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• Planoriștii romîn! au reali-' 
zat patru noi recorduri repu
blicane

A luat sfirșit campionatul repub/i-Sglorioasa Armată Sovietică, este întîm- 
can de zbor fără motor. După ultimaf piuată cu noi și valoroase realizări în 
probă, clasamentul general se prezin- țmuncă 
tă astfel: 1. Ovidiu Popa (campion f Muncitorii de la uzinele „S>,uă/iâ- 
republican pe. anul 7.953); 2. Viorel j toarea", de pildă, printre care se află 
Cișmaș. Planoriștii romini au stabl-{și numeroși sportivi, și-au propus să 
lit cu acest prilej 4 noi recorduri re-1 
publicane: Ovidiu Popa 72,3 kmloră 
pe distanța de 100 km; Aurelia Ro- 
șianu 51,2 kmloră: 
port 115 km. 
și Antoaneta 
triurtghiu de

și numeroși sportivi,
'depășească planul gloDal de producție 
cu 9%, plin livrarea — peste plan — 
la 120 de combine de tip G I. 1> ase- 

Valentina Dela- \ menea, ei își propun realizarea 
pe distanța dus-intors Jccpnomii de 50 
Romascu 41,5 kmloră pe jpHn 
R/0 km. <1 la sută. In

Cbiec'

s:

tone de 
reducerea prețului 

realizarea
.biective, un aport deosebit îl .-.duce 
brigada condusă de Nicolae Ștefan- 

jBrigada cuprinde numeroși sportivi 
august: campionatele/printre care fotbaliștii Marin Tomutes-

★

• 5—14 
mondiale de parașutism sportiv Vu, strungar, și Gh. Stamescu, electri-

jcian. Brigada depășește zilnic ronna 
Intre 3 și 16 august vor avea loc Ccu 20 la sută. La aceeași uzină, șue

ta Bratislava campionatele mondiale J 
de parașutism sportiv, la care vor C ...COMPETIȚII Șl

'tipa reprezentanți din 20 țări.

*

o 57,40 
dial la

m, nou record mon- 
suliță femei che- 

echi- 
intrecerilor de atletism^ de fotbal ?' volei din ora? ?> a 

cupe.
In cadrul

ale locurilor ______ _ ____  _ ___ _ ...
liană Anna Paziera a stabilit un nou J Colectivul sportiv „Cablul—Lazăr O- 
record mondial la proba de arun-kdon“ organizează și el competiții 
care ă suliței: 57,40 m. 'de șah, fotbal, tenis de masă și ca-

britanice, atleta austra (dotat concursurile cu plachete și

| Lacul Roșu...
Trunchiurile zdrențuite ale pădurii de brazi scufundată odată cu

( muntele dăinuie șl azi, oferind locurilor o notă de inegalabil pitoresc.

Mîine, la București $i Balaton

Dubla întîlnire de handbal
R. P. Romînă-R. P. Ungară

frumusețile patriei

Așa cum am anunțat, mîine se va 
disputa o dublă întîlnire de handbal 
între reprezentativele masculine și 
feminine ale R.P. Romîne și R.P. Un
gare. Rezultatele obținute în jocurile 
internaționale de pînă acum, de echi
pa noastră masculină nu sînt deloc 
lăudabile și de aceea sperăm că •— 
apărînd prima oară, în acest an, în fața 
spectatorilor bucureșteni — handbal iș- 
tii noștri se vor strădui să se com
porte bine și să obțină victoria.

Echipa nu a fost stabilită încă; ea 
va fi alcătuită din următorul lot de 
jucători: Haberptirsch, Redl, Medeșan 
(portari), Covaci, Donca, Nițescu, Ili
escu, V. Șelaru, Bota (apărători), Stă- 
nescu, lonescu, Călimări, Costache I. 
But par u, Neimesch, Trifu, Țipu (ata- 
canți).

• SUCCESE IN MUNCA

23 August, ziua eliberării poporului 
dc cătrenostru de sub jugul fascist

(glorioasa Armată Sox'

unei 
metal și 

de cest cu 
acestor o-

• Colectivele sportive din Tg. Mu
reș întîmpină ziua de 23 August prin 
organizarea a numeroase competiții și 
concursuri locale. Colectivul sportiv 
„Oțelul — Mauriciu Encsel" a 
mat la întrecere numeroase

Oaspeții au sosit ieri după-amiază 
în Capitală, deplasînd un lot de 14 
jucători. Antrenorul echipei maghiare, 
Zoltan Sorody ne-a spus că jocul de 
la București este prima întîlnire in
ternațională din acest an a repre
zentativei R.P. Ungare. Ca un amă
nunt interesant, antrenorul Zoltan 
Sorody, ne-a declarat că formația de
plasată Ia București este în general 
nouă, cuprinzînd multe elemente tinere 
și că se va încerca cu acest prilej și 
tin nou stil de joc. Iată-i pe cei 14 
jucători maghiari care au făcut depla
sarea : Harkayi, Horvath I (portari), 
G. Nagy, Merkonanyi, Penezi, Kesjar, 
Horvath II, Skultety (apărători),

(continuare în pag. 8)

care se numără boxerii Teodor 
mecanic, și Ilie Manea, lăcă- 

Romeo Pitulan — coresp. 
cinstea marii aniversări a eli-

Timp de zece zile

150 de activiști sportivi și-au îmbogățit cunoștințele
Deși vacanța a început de mult, sălile Institutului de Cultură Fizică 

au cunoscut doar o scurtă perioadă de liniște. Puțin timp după ce au plecat 
studenții și studentele, locul lor a fost luat de o serie de „elevi" mai vîrstnici, 
dar nu mai puțin atenți și sîrguincioși. Este vorba de prima serie a cursului 
central de instructaj, organizat de Consiliul General al U.C.F.S., pentru 
activul salariat al consiliilor sale re gionale, raionale și orășenești.
La prima serie a cursului au luat 

parte 150 de activiști din toate re

Răspunsul Guvernului R. P. Romîne 
în legătură cu propunerea 

Guvernului sovietic
de a se încheia un Tratat de prieteniei 
șî colaborare intre statele europene

Guvernul Republicii Populare Romîne a studiat cu atenție propunerea, 
guvernului tl.R.S.S. din 15 iulie 1958 cu privire la încheierea unui Tra-. 
tat de prietenie și colaborare între statele europene cu participarea S U A. 
și consideră că această nouă inițiativă a Uniunii Sovietice 
conformitate cu principiile consfințite în Carta Națiunilor 
punde întrutotul năzuințelor de pace, intereselor vitale ale 
mîn ca și ale tuturor popoarelor lumii.

Din propria sa experiență istorică, poporul romîn este că 
tu-

conștient 
pacea Europei nu poate fi asigurată decît prin eforturile comune ale 
turor statelor europene mari și mici.

In condițiile actuale, cînd ca urmare a intensificării activității
litare agresive a blocului N.A.T.O. a sporit considerabil primejdia era 
amenință pacea Europei, guvernul romîn împărtășește întrutotul părerea, 
guvernului sovietic că statele europene au datoria să se ridice deasupra 
divergențelor și să caute cu perseverență și răbdare o înțelegere asupra 
măsurilor concrete de natură să ducă la crearea unei păci trainice ia 
Europa.

Guvernul romîn vede în propunerea guvernului sovietic cu priv re Ia 
încheierea unui Tratat de prietenie și colaborare între statele europene» 

la care să participe și S.U.A., o acțiune practică care deschide noi pers
pective pentru realizarea unei asemenea înțelegeri.

Propunerea sovietică ține seama de interesele tuturor statelor inte
resate, ceea ce face ca ea să fie imediat realizabilă, creînd prin aceasta 
un cadru potrivit pentru noi acțiuni în scopul întăririi păcii și colaborării 
între țările europene.

Guvernul romîn își exprimă speranța că celelalte state europene 
vor primi cu înțelegere și aprobare această propunere constructivă a gu
vernului sovietic și, în ceea ce îl privește, este gata să participe la torta 
acțiunile menite să ducă la încheierea Tratatului de prietenie și colabo
rare între statele europene propus de Uniunea Sovietică.

Mîndria muncitorilor de la Șantierul

mi* *

• AMENAJAȘI SPORTIVE

cese remarcabile obțin și alți sportivi, 
printre 
Lucian, 
tuș.

e In
berării patriei noastre, sportivii de la 
țesătoria „Donca Simo" din Capitală 
și-au luat angajamentul să amenajeze 
un poligon de-tir în incinta întreprin 
derii, iar sportivii de la fabrică de 
săpun „Stela" își vor construi o are
nă de popice și își vor reamenaja te
renul de volei.

N. Tokacek — coresp.
• In cinstea zltet de 23 August, 

sportivii colectivului „Viitorul'' din 
Baia Mare au împrejmuit cu gard de 
beton armat cele două terenuri de te
nis de cîmp din parcul „Gheorghi Di
mitrov", pe o lungime de 200 m li
niari.

Vasile Săsăranu — coresp.
CONCURSURI

notaj, precum și două excursii la 
Răstolița și Lăpușna. De asemenea, 
colectivul „Lemnarul—Simo Geza" ini
țiază o serie de întreceri la box, bas
chet, tenis de masă și șah, în timp 
ce colectivul „Ciocanul" a perfectat 
un meci amical de popice și un concurs 
individual de șah.

Ion Păuș — coresp.

• Miercuri a luat sfîrșit, după cinci 
regate viu disputate, competiția de 
snaip organizată în cinstea zilei de 
23 August de secția da iahting a 
clubului Metalul M.I.G. din București 
și dotată cu Cupa „Metalul". Cupa a 
fost cîștigată de cuplul M. Dumitriu 
— Gh. Lungii (Metalul), care a 
ocupat primul loc în clasament, ur
mat de echipajele I. Dănescu — A. 
Popovici (Metalul) și Mitchevici — 
Lungu (C.S.U-.). La fete s-a eviden
țiat echipajul Jeana Drăgănescu — 
Ioana Isălnarlu.

giunile țării. început cu o expunere 
asupra situației politice internaționale, 
continuat apoi cu o atentă prelucrare 
a Hotărîrii partidului și guvernului 
din 2 iulie 1957, cursul a insistat cu 
deosebire asupra problemelor organi
zatorice. Este un fapt cu atît niai 
important acum, în plină perioadă 
de consolidare organizatorică a miș
cării noastre sportive, cînd activiștii 
au mai multă nevoie ca oricînd de 
temeinice cunoștințe. La fel de pozi
tiv este faptul că în cea mai mare 
parte a celor 10 zile — cît a durat 
prima serie a cursului — s-a dis
cutat despre aspectele muncii colec
tivului sportiv, unitatea de bază a 
mișcării noastre de cultură fizică și 
sport. Alături de această problemă 
centrală, cursanții au fost puși în 
temă asupra celor mai actuale aspecte 
ale reorganizării mișcării sportive: 
structura Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport, rolul și sarcinile federațiilor și 
cluburilor sportive, forme și mijloace 
ale activității de educație fizică a ma
selor, gimnastica de producție și edu
cația fizică în școli. In afară de a- 
ceasta, fiecare secție din cadrul Con
siliului General al U.C.F.S. a pre
zentat cursanților referate legate de 
problemele actuale ale principalelor 
sectoare de activitate sportivă.

Nou și interesant în forma de or
ganizare a cursului a fost felul în 
care s-au ținut seminariile. Părăsind

Naval Maritim din Constanța
tlrziu. din r.oapte, 

mai rămăsese 
iui, lăcă- 

lucra. Aplecat

...La ceasul acela 
doar o fereastră 
luminată. In odaia 
tușul Emir Higiret 
peste un vraf de hârtii, desena, șter
gea, iar desena. Din timp In timp, se 
oprea, cântărea dintr-o privire ce lu
crase și clătina din cap a nemulțu
mire. Trecuse de miezul nopții, tind 
Emir Higiret s-a hotărît să se culce. 
A doua zi, tind a venit la lucru, s-a 
grăbit să se sfătuiască cu tovarășii 
din brigadă, să găsească împreună cu 
ei unde este 
ajutorul 
secției, 
nic, au 
tia cea 
pară.,.

Curlnd. 
iasă, una 
tat paie, 
nlicase importanta Inovație. Inovația 
pentru care Emir Higiret șl tovarășii 

greșeala. Au cerut șl 
inginerului Ion Amira, șeful 

s-au dus și la cabinetul teh- 
studiat cărți tehnice. Și sola- 
mai bună n-a întlrziat să a-

din atelier att început să 
cite una, mașinile de balo- 
La fiecare dintre ele se a-

aspectul scolastic întîlnit la cursurile 
organizate în trecut, seminariile au 
avut de astă-dată un pregnant ca
racter practic, de discuții și larg 
schimb de experiență. In cele șase 
grupe de seminar, conduse de ins
tructori centrali ai secției organiza
torice a U.C.F.S., s-au dezbătut în 
fiecare după-amiază temele predate în 
timpul dimineții, cursanții legînd cu
noștințele proaspăt acumulate, de si
tuația concretă din raionul, orașul și (Continuare In pag. 4)

a cursului de instructaj pentru activiștii consiliilor U.C.FSțPrima serie . .
a luat sfirșit. Pină la începerea serici a doua, o parte dintre cursanții nou 

yeniți vizitează hțștalațiile Stadionului Republicii,,- -

care este îm 
Unite cores- 

poporului ro-

săi de brigadă munciseră multe zile 
și săptămîni de-a rțndul, Acum, tind 
mașinile părăseau șantierul, indrep- 
tlndu-se spre mănoasele ogoare ale 
patriei, candidatul de partid Emir Hi
giret se simțea cuprins de o firească 
bucurie: prin muncă lui șl a tova
rășilor săi de brigadă contribuise la 
acțiunea patriotică de stringere la 
timp a recoltei.

...Era în plină iarna. Zăpada troie
nise drumurile, blocind căile de acces 
spre șantier. Aprovizionarea șantieru
lui era cu neputință. Trebuia între
prins ceva, trebuia găsită o ieșire din 
situația grea. In clipele acelea, dove
dind un înalt simț patriotic, mecani
cul Florea Naghi a cerut să i se dea 
un tractor cu care să deszăpezească 
drumul. O zi întreagă a muncii 
Florea Naghi, infruntînd viscolul și 
gerul, dar nu s-a lăsat pînă n-a iz- 

M. G.
(Continuare în pag. 7)

regiunea respectivă. Prezența unora 
dintre tovarășii cu muncă de răs
pundere în Consiliul General al 
U.C.F.S. a dat acestor seminarii un 
plus de interes, deoarece problemele 
nelămurite la studiu au putut fi clari
ficate pe loc, în mod operativ. încă 
o remarcă: fiecare grupă de seminal 
a editat gazeta sa de perete, care 
a avut un rol activ în întărirea disci
plinei și însușirea în cele mai bune 
condițiuni a lecțiilor.

Un mare ajutor l-au primit organi
zatorii acestui curs din partea fede
rațiilor de atletism și natație. Ințele- 
gînd cît au de cîștigat prin captarea



] Ucenicii canotajului academic |

Școala sportivă de elevi de la Herăstrău
Sportivii colectivului „START“ 

și-au analizat activitatea

De abia își reînnoise haina natu
ra ce împodobește atît de dar-, 
nică Herăstrăul că pe undele la

tului își făcuseră apariția, în con
cursul inaugural al sezonului, mulți 
dintre canotorii Bucureștiului. Printre 
ei la start un pîlc de tineri ceva inai 
mărunței ca ceilalți, vădit emoționa
ți. ...Nu purtau nume sonore, nu re
prezentau figuri prea cunoscute. Fă- 
zean parte din generația 1958 a școlii 
kportive de elevi cu specializare cano
taj academic, îndrumată de profeso
rul Victor Mociani. La sfîrșitul con- 
urrsului, o adevărată surpriză: repre- 
tentanții acestei școli, cîștigători în 
rei probe (4+1 rame, 8-ț-l fete, 8—ț-1 
păieți) stabileau totodată un mic re- 
»rd cucerind alte... două locuri întii: 
icntru performanțele tehnice și — lu- 
iru și mai important — pentru cea 
nai largă participare! Am urmărit de 
dunei, aproape pas cu pas dezvolta- 
ca acestui loc de ucenicie sportivă și 
le-am bucurat cu fiecare nou succes 
nregistrat. Istoria școlii este scurtă 
,i merită să fie povestită-..

Au mai existat inițiative asemă-' 
nătoare de a organiza centre de 
specializare Ia canotaj academic 

lentru elevi. Antrenori pricepuți cum 
iînt Cornel Florescu, Cornel Răduț, 
lergiu Zelinschi și alții s-au străduit 
ă pregătească noi generații de cano- 
ori. Eforturile lor au dus la unele 
uccese, la promovarea unor elemente 
le bază în sporturile nautice. Munca 
t lost însă discontinuă, n-a marcat o 
lezvoltare firească. De abia !« iniția- 
iva Direcției educației tineretului șco- 
ar din M.I.C., și cu sprijinul efectiv 
J federației de specialitate și al sec- 
iunii de învățămînt a Sfatului popu 
ar al Capitalei, această secție a șco
li sportive de elevi a fost complet re
organizată în toamna anului trecut, 
înd s-a hotărît ca ea să constituie o 
rimă pepinieră pentru clubul sportiv 
colar din Capitală. Am stat de vorbă 
u antrenorul Victor Mociani precum 
î cu elevii săi.

— Desigur, începuturile n-au fost 
ipsite de unele greutăți, ne-a spus 
ilociani. Se punea problema bazei 
ude vom funcționa. Am rezolvat-o 
:isă, în bună înțelegere cu colectivul 
portiv T.C.H. Ne-am împărțit frățește 
■angarul și cum nu sîntern deocamdată 
lec.ît posesorii a două ambarcațiuni, 
m ,,8+1“ și un klinkcr de 4 am ape- 
at uneori și la bărcile gazdelor. Apoi 
le-am pus pe lucru, cu cei 80 dc 
itrsanți, elevi la diferite școli medii 
lin Capitală. Iarna, antrenamente la 
iac, și din primăvară pe Herăstrău, la 
'rimele antrenamente, primele con- 
.ursuri și primele rezultate...

Se poate face mai mult pentru organizarea 
gimnasticii de înviorare

Un articol recent apărut în ziarul 
losiru demonstra rolul gimnasticii de 
iviorare ca importantă normă igie- 
ica în întărirea sănătății și chiar în 
ombaterea unor afecțiuni și defor- 
aații fizice. Stînd de vorbă cu o se- 
ic de oameni interesați de această 
țroblemă, am constatat că, în gone
ai. mulți ar dori să practice cu regu
lii itate gimnastica de înviorare, dar... 
utini știu cum s-o facă. Iar princi- 
ialele mijloace prin care masele largi 
e tineri și vîrstnici ar putea s-o 
iflc. sînt insuficient utilizate.

Un astfel de mijloc îl reprezintă 
ransmiterea programelor de gimnas- 
ică prin radio sau prin stațiunile 
ocale de radioficare, avînd ta vedere 
ă, în zilele noastre, o considerabilă 
tarte a populației posedă aparate de 
radio sau difuzoare. Și totuși, iată că 
scest mijloc este insuficient folosit. 
In programul posturilor noastre de 
radio, 6 minute (de la ora 5,14 la 
ara 5,20) sînt dedicate transmiterii 
unui program de gimnastică. Dar nici 
ara (tîrzie pentru cei ce intră în pro- 
iucție la 6 dimineața, matinală pen
tru un mare număr de salariați, elevi, 
ttudenți, gospodine, pensionari etc.) 
nici programul, același de foarte multă 
rreme, nu permit efectuarea de către 
ku mare număr de cetățeni a exer- 

, J’ag. 2-a

E plăcut să vislești in primele ore ale dimineții, în decorul minunai pe care 
ți-l oferă Herăstrăull De aceeași părere este și echipajul de 4 + 1 r. fete.

Intr-adevăr, după competiția I- 
naugurală de care vorbeam, —o 
primă filă frumoasă în palma

resul școlii, — a urmat participarea cu 
succes în faza orășenească a campio
natului republican de seniori: locul 
111 Ia 8-|-l băieți și calificarea în fi
nală a echipajului de 4+1 rame fete. 
La Snagov, Eugenia Constantinescu, 
Anca Lazăr, Stela Răzvan, Elena Ratz 
și Liliana Vasile au ocupat locul IV 
(după numai două luni de canotaj e- 
fectiv!) realizînd totodată un timp 
promițător. Ambele echipaje au obți
nut de asemenea o primă normă de 
clasificare în categoria a Il-a.

Dar activitatea centrului nu s-a
în com- 

Au fost 
cursanți 
casă —

D

reduS numai la angrenarea 
petiții de primă mărime, 
organizate întreceri între 
— în genul concursurilor de 
și, recent, o întîlnire cu reprezentanții 
școlii sportive de elevi din Timișoara,

in cele aflate, se poate trage 
concluzia că centrul de canotaj 
academic al școlii sportive de

elevi condus de Victor Mociani, și el 
un vechi adept al schitului, fost cam
pion al țării la 2+1 în 1955, merge 
pe un drum bun. Succesele obținute 
pînă acum de echipajul finalist al fe
telor, ca și calitățile arătate de Nico
lae Bulancea, Nicolae Bolovan, Gh. 
Eălcoianu și de ceilalți tineri fruntași, 
sînt garanții ale reușitei viitoare, 
cești 
nu-și 
elevi 
spirit 
finalei s-a descoperit că strockul echi
pajului de 4+1 rame, Elena Ratz nu 

A- 
tineri îndrăgesc canotajul, dar 
neglijează nici cartea, fiind buni 
Și acum, un frumos exemplu de 
de echipă: la Snagov, înaintea

De aceea sugerăm Ra- 
studierea posibilităților de 
projpamul de gimnastică 
ta cursul unei dimineți 
imprima mai multe pro-

cițiilor de înviorare transmise pe a- 
ceastă cale. ~ 
diodifuziunii 
a se repeta 
de 2—3 ori 
și de a se 
grame dc exerciții, care să fie trans
mise alternativ, pentru evitarea mo
notoniei. Programele zilnice de gim
nastică de înviorare transmise prin 
radio ar trebui să capete ceva din 
originalitatea și atractivitatea progra
mului săptămtaal transmis de postul 
nostru de televiziune sub titlul „Gim
nastica săptămînii".

O metodă dintre cele mai eficiente 
ar fi tipărirea unor broșuri cuprinzînd 
programe de gimnastică specifice fie
cărei grupe de vîrstă și sex, pentru 
oamenii sănătoși sau cei cu afecțiuni 
sau deformații care necesită gimnas
tică corectivă. Succesul unei lucrări 
de acest gen, editată în anii trecuți, 
ar trebui să îndemne Editura Tine
retului să accelereze tipărirea unei 
cărți de gimnastică de înviorare. A- 
ceastă carte se află de altfel în pla
nul redacției sale de cultură fizică și 
sport, dar apariția ei se lovește de 
multe și nejustificate rezerve. Acțiu
nea Editurii Tineretului ar fi cu atît 
mai bine venită, cu cît o astfel de 
lucrare — spre deosebire de majo
ritate^ cărților sportive, care se adre
sează unui grup restrîns de specia- 

Dlstfițjlș. finite 

știe să înoate (!?1) fapt care ar fi 
adus eliminarea echipei din concurs. 
Ei bine, în mai puțin de două zile, 
colegele sale au făcut tot ce se pu
tea — stabilind un adevărat record în 
materie! — și neprecupețind orele de 
odihnă, au învățat-o pe Elena Ratz 
un bras, de toată frumusețea! Cu a- 
semenea entuziasm în muncă, sîntern 
siguri că cei 80 de elevi ai școlii vor 
folosi la maximum orele lor de antre
nament de pe Herăstrău și în toamnă, 
înainte de începerea cursurilor școlare, 
vor lua cu succes un prim examen — 
campionatele republicane de juniori. 
Noi le dorim succes!

NEAGOE MARȚIAN 
TIBERIU STAMA

90 de minute pe un stadion A in concediu
pe un mare stadion într-o 
competiții prea apropiate

Ce se totîmplă 
miezul verii ? Cum 
ratjța de a putea asista la ceva antrenamente, 
vedea un mare complex sportiv în ,,concediu' 
iată-ne în fața stadionului Giulești.

ESTE ORA 16,30... Privirea, obo
sită de lumina orbitoare a 'soarelui, 
se odihnește citeva clipe pe verdele 
gazonului. Liniștea este apăsătoare și 
puțin ne la locul ei. aci. unde ne-am 
obișnuit cu frămintarea și tumultul 
miilor de pasionați ai jocului cu ba
lonul rotund. Totul pare pustiu. Ni
meni, pe nicăieri. Ba... Nu, ne-am 
înșelat. Tocmai în fund, pe terenul 
II, cîțiva tineri bat de zor o minge 
de fotbal. Cine să fie?

Peste citeva minute asistam la an
trenamentele echipei de fotbal a co
lectivului sportiv al Ministerului Tran
sporturilor și Telecomunicațiilor. An
trenamente serioase, deoarece forma
ția urma să susțină finala etapei ra
ionale a Spartachiadei de vară cu

largi ale populației țării, ale tinere
tului.

Pentru oamenii cu afecțiuni sau di
formități susceptibile de a fi tratate 
și prin exerciții de gimnastică (obe
zitate, ptoze, cifo-scolioze eft.), Edi
tura Medicală ar putea face mai 
mult decît pînă acum. Și dacă a- 
ceasta editură a avut preocuparea de 
a tipări o foarte utilă lucrare despre 
îngrijirea părului și a tenului, cu atît 
mai mult ea este interesată în popu
larizarea gimnasticii de înviorare, 
mijloc de dezvoltare armonioasă și d« 
întreținere a sănătății întregului or
ganism uman.

O mare contribuție la larga dez
voltare a gimnasticii de înviorare o 
pot aduce și publicațiile sportive și ta 
primul rînd revista ilustrată „Sta
dion". Sîntern convinși că apariția în 
această revistă a unor ștraifuri de 
fotografii reprezentînd exerciții de gim
nastică, ar fi salutată cu multă bucu
rie de toți cititorii săi.

Editarea unor afișe atractive și 
structive, precum și interesarea 
ganelor locale ale U.C.F.S. și a 
lcctivelor sportive ta popularizarea 
toate mijloacele a gimnasticii de în
viorare, ar încununa cum nu se poate 
mai bine succesul unui complex de 
acțiuni menite să aducă Ia îndemîna 
tuturor acest minunat mijloc de men
ținere a sănătății.

in- 
or- 
co- 

prin

Dr. V, A,

In întreaga țară au loc adunările 
generale de analiză semestrială a acti
vității colectivelor sportive. Cu acest 
prilej, consiliile de conducere prezintă 
membrilor colectivelor sportive darea 
de seamă a activității depuse în a- 
cest interval, subliniind succesele ob
ținute în perioada de după reorganiza
rea mișcării sportive și analizînd pro
fund cauzele lipsurilor care mai per
sistă.

Zilele trecute a avut loc la sediul 
colectivului sportiv „Start" adunarea 
generală semestrială. Din acest co
lectiv fac parte membrii cooperativelor 
încadrate în Uniunea Textile Confecții. 
Darea de seamă a fost citită de către 
secretarul colectivului, fov. Romulus 
Sirnion. An fost trecute în revistă suc
cesele obținute prin munca plină de 
entuziasm a membrilor colectivului. Au 
fost felicitați activiștii voluntari (N. 
Fortini, N. Nicolae, Maria Teodorescu 
etc.) care au contribuit Ia realizarea u- 
nor importante deziderate ale sportivi
lor (exprimate în adunarea de consti
tuire). In același timp s-a criticat cu 
tărie lipsurile unor sportivi fruntași 
precum și inactivitatea unor membri 
ai consiliului, care deși au promis mult 
n-au realizat nimic. Colectivul se mîn- 
drește astăzi cu 1450 membri, dintre 
care peste 65 la sută sînt cu cotizațiile 
la zi (înainte de reorganizare colecti
vul număra 1153 membri, cotizanți fi
ind doar 20 la sută). De asemenea, s-a 
vorbit despre cele 25 grupe (organizate 
pe principiul locului de producție), 
despre cei aproape 900 de participant! 
la Spartachiada de vară a tineretului, 
ca și despre numeroasele competiții 
de casă la care participă peste 1000 de 
membri ai colectivului. Și o altă reali
zare importantă: s-a introdus în 17 sec

caniculară după-amiază din 
nu se anunță, e slabă spe- 

Atunci ? Curiozitatea de a 
i“ a fost mai puternică și...

echipa colectivului sportiv Grivița Ro
șie. Și chiar dacă sint încă departe 
de măiestria fotbaliștilor fruntași, to
tuși economistul Gh. Rădan, șoferul 
Vasile Riztt și magazionerul Iosif Pop 
se străduiesc să stopeze și să șutele 
cit mai precis mingea. Au de apă
rat culorile colectivului sportiv și el 

împiedică pc sportivele din secția de popice a clubului RapidCăldura nu le împiedică pe sportivele din secția de popice a clubului Rapid 
să se antreneze cu sirguință. In fotografia noastră: Rozina Simionescu 
(dreapta) și Maria Drăgan (stingă) se pregătesc sub supravegherea antre

norului secției, Mircea Piperescu.

lui colectivului față de această secție. 
Nu mai au antrenor, iar o parte din- 
salariații ministerului practică acest 
sport la alte colective sportive, 
ce oare ? Am dori să știm care 
părerea președintelui colectivului, 
Drăghici.

ORA 17,45... Părăsim poligonul 
surpriză / Pe terenul I două echipe 
de fotbal își dispută un meci. In rîn- 
durile unei formații am recunoscut 
fotbaliștii echipei Rapid 11. Profitînd 
de o scurtă întrerupere a jocului, am 
cules citeva amănunte.

Și am aflat rostul acestui antre
nament : echipa Rapid II va între
prinde un i 
cînd apar 
bucureșteni • 
susține trei jocuri la 
Odes a și Dniepropetrpwsk. 
se anunță destul de grele, 
liștii feroviari sini optimiști.

ORA 18,05... Părăsim stadionul Giu- 
lești. Parcă intrasem cu gîndul să 
vedem un mare complex sportiv în 
„concediu" 1 Ne-am înșelat!

vor să se arate demni de această 
cinste.

ORA 17j05... Ocolind stadionul, 
pentru a reveni la intrarea principală, 
am fost atrași de zgomotul de la a- 
rena de popice. Antrenamentele sec
ției de popice a clubului Rapid înce
puseră mai de mult și acum erau in 
plină desfășurare. Pe cele două piste 
ale arenei, sportivele Rozina Simio- 
nescu și Maria Drăgan aruncă cu pri
cepere bilele. Antrenorul secției, Mir
cea Piperescu, ne lămurește asu
pra rostului acestor pregătiri în to
iul verii. In toamnă vor avea loc la 
Leipzig campionatele feroviare de po
pice și pentru a se selecționa cele mai 
bune elemente urmează să aibă loc 
citeva jocuri de verificare la Ploeștl, 
Cimpina și București. In general, cei 
doi antrenori slut mulțumiți de felul 
în care decurg antrenamentele. De 
altfel, la despărțire am mai putut ur
mări un meci — destul de echilibrai 
— intre antrenorul Ion Burduloiu șl 
sportiva Voica Pohaci 1

ORA 17,25... Știați că la stadionul 
■ Gțgțpști există și un,., poligon dc tir?. 

ții din 11 cooperative, gimnastica de 
producție, Ia care participă peste 700 
de salariați etc. N-a fost uitat însă 
faptul că munca de agitație și propa
gandă în jurul anumitor acțiuni ale 
colectivului a fost destul de slabă. S-a 
arătat, de asemenea, că unele formații 
reprezentative ale colectivului n-au lup
tat cu toată convingerea, că unii spor
tivi manifestă încă vedetism (1. Nagy, 
Dan Natim, A. Ionescu), precum și fap
tul că unii antrenori, dintr-un sentimen
talism rău înțeles, au insistat pe lîngă 
colectiv pentru a nu sancționa pe spor
tivii care s-au dovedit indisciplinați 
(ex. antrenorii A. Ganga și Gh. Lăză- 
rescu).

Pe marginea dării de seamă au luat 
cuvîntul numeroși membri ai colecti
vului care au dezbătut pe larg posibili
tățile de impulsionare a activității co
lectivului : „Acum toate forțele noastre 
trebuie îndreptate spre dezvoltarea spor
tului de masă" — a spus Gh. Daian, 
membru al consiliului colectivului. Și, în 
continuare, el a arătat că o bună meto
dă este aceea a organizării cît mai 
multor competiții de casă, campionate 
în care pot fi angrenați sute și sute 
de membri ai colectivului. Susțiriînd 
această propunere Gh. Pîslan a anun
țat că grupa Tehnica Confecției va or
ganiza „Cupa 23 August", deschisă 
tuturor grupelor din colectiv, la volei 
și tenis de masă., O altă problemă mult 
dezbătută a fost aceea a dezvoltării 
turismului prin organizarea periodică 
a excursiilor.

In cadrul acestei ședințe consiliul 
colectivului a primit multe propuneri 
pentru îmbunătățirea activității, pro
puneri pe care trebuie să le studieze 
cu grijă și să le pună în practică.

Poligonul se află sub tribuna a Il-a. 
în continuarea arenei de popice, Are 
50 m. lungime și folosește lumina ar- 
tificală. Din păcate el nu este prea 
folosit și din această cauză a început 
să se degradeze. Ceea ce nu împiedi
că însă pe cîțiva inimoși trăgători 
să-și facă antrenamentele. Doi din
tre ei se numesc Aurel Surpățeanu șt 
Ștefan Florin. Sint din secția de tir 
a colectivului sportiv al Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
Plini de' amărăciiuie, ei ne-au vorbit 
despre lipsa de înțelegere a consiliu-

De 
este

7.

și..

turneu în U.R.S.S. (n.n. 
aceste rinduri fotbaliștii 
au și plecai) unde va 

i jocuri Clușinău,
Meciurile 

dar foiba-

CALIN ANTONESCU



cine ar... îndrăzni să 
de pildă, despre 

par-

„Bălrinețea" in sportul de performanță intervine de obicei în 
plină tinerețe. Un jucător de fotbal, un boxer sau un atlet, 
care a depășit vîrsta de 30 de ani, începe să se gindească la 
ziua cînd oa trece ,jn rezervă" și își va lua în primire 
postul de antrenor sau cel de... spectator.

1anii!• ••

deloc curios faptul 
olandez Bep Van 
atacat la vîrsta de 
titlul european la

33 de ani, iar Bobby Dobbs 
a urcat treptele ringului 31 de 
ani la rînd. In lumina unor 
astfel de performanțe nu ne

Sportivi care au învins 
și în întrecerea cu

Oare 
spună, 
Dinu Cisiea, atletul care p re
curge de mai bine de un sfert de 
secol pistele stadioanelor europe
ne, că este bătrîn? Cum ar putea 
li socotit ca atare un sportiv 
care — în 1955 — fără 
pese de cei 44 ani bătuți 
muche, se încumeta să se 
nieze la start alături de 
moșul Vladimir Kuț? Dînd ti
neretului un minunat exemplu 
de longevitate, de pasiune pen
tru sportul drag, veteranul a- 
tleților noștri a cucerit recent 
un nou titlu de campion al 
țării: cel de maraton. Fotbalis
tul Iosif Petschovski, interna
țional la 36 de ani, boxerul 
Albert Blank, care a devenit 
pentru prima oară campion re
publican la 37 ani, sau hocheis- 
tul Găurită lncze, care era încă 
un element de bază al echi
pei sale la 40 de ani, repre
zintă alte exemple demne de 
subliniat.

Istoria 
fo~iizează

sportului universal 
multe asemenea „ca- 

*. In box, recordul în nia- 
tu. .e de . longevitate sportivă îl 
deține unul dintre străbunii ac
tualilor campioni, negrul Da
niel Mendoza, care a boxat 
timp de 35 de ani, fără între
rupere, din 1786 pînă în 1820. 
Bob Fitzsimmons, unul dintre 
primii campioni ai lumii ia ca
tegoria grea, a boxat „doar"

DINU
.veteranul"

CRISTEA 
afleților noștri

Va recomandăm

„Aruncarea discului și a greutății44
Markovde D. P

In rafturile librăriilor se află, 
de cîteva zile, o nouă carte 
sportivă: .Aruncarea discului și 
a greutăți?*-  de D. P. Markov. 
C" publicarea ei. secția de ti

ară sportivă a Editurii Ti
neretului continuă seria lucrări
lor din domeniul tehnicii probe
lor atletice scrise de specialiști 
sovietici.

Antrenorul D. P. Markov este 
o personalitate in lumea atle
tismului. De ani de zile el se 
ocupă de pregătirea celor mai 
bnai dintre aruncătorii și arun
cătoarele de disc și de greu
tate din Uniunea Sovietică. 
Pleiada străluciților săi elevi 
cuprinde pe recordmana mon
dială Galina Zîbina, campioana 
olimpică Tamara Tîșkevici, fos
ta campioană olimpică Nina 
Ponomareva,Otto Gngalka, Ta
mara Press, Boris Matveev și 
alți valoroși aruncători.

In lucrarea recent apărută, 
D. P. Markov prezintă, pe baza 
vastelor sale cunoștințe teore
tice și a practicii sale îndelun
gate, principalele probleme pe 
care le ridică metodica antre
namentului celor două probe. In 
prima parte sînt descrise exer
cițiile caracteristice folosite în 
antrenamentul aruncătorilor. 
Capitolul despre perfecționarea 
tehnicii aruncărilor este com
pletat cu o serie de kinograme

ale unor aruncători renumiți ca 
Galina Zîbina, Parry O’Brien, 
Jim Fuchs, F. Pirts, F. Gordien, 
Nina Ponomareva, Otto Grigal- 
ka, Boris Matveev. Deosebit de 
interesant este capitolul despre 
planificarea antrenamentului. în 
care D. P. Markov prezintă 
planuri-modcl pentru perioadele 
de pregătire din decursul unui 
an. Lucrarea se încheie cu o 
serie de exemplificări practice din 
antrenamentele citorva dintre 
elevii autorului.

„Aruncarea discului și a greu
tății" este o carte deosebit de 
folositoare pentru antrenori și 
atleți.

mai apare 
că boxerul 
Klaveren a 
49 de ani 
categoria semimijlocie. Se mai 
cuvine să menționăm că bo
xerul negru Archie Moore este 
campion al lumii la vîrsta de 
45 de ani și — după cum a 
declarat de ctirînd unor zia
riști — intenționează să-și păs
treze titlul încă 10 ani de aci 
încolo. Vestitul campion sovie
tic la categoria grea, Nikolai 
Korolev, nu numai că a boxat 
pînă la 40 de ani, dar a conti
nuat să fie selecționat în fotul 
reprezentativ al U.RiS.S. chiar 
și Ia această vîrstă respecta
bilă pentru sport.

Fotbalul nu este lipsit nici 
el de „bătrînii"
Stanley Mafhetvs, 
tremă dreapta i 
pool, contează I 
de 43 de ani, | 
buni jucători 
puține au fost 
cerut includerea 
Angliei, pentru 
mondiale din Suedia. Nartdor 
Hidegkuti, excelentul centru a- 
tacant al clubului M.T.K. și al 
reprezentativei maghiare, are și 
el o vîrstă apropiată: 37 de 
ani, ca și Fritz Walter, căpi
tanul echipei R.F. Germane, sau 
fotbalistul suedez
Nu vi se pare 
remarcabil faptul 
vîrstă, Hidegkuti, 
își mai află încă locul în repre- 

. zentativele țărilor lor?
In atletism, romînul

Cristea rămîne și pe plan in
ternațional un veritabil record
man de... longevitate. Dar să 
nu uităm că și excelentul atlet 
sovietic Nikolai Ozolin era Ia 
42 de ani campion al Uniunii 
Sovietice la săritura cu pră
jina. Tenisul,' rtigbiul, hocheiul 
și alte sporturi își au și ele 
„bătrînii" lor, către care se în
dreaptă — așa cum e firesc — 
întreaga stimă și prețuire a 
tinerelor generații de sportivi. 
Iar tîlcul rîndurilor de față 
este mai profund decît pare 
celor ce văd în recordurile de 
longevitate ale unor sportivi o 
simplă curiozitate. Este vorba 
aci de ceva mai mult, de roa
dele unei vieți sportive în a- 
devăratul înțeles al cuvîntului, 
de o rațională dozare a efor
tului, de o admirabilă și pilduK 
toare voință...

săi glorioși, 
rapida ex- 

a echipei Black- 
încă, Ia vîrsta 
printre cei mai 
englezi și nu 

vocile care au 
lui în echipa 
campionatele

Guruiar Gren 
oare cu totul 
că Ia această 
Walter și Gren

Dinu

M. GODEANU

Șahul chinezesc
Străvechiul joc de șah își are — în unele 

locuri de pe glob — variante din cele mai 
interesante. Este cazul „șahului chinezesc". 
Sau, cum i se spune în limba chineză, jocul 
..Sian-ci". Unii istorici susțin că el ar pro
veni din India, de unde călugări budiști l-ar 
îi adus în China în vremea dinastiei Tan. 
Există însă mărturii că „șahul chinezesc" era 
cunoscut cu mult timp înainte. Marele poet 
chinez Citj Iuan se referă la acest joc cu trei 
secole înainte de era noastră, iar alt mare 
poe.t, lu-Hsin descrie detaliile acestui joc în
tr-un poem scris în anul 350. Prima carte 
despre jocul ,,Sian-ci“ a fost scrisă însă mult 
mai tîrziu — în anul 1522.

Cum se joacă „șahul chinezesc" ? Priviți 
mai întîi desenul alăturat. El înfățișează 
„cîmpul de joc" și felul în care sînt așezate 
piesele (acestea nu sînt figuri, ci piese ro
tunde, ca la jocul de dame sau la table). Pe 
tabla de joc sînt desenate 9 linii verticale și 
10 linii orizontale, formînd 90 de intersecții.- 
In mijloc există un spațiu liber care delimi
tează cele două terenuri adverse. Pe linia 
din spate a fiecărui teren se află un „ge
neral", înconjurat de cite doi „înțelepți", 
doi „elefanți", doi „cai" și două „care". La 
mijloc sînt așezate două „tunuri", iar în 
față stau înșirați cinci „soldați". „Generalul'*  
este echivalent cu „regele" în șahul cunos
cut la noi. EI are un cîmp de acțiune foarte 
limitat, putîndu-sc mișca numai în cuprinsul 
celor patru pătrate (însemnate cu linii în 
diagonală), care reprezintă „curtea" 
„șahul chinezesc" nu există „regina", 
piesele de atac sînt „caii", „tunurile" și 
rele". Apărătorii „generalului" sînt cei doi 
„înțelepți" ■jj „elefanții". Jocul se termină 
atunci cînd unul dintre „generali" este scos 
din joc (prin mijloacele obișnuite și în șah). 
Firește, există multe reguli care deosebesc 
jocul „Sian-ci“ de șahul obișnuit, dar spațiul 
rcstrîns ne împiedică a le reda aci în detaliu.

rvz X
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Anul acesta campion la jocul „Sian-ci“ este 
activistul sportiv îan-Ciuan-li de la Federația 
de... atletism din Canton, iar numărul jucăto
rilor de șah chinezesc se ridică la peste 5.000.000!

...primul succes m*al  
de seamă al sportulofi 
romînesc a fast repur
tat în anul 1913? Echi
pa de scrimă a țării 
noastre, alcătuită din 
trei trăgători, a parti
cipat atunci la un 
mare concurs la Paris, 
elasîndu-se ne locul al 
3-lea, înaintea altor 
tari cu tradiție spor
tivă.

...unul dintre ced mai 
entuziaști comentatori 
al victoriei lui AleMîi 
asunra lud Capablaaica 
n fost 
senimtor 
veairu?
scrise de el în anul 
1327 se arată că vie 
torta Iui Alehin reipre- 
aenta o izbîndă a n®u- 
Iul, um progres în gîn- 
dlrcia sahăstă

...fostul tripla cam
pion european de box 
ructain Popescu a sus» 
ținut 
amsl 
decît

mătoarele părți: Mici 
uvertură sportivă, T§ 
nis de masă. Cros 
Gimnastică artistică 
Rugbi, Sport în naturi 
Si „Perpetuum mobila**

—In cursele ciclist 
4b tandem se allnji 
uneori o viteză Ue pe*  
te «o km. pe oră? A 
ceasta este și normal 
cited... „undc-s doi, pu 
tarea crește".

marele nostru 
Mdhall Sailo- 
In Tîntlurtle 

de el !n

primul meci In
1927,, cînd a-avea 
15 ani?

Izbutită lucrare 
este sulta

...o
simfonică
„Șapte imagini sporti
ve" de Edgar Cosme? 
Ea so compune din ur-

...unii sportivi folo 
sesc metode de antrc 
nament mal puțin o 
bișnulte T De pildă, cu 
nosoutul săritor de tr) 
piu Leonid Scerbaco 
sare la antrenament <• 
o centură în grout al 
de 5 kgr. în scopul îm 
buinătățiril detentei.

...primul concura d 
schi dim țara nioastr 
a avut loc în anii 
1912? întrecerea s-a dis 
p-utaț la Sinaia $1 
cuprins 
probe : o cursă foitei 
națională pe 8 km., 
cursă tnterșcolară pe 
km. și proba „clasare 
schiorilor naționali’4.

următoarei

De la „Societatea lontrișoarelor" la canotajul academic de az
Numeroși sînt cei cărora le 

place să urmărească, pe întinsul 
luciu al lacului Herăstrău sau 
Snagov, pe apele Mureșului sau 
Begăi, zborul zveltelor schituri. 
Dar puțini sînt cei care știu că 
sportul vîslelor și al ramelor, 
canotajul academic este unul 
dintre... „decanii de vîrsta" ai 
sportului roniînesc. Vă va mira 
poate, dar canotajul academic a 
pătruns în țara noastră înaintea 
altor sporturi mai accesibile, 
în al șaptelea deceniu al secolu
lui trecut, mai precis Ia 1864, 
cînd ia naștere la Timișoara 
prima grupare de canotaj, sub 
aitorescu! nume de... „Societatea 
lunirișoarelor", devenită mai tîr
ziu clubul „Regata". Abia șase 
ani mai tîrziu „Societatea de 
Gimnastică" din Arad își înfiin
țează și o secție de sporturi 
nautice, iar peste un deceniu, la 
1890, tot la Arad, ia ființă gru
parea nautică .Mureșul". Aces
tei din urmă grupări îi revine

cinstea de a participa la prima 
competiție internațională — con
cursurile de la Szeged, unde o- 
cupă locul II în 1894, și apoi, un 
an mai tîrziu, primul ioc.

Este însă lesne de înțeles că 
— adus în țară de fiii bogătași
lor transilvăneni plecați la stu
dii în Occident — canotajul a- 
cademic a fost considerat mai 
mult ca un mijloc de amuza-

FILE BE BTORIE

Caricaturiștii despre sport și sportivi
Benedict Gănescu este un tî- 

năr și talentat caricaturist, care 
s-a făcut remarcat în ultimul 
timp prin interesantele sale de
sene satirice, pline de fantezie, 
țintind la lichidarea unor vechi 
moravuri și năravuri. Am avut 
plăcuta surpriză de a întîlni la 
expoziția sa de caricatură des
chisă recent în sala „Nicolaa 
Cristea" din str. Brezoianu, cî- 
teva caricaturi pe teme spor
tive. Este încă o dovadă a fap-

tului că sportul se bucură de 
atenția oamenilor de artă, ca o 
recunoaștere a rolului său în 
viața tineretului.

L-am invitat pe B. Gănescu 
publice o astfel de carica-

Desen dedicat spectatorilor care, nectinoscînd regulamen
tul, vociferează 
decizii juste.

să

tură și îa pagina noastră de 
,Magazin sportiv". Și, după 
cum se vede, el n-a întîrzîat 
să răspundă invitației noastre.

Poate că' și ceilalți caricatu- 
riști au ceva de „spus” în do
meniul sportului. Ii așteptăm...

Masele plastice 
și ••• sporturile nautice

Sutelor de întrebuin țări ale maselor plastice li s-a mai 
~ ' un grup de specialiști sovietici au

pentru confecționarea de vele. La 
„Star", în golful Finic, vela 'plastică 
examenele. Ea întrece considerabil în 
de pînză. Este mai ușoară și mai 
putrezește, fiind complet etanșe pen- 

șește vela din cea mai compactă 
transparența sticlei, mărind cu mult 
lui. Vela plastică este cam de 20 de 
confecționată din pînză.

adăugat încă una. Recent, 
folosit materialul plastic 
probele făcute pe un 
a trecut cu succes toate 
calități pe cea obișnuită, 
trainică, nu se udă și,nu 
tru aer, ceea ce nu reu 
pînză. In plus, ea are 
vizibilitatea conducătorii 
ori mai ieftină decît cea

împotriva arbitrului, chiar cînd acesta da

E unul care știe de
(Desen de' BENEDICT GĂNESCU)

ment decît ca sport. De aceea 
nu este de mirare că pînă la pri
mul război mondial — care pune 
capăt activității duhurilor nau
tice înființate pînă atunci — nu 
se poate vorbi de o prea susți- 
wta activitate sportivă în cano
tajul academic. Abia mult după 
război, cînd dornici mai mult de 
spectacol decît de mișcare, re
prezentanții protipendadei încep 
să admită pătrunderea — foarte 
drămuită — elementelor muncito
rești,' începe o adevărată activi
tate nautică. La 18 aprilie 1931, 
la Arad, ia ființă Federația ro- 
mînă de canotaj academic care, 
după afilierea Ia Federația in
ternațională își mută sediul 
în Capitală. Primul campionat 
național de canotaj academic 
are loc în 1936 la Snagov. Și, 
tocmai cînd modesta activitate, 
care începuse să se bucure de 
interesul tineretului muncitor, 
era pe cale să se extindă cel

puțin atft cît o permiteau precr 
rele condiții de atunci, al doile 
război întrerupe — pentru 
doua oară — activitatea nautic 
romînească.

...Anul acesta canotajul aca 
demic împlinește 94 de un. Ja 
numai în anii care au trecut <! 
Ia eliberare a cunoscut activi 
tatea pe care o urmărest a. 
mii de tineri. Și este conchidei 
faptul că acest sport, desfășurr 
timp de opt decenii într-un ani 
nimat aproape deplin, a reuși 
în anii puterii populare să r 
aducă satisfacția unui titlu etirr 
aean la băieți și un confirmat Io 
II pe continent, la fete. „Bătrîn*  
aproape centenar, canotajul aca 
demic din țara noastră își trăieșt 
abia azi adevărata tinerețel

V. A.

Unui fotbalist ca 
„consimte" să joace n 
mai dacă i se asigu 
anumite favoruri mat 

. riale...

ce faima i se stinge ?De
Pentru că, de cîțiva ani, 
Toți aleargă după minge
Iar el numai după... banii

V. ARNĂUTU

100 m liber în apa
Astăzi, cînd pentru omologa

rea recordurilor de natație se 
face o distincție precisă între 
bazinele de 50, m. și celelalte, 
pare aproape de necrezut 
faptul că a fost o vreme cînd 
cursele de înot se țineau în 
apa ...mării. Intr-adevăr, în a- 
nul 1896, la prima ediție a 
Jocurilor Olimpice moderne, 
concursul de natație s-a desfă
șurat în apa Mării Ionice. Tem
peratura apei a fost de 14 gra
de. Maghiarul Alfred Ilajos a 
cucerit atunci două titluri o-

mani
limpice: la 100 și 1.200 m. 1 
ber. Ilajos, singurul sport, 
care a izbutit să cucercasr 
două titluri la acea Olimpiad 
a fost și unul din jucătorii i 
bază ai echipei naționale r 
fotbal a Ungariei, în jurul , 
nului 1900. Ilajos a con-mț 
din nou la Jocurile Olimpii 
în anul 1924, cînd, în calitaț 
de... arhitect, a prezentat 
concursul artistic un interesa 
proiect de stadion. Macheta : 
a obținut medalia de argint.



In drum spre
'Mărturisim că puțini au fost munții 

'espre care am auzit atiiea cuvinte 
rumoase ca despre Muntele Mic. Iar 
înd l-am vizitat, am rămas și noi în- 
întați. Ba a trebuit să reproșăm celor 
are l-au lăudat că totuși au fost... 
girciți cu aprecierile lor asupra acestui 
■uinte minunat.
Mai îniîi să arătăm — pentru cei 

are nu au auzit despre Muntele Mic 
- că el se află în Banat și constituie 
nul din cele mai atrăgătoare locuri de 
ecreare pentru localnici. Și prin local- 
id înțelegem pe timișoreni, lugojeni 
i, bineînțeles, locuitorii orașului Ca- 
ansebeș, punctul de plecare în ex- 
ursia .spre Muntele Mic. Trebuie să 
tiți însă Că cel mai greu drum este 
el care leagă orașul 
atul Borlova, de unde 
pre grupul de cabane de la Muntele

Caransebeș de 
începe urcușul

Noi premiere
ine

O echipă de alpiniști, al-câtuită din 
laestrul sportului Alexandru Floricioiu, 
‘aul Fozokoș șl lom Oaincea, a efec- 
jat două premiere alpine în munții 
'la-tra Craiului. Una dintre premidre 
enumită „Lespezile Lirei din Clorîn- 
a" are 7 lungimi de coardă șl a lost 
ropusă pentru omologare la gradul 

B de dificultate. Al doilea traseu 
ste „Muchea nord-vestlcă din brîul 
lichițli", are gradul 3 A și măsoară 
ot 7 lungimi de coardă.

La Petroșani, rugbiul trebuie 
să-și recapete drepturile

Rugbiul, deși în plină vacanță, își 
re greutățile sale, pe care le sernna- 
ăm chiar în acest sezon, în dorința 
le a se găsi o rezolvare cît mai a- 
iropiată. In rîndurile de mai jos ne 
wn ocupa de cîteva aspecte legate 
le activitatea dintr-un centru provin- 
ial cu o destul de veche tradiție 
ugbistică: PETROȘANII, ale cărui 
chipe (Știința și Utilajul) activează 
u seria a 3-a a campionatului cate- 
joriei B. Ambele se zbat în mari 
[reutăți, urmare a lipsei de înțelegere 
i forurilor locale.

(4 parte din aceste greutăți ne-au 
ost semnalate prin scrisoarea stu- 
lentului Dragoș Burac, el*însuși  ju- 
ător al formației Știința din locali- 
ate. lată, între altele, ce ne-a scris 
1: „De multă vreme mă gîndeam să 
olosesc această cale in speranța de 
i putea schimba ceva din penibila 
lituație in care se zbate rugbiul in 
iceastă adevărată citadelă a fotbalu- 
ui. Acum, la sfîrșitul turului cam
pionatului, am luat inițiativa de a 
’)ă scrie, deoarece nu există perspec
tiva, nici măcar azi, ca lucrurile 
să- se schimbe în bine. Cu toate că 
’.a Petroșani rugbful are mulți sim- 
oaiizanți. el nu are acces pe sfa- 
iionul din oraș, unde sînt preferate 
lot soiul de intilniri de fotbal, fie ele 
vmicale. sau chiar meciuri distrac
tive al căror obiectiv 
„.halbă de bere rece1 
partidele oficiale de 
programează la Lonea, 
cu zgură complet impracticabil (care 
de altfel nu este omologat). Pe acest 
teren necorespunzător a avut loc și 
întilnirea noastră cu echipa C.C.A. 
din cadrul optimilor de finală ale 
„Cupei R.P.R.", deși ea na se des
fășura în același timp cu nici o par
tidă importantă de fotbal. Forurile 
locale au considerat însă mai impor
tant un meci din cadrul campionatd-

final este o 
In schimb, 
rugbi se 

pe un teren

SPORTUL POPULAR
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masivul Țarcu
Mic. Dacă nu ți-ai asigurat din vreme 
un loc în mașina B.T.H. (care par
curge distanța o dată la 10 zile), ești 
nevoit să angajezi o căruță sau să par
curgi pe picioare cei 15 km. Pînă la 
Borlova (marcaj: bandă albastră) treci 
prin comunele Zerneșli și Turna Rueni, 
care te impresionează prin curățenia 
caselor, a drumurilor și în care poți 
admira frumosul port bănățean. Ajuns 
la Borlova, faci un scurt popas și te 
pregătești pentru un urcuș destul 
de dificil (13 km, cu diferență de nivel 
de 1.W0 m.). Dacă ești mai încărcat cu 
bagaje, ie poți debarasa de rucsac, în- 
cărcîndu-l pe niște căluți a căror rezis
tență te va uimi. De fapt, acești căluți 
completează pitorescul drumului Borlo
va—Muntele Mic. Ii întîlnești la urcuș, 
încărcați cu 4 rucsacuri (iarna și cu 
schiuri), iar pe alocuri îi vezi coborind 
alene, oprindu-se la fiecare pas pen
tru a smulge cile un smoc de iarbă sau 
cîteva frunze. Pornești la drum voios, 
mai ales că prima porțiune, foarte u- 
șoară, te poartă prin poteci care ie in
vită să te așezi sau să culegi mure. Apoi 
începe urcușul propriu-zis, care te face 
să transpiri din greu și te "obligă 
faci dese popasuri. Cind ai ajuns 
Fintina Voinea (1.233 m.) afli că 
ai de parcurs cîteva sute de metri, 
ferența de nivel de aproape 300 m. 
(grupul de cabane se află la 1.500 m. 
altitudine) o simți însă parcurgînd 
pieptiș poteca de pădure, prin care a- 
jungi, în sfîrșit, la Muntele Mic

Aici, posibilitățile de cazare sînt 

să
la 

mai 
Di

Burac 
alarmă, 
într-un

tai regional, pe care l-au programat 
In consecință pe stadion. Aceeași si
tuație deplorabilă și in privința an
trenamentelor care au loc pe 
locuri virane...".

Considerăm scrisoarea tov. 
ca un adevărat semnal de 
deoarece nu este admisibil ca 
centru cu o asemenea tradiție în rugbi 
să nu se asigure sportului cu ba
lonul oval condiții normale de dez
voltare. Orașul minerilor are o echipă 
— Știința — clasată 
rului pe locul 3. Este 
excelentă, dacă avem 
echipa este la primul 
tivitate în această categorie. Ea me
rită o soartă mai bună. Forurile com
petente trebuie să ia măsuri urgente, 
pentru ca o dată cu reluarea campio
natului (retur) lucrurile să se în
drepte negreșit. (d.c.)

diverse

la sfîrșitul tu- 
o performanță 
în vedere că 

său an de ac-

După București (2 etape) și Cluj, a 
venit acum rîndul Orașului Stalin să 
găzduiască întrecerile unei etape din 
cadrul campionatului republican de at
letism pe echipe. Astăzi și mîine în 
acest oraș vor avea loc concursurile e- 
tapei a IV-a, ultima din turul acestei 
importante competiții a atletismului 
nostru. Cu acest prilej se vor disputa 
următoarele meciuri: I. C.C.A. — 
U.A.S.R. — Rapid; II. Dinamo — 
T.C.H. — Metalul; III. Recolta — Vo
ința — Progresul.

Toate aceste întîlniri sînt foarte im
portante pentru clasamentul campiona
tului, la jumătatea întrecerilor. Dacă 
pentru primul loc nu se pune nici un 
fel de problemă (puternica echipă a 
dinamoviștilor are toate șansele să-și 
păștrezelocul după'®ctoria repurtatg 

multiple și variate. Im Muntele 
sînt nu mai puțin de 5 cabane, care de 
care mai plăcută la vedere și mai cu
rată. Firește, cea mai căutată este ves
tita „Bella "Vista", repusă în funcțiune 
de cîțiva ani. Poți locui însă în condiții 
foarte bune și la „Dor de Munte", 
„Lazăr Ccrnescu", „Libertatea" sau 
„Brădișor", aflate la mică distanță una 
de alta.

După o zi de odihnă (absolut nece
sară după efortui urcușului), poți face 
o excursie plăcută vizitînd Vf. Mun
telui Mic (1.806 m.) și împrejurimile, 
făcind astfel „încălzirea" pentru alte 
ieșiri mai grele, bineînțeles dacă ai in
tenția să mergi mai departe, adică 
spre masivul Țarcu cu vîrfurile Țarcu 
(2.196 m.), Gtlgu (2.294), Pietrei 
(2.195) și chiar mai departe, spre ma
sivul Godeanu și apoi spre Retezat. De 
altfel, multi excursioniști folosesc dru
mul dinspre Retezat spre Godeanu, 
Țarcu și Muntele Mic, ca fiind foarte 
interesant, pitoresc și... dificil. Trebuie 
să precizăm că pe acest traseu nu se 
află cabane și singurele locuri de adă
post sînt stînele ciobanilor sau cortul 
pe care eventual l-ai adus

De la Muntele Mic mai poți face o 
excursie plecî.nd pe la Pietrele Scorilei 
(1.617 m.) și ’’alea Sucului spre Po
iana Mărului (600 m.), (marcaj: cruce 
roșie) — o splendidă stațiune de odih
nă. De altfel, Ia Poiana Mărului și mai 
departe, la Muntele Mic, se poate a- 
junge coborind la stația Zăvoi (linia 
Caransebeș — Hațeg) de unde — mer- 
glnd cu irenulețul local — ajungi la 
Poiana Mărului și de aci, pe traseul 
indicat mai sus, la Muntele Mic (dis
tanța Zăvoi—Muntele Mic: 26 km.).

Firește, In această succintă expunere 
nu am putut face altceva decît să de
scriem drumurile de acces la grupul de 
cabane de la Muntele Mic, spre Țarcu. 
Godeanu și Retezat, precum și. la încln- 
tătoarea stațiune Poiana Mărului. Dum
neavoastră însă, dragi cititori, vă pu
teți convinge „pe viu" de adevărul cu
vintelor frumoase despre Muntele Mic. 
No vă urăm drum bun!

D. STĂNCULESCU
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150 de activiști
(Urmare din pag. 1)

interesului cursanților pentru sportu
rile respective, federațiile respective au 
sprijinit activ îmbogățirea cunoștin
țelor practice ale activiștilor sportivi, 
prin organizarea a două demonstrații.

în 
se

la Cluj asupra echipei U.A.S.R.), 
schimb pentru locurile următoare 
va da o luptă foarte echilibrată, care 
poate aduce multe schimbări clasa
mentului actual.

Iată cum arată clasamentul înaintea 
etapei a IV-a: 1. DINAMO 12 p; 2. 
U.A.S.R. 10 p; 3. Rapid 10 p; 4. Me
talul 8 p; 5. T.C.H. 6 p; 6. Progresul 
4 p; 7. Recolta 2 p; 8. Voința 2 p: 9. 
C.C.A. 0 p.

Pe de altă parte, întrecerile de la 
Orașul Stalin sînt foarte importante, 
dat fiind faptul că acesta este ultimul 
concurs înaintea meciurilor internațio
nale Norvegia — Romînia la bărbați 
(7—8 august la Oslo) și Copenhaga 
— București la femei (10 august la
Copenhaga) și a campionatelor euro
pene de la Stockholm (19—24 august),.

Amatorii de ciclism din Capitală vor 
fi mîine dimineață martorii celei mai 
interesante ediții a campionatului repu
blican de fond. Afirmația noastră ar 
părea hazardată dacă nu ar fi însoțită de 
amănunte care să o explice. Iată-le: 
pentru prima oară finala campionatului 
de fond al R.P.R. se va desfășura pe 
circuit, traseul ei trecînd printr-o serie 
de puncte centrale ale Capitalei ; lot 
pentru prima dată se va desfășura și 
finala pentru juniori la care vor lua 
parte cei mai talentați rutieri tineri; 
majoritatea alergătorilor sînt într-o 
formă deosebită, ceea ce, firește, a- 
nunță o iuptă 'pasionantă pentru titlul 
de campion al țării; în sfîrșit, compe
tiția este și criteriu de selecție pentru 
„Turul Iugoslaviei" (din lotul format 
din C. Dumitrescu, L. Zanoni, G. Moi- 
ceanu, D. Munteanu, A. Șelaru și Gh. 
Șerban va fi alcătuită formația de 5 
alergători care ne va reprezenta la a- 
ceastă competiție).

Scriam într-unul din numerele tre
cute ale ziarului nostru că sportul cu 
haltere nu are încă o bază largă de 
masă. Căutînd cauzele rămînerii în 
urmă a sportului cu haltere, vom con
stata că primele vinovate sînt clu
burile și colectivele sportive. In ma
joritatea orașelor din țară, colecti
vele manifestă un total dezinteres 
față de această disciplină sportivă. 
Nu o dată, antrenorii din Timișoara, 
Orașid Stalin, Arad, Cluj, Petroșani 
s-au plîns de insuficientul sprijin pri
mit din partea colectivelor lor, de 
lipsa materialelor, sălilor etc. Dezin
teresul a mers pînă acolo, incit în 
multe orașe mari nu există nici mă
car o secție de haltere!

Prin munca sa neobosită un antre
nor voluntar din Sibiu, Mircea Io- 
nescu, a reușit să angreneze în a- 
ceastă disciplină sportivă un număr 
de 26 tineri. Dar cine să se îngri
jească de acești entuziaști 
dacă nici un colectiv sau 
Sibiu 

sportivi 
club din 

nu-i poate legitima pentru... 
simplul motiv că nu există nici o secție 
de haltere în oraș. Fiind „copiii nimă-

sportivi și-au îmbogăfit cunoștințele

continuare, 
convingerea 

analiză
24 iulie, 
generală 
cursului.
cît mai

una de atletism pe stadionul Repu
blicii, alta de natațic la bazinul „Dan- 
te Gherman". Păcat numai că cele
lalte federații s-au dezinteresat de 
această acțiune. Șîntera siguri însă 
că ele își vor arăta concret părerea 
de rău față de această lipsă, luînd 
parte la instruirea practică a cursan- 
ților din celelalte două serii care se 
vor organiza în continuare. De 
altfel, ne exprimăm 
că concluziile ședinței de 
a primei serii, încheiată la 
vor duce la îmbunătățirea 
a celorlalte două serii ale

In dorința de a prezenta 
complet această acțiune, am cerut pă
rerea cîtorva dintre cursanți. „Am în
vățat mult — ne-a declarat Dumitru 
Dumitriu, președintele consiliului raio
nal U.C.F.S. Tg. Ocna, regiunea Ba
cău — in cele 10 zile ale acestui 
Curs. Importante probleme de orga
nizare, pe care nu le cunoșteam în
deajuns, îmi sînt acum pe deplin 
clare". Ion Neagu, președintele 
consiliului raional U.C.F.S. Alexan
dria, și-a exprimat satisfacția față de 
condițiile de predare a lecțiilor și de 
organizare a seminariilor. „împărtăși
rea experienței practice a fiecăruia din-.

Nu ne îndoim că mîine dimineață pe 
traseul competiției se vor aduna foarte 
mulți -iubitori ai sportului cu pedale. 
Itinerariul curselor este următorul: 
Piața Victoriei, bd. Stalin, Bordei, se 
revine spre Arcul de Triumf, Casa 
Scînteii, Băneasa și înapoi spre Piața 
Victoriei. Traseul măsoară 12,600 km. 
Startul diferitelor categorii se va da 
astfel : ora 7 — juniori (88,200 km.); 
ora 7,02 — senioare (50,400 km.); ora 
9 — seniori (176,400km.). Plecările și 
sosirile vor avea loc din Piața Scînteii. 
Acest traseu va fi parcurs de mai multe 
ori, în funcție de 
categorii.

Iată acum lista 
din ultimii ani: 
ban; 1951 — E.
A. Voișeanu; 1953 — E. Norhadian; 
1954 — G. Moiceanu; 1955 — G. Moi- 
ceanu; 1956 ■— I. Constantinescu;
1957 — G. Moiceanu.

kilometrajul fiecărei

de fond 
Chicom- 
1952 —

campionilor 
1950 — N. 
Norhadian ;

nui“, acești tineri nu au posibilitatea 
să se legitimeze, să obțină normele 
de clasificare și să participe la com
petiții oficiale. Nu este oare acesta 
un exemplu tipic de indolență din 
partea cluburilor și colectivelor spor
tive din Sibiu? Degeaba vor exista 
antrenori însuflețiți, tineri dornici să 
se inițieze în acest sport atît de util 
— și ca sport ajutător pentru cele
lalte discipline — dacă elanul aces
tora se va izbi de nepăsarea con
damnabilă a conducătorilor cluburi
lor și colectivelor sportive. Consiliul 
orășenesc U.C.F.S. din «ibio n-are 
nimic de spus în această direcție?

(i. o.)

| ANUNȚ
) Întreprinderea de Exploatare a. 
^Bazelor Sportive pune la dispoziția 
/cluburilor și colectivelor sportive, pe 
1 orice perioadă de timp, bazinele *și  
/sălile de sport pe care le posedă în 
\ Capitală, pentru antrenamente și 
/competiții la diferite discipline spor-l 
jtive și anume:
C — piste pentru atletism; |
S — terenuri gazonate și cu zgură 
fpentru fotbal, handbal și oină;
1 — terenuri cu zgură pentru bas-
î chet, volei și tenis cîmp;
/ — bazine de înot;
> — săli de sport pentru atletism,1
i box, gimnastică, lupte, haltere și 
A diferite jocuri sportive.
/ Bazele sportive sînt dotate cu a- 
Sparatura și materialele tehnice ne- 
/cesare, stații de amplificare, avînd 
Ifiecare din ele vestiare și dușuri cu 
/apă caldă și rece.
) I.E.B.S. oferă în același scop și 
/ bazele sportive pe care le posedă 
Jla Snagov și Poiana Stalin, unde a 
Asigură toate condițiile necesare pe. 
jtru loturile sportive respective.

Tarifele de folosire sînt cele sta-
; bilite de U.C.F.S.
A Pentru orice informații se va a- 
/dresa la I.E.B.S. Serviciul Baze și 
{Manifestații Sportive, cu sediul în 
/ str. Vasile Conta Nr. 16, telefon 
ț 1.77.10 și la sediul fiecărei baze 
/ sportive, unde se pot face și con- 
jtractele de folosire.

tre noi — a afirmat dînsul — a dat 
acestor seminar ii un puternic accent 
de schimb activ de experiență și a 
contribuit la deplina lămurire a pro
blemelor legate de munca practică 
pe teren". „Nici n-aș fi crezut că in 
numai 10 zile se pot asimila atitea 
lucruri — a completat Cornel Naicu, 
președintele consiliului raional U.C.F.S. 
Agnita, regiunea Stalin — și cred că 
organizarea periodică a unor aseme
nea cursuri va contribui serios la 
îmbunătățirea calificării activului spor
tiv". Referindu-se la intențiile sale de 
viitor, tov. Gh. Gavril, președintele 
consiliului raional U.C.F.S. Hîrlău, 
regiunea Iași, ne-a declarat: „întors 
acasă, mă voi strădui să organizez în 
cit mai bune condițiuni o instruire a 
președinților de colective sportive. De 
asemenea, învățînd din experiența ra
ioanelor Rădăuți și Slatina, voi căuta 
să organizez cit mai multe „Duminici 
sportive" la sate.

Aceasta este atmosfera generală la 
terminarea primei serii a 
activiștii sportivi, mai bine 
mai siguri pe cunoștințele 
hotărîți să muncească mai 
tru dezvoltarea mișcării noastre spor
tive.

cursului: 
pregătiți, 
lor, sînt 

bine pen



Caiegoria A m comentarii (SV}

Tenisul se află în plină perioadă 
de activitate competițională. Pe lîn
gă diferitele confruntări internaționa
le la care au luat parte jucătorii ro- 
mîni (chiar în momentul de față Gh. 
Viziru și Bardan participă la un 
turneu la Zopot — R. P. " ' 
nismanii noștri participă 
la concursurile interne.

se știe, campionatul republican pe e- 
chipe este la cea de a treia etapă. 
Dar pe lîngă jucătorii consacrați sau 
tineri, și cei mai mici, copiii, au a- 
vut posibilitatea să concureze în cî- 
teva competiții. Iată rezultatele mai 
importante din cadrul competițiilor 
disputate în ultimul timp.

Rezultate numai prin joc de calitate!
Pentru o înțelegere justă a scopvlu campionatului

ETAPA A ll-a A

Polonă), te-
din plin, și
După cum

CAMPIONATULUI CATEGORIEI A LA TENIS

Rezultate tehnice: T.C.IL — RA
PID 8—7: T. Bădin — Sopa 5—7, 
6—2, 6—3, 6—2; Schmidt — Te-
legdi 6—3, 6—1, 7—5; T. Roșianu — 
Baia 6—3, 6—0, 9—7; Basarab 
Kadar 5—7, 5—7, 2—6; Schmidt 
Sopa 7—5, 6—3, 6~1;,T. Bădin 
Telegdi 6—3, 7—5, 5—7, 6—1;
sarab — Baia 2—6, 4—6, 1—6; T. 
Roșianu — Kadar 4—6, 6—2, 4—6, 

6—2; II. Orenski — Kendeffi 
3—6; Nasta — Komoroczi 
6—4; Nasta — Kendeffi 4—6, 
Orenski — Komoroczi 2—6,
Nasta, Orenski —” Kendeffi, 

Bădin, 
6—2,

• Ken-

gramate următoarele întîlniri: C.S.U. 
București — C.C.A., Progresul Bucu
rești — T.C.IL București, Steagul 
roșu Orașul Stalin — Dinamo Bucu
rești, Rapid Cluj — Jiul Petroșani.

Ba- o
„Cupa Dr. Petru Groza", 

interesantă întrecere a celor mici

6—2, 
2—6, 
6—2, 
2—6; 
2—6; 
Komoroczi 6—2, 3—6, 6—8; 
Schmidt — Sopa, Baia 8—6, 
0—6, 6—2; Nasta, Schmidt — 
def fi, Sopa 3—6, 1—6.

C.C.A. — ȘTIINȚA 15—0: 
zuc — Pusztai 6—0, 6—2, 6—4; Năs- 
tase — Ghidrai 6—4, 6—2, 6—2;
Takacs — Dîmbăreanu 6—1, 6—2,
6—2; Burcescu — Pop 3—6, 6—4, 
6—1, 6—3; Năstase — Pusztai 6—1, 
6—2, 6—1; Cobzuc — Ghidrai 6—3, 
6—1, 6—0; Burcescu — Dîmbăreanu 
6—4, 2—6, 8—6, 6—0; Takacs — 
Pop 6—2, 6—1, 6—1; Ecaterina Ro
șianu — Ecaterina Pusztai 6—4,
6—3; Eleonora Roșianu — Kori Ami 
6—3, 6—4: Eleonora Roșianu — E- 
caterina Pusztai 7—5, 6—2; Ecate
rina Roșianu — Kori Ami 6—2, 6—4; 
Ecaterina Roșianu, Elena Roșianu — 
Ecaterina Pusztai, Kori Ami 6—2,
4— 6, 6—0; Cobzuc, Năstase — A. 
P ai, Ghidrai 6—0, 6—3, 6—4; 
Ei. a Roșianu, Burcescu — Kori Ami, 
Pop 6—3’, 6—1.

STEAGUL ROȘU OR. STALIN — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 8—71; 
Racoviță — Caralulis 4—6, 4—6, 3—6; 
Țiriac — Slapciu 6—1, 6—3, 6—3; 
iurușanco — Prundeanu 6—1, 2—6,
5— 4, 6—1; Baciu — Mărraureanu
4— 6, 6—0, 6—4, 8—6; Țiriac — 
Caralulis 6—4, 7—5, 6—4 ; Raco- 
viță — Slapciu 6—3, 1—6, 6—1,
5— 6, 6—4; Baciu — Prundeanu 1—6, 
4—6, 0—6; Turușanco — Mărmurea- 
m 6—0, 6—0, 6—1; Hermina Bren- 
rer — Rodica Andriescu 6—1, 6—3; 
'odica Turușanco — Rodica Andries- 
:u 5—7, 3—6; Hermina Brenner — 
ava Stăncescu 4—6, 6—4, 3—6; Tu- 
ușanco, Tiriac — Caralulis, Slapciu 

:—6, 2—6, 6—3, 3—6; R. Turușanco, 
lermina Brenner Eva Stăncescu, 
L Andriescu 6—4, 6—4; Hermina 
îrenner, Țiriac — Eva Stăncescu, 
îaralulis 3—6, 4—6. Interesant este 
e menționat că rezultatul final a fost

"v de meciul Baciu — Mărmureanu 
a,. Jind întrerupt miercuri îa sco
ții de 2—1 pentru Baciu, a lost con- 
inuat joi după terminarea celorlalte 
■artide, cînd scorul era egal: 7—7. 
laciu deși a fost condus în setul IV 
u 5—3, a reușit în cele din urmă 
ă iasă învingător, cîștigînd acest set 
i partida.

In etapa de azi și mîine sînt pro-

La Oradea s au adunat de curînd 
aproape 70 de copii și juniori pen
tru a-și disputa întîietatea în compe
tiția tradițională destinată lor, com
petiție care a primit denumirea de 
„Cupa Dr. Petru Groza". Au parti
cipat reprezentanții a 9 orașe. In ur
ma rezultatelor înregistrate la cele 
5 probe individuale clasamentul 
următorul: ' ~ j ' ' '
limpi-a) 15 p.; 2. Timișoara 7*/ 2 
3, Orașul Stalin 6 p.; 4. Oradea 
p.; 5. Arad 4 p.; 6- Cluj 4 p.; 
Mureș 4 p.; 8. Satu Mare 1 
Baia Mare 0 p.

Câștigătorii și f'inaliștii pe

e
1. București (clubul O- 

p.: 
4% 

7. Tg. 
p.; 9.

. „ . . . probe:
simplu™băieți: cat. 10—14 ani: Wolf 
(Arad)-Felecait (Cluj) 6—3, 5—6, 6—3; 

cat. 15—16 am: Burciu (Buc.) — 
Leihnam (Tini.) 6—1, 6—2; simplu 
fele — cat. 10—14 ani: Tanko (Tg. 
Mureș) — Bokor (Orașul Stalin) 
6—1, 6—5; cat. 15—16 ani: M. Cio
golea (Buc.) — Z. Banyai (Oradea) 
6—4, 6—3; dublu băieți: Leihnant,
Spătaru (Tini.) —. ‘ Burciu, Guțu 
(Buc.) 7—5, 2—6, 8—6; dublu fete: 
M. Ciogolea, S. Ciogolea (Buc.) — 
Banyai. Lobotka (Oradea) 6—1, 4—6, 
6—3. Micii reprezentanți ai clubului 
Olimpia din Capitală (antrenor Șt 
Sfetescu) au cunoscut un succes deo
sebit, reușind să cîștige pentru a 
treia oară consecutiv. Cei mai buni 
copii și juniori, surorile Ciogolea, 
Burciu, Banyai, H. Bosch, Felecan, 
Leihnam, Wolf etc., au primit fru
moase premii din partea organizato
rilor.

Ne vom opri asupra nivelului tehnic al campionatului categoriei A 
pe anul 1957—58. Mai întîi, însă, să căutăm să răspundem la o întrebare : 
în fond, care este scopul unui carapio nat ? Fără discuție că este acela de 
a organiza o întrecere între cele mai bune echipe, pentru ridicarea necon
tenită a calității unui sport (in cazul nostru, a fotbalului), iar echipa care 
se va dovedi cea mai bună să devină campioana țării. Cu alte cuvinte, o 
întrecere pentru calitate.
In consecință, fiecare echipă trebuie 

să-și îmbunătățească jocul de la an 
la an. Pentru aceasta, în afară de 
măsurile de ordin organizatoric-ad- 
ministrativ (conducători pricepuți, te
renuri bine gazonate, echipamente și 
materiale sportive etc.), ele trebuie 
șă-și mai asigure și altceva : 1. cadre 
de jucători 
punzători; 
profesional 
metode de

din ce în ce mai cores- 
2. tehnicieni cu nivelul 
mereu îmbunătățit și cu 

lucru necontenit pertectio-

subordonat acestui obiectiv aproape 
toate pregătirile lor. Și lucrul acesta 
— evident și în alte sporturi, nu nu
mai la fotbal — a putut fi constatat 
și în edițiile precedente ale campio
natului. E drept că forul conducătoi 
al fotbalului și chiar unele echipe 
au fost preocupate în direcția îmbu
nătățirii jocului. Aduceți-vă aminte de 
Dinamo București, C.C.A., U.T.A. — 
de pildă —, care în anii trecuți au 
oferit adevărate spectacole de factură

La Cluj o nouă confruntare a celor 
mai tineri tenismani

continuare, în orașul de pe So- 
juniorii bucureșteni și-au im- 

din nou superioritatea, datorită 
de M. Ciogolea, 
Lazaride ' “ 
echipele 
(4-1) ■

In 
tneș, 
pus 
victoriilor repurtate 
Bulat, Basarab, R. 
ciu. Ei au învins 
Arad (4—2), Cluj 
(4—1). Au mai concurat 
din Orașul Stalin, Pitești, 
reș și Timișoara, clasate 
pe locurile 5—8. In turneul primelor 
patru s-a- obținut clasamentul ur
mător : 1. București: 2. Arad; 3. 
Cluj; 4. Oradea.

S-au evidențiat o serie de elemen
te ca Niculae Dorin (13 ani, din Orașul 
Stalin), Șt. Zarug (15 ani, din 
Tg. Mureș), Ion Somogy (16 ani, din 
Oradea), Burciu, M. Ciogolea (Buc.), 
Mina Ilina (Pitești), Kori Anii 
(Cluj) și Arcadie Saiti (Arad).

și Bur- 
orașelor 
Oradea 
formații

Tg. Mu- 
în ordine

Ș'

Trei contra unu, pentru o minge „capricioasă" care s-a strecurat pe lingă 
ei! (Cojocarii, Știrbei, Caricaș și Lereter — nr. 8 — luptă pentru balon in 

meciul Progresul—Știința’)
nate pentru desfășurarea unui proces 
de instruire, și antrenament cît mai 
rodnic; 3. perfecționarea individuală 
și colectivă a factorilor și folosirea 
lor rațională și constructivă în vederea 
unui joc de calitate din ce în ce mai 
bună. In felul acesta, echipele pot 
contribui în mod eficace la atinge; 
rea scopului REAL al organizării unui 
campionat.

Prea muh preț pe rezultate!

Analizînd campionatul pe 1957—58 
în lumina celor de mai sus, e firesc 
să ne întrebăm : ce a arătat el ? cum 
l-au privit echipele ? Ca un mijloc de 
perfecționare și progres al jocului 
sau ca un prilej de obținere, oricum, 
a unor rezultate imediate ?

Faptele dau singure răspunsul : e- 
chipele l-au privit numai prin prisma 
rezultatelor și a clasamentului și au

obținut — firesc — 
cele mai bune. Dar, 
a început să cadă 

e normal ca o 
rezultate pentru 
întrecere este 

progres. Aceste

Concursul Pronosport nr. 30 de 
lîine duminică 27 iulie, care se închide 
stă seară în provincie și mîine la ora 
2 în Capitală, cuprinde ultima etapă 

campionatului maghiar de fotbal și 
leciuri din „Cupa de Vară R.P.U.".
lată pronosticurile pe care le dă 

farul „NEPSPORT" :
1—11. M.T.K. — Ujpesti Dozsa 1. X 
III—IV. Vasas — Ferencvaros X,2,1
V. Csepel — Honved 1, X, 2
VI. Tatabanya — Salgotarjan 1, X
VIL Pecs — Szeged 1
VIII. Szombathelv — Diosgyor 1
IX. Dorog — Komlo 1, X
X. Szekesfehervari Vasas — Koba

nyai Lombik 1, X
XI. Vaci S. E. — Petofi Budapesta 1
XII. Delbudai Spartakus — Elore

Budapesta 1, 2
★

Miercuri 23 iulie s-au desfășurat 
mă meciuri restante în campionatul 
î fotbal maghiar.
Vasas a întrecut pe Csepel cu 1—0 și 
algortarjan pe Dozsa tot cu 1-—0.
Rezultatele meciurilor din programul 

>nc.ursalui Pronosport nr.
" inoscute mîine seară la

Programul concursului
-. 31
Etapa din 3 august 1958.
1. Vaci S.E. — Delbudai Spartacus 
T de vară R. P. U.)

pronosport '
II. Petofi Btidap. — Oroszlanyi Ba- 

nyas (C. de vară R. P. U.)
HI. Szekesfehervari Vasas — V.K.S.E. 

(C. de vară R. P. U.)
IV. Kobanyai Lombik — Elore Budap. 

(C. de vară R. P. U.)
V. Kecskemet — Jaszbereny (C. de 

vară R. P. U.)
VI. Egyetertes — Szolnok (C. 

vară R. P. U.)
VII. Hatvan — Miskolc M.T.E.

de vară R.P.U.).
VIII. Bukkalja — Pereces (C. 

vară R. P. U.)
IX. Magyar Pamut — Zttgloi

(C. de vară R. P. U.)
X. Torekves — Traktorgyar 

vară R. P. U.)
XI. Generator — T.V.E. III 

vară R. P. U.)
XII. Iozsefvarosi Szellitok — BRESC 

(C. de vară R. P. U.)

de

(C.

de

H.S.C.

(C. de

(C. de

30 vor fi 
ora 21.30. 

Pronosport PRONOEXPRES

In urma omologării concursului Pro- 
noexpres nr. 27 din 23 iulie s-a stabi
lit că nici o variantă nu a obținut

[ncepind cu Nr. 224
in 8 pagini cu

premiu de categoria l-a și a 11-a. Con
form regulamentului se reportează 
pentru concursul Pronoexpres nr. 28 
cu tragerea din urnă miercuri 30 iu
lie, 250.000 lei pentru categoria l-a 
și 240.160 lei pentru categoria Il-a.

a cîteCategoria 111-a: 7 variante 
17.049 lei liecare.

Categoria lV-a: 
1894 lei fiecare.

Categoria V-a: 
348 lei fiecare.

Categoria Vl-a: 
80 lei liecare.

Fond de premii: 967.543
★

Plata premiilor de la concursul Pro
noexpres nr. 27 din 23 iulie se va face 
în Capitală luni 28 iulie a.c. începînd 
de la ora 17 la agențiile proprii raio
nale LOTO-PRONOSPORT în raza că
rora prentiații și-au depus buletinele.

63 variante

342 variante

1.489 variante

*

a

a

a

cîte

cîte

cîte

Participanții la concursurile Prono
sport și Pronoexpres sînt obligați 
treacă adresa (completă și scrisă 
teț) pe toate felurile de buletine 
concurs (unice, indigoate, etc.).

sa 
ci- 
de

•) Rubrică redactată de 1. S. LOTO- 
PRONOSPORT.

(luni 28 iulie), Programul Pronosport apare 
denumirea „Programul Loto-Pronosport”

ridicată și au 
și rezultate din 
treptat, accentul 
rezultate. Desigur, 
chipă să dorească 
acest element de 
dispensabil pentru 
zultate însă, trebuie să fie consecința 
unui joc mai bun. Or, echipele noastre 
— în general — au dorit să le ob
țină cît mai repede printr-un joc care 
a rămas cam același ca nivel și ca
litate. înțelegem, de asemenea, că un 
clasament bun poate satisface năzuin
țele unei echipe, ale conducătorilor, 
antrenorilor si jucătorilor. DAR ACEȘ
TIA NU TREBUIE SA UITE NICIO
DATĂ CA AU SI OBLIGAȚIA DE 
A-SI PERFECȚIONA JOCUL SI A-SI 
RIDICA NECONTENIT NIVELUL 
TEHNIC. PENTRU A CREA PREMI
SELE UNEI AFIRMĂRI A FOTBA
LULUI NOSTRU PE PLAN INTER
NAȚIONAL. O ierarhie europeană sau 
mondială nu se stabilește pe baza 
rezultatelor obținute în campionate 
naționale, ci prin valoarea dovedită 
în jocuri internaționale.
Echipele noastre au rămas datoare

In această privință, formațiile 
noastre (indiferent de categoria în 
care activează), dar în special cele 
de la „A“, au rămas cu mult da
toare fotbalului romînesc. De aceea a 
existat și există încă o pro
blemă a selecției și a echipei națio
nale. Este un fapt arhicunoscut că LA 
UN CAMPIONAT BUN, CU ECHIPE 
BUNE. CORESPUNDE Șl O ECHIPA 
NAȚIONALA BUNA. Reprezentativa 
unei țări este o rezultantă, ea expri
mă în general nivelul și valoarea 
unui campionat național.

Modul greșit de a privi scopul cam
pionatului a determinat și determină 
nivelul tehnic al competiției. In cam
pionatul 1957—58 acest nivel a fost 
nesatisfăcător, deși din acest punct 
de vedere returul s-a dovedit mai bun 
decît turul. Calitatea jocului nu 
a mulțumit decît rareori. Cîteva me
ciuri au reușit să placă și dintre ele 
amintim: cele dintre Dinamo Bucu
rești — C.C.A., Petrolul — Progresul, 
Știința — Dinamo București, Progre
sul — Dinamo Cluj în toamnă, iar 
U.Ț.A. — C.C.A., Petrolul — C.C.A., 
Rapid — Dinamo Cluj, St. roșu — 
Dinamo București în primăvară. In 
general, echipele s-au menținut la un 
nivel modest, cu multe fluctuații. 
După un joc mai bun, au urmat două 
sau trei slabe. Și nu ne referim la 
primele 2—3 sau chiar 4 etape, cînd 
echipele pot invoca circumstanțele a- 
tenuante ale începutului de sezon, ci

pe 
e- 
că 
in- 
re-

la următoarele cînd, o dată cu avan
sarea în campionat, nivelul tehnic 
trebuia să fie, în mod normal, tot 
mai ridicat. Or, nici atunci echipele 
nu ne-au satisfăcut Au continuat să 
aibă comportări inconstante, fluctuații 
mari de la meci la meci (Petrolul, 
C.C.A., Dinamo București, Știința, Ra
pid etc.). Datorită acestor fluctuații, 
campionatul — care putea fi decis cu 
cîteva . etape înainte de sfîrșit — n-a 
dat echipa cîștigătoare decît după 
consumarea restanțelor, compenstnd 
lipsa de calitate printr-un interes 
prelungit determinat mai mult de re
zultatele indirecte ale echipelor

Și antrenorii!
Acest nivel scăzut iși găsește cauza 

principală — după părerea noastră — 
în felul greșit de a înțelege rostul 
unui campionat. Goana după rezul
tate s-a transmis treptat și antreno
rilor și jucătorilor, influențînd în mod 
direct și negativ întregul proces de 
instruire și antrenament și abătîndu-l 
de la obiectivele principale.

Antrenorii au început și ei să aler
ge după rezultate și, ca urmare, antre
namentele au fost influențate foarte 
mult ca intensitate, durată 
ales, conținut. In general, se 
pe termene prea scurte, de 
la meci, îneît procesul de 
devine fragmentat (C.S.O., 
C. S. Tg. M.). Firește că un 
trebuie să țină seamă și de fiecare 
meci în parte, pentru că adversarul 
joacă un rol însemnat mai ales în 
pregătirea tactică. Dar, ÎNTREAGA 
SA MUNCA DE PREGATIRF TRE
BUIE SA FIE STRĂBĂTUTĂ DE UN 
FIR CĂLĂUZITOR CARE SA DUCA 
NECONTENIT LA O ÎMBUNĂTĂȚIRE 
CALITATIVA A JOCULUI, prin rea
lizarea treptată a obiectivelor.

Apar lipsurile

și, mai 
lucrează 
la îneci 
instruire

U.T.A„ 
antrenor

Nu ignorăm faptul că sînt antre
nori care au dovedit preocupare pen
tru îmbunătățirea muncii lor (Măr- 
dărăscu, Șepci), dar trebuie să re
cunoaștem că s-au și lăsat influen
țați, fără să opună nici o rezistență, 
de mentalitatea greșită a unor con
duceri, ceea ce a fost suficient pen
tru ca în munca lor de pregătire să 
apară lipsuri și greșeli. Intensitatea 
unor antrenamente nu atinge gradul 
necesar, iar volumul de efort depus 
Ia antrenamente nu este in concor
danță cu cerințele actuale competitm-. 
nale și cele ale activității internațio
nale. Factorii antrenamentelor sînt 
încă tratați separat și nu la un loc, 
iar uneori se insistă periodic, prea 
mult pe unul singur. PREGĂTIREA 
MORALA SI DE VOINȚA, de pildă, 
NU-I O PREOCUPARE PERMANEN
TA. EA TRECE PE PRIMUL PLAN 
NUMAI IN AJUNUL UNOR ME
CIURI IMPORTANTE. Și de cele 
mai multe ori, efectele sînt tocmai 
contrarii scopului urmărit. Se joacă 
crispat, nervos, pripit (Dinamo Bucu
rești, Petrolul, Rapidî.

Mijloacele folosite în antrenament 
sînt lipsite de varietate, există chiar 
sărăcie în această privință, ducînd la 
antrenament oarecum șabionizat 
(C.S.O.). Adăugînd la toate acestea: 
alunecarea pe alocuri pe panta ruti
nei (Remeny-Hunedoara, Iovfcin-Tîr- 
năveni, Albu-Reghin); lipsa de exi
gență a unor antrenori față de jucă
tori (Nagy Geza-Oradeaj; tendința 
sore concesii și cocoloșiri a altora 
G^obay-Clui, Coc.iș-S. Mare, Humis- 
București, Savu-București); exemplul 
personal de conduită necorespunzătoa
re (N. Covaci-Timișoara, A. Rusu- 
Brăila, Bleandă-Torpedo) — ceea ce 
duce, normal, la lipsă de autoritate 
față de jucători — completăm observa
țiile noastre cu privire la activitatea 
antrenorilor ca urmare a influenței ne
gative exercitată de atitudinea — ne- 
justă — față de scopul campionatu
lui.

Ce-i de făcut ? Un singur lucru, unul 
singur și greu, dar nu imposibil de în
făptuit : schimbarea radicală a aces
tei atitudini, care a dus la nivel teh
nic nesatisfăcător și care frînează în 
mod evident dezvoltarea normală a 
fotbalului nostru, în raport cu posi
bilitățile și condițiunile care există 
realmente. CAMPIONATUL TREBUIE 
SA DEVINĂ O ÎNTRECERE PEN
TRU CALITATE, PENTRU CA NU
MAI CALITATEA, MEREU ÎMBUNĂ
TĂȚITĂ DUCE LA REZULTATB 
CONSTANT BUNEI

P. GAȚU

SPORTUL POPULAR
Nr. 3244 Pag. 5-<



Toate transferăriJe 
a handbal se fac prin F. R. H

La 31 iulie se va Încheia perioada 
de transferări la handbal, perioadă în 
tare pentru prima oară aceste ope
rațiuni se fac în mod centralizat. Ce 
se înțelege. prin acest lucru? Spre 
deosebire de anii precedenți, cînd 
doar transferările privind echipele 
participante la campionatele republi
cane erau efectuate prin fosta comi
sie centrală, acum absolut orice tran
sferare a unui jucător de la un co
lectiv la altul (indiferent dacă este 
vorba de o echipă din campionatul 
raional sau regional), trebuie făcută 
prin federația de handbal.

Insistăm asupra acestui fapt, deoa
rece se pare că majoritatea colecti
velor care au echipe în campionatele 
raionale sau regionale neglijează să 
trimită actele de transferare la fede
rație, crezînd că asemenea operațiuni 
pot fi rezolvate de comisiile regionale. 
încheierea perioadei de transferări se 
apropie și considerăm de datoria noas
tră să facem precizarea că în cam
pionatele 1958—1959 (indiferent de 
categoria lor) nici o transferare nu 
va fi valabilă dacă nu s-a efectuat în 
conformitate cu normele în vigoare 
prin subcomisia de transferări și le- 
githnări a federației de handbal.

« Antrenorul federal I. Takacs despre 
finalele campionatelor de volei

A yyXvSfiCWÎCS

Echipele campioane

La slîrșitul săptămînii trecute, Cra
iova a găzduit finalele campionatelor 
republicane masculine și feminine de 
volei ediția 1958. După cum se știe, 
titlurile respective au revenit echipelor 
bucureștene Rapid (la fete) și C.C.A. 
(la băieți).

In legătură cu campionatul juniori
lor și junioarelor, ne-am adresat tov.

Unde mergem?
ale juniorilor

a ieșit în evidență mai ales tî- 
vi-

In Capitală

discului obținute în acest 
Babka și Oei'er n-au înde- 
pare, condițiile reglementare 
fi omologate. In consecință, 

59,28 metri,

NICOLAB SIMINOIU, BACAU. — 
1) Performanțele de peste 60 metri la 
aruncarea 
sezon de 
plinit, se 
pentru a
vechiul record mondial, 
stabilit de Fortune Gordien în 1953, 
a rămas în picioare. — 2) S-a a- 
muițat greșit: Piatkovski a stabilit un 
nou record polonez cu 56,79 m, nu 
cu 57,79, care ar fi însemnat, firește, 
așa cum ați remarcat și Dv., un nou 
record european. — 3) Acel „11 s. 
9/10 realizat, recent, de Ioana Luță, 
la Brno, nu reprezintă un nou record 
al țării noastre la 100 m. plat, deoa
rece, din păcate, a fost obținut cu 
vint din spate. Recordul nostru laa- 
ceast'ă probă continuă, deci, să fie: 12 
sec. Toată admirația noastră pentru

cunoștințele Dv. în materie de atle
tism I

EUGEN MILIC.I, CONSTANȚA. — 
In anul 1957, an de tranziție la for
mula de campionat toamna-primăvara, 
nu s-a disputat nici Cupa R.P.R. Ul
tima deținătoare a trofeului (1956) e 
Progresul Oradea și nu Rapid Bucu
rești, cum susțin unii dintre tovarășii 
Dv. de muncă.

STROE MIHAI. BRA1LA. — Deși 
cred că ați aflat și Dv. între timp, 
totuși e mai bine să vă precizăm și 
noi: de 3 săptămîni a luat ființă un 
centru de lupte în orașul Dv.

cărora 
nărui Radu Mihalcea. Deosebită 
goare a arătat echipa Școlii nr. 1 Con
stanța, care a avut cei mai bun 
jucător în Dan Mihai. Celelalte forma
ții, deși au lăsat să se întrevadă u- 
nele lucruri frumoase în ceea ce pri
vește tehnica și tactica, au pierdut 
jocuri datorită emoției. Mulți sportivi 
erau la prima competiție importanta, 
disputată în fața unui public numeros. 
Alfred Zeithamel (Dinamo București) 
și Radu Costinescu (Dinamo Oradea) 
au fost alți jucători evidențiați.

In turneul feminin, cea mai bună e- 
chipă a fost — de departe — Rapid 
București. Nivelul jocurilor a fost însă 
foarte scăzut. De pildă, jucătoarele e- 
chipei Unirea Sînnicolauf Mare nu au 
arătat decît cunoașterea a cel mult două 
elemente tehnice: serviciul de jos din 
față și primirea mingii. Acest lucru se 
datorește faptului că profesorii de edu
cație fizică și unii antrenori nu s-au 
ocupat de pregătirea tehnică a jucă
toarelor. Ceea ce, a contribuit și mai 
mult la scăderea nivelului tehnic al 
jocurilor feminine a fost și arbitrajul, 
după părerea mea mult prea strîns. 
Dintre jucătoare am remarcat în mod 
special numai pe Alexandrina Berezea- 
nu de la Ranița.

— In raport cu ediția 1957 a cam
pionatelor juniorilor, aceea de anal a- 
cesta a fost mai bună?

— Nici de cum. Valoarea tehnică a 
> fost mai slabă decît anul trecut. De 
i aceea ar trebui ca pentru viitoarele 
f campionate antrenorii să arate mai 
l milita preocupare față de pregătirea ju- 
f tliorilor, să-i deprindă eu toate elenien- 
8 tele tehnice. Este necesar mai ales 
[antrenorii acestor echipe să nu 
) schimbe de la an la an și chiar 
k mai multe ori pe ani 
f *
/ Formațiile campioane au fost alcă- 

tui te din următorii jucători: C.C.A. 
'BUCUREȘTI (antrenor N. Conslanti- 

DU-\ nescu): R. Mihalcea, O. Georgescu, 
MICI AUS PLOEȘTI, î -4. Dincescu, M. lorga, I. Papugiu, C. 

IONESCU, BUCUREȘTI, )P°P^ici- %
orsurrrnZ PfirnDn<~n V- V = blemuc. RAPID BUCU-ROMUIUS, BUCIJRl. HI. \(antrenor Magda Niculescu) : 

HALAS, PETROȘANI. —ț Aurelia Chita, Alexandrină Berezeanti, 
răspunsuri detailate, prin ASanda Dumitrescu, Aurelia Marcusa- 

\ nov, Aneta Radu, Cornelia Gheorphe, 
) Cornelia Morarii, Maria lanegic, Ga- 

1ON POȘTAȘUL \briela Crivăț

Rapid ți C.C.A.
(Foto P. BRAȘOVEANU)

I. Takacs, antrenor federal care a ur
mărit competiția:

— Ce ne puteți spune despre nivelul 
tehnic al jocurilor?

— La băieți nivelul tehnic a fost 
satisfăcător, echipele fiind de valoare 
egală. Echipa campioană a cîștigat da
torită calmului și jocului mai organi
zat al componenților ei, din rîndurile

MIIIAI CIOBANU, FOCȘANI. —. 
Dintre portarii care s-au remarcat în 
campionatul categoriei B, în mod spe
cial trebuie citați: Oană (Tractorul 
Orașul Stalin), Pain (Locomotiva 
Timișoara), Sturzii (Știința București) 
și Ghibănescu (Știința Iași). Acesta 
din urină va juca, de-altfel, din 
nă, în categoria A: la Farul 
stanța.

FLORIDA PĂUN, BRĂILA. 
MITRU 
CONST. 
PL ATOS 
MARCEL 
Veți primi 
poștă.

toam-
Cou-

Azi
ștrandul ,xDante Gher- 
ora 17.30: îmtîlnirea de

NATAȚIE: 
man“,' de la 
na taț le și polo RomînLa — Polonia.

CANOTAJ: Lacul Herăstrău, ora 16: 
concurs popular.

TENTS: teren Polllehmi-ca, ora 16: 
C.S. LI. Buc. — C.C.A. Teren progresul, 
ora 16: Progresul București — T.C.H. 
București.

Mîine-
CICLISM: finala câmpkfcataliiil reipa- 

bliLcam «Le fond. Plecarea juniorilor la 
ora 7, a senioarelor La ora 7.02 $i a se
niorilor la ora 9 din. piața Sein teii.

HANDBAL: Stadi-onm DiaKUmo, om 18: 
meciul masculin Roffnînia — Ungaria.

NATAȚ1E. ștrandul „Danie Glier- 
main“, de La ora l&JC: în-tiLnirea de 
natațle și polo Rominia — Polonia.

CANOTAJ: Lacul Heirăstrăiu, ora 9: 
concurs popular.

TENTS: teren Poliltefonlca, ora « 
ora 16: C.£.U. Buc. — C.C.A. Teren
progresul, ora « și ora 16: Progresul 
București — T.C.H. București.

In țară

ca 
se 
de

Azi
ATLETISM: Orașul Stalin; etapa a 

IV-a a campionatului republican de 
atletism pe echipe.

CĂLĂRIE: Crattava: concursul inter
național Recolta București — MEDOSZ 
Budapesta,

TENIS: Orașul Stalin: Steagul Roșu
— Dinamo București; Cluj: Rapid — 
Jiul Petroșani

Mîine
VOLEI: caitnipdonatiil cateșori«i B, sc

ria a H-a: Tlmii-șoara: Știința — Dina
mo Baia Mare: OraUca: Dinamo —
Voința București; petroșani; utilajul— 
Casa Ofițerilor Timișoara; Cluj: Di
namo — C. S. Stejarul.

ATLETISM: orașul ” 
IV-a a campionatului 
echloe.

CĂLĂRIE: Craiova: 
național Recolta Bu-cureșll 
Budapesta.

BASCHET: campionatul categoriei B, 
SERIA I: ■Wimisoara: Medicina — Vo
ința Oradea; Tg. Mureș: Voința — Vo
ința Satu Mare; Cluj: Rapid — V' a 
Rm. Vîlcea. SERIA A II-A: R< 1 
de Vede: Progresul — Politehnica ora
șul Stalin; etalați: Torentul 
Constanța; Bacău: C.S.A. — 
Iași; Ploești: Aurul Negru 
Craiova.

POLO: 
SERIA 
Voința 
Voința ' 
Textila 
Mureș: : 
C.F.R. - 
C.F.R. -

TENIS: Orașul
— Dinamo București; 
Jiul Petroșani.

Stalin: etapa a 
de atletism pe 

concursul inter- 
JJklEDOSZ

— Farul 
Medicina 
- Știința

; campionatul categoriei B, 
I: Timișoara: Feroviarul
Oradea șl industria Lînei 
Timișoara; Cluj: Metalul
Lugoj. SERIA A II-A: 

Voința —
— T.C.H.
— Eternit

Cluj:
SERIA A II-A: Tg. 
Progresul Cluj; Arad: 

București; Cluj: 
Oradea.
Stalin: Steagul roșu 

Cluj: Rapid —

7. Aurul Negru Ploești 5 1 1 3 25-1:273 8
8. Farul Constanța 5 1 0 4 264:281 7
9. C.S.A. Bacău 5 0 1 4 221:279 6

PLENARA CONSILIULUI
ORĂȘENESC U.C.F.S. BUCUREȘTI
Luni 28 iulie, la ora 18, va avea loc 

în sala de festivități a clubului Di
namo plenara consiliului orășenesc 
U.C.F.s. București, cu acest prilej se 
va face analiza activității desfășurată 
In primul semestru al anului.

CLASAMENTELE CATEGORIEI B 
LA BASCHET

După șase etape, clasamentele cate
goriei B ia baschet masculin se pre
zintă astfel:

SERIA
București 
Tg. Mureș 
Satu Maire

Deva 
Oradea

Cluj 
Timișoara

1. ICAB
2. Voința
3. Voința
4. Mureșul
5. Voința
6. Rapid
7. Medicina
8. Voluta Rm. Vîlcea

SERIA
1. Știința Craiova
2. Politehnica Or.

3. Sp. Muncit.
4. Progresul

Roșiorii de Vede
5. Torentul Galați
6. Medicina Iași

6501 356:323 16
6 5 0 1 364:267 16
5 4 0 1 303:285 13
6 3 0 3 329:355 12
6 2 0 4 318:343 10
6 2 0 4 3.17:322 10 
6204 278:303 10 
5 0 0 5 242:309 5

A II-A
5500 310:212 15

Stalin
o 4 0 1 307:289 13
6303 340:358 12

6303 299:324 12
4301 229:207 ta 
5 2 0 3 286:284 9

Rădăuți

FAZA ORĂȘENEASCĂ A CAMPIO
NATULUI DE CAIAC-CANOE 

LA GALAȚI

La faza orășenească a campionatului 
republican de caiac-canoe disputată de 
curînd pe Dunăre, la Galați, au parti
cipat 50 de co-ncurențt din secțiile de 
canotaj ale colectivelor Ancora, 
S.N.G-., Dunăreană, Voința, Tractorul 
și Gloria C.F.R. * Iată cîteva rezultate: 
K--4 IO.OjO m. B.: Dunăreană 43:02. 
K—2 10.000 m. B.:Arhire — Rășcanu
(Ancora S.N.G.) 45:00. K—1 10.000 m.
B.; D. HOlca (S.N.G.) 50:15. C—1 10.000 
m. B.: i. pavej (Tractorul) ih M:25. 
K—1 5oo m. B.: Gh. Anton’u (S.N.G.) 
1:25. C—1 10.000 m. B.: L voroMev
(Tr.) 3:23. K—2 500 m, B.: stavăr — 
Munteanu (Dunăreană) 1:24. C—2 100t> 
m. B.: Ivanov — Husarenco 3:20. K—4 
1000 m, B.: Voința 2:40. K—2 3000 m. F.: 
Viorica Constantinescu — O’âmpia 
Splclacu (Dan.) 14:08. K—1 3000 m. F.: 
Elena Zamfir (Dun.) 14:46. K—1 500
m. F.; Sofia Popa (S.N.G.) 1:41. K—2 
500 m. F.: Dermengiu — pavei Mioara 
(Dun.) 1:32.

Geo Ștefănescni, coresp.

Răspunsuri și... răspunsuri

MAESTRU

— Să fi făcut parte din echipa (e- 
chipele) care a cîștigat doi ani con
secutiv sau trei ani alternativ, în 
cinci ani, campionatul R.P.R. parti- 
cipînd efectiv în fiecare an la 75 la 
sută din numărul jocurilor și să fi 
jucat efectiv în echipa de seniori a 
R.P.R. sau să fi jucat efectiv în 5 
jocuri internaționale (seniori) inter- 
cluburi cîștigate.

— Să fi jucat efectiv în echipa 
(seniori) R.P.R. în cel puțin Io me
ciuri inter-țări cîștigate.

— Să fi jucat efectiv în echipa 
R.P.R. cel puțin 75 la sută din jocu
rile turneului final al unui campio
nat european sau mondial, în care e- 
chipa s-a clasat pe locul 11.

CATEGORIA 1

— Să fi făcut parte din echipele 
clasate pe locurile I—VI în campio
natul republican categoria A, parti- 
cipînd efectiv la 75 la sută din 
jocuri.

— Să fi făcut parte din echipele 
clasate de la locul VI în jos în cam
pionatul republican categoria A (cu 
condiția ca echipeie respective să nu 

fi retrogradat doi ani consecutiv), 
participînd — în fiecare an — efec
tiv la 75 la sută din jocuri.

— Să fi jucat efectiv de 4 ori în 
echipa (seniori) R.P.R.

— Șă fi făcut parte din echipele 
promovate din campionatul categoriei 
B în campionatul republican catego
ria A (cu condiția ca în anul urmă
tor să nu fi retrogradat din campio
natul republican categoria A), parti
cipînd — în fiecare an — efectiv la 
75 la sută din jocuri.

CATEGORIA A II-A

— Să fi făcut parte din echipele 
clasate de la locul VI în jos în cam
pionatul republican categoria A, par
ticipînd electiv la 60 la sută din 
jocuri.

— Să fi făcut parte dintr-o echipă 
din campionatul categoriei B, parti
cipînd efectiv la 60 la sută din 
jocuri (cu condiția ca echipa res
pectivă să nu fi retrogradat).

— Să fi făcut parte din echipa cîști- 
gătoare a campionatului regional doi 
ani consecutiv (cu condiția ca în- 
tr-unui din acești ani să fi ocupat 
locurile 1—2 în faza de zonă a cam
pionatului de calificare), participînd 

— în fiecare an — efectiv la 75 la 
sută din jocuri.

— Să fi făcut parte din echipek 
categoriei regionale (calificare) dir 
campionatul orașului București par 
ticipînd efectiv la 75 la sută 
jocuri.

— Să fi făcut parte din echipek 
cîșligătoarc 2 ani consecutiv ale cam 
pionatuiui orășenesc (din campionalu 
de calificare) din următoarele orașe 
București, Timișoara, Arad, Orașu 
Stalin, Tg. Mureș, Ploești, Ckij, Si 
biu, Constanța, lași, Bacău și Galaț 
participînd — în fiecare an — efecti 
ia 75 la sută din jocuri.

— Să fi făcut parte din echipa cîș 
tigătoare a campionatului R.P.R. d 
juniori, participînd efectiv la 50 1 
sută din jocuri.

— Să fi făcut parte din echipa cîț 
tigătoare a campionatului republica 
universitar sau școlar, participînd ( 
fectiv la 50 la sută din jocuri.

CATEGORIA A III-A

— Să fi făcut parte din echipe 
care joacă într-un campionat orăși 
nesc sau raional, participînd efect: 
la 75 la sută din jocuri.

— Să fi participat într-o competiț 
cu minimum 8 echipe luînd parte 
80 la sută din jocurile disputate c 
echipele lor cu condiția ca aceste 
chipe să nu se fi clasat pe ultime 
două locuri.

Două scrisori. Amîndouă poartă 
stampila oficiului P.T.T.R. din Ora
dea și au aceeași intenție: răspunsul 
la critica făcută de ziarul nostru. In 
ceea ce privește însă pozițiile pe care 
se situează semnatarii, acestea sînt 
diferite.

Prima scrisoare se referă la arti
colul apărut nu demult în coloanele 
ziarului nostru, intitulai: „Ne-ați tnîh- 
nit profund, jucători de la C.S. Ora
dea", în care arătam că o parte din 
componenții echipei de fotbal, călă
torind cu trenul în stare de ebrie
tate s-au făcut vinovați de abateri 
grave de la conduită. Deși tîrziu, 
conducerea clubului n-a trecut to
tuși cu vederea lipsurile semnalate și 
a luat măsuri de sancționare care au 
mers pînă la scoaterea din lotul prim 
a jucătorilor 1. Bartha, Toții și Kiss. 

Din păcate însă C.S. Oradea nu ne 
comunică și pentru cît timp a făcut 
aceste scoateri. Avînd în vedere gra
vitatea faptelor petrecute, sperăm că 
nu este vorba de 
o sancționare for
mală, doar pe tim
pul dintre cele două 
ediții ale campio
natului de fotbal.
Apreciem totuși că 
C. S. Oradea se 
ocupă de educația sportivilot' și 
dorește sincer ca cei care reprezintă 
culorile clubului să aibă o compor
tare corespunzătoare din toate punc
tele de vedere.

A doua scrisoare vine de la colec
tivul sportiv Biharia Vașcău, și se 
referă la o caricatură apărută în zia

Pe urmele 
maieriiletor publicate

rul nostru cu privire Ia abaterile să- 
vîrșite pe terenul de sport de fotba
liștii din Vașcău. Semnatarii, NicoJae 
Tomșa (președinte) și Ion Macri 

(secretar) nu nu
mai că nu-și însu
șesc nimic din cri
tica făcută de ziar 
la adresa fotbaliș
tilor din Vașcău, 
dar se și străduiesc 
în -fiecare rînd ai 

scrisorii să-i scuze, să-i acopere. 
Mergînd și mai departe, eei doi 
activiști sportivi cer ziarului să revi
nă asupra celor publicate și să., rea
biliteze pe fotbaliștii de la Biharia 
Vașcău.

Citind cele patru pagini, ne-am 
edificat complet asupra felului în 
care cei doi tovarăși cu munci de 

răspundere în cadrul colectivului 
sportiv Biharia înțeleg să facă edu
cația sportivilor lor. Și văzînd cum 
se comportă ei, nu este greu să-ți 
explici de ce mai sînt posibile încă 
acele acte de huliganism săvîrșite 
pe terenurile de sport de fotbaliștii 
din echipa Biharia, de ce căpitanul 
acestei echipe în meciul ' cu Gloria 
C.F.R. Oradea a părăsit terenul în- 
demnînd întreaga echipă să-l urme
ze, sau de ce colectivul se ocupă mai 
mult de contestații decît de pregătirea 
tehnică a jucătorilor.

lată de ce considerăm că este 
necesar ca atît consiliul raional 
U.C.F.S. Vașcău cît și consiliul re
gional U.C.F.S. Oradea să ia mă
surile ce se impun împotriva semna
tarilor scrisorii de răspuns, care au 
încercat să, inducă în eroare presa și 
organele sportive centrale. _ _

NOTA

Prin participarea efectiv în joc 
înțelege participarea jucătorului 
cel puțin 2 seturi dintr-un meci; 
fiecare din aceste două seturi, juc 
torul trebuie să fie menținut în fc 
mație timpul cît echipele realizes: 
10 puncte.

CONFIRMAREA CATEGORIEI

Pentru confirmarea categoriei 
cere ca în următorii doi ani de 
obținerea normei, echipa din care fa 
parte sportivul:

a) Să ocupe o singură dată (i 
singur an) u-nul din locurile prev 
zute pentru atribuirea clasificării;

b) Să realizeze integral norma pi 
văzută de celelalte condițiuni.



carnet l Tabăra de gimnastică!
i

Azi și mîine la bazinul t,Dante Gherman1'

E>E REPORTER| de Ea Cîmpulung
despre 

o vorbe
cu Elena Teodorescu sau Emilia Liță, 
poposești pentru o oră în sala Dinamo 
sau „Dante Gherman”, asculți păre
rile unui antrenor, faci o 
tr-o secție a unui colectiv...

Subiecte de reportaj 
gătoare — ne oferă 
activitatea celor care 
ceput să urce treptele 
tive. Și, cu toate că __ r-----
pitorescul oraș din regiunea Pitești, 
n-am întîlnit sportivi sau sportive care 
să ne încinte privirea cu grația și 
măiestria mișcărilor, am trăit — prin
tre tinerii elevi ai taberei de gimnas
tică — ceasuri de plăcută și neuitată 
tovărășie. Cîndva, 
Ștefan Costache - 
de numai 13 ani, Gh. Dan din Rm. 
Vîlcea, sibianul Conrad Cașper sau 
luliana Mihăilescu din București (des
pre care am aflat cu bucurie că este 
fi premiantă pe școală), vor deveni 
sportivi de frunte ai țării sau (le-o 
iorim din tot sufletul) vor îmbrăca 
chiar tricourile cu stema Republicii 
loastre. Pînă atunci însă, cei peste 
100 elevi și eleve care au îndrăgit 
gimnastica și s-au făcut remarcați în 
campionatele școlare și în cele ale ju
niorilor din acest an, s-au întîlnit aci, 
a Cîmpulung, pentru a învăța cît mai 
nulfe din acest sport al eleganței și 
ireciziei, al frumuseții și grației.
UNT TINERI ELEVII, DAR TINERI 

SÎNT ȘI PROFESORII...
Cel mai „bătrîn” dintre elevi are... 

7 ani. Dar profesorii î Alți tineri, 
toar cu cîțiva ani mai mari, care au 
erminat de curînd l.C.F.-ul. La urma 
irmclor, frați mai mari ai învățăcei- 
or... Ovidiu Bibere, Nicolae Vieru, Gh. 
Ihiose, Silvia Atihăilescu, Alice Lttca 
i Julieta Cintoiu s-au simțit la în- 
eput oarecum intimidați în fața „voi
tei1 < din tabără. Dar numai la în- 
ei împreună cu profesori cu mai 
e',,.., experiență cum sînt Gh. Ma
nșa și Marin Trincă, oameni vîrst- 
ici, dar cu inima tînără, au răspuns 
u entuziasm îndemnului de a munci 
1 cadrul tab.erei pentru dezvoltarea 
unoștințelor celor mai buni elevi iu- 
itori ai gimnasticii. Pînă la sfîrșitu! 
iberei, profesorii și-au propus să-i 
ivețe pe elevi noile exerciții ce vor 

prezentate la viitoarea ediție a 
ampionatelor școlare, iar celor care 
u cunoștințe mai avansate, să li se 
ea posibilitatea de a cuceri categorii 
iperioare de clasificare.

AȘTEPTĂRILE 
AU FOST DEPĂȘITE...

Elena Tutan, Cristina Doboșan, Mir-

Vrei să scrii un reportaj 
gimnastică ? Schimbi cîteva

vizită în-

mai atră- 
viața și 
n-au în-

— și
însă 
nici

măiestriei spor- 
la Cîmpulung,

poate, ploeșteanul 
astăzi în vîrstă

cea Lisovschi și alții, fruntași spor
tivi ai taberei, au mulțumit cu tot 
entuziasmul lor tineresc colectivului 
de profesori, care, în cele trei 
tăinîni cît a durat tabăra, nu 
precupețit nici un efort pentru 
ajuta ”” ------- '—
multe cunoștințe.
mai
Harisis Costachis, voinicul în vîrstă 
de 11 ani, din. București, Ștefan Cos- 
tache din Ploești și Gheorghe Dan 
din Rm. Vîlcea 
să le pară rău 
așa de repede... 
vățat — într-un 
mente grele, pe 
exercițiile maeștrilor.
— cu foarte puține 
salt” „ 
tache a învățat 
„saltul înainte”, 
dindu-se la fel 
cută un element 
pe mîini”. Alte exemple ?... Cîte vreți. 
Conrad Casper execută un 
categoria 
cunoaște 
a

să acumuleze cît
Dar poate 

emoționați erau

sap- 
au 
a-î 

mai 
cei 

.puștii".

aveau toate motivele 
că vremea a trecut 
In tabără, ei au în- 
timp record — efe- 
care le vedem în 

Ilarisis execută
foarte puține greșeli — „rondă 

și „rondă flic-flac", Ștefan Cos-
într-o singură lecție 
iar Gh. Dan, dove- 
de sîrguincios, exe- 
foarte dificil „stîndul

,sol“ de
1, iar Juliana Mihăilescu 
bine exercițiile de categoria

II-a.
NU

Programul taberei a fost foarte va
riat și bineînțeles plăcut. Alternativ 
cu lecțiile de gimnastică s-au prac
ticat sporturi complimentare ca : vo
lei, baschet, fotbal, atletism, natație. 
Seara, cei peste 100’ elevi luau parte 
la reușite șezători; la citirea presei, 
la scurte plimbări, sau, în cîteva 
rînduri, au participat la reuniuni to
vărășești. Excursiile, la Dealul Flă- 
mînda, Peștera Dîmbovicioara și Mun
tele Matias au completat fericit pro
gramul, tinerii gimnaști avînd astfel 
prilejul să cunoască cîteva din cele 
mai frumoase locuri ale țării.

NUMAI GIMNASTICĂ...

CUVINTUL PROFESORILOR...

Silvia Mihăilescu: „Tabăra a con
stituit un minunat prilej de cunoaș
tere și apropiere între profesori și 
elevi. In colectiv nc-am unificat pă
rerile cu ceilalți profesori, privind 
metodica și interpretarea exercițiilor”.

Marin Trincă : „Tabăra a fost foar
te necesară. Cît de mult a contribuit ea 
la creșterea nivelului gimnasticii șco
larilor se va vedea în viitoarea edi
ție a campionatelor. Elevii au învă
țat lucruri noi, ne care le vor per
fecționa în colectivele lor. In numele 
tuturor, aduc mulțumiri Ministerului 
Invățămîntului si Culturii pentru ini
țiativa organizării taberei”.

ELENA MATEESCU

'dîndria muncitorilor de la Șantierul
Naval Maritim din Constanfa

h-

1/
Sh
&. r\..

-z-.

(Urmare din pag. 1)

ndit: drumul spre șantier era des- 
is. aprovizionarea putea decurge 
>rmal l
Florea Naghi a ajuns pe șantier 
’.ni de oboseală și înghețat, dar a- 
nd că echipa de fotbal se aritreneazâ 
s, la sală, n-a mai stai pe ginduri 
s-a dus și el. Fotbalistul Florea 

ighi, jucătorul care n-are nici o ab- 
iță de la antrenament, a ținut să 

chiar și atunci în mijlocul tovară- 
or săi de echipă...
..Jocul era în toi. Mingea alerga 
la un jucător la altul. In tribune, 

eetatotii, numai ochi, urmăreau cu 
toție fazele. Deodată, în apropierea 
rța echipei S.N.C. se petrecu un 
ident. Stoperul echipei, Gheorghe 
•zi, fu lovit și se prăbuși gemînd 
pămînt. După cîteva clipe, el se 

ică schiopăttnd și se îndreptă spre 
ătorul care-1 lovise. Fotbaliștii de
S.N.C. înmărmuriseră: Cum, toc- 

i Terzi, cel mai disciplinat om al 
upei, tocmai el să riposteze ? 
iheorghe Terzi se opri în fața ju- 

‘oruiui care-l lovise și pe un ton 
iărît, dar care nu vădea dușmănie, 
spuse:
— Ce ți-am făcut de m-ai lovit ? 
(i înțelegi tu să joci fotbal? Iată, 

eu sînt acela care îți întind mina, 
cred că așa ceva nu se va mai 

Impla, nici în meciul acesta și nici 
altele t
lăcătușul Emir Higiret, rugbist în 
tipa colectivului S.N.C., ca și me
lcul Florea Naghi și bobinatorul 
eorghe Terzi, din echipa de fotbal 
Keluiași colectiv, clasată pe un loc

de frunte în categoria C, sțnt trei 
sportivi cu care, pe drept cuvîni, se 
mîndresc muncitorii Șantierului Na
val Maritim din Constanța. Trei mun
citori destoinici, trei sportivi talen- 
tați, trei minunate exemple de com
portare sănătoasă la tocurile de 
muncă, în activitatea obștească, pe 
terenul de sport...

‘>>1 ■ ■ Jap

polonez este alcătuit în general din 
elementele care s-au dovedit în cea mai 
bună formă în ultima vreme. Remar
căm pe Cristina Schultz (1:08.0 Ia 100 
m. liber), Rida Kleminska (1:20.1 la 
100 m. fluture), Elzbieta Zombeli 
(1:17,5 la 100 in. spate), Marian Ra- 
cinski (1:05.5 și 2:29.7 la 100 și 200 
m. fluture), Janus Jaskewicz (1:08.0 
la 100 m. spate), Ian Luiowski 
(4:46.9 la 400 m. liber). Ultimii doi 
sînt și componenți de bază ai repre
zentativei de polo pe apă, care a dis
pus de curînd de echipa Franței cu 
7—3.

Antrenorul federal al înotătorilor 
polonezi, Zygmunt Wielinski, cu care 
am stat de vorbă, și-a exprimat regre
tul că din echipa sa vor lipsi trei 
dintre cei mai valoroși înotători: bra- 
siștii Klopotowski și Bocrleajaca ca și 
Bastek, specialist în probele de liber. 
Venind vorba despre polo, antrenorul 
oaspe și-a manifestat satisfacția că 
echipa R.P. Polone va avea prilejul 
să joace cu reprezentativa țării noas
tre, despre care a auzit lucruri bune.

Înotătorii romîni sînt puși la punct, 
cu antrenamentele. Ei nu vor precu
peți nici un efort pentru a ne repre
zenta cu cinste, spre a dovedi că na- 
tația romînească merge pe calea cea 
bună.

PROGRAMUL...
întîlnirii internaționale de înot și polo 
dintre reprezentativele R.P. Romîne și 
R.P. Polone:

SIMBATA, de la ora 17,30: sărituri 
de la trambulina de 3 m. (în afara 
întîlnirii internaționale); ora 19.15: 
deschiderea oficială: 19^0: întrecerile 
de înot; 20,35: demonstrație de înot 
artistic: 21: meciul oficial de polo 
R.P.R. — R.P.P.

DUMIN1CA: ora 16,30: sărituri de 
Ia platformă (în afara concursului o- 
ficial); 18: întrecerile de înot; 19,35: 
demonstrații de înot artistic: 20: me- 

Gherman". Lotul ciul amical de polo R.P.R.—R.P.P.

H
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înotătorii polonezi au făcut ieri două antrenamente: dimineața șt 
componentele echipei oaspete, la în-după amiază. In fotografie, trei din 

cheierea antrenamentului.
Foto: 1. MIHA1CA

Jucătorii polonezi 
de hochei pe iarbă învingători 
in ultimul meci al turneului: 
2-0 cu selecționata Oradea
ORADEA 25 (prin telefon). Peste 

1000 de spectatori au aplaudat fru
moasele faze ale meciului de hochei 
pe iarbă dintre selecționata orașului 
Oradea și selecționata Poznan (R.P. 
Polonă) disputat ieri după amiază în 
localitate. După o primă repriză în
cheiată cu scor alb, în care orădenii 
au prestat un joc bun, făcînd față cu 
succes atacurilor foarte bine organi
zate ale jucătorilor polonezi, oaspeții 
își impun superioritatea tehnică și 
domină repriza secundă. Totuși, cele 
două puncte au fost înscrise numai 
în ultimele minute de joc, cînd porta
rul echipei gazdă, accidentat, n-a mai 
putut da randamentul normal. Jocul 
s-a terminat cu scorul de 2—0 (0—0) 
în favoarea echipei poloneze care și-a 
încheiat cu acest meci turneul susți
nut în țara noastră.

Bazinul „Dante Gherman" din Ca
pitală găzduiește azi și mîine întîlni- 
rea internațională de înot și polo din
tre reprezentativele masculine și femi
nine ale R.P. Romîne și R.P. Polone, 
care efectuează cu acest prilej o se
rioasă verificare înaintea campionate
lor europene de la Budapesta. Între
cerea se află la a treia ediție și va 
prilejui, după toate probabilitățile, o 
dispută foarte echilibrată în care na- 
tația roinînească, aflată în plină afir
mare pe plan internațional, susține un 
dificil examen în fața reprezentanți
lor înotului polonez, a cănii valoare 
și tradiție sînt unanim recunoscute.

Oaspeții au sosit în Capitală joi 
după-amiază, iar în seara aceleiași 
zile au și făcut primele antrenamente 
Ia bazinul „Dante

Finala concursului republican 
de triation

CRAIOVA 25 (prin telefon). — In 
localitate se desfășoară finala concur
sului republican de triation pe anul 
1958. Participarea a fost foarte slabă. 
Doar șase regiuni sînt reprezentate cu 
echipe complete, alcătuite din cîte trei 
sportivi. Regiuni cu puternică activitate 
sportivă, ca de pildă regiunile Stalin, 
Timișoara și Cluj absentează de la a- 
ceste finale în mod cu totul nemotivat. 
In prima zi, concurenții s-au întrecut la 
tir. Iată rezultatele. Echipe: 1. Orașul 
Craiova 2660 p. ,' 2. Oradea 2340 p. ! 
3. Orașul București 1740 p.; 4. R.A.M. 
1370 p.; Individual: 1 
(Oradea) 1— . ~
(Ploești) 950 p. 
(Oradea) 940 p.

Sîmbătă are loc proba de înot, iar 
duminică ultima probă: crosul.

ROMICA SCHULTZ — coresp.

1. Ștefan Biro
1000 p.' 2. Dorian Covaliuc 

>.; 3. Ștefan Patală

c-t-An o/i.i'trrs—

din 
s-au

occident — In- 
soldat eu rnme-

(Ziarele)

„I* R ii V E 8) E R
Ultimele curse de automobilism profesionist 
dianopolis, Le Mans, Miile. Miglia, Reims —- 
roase victime din rîndurile concurenților.

!

— Va să zică ești automobilist pro fesionist? Atunci trebuie să întreb con
siliul, fiindcă nu știu dacă putem asigura si sinucigași...

(Desen dc N. CLAUDIU)
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in rugbi
la începutul acestei luni, un tnic 

orășel din sudul Franței. Rojan, a 
fost locui de desfășurare a unui eve
niment deosebit de important in viața 
rugbiului. Acolo s-au ținut reuiiunite 
congresului anual, al Federației fran
ceze de rugbi XV. Discuțiile purtate 
la Roi/an interesează nu numai pe 
rugbiștii francezi, deoarece o mare 
parte din lucrările congresului au 
fost dedicate problemelor privind spor
tul cu . balonul oval în activitatea in
ternațională. Acestea din urmă au ocu
pat chiar un loc preponderent în cu- 
viniul de închidere, rostit de președin
tele Crabos.

Trebuie să spunem de la început că 
declarațiile cuprinse în expunerea 
d-lui Crabos, privind relațiile interna
ționale ale rugbiștilor francezi, au a- 
vui darul să nedumerească majorita
tea congresiștilor. Ulterior, ele au fă
cut obiectul unor vii comentarii in 
presa de specialitate.

Care au fost „tezele" susținute de d. 
Crabos? In esență, d-sa și-a concen
trat resursele oratorice ta lansarea 
unui violent atac împotriva Federației 
internaționale de rugbi amator — 
F.I.R.A. (organ care reunește federa
țiile țărilor de pe continentul curo- 

, pcan), — avînd grijă totodată șă facă progres, n-a fost niciodată acceptată

de organizatori. Iar Franța —> tolera
tă printre privilegiați — parc a se 
complace in această situație, după 
cum reiese din declarațiile președinte
lui Crabos. împotriva relațiilor cu, 
sportivii din celelalte țări europene, 
împotriva i" 
petiții de 
nui for care

O pledoarie pentru izolaționism
Scopul ei: ignorarea realității

act de supunere totală față de forul 
britanic de rugbi, International Board. 
D. Crabos și-a manifestai intenția de 
a retrage chiar din F.I.R.A. organizația 
pe care o conduce preț extind că 
aceasta rut-și găsește rostul, autorita
tea lui I.B. fiind singura necesară. 
Astfel, ne participarea rugbiștilor fran
cezi la turneul internațional organizai 
recent la Expoziția 
Universală de la 
Bruxelles a fost 
prezentată — tot de 
d. Crabos — nu 
ca un forfait dezo
norant, ci ca un adevărat .. punct 
de program. „Nu vom merge nici la 
turneul post-olimpic care se organi
zează la Roma, după viitoarele J.O., 
nici la alte turnee similare de. pe con
tinent. Rămînem numai Tn turneul ce
lor 5 națiuni. Prietenii noșîri brita
nici pot să conteze pe noi...” — 
a declarat Crabos.

Turneul celor 5 națiuni, după cum 
se știe, grupează numai țările britani
ce, pe Ungă acestea fiind admisă în 
mod excepțional și Franța. O lărgire 
a acestei competiții pentru a putea 
cuprinde și alte țări europene c i tra
diție in rugbi, sau cu performanțe în

lărgirii actualelor com- 
rugbi, împotliva u- 

’ caută să reunească fede
rațiile naționale — 
iată poziția cu to
tul retrogradă, 
profund reacționa
ră, pe care se si
tuează conducăto

rul forului francez de rugbi.
Dar sînt oare aceste păreri împăr

tășite și de ceilalți diriguitori ai rug
biului francez? Avem hat motivele 

 

să credem că la ele nu faderă deci 
o minoritate, lată cum tscria zlariil 
parizian „L’Equipe" atr^osfera cu cftre 

 

au fost primite sus citfitele cuvintqj ale 
lui Crabos: /

....Au fost zîmbe de jenă îu sală. 
Nu ne facem nici/un fel de ițuzie a- 
supra chestiunii, 
rău totdeauna ol 
în care noi (n.i. francezii) ani avea 
un rol prepondet ent. Ce s-ăr întîmpla 
însă dacă, dupî
F.LR.A.,

iluzie a-
Britanicii aii privit 
federație europeană, 

‘ ani

ce demisionăm din

Canalul Mînecii ne Iasă a doua zi 
din brațe?...”

Firește, rugbiștii francezi nu se pot 
dispensa de activitatea pe conțineai. 
Ei iși dau prea bine seama că acest 
spirit îngust, izolaționist, pe care-l 
profesează oameni ca d. Crabos, 
frinează progre ui general al rugbiu
lui. Sportul cu balonul oval a rămas 
mult in urma celorlalte discp’ine spor
tive tocmai din cauza acestor tendințe 
retrograde, care vor să facă din ugbi 

j al cîtorva națiuni.
din urmă au demonstrat că 
a început să fie practicat și 
numeroase țări din Europa. Spor- 
balonul oval a alini în țările 

uropene acea popularitate care-i dă 
dreptul să înlocuiască simplele . com

petiții ,jde casă" cu mari turnee inter
naționale, întreceri olimpic-, campio
nate mondiale.

Domnul Crabos a vorbit la Rayan 
In numele unei concepții desuete, cate 
apare cu atit mai curioasă astăzi, tind 
sportul iși lărgește continuu sfera de 
activitate, reunind tn întrecere sportivi 
de la un capăt la celălalt al pămintu- 
lui. R. VOIA

prietenii noștri de dincolo de $r. 3244
SPORTUL POPULAR ,



Puternicul ecou mondial 
al mesajelor 

iui N. S. Hrușciov

Duminică și luni Ia Moscova

Cel mai mare eveniment atletic al anului

Oitimele propuneri sovietice au sporit și mai mult prestigiul U.R.S.S.
CAIRO 25 — Corespondentul Ager- 

ares transmite:
Presa arabă a primit cu vie satis

facție știrea că 
rut participarea 
ferința șefilor 
Consiliului de 
„Hrașciov cere 
zi ;ral „Journal 
„participarea țărilor arabe la această 
conferință este perfect logică și justi
ficată Statutul Consiliului de Secu
ritate — scrie ziarul — prevede par
ticiparea țărilor nemembre fără drept 
de vot. Țările arabe au dreptul legitim 
de a fi prezente la o mare întîlnire 
■are ie interesează sub aspectul apă
rării păcii și independenței lor și al 
păcii în lume”.

Subliniind că propunerea U.R.S.S. 
de a discuta situația din Orientul Mij
lociu, precum și ultimele propuneri 
sovietice au sporit și mai mult presti
giul Uniunii Sovietice, ziarul scrie: 
„Pentru a evita un conflict general, 
primul ministru sovietic a propus o 
conferință la nivel înalt cu participa
rea secretarului general al O.N.U., 
pentru a remedia practic neputința 
Consiliului de Securitate de a acționa.

ROMA 25 (Agerpres). —
Press italian, comentează pe larg 

perspectivele convocării conferinței

N. S. Hrașciov a ce
tirilor arabe la con- 
guvernelor în cadrul 

Securitate. Sub titlul 
participarea arabilor", 

d’Egypte” arată că

șefilor de guverne în cadrul Consiliu
lui de Securitate.

Ziarul „Unita" scrie că activitatea 
politică și diplomatică intensă a Uni
unii Sovietice „[ 
occidentale într-o 
va fi ușor să se 
întîlnire".

Ziarul „Avânți” 
rația secretarului 
Pietro Nenni. Referindu-se la situația 
din Orientul Apropiat și Mijlociu, 
Nenni a declarat: „Poziția noastră în 
această problemă este clară: ne pro
nunțăm împotriva oricărui amestec 
străin... Sîntem pentru dreptul state
lor arabe de a-și menține autonomia 
sau de a se uni în federații. In ceea 
ce privește Orientul Mijlociu în fața 
O.N.U. și a marilor puteri trebuie să 
se afle doar o singură sarcină : de 
a contribui la dezvoltarea indepen
denței naționale și de a o garanta..."

Ziarul burghez „Corriere della sera" 
scrie: „Toate țările arabe se vor
elibera mai devreme sau mai tîrziu 
de guvernele prooccidentale. Acestea 
sînt faptele. Dacă puterile occidentale 
vor să ducă o politică realistă și să 
nu se legene în iluzii, ele nu pot 
ignora aceste fapte. Ele trebuie să Ie 
recunoască...".

pune cele trei puteri 
situație că nu le 
eschiveze de la o

a publicat deda- 
partidului socialist

bubla întîlnire între
La Moscova începe mîine mult 

reprezentativele U.R.S.S. și S.U.A. 
acum o întrecere interțări care să 
pută ce se va desfășura duminică și 
„V. I. Lenin" din capitala Uniunii
Fără îndoială că la ora actuală 

atletismul mondial este dominat cu 
autoritate de sportivii sovietici și de 
cei americani. In marea majoritate a 
probelor feminine și masculine ei de
țin recordurile 
iar la ultimele 
piadelor și-au 
întîietatea.

Perioada de 
război mondial a fost 
de avîntul vertiginos al 
vietic. Ridicînd la nivelul unei științe 
problemele vaste și multilaterale ale 
antrenamentului și pregătirii sportive, 
descoperind și punînd în practică 
principii noi, moderne, mișcarea de 
cultură fizică și sport din U.R.S.S. 
și-a cucerit pe bună dreptate repu
tația celei mai avansate din

In pas cu toate disciplinele a 
și atletismul sovietic care după cam
pionatele europene din 1950 și mai 
ales cele din 1954, a ocupat fără 
concurență primul loc pe continent,

mondiale și 
două ediții 
disputat

după cel

în

de

olimpice, 
ale olini- 
principal

al doilea 
caracterizată 
sportului so-

lume.
mers

•Jos mîinile imperialiștilor 
de pe Liban și Iordania!

Popoarele condamnă agresiunea anglo-americană 
în Orientul Arab

INDiA

DELHI 26 (Agerpres). —
La 24 iulie a avut loc ia Delhi uri 

miting de protest Împotriva inter
venției armate a S.U-A. și Angliei în 
Orientul Apropiat și Mijlociu. Mit'n- 
gul a fost organizat de Federația ti- 
oeretuhri indian.

Vorbitorii care au luat cuvîntul la 
miting au criticat vehement agresiu
nea S.U-A. și Angliei împotriva țări
lor arabe șl au cerat retragerea ime
diată a tuturor trupelor străine din 
această regiune. La miting a fost a- 
doptată o rezoluție care înfierează a- 
mestecul Statelor Unite și Angliei în 
treburile interne ale Libanului șl Ior
daniei.

Congresul studenților din întreaga 
Indie a dat publicității o declarație 
In care condamnă vehement” debar
carea trupelor americane șl engleze 
in Liban șl Iordania. In declarație

se spune printre altele că politica a- 
gresivă a guvernelor S.U.A. și An
gliei amenință pacea în întreaga lume 
și stîrnește proteste și condamnare 
generală. Congresul studenților din 
întreaga Indie a făcut apel la toți 
studenții indieni să protesteze împo
triva politicii 
imperialiste.

/. Murchison (S.U.A.)

reprezentativele Uniunii Sovietice
așteptatul meci de atletism dintre 

Istoria atletismului nu cunoaște plnă 
egaleze ca interes și amploare dis

tant pe pista marelui Stadion Central 
Sovietice.
prinde aruncarea ciocanului, care va 
reedita pasionantul duel de Ia Mel
bourne dintre Connolly și Krivonosov. 
Connolly a aruncat recent 68,68 m„ 
iar Krivonosov 66,80. Un cuvînt greu 
au de spus atît Hali (66,27 m.) cît 
și Samoțvetov (64,52 m.) capabili să 
cîștige această dificilă probă.

Nu mai puțin interesantă este și 
prăjina, în cadrul căreia Morris 
(4,60 m.), Brewerr (4,56 m.), Bula
tov (4,56 m.) și Cernobai (4,50 ni.) 
vor lupta pentru victorie. In probele 
de 10.000 m. și 20 km. marș, Jukov, 
Deseatcikov și respectiv Mikenas, 
Ghiuk vor ocupa fără eforturi pri
mele două locuri. In schimb, la 100 m. 
(Murchison, White), la 110 m.g. (Jo
nes, Robinson), 400 m. (Southern, 
Jenkins) și la greutate (O’Brien, 
Long) oaspeții au prima șansă. O 
luptă strînsă se anunță la decatlon 
intre actualul deținător al recordului 
lumii, atletul sovietic Kuznețov și ne
grul american Johnson.

Cele mai multe din probele femi
nine vor fi dominate de atletele so
vietice. Dintre reprezentantele S.U.A. 
doar Margaret Mathews (6,12 ni. la 
lungime) poate aspira la primul loc. 
Tot ea este și cea mai bună sprin
teră americană. Mathews se va în-

și S.U.A

(U.R.S.S.)Nina Ponomareva

m.) și Kaz-cu Ciuiko (6,06
la lungime, Krepkina și Dekon- 
la 100 m. In rest Cencik (1,76

agresive a puterilor

ITALIA

ROMA 25
Agenția France Presse anunță că 

la 24 iulie în principalele orașe din 
Italia au avut loc noi manifestații de 
protest împotriva intervenției anglo- 
americane în Orientul Mijlociu. Ma- 
nifestanții au fost atacați de poliție. 
La Livorno și Palermo au avut loc 
ciocniri între polițiști și demonstranți. 
Sute de persoane au fost arestate. In 
mai multe orașe au loc greve perlate 
în semn de protest împotriva interven
ției poliției care încearcă să împiedice 
manifestațiile.

(Agerpres).

iar cel feminin a cucerit supremația 
mondială.

Nu a stat ne loc. în acești am nici 
atletismul american. Dispunînd de o 
mare rezervă în persoana tinerilor ta- 
lentați 
ridicat

din populația de culoare, el a 
numeroși campioni de vaioaie.

★
cele 32 probe incluse în pro- 
(22 masculine și 10 leminine) 
se vor desfășura 15 precum și

Din 
gram 
mîine 
jumătate din cele 10 probe ale de
catlonului.

lată programul primei zile: Descin
derea meciului; prăjină, 100 m. deca
tlon, ciocan, înălțime femei, 100 m. 
femei, 100 m. bărbați, 110 m.g., lun
gime decatlon. 20 km. marș, greutate 
decatlon, disc femei, lungime femei, 
400 m. bărbați, 10.000 m., înălțime 
decatlon, greutate bărbați, suliță fe
mei, 4x100 m. femei, 4x100 m. băr
bați, 400 m. decatlon.

Din programul primei zile se des-

Frumoasa comportare a călăreților romîne 
în concursul hipic de la Moscova

trece 
mina 
skaia
ni.) și Dolea la înălțime. Ponoma
reva și Zolotuhina (ambele peste 
53 m.) la disc, Zologaitite și Tvet- 
kova (constante peste 51 m.) la su
liță au, teoretic, primele două locuri 
la discreție.

Campionatele mondiale de lupte clasice 
au început cu Intllniri dinamice, 

de un ridicat nivel tehnic

telefon). — Con-
______, de călărie care a 

început marți 'pe hipodromul din loca
litate a continuat miercuri cu proba de 
ștafetă, la care au luat parte 14 e- 
chipe alcătuite din ctte 2 călăreți. La 
această probă, țara noastră a fost re
prezentată de 3 echipe; dintre acestea, 
cea alcătuită din Mlhai Timti pe Bimbo 
ți Gh. Antohi pe Rubin a reușit să se 
tlaseze pe locul II. Celelalte două e- 
chipe au ocupat locurile VII și VIII. 
Tot In ziua a doua a concursului a avut 
loc și proba de durată, la startul căreia 
s-au prezentat 50 concurenți. După o 
luptă îndtrjită victoria a revenit talen
tatei călărețe sovietice Tatiana Kulicov- 
scaîa pe calul Tritim. Reprezentantul 
tării noastre ,Vasile Pincitt, a cucerit 
locurile II și III pe caii Văzduh și 
Nor, urmat de C. Vlad pe Castor; Gh. 
Antohi pe Rubin și V. Bărbuceanu pe 
Brebenel au ocupat locurile VI și VIII.

Una din cele mai frumoase probe a 
fost „proba de 6 bare” la care au parti
cipat 26 concurenți. Călărețul romîn 
Gh. Langa a cîștigat în mod strălu
cit această probă. La cel de al IV-lea 
baraj, Langa mai avea ca adversar 
doar pe încercatul călăreț sovietic Ras
popov. Evoluția lui Langa pe calul Ma-

MOSCOVA (prin. 
cursul internațional

chedon, a fost îndelung aplaudată de 
spectatori, mai ales după ce el a trecut 
și ultimul obstacol înălțat la 1,80 m.

In cele două probe de dresa j victoria 
a revenit de tot atîtea ori călărețului 
romîn N. Mihalcea, care în acest con
curs s-a dovedit a fi într-o formă ex
celentă. In „proba Sf. Gheorghe", N. 
Mihalcea a cîștigat cu caii Corvin și

Mihnea primele locuri, iar în proba de 
dresaj intermediar locurile 1 (pe Cor
vin) și VII (pe Mihnea). Cel de al 
doilea concurent romîn la dresaj, Gh. 
leodorescu, s-a clasat în prima probă 
cu Palatin pe locul IV iar în cea de a 

V. Concursul continuă 
proba „Cupa pe Na- 
olimpic.

doua pe locul 
azi și mîine cu 
tiuni" și dresaj

Concursul hipic internațional de la Craiova
CRAIOVA 25 (prin telefon) Hipo

dromul din Parcul Poporului a cunos
cut din nou atmosfera sărbătorească 
a marilor întreceri hipice, atît de în
drăgite de iubitorii echitației. De a- 
ceastă dată și-au dat întîlnire în ora
șul nostru tinerii călăreți de la 
M.E.D.O.S.Z. (R. P. Ungară) cu cei 
de la Recolta București. Paralel cu 
întîlnirea de tineret se mai desfășoară 
și un concurs republican la care iau 
parte călăreți de la C.C.A., C. S. A. 
București, Stejarul Ploești, Recolta 
Sibiu, Recolta București și C. S. 
Craiova.

In prima probă a concursului inter
național, tînărul călăreț DAN MIHĂ- 
ILESCU a avut o comportare din cele

mai frumoase, reușind să se claseze 
(cu caii Mărgea și Sadea), fără nici 
o penalizare pe primele două locuri cu 
timpul de 28,8 sec. și respectiv 29,1 
sec. Cunoscutul călăreț maghiar ȘUTI 
ISTVAN a trebuit să se mulțumească 
numai cu locul III, cu rezultatul de 
0 p., penalizare timp 30 sec.

In prima probă a concursului repu
blican (obstacole semi-ușoară) victo
ria a revenit lui Gh. Ghițuran pe Lux 
cu 0 p. penalizare și timpul 1.20.8: 2. 
Gh. Jipa (C.S.A. Buc.) 0 p. pen., 
timp 1.21.9; 3. Dumitru Velicu (CCA) 
0 p. pen., timp 1.23.7.

Concursul continuă azi și mîine.

ROMI CA SCHULTZ-corespondent

BUDAPESTA, 25 (Prin telefon). 
Terenurile de sport ale clubului Dosza 
de pe insula Margareta găzduiesc — 
începînd de joi după-amiază — cea 
de a IV-a ediție a campionatelor mon
diale de lupte clasice. Deschiderea 
concursurilor s-a făcut într-un cadru 
festiv, în prezența a peste 3.000 spec
tatori.

La ora 19 au urcat pe podiumul 
unde se desfășoară marile întreceri 
prima pereche de luptători din cei 
127 concurenți (din 21 țări) care s-au 
prezentat la cîntarul oficial. Primul 
tur s-a caracterizat prin întreceri vii, 
de un dinamism rar întîlnit, și de 
un nivel tehnic superior.

Luptătorii sovietici au dominat 
meciurile de pînă acum prin pregătirea 
tehnică și mai ales printr-o excepțio
nală pregătire fizică. Foarte bine s-au 
prezentat concurcnții bulgari. Luptă
torii maghiari nu și-au dezmințit te
nacitatea ’ și pregătirea lor tehnică. 
In plus, au un marc avantaj, datori
tă faptului că publicul îi încurajează 
frenetic. Luptătorii romîni se prezin
tă în general bine, cu excepția lui 
L. Bujor. Trebuie spus că aerul tare 
și rece de pe insula Margareta cons
tituie un real dezavantaj, mai ales 
în ceea ce privește rezistența fizică. 
Iată primele și bineînțeles cele mai 
importante rezultate din primul tur:

Cat. 52 kgr. (16 concurenți) ; D. 
Pîrvulescu (RPR) învinge prin tuș 
în min. 4 pe Thorun (RDG). După o 
încercare neizbutită, D. Pîrvulescu c- 
xecută fulgerător un tur de cap, cu 
care-și învinge adversarul. Kerekes 
(RPU) b. p. Andersson (S), B. Gu- 
revici (URSS) b. p. Horniak (R. 
Ceh.), cat. 57 kgr. (17 concurenți): 
Karavaev (URSS) b. p. Hodos 
(RPU), meci de înaltă factură tehni
că și spectaculară, Knipner (RPP) 
meci egal cu Vesterby (S), 
(RPB) b. p. Yaskari (Fini.), 
nea (RPR) a fost liber. Cat.
(18 concurenți): Sile (T) b. p. lo- 
hanson (S), Ahokas (Fini.) b. p. 
V. Micula (RPR), meci foarte strîns. 
Luptătorul romîn a avut avantaj dar 
a făcut apoi o greșeală din care a 
profitat adversarul. Cat. 67 kgr. (17 
concurenți) : Lehtonen (Fini.) 
egal cu Toth (RPU), Dogan (T) 
Frey (S), Vasin CURSS) b. o. 
♦afa (Iran), Gh. Dumitru (RPR) 
Thomsen (Dan.). Reprezentantul 
tru a cîștigat cu o mare diferență de 
puncte. Cat. 73 kgr. (19 concurenți): 
V. Bularca (RPR) b. p. Iloppe 
(RFG). Bularca a început foarte pu
ternic, dar spre sfîrșit a slăbit rit
mul. A cîștigat în ultimele secunde 
reușind să-l contreze pe Hoppe și 
să-l țină în pod. Niemi (Fini.) b. p. 
Petcov (RPB), Aivas (T) b. p. Nys- 
trom (S), Cat. 79 kgr. (17 concu
renți) : Dobrev (RPB) b. p. N. Baciu 
(RPR). Deși învins, Baciu a făcut o 
partidă excepțională, fiind viu aplau-

dat de spectatori. Este încă lipsit de' 
experiență. Kartozia (URSS) b. p. 
Bairak (T), Hess (RFG) b. p. H. 
Antonsson (S), Cat 87 kgr. (13 con- 
curenți): Gurics (RPU) b. p. lanssen
(S) , Siracov (RPB) b. t. 8 Mogul
(T) . întîlnire foarte tare, cu proce
dee tehnice variate și spectaculoase, 
Gh. Popovici (RPR) b. t. 1 Granga- 
dakis, (Grecia). Cat. grea (10 con- 
curenți) : Reznak (RPU) b. p. L. Bu
jor (RPR).

întrecerile iau sfîrșit mîine seară

CONGRESUL FEDERAȚIEI INTER 
NAȚIONALE DE LUPTE

înaintea începerii celei de a 1V-: 
ediții a campionatului mondial di 
lupte clasice, s-a desfășurat congre 

speci 
fos 

nație
r.p.f

sul federației internaționale .de 
alitate. Cu această ocazie, au 
primite ca membre federațiile 
nale ale 
Coreeană, 
ganistan. 
toarelor 
Mondial 
Mondială 
la Teheran, Campionatul Mondial c 
lupte, clasice, în 1961 la Stockholm 
și Cupa Mondială la lupte libere ' 
1961 la Tokio.

următoarelor țări: 
Malaya, Porto Rico 
S-au stabilit datele 
competiții: Campi-.juati
de lupte libere și Cup 
la lupte clasice, în 195

Petrov 
I. Cer- 
62 kgr.

meci 
b. p. 

Mos- 
b. p.
nos-

Dubla întîinîre de handba 
R. P. Romină-R. P. Ungai

(urmare din pag. 1)

Csiki, Fekete, Hetenyi, Tamasdi, K 
loezi, Dudas (atacanți).

Oaspeții noștri ne-au dat amănui 
și în privința jocului feminin c; 
va avea loc tot mîine, la Balaton ( 
P. Ungară). Echipa maghiară este 
proape aceeași care a jucat în ț; 
noastră tn toamna anului trecut. P 
tida va fi arbitrată — din cauza 
disponibilității arbitrului polonez 
licitat de forul maghiar pentru ac 
joc — de arbitrul romîn Af. Szui

Meciul 
va avea 
Capitală 
bitru va 
Echipa 
albastre 
ghiară în tricouri roșii și chiloți a 
In deschidere, începînd de la ora, 
seva disputa partida de fotbal dir 
Dinamo București (tineret) și C5 
Zenith.

dintre formațiile mascul 
loc pe stadionul Dinamo 
și va începe la ora 18. . 
fi danezul Knud Knuttes 
romînă va juca în tricc 

și chiloți albi, iar cea r

★
Biletele pentru jocul internațic 

de handbal dintre echipele mascu 
ale. R.P. Romîne și R.P. Ungare 
găsesc de vînzare la casele sta 
nului Dinamo, începînd de rrfine 
mineată.
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