mult 
peste țoale celelalte întreceri atletice. 
Și nu este uff lucru cîtuși de puțin 
ușor să selecționezi pentru' această 
probă pe cei mai buni atleți pe care 
— antrenîndu-i cu toată atenția — să-i 
poți face apoi să concureze cu succes 
în fiecare din cele zece probe, atît de 
diferite una de alta, cum sînt: 100 m, 
săritura în lungime, aruncarea greu
tății, săritura în înălțime, 400' m (în 
prima zi), 110 m garduri, aruncarea 
discului, săritura cu prăjina, aruncarea 

I suliței și 1.500 m (în ziua a Il-a).
Poate că și din acest motiv, numă

rul specialiștilor noștri în decatlon 
este atît de redus. Cu multă bunăvoin
ță putem socoti ca specialiști ai decat
lonului pe: Victor Cincă (care a absen
tat la recentele campionate republica
ne, fiind plecat în Polonia), Alexandru 
Dincă, Ion Mesaroș, Metodic Tranda- 
fiîov și Sorin loan. Aceștia, de bine 
de rău, se pregătesc să facă față aces
tui complex de probe, deși fiecare din
tre ei acordă o atenție mai mare în 
antrenamentele lor doar unui grup 
redus de probe la care ei participă în 
mod obișnuit în celelalte concursuri 
(Cincă la lungime, înălțime și 110 m. 
g.; Dincă la 110 m. g. și lungime; 
loan la lungime și 110 m. g.; Trânda- 
filov la prăjină etc). In schimb, cei
lalți „decatlonișii“ nu au nici măcar 
această pregătire sumară și se mulțu
mesc doar cu antrenamentele făcute 
pentru probele în care ei sînt specia
liști: Vorovenci (greutate și lungime), 
Gîrleanu (prăjină), Mărășescu (înăl
țime și lungime) etc.

Experiența înaintată a marilor per
formeri ai decatlonului din străinătate 
ne arată cît se poate de convingător 
că aceștia se antrenează pentru decat
lon de-a lungul întregului an și că în

Iul București 10 p.; I. C. Ara-d 10 p. ș.a. 
Iată învingătorii curselor: 125 etne -r 
I. Wilms (Voința Timișoara); 150 cmc 
(fentei) — Maria IMesou (Metalul Bucu
rești); 25® cmc — Otto WMeom (Voin
ța Timișoara); 350 cmc — Otto Wiilccm;

500 cmc — N. Buescu (Rapid Bucu
rești); pînă la 250 cmc curse — Otto 
Wtlcom; pînă la sso cmc curse — C. 
Butnaru (Rapid București).

V. Dobrescu — corespondent

UN NOU RECORD MOTONAUTIC 
SI O REUȘITA DEMONSTRAȚIE DE

GLISOARE TIP SPORT
Duminică dimineața, mi uiți dintre 

spectatorii care aveau să urmărească 
peste cîteva ore finalele „Regatei S'.ma- 
gov“ se adunaseră pe tribuna de la 
„malul tăiat*' pentru a asista la o In
teresantă întrecere mctonautică. Un 
grup de 6 glisoare tip sport (ambarca
țiuni n-urnite în mod... familiar „pa
puci") au luat startul într-o tenta

Două noi cluburi 
sportive in Capitală: 
Consiructorul $i Wla

La sfîrșitul săptămînii trecute, nu
mărul cluburilor sportive din Capi
tală s-a mărit cu încă două, prin 
constituirea cluburilor Constructorul 
București și Voința București. Noile 
cluburi sportive își propun să ducă 
o activitate susținută pentru pregă
tirea de sportivi fruntași, pentru în
tărirea organizatorică a secțiilor. 
Astfel, în referatul prezentat la con
stituirea clubului sportiv al muncito
rilor din construcții — Constructorul 
București (președinte: tov. Mihai Sli
der, vicepreședinți : tov. Iosif Kober 
și Adalbert Harap, secretar : tov. 
Nelu Rubin) — s-a subliniat necesi
tatea întăririi secțiilor pe ramură de 
sport, prin ajutorul ce se va da co
lectivelor sportive și secțiilor de ti
neret din care clubul va selecționa și 
promova pe cei mai buni sportivi.

Și sportivii din ramura cooperației 
meșteșugărești și-au constituit clu
bul sub culorile căruia se vor între
ce de acum în competiții sportive. 
Noua conducere a clubului Voința 
București (președinte Gh. Bălan, vi
cepreședinți Martin Mihu și Iosif Du
mitru, secretar A. Stănculescu) este 
hotărîtă ca pînă la sfîrșitul anului 
1958 să atragă cel puțin 1000 mem
bri activi și să rezolve problemele 
importante care stau în fața noului 
club: dotarea secțiilor cu materiale 
tehnice și baze sportive corespunză
toare, asigurarea de antrenori califi
cați precum și formarea unei educații 
sănătoase a sportivilor.

pregătirea lor urmăresc să se dezvolt 
în TOATE CELE ZECE PROBE. Toc 
mai de aceea și rezultatele lor sînt atî 
de bune. Din păcate, atleții noștri n: 
și-au însușit decît foarte puțin din ex 
periența fruntașilor mondiali ai decât 
Ionului, și, ca o consecință directă, re 
zultatele lor sînt încă nesatisfăcgtoari 
Numai cu un antrenament sumar, aș 
cum îl fac cei mai mulți, nu pot fi ot 
ținute rezultate cît de cît mai răsărit. 
Tocmai dc aceea, decatlonul este prob 
Ia care am rămas cel mai muh i 
urmă, Ia care sînt.em încă departe c 
rezultatele ce se obțin, în mod norma 
în lume.

Dar. mai există și a'te aspecte. C 
o curiozitate (I?) aproape că nu a 
xistat campionat republican de deca 
Ion, în ultimii ani, fără ca noi : 
tiu fi dezbătut mereu aceleași problem 
Cu riscul de. a ne repela, le vom re 
duce și acum în actualitate: anlr 
noștri nu se ocupă de pregătirea 
decatlon a elevilor lor; forurile roi 
petenie nu organizează intr-un an de: 
un singur concurs de decatlon (cai 
pionatul republican) și sărăcia aceas 
de concursuri are un efect de-a arep 
negativ asupra pregătirii decatloniș 
lor noștri: lipsesc concursurile interi 
ționale pentru dccattonișt'. (doar înf. 
cerea din cadrul Balcaniadei nu pot 
satisface nevoile); lipsesc cu desăv 
șire concursurile „pregătitoare", ci 
poate că n-ar fi nevoie să fie orga 
zale cu zece probe, ci cu 5, 6 sau 
din probele decatlonului etc.

Sperăm ca problema decatlonului 
fie pissă mai ser'ps fn discuție, că 
va trece de urgență la măsuri concn 
în așa iei îneît să nu mai aștept 
campionatul din 1959 pentru a const 
și atunci aceleași lipsuri...

ROMEO VILAR7

tivă de record. Două dintre ele au r 
ș.lt timpuri sub vechiul record: 1. ' 
Spița 47,5 sec.; 2. M. Untaru 47,7 ; 
Media orară realizată de primul cls 
este de 75 km., el întrecînd veci 
record deținut de A. Dând eseu ci 
km. Menționăm că glisoarele, doi 
cu motoare din R. D. Germană, 
fost fabricate la I.F.I.D. Reghin.

A urmat un concurs demonstra 
pe trei manșe a cîte cinci tuire 
10*80 m. In prima manșă rezuitatu 
fost: 1. Gh* oristescu 2. Gh. SiPiță 
A. Da>n>d>csca. Manșa a doua: 1. 
Sipiiță 2. Gh. C^iistiescu 3. Petrov 
Manșa a treia: 1. Gh. Spdță 2. 
Crisîescu 3. A. Dandescu. Clasau 
general: 1. Gh. Spdță 2. A. Damdr 
3. Gh. Cristescu.

SCURTE ȘTIRI DE FOTBAL
© Consfătuirea antrenariloir din < 

ffoidîle A șii B, precum și evdden 
la echipe de alte cat©g>oiritl, va avea 
fla 26 șii 27 iulile la Orașul Stalin, <1 
încheieirea cursului de p-erfecțio* 
care se ține în. pre-zent în același < 

i3ț Da Orașul Stalin au avut ioc 
miiîdcă două întîinîrl între echipe 
antrenori: Provincia — Bueu
(pînă la 40 de ani) 4—3 (2—3).
marcat: Vacz! (2), Pop Alex., F 
IU, si respectiv Amb.ru (2) și Bă 
București — Provincie (peste 4-0 
ani) 2 (3—4)). An marcat: ploiești 
(2), Cană și Bairatki, respectiv Sch 
și Sdivăfț. -------------------------

Amb.ru


Actualități sovietice €u ocazia sărbătorii sale naționale
Record european în bazinul Lujniki <<

înotătorilor sovietici. L. Kolesnikov» 
din Moscova a înotat 200 m. brăsy 
în 2:39,3 ceea ce reprezintă nu nu- y 
mai un record al Uniunii Sovietice,» 
ci și al Europei. Noul (recordmane* 
are 21 ani și numele său a apărut/ 
abia de curînd în tabelele celor mai» 
buni înotători din Uniunea Sovietică, y 
El s-a făcut cunoscut cu ocazia ultimei» 
Spartachiade republicane a Kazahsta-0 
nului, cu care prilej a stabilit primuly 
său record: 2:47,8. Z

Tinerii se fac remarcați în acestey 
întreceri de la bazinul Lujniki. 13y 
participante au coborît sub 3:10,0 pe?. 
200 m. bras, iar alte 12 au obținuty 
categoria I la 100 m. liber. z

In sîmbăta care a trecut tribunele 
bazinului de înot de la stadionul 
central „V. L Lenin" din Mos

cova au fost din nou pline pînă la 
refuz. Fapt explicabil, ,deoarece în 
acea zi începeau campionatele de 
natație ale Uniunii Sovietice. Mare 
era și numărul participanților, aceasta 
fiindcă pentru prima oară în progra
mul competiției s-au inclus și pro
bele campionatelor de juniori. Fie
care echipă cuprinde nu numai îno
tători seniori, ci și sportivi 
de 13—16 ani.

Chiar de la început, în 
fost înregistrate rezultate 
care au demonstrat clasa

în vîrstă

serii, au 
excelente, 
înaltă a

O expoziție permanentă a sportului sovietic
Ex poziția „Cultura fizică și spor

tul in U.R.S.S.", care a fost inau
gurată anul trecut la stadionul cen
tral „V. I. Lenin” din Moscova, a 

' primit noi exponate. Printre acestea 
\ se numără și marea cupă de argint, 
ciștigată recent de maeștrii 
de lupte libere la competiția 
țională de la Sofia.

Expoziția întrunește peste 
trofee și premii cucerite de 
din U.R.S.S. la diferitele 
intarnaționale. Dintre ele, 
tenția in mod deosebit o 
fildeș lucrată în filigran, 
anexate alte 27 sfere din 
mai mici 
ceasta

sovietici 
interna-

2000 de 
sportivii 

concursuri 
atrage a- 
sferă din 
care are 

ce in ce 
ce se rotesc continuu. A- 

este o minunată operă de artă

la care au muncit trei generații de, 
maeștri ai artei chineze. Ea a fost' 
dăruită baschetbaliștilor sovietici de\ 
cutre sporiivii chinezi. <

Printre darurile aduse recent din' 
S.U.A. de sportivii sovietici figu-' 
rează si „Luleaua păcii" care a fosi< 
oferită sportivilor din U.R.S.S. de 
șeful unui trib indian. ,

Expoziția oglindește istoria și rea-< 
Uzările sportului sovietic. Ea infăți-\ 
șează dezvoltarea relațiilor sportivi-, 
lor" sovietici 
țări. O mare 
viile sportivilor 
ale lumii.

cu sportivii celorlalte < 
hartă prezintă călăto-\ 
sovietici in 57 de țări-

(Agerpreș)

Se întrec sportivii asociației „Trud"
200 de echipe de volei și baschet 

anarținînd colectivelor sportive din 
și școli au luat parte 

preliminare pentru 
asociației sportive 
săptămîna trecută

î prinderi 
la jocurile 
pionatul regional al 
„Trud" desfășurate 
la Saratov.

Întrecerile finale 
timp de patru zile, 
loarte dîrze. S-au

carn-

s-au desfășurat 
Iurtjizînd dispute 
întrecut voleiba

liști și baschetbaliști din orașele Sa
ratov, Volks, Engels, Balașov, Kras-

noarmeisk precum și alte localități și* 
raioane. (

Întrecerile de volei — atît la băr-< 
bați c.ît și la femei — s-au încheiat* 
cu victoria echipelor gospodăriei a-, 
gricole de stat din • Saratov. La ba.s-< 
chet au cîștigat echipele raioanelor* 
Stalin (femei) și Frunze (bărbați)..

Formațiile învingătoare 
trofeul challenge și diplomele consi- 
liului regional al asociației sportive' 
„Trud".

au primit

><■

i lunile de vară, apele canalului Mos cova sirit adesea străbătute de ambar
cațiuni cu motor, care participă la numeroase competiții.

Acum 35 de ani, in vara lui 1923, 
al i anul Ottavio Bottechia îmbrăca tri- 
>ul galben în prima etapă Paris — 
? Havre ca apoi să nu-l mai cedeze 
ci unui alt adversar pe întreg parcursul 
irului Franței, pînă în ultima etapă,
• care avea s-o eîștige la sprint în 
ta parizienilor extaziați... Era epoca 
ctoriilor absolute în cea mai lungă 
■mpetitie ciclistă. cind campionii dă
deau o superioritate incontestabilă, 
tradiție s-a creat in acest sens și ea 
fost continuată și după război, prin 
mptoni ca Bartali, Coppi, Bobet. Di
nele ediții ale Turului Franței au 
monstrul însă o nivelare a valorilor. 
:tăzi. Turul nu se mai ciștigă detașat, 
cloriile se construiesc cu trudă din 
cuncie și zecimi de secunde. Charly 
iul și-a cucerit tricoul galben abia
penultima etapă, cind mulți nu cre

au să-l mai vadă învingător.
Ciclismul profesionist nu mai are 
Vii campioni de altă dată... Și fiindcă 
-i are, patronii Tururilor au grijă 
■i... fabrice. Lucrul pare simplu, mai 
s pentru o echipă ca aceea a Fran
cate pe lingă cicliștii reprezentati-

• mai beneficiază de aportul zecilor 
rutieri din selecționatele regionale.

-jiul devine subordpnai unei singure

Caravana 
a ajuns 

„vedete" — ciclistul desemnat ca pro
babil cîștigfitor, — restul rutierilor 
avi nd doar funcția de cărători de apă 
și furnizori ai roților de schimb.

Pentru ediția 1958, unul din patronii 
Turului, binecunoscutul Marcel Bidot, 
îl desemnase pe Jacques Anquetil ca ve
deta nr. 1. Acestuia îi trebuiau oferite 
toate avantajele și — pe parcurs — 
Bidot n-ar fi privit bine „imixtiunea" 
vreunui alt francez (chiar din națio
nală) în locurile fruntașe. Mentalitatea 
aceasta este ilustrată perfect de un caz 
petrecut în 1956, cind Andre Darrigade
— pe atunci un nume puțin cunoscut
— reușise performanța de a cîșliga tri
coul galben în primele etape. Bidot 
nu-l voia însă pe Darrigade... El a in
terzis formal ajutorarea sa și cind li
derul Darrigade a rămas în pană la 
cîțiva kilometri de Toulouse, toți coe
chipierii au trecut pe lingă accidentat 
fără să se uite măcar la el. Moravuri 
tipice pentru climatul ciclismului pro
fesionist, pentru întreg sportul din ță
rile capitaliste.

Deci Anquetil trebuia să eîștige Tu
rul 19581 Socotelile de acasă nu s-au 
potrivit însă cu cele din tirg„. Vedeta 
aleasă n-a reușii să promoveze la con-

Salut frățesc poporului polonez!
Astăzi, 22 iulie, Polonia populară este în sărbătoare. 

Pe străzile Varșoviei și Gdanskului, Cracoviei și Wro- 
•clawului, pe ulițele satelor poloneze, răsună cintecele de 
bucurie ale poporului, care sărbătorește 14 ani de la 
eliberarea patriei. Acum 14 ani, pe primele teritorii po
loneze eliberate de trupele sovietice, forțele democrat- 
Tevoluționare ale Poloniei, în frunte cu partidul clasei 
^muncitoare, au creat Comitetul polonez de eliberare na
țională — primul guvern de muncitori și țărani din is
toria poporului polonez. La 22 iulie 1944 acest Comitet 

^a proclamat „Manifestul către poporul polonez", des- 
Thizînd un capitol nou și luminos în viața Poloniei.
■ Războiul, anii cruntei ocupații hitleriste, pricinuiseră 
’Poloniei mari pierderi materiale și umane. Orașe întregi, 
'între care și Capitala țării, zăceau îngropate sub ruine. 
■Dar nimic n-a putut stăvili elanul cu care poporul po- 
.lonez a pornit uriașa operă de reconstrucție națională. 
De la un an la altul se schimba 
boiului erau vindecate, se ridicau 
sute de noi obiective industriale, 
unei puternice economii socialiste.
■dustrială a Poloniei este de 5 ori mai mare decît în 
, 1938, iar potrivit planurilor preliminare, în următorii 
'șapte ani, adică pînă în 1965, ea va crește de 10 ori 
în comparație cu aceeași dată. In lupta sa pentru înlă
turarea distrugerilor cauzate de război, pentru lichida
rea înapoierii economice a țării, pentru construirea noii 
•orînduiri sociale, poporul polonez nu a fost singur. El a 
^simțit în permanență sprijinul Uniunii Sovietice și al 
celorlalte țări din lagărul socialismului. „O importanță

• deosebit de mare o are pentru noi alianța și prietenia 
frățească cu Uniunea Sovietică, a arătat intr-un recent 
discurs tovarășul W. Gomulka, prim-secretar al C.C. al

• P.M.U.P. Fără ajutorul în credite al Uniunii Sovietice, 
Tară mașinile și mijloacele de producție sovietice, fără 
comerțul cu Uniunea Sovietică nici nu ar fi putut fi 
•vorba astăzi ca în Polonia populară volumul producției 
^industriale să sporească de cinci ori, nu am fi avut 
'Nowa Huța și multe alte întreprinderi industriale..."
, Intre poporul polonez și poporul romîn s-au statorni
cit, după cel de al doilea război mondial, relații de 
’sinceră și trainică prietenie, izvorîte din deplina comu
nitate de țeluri și interese, din eforturile comune pentru 
Jconstruirea socialismului. Unul din aspectele caracteris
tice ale acestor legături prietenești îl constituie și co-

fața țării. Rănile răz- 
orașe și cartiere noi, 
Au fost puse bazele 
Astăzi, producția in-

Campionul european Janusz Sidlo.unul dintre cei. 
mai iubiți sportivi ai Poloniei

laborarea rodnică pe tărim sportiv dintre cele două țări.^ 
Iubitorii de sport din țara noastră urmăresc cu viu in-$\ 
teres dezvoltarea continuă a culturii fizice și sportului*) 
din Polonia, în anii regimului democrat-popular. Sînt<\ 
cunoscute și apreciate în țara noastră excelentele rezul-z? 
tate obținute de sportivii Poloniei populare într-o serie» 
de discipline, 
ciclismul, și altele. Intîlnirile dintre sportivii romîni și>> 
polonezi sînt nu numai fericite prilejuri de schimb dey> 
experiență, dar și contribuții de preț la întărirea priete-<> 
niei între cele două popoare.

Alături de întregul nostru popor, sportivii romîni u-y> 
rează poporului frate polonez cu prilejul sărbătorii sale<< 
naționale, noi și importante succese pe drumul cons-)) 
trucției socialiste, pe drumul unei vieți fericite.

ca de pildă atletismul, voleiul, halterele,

ț

Cind ne culcăm pe laurii victoriilor
tr-o competiție turneu, de durată, pe 
parcursul nu a 20 partide cîte s-au 
jucat la București, ci a 64.

Trebuie deci de la început să supu
nem criticii modul superficial în care 
a fost privit meciul, acceptîndu-se o 
dată la care Gânsberger, Ghițescu, Mi- 
titelu, Drimer, Szabo — cinci titulari 
ai echipei — erau angajați Intr-o altă 
mare întrecere, la Varna. S-a apreciat 
probabil că șahul nostru dispune de 
suficiente resurse pentru a susține si
multan două importante competiții. Este 
adevărat, dar considerăm absolut ne
cesar ca într-o competiție în care sînt 
angajate culorile naționale să fim to
tuși reprezentați de formația cea mai 
puternică.

De data aceasta însă dintr-o regre
tabilă eroare de selecție,^ nici măcar 
din marele număr de jucători fruntași 
disponibili nu a fost alcătuită repre
zentativa cea mai valoroasă. Credem

Ne obișnuisem ca succesele să în
soțească evoluțiile internaționale ale 
șahiștilor noștri. Mai ales că în timpul 
din urmă aceste succese au fost des
tul de numeroase și au creat un fru
mos prestigiu șahului romînesc.

Dar iată că recent, la interval de 
numai cîteva zile, vești neplăcute ne-au 
parvenit de la Varna și Polanica Zdroj. 
In timp ce în R. P. Bulgaria echipa 
noastra studențească pierdea la limită 
calificarea în turneul tlnal al campio
natului mondial universitar pe echipe, 
în pitoreasca localitate climaterică din 
munții Poloniei, reprezentativa romînă 
suferea o grea înfrîngere din partea 
echipei Poloniei pe care — e bine s-o 
amintim — o învinsese cu o lună 
înainte.

Un meci turneu Ia 8 mese între echi
pele Romîniei și Poloniei se anunța ca 
o competiție dificilă și de mare răs
pundere. Cu atît mai mult, cu cît era _______
de așteptat ca prietenii noștri să fi că își găseau locul în formație jucători 
tras învățămintele înfrîngerii suferita ca Gh. Alexandrescu, M. Rădulescu, 
și să fie dornici să-și ia revanșa în- Em. Reicher, V. Urseanu, E. Costea,

publicitară pe biciclete 
la Parc des Princes

ducere, tu toate eforturile angajațtlor 
lui Bidot. Forțat la maximum, dincolo 
de puterile sale, Anquetil s-a prăbușit 
fizicește cu trei etape înainte de finiș 
Cind termometrul bolnavului arăta 41,2 
grade patronul Bidot a acceptat ca 
biata sa „vedetă" să schimbe șaua 
bicicletei cu tin pat de spital.

In paranteză trebuie spus, deci, că a- 
pare cu atît mai remarcabilă victoria lui 
Charlq Gaul, ciclist din Luxemburg, 
care n-a beneficiat de o „coaliție" de 
felul aceleia organizate de francezi.

Un al doilea insucces dureros al pa
tronului Bidot este... locul 3 ocupat de 
Rafael Geminiani, ciclist pe care el îl 
considerase inapt să îmbrace tricoul 
naționalei. „Gem" s-a răzbunat pe oa
menii care nu o dată îi făcuseră îna
inte mizerii/ Fiindcă, după cum se știe 
prea bine. Turul Franței este o largă 
țesătură de intrigi și interese contradic
torii.

Dar dacă pe plan sportiv, Marcel 
Bidot iese învins din acest Tur, în 
schimb el recuperează din plin pe plan 
financiar. Acesta este de fapt si sco
pul principal ce și-l propun organiza
torii Turului Frotiței,. Să stoarca bene
ficii cit mai mări din această competi

ție, pe care au transformat-o de mult 
într-o caravană publicitară, în care 
se face reclama nu numai a mărcilor 
de biciclete, ci și pentru cutare săpun 
de ras sau lichior aperitiv. Cum începe 
Turul, pagini întregi din ziarele fran
ceze se acoperă cu reclame stridente, 
în care vezi pe „așii pedalei" dînd 
peste cap sticle cu etichetele diferitelor 
băuturi spirtoase. De parcă toți cam
pionii de ciclism ar fi alcoolici invete- 
rațil

Turul Franței rămîne o afacere bă
noasă pentru tot felul de fabricanți 
care cu această ocazie fac reclamă 
mărfii lor și chiar o desfac pe loc. Iar 
cicliștii care se întrec în grelele etape 
de munte și contracronomeiru, nu sînt 
decît bieți purtători de reclame, oameni 
cu inscripții pe piept propovăduind su
perioritatea cauciucurilor Dunlop, a li
chiorului St. Raphael, a linii Mercier 
a briliantinei Cadorisan ele.

In aceste condiții degradante, faptul 
că Charly Gaul. ciclist din Luxemburg, 
a cucerit o splendidă victorie, sosind 
învingător pe velodromul Parc des 
Princes, din Paris își pierde cu toiul 
din importantă...

Rd. V.

• ■«

a căror tehnică și experiență pu
să spună un cuvînt greu într-o

ș. a. 
teau 
competiție de uzură, cum a fost acest 
meci-turneu.

Voind să alinieze cu orice preț o e- 
chipă tînără, Biroul Federal și Colegiul 
de antrenori au inclus în formație șa
hiști talentați dar lipsiți de rutina me
ciurilor internaționale. Unii dintre ei 
(Botez) au intrat în acest meci după 
o foarte obositoare sesiune de examene, 
alții (Negrea) au fost depășiți de fac
tura tehnică a meciului, obținînd rezul
tate submediocre. Și cu toate eforturile 
depuse de Ciocîltea, Soos (5 puncte 
din 8 posibile) și Troianescu (4* 
singurii care au realizat peste 50 la 
sută, rezultatul ne-a fost defavorabil. 
Șahiștii polonezi au cîștigat cu 3”— 
29 după ce la un moment dat condu
seseră chiar cu 9 puncte diferență. Ra
dovici și Pavlov au obținut 3% p.. 
Botez 3 p., Stanciu 2>/2 P-, Negrea 2 
P- lată-ne deci în fața 
care afectează prestigiul mișcării noa
stre șahiste.

Am fost și vom

unei situații

li totdeauna

performantă

pentru promovarea clementelor tinere 
în formațiile reprezentative. Dar, aceas
tă promovare trebuie făcută cu ponde
re și luciditate. A proceda me
canic și fără chibzuință este fără în
doială o mare greșeală. O greșeală din 
care acum nu ne rămîne decît să în
vățăm.

VALERIU CHIOSE

0 frumoasă
a alpinișiilor indieni

O expediție de alpiniști indieni, con
dusă de K. Bușia și' însoțită de cunos
cutul ghid Pazaug Dava Lama a 
obținut ’ o strălucită performanță spor
tivă escaladînd piscul Cio-Qiu (8153 
m). Rezultatul este cu atît mai remar
cabil cu cît pentru prima oară în is
toria alpinismului este alcătuită o ex
pediție iormată numai din alpiniști in
dieni, în (imp ce altă dată ei erau fo
losiți doar ca purtători de bagaje, _ in 
expedițiile engleze, germane, elvețiene 
sau italiene. In momentul de față există 

India o organizație și o școală de 
alpinism. In j955 alpiniștii indieni es
caladaseră piscurile Abi-Gamin (7355 
m) și Kamcf (7756 m) iar acum au 
cucerit un vîrf de peste_ 8000 uu__ ,



După victoria asupra Francei din nCupa Galea“ Ia tenis

JUNIORII ROMÎNI PE UN DRUM BUN

cu

Jocurile zonei a IV-a a „Cupei Galea", 
încheiate duminică seara cu un remar
cabil succes de reprezentanții tinerei 
generații a tenisului nostru, au oglin
dit munca desfășurată cu multă rîvnă 
în scopul promovării de noi cadre. 
Am reușit nu numai să ne calificăm 
în turneul final de la Vichy (31 iulie 
— 4 august) al acestei competiții, con
siderată ca un campionat european de 
junioriț numtmai să depășim net pe ju- 
eăiorii elvețieni sau să ne creăm un 
ascendent prețios asupra tinerilor te- 
nismeni francezi (prin victoria
3—2), ci și să producem o bună im 
presfe asupra specialiștilor care 
însoțit cele trei 
In schimburile 
care le-am 
conducători ai ... „
Tibor Tomyay, elvețianul dr. Willy 
Baumeister și francezul Georges De- 
lort, ne-am convins de aprecierile lor 
pozitive referitoare la „rachetele" — 
speranță romtnești, de surpriza pe care 
le-au provocat-o impetuozitatea, încre
derea în posibilitățile proprii și con
cepția modernă de joc a Iui Țiriac, D. 
Viziru și Serester calități pe care tre
buie să le dezvolte și pe viitor, ncin- 
cetat

Intr-adevăr, între comportarea juni
orilor romîni la ediția de anul trecut 
a „Cupei Galea* de la Bratislava și 
demonstrația de calitate pe care tinerii 
reprezentanți 
cut-o deseori 
pe terenurile

echipe 
de

Ctl

au 
străine, 

păreri pe 
cel treiavut

oaspeților, maghiarul

Vasile Serester, Dumitru Viziru și Ion Țiriac primii juniori romîni care s-au 
remarcat pe plan internațional în ca drul „Cupei Golea".

I. ftaiac J. Ren avanei

Jos mîinile imperialiștilor 
de pe Liban și Iordania

(urmare din pag. I)

ții naționale a popoarelor arabe. Prin
tre cei care au luat parte la aceste 
mitinguri și adunări, se aflau și nu
meroși sportivi sibieni. Profesorul Gli. 
Ludu, jucător de baschet la „Lucea
fărul", a declarat: „Sînt profund in
dignat de agresiunea americană asu
pra Libanului și cea engleză asupra 
iordaniei, exemple tipice de amestec 
grosolan al puterilor imperialiste în 
afacerile interne ale altor țări. Inva
datorii imperialiști' trebuie să se re
tragă de îndată din Orientul Arab, 
lăsînd popoarele acestei părți a lumii 
să-și hotărască singure soarta".

Electricianul loan Chinzeniuc de la 
cooperativa „Metalica", jucător în 
echipa de volei Voința, a spus: „Sînt

tînăr și vreau să mă bucur din plin 
de anii frumoși ai tinereții, să trăiesc 
în pace, să pot face sport. Agresiunea 
imperialiștilor în Orientul Arab pune 
însă în pericol pacea întregii lumi. 
Nu pot rămîne nepăsător în fața aces
tor grave evenimente și de aceea ri
dic cu hotărîre glasul pentru cauza 
dreaptă a popoarelor arabe, împolriva 
acțiunilor nesăbuite ale imperialiștilor 
americani și englezi.

Numeroși alți sportivi din Sibiu 
și-au manifestat indignarea față de 
noua agresiune a imperialismului a- 
mericano-englez și solidaritatea de
plină cu lupta dreaptă a popoarelor 
arabe pentru apărarea independenței 
și suveranității lor naționale.

C. MUSTAȚA 
corespondent

Duminică: o dublă intîlnire de handbal

de acum au fă- 
în zilele acestea 
clubului Progresul, 

există o diferență netă, un pro
gres simțitor. In primul rînd s-a 
schimbat mult în bine concepția de joc, 
punîndu-se accentul pe un tenis activ, 
!rt permanentă mișcare, plin de iniția
tivă, pe o rezistență fizică și morală 
superioară, în fine pe un tenis 
sirea tactică mai adecuafa a 
multor procedee tehnice. Și în 
mare parte, tendința aceasta 
s reușit dînd rezultate 
'ăeătoare pe teren, ilustrîndu-se în 
cei mai mare grad în dificila confrun
tare cu valorosul trio francez. Am ur
mărit cu multă atenție evoluțiile lui 
Tiriac, D. Viziru și Serester, am no
tat aproape fiecare minge, am reușit 
să avem o evidență edificatoare a în
tregii game de lovituri pe care au 
folosit-o cei trei romîni în întîlnirea 
finală. Bilanțul este în general pozitiv, 
deschide perspective, îndreptățește spe
ranțe.

cu folo- 
cît mai 
cea mai 
pozitivă 

satis-

O succintă trecere în revistă ne 
duce la următoarele concluzii: Dumitru 
Viziru a dovedit că nu-și poate valori
fica posibilitățile actuale decît în mo
mentele cînd se concentrează, cînd luptă 
atent și calm, cînd atacă. A dovedit-o 
cu prisosință, furnizînd chiar o plăcută 
surpriză în meciul său cu Renavand, 
insistînd cu perseverență pe backandul 
mai slab al acestuia, în momentele de 
cădere ale francezului. N-a reușit însă 
să-și reediteze comportarea în fața lui 
Vaubrun, fiind inconstant și nesigur. 
De asemenea serviciul a fost cu totul 
deficitar.

Vasile Serester, folosit mai puțin, 
a tins și el spre un joc ofensiv, cu de
plasări numeroase la fileu și a arătat 
mult calm, fiind poate cel mai clarvă
zător dintre reprezentanții noștri. Nea
tenția însă — fapt evidențiat în ulti
mele ghemuri ale dublului cu francezii 
— îi prejudiciază mult.

Ion Tiriac a tost cel mai complet 
și în formă junior romîn, sportivul 
care ne-a adus cele mai mari satisfac
ții. Combativ, aproape tot timpul în 
atac, trecînd cu succes momentele de 
slăbiciune, prezent des la fileu și ne
cruțător în servici, el merită aprecieri 
depline. Frumoasa lui partidă decisivă 
cu talentatul Jacques Renavand. (pe 
care o redăm cifric în tabloul alătu
rat) dovedește superioritatea 
fața unui adversar valoros.

CONSTANTIN COMARN1SCHI 
NEAGOE MARDAN

Puncte din serviciu 2—2—1 3—1—0
Duble greșeli l—O—O 0—0—1
Lovituri de sus 3—3—3 1—8—2
Lov. de sus pierdute 1—1—2 3—2—2
Voleuri 3—5—5 4—2—2
Voi. pierdute 2—6—3 3—1—1
Stopuri 3—1—2 3—0—0
St. pierdute 1—1—0 2—1—1
Pasate la fileu 8—3—1 8—3—H
Pas. pierdute 1—2—2 0—1—0
Loburj 1—1—0 2—6—0
Lob. pierdute 1—1—2 1—0—1
Lovituri d-e dreapta 5—3—0 2—6—0
Lov. dr. pierdute 5—3—3 5—3—3
Lovituri de stîngia 1—0—0 O—l—O
Lov. st. pierdute 3—4—1 2—2—2
Retururi 1—0—1 0-0—0
Ret. pierdute 0—1—0 2—0—1
Ghemuri contra serviciu 3—1—1 2-2—0

Tabelul de mai sus prezintă o statis-
tică a punctelor și greșelilor înregis-
trate la principalele execuții tehnice.
Prima cifră din dreptul fiecărui jucător
se referă la setul I, a doua la setul
2, a treia la ultimul set.

Au început campionatele
de atletism ale U.R.S.S

sa în

După meciul de hochei pe iarbă
cu reprezentativa R. P. Polone

Părerea unui oaspete 
Rudolf Werner

După terminarea jocului internațio
nal de hochei pe iarbă dintre repre
zentativele R. P. Romîne și R. P. Po
lone, ne-am deplasat la cabinele sta
dionului Dinamo cu intenția de a afla 
părerea celor doi arbitri germani des
pre acest meci. Am întîlnit aici însă un 
alt oaspe — tot german — sosit în 
țară special pentru a viziona această 
partidă. Numele său : Rudolf Werner, 
calitatea : antrenor de stat pentru 
hochei pe iarbă al R. D. Germane. Și 
atunci, am renunțat să mai solicităm 
pe cei doi arbitri, adresîridu-ne direct 
antrenorului german.

— De ce v-a atras în mod special 
acest joc ?

— In toamnă, reprezentativa noastră 
va îritîlni pe cea a R. P. Polone și 
pentru noi partida are o deosebită im
portanță, deoarece nu am reușit nicio
dată pînă acum să-i întrecem pe polo
nezi. Totdeauna am pierdut la limită, 
(ca de exemplu anul trecut, la Mos
cova, cînd am fost învinși cu 1—0).

— Aceasta înseamnă că rezultatul 
de azi obținut de echipa noastră nu 
este deloc rău 1

— Desigur. Dealtfel irebuie să vă 
mărturisesc că am rămas surprins de 
felul în care a evoluat reprezentativa 
romînă. Credeam că voi asista ta Bucu
rești la un meci în care polonezii vor 
ataca continuu, iar hocheiștii romîni 
vor respinge mingea la întîmplare. Am 
văzut însă la reprezentanții dvs. o si
guranță ia care nu mă așteptam. Mî- 
ntiiesc crosa foarte bine, ținînd seama 
de timpul acurt de cînd practică acest 
joc. O greșeală pe care am observat-o 
și pe care doresc să le-o comunicați: 
cînd trebuie să lovească cu backhand-til 
ei nu schimbă poziția mîinii ceea ce 
dăunează mult preciziei în lovituri.

— Numai atît ?
— Firește ar mai fi de spus unele 

lucruri. M-a surprins, de pildă, forța 
cu care Joacă fundașii și halfii din 
echipa romînă. Noi nu sîntem obișnuiți 
ca an asemenea gen de joc. Dar am

(R. D. Germană)
văzut că și echipa poloneză a jucat 
destul de viguros în apărare, așa că...

— Există perspective pentru perfec
tarea unor întîlniri între hocheiștii ro
mîni și cei germani ?

— Pînă acum nu s-a
nimic precis. Dar noi am dori să sus
ținem chiar anul viitor un meci cu re
prezentativa R. P. Romîne. De aseme
nea sperăm că se vor intensifica le
găturile dintre noi, prin perfectarea unor 
întîlniri intercluburi. Prin aceasta, 
hocheiul din țările noastre nu va avea 
decît de cîștigat, a încheiat antrenorul 
Rudolf Werner scurta noastră convor
bire.

stabilit încă

(c. a.)
★

Joi echipa poloneză va juca la 
Ghcorghieni împotriva formației cam
pioane a R.P.R., Progresul Gheor- 
ghieni.

R. P. R-R. P. U
La București^ joacă echipele masculine, 

cele feminineiar la Balaton
Arbitrul danez Knudsen Knud va 

fluiera, duminică la orele 18.30, începu
tul unei interesante întreceri interna
ționale de handbal pe care o va găz
dui stadionul „Dinamo" din Capitală. 
Handbaliștii romîni vor primi din nou 
replica echipei reprezentative a R. P. 
Ungare într-o partidă echilibrată.

Pînă acum, între cele două echipe 
au avut Ioc patru întîlniri directe ale 
căror rezultate ne scutesc de 
multe comentarii, ele reflectînd 
sensibila apropiere de valori 
handbaliștii celor două țări:

prea 
fidel 
între

1949, la Timișoara, R.P.U. — R.P.R. : 
4—1

1955, la Orașul Stalin, R.P.R. — 
R.P.U. : 7—6

1956, la București, R.P.R. — R.P.U.: 
13—13

1957, la Budapesta, R.P.R. — R.P.U.: 
13—10.

oaspeții, a căror sosire este așteptată 
pentru vineri.

Tot duminică, dar Ia Balaton în 
R. P. Ungară, reprezentativa noastră 
feminină va încerca să continue seria 
frumoaselor victorii înregistrate, de 
curînd, la Moscova în compania hand
balistelor sovietice. Și această întîlnire 
rămîne însă deschisă, dată fiind valoa
rea ridicată a handbalistelor maghiare. 
Un pronostic ar fi, deci, greu de dat, 
cu atît mai mult cu cît celelalte cinci 
partide disputate pînă acum s-au sol
dat cu cîte două victorii de fiecare 
parte și un joc egal, așa cum reie d 
din următorul palmares :

• La Tallin au început campionatele 
individuale de atletism ale Uniunii So
vietice. In cadrul întrecerilor primei 
zile o mare surpriză s-a înregistrat în 
proba de 5.000 m. Deținătorul recor
dului mondial și campionul olimpic 
Vladimir Kuț s-a clasat pe locul 8 în 
finală. Titlul de campion a revenit Iui 
Piotr Bolotnikov. O. Fedosiev a cîști- 
gat proba de săritură în lungime cu 
o p'erformanță de 7,75 m., urmat de 
Ter-Ovanesian cu 7,62 m. Nina Pono
mareva și-a adjudecat cu autoritate 
titlul de campioană în proba de arun
carea discului obținînd 53,10 m. Nina 
Zolotuhina s-a clasat a 2-a cu 52,37 
m. iar Irina Begleakova a 3-a cu un 
rezultat de 51,90 m. Campion la arun
carea greutății a devenit V. Loșcilov 
cu un rezultat de 17,40 m. In proba 
de săritură cu prăjina 15 sportivi au 
îndeplinit standardul de 4,10 m. cali- 
ficîndu-se în concurs

O noua baza sportiva 
în apropierea Moscovei

MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La ÎS iulie, la o distanță de 120 km 
de Moscova a fost deschisă o bază 
sportivă de pescuit și vînătoare pentru 
corpul diplomatic. Aici diplomații își 
pot petrece timpul liber odihnindu-se, 
vînînd sau pescuind. Se prevede ca pe 
viitor să se construiască aici hoteluri 
și diferite construcții sportive.

După cum se vede, echipa noastră 
are o victorie în plus. Vor reuși, du
minică, handbaliștii noștri să mărească 
acest „scor" ? Așteptăm — și dorim — 
acest lucru. Rămîne de văzut cum se 
vor... împăca însă cu aceste calcule

1949, la Timisoara, R.P.U. — R.P.R.: 
7—1

1955, la București, R.P.U. — R.P.R.: 
6—4

1955, la Festivalul de la Varșovia, 
R.P.R. — R.P.U.: 4—1

1956, la Budapesta, R.P.R. — R.P.U.:
4— 4

1957, la București, R.P.R. — R.P.U.
5— 4.

In zilele următoare vom putea, de 
sigur, să cunoaștem noi amănunte îi 
legătură cu jocurile de duminică.

5:42,6 !Richtzenhain

• La Jena,
ATLETISM din R.D.G.

atletul 
Klaus 

Richtzenhain a stabilit 
cea mai bună perfcnmanță mondială 
a anului tn proba de 1500 m. 
curgînd distanța în 3:42,6.
• Intr-un concurs desfășurat în 

R.F.G., Futterer și Hary au alergat 100 
m. în 10,2 sec. Această performanță 
egalează recordul european, dar nu va 
putea fi omologată din cauza vîntului 
ajutător pe care l-au avut sportivii în 
timpul cursei.

la Miinchen cînd și-au găsit moarti 
7 jucători. Manchester United trebu 
să întîlnească în primul tur < 
campioană a Elveției.

Spartak conduce neînvinsă
par-

s-au desfâșm 
pentru camp

Aseară s-a anunțat
FOTBAL că Liga cluburilor pro

fesioniste din Anglia 
interzis echipei Manchester United 
participe la „Cupa campionilor eu-

® Săptăniîna trecută 
cîteva meciuri contînd 
natul U.R.S.S. Cîștigînd" cu 2—0 n 
ciul cu Ț.S.K.M.O. Spartak și-a coi 
solidat poziția de lider al clasame 
tului. Zenit a învins cu 4—1 la M< 
cova pe Dinamo, iar Dinanjo Tbil 
a întrecut cu 4—3 pe Dinamo Kie 
Duminică la Moscova Ț.S.K.M.O. 
Torpedo au terminat la egalitate : 3- 
Iată poziția fruntașelor clasamentul!

a 
să 
ropeni". După cum se știe, această e- 
chipă fusese invitată de comitetul de 
organizare, în urma situației speciale 
create de accidentul de avion suferit

1. Spartak
2. Zenit
3. Ț.S.K.M.O.
4. Șahtior

Jocurile

Evoluția pilofilor sportivi romîni
la marea serbare aviatică

După cum transmite agenția TASS, 
trei numere în cadrul programului 
sportiv al marii serbări aviatice care 
a avut loc pe aeroportul Tușino de 
lîngă Moscova au fost efectuate de 
piloții sportivi romîni.

Mircea Finescu a evoluat pe un 
planor „CT-2" remorcat de un avion 
de construcție romînească. Desprin- 
zîndu-se de avion la o înălțime de 
900 m, el a executat în mod strălu
cit figuri complicate de înaltă școală.

Pilotul Constantin Manolache a 
executat un reușit număr de acroba
ție aeriană pe avionul BU-133. Gama 
exercițiilor sale a început de la înăl
țimea de 50 m. Constantin Manolache

a executat două „tonouri", după care 
a urmat o întreagă cascadă de figuri 
amețitoare, încheiată cu un picaj pe 
verticală, urmat de o redresare. Con
stantin Manolache a aterizat în acla
mațiile admirative ale spectatorilor.

După alte două numere, în văzduh 
se ridică piloții Ștefan Calotă, ajustor, 
Simion Oțoiu, lăcătuș, și radiotelegra
fistul Constantin Onciu :— elevi ai 
lui Constantin Manolache. Pe cele 
trei avioane pilotate de ei: I.A.R.-813, 
piloții au parcurs fără escală distanța 
București-Kiev, iar de acolo pînă la 
Moscova. Cu acest zbor a fost stabi
lit un nou record de viteză pe un tra-

de la Tușino
seu recunoscut de F.A.I. (Federația 
Aeronautică Internațională) pentru 
avioane sportive în greutate de 500— 
1000 kg.

In cadrul serbării de la Tușino 
piloții romîni au executat exerciții în 
formație, distanța minimă între a- 
vioane nedepășind 5—10 m. Zburînd 
la o mică înălțime deasupra aeropor
tului, cele trei avioane fac un viraj, 
un luping și o serie întreagă de 
guri de înalt pilotaj.

Măiestria cu care 
vioanele conduse de 
motoarele oprite și 
stîrnit un tumult de

au aterizat 
piloții romîni 
elicele calate 
aplauze.
(Agerpreș)
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pentru Cupa Davis

La sfîrșitul săf 
niînii trecute s-au ț 
fășurat semifinalele 

nei europene ale Cupei Davis. 
Manchester, Anglia a dispus de Frai 
cu 5—0 : Davis — Remy 4—6, 6- 
6—3, 6—4 ; Wilson — Darmon 6- 
9—7, 6—3 ; Davis, Wilson — Darn 
Molinari 4—6, 6—3, 6—4, 6—2 ; A 
son — Remy 6—3, 8—6, 6—4 : Kn
— Darmon 6—2, 4—6, 6—3, 9 
Este pentru prima oară după 25 
ani că englezii intră în finala zo 
In cealaltă semifinală, desfășurată 
Varșovia, Italia a eliminat Pok 
cu 4—1 : Pietrangeli — Skonecki 6 
6—2, 4—6, 6—4 ; Sirola — Licis 6 
3—6, 6—4, 6—3 ; Pietrangeli, Si
— Skonecki, Piatek 6—4, 6—4, 6- 
Licis — Pietrangeli 6—4, 6—1, 6- 
Sirola — Skonecki 1—6, 3—6, 6 
6—2, 6—2. Finala zonei europene 
desfășoară la 1—3 august, la Mii 
Invingătoarea întîlnește pe câmpie 
zonei americane, care va fi desem 
de meciul dintre S.U.A. — Argen
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