
Chemarea Congresului mondial IDiUUVi'--- ”
Reg'ons â j

> Hu2fdoara - PROLETARI DIN TOAT^WlfE, UNIȚI-VMpentru dezarmare și colaborare internațională
Congresul pentru dezarmare și colaborare internațională s-a întrunit 

Stockholm într-o situație dramatică. Intervenția armată cu nimic jus- 
iicată a S.U.A. și Angliei în Orientul Apropiat a pus lumea în fața 
'imejdiei unui război atomic.

In prezent forțe tot mai numeroase ale păcii din întreaga lume ur. 
ăresc țeluri comune, iar Congresul vrea să se facă exponentul acestor 
Iuri.

Iată de ce Congresul adresează un apel solemn popoarelor și guver- 
>lor. Trebuie să se pună capăt intervenției armate în Orientul Apro- 
at, lup tind pentru retragerea imediată a trupelor străine din această 
giune.

Trebuie
că primii

Trebuie
oară, care 
eeastă dezarmare va permite să se folosească pentru dezvoltarea eco- 
wnică și ridicarea nivelului de trai al popoarelor resursele umane și 
ateriale care sînt folosite în prezent pentru pregătirea războiului.

Guvernele trebuie să renunțe la „războiul rece“ deoarece el nu poate 
ice decît la o catastrofă atomică. Guvernele trebuie să recunoască 
•eptul tuturor popoarelor la independență, dreptul de a dispune în mod 
»er și suveran de bogățiile și de soarta lor.

Chemăm toate forțele iubitoare de pace să lichideze divergențele 
re există între ele și să ajungă la un acord. Ele trebuie să avertizeze 
jinia publică împotriva primejdiei care amenință, să o mobilizeze pen- 
u ca popoarele să fie atrase în lupta pentru pace.

Și atunci omenirea, eliberată de primejdia și teama față de pericolul 
ornic, va putea în sfîrșit să se ocupe în condiții de pace de făurirea 
mi viitor demn și trainic.

Organ al Uniunii de cultura fizica și sport din R. P- Rom în a
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convocată o conferință la nivel înalt care va 
pași pe calea colaborării internaționale, 
realizată încetarea controlată a experiențelor 
va deschide calea spre dezarmarea generală

permite să se

cu arma nu. 
și controlată.

Sport și odihnă pe litoral
...Valurile se 

țărm. Pe plajă, 
lor de vint marin, 
trupurile bronzate de razele soa
relui, simbolizind parcă forța și sănă
tatea, au încins un vesel joc cu min
gea. Balonul este „pasat" de la unul 
la altul și in .răstimpuri zboară, arun
cat anume, în apa agitată. Atunci, ca 
la un semnal, cu toții se aruncă in 
apă, cantină care mai de care să-l 
readucă la mal. Totul se petrece cu

sparg ca zgomot de 
sub mîngiierea pale- 

cițiva tineri cu 
bronzate de razele
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ca exclamații vo-

concediul la mare 
niai ales la mare,

-i

A fost format lotul reprezentativei noastre
Intîlnirea internațională de natație 
titre reprezentativele R. P. Romîne 
R. P. Polone, care constituie un bun 
ilej de verificare înaintea campiona- 
lor europene de la Budapesta, repre- 

un eveniment sportiv de seamă, 
a .urnește un mare interes nu numai 
intre sportivii care se vor întrece și 
ttrenorii lor, ci și printre numeroșii 
lectatori, nelipsiți de la concursurile 
: natație. In ultimele săptămîni an- 
enorii și-au sporit grija față de pre- 
itirile înotătorilor, ale săritorilor de 

trambulină și jucătorilor de polo, 
r la rîndul lor aceștia au devenit mai 
:igenți față de ei înșiși. Firește, nici 
izâ care va găzdui importanta mani- 
stație nu este neglijată. Organizatorii

■ îngrijesc de asigurarea tuturor con- 
țiilor care contribuie la buna des- 
ișurare a unei întreceri de natație. Și 
:sigur, sînibătă și duminică vom ve- 
:a din nou ștrandul .,Dante Gherman" 
is la punct,, gătit sărbătorește pentru 
manifestație de talia întîlnirii dintre 
prezentat ivele Romîniei și Poloniei, 
întrecerea din acest an este a treia 

liție a concursurilor dintre selecțio- 
îlele acestor țări. Prima s-a desfășu- 
:t în anul 1949, cînd sportivii polo- 
:zi s-au dovedit mai buni, învingînd
■ ’ punctajul adiționat la înot, sări-

i polo) cu 129—115. Deși am cîș- 
gat ambele jocuri de polo (8—0 pri- 
ul și 3—1 al doilea), victoria a reve- 
it destul de categoric oaspeților. A 
aua întrecere s-a disputat la Bucu- 
:ști și a fost cîștigată de reprezenta
ta țării noastre cu scorul de 137—124 
a polo: 6—3 și 10—1 pentru R.P.R.). 
eci, scorul înlîlnirilor de pînă acum 
.le 1—1. Cine va cîștiga anul acesta? 
ste greu de făcut un pronostic, deoa- 
:ce actualmente există un evident e- 
îilibru de valoare.
OTUL NOSTRU REPREZENTATIV...
...a fost alcătuit zilele trecute, ținîn- 

a-se seama de comportarea si perfor- 
anțele obținute în actualul sezon, 
rintre sportivi consacrați, ca Maria 
oth, Gabriela Mangezius, Margareta

s
care a participai anul trecui

chiote de bucurie, 
ioase.

De multă vreme, 
sau la munte, dar 
a încetat să mai fie sinonim cu se
dentarismul. El înseamnă odihnă ac
tivă, mișcare în aer liber, călire fizi
că. Iar organizatorilor sportivi din 
cele trei minunate stațiuni de pe li
toral — Vasile Roaită, Eforie și Ma
maia — le revine tocmai sarcina de 
a canaliza în modul cel mai judicios 
dorința miilor de vilegiaturiști, oameni 
ai muncii, spre o rațională și inten
să practicare a s'portului. Condițiile 

atractive, 
Reușesc

HOCHEI PE IARBĂ

Reprezentativa de tineret a R.P. Polone, care a participat anul trecui 
la „Cupa București", constituie baza selecționatei de seniori care va juca 
simbătă și duminică cu echipa Romi niei.' In fotografie: un 'înaintaș al 
echipei poloneze a șutat puternic, dar Ștefănescu a sezisat traiectoria, 

balonului.
Wittgenstein, Adrian Oanță, Mihai Mi
trofan, Alexandru Popescu, Niculae Ru- 
jinschi, Herbert și Klaus Wittenberger, 
întîlnim elemente tinere afirmate de cu- 
rînd: Ingrid Rothe, Sanda Iordan, Ni- 
coleta Ștefănescu, Eva Banffi, Emil 
Voicu, M. Vasiliu, L. Daroczi, ș.a. Iată 
lotul complet al reprezentativei noas
tre: FEMININ: 100 m. liber: Ingrid 
Rothe, Margareta Wittgenstein, Heidi 
Rctsching; 400 m. liber: Ingrid Rothe, 
Margareta Wittgenstein: 100 și 200 m. 
bras: Gabriela Mangezius, Sanda Ior
dan, Iudith Orosz; 100 m. fluture; Ni
cole fa Ștefănescu, Maria Bratu; 100 
m. spate: Maria Both, Eva Banffi; 
ștafeta 4X100 m. mixt: Maria Both, 
Gabriela Mangezius, Nicoleia Ștejă- 
nescu, Ingrid Rothe; ștafeta 4X100 
m. liber: Ingrid Rothe, Margareta Witt
genstein, Heidi Rotsching, Dan Ma
ria; sărituri: Emilia Lupu, Viorica Ke- 
lemen, Gh. Banti; MASCULIN: 100 m. 
liber: Blajec, Rujinschi; 400 m. liber:

(Continuare in pag. 3)

specifice cer forme noi, 
care să stîrnească interesul, 
oare organizatorii sportivi de pe li
toral să facă față acestor cerințe ? 
Răspunsul — eum l-am aflat de „la 
fața locului" — nu poate fi decît afir
mativ I

Iată-1 pe organizatorul sportiv de 
la Vasile Roaită: Alexandru Achim. 
Toată lumea din localitate îl cunoaște 
pentru priceperea și hărnicia cu care 
își desfășoară munca. Am poposit la 
club, spre orele de seară, cînd vre
mea se mai răcorise, 
tate sportivă în toi: 
disputa un pasionant 
șah, tenisul de masă 
roși amatori, iar jucătorii de volei re
crutați și ei dintre cei veniți la odihnă 
aranjau o 
toare. Am 
zent zilnic 
activitatea 
ralel pe terenul din stațiune (fotbal, 
volei, baschet) și la club (șah, tenis

M. GODEANU

In curte, activi- 
la 10 mese se 
campionat de 

își avea nume-

partidă pentru ziua urmă- 
aîlat că sportul este pre- 
pe programul clubului, că 

sportivă se desfășoară pa-

(continuare in pag. 2)

• O frumoasă victorie intern»* 
fională: Progresul GheorghienL 
— Sei. Poznan 1—0 !

Al doilea meci al reprezentativei d«w 
hochei pe iarbă a R. P. Polone, careM 
a jucat ieri ia G-heorghieni sub nume* 
Le de selecționata Pozna-n în compania* 
campioanei noastre republicane, Progre— 
sul Giheorghiiemiî, s-a încheiat printr-o» 
victorie a hocheiștilor noștri. Peste 2<XXk' 
de spectatori au aplaudat frumoasa^ 
comportare a echipei Progresul care^, 
după ce rezistă atacurilor dezlănțuită» 
de jucătorii polonezi în prima jumăta
te a reprizei I, reușește să înscria* 
golul victoriei în minutul 20 prin Ar- 
caclile Rari. La reluare, oaspeții între
prind o senl-e de atacuri periculoase^ „ 
dar gazdele fac față cu succes. Local-- 
nicii termina meciul în plină dominare— 
Polonezii au excelat din punct de ve- - 
dlere tehnic dar n-au putut infringe 
condiția fizică și puterea de luptă a 
formației noastre campioane.

Selecționata Poznan joacă vineri lat 
OracSea.

L. Karda,

CICLISM
• 9 țări în Turul Iugoslaviei

Intre 3 și 9 august se va desfășura 
Turul Iugoslaviei la care și-au anun
țat, pț.nă acum, participarea alergă
tori din 9 țări și anume: R.P. But ga*- 
ria, R.P. POMINA, R.P. Polonă, Aus~- 
tria. Belgia, Olanda, Italia, R.E.G. șt 
R.P.F. Iugoslavia,

Echipa noastră va fi selecționată dirt- 
următorul lot de alergători: C. Du- 
mitrescu, L. Zarioni, A, Șelaru, O*. 
Munieanu, Gh. Șerban și G. Moicea* 
nu.

Au început întrecerile etapei regionale
a Spartachiadei de vara

De duminică au început întrecerile me, Ion Răzină (raion Craiova): 1,70 
etapei regionale din cadrul Sparta
chiadei de vară a tineretului, lată 
primele vești sosite la redacție.

CRAIOVA. Peste 800 de concu- 
renți, din cele 22 de raioane ale re
giunii Craiova, au luat startul în 
competițiile organizate în etapa re
gională. O masivă participare s-a în
registrat la probele feminine, fapt 
important pentru dezvoltarea activi
tății sportive din regiunea noastră.

Printre cele mai bune rezultate în
registrate în concursul de atletism se 
numără cele obținute de Florin An
tonie (Calafat) : 12,1 sec. pe 100 m. 
plat și 6,12 m. la săritura în lungi-

m. la săritura în înălțime, juniorul 
Alex. Togoc (Slrchaia) : 1,60 m. la 
săritura în înălțime. La natație s-au 
remarcat Ștefan Jenei (raion Graio- 
va) și juniorul Andrei Bardan (Cra
iova) care au parcurs 100 m. liber 
primul în 1:17,3, iar secundul în 
1:17,1.

CONSTANTIN MOȚOC 
corespondent

C. Burtea (Cîmpina) și cea de bicP- 
clcte oraș fete Elenei Mihai (Pu* 
cioasa).

ALBU FLORIAN, corespondent!

Concursu* 
au avut loc îm 
La Orașul Sta- 
întrecerile atle- 
s-au înregistrat! 
excelente, cum)

ale mișcării sportive Ia sate
i

I

Acțiunile întreprinse pentru dez
voltarea educației fizice în rîndul 
maselor de oameni ai muncii de 
la sate continuă în semestrul II 
al anului în curs, axate pe o se
rie de obiective principale. Primul 
obiectiv este, fără îndoială, con
solidarea organizatorică ' a mișcă
rii sportive la sate. In acest scop, 
Inițiativa de a se organiza colec
tive sportive în fiecare i 
devenită fapt împlinit ta regiunile 
Timișoara, Craiova șl Iași — va fi 
extinsă, deoarece este clar că în 
acest fel masele de tineret sătesc 
pot fi angrenate mal ușor în ac
tivitatea 
membri ai
va crește, iar strîngerea cotizați-

sportivă, numărul de 
UCFS din mediul rural

ilor se va desfășura într-un ritm 
mai susținut. Paralel cu acțiunile 
organizatorice se va desfășura o 
vastă acțiune de instruire a cadre
lor. Ea a început prin cursurile-cu 
învățătorii la care participă 1.000 
cadre didactice din mediul sătesc 
— și cursul de instructaj cu 
activiștii din consiliile regionale și 
raionale UCFS. Acțiunea va con- 

sat — tinua prin organizarea de cursuri 
pe raioane și centre de comune cu 
activiștii colectivelor și prin orga
nizarea cu regularitate a „Zilei 
președintelui de colectiv sportiv". 
Tot în vederea întăririi activității 
colectivelor sătești se va trece la 
generalizarea unor bune metode 
de muncă, cum ar fi duminicile

sportiue, organizarea de manifes- 
tațiuni cultural-sportive etc.

Pentru înviorarea 
competiționale se va organiza în 
regiunile Iași, Bacău și Suceava 
prima ediție a „Capei Moldovei", 
competiție polisportivă împletită 
cu acțiuni culturale, ce se va des
fășura pe etape între 17 august 
și 19 octombrie. In toate regiunile 
vw avea loc între 15 septembrie 
șî 15 decembrie campionatele de 
casă ale colectivelor sătești, după 
regulamente locale, în funcție de 
specific și posibilități.

Consiliile raionale și regionale 
UCFS au datoria de a acorda în
treaga atenție «cestor acțiuni, me
nite să ducă la dezvoltarea activi 
tații sportive sătești.

activității

PLOEȘTI. Etapa regională a Spar
tachiadei de vară s-a disputat în 
mai multe centre din regiunea noas
tră. Astfel, la Buzău au avut loc în
trecerile de oină și trîntă. Finala 
turneului de oină a prilejuit o apri
gă dispută între echipele raioanelor 
Cricov și Ploești. In cele din urmă 
victoria a revenit echipei raionului 
Cricov, care a cîștigat cu 9-8. La 
concursul de trîntă s-au evidențiat 
în mod deosebit Alex. Constantinescu 
și Gh. Cotacu, ambii din Cîmpina.

La Rm. Sărat s-au desfășurat tur
neele de volei și handbal. La volei, 
învingătoare au ieșit echipele Pro
gresul Sanitar Ploești (fete) și Uzi
na 1 Mai Ploești (băieți).

Orașul Ploești a găzduit concursu
rile de atletism și ciclism. Atleții 
și-au disputat întîietatea pe stadio
nul Petrolul, tinde a avut loc și fes
tivitatea de deschidere a întrecerilor 
regionale ale Spartachiadei. Dintre 
rezultatele obținute în concursul a- 
tletic vom menționa: Eleonora Ioan 
(Ploești) 11,0 sec. pe 80 m. plat ju
nioare; Nicolae Pivotă (Cîmpina) — 
în vîrstă de 16 ani — 11,9 sec. pe 
100 m. plat; Cristache Roșu (Ploești) 
1,65 m. la săritura în înălțime; Pe
tre Popa (Uzinele 1 Mai) 5,81 m. la 
săritura în lungime.

Cursa de ciclism semicurse băieți 
a revenit Iui Vasile Cîtoagă (pîmpi- 
na), cea de biciclete oraș băieți tui x

REGIUNEA STALIN, 
rile etapei regionale 
4 orașe din regiune, 
lin s-au desfășurat 
tice în cadrul cărora 
o serie de rezultate 
ar fi: 100 M. (b): Liviu Deak (Or;. 
Stalin) 11.1 sec.; GREUTATE JU
NIORI : Walter Miiller (Sighișoara )î 
12,93 m.; LUNGIME JUNIOARE:: 
Erika Thelmann (Or. Stalin) 4,81 m.;; 
80 M. JUNIOARE: Use Gross (Ag«t 
nita) 11,0 sec.

Tot la Orașul Stalin au avut Iod- 
și întrecerile de ciclism. Iată învin
gătorii : biciclete oraș fete: Astra: 
Brenner (Or. Stalin); biciclete orași 
băieți: fosif Reti (Sibiu); semicurse! 
fete: Niculina Ciolan (Codlea); semi
curse băieți: Tr. Cojocăreanu (Or* 
Stalin).

Orașul Mediaș a găzduit concursul] 
de natație, în care învingători aui 
ieșit următorii sportivi: 100 m. liber:) 
junioare — Gertrude Rosetzki (Sibiu)l 
1:27,2; juniori — Norbert Moekeschi 
(Mediaș) 1:14,6; senioare —• Rose»? 
mărie Arastl (Sibiu) 1:26,1 și se-:i 
niori — Rolf Graffer (Mediaș) 1:08,45 
Turneul de oină, disputat tot la .Me
diaș, a revenit echipei Torpedo dini 
raionul Codlea.

La Făgăraș și-au disputat întîieta^ 
tea 8 echipe masculine și 8 femininei 
de volei. Victoria a revenit, la băieți,? 
echipei 
lin, iar 
Agnita, 
a avut 
încheiat 
Mediaș,-

selecționate a Orașului Stas, 
la fete selecționatei raionului 
Turneul feminin de handbal 
loc în orașul Victoria și s-a' 

cu victoria echipei Recorcț,

At. DJNCA
șprcsjyndent [egjgnaU |

r
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La lași se construiește un mare parc 

si odihnăde cultură
' S-a împlinit tocmai un an de cînd 
n-am mai călcat 
de țară, ce duce 
rașilor. Pe locul 
străjuite altădată 
alta de case mici, 
blocuri 
fruntea 
plexul 
Prut.

E forfotă mare în aceste 
dealul Tătărașilor. Oameni cu 
hîrlețe, vagonete, lopeți... Sute 
tineri și tinere își dau în fiecare zi 
întîlnire aici, hotărîți să schimbe fața 
locului odinioară nefolositor, să ame
najeze tin mare și frumos parc de 
cultură și odihnă. Printre cei 
lucrează de zor recunosc și 
sportivi ca baschetabiliștii Gh. 
pescu și N. Mertic, gimnastul 
Grăunte, arbitrii de fotbal V. Suciți și 
ing. Bostan.

— Vedeți, colo sus va fi plaja, ne 
arată entuziasmat baschetbalistul 
Agapescu. In sfîrșit, poate că astfel 
vom rezolva și problema canotajului

pe drumul îngust 
spre dealul Tătă- 
ulițelor 
de o parte 
s-au ridicat
sus, aproapeînalte iar

dealului, se înalță semeț 
de aducțiune a apei

strimte, 
și de 
acum 

de 
com- 

de la

zile pe 
mașini, 

de

care
cîțiva 
Aga- 

C.

și înotului, sporturi atît de vitregite 
în orașul Iași. Colo, sus, va fi res
taurantul, iar ceva mai încolo tere
nurile de volei, baschet, tenis și ca
binele pentru sportivi.

Sîrguința cu care muncesc ieșenii 
la construirea parcului este impresio
nantă. Pînă acum, peste 10.000 de 
oameni din întreprinderile, instituțiile, 
școlile și facultățile din orașul Iași 
au prestat aproape 40.000 de ore 
muncă voluntară. Cînd va fi gata 
acest nou parc de cultură și odihnă? 
Constructorii spun că la anul viitor 
vîslașii se vor putea întrece pe mare
le lac Ciric, înotătorii vor putea lua 
startul în competiții, iar cei care iu
besc voleiul, baschetul sau tenisul vor 
avea tot atunci la dispoziție frumoa
sele terenuri special amenajate. S-ar 
putea însă ca ultimul cuvînt să-l aibă 
tot miile de ieșeni care par hotărîți 
să ducă și mai repede la bun sfîrșit 
munca în 
tîta drag.

care s-au angrenat cu a-

CONSTANTIN MATEI
corespondent

Harnicele muncitoare de la „Țesătura “-/ași lucrează la amenajarea 
lacului pentru canotaj. (foto: A. SAVA)

Cită voie bună și satisfacție pe 
Marginea, raionul Rădăuți/ Au și de 
' colectivului 
raională.

sportiv sătesc „Drum

Muncă și modestie, 
tineri jucător! de tenis, 
dacă ureîl să reeditau 

succesul din „ct$a caisa*

C Oricît de neprevăzută ar fi apă 
/pentru cei care urmăresc activity 
^tenisului internațional, victoria t: 
Jrilor jucători romîni în fața re; 
1 zentanților tinerei generații de 
/ cători a Franței (țară care ocupă 
\loc de frunte în ierarhia mondiale 
C europeană a acestui sport), ace; 
^victorie își are explicațiile ei. O j 
Jte din ele le-am subliniat la fin 
lcuvenit: seriozitatea cu care 
f privită pregătirea jucătorilor
jpentru Cupa Galea (spre deosel 
/de anii trecuți, de data aceasta ei 
Iconcurat înaintea com]>etiției prii 
rpale în nu mai puțin de 4 concur: 
1 internaționale) și strădaniile pei 
/însușirea unei concepții moderne 
Jjoc. I.a acestea trebuie însă adiiuf

, , , , ............. \ contribuția adusă de cei cărora
fețefe tinerilor colectiviști din comuna jrevenit ,nis;unea de răspundere d 
cel De cunnd, echipa de volei a cse 0CUpa "Jj antrenamentele jucat 

Nou a fost declarată campioanei Jior noștri: antrenorii Marin B;
.și Cristea Caralulis. Succesul le 
parține și lor și trebuie să i înde, 
să continue cu aceeași dragoste z 
'vitatea pusă în slujba ridicării t 
,rilor jucători.

a 
no

Un început
In comuna Deleni, raionul Vaslui, 

activitatea sportivă cunoaște o tot mai 
largă dezvoltare, îndeosebi după 
reorganizarea mișcării sportive. Dacă 
înainte colectivele fostei asocia
ții Recolta erau deseori neglijate, 
atît în ceea ce privește îndrumarea 
cit și asigurarea bazei materiale, as
tăzi putem face cunoștință cu reali
zări deosebit de frumoase ale colecti
vului sportiv din Deleni. Cei 150 ti
neri săteni care au devenit pînă acum 
membri ai U.C.F.S. practică cu drag 
voleiul, fotbalul, handbalul, trînta, 
șahul sau oină, sporturi pentru care 
au constituit tot atîtea secții. In 
cadrul Spartachiadei de vară la etapa 
inter-comune, echipa de volei a ocu
pat primul loc iar la etapa de raion 
s-a clasat pe locul III. Tînărul Mihai 
Bejenaru a ieșit primul jpe raion la 
ciclism, în timp ce echipa de fotbal 
a ajuns să numere 25 de jucători 
bine pregătiți.

O preocupare de seamă a ccnsiliu-

promițător
.. ... . / Dar, învățămintele acestei vieiIui colectivi, ui sportiv (dm care evi-\ ÎIiseMlng numai lllcrlirjlc b 

M°aM an“PvC's ‘.j—’Cc.are se pot spune după realiz;
M. ha. Mafiei, N. Mafiei, V. Spindon.^, Treblliep S/Te ODrps‘ti si ;1SU 
V. Chișca, Ion Gh, Crăciun și Ion
N. Crăciun) este și strîngerea coti
zațiilor, care pînă în prezent au fost 
achitate în proporție de 85 la sută. 
La îndemnul colectivului sportiv, ti
nerii săteni au amenajat prin muncă 
voluntară un teren de volei, unul de C tinerilor noștri jucători Dumitru 
fotbal și o cursă cu obstacole G.M.A.

Desigur că mai sînt multe de fă
cut; și încă unele destul de impor
tante, cum ar fi de pildă atragerea 
elementului feminin în sport și spo
rirea numărului de membri ai 
U.C.F.S. Spre acestea trebuie să-și, 
îndrepte mai mult atenția atît colec
tivul sportiv cit și profesoara de edu-( 
cație fizică Rodica

(ei. Trebuie sâ te oprești și asu 
.aspectelor negative. O facem cu < 
'vingerea că aceste observații cri 
>vor fi înțelese și însușite cum 
buie.

I Despre ce este vorba ? In evol

Patinatorii nu trebuie să-și încetezej

activitatea nici
vorbi Cn toiul verii despre patinaj 
un lucru curios. Și totuși tre
să știți că patinatorii noștri nu

— cum poate ați fi

A
pare 
buie 
și-au întrerupt 
tentați a crede — activitatea o dată 
cu sfîrșitul iernii. Dimpotrivă, ei și-au 
continuat antrenamentele, iar în a- 
ceiste zile participă la concursuri (bi
neînțeles nu pe gheață!) întreeîndu-se 
Ja diferite sporturi ajutătoare (în 
special atletism). Scopul : menținerea 
pregătirii fizice.

Perseverență, cenștilncioxllate...

în timpul verii
un antrenament compus din curse de. 
ciclism pe distanțe medii și lungi".

îndeplinirea întocmai a programului! 
de pregătire indicat de federația ro-| 
mînă de hochei-patinaj, buna organi
zare asigurată primului concurs (penj 
tru care merită evidențieri membrii, 
comisiei regionale — Mircea Buh-' 
lea, Iosif Buzdugan și Acațiu Balint),! 
conștiinciozitatea dovedită în pregă
tire de patinatorii din Tg. Mureș vor 
duce în viitor — e și firesc, de altfel 

rezultate bune.la

Corespondentul nostru IO AN PAUȘ 
ne relata că zilele trecute a domnit pe 
stadionul „7 Noiembrie” din Tg. Mu
reș o mare animație cu prilejul pri
mului concurs atlete dotat cti „Insig
na patinatorului”. I.a startul întrece
rilor s-au întî'nit: recordmana țării 
la patinaj viteză Eva Farkaș, Iluba 
Csailos, Antal Brecsak, lofis Csibn-, 
Nicolae Lokodi, Alexandru Marton, 
luliu Papuc, /lie Gălățean, Vera Tu- 
harszki, Eva Bertoia și alții, toți pa
tinatori aparținînd colectivului „Bra
dul” din localitate. Rezultatele l-au 
mulțumit pe antrenorul Carol Gall. 
Iată de altfel ce a declarat el cores
pondentului nostru la sfîrșitul con
cursului : „Un antrenament conștiin
cios, perseverent, regulat și bine pre
gătit, desfășurat fn întreaga perioadă 
a anului, este „secretul" succeselor 
patinatorilor în sezonul de iarnă. In 
prezent, patinatorii și patinatoarele 
noastre fac antrenamente de. trei ori pe 
isăptămlnă, iar cei fruntași fac — in 
tajară de aceste trei ședințe — și cite

...<Sar ți deilnt&res

același lucru se poate spune 
colectivele sportive din orașul

Nu
despre
Cluj. După cum se știe, aici se găsesc 

■ cîțiva din cei mai valoroși patinatori
ai țării ca Zoltan Szekely, loan Mol
dovan și alții. Din păcate însă, co
misia regională i 
trecerile pentru 
lui”, care urmau 
tre 8 și 9 iulie, 
oarece nici un 
scris Ja această
1. patinatorii nu se 
propria lor pregătire 
rioadă; 2. nepăsarea 
trenorii Ludovic Beke

ne-a comunicat că în 
„Insigna Patinatorii- 

i să se desfășoare în- 
, nu au avut loc de- 

colcctiv nu s-a. în 
competiție. Motivele: 

interesează de 
Iu această pe- 

dovedită de an 
și Beta PuSztatj. 

care pretind că sînt antrenori da pa
tinaj numai 4 luni pe an. Dar ’n rost?

Nu cunoaștem încă felul în care 
lucrează secțiile de patinaj din cele
lalte orașe ale țării. Noi recomandăm 
însă tuturor patinatorilor să 
exemplul colegilor lor din Tg. 
Numai astfel pot progresa.

urmeze 
Mureș.

/ziru, Ion Țiriac și Vasile Seiy: 
Js-au remarcat cu prilejul ultim 
C întîlniri — și nu numai acum — 
Inele manifestări care au timbr’* 
Ț toria finală și care pot devt 
/dreptul dăunătoare. Spectatorii vr 
Ha terenurile Progresul au fost r 
r uiți v,ăzîndu-l, de pildă, pe Dum 
j Viziru în partida cu Vaubrun lan 
Ltîndu-se după mingile pierdute, 
/ vind furios cu racheta în pair 
iEste păcat că un jucător înzes 
/cum este D. Vizirii dovedește o 
țsă de concentrare în joc cared c< 
f punct după punct și, cîte odată, c 
/meciul. Iubitorii tenisului regretă 
kîn această privință, a puterii de 
ftă, a dîrzeniei cu care trebuie 
j mărită fiecare minge — mezinul 
f miliei Vizirii nu seamănă cu fi 
/săi mai mari. Ion Țiriac a atras 
& rezultatele sale din acest concurs 
Aprecieri dintre cele mai 
J Totuși și comportarea sa 
Masă în multe privințe de dorit, 
/se angajează — în mod cu totul 
b justificat și nepermis de legile s 
/tivității — în discuții cu băieții 
pningi, cu spectatorii și de n 
fi se adresează, cu voce tare, c 
/lui... Țiriac. Se pare că Țiriac. 
r deprins cu o serie de „figuri" 
rcare le utilizează cu consecvență, 
Jzînd că devine mai „interesant", 
[simpatizat de spectatori. Or, eh 

. /este, cu totul contrar intențiilorOrașul /adiceni s-a mai îmbogățit, de cunnd, cu o nouă și fru- C,, . ,
moașă bază sportivă, care cuprinde două terenuri de volei, o tribună de V as'.„ Serester care, in general 
aproape 500 locuri, vestiare, dușuri etc. (foto: NEGRU LAZAR) (. ° atitudine corespunzătoare pe ti

I are perioade de totală cădere în 
cursul jocului, cînd apostrofările 
„Trezește-te Serester" 
bune, ilustrează perfect 
care, o produce în acele 
titiidinea acestui jucător 

Tinerii noștri jucători 
fie convinși că, pe iîng 
consemnate de foile 
ne interesează și comportarea, a 
dinea lor generală pe teren. Ei 
buie să fie convinși că, făcînd 
reu concesii unor manifestări 
tiptil celor semnalate, își vor al 
dezaprobarea iubitorilor teiiisulu 
— mai mult chiar — nu vor p 
obține rezultatele pe care le dc 
și de care sînt capabili. Deci: M 
CĂ și MODESTIE, tineri tenisul

Tămășanu.

A.

V.

HERȘCOVICI 
si

VAS1LIU
corespondenți

elogic 
pe t

SPORT Șî ODIHNĂ PE LITORAL
tivă. Cum este greu să se îniportă 
în... două, îl ajută tînărul instructor 
sportiv Valentin Macovei. Se pare că 

preocupările principale sînt iniție- 
în înot și concursurile de natație 
altfel, Eforia are un frumos 
de înot, proprietatea I.C.F.). 
amatori dc a învăța înotul 
dc numeroși, incit iustnictorul 

prididi, le-a

(urmare din pag. 1)
de masă, jurnale vorbite pe teme 
sportive). Organizatorul sportiv Ale
xandru Achim a ținut să menționeze 
faptul că mai mulți sportivi de frunte 
sînt prezenți în stațiune și, c.u spriji
nul lor, a pus pe picioare cîțeva reu
șite demonstrații. Și totuși, Alexandru 
Achim nu-i în apele lui. Cauze? Mai 
întîi, n-are mingi de tenis de masă 
(i s-au repartizat 10 mingi pentru tot 
sezonul!), apoi nu poate executa pro
gramul de gimnastică de înviorare pe 
care și l-a propus, din pricina 
foarte aglomerate...

Vie activitate sportivă există 
Mamaia. Aci sînt terenuri de 
bine utilate, care găzduiesc 
aprige întreceri. Deseori, la competi
țiile organizate participă și echipe al
cătuite din turiști străini. Nu de mult 
a avut loc o astfel de întîlnire în 
cadrul căreia și-au disputat întîieta- 
tea două echipe de baschet: una a tu
riștilor cehoslovaci, alta a oamenilor 
muncii romîni, veniți la odihnă. Orga
nizatorul sportiv Puiu Dobrotă are 
mult de lucru : concursuri de înot pe 
Siut-Ghiol, întreceri de șah, tenis, te
nis de masă și volei, excursii pe mare 
cu „Neptun” și multe altele 1

l.a Eforie, tot Alexandru Achim 
este cel ce organizează munca spor-

plajei

și la 
sport 

zilnic

aci
rea
(de 
zin 
cei 
atît 
covei îiemaiputînd
rut sprijinul specialiștilor în materie 
de la... Salvamar 1

Concluziile scurtei noastre vizite pe 
litoral sînt favorabile: oamenii mun
cii au largi posibilități de practicare 
a sportului, pe care le folosesc de 
altfel din plin.

ba- 
lar 

sînt 
Ma-
ce-

T. NICOARA A CIȘTIGAT TUR
NEUL ARBITRILOR DE ȘAH

Tradiționalul turneu al arbitrilor de 
șah din București, s-a încheiat anul 
acesta cu victoria lui T. Nicoară: 9’/2' 
p. (din 13). Urmează: D. Munteanu 
8'/2, P. Sirkus 71/,, N. Kerbel și M. 
Popescu 6%, D. Emanoil, O. Nicu- 
lescu și II, Bobcș 5. In grupa a 2-a

venite din 
impresia 
moment

trebuit

C. COMARNISC
I. MANOLI

a cîștigat M. Bălan cu 10 p.’ 
14). D. MUNTEANU — cor<

CAMPIONATUL REPUBLICA!1 
DE TENIS PE ECHIPE

Intîlnirea din prima clapă d 
echipele Jiul Petroșani și C. 
București a luat sfîrșit cu vie 
primei formații cu scorul de 1 
Intîlnirea a avut loc la 19 și 20 
la Petroșani.



Campio n a te I ere p ublica n e î n c o menta r i i

Un an în care voleiul nostru
a bătut pasul pe loc

și feminine de volei 
în articolul intitulat 

cerea din

In preajma începerii campionate lor masculine 
ale echipelor din categoria A (ediția 1957—1958), 
„Daruri așteptate de la campionatele de volei", ziarul nostru 
partea jucătorilor și jucătoarelor tnai multă atenție în pregătirea lor teh
nică, tactică și fizică; antrenorilor li se semnalau unele lipsuri de edu
cație a sportivilor; arbitrii erau îndru mâți spre aplicarea unei linii unitare 
în conducerea partidelor. In sfîrșit, foruriIî de 
erau 
care

Un

făctife atente asupra situației 
nu erau suficient sprijinite.
campionat sub posibilități

conducere ale voleiului
echipelor de volei din provincie,

ție, ca și de felul în care își petrec 
timpul liber, nu se preocupă nici atît.

Problemele educației sportivilor tre
buie să stea neîncetat în atenția con
siliilor colectivelor sportive care au 
datoria de a contribui la formarea 
mior buni cetățeni. Aceștia trebuie 

drepturi, ci

Echipele noastre dețjfotbc 
în preajma noului tetezon 

Preocupări principale: completarea loturilor și relua 
antrenamentelor >■

răspuns voleibaliștii și 
din echipele fruntașe

voleiba- 
chemării 
NU.'Ex- 
echipelor 
C.T.F.T.,

au

celor care cer 
servicii și pre

care s-auechipe 
progres față de 
(ca de pildă

pre- 
edi- 
cele 

Știința

Au 
listele 
spre un volei de înaltă clasă? 
ccptînd unele partide ale 
I tnaino, I.T.B., Victoria,
Știința Cluj și meciul feminin Dina
mo — C.F.R. București, putem spune 
că nivelul tehnic și spectacular al 
jocurilor din acest campionat a fost 
mai scăzut decît în edițiile precedente, 
ceea ce a avut ca urmare scăderea 
numărului de spectatori.

Voleibaliștii și voleibalistele
manifestat și de data aceasta aproxi
mativ aceleași lipsuri remarcate în 
ultimii ani: slabă pregătire fizică, pre
dilecție pentru loviturile de atac foar
te puternice în dauna 
o tehnică mai ridicată, 
luări deficitare.

Au fost unele 
zentat în mare 
țiile precedente
masculine Dinamo București, 
Cluj, I.T.B., Victoria București), dar 
o scădere îngrijorătoare de formă a 
dovedit în acest campionat fosta 
echipă campioană C.C.A. București, 
alcătuită din jucători cunoscuți, de 
multe ori selecționați în echipa națio
nală. Adăugind aci și rutinata for
mație C.T.F.T. București care nu a 
jucat la fel de bine ca în campionatele 
trecute, avem una din cauzele care 
au influențat în mare măsură nive
lul de joc al acestui campionat.

In plus, să ne amintim meciurile 
disputate în ultimele etape, în care 
echipele se prezentau în fața fileuhii 
părînd că fac astfel un mare „ser
viciu" spectatorilor și — ca urmare 
— an realizat partide plictisitoare, 

se desfășurau pentru sim- 
că în clasamentul final, 
fiecărei echipe, trebuiau 

18 meciuri disputate.
fie motivele acestei „plic-

pășiți de partidele pe care le con
duceau. Dc asemenea în rîndul arbi
trilor mai eiistă unii care nu stăpî- 
nesc bine regulamentul și nu cunosc 
ultimele interpretări, ceea ce a dat 
naștere unor grave greșeli (ca la me
ciul I.T.B. — Tractorul Orașul Sta
lin).

O cauză principală a deficiențelor 
în arbitraj a fost — și 
este — felul diferit în. 
care înțeleg arbitrii să a- 
plice regulamentul de 
joc: unii arbitrează:
„strîns", în timp ce alții5 
iasă jocul mai „larg", 
ceea ce a făcut ca echi
pele să joace de multe 
ori în funcție de arbitrul 
care conducea partida 1 
Or, este știut că ” 
cere cu claritate 
onarea strictă, în 
le regulamentului, 
fracțiunilor comise 
cui la fileu și a celor 
clar săvîrșite la prelua
rea mingilor, în orice 
poziție s-ar afla jucăto
rul. Dar, forul de speci
alitate | 
rea unui 
toleranță 
dubioase

F.R.V. 
sancți- 
limite- 
a in- 
în jo-

pretinde aplica- 
i coeficient de 

la preluările 
ale loviturilor 

de atac, atunci cînd 
cătorul în defensivă 
găsește într-o poziție 
zechilibrată. De ce 
respectă oare arbitrii 
ceste dispozițiuni ? Fluc
tuațiile în jurul acestei 
linii apar nu numai de fa 
meci la meci, 
uneori — în 
leiași partide 
celuiași set.

Deficiențe

știe că nu au numai 
datorii de împlinit.

Cu gindul Ea viitor

să 
și

campionatelor 
scos la ivea-

Ediția 1957—1958 a 
republicane de volei a 
lă un important număr de tineri ju
cători și jucătoare, talentați, cu mari

ci și — 
cadrul ace- 
și chiar a-

în munca educativă

campionate au scos la 
păcate — și o serie de 

de indisciplină. Printre accs- 
foarte numeroase au fost pro-

care parcă 
piui motiv 
în dreptul 
să figureze

Care să 
tiseli"?

1. Loturile reduse pe care le-au 
avut la dispoziție atît echipele mas
culine cît și cele feminine și marea 
diferență de valoare care a existat 
între jucătorii din prima formație și 
rezerve. Știind că . vor fi folosiți în
totdeauna, sportivii mai experimen
tați nu s-au mai pregătit cu aceeași 
atenție. Așa s-a întîmplat cu cei de 
la C.C.A., Tractorul Orașul Sta
lin, jucătoarele de la C.F.R. Bucu
rești etc.

2. Insuficienta preocupare a consi
liilor colectivelor sportive față dc 
secțiile de volei și de pregătirea jucă
torilor, mai ales la C.F.R. Craiova, 
A.M.E.F.A. Arad, T.C.II. București, 
Progresul Tîrgoviște, Combinatul po
ligrafic București. La alte colective, 
toată atenția consiliilor s-a îndreptat 
doar către prima echipă, problema ju
niorilor sau . -----
teresînd pe nimeni. De aci și numă
rul scăzut de sportivi cu adevărat de 
valoare care există în fiecare echipă. 
Și pentru că discutăm despre felul 
în care au înțeles colectivele sporti
ve să sprijine secțiile de volei, vom 
arăta, în continuare, că la ediția 
1957—1958 a campionatelor de volei 
de categoria A au existat echipe fără 
antrenori (d.ex. C.F.R. Craiova) sau 
echipe de a căror pregătire s-au o- 
cupat unii jucători din același colec
tiv și care nu aveau calificarea ne
cesară (așa s-a întîmplat la echipa 
masculină T.C.H. București și la e- 
chipa feminină C.F.R.

Mai multă atenție

antrenorii 
au deficiențe 

De pildă, prof. 
P. Erdely

Pînă la reluarea activității fotbalis
tice oficiale mai este o lună. 24 au
gust este data fixată de federație 
pentru începerea noului campionat re
publican. In acest răstimp, echipele 
trebuie să-și pună la punct loturile, 
și, mai ales, pregătirea. Parte din c- 
chipele de categorie A, dc pildă, au 
și început preparativele, firește, cu o 
intensitate mai redusă. Altele își au 
încă jucătorii în concedii, la mare 
sau la munte. E vorba de formațiile 
care și-au continuat activitatea, după 
terminarea campionatului, cu meciuri 
amicale peste hotare. Curînd, însă, 
vor ieși și ele pe teren.

Ce fac în această perioadă echipele 
noastre fruntașe? Ce preocupări au 
și ce probleme le frărnîntă ? lată cî
teva vești culese din categoria A.
• Să începem cu Rapid București. 

Ceferiștii își petrec vacanța la Po
iana Stalin, - dar nu uită pregătirea. 
Ei fac ușoare antrenamente, care vor 
crește ca intensitate și durată la în
ceputul lunii august cînd se va urinări 
pregătirea efectivă a noului campio
nat. In cadrul planului de pregătire 
sînt fixate jocuri de verificare la 3,
10 și 17 august, cu adversari din 
ce în ce mai puternici. Paralel, ra- 
pidiștii sînt preocupați de completa
rea lotului.

• Progresul este una din echipele 
care și-au încheiat tîrziu activitatea 
în acest sezon. Reîntors! abia zilele 
trecute din turneul în Albania, bucu- 
reștenii au și început preparativele 
pentru viitorul sezon. Pînă la 5 au 
gust — cînd ia sfîrșit scurt.il lor 
concediu și cînd urmează să reia an
trenamentele — nu mai este mult. 
Antrenorii Lupaș și Drăgușin au pus 
Ia punct planul de antrenament care, 
printre altele, prevede cîteva jocuri de 
pregătire. Dacă proiectul a două 
jocuri cu Voivodina Novisad și Spar
tak Subotița (10—20 august) nu va
11 realizat, atunci la 10 ri 17 august 
Progresul va susține două partide cu 
echipe de categoria A. Progresul pro
mite — după cum ne spunea antre
norul Lupaș — cîteva lucruri inte
resante în jocul echipei. Printre ele 
șr o altă așezare a echipei, experi
mentată în' turneu în Albania : 
1—4—2—4, cu Știrbei retras lîngă 
Caricaș, cu Smărăndescu retras pe o 
linie cu halful Ciocea, eu extremele 
puțin aduse înapoi și cit două vîrfuri 
de atac în centru. încercarea a reușit 
într-o măsură și urmează să fie re
petată. Menționăm că acest fel de 
organizare a jocului a fost inspirat: 
de cele văzute de Lupaș la campio
natul mondial din Suedia si, bineîn
țeles, adaptat la posibilitățile jucăto
rilor de la Progresul.

• Lotul C.C.A. și-a stabilit de juni 
locul dc pregătire la Orașul Stalin.

Aici se află întregul lot la care se 
alătura și Mihăilescu.

• Și Dinamo București are o 
canță scurtă; s-a întors nu de 1 
din U.R.S.S. In momentul de f 
jucătorii săi se află în concediu, 
sîmbiită însă, dinamoviștii se vor 
întîlni la București pentru a r< 
antrenamentele, sub conducerea 
Baratki. Pînă atunci se va defini 
și lotul. La 3 și 7 august vor a 
loc prjmele antrenamente de ans. 
blu la două porți.

• Ploeștenii și-au reluat antre 
meritele de luni sub conducerea 
Fătu (Oană se află la cursul de | 
fecționare al antrenorilor dc la C 
șui Stalin). Preocuparea de seam: 
Petrolului — campioana noastră 
este în prezent completarea lot: 
de așa manieră îneît să fie mult 
fărit în vederea jocurilor din „Ci 
Campionilor Europeni". Chiar szi 
avea loc la Ploeșfi o ședință a c 
ducerii secției de fotbal pentru a p 
la punct toate amănuntele legale 
viitoarea activitate oficială.

• Dinamo Cluj se află în prez 
în vacanță după turneul recenl e! 
luat în IJ.R.S.S. C'uienii îsi 
relua pregătirile săptămîna viito;

Alte noutăți, pe curînd.

Știri de fotbai
» Iată echipele campioane de 

gfuni și campioana orașului Bucure 
care urmează să promoveze în c; 
goria C: Stăruința S. Atare (B. Mar 
C.S. Bacău (Bacău), Progre 
I.T.B. (orașul București), Oltul 
Măgurele (rog. București), Metalul 
itid (Cluj), Dinamo Jiul Craiova (C 
iova), lud. Sîrmei Brăila (Gala 
C.F.R. Simeria (Hunedoara), C.I 
Oradea (Oradea), Constructorul I 
(Iași), Unirea Pitești (Pitești), Ra 
(Plocști), Alimentara Tg. Mu 
(R.A.AL), Chimia Făgăraș (reg. S 
lin), Alinerul C. Lung Mold. (Suci 
va). Metalul Bocșa Romină (Ti: 
șoara).

• Sîmbătă și duminică are loc 
Orașul Stalin consfătuirea antrenori 
dc categorie A și B, Ia care se va 
dăuga și un număr de antrenori 
vitați, evidențiați în activitatea ce 
pelor din alte categorii.

G Rapid II București va susține 
U.R.S.S. trei întîlniri și anume: 
Moldova la Kișinău, la 26 iulie; 
selecționata militară la Odessa. 
30 iulie și cu Himik la Dneprodz<’r;: i‘ 
la 3 august. Corvintd Htmedoa 
va juca — tot în U.R.S.S. - 
Metafurg la Stalingrad, la 28 iu! 
cu Lokomotiv Ia Saratov, Ia 1 3 
gust și cu Trud la Astrahan, la 
august.

Blocaj prompt (efectuat de Brandembnrg și Mir- 
șan de la C.F.R. Craiova) dar inutil, pentru că 
Pențac (T.C H. București) a tras in fileu (fază 

din meciul T.C.it.—C.F.R. Craiova 3—0).

perspective. Printre ei notăm pe Vio
rica Herișann, Coca Busuiocescu, Ma
ria Rațiu, Elena Goloșie, Coca Con- 
stantinescu, Magdalena Bentz, Cecilia 
Preda, Gabriela Comșa, Elena Grigo- 
roiti, pe jucătorii Bănuț, Pavel, Pa- 
lade, Ganciu, Wolf, Pădureții, Ungu- 
rcatiu, Bărbuță etc. Aceasta dovedește 
că acolo unde există dragoste de 
muncă și interes, roadele nu întîrzie 
să se arate. Rezultatele frumoase ob
ținute de antrenorii de la I.T.B. 
București, Știința Timișoara, M.I.G. 
București etc. trebuie să fie un în
demn și pentru ceilalți.

Nu putem 
fără a trage 
alarmă: deși 
avut un rol
pionat, totuși voleiul provincial baie 
pasul pe loc, astfel că în viitorul 
campionat vor activa în categoria A 
doar 3 formații masculine din pro
vincie. Și aceasta în timp ce mulți 
jucători de frunte din Capitală sînt 
de fapt provinciali.

MIRCEA TUDORAN

importantă 
și condu- 

în această 
I. Scurtu

(București), T. 
antre- 

și protestează la

Cele două 
iveală — din 
acte 
tea,
testele la deciziile arbitrilor.

Dar cuib să nu manifeste sportivii 
lipsuri în educația lor, cînd toc
mai cei care ar trebui să aibă grijă 
de această latură foarte 
a pregătirii 
cătorii - 
direcție? 
(Cluj),
Tănase (Or. Stalin) și alți 
nori gesticulează 
deciziile arbitrilor, incitînd astfel pe 
spectatori.

Faptele acestea dovedesc că în ca
drul secțiilor de volei munca educa
tivă este neglijată în mod condamna
bil nu numai de antrenorii și condu
cătorii secțiilor, ci și de consiliile co
lectivelor sportive, care nu se intere
sează de jucătorii lor decît în ajunul 
meciurilor cu vreo echipă „mare".

De activitatea sportivilor în produc

încheia aceste
din nou un semnal de 
formația Știința Cluj a 
important în acest cam-

rînduri
Un curs și o consfătuire pe țara 

pentru arbitrii de fotbal., la Bucureși
In continuarea acțiunilor sale pen- Cu acest prilej, cei 128 de arhit 

tru pregătirea viitorului sezon oficial, își vor trece și normele atletice pr 
federația noastră de fotbal va orga- văzute pentru conducătorii de joci 
niza între 6 și 10 august un curs 
practic pentru arbitri și consfătuirea 
pe țară a arbitrilor. La aceste două 
reuniuni vor fi invitați 82 de arbitri 
de categorie A și B din țară și 46 
de arbitri de categorie A și B din 
București. Atît cursul cit și consfă
tuirea vor avea ioc la București.

a rezervelor ne mai in----------------- -------
In urma omologăna variamtetor de

puse la «xncursul Pi^oospoa-t nr. 29 din 
20 iulie au I«t stabilite următoarele 
premii: r-i'emiul I: 4,« variante eu 12 
rezultate exacte, revenind fiecărei va
riante cite 32.932 lei; Premiul H: 139,45 
variaiate <-u 11 rezultase exacte, reve
nind ficcăr i variante cile 9W iei. Pre
miul III: is.->7,4 v->:mte eu 10 rezultate 
exacte, reveuinzi itecăiefi variante cite 
97 tei. Fond de premii: 421.9«1 Iei.

Concursul Pronosport nr. de du
minică 27 m’-ie proigirameaz.1 ultima e- 
tapă a campionatului maghiar de fot
bal. Cele mai mari șanse de a cuceri 
campionatul maghiar de fotbal te are 
echipa M.T.K.. Budapesta care în mo
mentul de țață conduce în clasament 
și care în ultimul său meci îartilaiește 
la Budapesta pe Ujpesti Dosaa.

In ceea ce privește echipele eaire vor 
retrograda ele sînt cunoscute: Fees, 
Komlo șl Szeged. întâlnirile care se 
desfășoară în ultima etapă nu mai pot 
ajuta ou nimic pe aceste trei echipe.

Surprize se pot produce și în această 
etapă ca și la concursul pronosport 
de duminica trecută. Să un uiităm că 
și La concursul anterior, datorită sur
prizelor înregistrate, numai patru bule
tine au reușit să ' 
exacte. Buletinele 
Moscovici Bela din 
de 8 lefi; Bonitate 
Joseni-Berea-Buzău 
tiplu; Acs Tiberlu 
un buletin multiplu, și Orba Burnfit.ru 
din Or. Stalin pe un buletin de 3 va
riante 6 leu. Suma obținută de fiecare 
este de 22.932 lei.

București).

arbitrajelor

cazuri arbitriiIn cele mai multe
(ca de pildă, Gh. Ionescu, M. Albuț, 
C. Mușat, 0. Armășescu, N. Tărchilă, 
1. Amărășteanu etc.) s-au achitat cu 
bine de misiunea lor. Dar au fost 
multe cazuri în care conducătorii 
principali ai jocurilor au fost influen
țați de spectatori (în special la me
ciurile disputate în provincie) sau dc-

iiit-ăite 12 rezultate 
au aparținut lui: 
Cluj pe un buletin 
Moise dim romana 

p.e un U'uletdn mul- 
<l£n Oradea tot pe

*)

onospori
Asemenea premii se pet obține și 

ccrrcuirsul Pronosport de llumlaiică 
cutie participind atît la premiile 
bamfi, cît <.i ia ptetafifile în obiecte.

Vă reamintim că la concursul Prono
sport nr. 30 din 27 Iulie se acordă în 
ccsititauare următoarele premii în obiec
te:

Pontau cele mai multe variante cu 
„S" rezultate pe același formular, în 
ordine: o motocicletă 350 cmc.; o mo
toretă, un ftigMer.

Prin tragere din urnă o motocicletă 
de 125 cmc. , 2 aragazuri cu 3 ochiuri 
și butelie, 2 aparate de radîo „Opereta4' 
și 4 ceasornice da mînă „Fobeda".

© Premiile în obiecte acordate pen
tru vară antele c u „0“ rezultate la con
cursul Pronosport, nr. 28 den 13 iulie 
au revenit următorilor participant!:

Cu cele mai multe variante eu „0“ 
rezultate pe același formular:

O motocicletă de 350 cmc.: Buleti
nul Agenției 3—7 București cu 80 va
riante.

O motoretă: Rădulescu line din Bucu
rești ou 48 variante.

Un frigider: Buletinul Agenției 3—7 
București eu 1« variante.

la
27 
în

Premiile acordate prin tragere din. 
urnă:

O motocicletă de 125 cmc.: Valichi 
E-jge-n den Cosnăneșli.

Cîte un aragaz cu 3 ochiuri și b-ute- 
He: voineaigu Miireeia dfei Bej și Szfl- 
ka-cs Nicolae diln lernuț’l.uuuș,

Cîte un aparat de radio ,,Opereta“: 
Gămcn Vintilă <ltn Afumați și Dwță 
C. Ion din Nucet-I>unca Vas căra I-ui- 
Omdeia.

Cîte un ceasornic de mînă ,,Poibeda“: 
Schwartz Neuman din Suceava, Azxlel- 
can G-heza dsn Oradea, Andrelca Ion 
din Bucureștii și Anghd Ion d-n Con
stanța.

@ Pla ta premii Hor de la concursul 
Pronosport nr. 29 din 20 iulie se va 
face în Capitală, începînd de vineri 
25 iniile, ora 17 la agențiHle proprii ra
ionale ieîto-Proncsport în raza cărora 
premiațiii șâ-au depus buletinele.

PRONOEXPRES:

La tragerea dim urnă a concursului 
Pronoexpres nr. 27 din 23 iulie a-c. au 
fost extrase următoarele numere :

29 42 34 19 1 15
Numere de rezervă : 26 28
Fond de premii : 967.543

Nu uitați să depuneți buletinele pen
tru concursul Pronosport nr. 20 de du
minică 27 iulie!

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

din carnpionatul categoriei A și i 
Normele sînt eliminatorii, astfel că c 
care nu le vor trece nu vor fi cuprin 
în lotul republican dc arbitri care \ 
fi alcătuit, cu această ocazie, penti 
campionatul pe anul 1958—59.

Reușita acestor acțiuni inițiate < 
forul nostru de specialitate dcpinc 
în mare măsură și de modul cui 
se vor pregăti arbitrii, mai ales per 
tru consfătuire, în cadrul căreia vc 
fi dezbătute o serie de probleme k 
gate dc arbitraj și îmbunătățirea lu

k lll-a ediție a intîlnirii 
de natație Rominia—Poloni;

(urmare din pag. 1)
Rujinschi, Voicu, St. Ionescu, ( cciu 
ban; 1.500 ni. liber: Rujinschi, Șt. Io 
ncscu; 100 și 200 ni bras: Oanță, Mi 
trofan, Heitz, Schmaltzer; 100 și 20i 
m. fluture: Popescu, Olarii, Budai; J0( 
și 200 ni. spafe: Caminschi, Vasilin 
Daroczi; 4X100 m. mixt: Caminschi 
Oanță, Popescu, Blajcc; 4X200 m. li 
ber: Voicii, Rujinschi, Coci'uban, St. Io 
nescu sau Caminschi: sărituri: Klatt: 
și Herbert Wittenberger. A. Breja, Gh 
Batiu; polo pe apă: Ște/ănescu, A! 
Marinescu, Bădiță, Zahan, Blajec, Mar. 
cltițiti, Grintescu, Kroner, Szabo, C 
Marinescu, N. Fit oiu, Chirvăsuță.

Amintim că întrecerile se vor ueșiă 
șura sîmbătă de la ora 17,30 și dumini
că de la ora 16,30 la ștrandul „Danti 
Gherman" j.

scurt.il
Burnfit.ru


Echipele de atletism
ale S. U. A. au sosit

la Moscova
TLEftl AMERICANI AU FĂCUT 
JMELE ANTRENAMENTE PE STA
DIONUL CENTRAL V. I. LENIN
MOSCOVA 23 (Agerpres).— TASS 
ansmite: La 22 iulie au sosit la 
oscova echipele reprezentative de 
letism ale S.U.A. care vor participa 

o întîlnire amicală cu echipele 
•R.S.S. în zilele de 27 și 28 iulie. 
Atleții americani au făcut marți 
imul antrenament pe stadionul cen- 
al V. I. Lenin, unde va avea loc 
eciul. Lotul sportivilor americani 
[prinde 59 de persoane (41 bărbați

18 femei). Majoritatea membrilor 
hipei sînt sportivi de culoare. 
Amatorii de sport din Moscova vor 
rea prilejul să vadă evo'.rînd în 
idrul acestei întîlniri atleți de fai- 
ă mondială, printre care recordma
il lumii la 100 m plat Ira Murchin- 
>n, recordmanul lumii la aruncarea 
reutății O’Brien, cunoscuții cam- 
oni Courtney, Connolly, Dumas ș.a. 
Intr-o convorbire cu corespondentul 

jenției TASS, unul din conducătorii 
'legației, Dan Ferris, secretar al fe- 
srației de atletism . îator (A.A.U..) 
in S.U.A., a declarat, printre altele: 
Am deplasat la Moscova pe cei mai 
uni atleți ai noștri; doar doi dintre 
, sprinterul Morrow și săritorul cu 
răjina Gutowski, indisponibili, nu 
or putea participa la meci. Intîlni- 
:a dintre echipele S.U.A. și U.R.S.S. 
romite să fie foarte interesantă. Spe- 
ăm să cîștigăm bineînțeles în pro- 
ele masculine, deoarece noi consi- 
erăm echipa feminină sovietică mult 
nai bună ca a noastră. Totuși, în u- 
rele discipline și sportivele din S.U.A. 
■ot obține succese".

In încheiere, Ferris a Subliniat că 
tleților americani le-a plăcut foarte 
nuli pista și stadionul unde vor avea 
oc întrecerile.

Cîteva declarații după întrecerile 
triunghiularului atletic de la Cluj

De cînd lolanda Balaș a stabilit 
la Cluj ultimul său record mondial 
la săritura în înălțime (1,80 m), nu
mărul celor care iubesc atletismul a 
rrescut foarte mult. Tocmai de aceea 
întrecerile triunghiularului de juniori 
desfășurate la Cluj, la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, au atras pe stadionul 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" un mare 
număr de spectatori.

Victoriile repurtate anul trecut la 
Sofia de reprezentativele Ungariei au 
făcut pe foarte mulți să le acorde și 
acum prima șansă și să le considere 
ca virtuale cîștigătoare ale întreceri 
lor. Dar echipa masculină a țării 
noastre a avut o comportare excelentă 
și, luptînd cu un elan remarcabil, a 
terminat la egalitate cu reprezentativa 
Ungariei și n-a lipsit decît foarte pu 
țin ca ea să obțină chiar victoria. 
Oricum însă chiar și acest meci nul în 
compania unei atît de puternice echi
pe (nu trebuie să uităm că 7 din ju
niorii unguri au concurat recent în 
echipa I a Ungariei) poate fi consi
derat ca un frumos succes.

Din echipa Ungariei, cea mai fru 
moașă impresie a lăsat-o Laszlo Mi- 
halyfi care a cîștigat 3 probe (lungi
me —7,01; 200 m — 22,2; și compo
nent al ștafetei de 4x100 m — 42,6). 
Dintre romîni, cel mai talentat s-a 
dovedit a fi Mircea Stein, care a 
cîștigat două probe (100 m — 11,1: 
triplu — 15,19 m) și a ocupat locul 
doi la lungime și la 4x100 m. Oas
peții bulgari, deși au pierdut ambele 
întîlniri, au fost totuși mulțumiți de 
comportarea tinerilor lor atleți, care 
au corectat cu acest prilej 5 recorduri 
de juniori ale țării lor.

După terminarea întrecerilor am 
stat de vorbă cu cîțiva conducători

Noi amănunte în legătură cu dubla întîlnire de handbal
R. P. Romînă— R. P. Ungară

După cum am anunțat, duminică 
la București și Balaton (R.P. Ungară) 
va avea loc o dublă întîlnire de hand
bal între reprezentativele masculine 
și feminine ale R.P. Romîne și R.P. 
Ungare. Meciul masculin se va dis
puta la București pe stadionul Dina
mo, începînd de la ora 18 (și nu la 
ora 18.30). Modificarea orei de înce
pere a meciului se datorește faptului 
că întîlnirea va fi televizată.

In vederea partidei de la Balaton 
echipa feminină a țării noastre pără
sește Capitala astă-seară cu trenul. 
Vor face deplasarea 15 jucătoare, 
printre care maestrele emerite ale

Azi la Budapesta

Prima zi a campionatelor 
mondiale de lupte clasice

Azi după-amiază la Budapesta, în 
cadrul pitoresc al insulei Margareta, 
va răsuna primul sunet de gong în 
cea de a IV-a ediție a campionatelor 
mondiale de lupte clasice. întrecerile 
vor fi susținute de aproape 150 con- 
curenți, la unele categorii numărul 
celor care își dispută titlul suprem 
depășind cifra de 20. La ora cînd 
scriem aceste rînduri — îndată după 
telefonul primit de la Budapesta — 
în capitala R.P. Ungare se află ma
rea majoritate a luptătorilor înscriși 
în concurs, printre care sportivi de 
faimă mondială.

Reprezentanții noștri au profitat de 
răgazul pînă la primele concursuri 
pentru a pune la punct ultimele a- 
mănunte în pregătirea lor.

Presa sportivă se ocupă cu lux de 
amănunte de acest mare eveniment

întîlnirea. hipică bilaterală 
U. R. S. S.~R. P. Romînă

Marți a început pe hipodromul din 
Moscova întîlnirea hipică dintre echi
pele de dresaj și obstacole ale Uniunii 
Sovietice și R.P. Romîne, organizată 
cu prilejul Expoziției agricole unio
nale. La acest concurs mai iau parte 
și echipele hipice ale asociațiilor Di
namo, Spartak, Trud, Burevestnic și 
Urajai. Lotul călăreților romîni este 
format, la obstacole, din Mihai Timti, 
Gh. Antohi, Vasile Pinciu, V. Bărbu- 
ceanu, maeștri ai sportului, și Al. 
Longo, G. Vlad și Gh. Langa. Maeș
trii sportului Gh. Teodorescu și N. 
Mihalcea, formează echipa de dresaj, 
întrecerea hipică bilaterală, prima de

VALERIU ILJRCA a realizat un ex
celent rezultat 55,0 sec. pe 400 m g. 
ai celor trei echipe, care ne-au de 
clarat următoarele:

VALERIU MALTOPOL, președintele 
comisiei de juniori din F.R.A.: „Ne-a 
bucurat foarte mult comportarea băie
ților noștri. întrecerile au fost deose
bit de îndîrjite, iar lupta dusă pentru 
fiecare punct a fost de-a dreptul emo
ționantă. Un merit deosebit în reali
zarea acestui frumos succes l-au avut 
și antrenorii Nicolae Gurău, Iosif 
Buzdugan, Coloman Nemeș, Olimpiu 
Constantinescu-Nehoi, Gheorghe Ste- 
riade, și alții, care s-au străduit 
să asigure o bună pregătire elevilor 
lor. In urma comportării avute în a- 
ceste întreceri, putem aștepta cu în
credere viitoarele evoluții ale tineri
lor noștri atleți: triunghiularul cu Po
lonia și Cehoslovacia de la Zabrze șl 

sportului Elena Jianu, Aurora Pope
scu, Elena Pădurearui, Mora Windt, 
Maria Scheip, Lucia Dobre, Carolina 
Cîrligeanu și altele. Nici în această 
partidă nu va juca maestra emerită 
a sportului Irina Nagy, nerestabilită 
încă de pe urma operației suferite. In 
lipsa ei poarta echipei naționale va 
fi apărată de Irina Giinther, ca re
zervă făcînd deplasarea Constanța 
Popa.

Handbaliștii maghiari urmează să 
sosească în țară vineri după-amiază. 
Este posibil ca handbaliștii maghiari 
să mai susțină o a doua partidă în 
țara noastră, la Constanța. 

sportiv. Ea se găsește, însă, într-o 
oarecare încurcătură: nu poate face 
obișnuitele pronosticuri, deoarece 
foarte mulți dintre luptători participă 
la alte categorii de greutate decît a- 
celea la care au concurat anterior. 
Astfel, și-au schimbat categoriile de 
greutate: Dietrich (R.F.G.), Stasche- 
vici, Gamarnik, Nicolaev (U.R.S.S.) 
ș.a. Abia după efectuarea operației de 
cîntărire, care se va desfășura azi, va 
putea începe și... focul comentariilor.

Organizatorii au luat măsurile ne
cesare pentru ca cele peste 300 me
ciuri (cîte au fost prevăzute) să se 
desfășoare în cele mai bune condi- 
țiuni. Astfel, întîlnirile vor avea loc 
simultan pe două saltele. De aseme
nea, s-au pus la punct instalațiile 
pentru desfășurarea în nocturnă a 
reuniunilor.

acest fel între cele două reprezenta
tive, a atras încă din prima zi nume
roși spectatori.

Proba de deschidere a prilejuit o 
interesantă dispută între numeroșii 
călăreți prezenți la start, 9 dintre a- 
ceștia reușind să termine parcursul la 
egalitate de puncte. După desfășura
rea barajului, victoria în această 
probă a revenit cunoscutului călăreț 
Boris Lilov (U.R.S.S.), urmat de 
compatriotul său Alexandru Salama- 
7’in (Trud). Călărețul romîn Alex. 
Longo a ocupat în această probă lo
cul III cu 4 pct. penalizare.

meciul de tineret cu Iugoslavia de la 
Timișoara".

ISTVAN KALOVITS, președintele 
comisiei de juniori din federația de at
letism a Ungariei: „Noi n-am prezentat 
cea mai bună echipă, dar faptul aces
ta nu scade cu nimic din meritele ro- 
mînilor. Rezultatele întrecerilor ne 
mulțumesc. Am cunoscut cu acest pri
lej un băiat excepțional de talentat, 
cu o mare putere de luptă și căruia îi 
prezic un viitor frumos. Este vorba de 
Mircea Stein. Mi-a plăcut de asemenea 
și aruncătorul Ștefan Perneki, care 
este la fel de talentat ca și Stein. At
leții unguri au reușit cu prilejul aces
tei întreceri nu mai puțin de 29 de 
recorduri personale și 3 nci recorduri 
republicane de juniori"

BAC1VANOV DIMITROV, repre 
zentantul forului de specialitate bul 
gar: „Concursul a fost foarte frumos! 
Mă bucură în special cele 5 noi re
corduri pe care le-au realizat, la Cluj, 
tinerii noștri atleti. Sînt convins că 
anul viitor la Budapesta, la cea de a 
lH-a ediție a acestui triunghiular, e- 
chipa Bulgariei va obține rezultate 
cu mult mai bune".

★
In urma recalculării punctajelor pe 

probe, scorul real al meciului mascu
lin dintre echipele Romîniei și Bulga
riei a fost de 140:70 și nu 145:65 cum 
s-a anunțat anterior.

RADU FISCH 
corespondent regional

ATIRTICM * La sfîr?itul săP’ 
AiLLlluIn tămînii trecute, au în

ceput pe stadionul 
Arms Park din Cardiff întrecerile de 
atletism din cadrul celei de a 6-a edi
ții a Jocurilor britanice. Iată cîteva 
rezultate din primele zile: 100 y
(91,44 m.) Gardner (Jamaica) 9,4 
sec.; >/2 milă (804,67 m.) Elliot (A- 
ustralia) 1:49,3; 3 mile (4828 m.) 
Ualberg (Noua Zeelandă) 13:15,0; 6 
mile (9656,1 ni.) Power (Aust.) 
28:47,8; înălțime Haisley (Jam.) 2,061 
m.; disc Du Plassis (Afr. de sud) 
56,261 m.; suliță Collins Smith (An
glia) 71,20 m.; 440 y.g. Pottgietcr 
(Afr. de sud) 49,7 sec (rec. mond.); 
greutate femei Valerie Sloper (N. 
Zeel.) 15,55 m.; 100 y. femei Marle
ne Mathews (Aust.) 10,6 sec.

• Inotătoarea din 
R. D. Germană KaNATAȚIE

rin Bayer și-a amelio
rat din nou performanța în proba de 
100 m bras. Ea a înotat această dis
tanță în 1:20,3 ceea ce reprezintă un 
nou record mondial. Karin Bayer, în

Sportivii metalHrgiști din Cluj 
iși exprimă indignarea 

față de agresiunea imperialistă in Orientul Arab
CLUJ 23 (prin telefon). Peste 1.000 

de membri ai colectivului sportiv „Me
talul" Cluj, muncitori, tehnicieni și 
funcționari de la întreprinderile Uni
rea, Triumf, Menajul, Armătura, 
I.M.C. și I.C.M. din localitate, s-au 
întrunit astăzi pentru a participa la 
lucrările ședinței de analiză a activi
tății colectivului sportiv pe semestrul 
1 1958.

Cu acest, prilej, înainte de a se in
tra în ordinea de zi a ședinței, spor
tivii metalurgiști clujeni și-au expri
mat indignarea față de mîrșava agre
siune imperialistă americano-engleză 
în Orientul Arab. A fost adoptată în 
unanimitate o moțiune de protest a- 
dresată Organizației Națiunilor Unite.

CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE U.R.S.S.
Timp de cinci zile s-au desfășurat 

la Tallin campionatele individuale de 
atletism ale Uniunii Sovietice. Ediția 
din acest an a avut un caracter deo
sebit, constituind un prilej de selecție 
a echipei U.R.S.S. în vederea meciu
lui cu reprezentativele S.U.A. și a 
campionatelor eurooene de la Stock
holm.

Campionatele de la Tallin nu s-au 
bucurat de un timp prea bun. In cele 
mai multe dintre zile a fost frig, a 
plouat, a bătut un vînt din față. In 
ciuda acestor condiții atmosferice de
favorabile, au fost înregistrate o se
rie de rezultate valoroase, remareîn- 
du-se în mod special performanța lui 
Rjîșcin pe 3000 m. obstacole — 8:35,6
— care egalează recordul mondial.

Iată acum lista noilor campioni: 
BARBAȚI : 100 m. — Barteniev 10,6 
sec. ; 200 m. — Konovalov 21,4 sec. ; 
400 m. — Nikolski 47,7 sec. ; 800 in.
— Govorov 1:51,1 ; 1500 m. — Pi- 
pine 3:49,6; 5000 m. — Bolotnikov 
'13:58,8; 110 m. g. — Mihailov 14,4 
sec.: 400 m. g. — Lituev 51,4 sec.; 
20 km. marș — Spirin 1 h 29:11,8; 
50 km. marș — Mașkinskov 4 h 
18:33,2; înălțime — Stepanov *2,03 
m. ; lungime — Fedoseev 7,75 m. ; 
triplu salt — Reahovski 15.86 m.;

Se caută un organizator 
pentru turneul U. E. F. A. de juniori!

Turneul U.E.F.A. este cea mai im
portantă competiție fotbalistică de 
juniori din Europa (un adevărat 
campionat european) și chiar din lu
me. Această întrecere a tinerilor 
sportivi din Europa reunește anual 
un mare număr de echipe naționale 
(competiția este rezervată reprezen
tativelor de țări). Țara noastră a 
participat cu regularitate la ultimele 
patru ediții și cu excepția celei des
fășurate în 1957, în Spania, a re
coltat succese deosebite. Dintre jucă
torii care au evoluat în Turneul 
U.E.F.A. (înainte se numea Turneul 
F.I.F.A. — fiind organizat de forul 
internațional) foarte mulți s-au con
sacrat și ca urmare au fost promo
vați în echipele de seniori și chiar 
în cele naționale.

Ultima ediție s-a desfășurat anul 
acesta la Luxemburg, într-o organi
zare comună, la care au contribuit 
financiar și federațiile de fotbal din 
Franța, Belgia și R.F.G. și chiar fo
rul european U.E.F.A. Numai în fe
lul acesta luxemburghezii ati putut

SCURT
vîrstă de 16 ani, este elevă în orașul 
Hal le.

O In cadrul campionatelor unionale 
de natație care s-au desfășurat la 
Moscova au fost stabilite noi perfor
manțe de valoare. In proba de 200 m 
fluture V. Jenenkov a stabilit un nou 
record unional cu timpul de 2:25,9. 
Alte rezultate: 100 m liber Sorokin 
57,2; 400 m liber Nikitin 4:34,6; 
100 m. spate Kuvaldin 1:05,2; 100 m. 
femei Ulvi Voog 1:06,6; 100 m flu
ture Kamaeva 1:14,0; 100 m. spate 
Kamaeva și Viktorova 1:13,8; 200 m. 
bras Usmees 2:56,9.

0 La Nyndigen (Olanda) reprezen
tativa Olandei a întrecut R. F. Ger
mană cu 114—107. Cu prilejul aces
tei întîlniri, olandeza Ria Van Velt- 
sen a realizat un nou record mon
dial în proba de 100 m. spate cu tim
pul 1:12,3.

„Protestăm cu hotărîre împotriva 
intervenției armate din Liban și Ior
dania — se spune în moțiune. Ne a- 
lăturăm oamenilor iubitori de pace 
din lumea întreagă, care cer să se 
pună capăt agresiunii imperialiste din 
Orientul Arab. Popoarele din această 
parte a lumii să fie lăsate să-și hotă
rască singure soarta. Sprijinim cu 
toată convingerea și hotărîrea poziția 
guvernului R. P. Romîne față de eve
nimentele din Orientul Mijlociu.

Jos miinile imperialiștilor de pe 
Orientul Arab !

Trăiască lupta popoarelor arabe 
pentru independență și suveranitate 
națională 1“ 

prăjină — Cernobai 4,50 m. ; greu
tate — Loșcilov 17,40 m. ; suliță — 
V. Kuznețov 79,72 m.; ciocan — 
Krivonosov 64,63 m. ; disc — Buhan- 
țev 54,39 m. FEMEI: 100 m. — Krep- 
kina 11,7 sec.; 200 m. — ltkina 24,1 
sec.; 400 m. — ltkina 54,8 sec.: 
800 m. — Ermolaeva 2:06,3 ; 80 in. g.
— Bîstrova 10,9 sec. ; înălțime — 
Ccncik 1,71 m. ; lungime — Ciuiko 
6,06 m.; suliță — Zalagaitite 53,97 
in.; greutate — Press 16,54 m.; disc
— Ponomareva — 53,10 m. ; pentat
lon — Bîstrova 4735 p.

In întrecerea masculină nu au figu
rat în program probele de 10.000 m. 
și decatlon.

Nou record mondial 
la haltere

Intr-un concurs desfășurat la Gorki, 
sportivul sovietic Cikisev, evoluînd 
în limitele categoriei semimijlocii, 
a împins 138,5 kg. Performanța în
trece cu 0,500 kg. recordul 
mondial oficial al compatriotului 
său Habutdinov.

face față cheltuielilor de organizare.
Ediția viitoare însă, aceea din 

1959, întîmpină serioase dificultăți 
materiale în ceea ce privește organi
zarea. Pe rfnd federațiile solicitate 
să preia această sarcină, au declinat 
înir-un mod mai mult sau mai puțin 
politicos, dar categoric, invitația pri
mită din partea U.E.F.A. Prima care 
a refuzat a fost federația austria 
Motivele: de ordin tehnic, susț... 
comunicarea oficială a federației din 
Viena. U.E.F.A. s-a adresat atunci 
federației portugheze. Aceasta, după 
ce a hotărît în principiu să solicite 
organizarea... campionatului mondial 
din 1966 (pe cel din 1962 îl va or
ganiza Chile), a decis să decline in
vitația forului european de a orga
niza turneul de juniori. A urmat o 
invitație adresată federației belgiene. 
Același rezultat: refuz.

Probabil că la ora actuală U.E.F.A 
continuă să caute un organizator 
pentru Turneul Internațional de Ju
niori.

0 In cadrul întrecerilor de natație 
ale Jocurilor britanice, înotătoarea a- 
ustraliană Dawn Fraser a doborît 
propriul său record mondial în proba 
de 100 m. liber cu timpul de 61,4. 
Compatrioatele sale Loraine Crapp 
(61,8) și Ada Calhoun (62,4) au o- 
cupat locurile următoare în cursă. In 
proba de ștafetă 4x110 yarzi, Mar
garet Edwards (Anglia) a înotat 110 
yarzi spate în 1:12,3.

0 La Paris, echipa de juniori a 
R. P. Polone a dispus de cea a Fran
ței cu 75—45. Înotătorul polone? 
Schwarte a cîștigat probele de 10C 
m bras (1:16,8) și 200 m bras 
(2:48,0).
■mncncuAci * Uniunea europca 
lhnlSDcMAoA nă de . tenis de masi 

a stabilit recent cla 
samentul oficial al celor mai bunt 
echipe reprezentative masculine dir 
Europa. Pe primul loc a fost clasați 
echipa R. P. Ungare, urmată în or 
dine de echipele R. Cehoslovace ș 
R. P. Romîne.


