
Rezultate de valoare în etapa 
zgională a Spartacbiadei de vară
Duminică, au continuat în întreag a țară întrecerile din cadrul etapei re

iate a Spartachiadei de vară. Iată ce ne-au comunicat corespondenții 
tri din Timisoara și București.
4IȘOARA. Competițiile organiza- 
cadrul etapei regionale s-au des- 

at în mai multe centre din regi- 
noastră. Astfel, la Timișoara au 
loc întrecerile atletice, în cadrul 

a au fost obținute o serie de re- 
te valoroase cum ar fi cele reali- 

de junioara Felicia Grama 
d), care a parcurs distanța de 80 
1 timpul de 10,8 sec.; Dan Paica 
ișoara) care Ia proba de săritură 
îălțime juniori a reușit 1,78 m.; 
i Szabo (Timișoara) învingătoare 
‘oba de aruncarea greutății seni- 
cu rezultatul de 11,70 m. 

obele de natație au avut loc la 
icolaul Mare și s-au încheiat cu 
toarelc rezultate: 100 m. — juni- 
St. Kelemen (Timișoara) 1:10,6; 
ri: E. Gunther (Timișoara) 1:09,3; 
are : ‘ .
'rstă 
arc:

Dita Langer (Reșița) 
de numai 13 ani 
Cristina Bauer (

i — 1:29,6; 
(Timișoara)

au întrunit duminică dimineață peCișligălorii etapelor raionale s- , .
'igoniil din incinta stadionului Tineretului, pentru a-și disputa intiietatea 
Capitală. In fotografia noastră un

2. Tot la Sînnicolaul Mare s-a dis- 
t și turneul feminin de volei, care 
ist cîștigat de formația Unirea 
licolaul Mare, care în finală a în- 
it echipa Progresul Caransebeș cu 

(15-8, 15—8).
■a.șul Orșova a găzduit turneul 
■tiiin de volei încheiat cu victoria 
;>ei Voința Arad, care a dispus 
meciul final de Feroviarul Timi- 
a cu 2—I.
i Arad au avut Ioc întreceri Ia 
multe discipline. Turneul feminin 

landbal s-a încheiat cu victoria

AA1IBAL
• Echipa Dynamo Berlin sus
ține trei meciuri în țara 
noastră.

cursul zilei de mîine va sosi In 
noastră puternica echipă masculi- 

de handbal Dynamo Berlin, de mai 
te ort campioană a Ii. D. Germane, 
idbaliștu germani vor susține trei 
•J-urt. Primuil va avea loc probabil, 
;ri după-amlază, pe stadionul Dl- 
>o din Capitală, formația germană 
î-nd a întilni o selecționată a ora
ri București, in continuarea turneu- 
lor, handbaliștii germani vor mai 

5 duminică 3 august la București 
Dinamo București șl marți 5 august 
Orașul sta. in cu Dinamo Or. statin.

UGBft
• Echipa Dinamo de trei ori 
învingătoare în Polonia.

iChipa de rugbi Dinamo, care la 
ltația clufo-ui’rui polonez Txxtnik a sus- 
it în țara prietenă trei jocuri s-a 
Ttors în Capitală. In toate partidele 
torîa a revenit formației bucureștene. 
îtaund același adversar (Lotnik-Var- 
rîa) Dinarvo a cîștigat — la capătul 
or meciuri spectaculoase — la Radom

37—12, la Chelchach cu 3 b—13 și 
troviech cu 43—17.

ARAȘlilSM
la

pie-

echipei I. T. Lugoj, care a învins în 
partida finală formația Recolta Periam 
cu scorul de 4—0 (3—0). Concursul 
de tir a scos în evidență buna pregă
tire și talentul sportivei Ana Bucșa 
(Arad) care a învins celelalte concu
rente, totalizînd un punctaj excelent: 
84 de puncte din 100 
ieți victoria a

lin 100 posibile. La bă- 
revenit lui Ștefan Opriș 

(Ârad) cu 83 de puncte. întrecerile de 
ciclism, desfășurate tot în orașul 
Arad, s-au încheiat cu următoarele re
zultate: semicurse băieți: A. Covaci 
(Timișoara), semicurse fete: Ecate- 
rina Boldog (Timișoara), biciclete oraș 
băieți: Viorel Ciobanu (Sînnicolaul 
Mare), biciclete oraș fete: Grete Hof- 
fenpradl (Arad).

Echipele masculine de handbal și-au 
disputat întîietatea la Lugoj. Victoria 
a revenit formației Victoria Lovrin, 
care a întrecut echipa Tehnometal II 
Timișoara cu 15—13 (8—5). In sfîrșit,

aspect de la aceste întreceri.
(foto 1. M1HAICA)

turneul de oină a avut loc la Jimbolia 
și s-a încheiat cu victoria echipei Re
colta Cebza.

AL. GROSS, corespondent regional

BUCUREȘTI. Sîmbătă și duminică 
au avut loc în Capitală întrecerile fa
zei pe orașul București (echivalentă eu 
etapa regională în țară) a Spartachi- 
adei de vară. Pînă în prezent s-au 
disputat numai concursurile de tir, na
tație și trîntă, urmînd ca la sfîrșitul 
acestei săptămîni să aibă loc întrece
rile de atletism și ciclism.

' Iată rezultatele înregistrate In primele 
concursuri : tir: băieți: 1. N. Topolog 
(raion I. V. Stalin) 91 puncte; 2. A. 
Surpățeanu (raion Grivița Ro
șie) 90 puncte; fete: 1. Emilia Buhăl- 
feanu (raion 23 August) 93 puncte; 
natație: 100 m. junioare: 1. Elena Săf- 

' toiu (raion T. Vladimircscu) 1:29,8; 
juniori: 1. Radu lonescu (raion I. V. 
Stalin) 1:13,7; senioare: 1. Maria Vlă- 
duț (raion N. Bălcescu) 1:30,2; seni
ori: 1. Ion Alexandrescu (raion Grivița 
Roșie) 1:08,2; trîntă: cat. 55 kg. — 
Vasile Coman (raion V. I. Lenin), 
cat. 61 kg. — Ion Baciu (raion 23 
August), cat. 68 kg. — Ștefan Gogo- 
șaru (raion 1 Mai), cat. 76 kg. — 
Ălecu Lăzărică (raion 23 August), cat. 
84 kg.— Dan Vrăjitoru (raion T. Vla- 
dimirescu), 
Prisăceanu

ROMEO

cat. peste 84 kg. — Petre 
(raion V. I. Lenin).
P1TULAN, AL COLȚAN,

corespondenți

Aspecte ctle muncii sportive 
în raionul Amaradia

încă din primele zile ale reorgani
zării mișcării sportive, consiliul raio
nal U.C.F.S. Amaradia a situat în 
centrul preocupărilor sale problema dez
voltării și întăririi activității colective

lor sportive sătești. 
Aceasta, 
raionul 
este un 
specific 
mai ales 
pîuă atunci, se- făcuse prea puțin în 
această direcție.

Traducerea în fapt a acestei sarcini 
nu era prea ușoară pentru consiliul 
raional U.C.F.S. Cele 17 colective 
sportive existente în raion aveau o 
activitate sporadică, iar baza lor ma
terială era dintre cele mai reduse (în 
întreg raionul nu exista nici măcar un 
teren de sport îngrădit). Atenția noas
tră s-a îndreptat atunci îndeosebi spre 
consolidarea organizatorică a colective
lor sportive și spre lărgirea bazei lor 
materiale. Primind un sprijin efectiv 

, din partea comitetului raional de par-.

pentru că 
Âtnaraclia 
raion cu 
agrar și 
pentru că
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Succese în producție 
ale sportivilor

b In cinstea zilei de 23 August, 
muncitorii și tehnicienii din orașul 
Cluj, printre care se află și numeroși 
sportivi, obțin importante succese în 
muncă. La uzina electrică din loca
litate, de pildă, unii dintre fruntașii 
în muncă este jucătorul de popice 
Francisc Nicola, verificator de contoa
re. El își depășește zilnic norma cu 
procente între 50—90 la sută. La u- 
zinele lanos Herbak, trăgătorul Vic
tor Mărgeanu, lăcătuș, este o adevă
rată mîndrie pentru întreg colectivul 
uzinelor. Muncind cu mult avînt el 
realizează zilnic depășiri de normă de 
70 Ia sută. Exemplul lui este urmat 
și de alți sportivi, printre care gim
nasta de categoria I Eva Fodor, mun
citoare 
obținut 
normă între 40—60 la sută și jucăto
rul de tenis Emeric Bucșa de la sec
ția piese, de asemenea înregistrat cu

la secția de croitorie, care a 
în ultima lună depășiri de

In cinstea „Zilei Minerului“

din Valea Jiului, 
acestei tradiționale 
de tineret de for- 

pentru galerii de 
Ștefan Russu, înre- 
depășiri de normă

PETROȘANI (Plin telefon). — 
„Ziua Minerului" este întîmpinată cu 
deosebita însuflețire în toate minele 
și întreprinderile 
Astfel, în cinstea 
sărbători, brigada 
jari la armături 
mină, condusă de 
gistrează zilnice 
de 40 Ia sută, iar brigada de tur
nători condusă de Gavrilă Russu ob
ține depășiri de normă de peste 30 la 
sută. Însemnate depășiri realizează, 
la mina Petrila, brigada de tineret din 
sectorul II, condusă de minerul Emil 
Muru, fotbalist, ca și harnicii munci
tori din sectorul I, condus de ingine 
rul N. Nicolici, jucător de fotbal și 
tenis de masă.

Tot în cinstea acestui eveniment, 
colectivele sportive din Valea Jiului 
participă la o interesantă întrecere 
pentru „Cupa Minerului", care se 
desfășoară pe două planuri: compe
tiții sportive și întărirea muncii or
ganizatorice. Sportivii colectivelor Mi
nerul Vulcan și Minerul Lupeni s-au 
evidențiat pînă acum în mod deo
sebit în această importantă întrecere. 
Au loc de asemenea numeroase cam
pionate de casă, îndeosebi la popice, 
votei și fotbal.

Pînă la sărbătorirea „Zilei Mine
rului", care va avea loc la 12 au
gust, noi baze sportive vor ti date îti 
folosință, printre ele fiind și cele 
care sînt în curs de amenajare la 

tid și din partea comitetului executiv 
al sfatului popular raional am reușit 
ca în scurt timp să realizăm o serie 
de succese in această privință. Astfel, 
a fost reamenajată și înfrumusețată 

baza sportivă din 
comuna Melinești 
(centrul raional) și
— pr:ntr-o decizie 
a sfatului popular
— s-au luat pri- 

fiecare școală de 7mele măsuri ca
■ ani din raionul nostru să fie dotată cu 

o bază sportivă, compusă dintr-un por
tic de gimnastică, un teren de volei 
și amplasamente, pentru sărituri.

De un real ajutor în muncă ne-a 
fost și o hotărîre a comitetului raional 
de partid prin care activiștii acestui 
comilet, mergînd pe teren, aveau și 
sarcina de a analiza munca din

ȘTEFAN ENACHE 
președintele consiliului raional U.C.F.S. 

Amaradia
Continuare în pag, a 2-a) 

depășiri de normă de 45—55 Ia sută.
a Muncitorii secției a 2-a vagoane 

a atelierelor C.F.R. Iași s-au angajat 
să depășească planul de producție pe 
luna august cu un număr de 5 va
goane tip R.P. și 2 vagoane tip R.C. 
La această frumoasă acțiune participă 
și handbaliștii Gheorghe Potîngă, Gh. 
Sandu și Ion Popescu. La aceleași a- 
teliere, la secția I locomotive-arămă- 
rie, handbalistul Dumitru Potîngă, me
canic, s-a angajat ca — împreună cu 
echipa sa —- să repare o locomotivă 
tip 1501.000 peste plan, precum și ar
mătura unei locomotive de tip 140.200.

■ La fabrica ,.Țesătura" din Iași,
muncitoarele din brigăzile 1 și 3 rin
guri, printre care se numără și multe 
sportive, s-au angajat să dea peste 
plan cîte 3, 2 și 1 kg. fire de fiecare, 
iar la secția țesătorie I-A și 
1500 ni. țesături peste plan.
Construcții și amenajări

■ Constructorii stadionului 
gust" din Iași s-au angajat

sportive
„23 An
ca piuă

Petrila (terenuri de volei, tenis 
baschet).

S. BALO1 — corespondent 
BAIA MARE — Minerii din regiu

nea Bala Mare întîmpină cu frumoase 
realizări „Ziua Minerului". La între
prinderea minieră din Baia Sprie, 
brigăzile conduse de Gavril Golo- 
vanski. Petre Cosma, Tiberiu Polga 
și Ștefan Molse, obțin importante 
depășiri de plan. Brigada de tineri 
sportivi de la mina din Săsar, con
dusă de Ion Pomian, a realizat pînă 
acum 132 m. înaintare Ia deschiderea 
unei mine, iar minerii Alexandru 
Sandor, Pompei Mureșan și Andrei 
Nyiri, cu echipele lor, lucrează de 
mat multe zile în contul lunii august. 
De „Ziua Minerului" vor avea loc 
în centrele miniere .din regiune nu
meroase întreceri sportive, așteptate 
cu un deosebit interes de către ama
torii de sport de prin aceste locuri.

V. SASARANU, corespondent 

Unde hoinărești iar, pasăre călătoare? 
Pardon! Ea na hoinăresc, mă transfer!

ckipă 
foarte

In goană 
transferă —

anumite profituri, unii jucători de fotbal se 
des — dintr-un colectiv intr-altul.

la 23 August să dea în folosință 
corpul de tribună B al acestui sia-, 
dion. Tot in Iași, tinerii de la coope*,  
rativa metalurgică „Ilie Pintilie'‘ și 
I.R.A.4 lucrează la amenajarea terenu
rilor de volei necesare sportlvitm co
lectivului. O frumoasă construcție 
sportivă se ridică și in comuna Ra- 
faila, raionul Negrești, unde tinerii tă
râm muncitori s-au angajat să termi
ne, piuă la 23 August, amenajarea 
unui teren de fotbal. In același timp, 
in comuna Todirești din același raion,, 
tinerii sportivi vor termina iii curimt- 
terenul de fotbal, și vor construi ob
stacole pentru o cursă cu obstacole 
G.M.A. In fruntea acestor acțiuni se 
află președintele colectivului sportiv din 
comună tov. Constantin Duca.

• Parașutițtii romini au 
cat la campionatele mon
diale.

ert la aml,',za au părăsit Capitala, 
Ireptînidu-se spre Bratislava, parașu- 
til romini care vor participa la oam- 
matele mondiale. Au făcut deplasa- 
i următorii sportivi: Gh. Iancu, Ion 
>yu, V. Turcainiu, Ion Negrolu, Ni- 
lac VeUeu, Blâsab-eta Popeacu, Eiisa- 
ba Kiss și Elena Băcănanu. Delega- 

parașu tiștUor romini este însoțită 
antrenorul Hristu Bașca.

Competiții... concursuri
■ consiliul orășenesc U.C.F.S. Citij 

a întocmit programul complet al între
cerilor sportive ce se vor desfășura în 
cinstea zilei de 23 August. Programul 
cuprinde numeroase întreceri de volei, 
lupte, baschet, natație, box și fotbal. 
In afara acestora, între 15—17 au
gust, la Cluj va avea loc un mare 
turneu de hochei pe iarbă (masculin 
și feminin) cit participarea celor mai 
bune echipe din orașele Clheorghteni. 
București, Oradea și Cluj și o mare 
demonstrație de gimnastică (în dimi
neața zilei de 17 august) la care își 
vor da concursul sportivi de la co
lectivele Rapid, Voința, Dinamo și Me
talul.

a Consiliul raional U.C.F.S. Iași or
ganizează întreceri la fotbal, oină, vo
lei și handbal dotate cu „Cupa 23 Au
gust". La 'întreceri participă 100 echi
pe. In același timp, colectivul sportiv 
Progresul T.R.C. din localitate orga
nizează „Cupa 23 August" la baschet. 
Competiția la care participă 6 ec'ine 
a început ieri și se va încheia in ap.t- 
nul zilei de 23 August. In sfîrșit, 
școata sportivă de tineret a U.C.F.S. 
lași, secția călărie, organizează o de
monstrație de călărie pentru populari
zarea liipismului printre colectivele 
din localitate.

(după materialele primite de la co
respondenții noștri regionali, Rada 
I isch și Petre Codrea)



Un prilej de îmbunăfăfire a activifăfii[
Pe marginea plenarei consiliului orășenesc U. C. F. S. București I

Adunarea generală semestrială 
a colectivului Voința București 9 9

' Numeroși sportivi și activiști spor
tivi din Capitală s-au întîlnit ieri 
după-amiază, în sala de festivități a 
clubului Dinamo, pentru a discuta des
pre activitatea consiliului orășenesc 
U.C.F.S. București, desfășurată în pri
mul semestru al anului 1958. Raportul 
prezentat plenarei de către tov. Petre 
Capră, președintele consiliului oră
șenesc U.C.F.S. București, a scos fn 
evidență succesele și lipsurile înre
gistrate în activitatea depusă, accen
tuate asupra rolului important pe care
l-au  avut și îl au activiștii voluntari.

Consiliul orășenesc U.C.F.S. Bucu
rești și-a desfășurat activitatea pe 
baza obiectivelor principale ale miș
cării de cultură fizică și sport elabo
rate de Consiliul General al U.C.F.S. 
obținînd — cu ajutorul organizațiilor 
de partid — o scrie de frumoase suc
cese. in prima jumătate a acestui an 
s-au reorganizat colectivele sportive 
din Capitală. Astăzi, sportivii bucu- 
reșteni activează în cadrul a 310 co
lective și 12 cluburi sportive. Ca urma
te a reorganizării, numărul membrilor 
U.C.F.S. a crescut la 139.100 (față de 
95.450 cîți erau înainte de apariția 
Hotărîrii Partidului și Guvernului din 
2 iulie 1957). Dar, în această privin
ță nu s-a făcut totul. Colectivele spor
tive trebuie să continuie temeinic ac
țiunea de atragere a oamenilor mun
cii în colectivele sportive, pentru a 
contribui la o și mai largă dezvolta
re a activității sportive de masă. Una 
din preocupările principale ale consi-

O POVESTE CU... MUZICA
Tovarășul Savinescu, președintele 

consiliului orășenesc U.C.F.S. Piatra 
Neamț, stătea dus pe gînduri. Cum s-o 
mai scoată la capăt? Nu, să nu vă în
chipuiți că pricina gindurilor sale era 
cumva slaba activitate a colectivelor 
sportive din oraș, vreo oarecare obser
vație neplăcută din partea forurilor su
perioare sau poate vreo ceartă iscată 
in familie. Ceea ce nu-i dădea nici tm 

moment pace tovarășului președinte 
era... muzica! De la o vreme încoace, 
nu mai putea omul să facă un pas fără 
să-l obsedeze o melodie fie din „Ca
valeria ușoară", „Califul din Bagdad", 
„Pescuitorii de perle" sau, o săltă
reață melodie populară rominească. A- 
junsese tovarășul Savinescu de nu mai 
ira in stare nici la el acasă să suporte 
deschis aoaratul de radio. Ce afon, veți 
spune. Nicidecum. Aflați 'că președin
telui nostru ii place foarte mult mu
zica. Nu rareori el merge chiar și la 
concerte, pe care !e ascultă cu multă 
plăcere. Dar vorba proverbului: tot 
ceea ce este mult strică Și in cazul 
președintelui consiliului U.C.F.S. Pia
tra Neamț se pare că există motive 
suficiente care să-l facă să deteste 
frumusețea muzicii, indiferent de com
pozitor. Vreți să știți de ce?

Încă de cînd a venit in această mun
că este nevoit omul să asculte chiar 
și cînd nu dorește atita muzică incit 
i se face lehamite. Dacă acasă mai 
poate închide aparatul de radio, dacă 
aflat în oraș mai ocolește străzile în
zestrate cu difuzoare zgomotoase, apoi 
la serviciu nu mai merge. Și aceasta 

țiului orășenesc U.C.F.S. București a 
fost aceea de asigurare a bazei mate
riale. între 1 aprilie și 1 mai s-a or
ganizat în colaborare cu comitetul o- 
rășenesc U.T.M. „Luna construcțiilor 
și amenajărilor de baze sportive". în
trecerea pentru construirea și amena
jarea de baze sportive a început mai 
întîi între raioanele U.C.F.S. și apoi 
între colectivele sportive din Capitală. 
Acțiunea s-a bucurat de un deosebit 
succes. Astfel, în raionul I. V. Stalin 
s-au construit: 7 terenuri de volei, un 
teren de fotbal, un bazin de înot, o 
pistă de popice; în raionul 23 Au
gust : 2 terenuri de volei, tm teren 
de baschet, un teren de handbal re
dus, un teren de tenis, o popicărie 
(cu două piste) ; în raionul T. Vladi- 
mirescu : 3 terenuri de volei, un teren 
de baschet, o pistă de atletism, un 
teren de handbal redus; în raionul 
IV. Bălcescu: 8 terenuri de volei și o 
pistă de zgură pentru motociclism; în 
raionul V. 1. Lenin: 2 terenuri de 
volei, două terenuri de baschet, un 
teren de tenis de cîmp, o pistă de a- 
tletism, un bazin de înot etc.

Așa cum scriam la început, au exis
tat și lipsuri. In ceea ce privește în
casarea cotizațiilor s-a realizat toarte 
puțin : numai 50 la sută din membrii 
înscriși și-au achitat cotizațiile. De 
asemenea, lipsuri serioase s-au mani
festat și în munca educativă cu unii 
sportivi.

Mai sînt sportivi — din terlclre 

pentru că sediul consiliului l/.C.F.S., 
care la sfatul popular al orașului este 
înregistrat cu două camere, nu dispu
ne de fapt decit de una singură. Cea
laltă cameră este locuită de o familie 
compusă din patru persoane al cărui 
cap e muzicant intr-o fanfară. Desigur 
că tovarășul Savinescu nu se plînge 
de faptul că plătește lumina, apa, chi
ria și gunoiul și pentru familia în... 
gazdă la U.C.F.S. Dar, cind ți-e lu
mea mai dragă și vrei să discuți și tu 
cu președinții colectivelor sportive cum 
se mai prezintă situația înscrierii de 
noi membri in U.C.F.S., a campiona
telor de casă sau a Spartachiadei de 
vară a tineretului, discută dacă poți / 
Atunci auzi că începe de după... ușă 
mai întii cîteva game, apoi soljegii și 
la urmă o uvertură in toată legea. Este 
adevărat, clarinetul, instrumentul la 
care cintă „chiriașul" U.C.F.S.-ului, 
este un instrument plăcut la ascultat. 
Amintiți-vă doar solo-ul din „Floarea 
Rominiei", melodiile virtuosului nostru 
Traian Lăscuț Făgărășanu și aiitea 
altele. Numai că atunci cind ai de 
lucru și că ești obligat să asculți ace
lași și același clarinet toată ziua iți 
vine așa cum i-a venit desigur de 
multe ori și tovarășului Savinescu 
să-ți iei lumea in cap.

Ei, dar aceasta nu este singura greu
tate care face imposibilă conviețuirea 
U.C-F.S.-ului cu chiriașul său. Se 
întimptă adesea ca atunci cind preșe
dintele și tehnicianul consiliului oră
șenesc se apucă să lucreze la vreo 
situație cerută urgent de la regiune 
să-i sosească muzicantului niscaiva 
rude din provincie, prieteni de familie 
sau mai știi cine. Cum intrarea la fa
milia în cauză se face numai prin bi
roul consiliului, acesta folosind și ca 
holl de primirea musafirilor, se ci'”;ne 
să-i întreții pe aceștia pină cind gaz
dele sint dispuse să-i primească. Și 
vizitatori sint multi. Azi o vecină la 
soția muzicantului, miine cițiva colegi 
de fanfară, poimiine prieteni ai băia
tului sau ai fetei acestuia... Și uite așa 
toată ziua ai de ce să ie ocupi. In zadar 
a încercat tovarășul Savinescu să se 
facă înțeles la sfatul popular al ora
șului că trebuie să se curme o dată a- 
ceastă situație nefirească. Răspunsul 
este legat de fiecare dală de același 
motiv: n-are unde să-i mute.

In prezent consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Piatra Neamț continuă să 
împartă cele două camere cu muzi
cantul și familia sa. Se pare că tova
rășii de la sfatul popular țin cu tot 
dinadinsul să facă din activiștii con
siliului orășenesc U.C.F.S. melomani 
iar din familia muzicantului in cauză 
o adevărată grupă de sportivi.

Noi nu le urăm succes.
O. GINGU

V, GOPEȘCJJ 

puțini — care, sub privirile nepăsă- 
toare ale unor antrenori și conducă
tori de echipe, se eschivează adesea 
de Ia munca profesională și de la 
antrenamente și au atitudini străine 
conduitei unui sportiv de tip nou.

Discuțiile pe marginea raportului 
au scos în evidență metode eficace 
de lichidare a lipsurilor existente, 
metode pe care consiliul orășenesc 
U.C.F.S. le va pune în practică în 
activitatea sa viitoare. Cu sprijinul 
larg al activiștilor voluntari, al spor
tivilor și cadrelor tehnice, .activitatea 
sportivă din Capitală va cunoaște noi 
succese.

Primele realizări ale ciutului sportiv

Antrenorul explică elevilor cen trului de notație al clubului Recolta, 
tema lecției. După aceea (spre bucuria lor) vor trece la partea practică...

Clubul sport v „Recolta" a luat 
ființă la 27 mai 1958, cînd a avut 
loc adunarea generală de constituire. 
Sînt deci două luni de cînd... a lă- 
cut primii pași. In dorința de a-i cu
noaște activitatea, am făcut o vi
zită la complexul din șoseaua Ian- 
cului, unde se află sediul acestei 
noi unități sportive, lată, pe scurt, 
cîteva dintre realizările și proiectele 
de viitor ale clubului sportiv „Re
colta".

O Cele 9 secții pe ramură de sport 
(atletism, popice, natație, călărie, 
tir, pentatlon modern, sporturi nau
tice, ciclism, fotbal) în care acti
vează 334 sportivi au cadre tehnice 
de specialitate. Astfel, activitatea de 
instruire este condusă de 10 antre
nori și 2 profesori de educație fizică.

a Au fost reamerrajate și îngrijite 
cu deosebită atenție bazele sportive:

însemnări despre cursul de pregătire 
a cadrelor didactice din satele 

regiunilor Pitești și București
O căldură caniculară ne-a întîmpinat 

la sosirea în gara Slatina; orașul pă
rea căzut într-o toropeală adîncă. Cu 
toate acestea, în momentul în care 
intram în localul școlii medii nr. 1 
un mare număr de tineri, băieți și fe
te, se pregătfeau să pornească spre te
renul sportiv al orașului, la orele de 
practică. Erau cei 141 învățători din 
satele regiunilor București și Pitești, 
veniți aci pentru orientare și perfec
ționare în domeniul predării educației 
fizice.

Inițiativa organizării unui astfel de 
curs are o importanță deosebită în 
momentul de față, cînd problema acti
vității sportive la sate capătă o tot mai 
mare amploare. Desigur, anumite pro
bleme de educație fizică erau cu
noscute participanților la curs. Greu
tățile întîmpinate de învățătorii care 
predau educația fizică la sate țineau 
însă de metodica predării, lucru asu
pra căruia s-a insistat acum.

Lecțiile teoretice și practice au cap
tat atenția participanților la curs, care 
au dovedit în cițșsul discuțiilor din 
grupele de seminar că doresc să pă
trundă cît mai adînc în miezul pro
blemelor de educație fizică, pentru ca, 
întorși acasă, să transmită cele învă
țate tinerilor lor elevi. Foarte mulți 
dintre cursanți au căpătat cunoștințe 
apreciabile în telurica celor jașe diș- 

Zilele trecute, aproape 500 de muTici- 
to-ri coopera/oirl din ranura pTcstăii- 
servicei au participat la adunarea gene
rală semestrială a colectavtului lor spor
tiv, Voința București. I>hi darea, ele 
seamă aru reieșit o serie de succese. In 
perioada de la reorganizarea sa și pînă 
azi, în colectivul sp-ortiv Voința Bucu
rești numărul membrâler U.C.F.S- •» 
crescut de la 1®35 la 2947 iar cotizațiile 
sint achitate în proporție de 85 la sută. 
Iza Spartachiada de iarnă și de vară 
au participat peste 1500 concuretați, din
tre care &80 femei. Frumoase succese 
au înregistrat secțiile de tir, volei, box, 
tesnâs și ciclism. Darea de seamă a scos 
însă în evidență și o serie de lipsuri 
în munca colectivului : în un sie coope
rative (Sobarui, Fotografi-a populară 
etc) nu se diu<ce o activitate sportivă, 
antrenorii, în generaC. nu-și fa>c dato
ria cum trebuie. Umil activistă (printre

(foto I. MI11A1CA)
complexul din șoseaua lancului (sală, 
popicărie, bazin de înot, terenuri de 
volei și baschet, teren pentru hand
bal redus), terenul de fotbal din Co- 
lentina, baza nautică de la Herăstrău 
și centrul de călărie.

• S-a pus un accent deosebit pe 
strîngerea cotizațiilor. Astăzi, toți 
sportivii clubului „Recolta" posedă 
carnete de membri ai U.C.F.S. și 
sînt la curent cu cotizațiile.

e A fost asigurată continuitatea 
în activitatea competițională a echi
pelor și sportivilor angrenați în dife
rite competiții cu caracter republican. 
Atleții au participat la campionatele 
republicane individuale și la etapele 
diviziei de atletism, înotătorii (este 
vorba de juniorii specializați în pro
bele de sărituri) au concurat la 
campionatele republicane (faza re
gională) și s-au calificat pentru fi- 

c.ipline sportive predate la cursul de la 
Slatina (volei, handbal, fotbal, oină, 
atletism și gimnastică).

De la bun început trebuie precizat 
că toți învățătorii participant la cursul 
de la Slatina au arătat că acesta va 
avea un rol pozitiv în dezvoltarea miș
cării sportive din satele regiunilor 
București și Pitești. „Am învățat în 
trei săptămlni — ne spunea învățăto
rul Ion Roman din comuna Bolintinul 
din Deal — foarte multe lucruri care 
îmi vor fi de folos atit la orele de 
educație fizică, cit și în sprijinirea 
activității colectivului sportiv sătesc".

— Eu plec de la Slatina — remarca 
învățătoarea Elena Zărnescu din corn. 
Dragoș Vodă, raionul Călărași — ca 
multe cunoștințe noi și prețioase. Aș
tept cu nerăbdare să-mi reiau munca 
la catedră, să aplic cele învățate în 
activitatea colectivului sportiv .Victo
ria" (a cărui președintă sint) din gos
podăria noastră colectivă.

Se cuvine să subliniem că succesul 
cursului de la Slatina se datorește în
tr-o măsură apreciabilă și cadrelor di
dactice care au condus pregătirea 
sportivă a învățătorilor din mediul ru
ral: M. Balosache, N. Duțescti, St Cos- 
ma, Gh. Socrate, Gr. Marica, D. Lă- 
zărescu etc.

ft fU 

care șl președintele colectivului, 
Ghenu) van rar în muncă de îudxu 
re șă control. în cooperative. De 
menea, munca educativă a fost un 
neglijată, fapt care a dus la aba>ti 
un-or sportivi ca Al. Carapacea (v< 
și L. Ambruș (box).

Numeroși particâpanți la discuții 
cerut censiillului colectivului sa se 
teres eze -de amenajarea unor bazes. 
tive, să se ocupe mau ănteins de < 
c-ația cetățenească a sportivilor, să 
mineze mai operativ timbrele de < 
zații, să mainLfeste mai mult spirit 
podăresc față de inventarul epoj 
Fiecare dintre vorbitori și-a exp-ri 
doirănța de a contrulbuî la păstri 
drapelului de fruntaș pe raioai, pe 
re-i deține acest ccScctlv.

R. PITULA 
corespondet

„RECOLTA-
nale, echipa de călărie s-a deph 
la un concurs în R.P. Ungară

® Clubul sportiv „Recolta- oi 
nizează o competiție de popice, < 
chisă tuturor cluburilor și colect 
lor, dotată cu „Cupa 23 August".

• Pentru recrutarea viitoarelor 
dre se vor deschide în acest an c 
tre de copii la atletism și hand 
Selecționarea și instruirea copiilor 
Ii făcută de cadre tehnice calific

• Clubul ține o strînsă legăt 
cu colectivele sportive și 1c ajută 
instruirea și organizarea secți 
îutrucît acestea constituie pepin 
de bază a clubului. Antrenorii și l 
nicienii vizitează cu regularitate 
lectivele, îi îndrutnează pe instruct 
sprijină consiliile în organizarea c 
petițiilor sportive de casă și s-« 
veghează cu atenție instruirea e 
tclor susceptibile de selecționare 
formațiile clubului.

© La începutul noului an șc< 
vor fi luate snb patronaj două ș 
medii.

e Tehnicienii au ca sarcină | 
manentă atragerea copiilor din < 
tier pe terenurile de sport ale , 
bului și încadrarea celor mai talen 
în centrele de antrenament.

• Brigăzi sportive ale clubului 
vor deplasa în G.A.S.-uri și G.A 
ttri pentru demonstrații sportive, 
acest prilej sportivii și antrenorii 
îndruma pe tinerii țărani spre pra 
carea sportului, sprijinindu-i în 
ganizarea colectivelor sportive săli

Aspecte ale muncî 
sportive în raionul 

Amaradia
(Urmare din pag. 1) 

cadrul colectivelor sportive. Activist 
Ștefan Idițoiu, Ion Răscoi și alții 
contribuit astfel la înviorarea activ 
ții multora dintre colectivele spor 
ale raionului Amaradia. De altfel, 
tivitatea consiliului U.C.F.S. a 
analizată de două ori de către corn 
tul raional de partid, luîndu-se 
fiecare dată măsurile corespunzătc 
pentru îmbunătățirea muncii.

In acest Iei, controlat și îndru: 
permanent de comitetul raional 
partid și avînd sprijinul celorlalte 
ganizații de masă și al sfatului pc 
Iar raional, consiliul raional U.C.l 
Amaradia se mîndrește astăzi cu 
serie de frumoase realizări. S-au 
ganizat 4 centre G.M.A., în cadrul 
rora s-au trecut sute de norme la 
și gimnastică, întrecerile Spartacl 
dei de vară s-au desfășurat în < 
mai bune condițiuni, la faza raiot 
participînd toți conctirenții califi» 
(peste 400 de tineri și tinere, ceea 
reprezintă o cilră record pentru r; 
nul nostru), colectivele sportive nu: 
ră în prezent cu 1.000 de membri î 
mult decît în trecut. La realizarea 
cestor succese o contribuite scriu 
au avut și unii dintre activiștii coi 
Jiului raional U.G.F.S., cum ar îi 
lian Bouleanu, Emilian Crăciun și ' 
sile Margău, care și-au rezolvat 
timp și în bune condițiuni 6arcii 
primite.

SPORTUL POPULAR
îPag 2-a Jte.



Activitatea sportivă a elevilor din școlile de toate gradele ocupă un 
loc tot mai important în mișcarea sportivă din țara noastră. Mă
surile luate în ultimii ani de M.I.C., în colaborare cu

U.C.F.S., au contribuit la înviorarea sportului școlar.
Ca obiect în planul de învățămînt, educația fizică nu mai 

„dexteritate". Direcțiunile școlilor au primit îndrumări pentru 
ictivitatea sportivă extra-școlară, pentru a asigura o bază 
iropice dezvoltării sportului în școli. Au fost înființate școli

U.T.M. și

constituie 
a sprijini 
materială 

medii cu 
rogram special de educație fizică, s-au constituit primele cluburi spor- 
Ve școlare, s-a închegat forma organizatorică a școlilor sportive de 
țevi.

Multitudinea acestor aspecte legate de avîntul sportului școlar, im
portanța acestui sector al activilății noastre sportive pentru creșterea și 
ormarea de noi cadre, cere din partea noastră o atitudine atentă față 
le problemele sportive școlare. Pe linia acestei atitudini 
.Pagina sportului școlar". Profesorii de educație fizică și elevii să o con
sidere ca pe o pagină a lor, care se va face ecoul preocupărilor și fră- 
w'ntărilor lor.

Sînfem în plină vacanță școlară. Prima noastră pagină de sport șco- 
ar oglindește aspecte ale activității sportive din aceste zile de vacanță.

se situează

îh mi
levilor și în bilele vacantei

Acolo unde fac sport mii de pionieri
si școlari din » »

— Nene, lasă-mă ie rog să in
tru. Mă așteaptă băieții acolo ...

— Nu se poate! Ai întîrziat, și aici 
viitoare

/acanța este nit numai pentru elevi, 
• și pentru profesori un binemeritat 
lej de odihnă după un an de muncă 
dui Cadrele didactice îsi petrec 

Tcediul în lunile iulie și august, că- 
,înd noi forțe în vederea viitorului 

școlar. Dar profesorii de educație 
:că ? Pentru ei, lunile de vacanță 
istituie o perioadă în care pot des- 
ura o activitate pe cit de plăcută pe 
t de importantă, de folositoare. Să 
gîndim la nenumăratele acțiuni care 
solicitat în aceste zile participarea 

;ivă, entuziastă, a profesorilor de edu- 
ie fizică. Taberele centrale școlare, 
■anizate de M. I. C. la Toplița, Gimpu- 
ig și Orașul Stalin au fost con- 
>e de cele mai bine pregătite cadre 
tactice în domeniul educațPt fizice.

■ organizat tabere asemănătoare și 
Hi regional. Profesorii de educație 

ică fac parte din colectivele de con- 
cere ale taberelor locale pentru pio- 
■ri și școlari și ale cluburilor pentru 
vii școlilor medii, care tuncțiouează 
zilele vacanței și au în program nu- 
ro?se manifestări sportive. Cursuri

cursurile 
tăcut de

le de perfecționare ale învățătorilor de 
la sate, organizate la Roman, Tîrgoviș- 
te, Blaj, Brăila și Slatina, 
organizate de U. C. F. S. au 
asemenea necesară prezența profeso
rilor de educație fizică. Excursiile școlare 
au avut în profesorii de educație fizi
că activi organizatori. Aceiași lucrase 
poate spune și despre centrele de ini
țiere în înot, adevărate școli care au 
dat în această vacanță mii de noi îno
tători. Marea majoritate a profesorilor 
de educație fizică au înțeles importan
ța tuturor acestor acțiuni și le-au spri
jinit cu toată dragostea. De la profesorii 
cu vastă experiență, ca de pildă Cor
nel Iovănescu (Timișoara), Gh- Mătu
șa (Ploești), Victor Tibacu (București), 
Angela Filip (Buc.), N. Dutescu (Buc.), 
pînă la cei mai tineri, ca Silvia Mi- 
hăilescu (Timișoara), E. Klcsovski 
(Buc.), I. Săvulescu (Buc.), și mulți 
alții, profesorii de educație fizică au 
fost în mijlocul elevilor și în aceste zi
le de vacanță, ad'ucînd o nouă contri
buție la creșterea tinerei generații de 
sportivi din școlile patriei.

Capitala
lă fac cunoștință cu tere
nurile noastre sportive. 
Profesorii Dan Tănăsescu 
la fotbal, Mircea Mihăiles- 
cu la volei și baschet, E- 
lena Saico la gimnastică, 
și toți ceilalți, sînt mereu 
in mijlocul copiilor și, 
bineînțeles, sînt preocupați 
să-i descopere pe cei mai 
talentați, chemindu-i în e- 
chipele reprezentative ale 
Palatului Pionierilor.

— Ce competiții ați 
programat pentru masa 
micilor sportivi care trec 
pe aici în zilele vacanței?

— La 3 august un con
curs de atletism, la 10 au
gust „Cupa Pionierul" la 
înot, la 17 august „Cupa 
23 August" la înot, 
volei și atletism. Tro
feele vor reveni, de fiecare 
dată, raionului cu cei mai 
mulți participant^. și cu 
cele mai bune rezultate.

Mulțumiți de a fi aflat 
atltea amănunte interesan
te, am ascultat în
demnul profesorului Dia- 
conu și am dat o raită 
pe la terenurile și' instala
țiile parcului. Am trecut pe 
lingă piscina în care mi
cuța Adriana Bedreagă termina tri
umfătoare, după numai 5 lecții 
de înot, o lățime de bazin. Ne-am 
oprit la poligonul de tir unde „maes
trul" de 14 ani, Gheorghe Sioian, se 
antrena pentru a mai cuceri ultimele 
două puncte care-l despart de perfor
manța mult visată: 100 din 100 la 
poziția culcat. Am admirat zelul cu 
care se lucrează la amenajarea unei 
piste de popice in mult căutatul „Parc 
al distracțiilor" și am poposi1, în ce
le din urmă, la terenul în miniatură 
pe care tocmai se antrena ,1a două 
porți" lotul de fotbal al Palatului 
Pionierilor.

■. . Părăsind după cîteva ore parcul 
Palatului Pionierilor, in amintire ne-a 
stăruit mult timp imaginea voioasă a 
copiilor care își petrec vacanța in a- 
ceaslă minunată „lume a spori urilor".

nu au ce căuta leneșii! Data 
să vii la timp!

— N-are să se repete. Ai 
matale...

Dar tovarășul 'de la poarta 
lui Pionierilor nu s-a lăsat înduplecat 
de argumentele puștiului. Reporterii 
care tocmai asistaseră la această mică 
discuție, au rămas surprinși („cum 
adică, în plină vacanță, un copil care 
jinduiește să fie alături de prietenii 
lui pe terenurile parcului, să nu fie 
lăsat să intre?") Dar a fost destul să 
ceară lămuriri portarului Constantin 
Stan, pentru a-i da imediat dreptate.

— Vedeți, la noi copiii trebuie să 
se învețe cu ordinea, cu disciplina. 
Ce s-ar intimpla dacă fiecare din 
miile de pionieri care se perindă pe 
aici, ar veni după bunul plac ?

Fără îndoială, avea dreptate.
... Aim intrat în marele parc al Pa

latului. Peste tot copii, jocuri, mișca
re, voie bună. Na facem nici cîțiva 
pași și ne întilnim cu un grup care 
tocmai părăsea parcul. Așa devreme?

—Da, nu vă mirați — ne lămurește 
profesorul Gh. Diaconu, șeful secției 
sport a Palatului. Copiii pleacă intr-o 
excursie de o zi pe malul Argeșului. 
Dar, rămîn destui și aici. Sînt a- 
motorii de volei, baschet, fotbal, atle
tism, gimnastică, tir, tenis de masă, 
șah.

— Cn asta se pare că ați făcut o 
enumerare a cercurilor pe ramură de 
sport pe care le aveți aici. Dar îno
tul? întrebăm noi, arâttnd spre bazi
nul asaltat de copii.

— Cu înotul e altă poveste Aici 
avem organizate cursuri de inițiere 
pe mai multe serii de cite două săp- 
tămini, pe care le vor absolvi pînă la 
sfîrșiiul vacanței 800 de copii.

— In general, cum este organizată 
pe timpul verii activitatea sportivă de 
la Palatul Pionierilor?

— Terenurile și instalațiile noastre 
stau la dispoziția pionierilor șl școla
rilor 4 zile pe săptămlnă. Fiecaie zi 
este rezervată pentru 2 raioane, iar 
mobilizarea se face prin t.ibere.e de 
curte. Deci, marea majoritate a pio
nierilor și școlarilor rămași in Capita-

să vezi

Pa!atu-

După cite va lecții de înot, primul start in apa 
limpede a bazinului... Poziția de plecare poate că 
nu este prea corectă, dar nu uitați că micii spor
tivi se află la începui de drum. I

Actuali tatea
O In momentul de față activează! tn 

țara noastră 3 cluburi sportive școlare : 
la București (clubul sportiv „Iureș11), ia 
Timișoara șl Orașul Stalin. Fină la sfîr- 
șltul anului vor mal lua ființă două noi 
cluburgla Cluj și Tg. Mureș.
• In anul școlar 1957—1938 au funcțio

nat școli medii cu program special de 
educație fizică (licee sportdve) la Bucu
rești, Timișoara șl Orașul Stalln. In vii
torul an școlar li se vor adăuga alte « 
școli asemănătoare, la Cluj, - ""
reș. Galați și Km. Vîlcea.

S Taberele de perfecționare 
mai buni sportivi din școli, 
tn această vacanță de către 
Toplița, Cîmpulung și Orașul 
cuprins 840 de elevi. In aceste zile se 
află în tabără la Toplița elevii care au 
dovedit aptitudini la natație șl volei.
e Inițiativa Federației Romîne de No

tație și a M.I.C. de o organiza un puter
nic centru de inițiere la înot pentru 
copil la ștrandul „Dante Gherman1- sa 
bucură de un deosebit succes. Piuă 
acum, în primele trei serii, peste 3.5G0 
do copii au primit insigna și brevetul 
de înotător. Alți 2900 de copii vor învăță 
înotul în ultimele două serii.
• In zilele vacanței, elevii din Capi

tală au la dispoziție peste 40 de tabere 
de curte șl cluburi în care desfășoară o 
activitate multilaterală. Printre taberele 
unde pulsează o viață sportivă intensă 
se numără cele de la ștrandul M.T.C. 
(lacul Tel), de la Șc. medie 8 șl de la 
stadionul „Constructorul11.

■mare competiție sportivă pentru cei mici 
campionatul de fotbal al străzilor

■
Tg. MJ1-

pentru cel 
organizat a
M.I.C. la 
Stalln au

n vacanță, micii iubitori ai fotbalului 
iu de ce să se plîngă. Ziua întreagă 
;e a lor, să tot joace fotbal, pe sătu- 
e. O parte dintre el sînt înscriși în 
ițiile colectivelor șl cluburilor, dar 
rea majoritate joacă fotbal acolo 
de l-au șl învățat: prin curți, pe te
ii ri virane... Copiilor din București, 
re au îndrăgit acest sport, Comitetul 
ișenesc U.T.M. le-a rezervat pentru 
eastă vacanța' o plăcută surpriză : 
.MPIONATUL DE FOTBAL AL ECHI- 
;LOR DE STRĂZI. Este vorba de o 

întrecere, ia care urmează să la 
» cît mai multe din echipele de 

pal (alcătuite din copil pînă la 14 ani) 
■ străzilor Capitalei. Acolo unde pe o 
adă nu se găsesc destul „titulari11, pot 
alcătuite echipe’ comune a 2—3 străzi 
zecinate.
lompctiția Inițiată de Comitetul orășe- 
sc U.T.M. București se va desfășura 
trei faze. Prima : 1—15 august, întrece- 
e pe tabere de curte și cluburi școlare 
vacanță. A doua ; 15 august — 1 sep- 

nb’rie, întrecerile pe raioane A treia: 
3 septembrie, finala. Fiecare partidă 
dura 60 de minute, împărțită în două 

jrize. In caz de egalitate, se — 
alpa mai tînără.
Organizarea acestei interesante 
il necesită eforturi deosebite.
(iunea de mobilizare sînt folosiți în- 
uctorll de pionieri precum șl instruc- 
ti taberelor de curte. Consiliul oră- 
aesc U.C.F.S. a stabilit terenurile pe 
re se vor desfășura, în cursul dimlne- 
or, partidele dintre mieii fotbaliști.

Este de datoria colectivelor .proprietare 
de terenuri să înțeleagă rostul acestei 
competiții șl s-o sprijine din toată 
puterea.

Copil, nu uitați: înscrierea echipei 
străzii voastre se mai poate face pînâ 
la 1 august, la cea mal apropiată tabără 
de curtel

Prima filă a unui nou calendar internațional

Intîlnirea școlară de gimnastică R. P. R. R. P. Bulgaria

califică

compe- 
Fentru

Copiii și școlarii 
ștrandurile și

Zile de vacanță... 
au luat în stăpînire 
parcurile, taberele și terenurile spor
tive. E plăcut să te poți zbengui de 
dimineață și pînă seara... Care dintre 
elevi s-ar mai închide între patru pe
reți, cînd afară îl așteaptă atitea bu
curii? Nici unul, ne veți răspunde. Și 
totuși, noi am cunoscut acum cîteva 
zile un grup de băieți și fete care, 
sfidînd zăpușeala lui iulie, petreceau 
ore întregi într-o sală, pregătindu-se 
pentru un greu examen. Poate au ră
mas corijenți și atunci sigur că acum

Aspect al taberei organizate de M.I.O, la Toplița pentru cei mai 
buni elevi la sport și învățătură. In acest minunat decor, elevii practică 
notația sau baschetul, atletismul sati handbalul, călindu-și sănătatea și 
punlnd bazele viitoarelor performanțe sportive.

vacanța nu le mai priește, că sînt o- 
bligați să stea și să citească! Nu, 
n-ați ghicit! Nu este vorba de un 
examen de corijență și nici de unul 
de admitere, ci de cu totul altceva.

Examenul pentru care se pregătesc 
cei 20 de băieți și fete pe care i-am 
întîlnit în sala de gimnastică a Școlii 
Tehnice Financiare se intitulează: 
Prima întîlnire internațională de gim
nastică între reprezentativele școlare 
ale Bulgariei și Romîniei. Locul des
fășurării: București. Data: 3 august 
1958. Comisia de examinare: arbitrii 
internaționali și, firește... spectatorii 
care vor veni desigur în număr mare 
la această inedită competiție.

Pentru elevii care peste cîteva zile 
vor apăra onoarea sportului școlar 
romînesc într-o întrecere internațio
nală, vacanța aceasta a fost una din
tre cele mai frumoase. Abia întorși, 
rumeni la față, de la tabăra școlară 
de gimnastică de la Cîmpulung, ei au 
început să se antreneze de zor. lată-1 
pe mezinul lotului, sibianul Konrad 
Kasper, care n-a împlinit încă 15 ani, 
eompunîndu-și „solul" sub suprave
gherea profesorului Nicolae Vierii 
(cine ar fi fost mai potrivit în ma
terie decît fostul campion național 
școlar în anii 1950, 1951 ?...). Alături 
de Kasper se antrenează campionul 
republican de juniori, ploeșteanul Ste- 
lian Popescu, campionul republican 
școlar Gheorghe Condovici, din Bucu
rești,- timișoreanul Petre Miclăuș, gim
nast de categoria 1, și alți ’ tineri 
plini de talent care la această vîrstă 
fragedă au prilejul să devină interna
ționali. Fetele sînt și mai tinere și 
totuși o parte din ele și-au făcut de
butul internațional. Heide Maentele, 
din Sibiu, Ligia Filip și Crisanta 
Neagu, din Ploești, au fost compo
nente ale echipei de tineret a R.P.R. 
la concursul desfășurat în primăvară, 
la Kiev.

Gimnaștii și gimnastele pe care

i-am întîlnit la antrenament sînt fio-' 
tărîți să inaugureze cu un rezultat 
cit mai bun seria de competiții inter
naționale care îi așteaptă pe cei mai 
buni dintre sportivii școlilor noastre.

Pagină redactată
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Fetele sînt și mai tinere și

și

bază

Sportul școlar
Noua asociație sportivă

Una din deciziile 
recente ale Comitetu
lui Executiv al Sovie
tului din Moscova a 
produs multă bucu
rie în rîndurile ele
vilor din capitala U- 
niunii Sovietice. Prin 
această decizie s-a 
constituit noua asocia
ție sportivă „1U- 
NOSTI" (Tinerețea), 
deschisă școlarilor din 
clasele a 5-a pînă In 
a 10-a (Intre 12 șt 
18 ani). Fiecare mem
bru al asociației tre
buie să îndeplinească 
două 
lorii : 
bune 
cu 
viață 
Iii sale.

Unitatea de 
a noii asociații (care 
are steag, insignă șl 
echipament proprii) 
este colectivul sportiv 
școlar. In fiecard 
școală din Moscova

condiții obli pa
să aibă note 
și să ia parte 
regularitate la 
sportivă a șco-

peste hotare
a elevilor din Moscova

vor fi introduse ta
bele de recorduri și 
cărți de onoare ale 
celor mai buni mem
bri ai asociației Ju- 
nosti".

Sarcina principală a 
asociației va fi aceea 
de a organiza activi
tatea sportivă In 
școli, prin antrenamen
te, competiții, festiva
luri și demonstrații 
sportive.

lnceplnd cu noul ari 
școlar, antrenamentele 
sportive vor fi intro
duse în programul â 
101 școli din Mosco
va, ca o parte esen
țială â activității de 
după orele de curs.

Pentru ca școlile 
capitalei să dispună 
de condiții optime de 
practicare a sportu
rilor, Sovietul diri 
'Moscova a hotărît ca 
în decursul 'anilor 
1958—59 să constru: 
iască 59 noi săli de

gimnastică și 130 de 
stadioane sportive 
școlare, hi perioada 
1958—61 vor fi de 
asemenea construite 
bazine de înot de 25 
m. în zece din ra
ioanele Moscovei. De 
altfel, chiar la Înce
putul lunii octombrie 
a acestui an, unul 
din aceste bazine va 
fi dat în folosință, in 
raionul de sud-vest. 
In parcul tzmailovo 
se va deschide o sta

ție cu 200 de bici
clete, iar la iarnă 
'un centru de schi cu 
200 de perechi de 
schiuri.

Stadionul Central și 
celelalte stadioane ale 
Moscovei sînt obliga
te să asigure acce
sul gratuit al mem
brilor asociației „lu- 
nosfi" la toate bazele 
de antrenamente 
competiții.



Marginalii la ultimele întreceri cicliste
• Practici vechi care trebuie eliminate din mentalitatea 

cicliștilor fruntași ® Arbitrajul poate fi îmbunătățit • Un nou 
prilej de afirmare: „Turul Iugoslaviei"

* Ciclismul romînesc a înregistrat 
imul acesta o îmbucurătoare creștere a 
nivelului calitativ. Mărturie este nu 
numai comportarea pe care au avut-o
— în diferite competiții internaționale
— reprezentativele noastre (reflectată 
în rezultate superioare) ci și ascensi
unea realizată de tinerii rutieri. Este 
știut că progresul ciclismului este po
sibil numai în condițiile nivelării cali
tative, la un grad superior bineînțe
les, a unui cît mai mare grup de a- 
lergători. In fond, este vorba de cre
area unui grup masiv de sportivi de 
o bună valoare, de eliminarea, decala
jului valoric nefiresc existent pînă 
acum între diferite grupe de cicliști. 
La noi s-a obținut acest lucru și acum 
putem aspira la rezultate din ce în ce 
mai bune. Federația de specialitate — 
al cărei merit în obținerea acestui 
succes este incontestabil — a alcătuit 
un bogat și atractiv calendar compe- 
tițional, a insuflat tinerilor rutieri în
credere în posibilitățile lor, a luptat 
pentru eliminarea din concepția cicliș
tilor fruntași a vechilor practici, re
trograde, privind atitudinea de dispreț 
față de debutanți și în general față de 
alergătorii tineri.

Aceste rezultate nu pot crea însă 
în sînul Federației o stare de „auto- 
mulțumire". Și aceasta, pentru faptul 
că n-au fost eliminate toate lipsurile 

de-a
ex- 

bur-

cucerească punctaj pentru a ocupa pri
mul loc în clasamentul cățărătorilor 
(premiu o motoretă!) și apoi a aban
donat acțiunea, 
nu a continuat, 
edificator : „Mă 
la cățărare, mai 
obține !“.

Nu este întîmplător nici 
la campionatul de fond, 
duminică în Capitală, maestrul spor
tului C. Dumitrescu nu și-a mai apă
rat șansele cu aceeași grijă ca în 
„Cursa Scînteii". Explicația poate fi 
și faptul dă de această dată premiul 
pentru locul 1 nu mai era o motoci
cletă 1 Titlul de onoare de campion al 
țării nu mai prezenta pentru o serie 
de rutieri un interes deosebit. Federa
ția trebuie să ia măsuri hotărîte îm
potriva acestor sportivi care pun pe 
primul plan meschine interese mate
riale. Cu atît mai mult cu cît nu este 
permisă perpetuarea acestui mod de a 
gîndi și — mai ales — transmiterea lui 
noii generații de rutieri.

L-am întrebat de ce 
Răspunsul său a fost 
mulțumesc 
departe nu

cu locul I 
mai am ce

faptul că 
desfășurat

plicațiile și îndrumările care li s-au 
dat, socotindu-se, în majoritatea ca
zurilor, atotcunoscători. S-a putut ve
rifica practic: în „Cursa Scînteii" cor
pul de arbitri (lipsit de aportul mem
brilor săi de bază) a avut multe lip
suri, unele dintre ele chiar de natură 
a vicia rezultatele; la campionatul de 
fond, cînd arbitrajul a fost asigurat de 
un lot competent de 
tul ' " ’ '
perfectă

arbitri, to- 
desfășurat în cea mai 

ordine. Este cazul ca și 
în această problemă Federația să in
tervină cu autoritatea sa, cerînd cole
giului de arbitri să organizeze perio
dic colocvii cu arbitrii, să inițieze un 
ciclu de prelegeri pe marginea regu
lamentului și să refuze programarea 

răspuns

s-a

lamentului și să refuze 
acelor 
rect la

arbitri care n-au 
seminarizări.

co-

Șl ACUM DESPRE
IUGOSLAVIEI

„TURUL

ARBITRAJUL
MĂ

RĂM1NE O PROBLE-
DE DISCUTAT

Concursul internațional de călărie

pe care ciclismul le-a avut' 
lungul anilor și care provin 
clusiv din rămășițele mentalității 
gheze în sport.

GOANA DUPĂ PREMII...

...la propriu și la figurat este...la propriu și la figurat este una 
dintre cele mai dăunătoare apucături 
ale unora dintre cicliștii noștri frun
tași. In ciclism, mai mult decît în ori 
care alte sporturi, obținerea locurilor 
fruntașe, în numeroasele clasamente 
care se alcătuiesc într-o competiție, 
este răsplătită cu premii frumoase. 
Intenția bună a organizatorilor este 
însă interpretată în spirit comercial de 
către unii alergători. Și astfel, nu 
dc puține ori, îi auzi pe aceștia cal- 
culînd locul pe care trebuie să-l ocupe 
într-o cursă nu în funcție de pregătirea 
pe care o au ci de... premiul care se 
acordă. Așa de pildă, în ultima etapă 
a celei de a Xl-a ediții a „Cursei Scîn
teii", ciclistul D. Glodea (Recolta) 
a inițiat împreună cu alți trei alergă
tori o evadare. El a conlucrat cu cei
lalți atîta timp cît a fost nevoie să

In ultima vreme, s-au întreprins și 
unele acțiuni lăudabile în 
unei bune pregătiri a arbitrilor, 
mai buni arbitri au 
străinătate 
ducători de 
schimburile 
rat că cei
Gh. Nicolau ș.a.) au îndreptățit aș
teptările, dovedind o accentuată creș
tere a nivelului cunoștințelor lor. Dar 
între ei și ceilalți arbitri există acum 
o diferență de pregătire mult prea 
mare. Cauzele: pe de o parte arbitrii 
buni n-au împărtășit colegilor lor în 
mod organizat experiența pe care au 
acumulat-o, iar pe de altă parte aceș
tia n-au luat întotdeauna în serios ex-

scopul
Cei 

fost trimiși în 
(ca observatori sau con-' 
loturi) pentru a face utile 
de experiență. Este adevă- 
trimiși (Octavian Amza,

In fața cicliștilor noștri stă acum 
un nou obiectiv: o bună comportare 
în „Turul Iugoslaviei". La această 
competiție și-au anunțat participarea o 
serie de formații puternice cum sînt 
cele ale R. P. Bulgaria, Italiei, Bel
giei ș.a. Misiunea rutierilor noștri este 
dificilă, dar pregătirea lor le dă drep
tul să aspire la unul din locurile frun
tașe. Totul este ca ei să fie conștienți 
că reprezentînd țara, purtînd pe piept 
stema și culorile patriei, au o obliga
ție deosebită: aceea de a lupta fără 
rezerve, de a pune în practică întrea
ga gamă a cunoștințelor lor.

Oamenii 
cicliștii i 
R.P.F. 
nă de 
sportul 
corespundă speranțelor.

muncii 
care se 

Iugoslavia o 
renumele pe 
romînesc. Și

așteaptă de 
deplasează 

comportare dem- 
carc și l-a creat 
ei au datoria să

la 
în

H. NAUM

N. Marinescu (București) 
și echipa regiunii Craiova 

au ciștigat concursul 
republican de triatlon

Duminică a hiat sfîrșit la Craiova 
concursul republican de triatlon pe 
anul 1958. In proba de înot (200 in 
în orice stil), deslășurată sîmbătă, 
s-au înregistrat următoarele rezulta
te: 1. Ștefan Patalo (Oradea) 965 p.;
2. Dorian Govaliuc (Ploești) 955 p.’‘
3. N. Marinescu (Buc.) 930 p.; 4. 
M. Albiei (Buc.) 925 p.; 5. J. Turgosy 
,(Oradea) 880 p.; 6. Jenei Ștefan 
(Craiova) 870 p_; 7. M. Covaci (Cra
iova) 830 p. Pe echipe: 1. Oradea 
2550 p.; 2. Craiova 2395 p.; 3. Bucu
rești 1915 p.

Ultima probă, crosul pe 3.000 m., 
s-a soldat cu următoarele rezultate: 
1. Victor Serdenciuc (Bacău) 1121 
p.; 2. N. Marinescu 1105 p.; 3. C. 
Cioată (Ploești) 1039 p.; 4. St. 
Jenei 949 p.; 5. Șt. Biro (Oradea) 
949 p.; 6. Șt. Patalo 937 p.; 7. Gh. 
Nicolae (Bacău) 934 p. Pe echipe: 
|1. Oradea 2745 p.; 2. Craiova 2718 
p.; 3. București 2628 p.

Iată clasamentele finale ale con
cursului. INDIVIDUAL: 1. Nicolae 
Marinescu (București) 2845 p.; 2. Șt. 
Patalo (Oradea) 2842 p.; 3. Șt. Jenei 
(Craiova) 2739 p.; 4. Șt. Biro (Ora
dea) 2654 p.; 5. Dorian Covaliuc (Plo
ești) 2641 p.; 6. Alartin Kovacs (Cra
iova) 2569 p.; 7. D. Enache (Craiova) 
2465 p.; 8. Constantin Petru (Bucu
rești) 2285 p.; 9. Schuler Roland 
(București) 2242 p.; 10. Mihai Albiei 
(Buc.) 2204 p. Pe echipe: 1. Cra
iova 7773 p.; 2. Oradea 7635 p.; 3. 
București 6283 p.; 4. R.A.M. 5045 p.; 
6. Baia Mare 4359 p.

Trebuie remarcată buna organizare 
a concursului, asigurată prin străda
niile Consiliului Regional U.C.F.S. 
Craiova și comisiilor locale de 
înot, tir și atletism.
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de la Moscova a luat sfîrșit
Robot și Brebenel, a ocupat locu: 
VII și IX.

Același Bărbuceanu a obținut 
rezultat meritoriu și în cadrul pre 
de obstacole rezervată învingători 
probă cîștigată de călărețul so' 
tic Șaboilov pe calul Boston. Băr 
ceanu s-a clasat pe locul al doi! 
la egalitate cu cunoscuții călăreți 
vietici, Raspopov și Lilov. Concur 
tul romîn Alexandru Longo a ocu 
locul VIII.

Echipa țării noastre desemn, 
pentru a lua parte la cea mai g 
și importantă probă a concurși 
„Cupa Națiunilor" s-a găsit, cu o 
înainte de concurs, în imposibilit 
de a mai participa, din cauză că 
din cei mai buni cai, Nor și Mim 
au șchiopătat, 
echipei noastre 
putut avea loc, 
intrat totuși în 
pregătiți pentru 
clasat pe ultimul loc, după echip 
I și II ale U.R.S.S.

MOSCOVA 28 (prin, telefon). Ulti
mele zile de întreceri din cadrul concur
sului internațional de călărie desfă
șurat în Capitala Uniunii Sovietice 
au programat Ciîteva din cele mai in
teresante probe de dresaj și obstacole.

La dresaj olimpic, luipta s-a dat în
tre călărețul sovietic Filatov și călă
reții romîni, Gh. Teodorescti ș\ N. Mi- 
halcea. De această dată, ~" 
reușit să-și ia 
Teodorescu (care îl învinsese în cadrul 
aceleiași probe anul trecut la Aachen) 
clasîndu-se pe primul loc, la 
nimă diferență de puncte de 
zentantut nostru. Cel de al 
concurent romîn la dresaj, N. 
cea, a ocupat în cadrul acestei 
pe calul Corvin, locul IV. 45 conctt- 
renți au luat startul în proba de ob
stacole „nenumerotată", care a reve
nit rutinatului călăreț sovietic- Boris 
Lilov pe calul Diagrama. Singurul 
dintre călăreții romîni care a reușit 
să se claseze în n'ndul celor premiali 
a fost V. Bărbuceanu, care pe caii

Filatov a
revanșa în fața lui

o mi
re pre- 
doilea 

Mihal- 
probe,

Cum fără participa 
proba nu ar mai 
călăreții romîni 
întrecere cu cai 

această probă și s

n-a

mai puțin

concursul de la Orașul Stalin
fost edificator asupra formei
atleților noștri fruntași

de două săptămîni 
care reprezentativa 

la

în majoritatea concursurilor noast 
cu rezultate îngrijorător de sla 
Performanțele (nici nu știm dacă | 
fi numite astfel) cu care s-au înche 
cele trei ștafete (4X100 m. Ia ' 
bați și femei și 4x400 m. la bă. 
sînt foarte depărtate de nivelul ; 
neral al rezultatelor care se ob 
în mod curent peste hotare. Și ace 
ta, în ciuda faptului că sprinterii r 
pectivi, cu rezultatele individuale 
care le au, ne îndreptățesc să 
teptăra cu totul alte rezultate. De ■ 
de zile alergările de ștafetă cons 
tuie unul din punctele nevralgice 
atletismului nostru. De ce perși: 
această situație? După părerea no: 
tră, din cauză că în antrenament 
sprinterilor exersarea schimburilor 
ștafetă și pregătirea lor minuțioa 
ocupă un loc minor. Pregătirea 
pelor 
acest 
zuri,

Și
Atenție, prin urmare, tovarăși < 

trenori 1

La
de meciul pe 
noastră masculină îl va susține 
Oslo în compania echipei Norvegiei, 
cei mai buni atleți ai țării au luat 
startul în ultima etapă a turului cam
pionatului republican pe echipe. Am 
așteptat cu mult interes rezultatele 
pe care fruntașii atletismului nos
tru aveau să le realizeze în cadrul 
concursului de la Orașul Stalin. Dar 
performanțele înregistrate de cei mai 
mulți dintre ei n-au fost în măsură 
să satisfacă așteptările, ele neatin- 
gînd decît un nivel valoric mijlociu. 
Din relatările corespondentului nostru 
regional, Alexandru Dincă, a reieșit că 
starea pistei stadionului Tractorul a 
influențat desfășurarea normală a con
cursului. Acesta este desigur un a- 
mănunt important de care trebuie să 
se țină seamă în aprecierea rezulta
telor sportive obținute. Dar mai este 
și altceva. De la startul întrecerilor 
au lipsit, motivat, o parte din cei 
mai buni atleți, iar alții nu au par
ticipat la probele lor de specialitate. 
In plus, întrecerea pe echipe nu 
reunește întotdeauna pe cei mai va
loroși atleți, ei concurînd în meciuri 
diferite și, pe linia unui vechi și gre
șit obicei, cei mai buni dintre ei nu 
forțează decît afft cît le este necesar 
ca să-și adjudece victoria și să aducă 
astfel puncte echipei lor. In aceste 
conditiuni, performanțele de la Ora
șul Stalin nu sînt în măsură să ne 
formeze o părere justă asunra formei 
sportive și asupra posibilităților ac
tuale ale atleților noștri fruntași.

★
Alergările de ștafetă s-au încheiat 

și acum la Orașul Stalin, ca de altfel

de fond.

1

Fază din desfășurarea finalei campionatului 
alergători rulează puternic pentru a-i ajunge pe fugari.

(foto GH. DUMITRU)

• Finalele campionatului de calificare vor avea loc între 
14—17 august • Azi sosesc volei baliștii turci • Intre 1—31 august, 
perioada transferărilor • Excursie la Praga cu ocazia campionatelor 

europene
Tezic, Egemeh Guredin, Deger Eray- 
bar, Sevket Guventurk, Yalcin Gordun, 
Tune Ulug. Meciurile vor fi conduse 
de arbitrul bulgar Alexander Azmanov.

• DUPĂ CUM NE COMUNICA 
Federația de volei, Intre 1—31 august 
1958 este perioadă de transferări. 
Spre deosebire de anii precedenți, toate 
transferările se vor face NU MAI prin 
federația de specialitate. Dosarul de 
transfer al fiecărui sportiv va trebui 
să cuprindă următoarele acte :

1. cererea sportivului, scrisă de mînă; 
2. cererea noului colectiv (club), cu 
motivarea solicitării ; 3. dezlegarea
scrisă a vechiului colectiv (club). Dez
legarea va fi cerută în scris de la ve
chiul colectiv (club), conform prevede
rilor regulamentului în vigoare. In caz 
că vechiul colectiv (club) nu este de 
acord eu dezlegarea, el este obligat să 
elibereze un act de 
mentată a refuzului, 
burile) sînt obligate să elibereze 
termen de 7 zile, ia < 
iui, fie dezlegarea scrisă, fie actul mo
tivat de refuz. In lipsa acestuia jucă
torul va cere dezlegarea din oficiu de

• ÎNTRECERILE DE ZONA ale 
campionatului de calificare la volei 
masculin și feminin au luat sfîrșit du
minica trecută. Actualmente, federația 
de specialitate se pregătește pentru or
ganizarea finalelor acestui campionat. 
Ele se vor desfășura între 14 și 17 au
gust. Localitatea se va stabili în șe
dința biroului federal care va avea loc 
mîine 30 iulie. S-au calificat următoa
rele echipe: FEMININ: Progresul 
București, Petrolul Constanța, Locomo
tiva P.T.T. Timisoara, 
MASCULIN: C.S.A. < 
C.S. Marina Constanța, 
rul Pitești, Șoimii Orașul
• JOI VOR SOSI 

TALA și își vor continua 
spre Orașul Stalin, j 
naționale de volei a Turciei, care vor 
întîlni la 1 și 3 august, în orașul de 
la poalele Tîmpei, formația noastră re
prezentativă masculină. Oaspeții depla
sează următorul lot care a fost pregă
tit de antrenorul romîn Nicolae Soi ir: 
Resat Dermanverdi, Auhan Demir, Hd- 
luk Kanbay, Nasuhi Ulubayan, Ender 
Kurt, Cafer Aksakal, Attilla Sesoren, 
Ayhați Alțug, Arai Șurek, Erdogan la U.C.F.S. — raional sau orășenesc

Știința Cluj.
Orașul Stalin, 

Constructo- 
Petru
IN 
apoi 

jucătorii

Ciroza.
CAPI- 
drumul 
echipei

motivare docu- 
Colectivele (clu- 

; în 
cererea sportivu-

respectiv. 4. adeverința de încadrare 
în producție sau de la locul de învă
țătură sau de la unitatea militară. A- 
deverința care va trebui să fie elibe
rată de conducerea unității, va fi în
registrată și va.cuprinde data de anga
jare in întreprindere.

Jucătorii care urmează să fie încor
porați sau lăsa ți la vatră precum și 
elevii care dau examen de admitere în 
învățămîntul superior și absolvenții in
stitutelor superioare, vor depune ac
tele legale de la punctele 1, 2 și 3 în 
interiorul datelor arătate mai sus, ur- 
mînd ca transferarea să fie acordată 
o dată cu prezentarea ulterioară a ac
telor de la punctul 4.

Jucătorii elevi la școlile Ministerului 
Invățămîntului și Culturii se vor trans
fera în conformitate cu „instrucțiu
nile privind organizarea și desfășura
rea activității sportive extrașcolare a 
elevilor" elaborate de M.I.C., U.C.F.S. 
și C.C. al U.T.M..

• O. N. T. Carpați și Federația Ro- 
mînă de Volei organizează cu ocazia 
campionatelor europene de volei o ex
cursie ia Praga. Durata excursiei : 10 
zile în perioada 1—10 septembrie a.c. 
Costul: 2100 lei. înscrierile se fac la 
Federația Romînă de Volei, București, 
str. Vasile Conta nr. 16, et. VI și la 
agențiile O.N.T. Carpati din țară,' cu 
avizul comisiilor regionale de volei, 
pînă la data de 3 august inclusiv.

ec 
noastre de ștafete capătă < 
motiv, în cele mai multe < 

un aspect pur formal, 
rezultatele, se văl 1

ROMEO VILAR7

Agenda turistică
■ La 13 iulie, 

pe malul lacului 
tabără cu corturi 
roul de Turism și Excursii Petroș; 
Tabăra are o capacitate de 60 locu

■ Biroul de Turism și Excursii P 
ești, în colaborare cu comitetul ret 
nai A.V.S.A.P., organizează în 
15—17 august un concurs de orient 
turistică de gradul 3, cu teme de zi 
de noapte, care va avea 3 etape, f 
carea se va da de la Predeal (cab: 
Cioplea) iar sosirea va avea loc 
cabana Muntele Roșu. Organizat 
scontează pe participarea a circa 
echipe.

b Unul din orașele in care turisi 
a luat în ultimii ani o frumoasă < 
voltare este Cîmpina. Săntămînă 
săpfămînă, oamenii muncii vizite 
punctele de interes turistic din a; 
pierea orașului și fac chiar excu 
mai lungi. De pildă, duminica trec 
peste 80 de cîrnpineni au vizitat j. 
tera Scărișoara.

■ In afară de tabăra cu corturi c 
s-a deschis pe malul lacului Lia, în 
rînd vor lua ființă alte două tat 
unde excursioniștii, în trecere prin 
cele locuri, se vor putea adăpc 
Astfel, peste puțină vreme o tabără 
60 locuri va lua ființă pe rnalu 
lacului Sf. Ana, în apropiere de '1 
nad. Cealaltă va fi deschisă de Bii 
de Turism și Excursii din Ploești, 
valea Dottanei (mai precis, la pun. 
denumit Valea Neagră). Tabăra 
avea 50 locuri și se va inaugura 
jurul datei de 1 august. Reamintim 
riștilor care vor vizita 
că de aci, în 5—6 ore, se poate aj 
ge la pasul Bratocea.

n Comitetul sindical 
ionului Tg. Mureș a organizat, în 
laborare ctt cercul turistic de Ia l.A“ 
o reușită excursie de 4 zile la Sul 
Ia care au participat 144 perso: 
La buna organizare a excursiei 
contribuit tovarășii Aron Mureș 
Șzanto Oliver și Balazs Eva,

în Căldarea Bucure 
Lia, s-a deschis 

administrată de

această lab

sanitar al



Eva Banfi, imediat după darea startului in proba de 100 m. spate. 
(foto I. MIHAI CA)

Progresul natafiei romînești 
este impresionant

întinerirea formației stă la baza tuturor succeseloi 

lotbaliștiior de la Știința Cluj
După terminarea meciului de fot. 

bal cu C.F.R. Timișoara, o mare bucu 
rie a cuprins miile de spectatori 
aflați pe stadionul „Gh. Gheorghiu- 
Dej" din Cluj. Victoria fusese obținută 
de iormația studenților din localitate cu
2—1. Era ultimul meci din acest 
atît de disputat campionat al cate 
goriei B. și Știința se clasa astfel 
pe primul loc.

Intr-adevăr, Știința a avut o com
portare frumoasă anul acesta în ca 
tegoria B, în special în turul cam
pionatului și în prima jumătate a re 
turului, cînd a reușit să se distan 
țezc. (la 18 mai, Știința conducea 
chiar cu 7 puncte avans). Dar, efa 
pă după etapă a pierdut acest avan 
taj și promovarea a ajuns să fie ho 
tărîtă de ultima partidă a campiona
tului. Reușind să treacă cu bine și 
de acest ultim meci. Știința Cluj re 
vine după o absență destul de scurtă 
(2 ani) în categoria A.

Cărui fapt se datorește frumoasa 
comportare a . echipei studențești în 
acest campionat? Ne-a răspuns la a-

ceastă întrebare antrenorul Ștefan 
Covaci : „Am început campionatul
avînd destule griji, printre care cea 
mai mare era aceea a modului în 
care vor ști tinerii jucători, promo
vați în echipă, să se descurce în me
ciuri mult mai grele decit acelea ale 
campionatului de juniori (unde acti
vaseră pînă atunci) și pe care-1 cîsti- 
gaseră de două ori consecutiv. Prin
tre ei Bucur, Mureșan, Costin, Oros- 
zhegyi. Crișan, Fetru Emil și Băluț. 
Ei au dovedit însă de-a lungul catm 
pionatului maturitate în pregătire si 
de aceea putem aprec'a astăzi că 
acțiunea pe care ani încheiat-o toamna 
trecută s-a bucurat de un succes de
plin. Jucători noi în echipă au mai 
fost studenții Ivanovici, Horațiu Mol 
dovan, Kromely șl I. Munteanu. Nu 
este mai puțin adevărat că atn primit 
tot sprijinul și din partea consiliului 
asociațiilor studențești din orașul Cluj, 
ca și al conducerii secției de fotbal", 
a încheiat antrenorul Ștefan Covaci 
Trebuie să mai arătăm că un rol 
important în succesul echipei l-au 

avut și antrenorul secund N. Sab. 
iau ca și doctorul Ion Arnăut, c; 
a pregătit echipa din punct de 
dere fizic.

lov.Nicolae Jenei, secretar al c 
bultti sportiv Știința Cluj, ne a vor 
despre succesele Ia învățătură 
componenților echipei de fotb; 
„Toți cei optîsprezece jucători < 
echipa noastră de fotbal și-au trei 
cu bine examenele. Dintre ei, 6 
fost fruntași la învățătură : Nico! 
Crișan și Justin Munteanu (la Știu 
Juridice), Carol Oroszhegyi (Filo 
gie), Kromely și Ivanovici (la l’< 
tehnică) și loan Sticiu (la Agroi 
mie). Trebuie să evidențiem și 
ca desfășurată de secția de loth 
în frunte cu dr. Vladimir Bă1*e*  
prof. Gh. Slădescu, lector Ioan Al 
și ing. Eugen Beu, care s-au ocm 
îndeaproape și de pregătirea educe 
vă a jucătorilor".

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

RADU FISCH 
corespondent regior

••• ne-au declarat 
oaspe|ii

Evoluția înotătorilor noștri în com
pania reprezentativei de natație a R.P. 
Polone a însemnat o plăcută surpriză. 
Intrecînd așteptările, tinerii noștri re
prezentanți și-au surclasat adversarul 
(scor: 169—99). Victoria reușită
de înotătorii noștri la acest scor poate 
intra în categoria rezultatelor surpriză.

„Un salt calitativ al natației romi- 
nești era de așteptat. — ne-au declarat, 
în unanimitate, conducătorii și antre
norii formației oaspete. — Dar, jațăi de 
ultima noastră intîlnire (n.n. anul 
1956) progresul natației romînești este 
aiit de mare, incit a avut darul să ne 
uluiască. In prima zi de concurs, de 
pildă, a trebuit să așteptăm desfășura
rea a 7 probe pentru a cîșliga și noi 
una. Apoi, tot ceea ce s-a întimplat a 
intrat in nota... firescului".

Mărturisim că și noi am fost im
presionați de comportarea excelentă a 
echipei noastre. Niciodată nu am văzut 
reprezentativa noastră să lupte cu 
atîta ardoare și dorință de victorie. 
Cîteva date statistice sînt edificatoare 
în acest sens : înotătorii noștri au reu
șit să depășească 13 noi recorduri re
publicane. Din totalul de 20 probe, des
fășurate în cele 2 zile de concurs, nu
mai 4 s-au încheiat cu victoria oas
peților. De asemenea, au fost probe 
în care și. locul 3 era ocupat tot de un 
înotător romîn (participant, bineînțe
les, în afară de concurs). Iată numai 
cîteva elemente care vin să sublinieze 
categorica victorie realizată de selec
ționata de natație a țării noastre.

Fără îndoială că, din ansamblul re
zultatelor, cîteva dintre ele își vor 
găsi ecou și peste hotare. Astfel, bra- 
siștii au obținut, din nou, rezultate de 
mare valoare. A. Oanță a cîștipat pro
ba de 200 m. bras cu un timp (2:41.7), 
care vine să confirme excelenta perfor
manță realizată de el cu două săptă- 
mîni în urmă. M Mitrofan, clasat pe 
locul secund, s-a dovedit în progres si 
mulțumită noii sale performanțe 
(2:42.2) a mai urcat cn un loc în ierar
hia celor mai valoroși brasiști din lume 
(locul 5) iar în Europa se situează a- 
cum pe locul 4. 1. Gathercole (Aus
tralia) 2:36,5: 2. Kolesnikov (U.R.S.S.) 
2:39.3: 3. OANTA (Romînia) 2:40,5: 
4. Go'ovcenko (U.R.S.S.) 2:41,8; 5.
MITROFAN (Romînia) 2:42.2; 6. An
tonian (U.R.S.S.) 2:42.6....

De-a dreotul remarcabil este și pro
gresul înregistrat de înotătoarea Eva 
Banfi, în proba de 100 ni. spate. T1- 
năra elevă din Citii, în vîrstă de 15 
ani. a coborît de la 1:21,6 (cea mai 
bună performanță a sa la sfîrșitul 
anului 1957) la 1:17,9 (6 iulie anul 
acesta), pentru ca duminică să reu
șească nn timp de certă valoare: 
1:15.0. Cu o zi înainte, Eva Banfi își 
adjudecase și recordul probei de 200 m. 
spate, cu nn rezultat de asemenea va
loros (2:46.5). Noua recordmană a im
presionat printr-o bună pregătire teh
nică. Ea are o poziție corectă a cor
pului. întrebuințează o frecvență ridi
cată în mișcarea brațelor, ceea ce îi în
lesnește o bună alunecare. Iată de ce 
considerăm că Eva Banfi ca și Maria 
Both (fosta recordmană a tării) care 
se resimte încă de pe urma unei mala
dii. vor reuși în scurt timp să depă
șească și actualele recorduri republi
cane. Dună cum șe poate vedea din 
clasamentul de mai jos. Eva Banfi se 
numără, acum, printre cele mai bune 
10 performere din Europa: 1. Grinham 
tAnplia) 1:11,9 (record mondial): 2. 
Edwards (Anglia) 1:12.3: 3. Troost 
(Olanda) 1:13,6: 4—5. Kamaeva
(U.R.S.S.) si Viktorova (U.R.S.S.) 
1:13,8: 6. Van Alphen (Olanda)
1:14,1 ; 7. Dobber (Olanda) 1:14,4- 8. 
Roros (Ungaria) 1:14,8; 9—10. EVA 
BANFf (Romîn'a) si Lewis (Anglia) 
1:15.0

Ingrid Rothe, prima sprinteră a țării,

, îsb UAunimîiafe, 
po!onezâ

a corectat din nou recordul probei 100 
m liber; avînd o adversară redutabilă 
în persoana Cristinei Szulcz, record
mana noastră a reușit să mai „smul
gă" 1,2 sec. vechiului record. Cu ac
tuala ei performanță (1:08,2) Ingrid 
Rothe s-a apropiat la 2 secunde (des
tul de mult pentru o probă de sprint) 
de performanțele cu adevărat»,remarca
bile de peste hotare.

Demifondiștu noștri se prezintă si 
ei în vădit progres. Șf. Ionescu și N. 
Rujinski se „războiesc" aproape săptă- 
tnfnal. Și din duelul lor performanțe
le probelor de 400, 800 și 1500 m. li
ber cresc neîncetat. Reușind să par
curgă distanța de 1500 m liber în tim
pul de 19:09,4, Șt. Ionescu a întrecut 
cu 32,4 sec. (!) vechiul record. In proba 
de. 400 m liber, N. Rujinski a depășit 
și el vechiul record (4:51,5) și odată 
cu el și... o limită. Noul record : 4:49,1.

Progresul „în bloc" înregistrat de 
înotătorii noștri explică de asemenea și 
noile recorduri republicane realizate în 
absolut toate probele feminine și mas
culine de ștafetă.

GH. NICOLAESCU

Azi la Constanța: București— 
Budapesta ia handbal

Astăzi va avea loc la Constanța o 
nouă intîlnire internațională de hand
bal, în care se vor întîlni reprezen
tativele masculine ale orașelor Bucu
rești și Budapesta. In partida de astăzi 
de la Constanța, vor evolua — pro
babil — aceleași formații din jocul de 
duminica de la București. Iată de ce 
meciul promite să fie interesant. Par
tida va fi arbitrată tot de danezul 
Knud Knudssen.

B La trierea variantelor depuse la 
concursul Pronosport nr. 30 din 27 iulie 
au fost găsite 16 variante cu 12 rezul
tate, 486,75 varante cu 11 rezultate și 
4399 variante cu 10 rezultate.

B Astăzi <a ora 18 va avea loc la 
Agenția Centrală Loto-Pronosport din 
Calea Victoriei 9, tragerea din urnă a 
premiilor în obiecte acordate variante
lor cu ,,0“ rezultate de la concursul 
Pronosport nr 29 din 2-0 iulie.

Amănunte asupra programului con
cursului Pronosport Nr. 31 din 3 august 
1958.
I. VACI S.E.—DELBUDAI SPARTACUS

(Cupa dc Vară R.P.U.)
Prin victoria repurtată asupra lui 

Petofi Budapesta cu scorul de 10—1, 
echipa Vac. S.E. a confirmat încă o- 
d'ată că este cea mai bună echipă din 
»,Cupa <*e  Vară ‘.
II. PETOFI BUDAPESTA—OROSZLANY 

BANYASZ (Cupa de Vară R.P.U.)
Analizînd modul cum evoluează 

cele dbuă ecnipe în actuala ediție a 
Cupei de Vară, constatăm comportarea 
bună a echipei Oroszlany Banyasz și 
neașteptat de proastă a echipei Petofi. 
Avantajată de teren formația gazdă va 
încerca o reabilitare împotriva unui ad
versar care pornește cu prima șansă.

III. SZEKESFEHERVARI VASAS — 
V.K.S.E, (Cupa de Vară R.P.U.)

Se îintîlnesc două formații de valori 
diferite. Formația gazdă care face parte 
din plutonul fruntaș al competiției și 
V.K.S.E. care cu greu obține din cînd 
în cînd cîte un punct.

Normal, favorită apare echipa gazdă, 
dar cum V.K.S.E. a mai făcut surprize 
anul taeout, este cazul să vă gîndiți la 
o eventuală surpriză.

IV. KOBANYAI LOMB1K — ELORE 
BUDAPESTA (Cupa de vară R.P.U.)
Ambele formații sînt din Budapesta.
Elore se prezintă cu o carte de vi-

Noutăți din „Cupa Campionilor Europeni
1958-59 la fotbal

k Record de participare k „Veteranii" și debutanții Cupei k Cine este adversari 
Petrolului ?

Fotbalul nostru se află la a treia sa participare in Cupa Campio
nilor Europeni: in 1956—57 prin Di namo București, in 1957—58 prin 
C.C.A. București și anul acesta prin Petrolul Ploești, noua noastră echipă 
campioană. După cum am anunțat la timp, și ediția 1958—59 a Cupei 
va avea o fază preliminară. Programul jocurilor, tras la sorți, a fixat ca 
prim adversar al fotbaliștilor ploește ni echipa campioană a R.D. Germane, 
S. C. Wismut din Karl Marx-Stadt. In rindurile care urmează vom da citi
torilor noștri cîteva amănunte in legătură cu ediția 1958—59 a Cupei și 
cu adversarul Petrolului Ploești.
© Se cuvine subliniat de la început 

că a patra ediție a Cupei Campionilor 
Europeni a întrunit cel mai mare nu
măr de echipe înscrise pînă acum: 28 
reprezentînd 26 de țări (față de 24 
echipe din 23 țări in ediția 1957—58). 
De ce numai 26 țări dacă 28 de echi
pe s-au înscris într-o competiție re
zervată echipelor campioane? Pen
tru că două țări participă cu cîte 
două echipe: Spania și Anglia. Prima, 
în virtutea unui... obicei împămîntenit 
anul trecut cînd din anumite interese, 
comisia de organizare a acceptat ca 
în afara echipei Real Madrid, care ia 
parte din oficiu ca deținătoare a Cu
pei, să participe și a doua clasată în 
campionatul Spaniei. Anul acesta, lo
cul doi l-a ocupat Atletico Madrid. 
Iar Angliei i s-a acordat această fa
voare pentru a omagia astlel echipa 
Manchester United care a suferit pier
deri grele în catastrofa aeriană de la 
Munchen. Deci, pe lîngă campioana 
Wolverhampton, va juca și Manches
ter United.

• Faza preliminară a fost necesară 
pentru a se ajunge la 16 echipe in tur
neul final. Cum s-au înscris 28 de 
echipe și cum in turneul final trebuie

onospori
zită mai b’i ia, dar în actuala ediție a 
Cupei de Vară a avut un început slab. 
Intilnirile ce au loc între echipele din 
același oraș au dus deobicei la partide 
Interesante și care s-au soldat cu re
zultate de egalitate. Nu este exclus ca 
și partida de față să confirme acest 
lucru deși Elore are pretenții mai mari.

V. KECSKEMET — JASZBERENY 
(Cupa de vară R.P.U.)

In campionat cele două echipe acti
vează în aceeași serie și aceeași cate
gorie. Kecskemet se anunță mult mai 
bună ocupînd locul 4 în clasament în 
timp ce Jaszbereny locul 8.

VI. EGYETERTES — SZOLNOK 
(Cupa de Vară R.P.U.)

Egyetertes va căuta să profite de a- 
vantajul terenului. La rîndul său Szol- 
noc va căuta să confirme forma bună 
arătată în campionat. Pronosticurile de 
1,2 la această partidă nu pot fi con
testate.

VII. HATVAN — MISCOLC M.T.E.
(Cupa de Vară R.P.U.)

Avantajată de teren formația gazdă 
are toate șansele să obțină victoria sau 
în cel mai rău caz un rezultat nedecis.

VIII. BUKKALJA — PERECES 
(Cupa de Vară R.P.U.)

In campionat 3—2 și 2—0. Ambele din 
categoria B Seria de Est. Bukkalja a 
ocupat locul 5 iar Pereces clasată pe 
ultimul loc a retrogradat în categoria C. 

să participe 16, sorții au decis ca 24 
să dispute jocuri de calificare, iar 4 
să fie scutite: Real Madrid — ca de
ținătoare a Cupei —, Pallousera 
(campioana Finlandei), Wolverhamp
ton (campioana Angliei) și Ț.D'N.A. 
(campioana Bulgariei). Acestea, îm
preună cu cele 12 care se vor califica 
prin jocuri tur-retur eliminatorii in 
faza preliminară, vor începe apoi 
competiția prQpriu-zisă. Reamintim că 
jocurile preliminarii se vor disputa 
intre 1 august și 30 septembrie.

9 încă două țări, în ediția 1958—59: 
Finlanda (prin echipa Pallousera) și 
Grecia (prin Olimpiakos Pireu).

lată și nume noi ca echipe: Petro
lul Ploești, Beșiktaș Istanbul, Dinamo 
Zagreb, Polonia Bytom, Juventus To
rino, .Wiener Sport Klub, Boldkltib 
Copenhaga, Schalke 04 (REG), Jeu- 
tiesse Esch (Luxemburg), Atletico Ma
drid, Wolverhampton. Utrecht (Olan
da), Standard Liege (Belgia), Drttm- 
condra (Irlanda liberă), Newton Ards 
(Irlanda de Nord), Hearts (Scoția). 
Toate acestea participă deci pentru 
pruna dată în Cupa Campionilor Eu
ropeni.

„Veteranii" Cupei: Real Madrid

Pronosticul de 1 se conturează lim
pede la această intîlnire.

IX. MAGYAR PAMUT-ZUGLOI H.S.C. 
(Cupa de Vară R.P.U.)

In cartiere diferite din Budapesta, 
cele două echipe activează în campio
natul categoriei C. Magyar Pamut a 
arătat o valoare mai bună.

X. TORECVES — TRAKTORGYAR 
(Cupa de Vatră R.P.U.)

Partida s** anunță echilibrată. Cum 
avantajul terenului nu are nimic de 
spus, rezultatul de egalitate pare cel 
mai adecva..

XI. GENERATOR — T.V.E. III 
(Cupa de Vară R.P.U.)

Echipa T.v.E. III marchează o valoa
re mai bună decît Generator.

Xn. JOSZEFVAROSI SZALITOK — 
B.R.E.S.C. (Cupa de Vară R.P.U.)

In timp ce Joszefvarosi a promovat 
proaspăt în categoria C, B.R.E.S.C. a 
ocupat locu ? și a arăta-t o valoare 
constantă cîșr.gînd 20 întîlniri din 30 
disputate. Credem că rutina î’și va spu
ne cuvîntul în această partidă și ca 
atare indicăm 2 solist.

— INFORMAȚII PRONOEXPRES —

Reportul de 490.160 lei este atracția 
concursului Pronoexpres nr. 28 care se 
închide în întreaga țară astăzi marți 
29 iulie. Agențiile Loto-Pronosport din 
Capitală sînt deschise pînă la ora 24.

Suma de 49" 160 lei este repartizată 
astfel: 250 0*00  lei pentru categoria l-a 
și 240.160 lei pentru categoria n-a. 

(prezentă pentru a patra oară), Ma 
chester United (la a treia participai 
dacă liga profesionistă de fotbal 
va permite totuși să joace în Cupi 
Dukla Fraga, Young Boys Berna 
Wismut Karl Marx-Stadt (la a do 
lor „Cupă"), Stade de Reims și Spc 
ting Lisabona se află și ele la a doi 
participare.

• Mttlți specialiști socotesc că edi*  
1958—59 a Cupei va pune serios 
discuție „epoca de dominație" a ecf 
pei Real Madrid. Ei se ghidează m. 
ales după ultimele finale, în care sp. 
niolii au înregistrat o scădere: de 
acel 2—0, concludent, asupra Fiorent 
nei (în 1957), Real a ajuns la 3— 
după prelungiri anul acesta la Brttxe 
Ies asupra echipei Milan. In piu 
cercurile fotbalistice străine comente: 
ză și aduc ca argument în sprijini 
celor de mai sus ultima înfrîngere 
lui Real Madrid: 0—2 în finala Cup< 
Spaniei. Isprava aparține echipei Ai 
letico Bilbao. A fost surpriza sez< 
nulnif

• Și acum, cîteva date despre Wtf
mut Karl Marx-Stadt, adversarul P» 
trolului. Campioana R.D. Germane 
participat și anul trecut, cînd s-a ca 
lificat pînă în optimi. In preliminarii 
jucat cu Gwardia Varșovia, de car 
a trecut numai grație sorților. In mi 
ciul de la Varșovia, Wismut a pierdu 
cu 3—1, în retur la Aue a cîștigat ci
3—1 și în al treilea meci a termina 
la egalitate (1—1) după prelungiri 
întrerupte însă în min. 100 din cauz. 
întunericului. Sorții i-au permis e
chipei Wismut să se întîlnească ft
optimi cu Ajax Amsterdam, campioz 
na Olandei. De data aceasta, Wism- ‘ 
a pierdut ambele meciuri: cu 3—i 1 
Aue și cu 1—0 la Amsterdam.

In actualul campionat al R.D. Ger
mane, Wismut ocupa un Ioc modest, 
în a doua jumătate a clasamenttikr 
(din 14 echipe). La 7 iulie era t 
locul 9, cu 13 puncte din 13 mecitr. 
Formația actuală de bază cuprinde pe- 
Thiele — Gross, R. MTiller, Bati^' — 
K. Wolf, S Wolf — Killermann. M. 
Kaiser, Troger, Viertel, Mohr. Multi 
dintre ei sînt internaționali: portarul 
Thiele, stoperul Miiller, fundașul 
Bauer, halfii S. și K. Wolf, înaintașii 
M. Kaiser, Troger și Viertel. Miiller, 
S Wolf, Troger și M. Kaiser au ju
cat recent contra Poloniei A (1 — Iț 
la Rostock, iar Bauer în echipa B 
contra Poloniei B la Poznan (2—0
pentru R.D.G.). Echipa Wismut își 
bazează jocul pe viteză și pe calități
le fizice foarte dezvoltate. Apărarea 
este masivă, iar atacul foarte insis
tent la poartă, mai ales prin Troger 
și M. Kaiser.
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oxul constănțean s-a angajat 
pe drumul sănătos

il creșterii tinerelor talente
fi să stabilim un „clasa 

al preferințelor sportive de 
dovadă constănțenii, 
situăm boxul 
a fotbalului 

sportul nr.

s-ar 
în imediata 
(și aci, ca 
1). Și nici 

boxului con- 
de aproape

Desigur,

iaca ar
it“
i dau 
eni să 
natale 
utindeni, 

i de mirare ; tradiția 
ițean are o vechime 
u decenii. Intr-adevăr, pe ringu 
improvizate în port, primii Tioștri 

iliști și-au făcut aici debutul in- 
lațional, înfruntînd boxeri străini, 
î nu erau alții decît... marinarii 
pc vapoarele ancorate la - chei. O 
nenea tradiție se cerea desigur 
trata și amplificată. Iar scurtul 
tru popas în lumea boxului con- 
ițean ne-a adus plăcuta corfstâ- 
i că activitatea pugilistică de aici 
află în plină înflorire.
sînt încă unele greutăți, se mai 

tifestă unele regretabile deficiențe, 
în ansamblu se pot spune multe 

inte bune despre hărnicia antreno- 
r de aci, despre talentul și pregă 
a tinerilor boxeri constănțeni, ca 
despre eforturile reale pe care le 
un organele U.C.F.S. pentru pro
b-a sportului cu mănuși în acest 
Ș.

• dacă — excepție făcînd doar 
lan Văcarii. Vasile Vintilă și Do- 

Pavel — numele mai bine cu- 
icute lipsesc din boxul constăn- 
n, în schimb se remarcă un atlux 
tinere clemente. De altfel, în ul

ii ani, la campionatele republicane 
juniori sau Ia cele de calificare, 

levărate examene pentru tinerele 
?nte), pugiliștii din Constanta s-au 
dențiat în mod deosebit. Și dacă 
n căuta „izvorul" de tineri pugi- 
i ÎI vom găsi, mai cu seamă, în 
lă locuri: la Școala sportivă U.C.F.S. 
la colectivul Voința.
explicația succeselor înregistrate în 
iste două secții rezidă nu numai 

munca entuziastă și pricepută a 
tr ................ ~ '
i'ă, ci și în 
•o aceștia 
rtîa

rilor Vasile Baciu și Nicolae 
sprijinul efectiv pe 

il primesc, primul din 
consiliului orășenesc U.C.F.S., 

■1 de a! doilea din partea con
ferii colectivului Voința.
I Vasile Baciu ne-a arătat 
ie 
brtive. 
reebi 
ăliere.
II orașului. Aci s-au format în ui 
rail timp h-.'i'ri ca Vasile Neagti. 
jn-'ion rcmiblican de juniori J958. 
cotit ne drept cuvînt o mare spe 
n*ă  -> boxului nostru, și Nicolae 
irvoescu. im „semimiîlociu" talen- 
t. s'-mifiralirt al camoionahihii de 
ilifirare. Si tot aci Vasile Baciu 
p.-r-Uesf» a]ț; 25 de tineri pugilisti 
re năzuiesc spre afirmare. Printre 

. două remarcabile „pene": eloctri- 
anu! Gh. Cazacu (19 ani) și elevul

JUNIORI

— Să fi făcut parte dintr-o echipă 
care a concurat la o competiție șco
lară sau rezervată juniorilor, (desfă
șurată pe scară raională), participînd 
efectiv la 75% din jocuri.

CONFIRMAREA CATEGORIEI

— Pentru confirmarea categoriei 
se cere ca în decursul a doi ani, ur
mători obținerii normei, sportivul să 
repete o singură dată una din norme 
în oricare dm condițiile prevăzute 
pentru obținerea categoriei.

O REUȘITA DEMONSTRAȚIE
DE HALTERE LA IAȘI »

Duminică lr> sala Voința din Iași, 
sportivii din localitate au asistat la o 
frumoasă demonstrație de haltere fă
cută de halterofili fruntași din Bucu
rești. Rezultate excelente au obținut N. 
Amzwlcă ia categoria semiușoară 310 
kg., Gh. Moldoveanu 305 kg., (la aceeași 
categorie), iile îemciu, la categoria semi- 
mijlocie cu 342,5 kg., Nic. Bălcăceami 
382,5 kg., la categoria grea, Vlădăreanu 
330 kg., la categoria mijlocie.

CONSTANTIN MATEI
— corespondent —

PROGRESUL — CONSTRUCTORUL 
T.C.H. 11-4 IN CAMPIONATUL DE 

TENIS
întrecerea de campionat dintre echi

pele bueureștene Progresul și Cons
tructorul (T.C.H.) întreruptă duminică 
seara la scorul de 8-3 în favoarea prl-

sala de
bine 
de 
ring), situată

antrenament 
utilată (trei 

mănuși.

Antreno- 
cu mîn- 
a școlii 
saci, 1.5 

punching-bal. 
în plin cen-

NoHe norme
IAESTRU

— Să fi făcut parte din echipa sau 
n echipele care au c.îștigat de trei 
.i consecutiv sau de patru ori alter- 
itiv, în decurs de cinci ani, cam- 
onatul R.P.R., „Cupa R.P.R." sau 
uupa regiunilor", participînd eloc- 
v la 75% din jocuri în fiecare an.
— S3 fi făcut parte din echipa sau 

?hipele care au cîștigat de două ori 
ampionatul R.P.R. și o dată „Cupa 
,P.R.“ sau „Cupa regiunilor" în trei 
ni consecutiv, participînd efectiv la 
5% din jocuri în fiecare an.
— Să fi făcut parte din echipa sau 

chipele care au cîștigat o dată cam- 
licnatul R.P.R. și de două ori ..Cupa 
Î.P.R." sau „Cupa regiunilor" în trei 
ini consecutiv, participînd efectiv la 
5% din jocuri în fiecare an.

— Să fi făcut parte din echipa sau 
chipele care au cîștigat de două ori 
ronsecutiv în același an campionatul 
?.P.R. și „Cupa R.P.R." sau „Cupa 
■egiunilor", pnrticip'nd efectiv la 
"5% din jocuri în fiecare an.

CATEGORIA I

— Să fi făcut parte din echipa cla
sată pe locul I în etapa finală a cam
pionatului R.P.R., „Cupei R.P.R." sau 
„Cupei regiunilor" participînd efectiv 
Ia 75% din jocuri.

— Să fi făcut parte din echipa sau 
echipele care s-au clasat doi ani con- 
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Viorel Săndulache (16 ani). Nicolae 
Buză conduce — la Voința — antre
namentele unui alt redutabil lot de 
boxeri tineri, în rîndurile cărora se 
află actualul campion republican de 
juniori Dinu loan, precum și foștii 
campioni republicani de juniori Nea- 
gu Cosma și Amet Nuri. La colecti
vul Șaniierul Naval Maritim acti
vează antrenorul Iosif Iacobovschi. Și 
aci votn întîlni cîteva tinere talente: 
Dumitru Răgălie (bun boxer, fost 
campion de juniori, dar certat cu 
viața sportivă), Tudor Constantin 
etc.

Am stat de vorbă și cu fostul pu
gilist de renume internațional și ac
tual antrenor cn remarcabile posibi
lități Gheorghe Axioti. Spre surprin- 

că dorința 
mai fru- 
ridicarea 

bucură 
Marina, 
de box

derea noastră, am aflat 
sa de a realiza lucruri cît 
moașe, de a contribui la 
boxului constănțean, nu se 
de sprijinul clubului C. S. 
Cel de al cincilea antrenor 
constănțean este Atanasie- Zănogeanu. 
Spre regretul nostru, despre activi
tatea sa se pot spune cuvinte mai 
puțin bune, aceasta fiind cu mult 
sub posibilitățile și exigențele unui 
colectiv sportiv puternic cum 
„Farul". însuși faptul că boxerii, 
puțini la număr, ai acestui colectiv, 
nu contează nici un moment în lup
ta pentru întîietate în boxul constăn
țean, ne pare destul de concludent...

Cu toate greutățile care mai există, 
activitatea pugilistică din cel mai 
mare port al țării este angajată pe 

sănătos al creșterii tinerelor 
Și aceasta înseamnă întot- 
chezășia succeselor viitoare...

este

drumul 
cadre.
deatina 

M. GODEANU

A,sa se lovește cu directa de dreapta", pare a spune antrenorul 
Vasile Baciu elevului său, campionul de juniori, Vasile Neaga.

de clasificare sportivă la oină
secutiv sau trei ani alternativ. In 
decurs de 5 ani, pe locurile 2 și 3 în 
finala campionatului R.P.R., „Cupei 
R.P.R." sau „Cupei regiunilor", par
ticipînd efectiv la 75% din jocuri în 
fiecare an.

CATEGORIA A II-A

— Să fi făcut parte din echipa cla
sată pe locul I în etapa regională s 
campionatului R.P.R., participînd <•- 
fectiv la 75% din jocuri.

— Să fi făcut parte din echipa sau 
echipele care s-au clasat doi ani con
secutiv sau de trei ori alternativ, în 
decurs de 5 ani, pe locul II și III în 
campionatul regional, participînd e- 
fectiv la 75% din jocuri în fiecare an.

— Să fi făcut parte din echipa re
prezentativă a regiunii, care a luat 
parte la „Cupa regiunilor", (etapa 
I și a II-a), participînd efectiv la 
75% din jocuri.

CATEGORIA A III-.4

— Să fi făcut parte din echipa cla
sată pe locul I în etapa raională a 
campionatului R.P.R., participînd e- 
fectiv la 75% din jocuri.

— Să fi făcut parte din echipa sau 
echipele care s-au clasat doi ani con
secutiv pe locurile II și III în cam
pionatul raional cu condiția să ff luat 
parte la competiții, minimum cinci 
echipe, și participînd efectiv la 75% 
din jocuri în fiecare an.

Știri din baschet

echipa I.C.A.B. BUCU- 
care a promovat astfel în 

“ ---- * Il-a au

este ocu-

® In seria 1 a campionatului ca
tegoriei B de baschet întrecerile s-au 
încheiat, rămînînd să se dispute doar 
restanța Voința Satu Mare — Voința 
Rin. Vilcea. In fruntea clasamentului 
s-a situat echipa I.C.A.B. 
REȘTl, < 
categoria A. In seria a 
mai rămas de jucat două etape. In 
momentul de față locul întîi 
pat de Știința Craiova, care în șase 
jocuri nu a suferit nici o înfrîngere.

« Intre 20 august și 5 septembrie 
se vor putea face transferări pentru 
toate categoriile de jucători. Compo- 
nenții echipelor din categoriile A și B 
își vor face formele la F.R. Baschet, 
iar ceilalți prin comisiile regionale. 
Cererile de transferare ale celor care 
dau examene la facultăți vor fi luate 
în discuție între 1—10 octombrie, adi
că după cunoașterea rezultatelor la 
examenele de admitere.

e Intre 8 și 10 august se vor des
fășura întrecerile din cadrul fazelor de 
zonă a'lc campionatului republican 
pentru juniori și junioare.

® In prima parte a lunii septembrie 
vor avea loc întîlnirile internaționale 
dintre reprezentativele de junioare și 
tineret (fete) ale Romîniei și o echipă 
a Poloniei. Echipa Poloniei va juca la 
6 și 7 septembrie la Sijbiu cu selec
ționata de junioare a Rominiei, iar la 
9 și 10 ale aceleiași luni. Ia Tg. Mu
reș, cu selecționata feminină de ti
neret.
• Răspunzînd invitației F. R. Bas

chet, federația de specialitate din 
R.P.F. Iugoslavia a confirmat venirea 
în țara noastră a reprezentativei mas
culine, care va susține în luna decem
brie un joc cu echipa R.P.R.

® La tradiționala „Cupă Mairano", 
care se va desfășura între 10—14 sep
tembrie la Milano, vor participa pri
mele cinci clasate la ultimul campio
nat european : U.R.S.S., Bulgaria,
Ungaria, Cehoslovacia, Romînia și 
echipa gazdă,

Campionatul republican 
de zbor fără motor9 

o întrecere de nivel ridicat
Ovidiu Popa-un campion valoros

A luat sfîrșit cea de a V-a ediție 
a Campionatelor republicane de zbor 
fără motor. Se cuvine acum, după 
ce cunoaștem configurația finală a 
clasamentului, să trecem în revistă 
cîteva din aspectele mai importante 
ale acestui campionat.

De la bun început trebuie remar
cat că ediția din acest an a campio
natului de zbor fără motor s-a ridicat 
peste nivelul campionatelor din anii 
trecuți. Cei 19 conctirenți care s-au 
aliniat la startul probelor au avut 
în general o pregătire tehnică și tac
tică superioară, lucru reflectat dealt
fel și de cele patru noi recorduri re
publicane care au fost stabilite cu 
acest prilej. In plus, lotul romîn a 
manifestat o deosebită omogenitate, 
diferența de puncte în clasamentul 
general individual fiind foarte mică: 
In majoritatea probelor de concurs 
toți planoriștii au depus mari efsrturi 
(deși se zbura, în medie, 5 ore pe 
zi) pentru a-și realiza probele în 
întregime. Deosebit de bună a fost 
comportarea noului campion republi
can, Ovidiu Popa. El a făcut 
dovada unor cunoștințe temeinice în 
problemele de navigație și pilotaj, lu
cru explicabil, dată fiind experiența 
sa. Comportări remarcabile au avut, 
de asemenea, Vtorel Cișrnaș, Gheor
ghe Gilcă și Nicolae Mihăiță. De

Cu elevii grupului școlar poligrafic „D. Marinescu"

In excursie la Cheile Bicazului și Lacul Roșu...
Miezul nopții... îmbarcarea „dru

meților veseli" de Ia grupul școlar 
poligrafic „D. Marinescu" în vagonul 
pe care cineva a scris cu litere de 
o șchioapă EXCURSIE continuă cu 
înfrigurare 1 Pe fețele celor aproape 
70 de elevi și profesori se poate citi 
bucuria I Peste cîteva clipe doar, tre
nul îi va purta într-o excursie, care 
urmează unul din traseele cele mai 
pitorești: Piatra Neamț-Bicaz Hidro- 
centrală-Cheile Bicazului-Lacul Roșu...
ÎNTREBĂRI CARE-SI VOR GĂSI 

MAI TIRZIU RĂSPUNSUL
Acceleratul 501 a părăsit de mult 

Gara de Nord, dar pe culoarul vago
nului este încă o animație neobiș
nuită. Cu gîndul la peripețiile ex
cursiei, la clipele de mare desfătare 
pe care le vor trăi, niulți elevi nu 
se lasă pradă somnului, ci își pun fel 
de fel de întrebări: Vom avea, oare, 
vreme frumoasă ? Vestitele Chei ale 
Bicazului să fie chiar așa de sălba
tice precum se spune? Ceahlăul, pe 
care Dimitrie Cantemir l-a descris a- 
semuindu-1 Oliinptikii, este într-ade- 
văr la fel de falnic? Sînt întrebări 
care, fără îndoială, își vor găsi răs
puns în zilele următoare... In faptul 
dimineții se ajunge la punctul ter
minus al călătoriei cu trenul: Piatra 
Neamț. Orășelul impresionează prin 
pitorescul împrejurimilor, ca și Bistri
ța pe ale cărei ape înspumate go
nesc la vale plutașii. In plus, vizi
tarea fabricii de hîrtie „Comuna din 
Paris" constituie o foarte reușită lec
ție practică...

UNDE ÎNCEPE, DE FAPT, 
ADEVĂRATA EXCURSIE

Popasul în Piatra Neamț, așezarea 
mult îndrăgită de atîția poeți și scrii
tori care au prezentat cu mult talent 
frumusețile munților Neamțului creînd 
pagini de adevărată capodoperă în li
teratura noastră —n-a reprezentat decît 
un „intermezzo" al excursiei care avea 
să înceapă abia la Bicaz, să. sc con
tinue prin .defileul Cheilor pînă la 
Lacul Roșu. Traseul măsoară 36 km., 
iar bogăția de imagini oferită la tot 
pasul de panorama dealurilor și a 
munților, armonizată cu valurile 
verzi ale pădurilor de conifere, cre
ează în inimile tuturora un senti

mei form-ații a continuat ieri soldîn- 
du-se eu rezultatul final de 11-4. Eva. 
St71ncesc.il a învins cu ușurință pe H. 
orenski cu 6-1, 6-1, iar Pru-ndeanu pe 
Basarab cu 6-8, 6-4, 2-6, 6-1, 7-5. O par
tida interesantă au furnizat-o Mariana 
Nas ta (T.C.H.) și Rodica Andriescu. 
Deși a pierdut primul set cu 3-6, Ma- 
riana N-asta a jucat în continuare cu 
multă voință și a reușit să obțină o 
victorie meritată', cîștlgînd ultimele 
două seturi cu 7-5, C-3. In schimb co- 
echipierux ei, T. Bădin, deși conducea 
la întrerupere în fața lui Zacopoeanu,

subliniat că un aport remarcabil la 
reușita campionatului l-au adus și 
cele trei concurente (Valentina Oela- 
port, Aurelia Roșianu și Antoaneta 
Romașcu), cărora li se datoresc de 
altfel trei din cele patru noi recor
duri republicane. Ele au dovedit o 
bună pregătire de navigație tehnică 
și tactică de pilotaj, fapt care le-a 
dat posibilitatea să realizeze aproape 
toate probele.

Dar cel mai important lucru re
marcat la campionatul republican de 
zbor fără motor a fost prezența la 
concurs a unui important număr de 
tineri antrenamentiști. Anul acesta, 
din cei 17 conctirenți care au luat 
startul, 11 au fost antrenamentiști, ti
neri muncitori dm fabrici și uzine. Iar 
dintre cei 5 instructori de zbor pre- 
zenți la concurs, 3 participau pentru 
prima dată Ia un campionat repu
blican.

Anul acesta, întrecerea planoriștilor 
s-a bucurat — pentru prima dată — 
și de prezența unor sportivi străini 
Este cunoscut faptul că la întreceri 
au participat cunoscuții planoriști ma
ghiari Gabor Kotraș și Imre Haray. 
Oaspeții s-au prezentat cu planoare 
proprii și au reușit să ocupe, prin 
Gabor Kotraș, un valoros loc Ilț în 
clasamentul general.

(r. c.)

ment de inegalabilă îneîntare; este 
în același timp un bun prilej de cu
noaștere a ceea ce foarte mulți nu 
văzuseră decît în pliante de foto
grafii turistice.
DRUMEȚIA, IN CENTRUL ATENȚIEI 

GENERALE!
La Lacul Roșu, punctul de popas 

al excursioniștilor îl reprezintă Ca
bana Turiștilor. Oboseala drumului 
dispare ca prin farmec. Se pornește 
de îndată către locurile de mare a- 
tracție ale stațiunii: elevii Ion Ma- 
tache și AL Ciocirlan conduc grupul 
care se îndreaptă către Stihardul 
Mare; Laurenliu Patic, Maria Po
pesen și Liana Zanifirescu pe cel care 
urcă la muntele Ghilcoș; în timp ce 
tehnicienii poligrafi avînd în frunte 
pe maeștrii Gh. Tudor, N. Klein și 
Al. Mihăilescu se avîntă spre vîrful' 
Licaș. De acolo, din înălțimi, toți 
se simt copleșiți de măreția piscurilor 
Ceahlăului, care în claritatea cerului 
parc un turn uriaș, și admiră clipe 
în șir această nesfîrșită împărăție a 
tăcerii. La drept 'vorbind, nimeni nu 
caută odihna. Pînă și cci mai greu 
de urnit sînt ispitiți să facă o recu
noaștere a stațiunii, să viziteze clu
bul sau să admire cascadele de pe 
rîul Oii.

Și timpul trece pe nesimțite și 
o dată cu el în inimile fiecăruia își 
face loc părerea de rău că șederea pe 
aceste meleaguri mișunate nu poate 
fi prelungită prea inu'-t .

...Ce a însemnat, oare, excursia 
pentru „drumeții veseli" din această 
școală? Hotărît lucru; mai mult de
cît o răsplată binemeritată pentru 
efortul de a-și îmbogăți cunoștințele 
în domeniul poligrafiei (tema con
cursului) pentru succesele dobîndite, 
la învățătură sau în munca practică. 
Ea a reprezentat un minunat prilej 
de cunoaștere a frumuseților și bo
gățiilor Patriei, de dezvoltare a gus
tului pentru drumeție. Să nu uităm 
nici de instructivele lecții pc care 
secretarul organizației de partid din 
școală, prof. 1. Halpern, și conducă
torul excursiei, prof. V. Budescu, le-au 
ținut avînd drept temă principatele 
momente ale istoriei locurilor vizi
tate.

TI BERI U STAMA

a prestat un jo-c lipsit de vigoare, fără 
perspective, anost, și a pierdut în cinci 
seturi. Scor : 6-3, 7-5, 4-6, 5-7, 6-8.

CONCURSUL DE ORIENTARE 
TURISTICĂ „CUPA R.A.M."

La Topii ța și în împrejurimi, pe un 
traseu de 20 km., a avut loc faza a 
doua a concursului de orientare turis
tică dotat cu „Cupa Con
cursul a fost de gradul II și a avut 
o temă de zi și una de noapte, pre
cum și terne teoretice. La concurs au 
participat 10 echipe din Tg. Mureș și 
Reghin. Pe primele trei locuri s-au 
clasat echipele : 1, Stăruința 1 con
dusă de Czeh-ecz Eugen care a totali
zat 778 puncte din 928 posibile ; 2. 
„Fabrica de zahăr**  condusă de Peter 
Adam -cu 686 puncte ; 3. I.M.F. 1 con
dusă de Biige Saboicz cu 62« puncte. 
Faza a treia a acestei competiții va 
avea loc în luna august, în munții 
Căi iman.

IO AN PAUȘ — corespondent

St71ncesc.il


Purtînd emblema asociației sportive „Jalghiris"
Articol scris special pentru ziarul „Sportul popular” Q^BCIILISHUb

Sîntem siguri că n-a existat în 
R.S.S. Lituaniană o competiție spor
tivă mai importantă în care să nu 
fi fost prezenți la start sportivi pur
tînd pe tricouri emblema alb-verde 
cu un „J“ în mijloc. Intr-adevăr, 
prezentanții asociației sportive 
tare „Jalghiris" din Lituania 
tică și-au cîștigat în ultimii 
strălucită reputație nu numai 
prinsul Republicii, dar și în 
ga Uniune Sovietică. Nu există iubi
tori de sport care să nu fi auzit des
pre sportivi ca dublul campion euro
pean de box Algirdas Șotika-s, bas- 
chetbaliștii Butautas, Lagunavicius, 
Kulakau’skas, Stonkus, Lauritenas, 
de mai multe ori echipieri ai repre
zentativei U.R.S.S., campioană euro
peană, mărșăluitorul Jonas Pipine, 
campion și recordman unional, jucă
torii de tenis de masă Paskiavicius. 
Jiliaviciute, Zinziliatîskas, campioni ai 
U.R.S.S. și încă mulți 
ce.știa concurează sub 
ciației „Jalghiris".

Cu 14 ani în urmă, 
anului 1944, atunci cînd Armata So
vietică eliberatoare se apropia 
granițele Lituaniei, . la Moscova 
fost creată asociația sportivă „ 
ghiris". Ea își propunea să reuneas
că în rîndurile sale pe toți membrii 
de sindicate din Lituania Sovietică 
eliberată. Și iată că în perioada care 
a trecut, „Jalghiris" a devenit una 
din cele mai importante organizații 
sportive din Republică, numărînd mai 
mult de 40.000 de sportivi. Ei fac 
parte din 400 colective sportive, în 
cadrul cărora practică cu regularita
te sportul și educația fizică. Condi
țiile asigurate și antrenamentele sus
ținute și-au dat 
crescut aproape 
riți si maeștri 
U.R.S.S., peste 
prima categorie, 
dar și întreaga 
mîndrește cu 
ris" care au 
Olimpice, la 
și eurorene, 
sportive ale

Principala 
ției sportive 
sa legătură

re- 
volun- 
Sovie- 
ani o 

pe cu- 
întrea-

primii ani de după război au fost 
create în R.S.S. Lituaniană colective 
sportive pe lîngă întreprinderi și u- 

’ t și împreună 
și numărul sportivi-

zine. Creșteau uzinele 
cu ele creștea 
lor.

Un exemplu în acest sens îl oferă 
combinatul de pielărie 
Șiauliaisk și combinatul de cauciuc 
,’lnkaras" din Kaunas. Primul are o 
echipă de fotbal care de cinci ori a

„Elnias" din

din Kaunas. Primul are o

alții. Toți a- 
culorile aso-

în primăvara

Jonas Mozura (Jalghiris)Tinărul ~
este recordman al R.S.S. Lituaniene 
la săritura cu prăjina, Rezuliatul său: 
4.23 m.

In fotografie, Mozura în timpul u- 
nui antrenament.

roadele : asociația a
60 de maeștri eme- 

ai sportului din
900 de sportivi de 
Nu numai Lituania, 
țară sovietică se 

sportivii de la „Jalghi- 
cucerit lauri la Jocurile 
campionatele 
la întrecerile 

tineretului, 
caracteristică 
„Jalghiris" 

cu masele. întreaga ac
tivitate a asociației este legată de 
dezvoltarea culturii, industriei și a 
celorlalte domenii ale vieții țării. Din

mondial» 
Jocurilor

a asocia- 
este strînsa

campioană republi- 
ori Cupa Lituaniei, 
„lnkaras" se mîn-

cucerit titlul de 
cană și de două 
Fotbaliștii de la ..
drese cu trei titluri de campioni și 
cinci victorii în Cupă. La această În
treprindere funcționează cu succes și 
secții de hochei, înot, box și alte 
sporturi. In cadrul acestui colectiv 
a făcut primii pași în sport tinărul 
Murauskas Romualdas, actualmente 
maestru al sportului, laureat al Olim
piadei de la Melbourne, campion al 
Spartachiadei popoarelor din U.R.S.S. 
Victorii frumoase au obținut și mem
brii colectivului sportiv de pe lîngă 
uzina „Kauno Audiniai". Echipele lor

de baschet și hochei s-au distins la 
campionatele republicane și la cele ale 
Sindicatelor sovietice.

Asociația sportivă „Jalghiris" reu
nește în rîndurile sale și mii de stu- 
denți și elevi ai școlilor superioare 
și speciale de pe întinsul Republicii. 
Printre primii au pășit în rîndurile 
asociației membrii clubului Institutu
lui de Cultură Fizică din Kaunas, în
ființat în 1945. Baschetbaliștii acestei 
echipe au cucerit în 1947 titlul unio- 
nal. întreg clubul numără 25 de ma
eștri ai sportului și cinci maeștri e- 
meriți, numeroși campioni și record
mani ai Lituaniei.

Cu deosebit succes activează și un 
alt club sportiv studențesc,' cel apar- 
ținînd Institutului Politehnic din 
Kaunas. Studenții sportivi de la a- 
cest institut, membri ai asociației 
„Jalghiris", concurează cu succes la 
competițiile republicane și unionale.

De un renume deosebit se bucură 
și sportivii Academiei de cooperație, 
în rîndul cărora activează baschet
balistul Lauritenas, membru al re
prezentativei U.R.S.S. Echipa femi
nină de volei, condusă de raaestra 
sportului Salomcca Iakelaititei, a cu
cerit de mai multe ori titlul republi
can. In. aceeași școală studiază și a- 
runcătoarea de suliță Birute Zalogai- 
tite, o revelație a sezonului trecut 
(51,56).

Este greu de cuprins într-un sin
gur articol toate realizările sportivi
lor asociației „Jalghiris". Un lucru 
este limpede, însă, că asemenea suc
cese, cum sînt acelea obținute de 
sportivii de la „Jalghiris", nu sînt 
posibile decît într-o țară în care pu
terea aparține poporului și fiecăruia 
îi este oferită pe deplin posibilitatea 
de a practica snortul și cultura fi
zică.

MIHAILAS RUBINSONAS 
din redacția ziarului „Tiesa" Vilnius

Vîslașii polonezi se pregătesc 
pentru campionatele europene

După cum se știe, ediția din acest 
an a campionatului Europei la 
canotaj academic se va desfă

șura la sfîrșitul lunii august în R.P. 
Polonă, la Poznan, pe apele lacului 
artificial Malita.

Vîslașii polonezi țin neapărat ca Ia 
Poznan să se afle pe primul plan al 
întrecerii și de aceea ei și-au alcătuit 
un minuțios program de antrenamente 
și participări la competiții.

Prima ieșire în concurs a avut loc 
încă în luna mai, cînd după o regată 
de patru zile a fost fixat un lot de 
70 de canotori, care urmează să se 
pregătească pentru marele eveniment 
sportiv de la sfîrșitul acestei veri. 
Echipajele definitive care vor repre
zenta R. P. Polonă la campionatele 
Europei vor fi fixate chiar In aceste 
zile cînd au loc campionatele repu
blicane de canotaj academic. Pentru 
aceasta vor fi luate desigur în consi
derație și rezultatele obținute la com
petițiile de peste hotare, regatele de la 
Griinau, Bled și Gând.

Organizatorii campionatului Europei 
au luat hotărîrea ca imediat după ter
minarea întrecerilor de la Poznan, tot 
pe apele lacului Malita să aibă loc noi 
regate la care vor fi invitate toate 
țările participante la „europene". Va 
fi o adevărată revanșă a campionate 
lor. Unul din premii este oferit de 
președintele Federației internaționale 
de canotaj academic, Gaston Mtilleg.
8700 colective sportive ți 615.000 

sportivi în R.P.D. Coreeană

Mișcarea de cultură fizică și 
sport cunoaște o dezvoltare 
iot mai mare în Republica 

Populară Democrată Coreeană. După 
cele mai recente statistici, în momen-

tul de față există în fabricile, uzul 
instituțiile de învățămîni și mec 
sătesc din R.P.D. Coreeană peste 8. 
colective sportive, cuprinzînd aprot 
615.000 tineri și tinere. Popularii a 
sportului crește necontenit. Comite 
orășenesc de cultură fizică din P 
nian a trimis recent aproape 
sportivi fruntași în diferite intrepr 
deri ale orașului, unde aceștia i 
funcționa ca instructori. In cur 
acestui an, In provincia Phenia 
de nord va lua ființă o fabrică 
va produce inventar sportiv.

La dispoziția oamenilor muncii < 
R.P.D. Coreeană se află 2015 teren 
de sport.

Jaromir Cizek și motocicleta 
„Jawa" se afirmă din nou

Scrisoare din Sofia

Ț.D.N.A. rămîne cea mai bună echipă 
de fotbal din B. P. Bulgaria

ț arotnir Cizek este un nume bli 
cunoscut în rîndurile amatorii

J sportului cu motor. Motociclisl 
cehoslovac are înscrise în palmare 
său numeroase succese, care dovedi 
înalta sa clasă. Actualmente Cu 
participă la campionatul de moto 
clism al Europei, competiție în c: 
clasamentul se alcătuiește prin ad. 
onarea punctelor acumulate la o se: 
de concursuri înscrise pe progra 
După primele patru curse, desfășurt 
în Austria, Elveția, Franța și Angl 
pe primul loc în clasa de 250 cmc. 
află Jaromir Cizek. El conduce 
11 puncte asupra compatriotului s 
Ronn și cu 14 puncte față de spor 
vul vest-german Miiller.

Cizek și-a dominat net adversarii 
cursa desfășurată recent în apropie: 
Londrei. Motocicleta „Jawa" condu 
de sportivul cehoslovac s-a distant 
de toți ceilalți concurenți, dintre « 
nu lipseau campionul de anul trei 
Bătzelbacher (R. F. Germană), Si 
nebridge (Anglia) și cehoslova 
Ronn, Hamrschmid și Roucek.

Victoriile lui Cizek sînt datorate 
rește nu numai măiestriei sale de co 
ducător, ci

Scurte considerații după cel de al V-lea 
campionat mondial universitar de șah

In rîndul marilor confruntări șahiste 
internaționale, campionatul mondial 
universitar ocupă un loc deosebit. Cea 
de a V-a ediție a campionatului, orga
nizată în minunata stațiune climaterică 
internațională Nisipul de Aur de lîngă 
Varna (R. P. Bulgaria), a confirmat 
o dată în plus utilitatea unor asemenea 
întîlniri, pătrunse de spiritul prieteniei, 
colaborării și înțelegerii internaționale.

Echipa studențească a Romîniei care 
participase și la două din precedentele 
ediții, de la Upsala (1956) și Reyk
javik (1957), cu rezultate destul de 
bune, era formată în acest an din 5 
maeștri ai sportului și un candidat de 
maestru, ceea ce ne permitea să aspi
răm la primele 3—4 locuri în clasa
mentul final.

In seriile preliminare, sorții au făcut 
să jucăm în aceeași grupă cu U.R.S.S., 
Irlanda și R. D. Germană, urmînd ca 
primele 2 clasate să se califice în tur
neul final. După cum se știe, echipa 
noastră a pierdut întîlnirea decisivă 
cu formația R. D. Germane. Și o dată 
cu aceasta calificarea în turneul final.

In turneul secund, echipa noastră a 
jucat cu mai multă seriozitate. După o 
serie de victorii (cu Olanda 31/?—'/j, 
cu R. P. Mongolă 3—1, cu Albania 
3*/ 2—-’/2, cu Suedia 3—1, cu Irlanda 
3—1 etc.) am cîștigat turneul. Dar 
victoria nu ne dădea decît... focul 9 în 
clasamentul general.

In turneul final lupta a fost extrem 
de dîrză, dînd cîștig de cauză echipei 
sovietice în rîndul căreia a strălucit 
din nou campionul unional Mihail Tal 
(8V2 puncte din 10 posibile la masa 
întîîaj. De altfel, printre participanții 
la campionat a existat un veritabil cu
rent de opinii în sensul că în viitorii 
ani Tal are toate șansele să devină 
campion mondial. -

Un mare succes a obținut și echipa \versării 
gazdă. Formația R. P. Bulgaria, aN-/Sar^e, 
niind garnitura sa olimpică, a reușit yemn, 
să ocupe un strălucit loc 2. A deza-c^- 
măgit puternica formație a Argentinei 1 Dar 
(Panno, Sanguinetti, Martinez și re-{mente

lamarii competiții internaționale de 
Varna. Concluzii? Din punctul de ve
dere al echipei romîne un insucces, 
ținînd seama de prestigiul internațional 
al șahului nostru, un eșec față de 
dorința de afirmare pe plan mondial 
nutrită de tinerii noștri jucători.

Lipsa principală a echipei noastre a 
ținut de domeniul puterii de luptă, a 
concentrării în momentul de tensiune 
maximă. In multe partide s-a vădit că 
tehnica noastră e incompletă în spe
cial în privința realizării micilor avan
taje materiale și poziționale. Nu ne 
rămîne decît ca,’ trăgînd învățămintele 
acestui insucces, să trecem cu hotărîre 
Ia remedierea lipsurilor. Datori cu o 
reabilitare în fața iubitorilor șahului 
din țara noastră, sperăm să o reușim 
în viitorul apropiat.

TH. GH1ȚESCU 
maestru al sportului

Cel de al 32-lea campionat de fotbal 
al Bulgaiiei s-a deosebit de toate cele 
precedente, prm faptul că jocurile s-au 
desfășurat într-un singur tur. Acea
sta deoarece el a fost o competiție tran
zitorie, de Ia ediția următoare cam
pionatul uimind să se desfășoare după 
formula toamnă — primăvară. Cum 
precedentul campionat se încheiase în 
toamna lui 1957, 
1958 să cuprindă 
fășurat primăvara 
această ediție nici 
să retrogradeze.

După cum se știe, titlul de campioa
nă a revenit din nou echipei Ț.D.N.A. 
Fotbaliștii militari cuceresc pentru a 
opta oară titlul, dovedind că posedă cea 
mai bună echipă din țară. Ei au ter
minat campionatul lără înfrîngere. Suc
cesul echipei Ț.D.N.A. se datorește în 
primul rînd coeziunii desăvîrșite dintre 
compartimente. In comparație însă cu 
anii precedenți, Fn actualul campionat 
eficacitatea liniei de atac a scăzut, din 
cele 7 meciuri cîștigate 4 fiind decise 
la limită.

Dintre celelalte participante, sînt de 
menționat în primul rînd echipele 
Lewski Sofia și Spartak Pleven. Pri
ma a avut un start excepțional, cîști- 
gînd primele 5 întîlniri fără să pri
mească nici un gol. Dar în urmă
toarele 6 meciuri Lewski

s-a decis ca ediția 
un singur tur, des-

De asemenea, la 
o echipă n-a trebuit

mulat doar 4 puncte, pierzind șansele 
la primul loc. Spartak Pleven, clasată 
pe locul 3, s-a afirmat ca cea mai 

și constantă echipă din provin-

notat, de asemenea, că Slavia 
s-a dovedit echipa cu cea mai 

linie de atac, centrul Tașkov fiind

bună
cie.

De
Sofia 
bună _____
și goigeterul campionatului.

In actualul campionat au fost marca
te în total 192 goluri, ceea ce repre
zintă o medie de meci de 2,91. Compa- 
rînd cu anu trecuți (2,45 în 1956 și 
2,77 în 1957) vedem că eficacitatea l'j-
niiior de atac este în eres tere

lată clasamentul defimt!IV a! cain
pionatului de fotbal al R. ! > Bulgar ia.
ediția 1958:
t. Ț.D.N.A ii 7 4 0 19:9 182. Lewski n 6 2 3 18:9 14
3. Spartak Pleven li 5 4 2 12:9 14
4. Lokomotiv u 4 4 3 17:17 12
5. Slavia 11 5 1 5 23:17 n
6. Spartak Plo-div 11 3 5 3 IS: 16 11
7. Minior 11 5 1 5 20:19 n
k Spartak Vama ir 4 2 5 19:18 109. Botev Plovdiv 11 3 3 5 J4:18 9

10. Botev Stars Zagora 11 3 2 6 13:19 811. Dtrnav ii 2 4 5 11:19 8
12. Botev Varna 11 3 0 8 8:22 8

și excelentelor calități a

Jocurile campionatului următor (edi
ția 1958—1959) încep la data de 23 
august

TOMA HRISTOV 
corespondentul ziarului „Sportul popu

lar" Ia Sofia

O motocicletă „Jawa" de 250 cm 
în timpul uneia din multiplele încet 
căci la 
cursă.

tnașinei 
tria din

Pînă 
Europei, 
disputat

care este supusă înainte c

Broaștele

Sport a!-» în întuneric...

Cel mai bun jucător...

deoarece eu nu cunoșteam nici ve
chile reguli.

Fără comentarii...puțin... 
aparență, 

îndoială

existente, cel 
dinamic, 

este 
șa-

bustul năstrușnicului inventa-

„Jawa", furnizată de indii: 
R. Cehoslovacă.

la terminarea campionatuh 
în septembrie, mai sînt d 

__r__ concursuri în R. F. Germ; 
nă, Olanda, Belgia. Luxemburg, Su 
edia și R. P. Polonă.

în mare cinste...

locul nebunului...
Dintre toate spor

turile 
mai 
in 
fără 
hui. Și cu toate că nu 
rareori cronicarii vor
besc despre „atacuri 
violente" și „parade 
spectaculoase", toate 
acestea se petrec în 
cadrul strict al celor 
64 pătrate, iar ad- 

pleacă braț la braț cînd fi- 
redevenind simple piese de 

cad laolaltă în cutie sau ser-

„Sa facem in așa fel ca pînă și 
nevinovatul șah să amintească de 
război celor care-1 joacă". Și astfel, 
Uniunea americană de șah a omolo
gat un nou tip de piese, hi care pio
nul imaginează o rachetă, turnul o 
stațiune completă de radar, calul o 
bombă atomică etc.

Rămțne doar ca in locul nebunului 
să apară (la concurență cu For tes
tai) 
tor...

Localitatea caii for 
mană Angeles Cam 
și-a cucerit o foart 

aici a.
mai mar 

de... broaș 
„campiona 

anul trecut

tocmai acest caracter emina-
___ , ___ ______, ..... ..... ... . pașnic al sportului minții n-a 

velația ultimului turneu de la Mar de! 'Șfost pe placul celor desemnați să se 
Plata, I. Emma) care a ocupat doar uni ocupe de soarta șahului american. O 
modest loc 6. Deși avea în formație pe 5 idee „formidabilă" de a... militariza 
campionul mondial al juniorilor, Lom-\ șahul a încolțit într-o minte prea în- 
bardi, echipa S.U.A. a trebuit să se Ifierbîntată de propaganda războiului 
mulțumească cu locul 7......................... \rece — ații de larg practicată în

Acesta a fost în cîteva cuvigte filmul/Ș.U.A.,

Roger Martine, unul 
din cei mai buni ju
cători de rugbi din 
Franța, a fost întrebai 
de un ziarist ce pă
rere are 
reguli 
sportul 
oval.

— Pe

Fiu este o figură de 
stil. Intr-adevăr, pen
tru a-și „sălta" înca
sările, un organizator 
sportiv anierican a 
pus la cale niște con
cursuri de tenis... în 
întuneric. Plasa, li
niile de demarcație, 
rachetele și mingea 
sînt acoperite cu o 
substanță fosforescen

tă, Prețurile de intrare sînt, bineîn
țeles, foarte pipărate.

Cei care cunosc moravurile spor
tului capitalist afirmă că la mijloc 
este de fapt doar o afacere foarte... 
întunecoasă

despre noile 
introduse în 
cu balonul

mine, a răs
puns Martine, proble
ma nu mă privește

bizară faimă: 
loc cele 
concursuri 
te f La 
tele" de 
3.000 de spectatori ai 
aplaudat evoluția c 
peste 500 de orăcăi 
toare. Învingătoarei!

„Bins", a ocupat primul toc sărind 4,2( 
m. Unul din „antrenorii" australieni, c 
cărui „elevă" a refuzat să sară, a a 
oui un șoc nervos și a amuțit. Anu. 
acesta, după cum relatează presa a- 
mericană, „concursul" s-a desfășurat 
fără incidente, consemnindu-se doar 
faptul că invingătoarea a stabilit cu 
4,40 m un nou... record mondial.

„Concursurile" de la Angeles Camp 
caracterizează cum nu se poate mai 
bine „înaltul nivel de cultură" pe 
care l-a atins modul de viață ameri
can.
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tfara ten agresorii 
anglo - americani 

lin Liban
10.000 de locuitori.

Participanții la miting au cerut re
tragerea imediată a trupelor agresoare 
americane și britanice din Liban și 
Iordania.

„Considerăm orice agresiune împo
triva oricărui stat arab drept o agre
siune împotriva noastră și de aceea 
ne declarăm hotărîți să luptăm pînă la 
ultima picătură de sînge pentru zdro
birea imperialismului", se spune în 
rezoluția adoptată la miting.

miletul executiv al F.S.M. can- 
tnnă amestecul imperialiștilor 
imericani șl englezi tn 

șl Iordania
Liban

CETERA>RAGA 28 (Agerpres). — 
ismite:
,a 27 iulie au continuat 
iunii extraordinare a Comitetului 
:cutiv al Federației Sindicale Mon
te (F.S.M.) consacrată cvenimente- 
din Orientul Mijlociu și acțiunilor 

aenilor muncii pentru apărarea 
ii și independenței naționale.
n cadrul ședinței de dimineață a 
nitetului Executiv al F.S.M., care 
ost prezidată de B. Frachon, secre
ții general al Confederației Generale 
Muncii din Franța, au luat parte 
discuții reprezentanți ai sindicatelor 

indonezia, Irak, Kamerun, Polonia, 
ian, Uruguay și Romînia. 
)amenii muncii din Irak, a 
lirni, reprezentantul Irakului,
ițit întotdeauna că F.S.M.-ul este 
partea lor. Dalimi a mulțumit gu- 

mtfui Uniunii Sovietice pentru po- 
:a sa de sprijinire a popoarelor 
be care luptă pentru independența 

națională. Politica Uniunii Sovie- 
:, a subliniat reprezentantul lraku- 

contribuie într-o uriașă măsură la 
inovarea păcii în întreaga lume, 
roți cei care au luat cuvîntul au 
idamnat cu vehemență amestecul 
nat al imperialiștilor americani și 
rlezi în treburile interne ale Li- 
aului și Iordaniei.

lucrările

spus 
au

Tineretul german protestează 
(potriva agresiunii anglo-ameri- 
ne în Orientul Apropiat și Mij

lociu

BERLIN 28 (Agerpres). — 
Tineretul german își alătură glasul 
slora care protestează în întreaga 
ne împotriva agresiunii criminale a 
J.A. și Angliei în Orientul Apro- 
,t și Mijlociu. După cum transmite 
jenția A.D.N., Comitetul permanent 
’ Congresului tineretului muncitor pe 
Ircaga Germanie a adresat guver- 
ilui vestgerman o telegramă în care 
ndamnă acțiunile cercurilor guver- 
nte din R.F. Germană care sprijină 
tiv agresiunea imperialistă a S.U.A.
Angliei.
Comitetul permanent cere în scrisori 
Iresate președintelui S.U.A., Eisen- 
iwer, și primului ministru al Angliei, 
acmillan, ca guvernele american și 
iglez să ordone neîntîrziat retrage- 
a trupelor lor din țările arabe și să 
: alăture propunerii Uniunii Sovietice 

cererii cercurilor largi ale opiniei 
iblice mondiale de a se convoca o 
inferință 
(alt.

internațională la nivel

1’tinq de 
gresiunii

masă in R.A.U. Împotriva 
imperialiștilor americani 
și englezi I

DAMASC 28 (Agerpres). —
Ziarul „Al Nour" anunță că în bra

il sirian Homs a avut loc un miting 
e masă la care au participat aproape

LOCUL

Oamenii muncii din R.P.D. Coreea
nă condamnă acțiunile agresorilor 

americani și englezi

PHENIAN 28 (Agerpres). —
In Republica Populară Democrată 

Coreeană au avut loc mitinguri de 
protest împotriva intervenției ameri- 
cano-engleze în țările din Orientul 
Apropiat și Mijlociu. In ultimele zile 
mitinguri de protest au avut loc la 
uzina constructoare de mașini-unelte 
din Hicihon, la Institutul de științe 
politico-eionomice „Sondo" din Keson, 
la combinatul de îngrășăminte chimice 
din Hînnam și la multe alte întreprin
deri și institute de învățămînt supe
rior din republică.

Participanții la mitinguri adoptă 
rezoluții în care condamnă cu hotărîre 
acțiunile agresorilor americani și en
glezi, sprijină în unanimitate declara
ția guvernului sovietic în legătură cil 
evenimentele din Orientul Apropiat și 
Mijlociu, noua inițiativă de pace a 
guvernului U.R.S.S. cu privire la con
vocarea neîntîrziată a unei conferințe 
a șefilor de guverne pentru a se pune 
capăt aventurii militare 
regiune a lumii.

în această

Anglia 
americane

Opinia publică din 
cere retragerea trupelor 
și engleze din Liban și Iordania

LONDRA 28 (Agerpres). — TASS 
transmite:

In Anglia continuă protestele opiniei 
publice care cere retragerea trupelor 
americane și engleze din 
Iordania.

La 27 iulie organizația 
pentru libertatea coloniilor"

Liban și

„Mișcarea 
a convo

cat un mare miting în piața Trafalgar 
din centrul Londrei. Participanții la 
miting au purtat panouri cu inscripția: 
„Englezii nu trebuie să piară de dra
gul regelui Hussein I Jos mîinile de 
pe Iordania I Nu vrem un război 
pentru profiturile societăților petroli
fere".

La miting au luat cuvîntul depu
tății laburiști Fenner Brockway, John 
Baird și Anthony Benn; Ted Bedford, 
membru al Consiliului de conducere 
al Asociației cooperatiste din Londra: 
Ernest Roberts, secretar adjunct al 
Sindicatului unit al constructorilor de 
mașini.

Participanții-*  la miting au adoptat 
o moțiune care cere încetarea inter
venției în treburile interne ale popoa
relor Orientului Apropiat și au ales o 
delegație pentru a transmite această 
moțiune primului ministru.

5 I

Reprezentativa Uniuniibovietice a cîștigat 
medul de atletism cu echipa S.U.A.: 172-170

• La fete U.R.S.S. — S.U.A. 63—44, la băieți S.U.A. — U.R.S.S. 126—109 • In ziua a dcua, O. Riahovski 
(triplusalt) și R. Johnson (decatlon) au stabilit noi recorduri mondiale • iurii Stepanov l-a învins

pe Charles Dumas Ia înălțime

compatriotul său Kașkarov. Cei doi 
săritori americani Dumas și Stuber 
(primul fiind campion olimpic și re
cordman mondial oficial) s-au clasat 
pe locurile 3—4.

La categoria marilor surprize tre
buie să trecem rezultatul final al pro
bei de aruncare 
tleta americană 
Brown a reușit 
cord al S.U.A.) 
întreeînd-o pe 
Galina Zîbina.,

Semen Rjîșcin a încercat să în
treacă recordul mondial al probei de 
3000 m. obstacole. Dar pista deosebit 
de grea l-a împiedicat în această 
tentativă. Totuși el a cîștigat detașat 
în fața americanului Coleman.

O luptă extraordinară s-a dat în 
proba dc 200 m. femei între Williams 
și Itkina-. Cele două sportive au ter
minat în același timp cursa (24,4 
scc.). Doar fotografia sosirii a cla
sat-o pe primul loc pe atleta ameri
cană. In proba de 1500 m. Greii, cu 
un finiș mai puternic, l-a întrecut pe 
Pipine, pe linia dreaptă. Probele, dc 
suliță bărbați, 80 m. g., ‘ 
și 800 m. femei, au 
net de atleții sovietici, 
mericanii și-au impus 
la disc bărbați, 400 rn. g. și ștafeta 
4x400 m. Sprinterul american Colli- 
tnore a fost nevoit să sc întrebuin
țeze la maximum pentru a-1 întrece 
pe. Konovalov în proba de 200 m.

La capătul acestei lupte pasionante 
reprezentativele Uniunii Sovietice au 
reușit să-și adjudece victoria finală 
în meci cu scorul de 172-170. Rezul
tatul acesta reprezintă un mare suc
ces al atletismului sovietic. In intre- 
cerea feminină scorul este 63-44 în 
favoarea echipei U.R.S.S., în cea 
masculină 126-109 în favoarea echi
pei S.U.A.

In ansamblul său, meciul atletic 
U.R.S.S.—S.U.A. a constituit un real 
și indiscutabil succes sportiv. Dar nu 
numai performanțele de valoare în
scrise în fișele de concurs dau sem
nificație acestei competiții. Atmosfera 
prietenească în care s-a desfășurat 
meciul, primirea caldă făcută oaspe
ților (și pe care aceștia au ținut în 
repetate rînduri să o sublinieze) au 
demonstrat o dată în plus utilitatea a- 
cestor întîlniri puse în slujba înțele
gerii între popoare.

întrecerile zilei a doua a meciului 
atletic dintre reprezentativele U.R.S.S. 
și S.U.A. s-au desfășurat pe un timp 
nefavorabil. Vremea rece, ploaia care 
a căzut cu intermitență, pista grea 
— au supus pe atleții celor două țări 
la eforturi considerabile. In ciuda 
condițiilor atmosferice vitrege, sporti
vii și sportivele care au' concurat pc 
marele Stadion Central au reușit o 
serie de performanțe de mare va
loare.

In fruntea lor trebuie 
cepționalelc rezultate 
sportivul sovietic Oleg Riahovski și 
negrul american Rafter Johnson. In 
proba de triplusalt Oleg Riahovski 
a reușit o performanță de 16,59 m.. 
întrecînd astfel cu 3 cm. recordul 
mondial al brazilianului A. F. 
va stabilit în martie 1955. In 
cesta, după un interval de 3 
nărui atlet Oleg Riahovski 
în patrimoniul atletismului 
recordul lumii la această probă.

Negrul american Raffer Johnson a 
obținut la Moscova ceea ce încercase 
cu o lună înainte acasă în S.U.A.: 
să recîștige recordul mondial al pro
bei de decatlon, trecut anul acesta în 
posesia lui Vasilii Kuznețov. Concu- 
rînd extrem de constant, Johnson a 
reușit pe pista Stadionului Central 
să întreacă vechea performanță re
cord a lui Kuznețov.

Dar ziua a doua a meciului atletic 
de la Moscova rămîne memorabilă nu 
numai prin prisma acestor recorduri 
mondiale. Ea a avut darul să risi
pească și să arate în adevărata ei 
lumină o plasă întreagă de intrigi și 
bîrfeli țesute în jurul performanțelor 
săritorilor sovietici în înălțime. După 
ce anul trecut Stepanov (2,16 m.), 
Sitkin (2,15 m.), Kașkarov (2,14 m.) 
au deposedat pe americani de supre
mația din proba de săritură în înăl
țime, tone de cerneală au curs în 
presa apuseană cu privire la „mira
culoasa talpă sovietică". Ziarele ca
pitaliste aruncau anatema nu numai 
asupra tălpii îngroșate. Ele contes
tau însăși valabilitatea performanțe
lor săritorilor sovietici iar zarva și 
campania de presă întreprinsă au fă
cut federația internațională să amine 
omologarea recordului lui Stepanov.

Iată însă că acum, sărind cu talpă 
regulamentară, Iurii Stepanov a re
purtat o strălucită performanță tre- 
cînd 2,12 m. I-a urmat în clasament

a greutății femei. A- 
de culoare Eileen 

cu 16,54 m. (nou re- 
să ocupe primul loc, 

recordmana mondială
să situăm 
obținute

ex-
de

da Sil- 
felul a- 
ani, tî- 
readuce 
sovietic

lungime femei 
fost dominate 
In schimb a- 
superioritatea

REZULTATE TEHNICE, ZIUA A 11-A 
înălțime bărbați: Stepanov (U.R.S.S.) 

2,12 m., Kașkarov (U.R.S.S.) 2,03,
Dumas (S.U.A.) 2,03, Stuber (S.U.A.) 
2,03 in.;
(S.U.A.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
21,9 sec.
(U.R.S.S.) 8:42, 
8:17,6, _
Jones (S.U.A.) 9:39,4; 800 m. băr
bați : Courtney (S.U.A.) 1:48,8, Go
vorov (U.R.S.S.) 1:50,4, Varrak
(U.R.S.S.) 1:50,4, Peake (S.U.A.)
1:51,4; 400 m. g. : G. Davis (S.U.A.) 
50,4 sec., Cttlbreath (S.U.A.) 50,7 sec., 
Lituev (U.R.S.S.) 51,3 sec., ittlin
(U.R.S.S.) 51,4 sec.; disc bărbați : 
Babka (S.U.A.) 57,00 itl„ Oerter
(S.U.A.) 56,37, Trusenev (U.R.S.S.) 
52,23 m., Buhanțev (U.R.S.S.) 51,02 
m.; triplusalt : Riahovski (U.R.S.S.) 
16,59 m. (nou record mondial), Kreer 
(U.R.S.S.) 16,30 m„ Floerke (S.U.A.) 
15.51 m., 1. Davies (S.U.A.) 15,36 tn.: 
80 m. g.: Bîstrova (U.R.S.S.) 10.8 
sec., Eliseeva (U.R.S.S.) 11,2 sec.,
Fouley (S.U.A.) 11,9 sec., Mac Caffy 
(S.U.A.) 12,0 sec.; 5000 tn. : Pearna- 
kivi (U.R.S.S.) 14:28,4, Dellinger
(S.U.A.) 14:28,4, Trottex (S.U.A.)
14:32,0, Bolotnikov (U.R.S.S.) 14,43,4: 
suliță bărbați: Kuznețov (U.R.S.S.) 
74.67 m., Vatman (U.R.S.S.) 74,49 m., 
C.antelo ' ' j 
(S.U.A.) 72,37 tn.; 800 tu. femei : 
molaeva (U.R.S.S.) 2:11,8, Munanova 
(U.R.S.S.) 2:11,9, Creen (S.U.A.)
2:19,4, Mac Ardl 2:24,9; lungime fe
mei : Ciuiko (U.R.S.S.) 5,95 tn.,
Kazmina (U.R.S.S.) 5,85 tn., Smith 
(S.U.A.) 5,83 m., Matthews (S.U.A.) 
5,70 ni.; greutate femei : Brown 
(S.U.A.) 16,54 m., record al S.U.A., 
Zîbina (U.R.S.S.) 16,14 m., Press
(U.R.S.S.) 15,94 m., Sheperd (S.U.A.) 
13,61 m.; 200 m. femei : Williams 
(S.U.A.) 24,4 sec., Itkina 24,4 sec., 
Daniels (S.U.A.) 24,5 sec., Zabelina 
(U.R.S.S.) 24,7 sec.; 1500 tn. : Greii 
(S.U.A.) 3:46,7, Pipine (U.R.S.S.)
3:47,3, Moran (S.U.A.) 3:47,7, Va-
leako (U.R.S.S.) 3:51,2; ștafeta 4x400 
ni.: S.U.A. 3:07,0, U.R.S.S. 3:11,7;
decatlon : Johnson (S.U.A.) 8302 p., 
nou record mondial, vechiul record 
Kuznețov 8014 p. (14,9 sec-, 49,06 m., 
3,95 m„ 72,59 m., 5:05,6), Kuznețov 
CU.R.S.S.) 7897 p., Edstrom (S.U.A.) 
7393 p., Kutenko (U.R.S.S.) 7297 p.

Colfimore 
Konovalov 
Barteniev 
(S.U.A.)

bărbați :
sec-, 

sec.,
Seghers 
obstacole : Rjîșcin 

Coleman (S.U.A.)
Ponomarev (U.R.S.S.) 8:49,0,

200 m.
21,3

21,4
21,8, 

3000 ni.

(S.U.A.) 72,71 m., Held
Er-

DE PESTE HOTARE
ATII.’TICM Duminică, în cadrul
AlL£>110ffI unui concurs desfășu

rat Ia Helsinki, au 
fost stabilite două noi recorduri ale 
Finlandei. La săritura cu prăjina 
Landstroem a realizat 4,57 m., iar 
Lindroos a aruncat discul la 55,31 m.
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’rumoasa comportare a luptătorilor noștri Ia campionatele mondiale de la Budapesta
Satisfacția pentru comportarea fru- 

loasă a luptătorilor romîni la campio- 
atele mondiale de la Budapesta se 
eslușea vădit în glasul interlocutoru- 
ti nostru, aflat la capătul celălalt a! 
irului telefonic. Antrenorul federal 
on Corneanu — despre el este vor- 
,a — ne împărtășea mulțumirea că 
enrezentativa noastră a reușit să se 
laseze pe locul cinci din 21 țări, 
tvînd în urma sa echipe cu o veche 
raditie în acest sport cum sînt acelea 
ile Suediei, Finlandei ș.a. Este cel 
nai bun loc obținut de formația noas- 
ră la o competiție de o asemenea 
tmploare.

Individual, luptătorii romîni au fost 
srintre cei mai buni, aflîndu-se aproa
pe tot timpul — cu mici excepții — 
pe primul plan al campionatelor. In 
această privință este de subliniat ex
celenta performanță realizată de Va- 
leriu Bularca, reprezentantul nostru 
la cat. 73 kg., care a obținut medalia de 
bronz, realizînd cea mai bună perfor
manță obținută de vreun luptător ro
mîn în campionatele mondiale. îm
preună cu Nicolae Baciu, V. Bularca 
s-a detașat'de restul formației. Cei doi 
sportivi romîni au lăsat o frumoasă 
impresie în rîndurile participanților. 
Ceea ce i-a caracterizat mai ales a 
fost dragostea cu care au luptat pen
tru culorile republicii noastre. Nicolae

Baciu a confirmat performanța rea
lizată de el acum cîteva săptămîni, cînd 
a cucerit titlul de campion al R. P. 
Romîne. El s-a comportat la înălțime 
în compania unor adversari de valoa 
rea lui Givi Kartozia (U.R.S.S.) — 
campion mondial și olimpic — în fața 
căruia a cedat, după o luptă pasio
nantă, la numai un punct diferență.

Lucruri
Ion Cernea. Dacă ar fi luptat cu mai 
multă atenție, Cernea s-ar fi putut nu
măra printre finaliști. In meciul cu 
Hodoș — pierdut la diferență minimă — 
el și-a dominat de asemenea manieră 
adversarul. îneît acesta a fost nevoit 
să... abandoneze concursul.

Gh. Dumitru a făcut serioase pro
grese și a fost unul dintre cei mai 
buni luptători din categorie. Locul pa
tru, obținut de el, este grăitor. Unul 
din adversarii săi, sportivul maghiar 
Gyula Toth — clasat pe locul 3 — 
mărturisea după meciul cîștigat 
în fața lui Gh. Dumitru: „Dacă prie
tenul meu Gheorghe ar fi forțat rit
mul în ultimele trei minute, m-ar fi 
învins, atît eram de epuizat dună pri
mele nouă minute. Și cînd te gîndesti 
că an« fost convins că-1 voi bate prin 
tuș". Bine a luptat Gh. Popovic', fiind 
de remarcat faptul că deși suferise o 
contuzie la coaste, a ținut să con-

bune se pot spune și despre

cureze pentru a nu priva echipa de 
puncte prețioase.

Aprecieri elogioase Ia adresa com
portării luptătorilor romîni au avut o 
serie de specialiști ca Roger Coulon, 
președintele federației internaționale, 
Dr. Strombach (Suedia) și Milan Erce- 
gan (Iugoslavia) din Biroul F.I.L.A., 
Laurent (Franța) secretarul F.I.L.A. 
ș.a. Intr-o declarație făcută la postul 
de radio Budapesta, cunoscutul spe
cialist francez, Louis Ballery, 
turisea că a fost impresionat 
greșul luptătorilor noștri

Antrenorul Ion Corneanu 
primat însă nemulțumirea că 
ce sportivii menționați mai 
avut o comportare atît de frumoasă, 
D. Pîrvulesc.u, un luptător cu reale 
posibilități, 
cinstea ce 
rniterea la 
manifestat 
sa morală

Ultimele rezultate ale jocurilor 
do la Cardiff

• Sîmbătă au luat sfîrșit la Car
diff întrecerile celei de a Vl-a e- 
diții a Jocurilor britanice. Un re
cord mondial a fost stabilit de_echipa 
feminină de ștafetă 4x110 
care a înregistrat timpul 
Iată ceilalți învingători: 
binson (Bahama) 21,0 
Minkha Singh (India) 
milă (1609,35 m.) Elliot 
3:59,0: 120 y. g. Gardner (Jamaica) 
14„0 sec.: triplu 
15,58 m.
220 y. femei 
23,6 sec.

BASCHET

y. a Angliei, 
■de 45,3 sec. 
220 tj. Ro- 

sec.: 440 y. 
46,6 sec.: 1

(Australia)

Tonlinsen (Austr.) 
4x110 y. Anglia 40,7 sec.; 

Marlens Mathews-Villard

Riga, echipa 
selecționata 
de 73—65.

Entîlnirea

CICLISM

Intr-un meci inter
național masculin de 
baschet desfășurat Ia 

locală Spartak a învins 
R. P. Polone cu scorul

măr 
de pro

și-a ex- 
în timp 
sus au

nu s-a arătat demn de 
i s-a încredințat prin tri- 
acest mare concurs. El 
liostiri 
și de

a 
mari în pregătirea 

voință.
★
R.P. Romîne deReprezentativele 

lupte clasice și libere participă între 
30 iulie și 1 august la un mare tu: 
neu organizat de federația iugoslavă 
la Zrenjanin și dotat cu „Cupa Iugo
slaviei". Formația de Iunte clasice a 
plecat aseară direct de la Budapesta, 
iar echipa de lupte libere a părăsit 
Bucureștiul duminică seara.

Italia — U.R.S.S.
La 27 iulie s-a dis

putat pe velodromul 
Appio din Roma în- 

tîlnirea amicală dintre cicliștii sovie
tici și italieni. Proba de viteză a re
venit sprinterului sovietic Vargașkin, 
care l-a învins pe italianul Gianotti. 
La tandem și în proba de perechi au 
cîștigat italienii Arienti și Constan
tino. Ciclistul sovietic Moskvin s-a 
clasat primul în proba de semifond 
(30 ture). In toate probele lupta a 
fost foarte echilibrată. Cicliștii ita
lieni au cîștigat la o diferență mi
nimă : 5—4. Spectatorii italieni au 
aplaudat la scenă deschisă, frumoasa 
comportare a 
gerpres >

NATAȚIE

cicliștilor sovietici. (A-

Campionatul mon
dial de mare fond 
desfășurat între in- 

Neapole (33 km) a fost 
mexicanul Guttierez în

sula Capri și 
cîștigat de
II 11 08 min. 54 sec. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat: Camarrero (Ar
gentina) 11 h 49 min. 53 sec., Larriera- 
(Argentina) 11 li 50 min. 52 sec.,

Kovacs
95 sec.

Alte

(R. P. Ungară) 11 li 59 min. 
(Agerpres).

două recorduri unionale 
la Lujniki

ultima zi a campionatelor uni-® In ultima zi a campionatelor uni
onale de natație au fost stabilite două 
noi recorduri ale U.R.S.S.: 400 m li
ber femei: Ulvi Voog 5:12,5; în ca
drul ștafetei mixte Leonid Barbier a 
parcurs 100 m spate în 1:04,6 (v. r. 
1:05,0). In actuala ediție a campiona
telor U.R.S.S. s-au înregistrat un re
cord european și 4 recorduri ale țării. 
Numeroși tineri evidențiați cu acest 
prilej vor participa la campionatele 
europene de la Budapesta.

„Cupa Galea"
In competiția de

tenis pentru tineret
„Cupa Galea" a fost 

cea de a treia participantă 
final. Invingînd ou 5-0 e-

TENIS
desemnată 
în turneul 
chipa R. Cehoslovace, formația R. F. 
Germane s-a calificat alături de echi
pele Spaniei și R. P. Romîne pentru 
turneul de la Vichy. Cea de a patra 
semifinalistă urmează să fie desem
nată în zona italiană.

Turneul de la Sopot
® După încheierea turneului de la 

Budapesta (în finală, australianul 
Fraser a învins foarte greu pe ma
ghiarul Gulyas : 5-7, 6-4, 6-4, 4-6,
8-6), tenjsmenii romîni Gh. Viziru, 
Bardan și Bosch au luat parte la 
concursurile de la Sopot (R. P. Po
lonă). Și de data aceasta, cele’mai 
bune rezultate le-a obținut campio
nul nostru Gh. Viziru. El a eliminat 
pe rînd pe polonezul Senkiewicz 
(6-0, 6-0), chilianul Abey (6-1, 6-3) 
și mexicanul Ossuna (4-6, 7-5, 
6-3), calificîndu-se pentru sfer
turile de finală, în care însă a pierdut 
meciul cu Katona (R. P. Ungară) : 
2-6, 6-8. Rezultatele semifinalelor: 
Jaworski (R. Cell.)—Piatek (R. P. 
Pol y 6-4, 6-2, 1-6, 11-9; Skonecki 
(R. P Pol.)—Katona (R.P.U.) 6-2. 
6-4, 6-4.


