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Afara cu agresorii 
din Orientul Arab!

întreaga omenire iubitoare de pace cere 
să se pună capăt complotului imperialist

Succese în muncă ale sportivilor

• Muncitorii, tehnicienii și funcțio
narii u-zinelor de tractoare „Ernsi 
Thălman" din Orașul Stalin lucrează 
cu puteri sporite pentru îndeplinirea 
și depășirea angajamentelor luate în 
cinstea aniversării zilei eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist de către 
glorioasa Armată Sovietică. In fruntea 
întrecerilor se află și numeroși spor
tivi, printre care schiorul Nicolae 
Mânu — reglor, voleibalistul Ernst 
Schmidt — frezor, fotbaliștii Aurelian 
Clinciu — strungar și Dionisie Ursu 
— electrician, precum și handbalista 
ludith 
zilnic 
35 la

Neako — electrician. Ei obțin 
depășiri de 
sută.

TRAIAN

normă între 25 și

BRENER, coresp.

întreceri sportive

• In parcul „23 August" din Tg. 
Mureș a avut loc un reușit concurs 
de tenis rezervat capiilor și juniorilor 
La concurs au participat reprezentanți 
ai regiunilor Timișoara, Oradea ș 
Regiunii Autonome Maghiare. Iată ș 
rezultatele tehnice înregistrate: BA 
IEȚI 12—14 ani: I. Albert (Timișoa 
ra): 14—16 ani: P. Peter (Oradea) 
FETE 14—-16 ani: Olga Banyai (Ora 
dea), dublu băieți: Oprea + Dresdva 
(R.A.M.), dublu mixt: Banyai+Peter 
(Oradea).

VASILE KADAR, coresp. reg.

Miine după - amiază, 
in sala Dinamo

In plină vacanță de vară, un eveni
ment deosebit se află în centrul aten
ției elevilor: întîlnirea de gimnastică 
dintre reprezentativele școlărești ale 
țării noastre și țării vecine și prietene, 
R.P. Bulgaria.

întîlnirea va cuprinde exerciții liber 
alese (care trebuie să fie cel puțin la 
nivelul cat. a Il-a) și este rezervată 
atlt băieților cît și fetelor. Formula 
de disputare prevede ca fiecare echipă 
să fie formată din 8 concurenți, în cla
samentul pe probe contînd primii 6 
clasați. Concursul are loc miine, la ora 
ÎS, In sala Dinamo.

In vederea acestui eveniment, echi
pele țării noastre și-au început pregă
tirile încă de la mijlocul lunii iulie, sub 
conducerea unui colectiv de antrenori, 
format din prof. N. Vieru, Silvia Mi- 
hăilescu, Gh. Chiose și Ovidiu Bibire. 
Dintre concurenții care vor reprezenta 
culorile țării noastre, 6 formă bună au 
dovedit la antrenamente, elevele Heide 
Maentele (Sibiu), Cristina Doboșan și 
Siegfrid Felikan (Tim.), Elena Tutan 
(Btic.),Crisanda Neaga și Ligia Filip 
(Pfoești). Din echipa de băieți vor 
face parte printre alții, elevii Mircea Li- 
sovski și St. Popescu (Ploești), Con
stantin Nerv schi (Bacău) și „mezinul" 
echipei, Konrad Faster (Sibiu). Echi
pele R.P. Bulgaria vor sosi în Capi
tală în cursul dimineții de azi. După 
amiază ele se vor deplasa la sala Di
namo, unde vor face o ușoară acomo
dare cu aparatele.

Echipele noastre școlare de gimnasti
că sînt hotărîte ca întrecerea de mîine 
să coincidă cu o frumoasă victorie a 
culorilor țării noastre. Noi le urăm 
succes I 

vele și cluburile sportive din Capitală 
pot prezenta concurente din toate ca
tegoriile de clasificare și concurenți 
începători, nebrevetați pentru regate; 
aceștia din urmă vor forma însă echi
paj cu muși care au brevet.

La un recent concurs popular de 
canotaj organizat de același club 
sportiv pentru concurenți din colecti
vele sportive și școlile profesionale din 
ramura industriei grele, au participat 
217 tineri și tinere din 10 întreprin
deri și școli profesionale. Pe primele 
locuri s-au clasat A. Crișu (Semănă
toarea) la universală juniori, Gh. Chi- 
riac („23 August") la universală se
niori, Irina Griinberg și Rodica Rîu 
(„I. Rangheț") la gig 2-ț-f fete, I. 
Lăzău — A. Mateescu — Racoviță — 
Parapeanu -ț- Panta la gig 4-{-1 bă-

• Mîine dimineața, pe lacul Herăs
trău, are loc concursul de snaip dotat 
cu Cupa „23 August" organizat de 
clubul Metalul M.I.G. Toate colecti-

Șiarheta a tost ridicată și mai sus!

I0I.ANDA BALAȘ a stabilit un nou record mondial Ia săritură In înălțime
ORAȘUL STALIN 1 (prin telefon). 

Joi după-amiază a avut loc pe stadionul 
combinatului sportiv din Poiana Sta
lin un concurs de verificare a lotu
lui republican de atletism în vederea 
meciurilor internaționale (Norvegia— 
R.P.R., bărbați, 7—8 august la Oslo 
și Copenhaga—București, femei, 10 
august la Copenhaga) și a campio
natelor europene de la Stockholm. 
,Cu acest prilej maestra sportului lo- 
landa Balaș a realizat un excepțio-

Aniversarea a zece ani de la Reforma învăfămîntulu
La 3 august se împlinesc zece ani 

de la Reforma învățămîntului, una din 
cele mai importante reforme ale re
gimului nostru de democrație popu
lară.

Reforma învățămîntului reprezintă 
transpunerea în viață a importantelor 
sarcini pe care Partidul Muncitoresc 
Romîn le-a trasat învățămîntului, pen
tru creșterea și educarea într-un spi
rit nou, socialist, a tinerei generații. 
Această reformă a pus capăt conținu
tului idealist, reacționar, al școlii vechi, 
aservită intereselor claselor exploata
toare, înlocuindu-1 cu un sistem de în
vățămînt aflat în întregime în mina 
statului democrat-popular, sistem ba
zat pe explicarea științifică a fenome
nelor naturii și societății, pe principi
ile educației comuniste.

înainte de reforma învățămîntului, 

ieți. Cupa pentru cea mai bună mo
bilizare a fost cîștigată de Șc. prof. 
„1. Rangheț", care a ocupat și pri
mul loc în clasamentul general.

• Consiliul raional U.C.F.S. Cara
cal organizează prin comisiile pe ra
mură de sport o serie de competiții la 
fotbal, handbal, natație, tenis de masă, 
tir și volei. întrecerile vor avea loc la 
Casa de cultură (tenis de masă), po
ligonul Tractorul (tir), ștrandul I.G.O. 
și stadionul „Progresul". La aceste 
competiții s-au înscris peste 200 spor
tivi reprezentînd colectivele Progre 
sul, Tractorul, Voința și altele. Câști
gătorii la fiecare disciplină sportivă vor 
primi cupa „23 August" precum și 
premii constînd în material și echipa
ment sportiv.

GH. DONC1U, coresp.

nai rezultat sărind 1,81 m. — noa 
record mondial. Acesta este cel de 
al 5-lea record mondial pe care Io- 
landa Balaș l-a stabilit în ultimii 
trei ani și al 3-lea din acest sezon. 
Ea a început concursul la 1,60 m și 
a sărit în continuare la 1,70 m, 1,75 

m. 1J8 m (toate înălțimile le-a trecut 
din prima încercare). După două în
cercări nereușite la 1,81 m, a treia 
tentativă a fost încununată de sac-

de S. BARANY 
director adjunct al Direcției 
Educației Tineretului Școlar 

din M.I.C.’

educației fizice nu 
i se acorda nici o 
atenție și nici an 
sprijin ia școală. 
Conținutul ei, în 
acea perioadă, era
limitat la aplicarea sistemului gim
nasticii suedeze, caracterizat prin re
petarea stereotipă a unor mișcări ana
litice de cele mai multe ori cu efec
te fiziologice reduse.

Din obiect de învățămînt conside
rat mai înainte ca o dexteritate și 
aruncat la periferia cataloagelor și a 
preocupărilor, educația fizică și-a gă
sit, după Reforma învățămîntului, ade
văratul său loc în complexul proble
melor școlii, cunoscînd în acești zece 
ani profunde transformări în formă și

a-
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
Comitetul Femeilor Sovietice a 

dresat un apel femeilor din lumea 
întreagă în care le cere să lupte unite 
pentru a preîntîmpina pericolul dez
lănțuirii unui nou război provocat de 
agresiunea armată americană și en
gleză în țările Orientului Mijlociu.

Omenirea — se subliniază în acest 
apel — trece prin clipe grave și a- 
menințătoare. Poate nu fiecare își dă 
seama de pericolul care apasă asupra 
universului. Femeile însă, cu inimile 
for de mame, simt că pericolul morții 
amenință din nou căminele și se 
ridică ca o umbră neagră în jurul 
leagănelor copiilor.

„Ne ajunge cîți ostași am îngropat 
— se spune în apel — nu mai vrem 
lacrimi și suferință. In ultimul răz
boi mondial au curs șiroaie de sînge, 
milioane de femei și-au pierdut soții, 
fiii și frații. Noi nu aducem pe lume 
copii ca să ardă în focul războiului.

Noi trebuie să fim sigure că copiii 
și nepoții noștri, ducîndu-se astăzi la 
culcare, vor vedea mîine din nou soa
rele. Astăzi, cînd viața omenirii este 
în cumpănă, noi ne adresăm tuturor 
femeilor și organizațiilor feminine din 
toate țările. Femei din lumea întrea
gă, toate laolaltă, cot la cot, trebuie 
să împiedicăm războiul. Noi formăm 
jumătate din omenire. Cuvîntul nos
tru trebuie să se facă auzit. Muncitoare, 
țărance, lucrătoare pe tărîm științific, 
cultural și artistic, gospodine, bateți 
la ușile parlamentelor și ale guver
nelor, cereți imediata încetare a ac
țiunilor militare împotriva popoarelor 
arabe. Cereți imediata convocare a 
conferinței șefilor guvernelor marilor 
puteri. Ca un torent să se reverse 
protestele adresate guvernelor S.U.A 
și Angliei. Trimiteți apeluri și pro
teste O.N.U. cerîndu-i să-și îndepli
nească datoria, 
nea, să stingă 
Orienîul Arab".

să condamne agreslu- 
focaruf războiului în

★
(Agerpres). —

la
DAMASC 1 . _
Ziarul „An-Nur“ anunță că de 

debarcarea trupelor americane și en-

ZIUA MARINEI R. P. R
Mîine, oamenii muncii din țara noas

tră sărbătoresc Ziua Marinei R.P.R. 
In această zi, matrozii, cartnicii și o- 
fițerii din forțele maritime militare, 
echipajele marinei comerciale, mun
citorii, tehnicienii și inginerii de la 
șantierele de construcții navale și din 
porturi, trec în revistă realizările pe 
care poporul nostru condus de partid 
le-a obținut în dezvoltarea și întărirea 
marinei R. P. Romîne.

Marina țării noastre are tradiții

ces: 1,81 m nou record mondial. Alte- 
rezultate: greutate femei: Ana Co- 
man 14,43 m; greutate bărbați: Aurel 
Raica 16,56 m; suliță: Andrei Deme
ter 67,26 m; lungime: Sorin loan 
7,03 m; înălțime: Alex. Merică 1,95 m; 
Xenofonte Boboc 1,90 m; prăjină: 
Zoltan Szabo 4,25 m. Mai apoi, Sza
bo a încercat și la 4,38 dar a doborît.

ALEXANDRU DINCA 
corespondent regional

în conținut. Astfel, 
sistemul suedez de 
educație fizică a 
fost înlocuit cu un 
sistem corespunză
tor noii orientări a

școlii noastre, pusă în slujba educă
rii constructorilor socialismului. Au 
fost elaborate noi programe de edu
cație fizică pentru toate gradele de 
învățămînt și toate tipurile de școli, 
i-au organizat cursuri pentru profe
sorii de educație fizică, s-au înființat 
școli medii tehnice de cultură fizică 
(primele școli de învățămînt mediu 
din țara noastră care au avut sar
cina de a pregăti cadre medii cu 
profil de tehnicieni de 
că). A fost reprofilat și 
pacitatea Institutului de

educație fizi- 
s-a mărit ca- 
Cuttură Fizi-

și Iordania la redat 
sosit sute de mii <

gleze în Liban 
ția ziarului au 
scrisori și telegrame din partea ceti 
țenilor regiunii siriene a R.A.U. i 
care ei condamnă cu mînie ii 
tervenția anglo-americană în Orient 
Arab.

★

(Agerpres). — 
internațională a luptâtoi

V1ENA 1 
Federația

lor din rezistență, victimelor și dețin 
ților fascismului (F.i.R.) a dat pub 
citații o declarație în care-și exprir 
îngrijorarea în legătură cu situai 
care s-a creat în Orientul Mijloc.u 
urma agresiunii puterilor occidenta 
In declarație se spune că F.I.R. con 
deră că popoare!^’ arabe trebuie să 
se acorde dreptul la autodeterminai 
F.I.R. salută convocarea conferinței 
nivel înalt și speră că aceasta va îi» 
pe cît de curînd.

★

TOKIO 1 (Agerpres). —
La 1 august a avut loc la Tokio 

mare miting in sprijinul luptei poposi 
lor arabe pentru independență.

La miting au luat cuv.ntul reprezt 
tanții partidelor socialist și comuni 
ai sindicatelor și ai altor organize 
obștești, care au cerut în unaniniit: 
încetarea imediată a agresiunii an 
ricano-engleze împotriva țărilor arab.

w

HAGA 1 (Agerpres). —
Conducerea Partidului pacifist soc 

list, creat recent în Olanda, a dat { 
blicității un manifest in care condam 
cu hotărîre agresiunea anglo-america 
în Orientul Arab, agresiune care n 
rește posibilitatea izbucnirii unui 
treilea război mondial.

Partidul pacifist socialist a orgai 
zat zilele trecute la Amsterdam 
mare miting de protest împotriva Int, 
venției armate a puterilor occident? 
în treburile statelor arabe.

scumpe, care își au rădăcinile în ti 
cutul glorios de luptă al poporului pe 
tru libertate și independență. Victoi 
Marii Revoluții Socialiste din Octoi 
brie a găsit un puternic ecou în ri 
durile marinarilor romîni. Sub influe 
ța Marii Revoluții Socialiste din ( 
tombrie, au luat ființă între ai 
1917-1919, pe unele nave romîneț 
comitete revoluționare sub condticcr 
cărora echipajele răsculate au alung 
pe comandanți și au schimbat denttn 
rea navelor. Acestor tradiții giorioa 
li se alătură faptele eroice săvîrșite 
marinarii romîni în luptele de eliber 
re a Romîniei de sub' jugul fascist.

In condițiile regimului democn 
popular, partidul și guvernul au înct 
dințat sarcini de mare răspundere fa 
țelor maritime militare, flotei noast 
comerciale, lucrătorilor din șantiere 
navale și din porturi. Partidul îi ed 
că pe marinari în spiritul dragosb 
nețărmurite față de patrie, față ne ci 
ceririle socialiste ale poporului mm 
citor.

In cinstea Zilei Marinei R.P.R. i 
avea loc mîine în Parcul de cultură 
odihnă I. V. Stalin din Capitală 
mare serbare In cadrul căreia se v< 
desfășura numeroase manifestări cu 
turale, artistice și sportive.

că, — locul de formare a cadrelor e 
calificare superioară, — s-au organ 
zat cursuri de perfecționare și orien 
tare cu absolvenții fostei Academii d 
educație fizică, s-au desfășurat pest 
50 de cursuri de inițiere cu cadreli 
didactice din mediul rural, cuprinzta 
mai bine de 4000 de învățători.

Abia după Reforma învățămintuta 
și-a găsit pentru prima oară la na 
înțelegerea și rezolvarea firească pro
blema activității sportive extrașcolaro 
Au fost înființate cercurile și colecti
vele sportive, ca unități de bază șco
lară, înglobîndu-se în mod oficial ac- 
tivitatea sportivă în cadrul general 
al procesului educativ-instructiv. Ao»

(Continuare in pag.



IHscwfii pe teme aeteale

Despre educația fizica
„Educația fizică a maselor". Aceas- 

problemii continuă să nu lie iu în- 
egime cunoscută în nodurile activu- 
i mișcării sportive din țara noastră, 
iii activiști sportivi neiu'.elegînd că 
ducația fizică a maselor” nu r" 
:amtiă deloc ceea ce numeam în 
irent înainte -sportul de 
In primul rînd, trebuie 
zarea 
aselor
rinen
rezintă întregul proces de angrenare 
maselor, că educația fizică a mase- 

r urmărește în mod constant și per 
verent întărirea sănătății maselor, 
istrarea și ridicarea capacității lor 
■ muncă. Este vorba, deci, de tm 
oces larg în care vor trebui să Ee 
iprinse masele în adevăratul înțeles 

cuvîntului, indiferent de vîrstă și 
: colectivitățile în care ele sînt or- 
inizate.
Este clar că educația fizică a mase- 
r înseamnă altceva dccît sportul de 
lase. De fapt, ca să intrăm în 
jbiect, educația fizică a mase- 
ir folosește trei mijloace: a)
•prinderile de igienă individuală Și 
ilectivă: b) elementele naturii (aerul

a maselor

ia-
mod

că educația 
înseamnă, de 

larg, cuprinzător

mase", 
făcută 
fizică 
fapt, 
care

pre-
a 

un 
re-

— apa — soarele); c) exercițiile fizice. 
Firește, fiecare dintre aceste mijloace 
are forme pi oprii de aplicare și în
trebuințare, totul fiind în funcție de 
anumite condiții cum ar fi vîrstă, 
sexul, gradul de sănătate etc.

Din cele de mai sus reiese că e- 
ducația fizică începe prin deprinderf- 
le de igienă individuale și colective, 
tncepe, deci, prin obligația pe car» 
fiecare dintre noi o are de a-și în
griji propriul său corp și de a veghea 
ca și în colectivitatea din care face 
parte să fie respectate regulile ele
mentare de igienă.

In continuare, cel de al doilea mi] 
loc al educației fizice a maselor 
constă din folosirea agenților natu
rali în scopul întăririi sănătății și ri
dicării capacității de muncă. Prin a- 
dăugarea mișcărilor corporale, care 
solicită un efort moderat și un pro
nunțat caracter educativ-recreativ se 
trece la folosirea celui de al treilea 
mijloc al educației fizice a maselor. 
Ese clar că în această direcție ne re
ferim în mod special la plimbări și 
acțiuni turistice.

in acest al treilea mijloc al edu
cației fizice, sînt cuprinse jocurile și

sporturile, care prin natura k>r pre
zintă un mare grad de atractivitate. 
Dar, urmărind acest larg proces, în 
ultima sa etapă vor fi angrenați ti
neri care și-au însușit și practică re
gulile elementare de igienă, care au 
prins a îndrăgi exercițiul fizic și care 
doresc să-' practice cu plăcere. Abia 
aci, pornind de la gimnastica de 
producție și terminînd cu cele mai 
pretențioase sporturi se poate vorbi 
despre activitatea sportivă de mase.

■

Una din formele educației fizice a maselor este și organizarea plimbă- 
'dor colective sau a excursiilor, care insă trebuie să aibă un scop recreati 
ducativ. In fotografia noastră un grup de elevi din București in excursie 
i Alba Iul ia, vizitează și locurile istorice din preajma acestui oraș.

ll

clubului C.F.R. din Cluj adunarea 
și telecomunicații din acest oraș. Cu 
iv C.F.R.“. Membrii colectivelor spor- 
P.T.T.R., I.R.T.A. și Direcția regio
ns această acțiune astfel că forțele

Zilele trecute a avut loc în sala 
enerală a sportivilor din transporturi 
Cest prilej s-a constituit „Clubul spor 
ive Atelierele C.F.R. „16 Februarie", 
ală C.F.R. Cluj, au susținut căldu 
xistente sînt suficiente pentru ca ®c dvitatea să pășească de la început pe 
rumul cel bun.

Președinte a fost ales tov. Gabcv Dumitru, vicepreședinți tov. V. Galoș, 
. Roșianu și T. Maniu, secretar P. Rusu, membri St. Nagy, Gh. Bîrsan, 
L Varliov și 1 Stuparu. R. F1SCH

corespondent regional

La baza succeselor

sportului îfi Buzău
In cursul acestei luni s-au desfă

șurat conferințele pentru alegerea co
misiilor pe ramură de sport din ora
șul Buzău. Datorită faptului că s-au 
luat din timp toate măsurile pentru 
a se asigura buna desfășurare a 
ferințelor, ele s-au bucurat de un 
ces deosebit.

Astfel, în discuțiile purtate a 
scoasă în evidență insuficienta 
tare a colectivelor sportive cu baze 
sportive, lipsa de cadre tehnice ca
lificate, precum și alte greutăți care 
au frînat progresul disciplinelor 
sportive. Participanții Ia conferințe 
au propus diferite soluții menite să 
ducă la lichidarea acestor lipsuri. In 
ceea ce privește construcția bazelor 
sportive s-a constatat o dorință ge
nerală de a se contribui prin muncă 
voluntara la construirea și amena
jarea terenurilor simple.

S-a insistat, de asemenea, asupra 
acordării unei atenții deosebite mun
cii de educare a sportivilor, de înca
drare a membrilor U.C.F.S. în cursu
rile de învățămînt politic.

Conferințele pentru alegerea co
misiilor pe ramură de sport au a- 
dus o reală contribuție la progresul 
activității sportive din orașul Buzău.

N. STANESCU—corespondent

Profesori de educație fizica sau.. contabili?
Dacă curiozitatea vă îndeamnă 

să vizitați școlile din orașul sla
tina, veți afla, printre altele, că 
școlile elementare și medii din a- 
cest oraș duc o lipsă serioasă 
de profesori de educație fiz că cu 
calificare superioară. Intr-adevăr, 
majoritatea cadrelor didactice din 
localitate care predau educația 
fizică, sînt de alte specialități. Nu 
e de mirare deci că viața spor-

învățămtnt a Sfa- 
orășenesc cît și 

UCFS nu 
(deși este 
rezolve »- 
Slatina se

R. CALARAȘANU

tineri profesori de care 
mai sus, absolvenți al 
anul 1957, ne-au măr- 

entuziasmul caracteristic 
că au

dezvoltării activității 
la Slatina. Pentru îtn- 
muncii sportive în co

in școlile din localitate

una de educație fizică

Vești din etapa
Iată ultimele știri despre etapa 

corespondenții noștri.la
ORADEA. Timp de două zile, pe sta

dioanele și terenurile de sport din ora
șul nostru, frumos pavoazate, s-au dis
putat întrecerile ’ etapei regionale a 
Spartachiadei de vară. Descinderea 
festivă a întrecerilor a avut loc pe sta
dionul Metalul.

întrecerile etapei regionale au scos 
în evidentă buna pregătire a sportivi
lor din raioane. Dintre rezultatele obți
nute se detașează aceia realizat de tî- 
uărttl loan Szalla, in vîrstă de 17 ani, 
care a parcurs 100 ni. lifier în 1:09,0

3 temeinică or ganizare a activității sportive
în seara cînd a avut loc reorganiza

ta colectivului sportiv l.C.A.B., niem- 
>rii noului consiliu, an mai zăbovit 
:îtcva clipe după plecarea pardcipanți- 
or Ia ședință. Atît cît să-și string# 
nîinile și să-și promită că a doua zi 
;e vor întîlni pentru împărțirea sarci
nilor, pentru întocmirea planului de 
•nuncă, și, firește, pentru începerea ac- 
fvilății. Chiar de la primul lor con- 
act membrii consiliului colecliyului 
sportiv și-au dat seama că vor pute*  
îmbrățișa întreaga diversitate de as
pecte pe care o prezintă nimica spor
tivă. deoarece toti erau fwtărîți să 
muncească cu însuflețire. Nun' roasele 
propuneri făcute de nieml-rii colectivti- 
hii. inițiativele unor organizatori de 
grupe și entuziasmul cu care au fost 
susținuți de către sportivi au contri
buit apoi la obținerea primelor succese

ORGANIZAREA TEMEINICA A 
ACT1V1TATII ...

...a fost primul ob'ectiv. Cu șatena 
de organizatori sportivi în cele două
sprezece grupe au fost aleși cei mai 
activi dintre membri. Cu ei s a jâctri 
un instructaj special și au fost — ti 
mod deosebit — angrenați în alcătui
rea planului de muncă. Apoi au fost 
ualorificate inițiativele. Prima — și tișq 
cum s-a dovedit cea mai eficace — a 
fost organizarea campionatelor de casă 
la diferite ramuri sportive Tineri și 

i first nici — cu experiență in activitatea

sportivă sau debutanți — au venit pe 
terenurile de sport ale colectivului pen
tru a participa la competiții în calitate 
de concurenți sau spectatori. Cei mai 
mulți s-au înscris apoi in competițiile 
de masă oficiale (Spartachiadele de
iarnă și de vară) fiind definitiv cîști- 
gați pentru activitatea sportivă. Cam
pionatele de casă la șah. tenis de masă, 
volei, natație, fotbal ș.a., s-au bucurat 
de un real succes. La atragerea unui 
mare număr de muncitori și funcțio
nari pe terenurile de sport a contribut 
efectiv si faptul că noul consiliu al co
lectivului s-a îngrijit de procurarea e- 
chipamentului sportiv necesar, de buna 
lui îngrijire șt de asigurarea bazelor 
sportive necesare pentru desfășurarea 
activității. Astfel, baza sportivă a co
lectivului cuprinde un teren de fotbal, 
două terenuri de tenis, un teren de vo
lei și un teren de baschet. In construc
ție se află baza nautică de 
lacului Tai.

Temeinica popularizare a 
colectivului prin afișe, stația
amplificare și ședințe speciale de anun
țare a programului oompetițional, 
precum și judicioasa planificare a an
trenamentelor au fost, de asemenea, e- 
iemen/e importante în obținerea unor 
rezultate frumoase, cu care pe drept 
cuvînt se mindrește astăzi colectivul.

pe inalid

acțiunilor 
de radio-

O PREOCUPARE DEOSEBITA 
PENTRU ANGRENAREA FEMEILOR 

IN PRACTICAREA SPORTULUI 
Angrenarea elementului feminin în 

practicarea sportului a constituit pen
tru consiliul colectivului o preocupare 
permanentă. In întrecerile din cadrul 
Spartachiadei de vară au fost atrase 
numeroase tinere Un succes deosebit 
s-a obținut îndeosebi la volei. Marele 
număr de echipe înscrise la Spartachia- 
dă a determinat consiliul colectivului 
să organizeze o secție de volei. Astăzi 
echipa de volei deține locul 1 in cam
pionatul raional 1 Dar nu numai acesta 
este sportul in care s-au obținut im
portante succese in atragerea tinere
lor. Șahul, tenisul de masă, tenisul si 
alte sporturi sînt astăzi practicate cu 
mult entuziasm de către membrele co
lectivului sportiv l.C.A.B

Șl ACUM DESPRE REZULTATE
887 membri înscriși în U.C.F.S. (față 

de cei trei sute cîți număra colectiva! 
înainte de reorganizare), peste 800 de 
membri cu cotizația la zi (restul au 
restanță o lună și foarte rar doua), o 
activitate competițională remarcabilă 
(mai ales prin continuitate), iată ce a 

obținut co’ectivul sportiv L.C.A.B. prîn- 
tr-o organizare temeinică a activității, 
prin munca neobosită și entuziastă a 
membrilor consiliului colectivului spor- 
tiv! Desigur, mai sînt încă multe de fă

cut, dar aceste realizări ne dau dreptul 
să sperăm la sncese și mai îmbucură
toare într-un viitor apropia’

— Contabilitatea ?...
— L'oi siritem... O clipă numai 

să terminăm un exercițiu care ne 
mai aduce aminte de vechea noas
tră specialitate.

tivă a orașului se menține în me
diocritate, cu toate eforturile acti
viștilor sportivi.

Recent, într-o scurtă vizită fă
cută la Slatina, ne-a atras atenția 
o situație asupra căreia ne vom 
opri puțin. Cum am spus mai sus, 
majoritatea cadrelor care răspund 
de activitatea sportivă în colecti
ve ca și în școli, nu au o califi
care corespunzătoare. Există to
tuși cîțiva profesori de educație 
fizică, care, folosiți fie la colectl-

ve, fie la școlile din oraș, ar pu
tea ridica activitatea sportivă. Atît 
secțiunea de 
tului popular
Consiliul raional al 
se străduiesc însă 
în interesul lor) să 
ceasta problemă. La
află doi tineri absolvenți ai Insti
tutului de Cultură Fizică, 
deci cu o calificare superioară, dar 
care, nu din vina lor, nu sînt 
folosiți acolo unde ar trebui. Unul 
dintre ei, -Emil Constantinescu, 
este... contabil al Sfatului popular 
al orașului, iar celălalt, Ion Popescu, 
ocupă in principal o catedră de 
fizică și
la școala elementară în... comuna 
Curtișoara. De menționat că cel 
doi absolvenți ai ICF-ului, puși 
(anul trecut) la dispoziția secțiu
nii de învățămint a regiunii Pi
tești, s-au prezentat acolo, dar 
nici la Pitești n-au găsit înțelege
rea cuvenită : profesorului de edu
cație fizică Ion Popescu i s-a pro
pus să ocupe o catedră de... istorie 
(?1) în comuna Schitu Greci. A- 
ceasta, cînd la Slatina este o lipsă 
acută de profesori de educație fi
zică...

Cei doi 
am vorbit 
I.C.F. din 
turisit, cu
unor proaspeți absolvenți, 
dorința fierbinte de a-și pune cu
noștințele căpătate în Institut, în 
interesul 
sportive de 
bunătățirea 
lective sau
se cere o rezolvare justă și grab
nică a acestei probleme.

regională a SpartackiaJei â
regionala a Spartachiadei, primite de

întrecînd cu multe secunde pe concn 
renții seniori.

Iată cîteva rezultate:
TRTNTA : cat. 55 kg. — I. Varga (r.

Marghita) ; cat. 61 kg. — I. tlheți
Alesd); cat. 68 kg. — V. Chereji (r... .. .. — A
Moraru (r. Lunca Vașcăului) ; cat. 84 
kg. — C: Ibor (r. Lunca Vașcăului)i 
cat. peste 84 kg. — R. Szarvadi (r. 
Șimleii) ; TIR: fete: Viorica Buda (r. 
Cris) ; băieți: Ioan Danii ska (r. Sa- 
tonta): BICICLETE ORAȘ I-ETE: 1 
Torok (r. Oradea), băieți : 1. Kosza (r 
Oradea), BICICLETE ' SEMl-CURSf. 
FETE: A. Păduraru (r. Șimleu), bă
ieți : A. Sarkozi - - - ■

JLIE

Lunca V așcăului); cat. 76 kg.

(r. Oradea).
(1HIȘA, corespondent

Etapa regională aCONSTANȚA.
Spartachiadei de vară s-a bucurat în 
localitate de un frumos succes. Orga
nizatorii merită felicitări afli pentru 
reușita concursurilor cit și pentru ini
țiativa de a organiza desfășurarea în
trecerilor în diferite centre de raion 
unde activitatea sportivă nu era atît de 
dezvoliată.

Cei măi mulți concurenți au fost în
registrați la întrecerile de atletism or
ganizate la Medgidia. In cadrul acestui 
concurs s-au realizat o serie de rezul
tate promițătoare, cum ar fi: înălțime

e vară
junioare: N. Jurăsctl (Constanța) 1,46 
m. ; lungime junioare: Elena Cristu 
(Constanța) 4,80 in. ; înălțime seniori: 
C. Mircea (Medgidia) 1,72 ni.

Turneul echipelor de oină desfășurat 
tot la Medgidia s-a încheiat cu victo
ria echipei Biruința Niculițel. Dispu
tate la Babadag. întrecerile echipelor 
de handbal au scos in evidență buna 
pregătire a echipelor Știința Hîrșova 
la fete și Șantierul Năvodari la băii ți. 
De altfel, aceste două formații au ș 
ciștigat turneele respective 
campioane regionale.

O bună pregătire au arătat 
ritatea echipelor participante 
cerile de volei. Valoarea acestor for
mații și ambiția cu care ele au luptat 
pentru victorie au determinat ca cea 
mai mare parte a întîlnirilor să se ri
dice la lin bun nivel tehnic. In cele 
din urmă victoria a revenit la băieți e- 
chipei Farul Constanța, iar la jele for
mației Școlii medii nr. 1

Organizate pe lacul Siui-Ghiol, la 
Mamaia, întrecerile de natație au stîr- 
nit interesul miilor de oameni ai mun
cii romîni și străini veniți la odiluui pe 
litoral. Iată-i pe cei patru învingători, 
in "ordinea categoriilor: junioare: S. 
Covaci (Constanța) ; juniori : M. Ru- 
țescu (Constanța) ; senioare : Elena 
Evsei (Tulcea) ; seniori: C. Dobrolă 
(Constanța).

di vetuna

și nmjo
ia intre-

PETRE ENACHE, i 
corespondent regional

Evidențiate cu prile/ul B
H. NAUM egfjuți campioane raionale*



dat 
va de
18 an

aț
ii 

lor

Șl MICII SPORTIVI
POT FI SPORTIVI... MARII

Există oare o limită de vîrs- 
te de la care este accesibilă 
performanța sportivă de talie 
internațională ? întrebarea nu 
poate primi decît un singur 
răspuns : în sport, ca și în alte 
domenii de activitate, valoarea 
nu așteaptă să se adune anii! 
Exemple care să confirme a- 
ceastă afirmație, chiar dacă nu 
pot fi întilnite la tot pasul, sînt 
în orice caz destul de nume
roase. Și nu este puțin lucru 
faptul că printre exemplele de... 
precocitate sportivă se întîlnesc 
destul de des numele unor ta- 
lentați sportivi din țara noas
tră. Este, de pildă, cazul re
cordmanei mondiale la săritura 
în înălțime, maestra sportului 
lolanda Balaș, care a cîștigat 
primul titlu de campioană re
publicană de senioare la vîrsta 
de numai 14 ani. Marika Both, 
talentata înotătoare din Tg. Mu
reș. avea 15 ani cînd a repre
zentat culorile țării noastre la 
Jocurile Olimpice de la Alelbour 
ne. Virsta foarte fragedă n-a 
împiedicat-o nici pe scrimera 
Otga Orban să fie posesoarea 
unui palmares remarcabil: la 
15 ani campioană de junioare, 
la 16 ani campioană de seni
oare și la 17 ani deținătoare a 
medaliei dc
Olimpice de 
să nu mai 
tinatoarea
care era sportivă fruntașă încă 
de pe vremea cînd purta cra
vata roșie de pionier 1

Intilnim asemenea exemple șl 
în alte țări. Boris Spaski, cu
noscutul șahist sovietic, nu a- 
vea decît 16 ani cînd a fost 
selecționat printre participănții 
sosiți din Uniunea Sovietică la 
Campionatele internaționale de 
șah ale R. P. Romîne. Dar el 
era de-acum un șahist „bătrîn": 
cu doi ani în urmă obținuse 
titlul de maestru 1 La 
Olimpice de iarnă, care 
loc în 1952, la Oslo, 
concwrenții probei de 
artistic se afla șt un
de o șchioapă, cu pantaloni 
scurți și foarte cuminte. Nu
mele lui ? Alain Giletti. Nimeni

nu-i dădea o importanța deose
bită decît, dacă vreți, ca un 
subiect original pentru gazetari. 
Alain, la cei 12 ani cît avea pe 
atunci, era cel mai tînăr con
curent al întrecerilor olimpice 
din capitala Norvegiei. El s-a 
comportat foarte bine și, la sfîr- 
șitul competiției de pe patinoa
rul Bislet, 9e afla clasat pe lo
cul 7 dintr-un total de 14 con- 
curenți. Doi ani mai tîrziu, la 
vîrsta de 14 ani, Alain Giletti 
cucerea titlul de campion al 
Europei 1

Natația mondială cunoaște în 
momentul de față drumul as
cendent al celor doi foarte ti
neri înotători australieni : frații 
John și lise Konrads. După cum
se știe, nici John și nici lise 
n-au trecut de 16 ani, dar de pe 
acum în palmaresul lor s-au 
înscris cîteva recorduri mondiale. 
Cunoaștem 
fotbalistului brazilian Pele, care' Și atitudine disciplinată pe 
la vîrsta de 
cunoască o 
tă de mulți jucători cu vechi 
„state de serviciu". Campionul 
olimpic de scrimă Christian d’ 
Oriola, pentatlonistul suedez 
Bjorn Thofett, ca și mulți alți 
sportivi, au demonstrat la rîn- 
dul lor că virsta foarte tînără

File mai puțin cunoscu
din biografia unui mare atl

Volodea crescuse, 
prea erau semne că 
un bun sportiv. La 
cîutărea 84 de kilograme, ] 
înălțime de numai 1,72 m. 
greutate nu tocmai potri 
pentru un tînăr marinar. 
comanda: Drepții — poves 
Kuț — îmi siigeam cît pul 
burta, aproape sft nu mai 
pir! Dar să stai așa, la 
jîrșii, trăgtndu-ți răsuflarea 
se poate, chiar de-ai avea 
mini de oțel..."

Tînărul marinar era obs 
de dorința de a slăbi. A îi 
cat pe rînd cu halterele, cu 
xul, cu vîslitul, cu înotul, 
acul cîntarului seîncăpățîi 
arate peste 80 kilograme...

Iarna venea de timpuriu 1 
cele locwrr. Schiul era unul 
sporturile cele mai îndrăgit 
marinari. Volodea șl-a ani 
de zilele copilăriei, de pr 
sport pe care îl practicase 
sfirșit, începuse să se 
prepie de țelul propus: e 
kilograme ta minus. Așa. 
arăta a sportiv... In primă 
anului 1948, obține primul 
ces : locul I într-un cros 
iitar. Cîteva luni mai t 
înlocuind în ultimul momeli 
urmi din titularii echipei d< 
letisin a garnizoanei sale, 
aleargă prima sa cursă de 
ni. Spre surprinderea gem 
el termină victorios, TTi 
sportiv cunoștea însă firea 
ține din tehnica și tactica 
gărilor, l'n articol despre 
trenamentcle cunoscutul ni 
Nikifor Popov l-a ajutat 
mai îmbunătățeaspă rezu- 
le. Kuț parcurge drumul c 
categoria a IlI-a la I. In 
prezent pentru prim-a oar 
startul campionatelor tmio 
el, strferă 
gere. Este 
antrenorul 
celași care 
smreniația

Iar în 1953, 
Dar ce s-a întâmplat de at 
cunoașteți prea bine...

Puțini au fost, în istoria 
letisniului, sportivii care să 
stirnit, încă de la prima 
apariție în atena internațională, 
vîlva pe care a stîrnit-o Vladi
mir Kuț. Am fost și noi mar
tori, pe stadionul Republicii, la 
„revelația Kuț" și nu vom uita 
niciodată acea extraordinară 
cursă de 5.000 in, de la Jocurile 
.'ițiortive din 1953 în care ne
cunoscutul alergător sovietic cit 
tricou purpuriu era gata-gata 
să-l întreacă pe vestitul Zato- 
pek. După un an de la debutul 
internațional, Kttț devenea cam
pion al 
mondial 
at'etism 
atît de 
lui Vladimir Kuț, l-au urmărit 
cu atît interes rezultatele. încit 
prea puțini s-ati mai întrebat r 
cum a început Kuț să facă 
sport? Cum a îndrăgit el atle
tismul? începuturile atletice ale 
Ini Kuț se confundau, pentru 
cei mai mulți, ev« acea memora
bilă cursă de Ia București. Ceea 
ce nu era de foc. exact pentru 
că în 1953, la prima întîlnire 
cu Zatouek, Vladimir Kuț 
vea 26 de. ani și cîțiva ani 
activitate sportivă.

Prunii pași 
Kuț se leagă, 
re sc, 
satul 
iarnă, 
viei iei 
tre ei 
micul 
în preajmă 

i El și l-a potrivit pe 
iar dintr-un lemn vechi de butoi 
și-a confecționat o a doua tăl
pică. Și a început să alunece 
pe zăpadă, sub privirile admira
tive ale celorlalți copii. „Bine 
înțeles, eu nu pot presupune — 
arată Kuț — că schiul a însem
nul pentru . mine „trambulina" 
către alergare, către recordu
rile mondiale. Dar schiurile au 
trezit în mine dragostea de 
mișcare".

nu este o piedică pentru obți
nerea performanțelor de înaltă 
valoare, cînd există dragoste a- 
devărată pentru sportul prefe
rat, seriozitate în antrenament 

te- 
de

de asemenea cazul

17 ani a izbutit să 
celebritate invidia-

renul de sport și în viața 
toate zilele.

Concluzia acestor rfnduri 
fi decît aceea că atare-

trebuie să-și îndrepte pri- 
către marea masă a co
și tineretului, dornică să 

deosebite,

nu

argint la Jocurile .. 
la Melbourne. Ca I 

vorbim despre pa- 
Cecilia Weinrich,

Jocurile 
au avut 

printre 
patinaj 
băiețaș

Și ca...
...printre compozitorii care 

s-au inspirat din sport se află 
și marele muzician finlandez 
Jan Sibelius? El a compus .ini
mi! Olimpiadei de Ia Helsinki.

... cel mai vechi antrenor 
de box din țara noastră este 
Petre Alexandrescu din Craio
va? La virsta de aproape 70 de 
ani. el conduce încă — și cu 
succes — pregătirile unor tineri 
și falentați pugilișfi din locali
tate.

poate 
norii 
.virile
piilor
obțină performanțe

Cinematografia
La studioul ciiternafcografic ,,A- 

lexandru Sahia‘‘ se Aucrează de 
zor. Operatorii se întorc de pe 
teren cu ,,t-oiba“ plină de i-ina- 
gi-nu, regizorii prelucrează tot 
ace&r. mate>ri3!| la ia%sa de mon
taj, iar sip cecalii știi in aran jametn- 
te muzicale aleg me>tedii suges
tive, pentru a ilustra cal mai bi
ne tema propună.

Datorita am&bili't&ții cbnea^titor 
de a ci, nu ne-a fost prea greu 
sa «aflăm uiti'mele noutăți privind 
cinematografia s-por li vă. No-utăți 
pe care ne grăbim să vi le fa
cem cunoscute :

• Doi dintre operaitouM stadio- 
uliri Andrei Placsinte-r și Ionel 
Zahareartu, s-ao df>plasat ha Mos
cova special pentru a filma în- 
tilnărea de atletism U.ll.S.S. — 
S.U.A. Materialul adus din capi
tala Uniunii sovietice v-a face o 
bieetai 
nu nc 
ou un 
noștri.

un<i ,,ediții speciale" ca<re 
îndciim că este 
mare interes de

așteptată 
sporii vil

echipă condusă 
Er win

de regi-® O ...
zoriți Erwin Szekler des-fâșoairă 
in momentul de față pregătirile 
necesare pentru începerea lucru- 
ini eteetiiv la filmai documentar 
despre Carpații răsir! temi. Este 
vorba de prima realizare dintr-un 
ciclu de fltaie despre munții Car. 
păți. încă un prilej de a admira 
minunatele frumuseți ale pa
triei...

• Regizoarea Marta Meszaros Șl 
echipa sa Ae lucru filmează atcum 
un „subiect" despre tabăra spor
tivă a elevilor de la T<>piîiț>a. Iată 
•deci că printre preocupările de 
ordin sportiv ale studio ului nos
tru de jurnale de acbuclităfți și 
fitlme documentare se află și a- 
ceea privind activitatea sportivă 
a școlarilor.

O Jurnalele sportive au Ingrat 
î n udtomiii ani în traddfi-a $»bu-d te
ului. Anul acesta vom putea ve
dea lunar pe ecrane cite un ase
mene a jurnal. Tn-teresaut este fap
tul că aceste jurnale nu vor o- 
glin-dl numai acUv-itatoa sportivă 
de performanță, ci vor r-e-d-a în 
mod consistent Imagină <ton actV

4 La 15 ani, lolanda Btl- 
i laș sărea înălțimea de 1,50
| metri...

cărora să le asigure o pregătire 
atenta și rațională, nu să caute 
elemente gata formate, pentru 
a scoate rezultate imediate, a- 
ducătoare de efemere satisfacții. 
Și se vor convinge ei în
șiși că nu facem deloc o butadă 
cînd afirmăm cu tontă seriozi
tatea că micii sportivi pot fi 
și sportivi... mari !

Europei și recordman 
la 5000 iii Amatorii de 
de pretutindeni au fost 
uimiți de ascensiunea

și actualitatea sportivă
vltatea sportivă de nuisă. Aceas
tă preocupare este prezentă și ta 
cadrul obișnuitelor Jurnale de ac
tualități (chiar ta jurnalul de 
săptămâna aceasta putem vedea 
cîteva interesante secvențe des
pre o „dnmtaică sportiva* 4 ta co
muna Izvoarele dta raionul Sia- 
Una).

crane tradiționali ele șl apreciatele 
„Magazin sportiv” și „i’otbal-re- 
portaj”. I’euitru » se asigura uin 
progres caUtatHv șl o mal mare 
variolate tematică, pregătirea a- 
cestor două filme a îaiceput încă 
de pe acum.

1n sport ai 
așa cum e 
copilăriei 

a trecut,

a- 
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Fni
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• Studioul „Alexandru Sabia" 
a fost înzestrat de curintd cu un 
aparat de luat vederi sub apă. 
Cu acest apanaj se intewți-oxvează 
filmarea unul spectacol de balet 
sub apă, la realizarea căru&a ur- 
mearză să-și dea conbJtâbuțte echi
pa de înot artistic.

• Educarea sp-ortăviitnr prin 
mijloacele artei cinematografice 
este încă o preocupare de seamă 
a studd&uiter. 
față se 
scenariu 
sa unor 
bal.

In mon&emtiul de 
află în studiu u.n «nuc 
de film satiric la adre- 
vechi năravneri dm fot-

încep ut ud autului viitor,• La
vor fi din nou prezentate pe e-

• Proiectele studioului? Multei 
Ca și ta ailțl ani, se vor filma 
campionatele internaționale <re at
letism. Exiști apoi proî-eeiul unui 
Oecum-eniar despre nllti-r.jsm șl 
alliinăști iniiit-u-lat „Cuceritorii 
înălțimilor”. Este de asemenea 
proliabUâ filmarea campionatelor 
europene de natație de la Buila.- 
pesta și a Bevl-camadei de adetism 
de la Sofia.

I.a măaiurHe luate de studioul 
cinematografie treouie să se a- 
dauge sleădania tovarășilor de M 
Direcția Diifuuării Ffttaielor. A- 
eeast-a pentru a nu se mai repe
ta sitaația dta ennc acesta și din 
anii irecitți, cînd filme cu actl- 
vdtatea sportivă de iarnă, de pil
dă, s-au difuzat ta plină vară.

de anii 
Alexino
nn gnrp ostași 
pe schiuri. T.’r.ma 
i s a rupt wn schi, și 

Voiade«T — rare se alia 
l-a primit în dar. 

măsură, ..

o dureroasă îfi 
totuși remarca 

emerit Nikiforov 
l-a condus apoi 
mondială.

Ia Bucuri
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fltiii dintre sprin
terii noștri s-au pre
zentat foarte slab la 
campionatele repu
blicane de atletism, 
datorită pregătirii 
lor superficiale.

— Adevăr al,
melcule, că iar 
te-a întrecut ie
purele în cursa 
de irieză ?..

— Ce iot trăit- 
vinești? Parcă nu 
știi ce condiții de 
antrenament are 
el?!...
(fhrseti de MATTY)

Scriitorul realist american Er
nest Hemingway este cunoscut 
ca un iubitor al sportului. In 
tinerețe, el a practicat boxul, 
iar astăzi, la 60 de ani, conti
nuă să fie un pasionat turist, 
vii uit or și pescar sportiv. Este 
firesc ca lumea sporirăm să-și 
găsească reflectarea in opera 
scriitorului. Una dintre lucru
rile cele mai interesante inspi
rate din sport ale lui Heming
way este și nuvela „Cincizeci 
de Iritrîne" (a cărei traducere 
in limba romitiă a apărut de 
cur lud in colecția „Meridiane"). 
Nuvela dezvăluie mneavurile a- 
celei mari și odioase afaceri 
care este boxul profesionist in 
America.

Eroul principal al nuvelei 
„Cincizeci d? băfrîne" este bo
xerul profesEic ! Jack Brennan. 
El a trecui de mult de prima 
tinerețe și totuși continuă să 
boxeze. minat de o nestăpinită 
sete de bani. Jack Se pregă
tește pentru. meciul cu Walcott, 
nn adversar puternic, și tînăr. 
Ca loc de antrenament el și-a 
fixat ferma prietenului său 
Danny Hogan. Zilele trec greu. 
Jack e mereu abătut, n-are nici 
o poftă să se antreneze, are in
somnii. In aitmul întâlnirii, ofta
re ta fermă managerul tui Jack, 
John Collins. însoțit de doi in
divizi. In urma întrevederii a- 
uut-ă ca ei. Jack se hotărăște 
să piardă cit orice preț meciul 
și să parieze 50.000 de dolari 
pe adversarul său, Walcott. Ma
trapazlâcul nu-i produce acestui 
jalnic „sportiv" nici un fel de 
remușcări („...Nu-i nici o pun
gășie la mijloc, spâne el., Cum

l-aș putea bate? Și atunci de 
ce să nu fac parale pe cliestia 
asta?...) Jată-rie în ziua meciu
lui. I.a Madiion Syuare frarden 
nu mai este nici un loc liber. 
Cei doi protagoniști urcă pe 
ring. Publicul are impresia că 
et se satntă, că-și urează no
roc unul celuilalt, dar de fapt, 
printre dinții sirinși șuieră în
jură tur de. Sună gongul. cel 
doi își încrucișează mănușile. 
Planul lui Jack era să lovească 
cit va putea in primele repri
ze, tar apoi să piardă, dar fără 
knock-out. Totul s-ar fi petrecut 
conform prevederilor dacă Jack 
nu ar fi avut în față un ad
versar iot atît de corupt ca și 
ci. Iată ce s-a Intim plat in cea 
de a 12-a repriză:

..Walcott se îndreptă spre 
Jack, iiitîndti-se drept la et... 
11 împinse pc Jack îit corzi, îl 
măsură, ft dădu tttia cu slînga 
într-o parte a capului și o di
rectă în corp cît putu mai ta'e 
și atît de jos c.'t se pricepu. 
Trebuie să-l fi lovit cel puțin 
cu zece 
ră. Am crezut că 
să-i iasă ochii din 
bă și căscă guta.

Arbitrul îl dădu
Walcott. Jac*  făcu .
tiiatate. Dac-ar fi căzut, s-ar fi 
terminat cu cei cincizeci de mii 
de dolarî. Pășea ea șl cum 
toate măruntaiele stăteau să-i 
iasă afară.

— N-s 
zîse el. A

Și Jack a cerut să continue 
tupta, tnșetîndu-t pe arbitru 
care, în mod normal, ar ti tre
buit să-f dp-scaltfice pe Walcott.

centimetri sub centu
lui Jack o 

cap. Se hol-

deoparte pe 
cîțiva pași

fost lovitură Joasă, 
fost un accident".

Managerul: Să te lași bătut hm; Șeful a pariat 
pe adversarul tău !

Asar insă, cei doi adversari se 
năpustiră ctrn non imul asupra 
celuilalt, Jack știa acum ce tre
buie să facă: et trimise lui Wal- 
coti o lOLHtură cu dreapta exa< t 
tn local unde acesta îf lovise 
mai înainte, cu mult sub cen
tura. Numai că, de data aceas
ta Walcott n-a rezidai și s-a 
prăbușit. Arbitrii l-au ctrclarat 
pe Walcott învingător prin des
calificarea adversarului-

IndMzii care-t convinseseră 
pe lack să piardă și să pa
rieze o sumă mare pe Walcoti. 
făcuseră același lucru și cu 
Walcott. Victoria tai Jack le-ar 
fi adus tin cîșfig și mai mare..

„Astaeiehil ta care se făceau 
bata, jtfifli pariuri, la Madison

(Desert de Cik Damadi 
Square Garden" spune Hem 
arațf. In realitate nuvela 
arată mai mult decît atât 
roii siirt dominați cu toții 
goana după bani, dupd 
tuială. Pentru ei nu mai 
luptă sportivă einsiită. 
este mult trlmbițatul 
fitay"? Unde sini ideile 
roase, înalle, pe care trei 
să le insufle tnirecerea s, 
tivăP S-a ates praful din fi 
acestea. In lumea lui lari 
a tui W alcott ele au fost 
continuă să fie schimbate 
un pumn de bani. Povestea 
lalată de Hemingway es'e 
pică pentru sportul copita 
domeniu al corupției, necitti 
și afacerismului*

a 
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e>



Performantele micilor
ultimele întreceri de înot pentru 
organizate în cadrul întîlnirii 

raționale Romînia—Polonia, In
Waechter (C.S.U. București) a 

t 50 m. liber în 32,5, depășind 
ouă secunde și o zecime recor- 
epublican deținut de Heidi Rot- 
g, iar Măriuca Rotaru (Rapid 
•ești) a parcurs 50 m. delfin în 
adică cu o secundă și șapte ze

cimi mai puțin decît Maria Both, ve
chea recordmană.

In primul moment poate părea că 
doborîrea unor recorduri republicane 
pentru copii nu reprezintă prea mare 
lucru. In realitate însă, performanțele 
din ce în ce mai bune realizate de cei 
mai tineri înotători constituie cea mai 
elocventă dovadă că natația noastră 
pășește pe calea cea mai justă, că are 
asigurat izvorul viitoarelor performan-

„Contestațiomania"
cetind înir-una din zilele trecute 
de arbitraj ale celor trei cam- 
te de handbal, am constatat cu 
ndere că mania aceasta de a 
da numai de dragul de a face,,, 
stații a căpătat in ultima vreme 

îngrijorătoare in handbal. Din 
e nu avem în țața noastră un 
en general. Am întilnit insă 

izolate care probează concepția 
Itoasă ce dăinuie la unii an- 
i sau conducători de echipe.
campionatul feminin de categoria 
a mai mare parte a echipelor 
tăcut nici o contestație de-a lun- 
ttrecerii, iar altele doar cite una 
s distonant apare față de aceas- 
tație cazul echipei Măgura Codlei 
din cele 22 de jocuri disputat» 
testat șase. înseamnă că la con- 
vii și antrenorul acestei forma
li persistă tendința de a obține 
ite și prin alte ' mijloace deck 
sportive.

gravă este situația — și asta 
ăzut chiar in timpul desfășurării 
•tiției — in campionatul mascu- 

categoria B. Nenumăratele eon
ii făcute — tn marea lor majo- 
formulate pe motive neserioa- 
(doar 6°/a din ele au fost ctști'

Campionatul 
egoriei A la tenis

a patra a campionatului re- 
an de tenis pe echipe progra- 

azi și mîine următoarele me- 
C.C.A. — Progresul București, 

if roșu Orașul Stalin — Con
sul T.C.H. București, Rapid
— Dinamo București, U.T.A.
— Jiul Petroșani, C.S.U. Bucu-
— Știința Cluj.
etapa intermediară de miercuri 
, la Petroșani, formația locală 
i întrecut Știința Cluj cu 11—4.

gate /) au arătat — in schimb, că re
prezintă o serioasă piedică in buna 
desfășurare a muncii organelor federa
ției de handbal. De nenumărate ort 
clasamentele erau modificate, apoi iar 
se revenea asupra deciziei și în. stir- 
șit, cind se părea că totul s-a ter
minat, un nou amănunt schimba 
complet situația. Și astfel, zile, săptă- 
mîni și chiar luni, timpul destul de 
prețios al activului obștesc al federa
ției, era irosit pentru asemenea con
testații, care de care mai „originale".

Ajungînd la obiectul propriu-zis al 
multora din contestațiile făcute, dorim 
să subliniem faptul că atunci cind 
se constată o flagrantă călcare a re
gulamentelor este bine să se facă 
contestație. Dar aceasta nu înseamnă 
să contești, așa cum a făcut spre e- 
xemplu, conducătorul echipei feminine 
Gloria Sighișoara normele de clasifi
care la formația Olimpia București, cind 
se știe că în această echipă activează 
nu mai puțin de 5 maestre emerite 
ale sportului/ Sau, cam au făcut con
ducătorii echipei Petrolul Ploești care 
în meciul cu Știința I.C.F. au contes
tat terenul, pe motivul că o poartă 
era mai ■ înaltă într-un colț ca 2—3 
centimetri.

Noi apreciem că este indicat să se 
facă contestații atunci cind regula
mentul de desfășurare al campiona
tului nu este respectat, dar in nici un 
caz contestația nu trebuie să devină 
un sistem, așa cum s-a dovedit a fi 
pentru unele echipe.

înotători...
țe de talie internațională. Și nu tntîm- 
plător aceste recorduri au fost bătute 
în același concurs în care și junioa
rele Ingrid Rothe și Eva Banfy dobo
rau cîfeva din recordurile de senioare 
ale țării. Doborîrea tuturor acestor re
corduri reflectă un fapt care ni se 
pare deosebit de semnificativ: natația 
noastră a început să-și asigure o bază 
de masă din care se ridică neîncetat

*1 noi elemente foarte talentate, bine do
tate fizicește, capabile să ridice tot 
mai sus valoarea performanțelor. In 
această privință concursurile pentru 
copii constituie cel mai bun prilej 
de stimulare a viitorilor performeri, 
cea mai bună ocazie de a depista și 
de a încuraja elementele talentate- și 
dornice să progreseze.

Azi și mîine, copiii (legitimați și ne
legitimați) vor participa la un nou con
curs care se va desfășura la bazinul 
„Dante Gherman" din Capitală: azi 
de la ora 17: 50 m. liber băieți, 50 m. 
bras fete, 50 m. bras băieți, 50 m. li
ber fete; mîine de la ora 10,50: 50 m. 
fluture băieți, 50 m. spate fete, 50 m. 
spate băieți, 50 m. fluture fete.

iitr-o iruÂntătoare

(for o 1. Ml BAI CA)

poiană a stațiunii Timișul de Sus, copiii salar iuți
lor de la fabrica de țigarete București au „confecționat" un căluț și gustă 
din plin bucuriile jocului. Ca și ei, în multe alte locuri pitorești ale pa
triei noastre/ zeci de mii de copii au posibilitatea să petreacă minunatei» 
zile ale vacanței.

npionatul orășenesc 
: ciclism pe pistă
ninică dimineața la ora 9 conti- 
le velodromul Dinamo din Capi- 
■ampionatul orășenesc de ciclism 
dă cu proba de urmărire indivi- 

In completarea programului se 
>ai desfășura probe de semifond, 
italiană etc.

(c. a.)

— Vă salut!
— Contest/!!

COLlNDlND
Unul dintre masivii cei mai intere- 

sanți este RARAUL, de care vrem să 
vorbim în rîndurile de mai jos. După 
cum veți vedea la fața locului 
numeroase trasee străbat masivul 
de la un cap la altul. Și pentru 
că drumurile din această regiune se 
Întretaie cu cele din Giumalău, le vom 
prezenta și pe acestea.

Punctul central este cabana Rarău, 
de unde se ramifică toate celelalte dru
muri. Așadar, primul drum trebuie fă
cut într-acolo. Goborînd în gara Cîmpu- 
Jung Moldovenesc-Est, avem imediat 
In fața gării un drum care pornește 
spre cabana Rarău. Distanța : 14
km; timp de mers, aproximativ 
4 ore. După cum vedeți, o dis
tanță destul de mare, de altfel, ca 
toate celelalte din această regiune. 
Mergînd pe marcajul indicat de un 
punct roșu, după aproape 2 ore se a- 
junge la Poiana Sihăstriei. De remar
cat că distanța aceasta poate fi parcur
să foarte bine și cu mașina sau cu o 
căruță, deoarece există șosea caro
sabilă din oraș pînă la cabana Ra
rău. Dar, în afară de acesta mai sînt 
Încă trei drumuri care duc la această 
cabană. Primele două necesită a- 
proximativ 4 ore, iar al treilea, 
fiind mai lung (17 km) poate fi par
curs în 5—6 ore. Bineînțeles peisajul 
se schimbă mereu. Urmîndu-se drumul 
marcat cu un triunghi galben se 
trece peste Vîrful Bodea, iar la dis
tanță de o oră se ajunge la Poiana Si
hăstriei. Un alt traseu ne poartă peste

RARAUL Și GIUMALÂUL
dealul Muncelului (1456 m) și peste 
muntele Tihăria (1470 ni). Marcaj: 
bandă verticală albastră.

Cabana vă așteaptă primitoare ! Ea 
va apare, deodată, în fața turiștilor, 
ascunsă după o buză de deal, astfel că 
fiind doar cu 100 m. în fața ei, nu 
poata fi zărită. In imediata apropiere 
Pietrele Doamnei (1647 m.) își arată 
frumusețile și aduc în amintirea trecă
torilor și turiștilor numeroasele legende 
țesute în jurul lor.

Dar să ne continuăm excursiile... De 
la cabana Rarău, în maximum 3 ore se 
poate ajunge la cătunul Zugreni, 
marcaj triunghi roșu. O excursie 
loarte interesantă este cea spre 
comuna Chirii. Plecînd de Ia ca
bană și tirmînd poteca indicată 
cu un punct albastru, după 3 
ore și jumătate se ajunge în a- 
ceastă comună, trecînd pe la schitul 
Rarău. Un traseu marcat cu o bandă 
verticală roșie ne conduce de la caba
na Rarău spre Vatra Dornei. Distanța : 
25 km., care poate fi parcursă cam în 
10 ore. Cu această ocazie pot fi ad
mirate vîrful Giumalău, frumusețea 
Poienii Cunga și Obcina Mică 
De la Vîrful Giumalău îr 4 ore se ajun
ge în comuna Rusca, mergîndu-se pe 
malul pîrîului Rusca. Tot din Giumalău, 
un adevărat nod de drumuri turistice, 
drumul ne poartă spre valea Pufnei (17 

km: distanță ce poate fi parcursă în 6 ore) 
treeîndu-se peste Vîrful Alunul și prin

Poiana Sepe (1427 m altitudine). Acest 
drum este indicat de un punct alba
stru. Din valea Putnei drumul continuă 
spre Obcina Mică, trecînd pe la Poiana 
Ițcâni, unde se ajunge într-o oră și ju 
mă.tate, iar peste alte două ore, la 
punctul terminus al acestui trase» 
Obcina Mică. Un triunghi roșu ne in
dică drumul.

Dar nu numai acestea sînt singurel» 
excursii care pot fi făcute în regiune» 
Rarău—Giumalău... Lăsînd la o parte 
splendoarea unei excursii cu plutele pe 
Bistrița, vom mai nota o excursie mai 
scurtă: la Vîrful Bărnărel, plecînd de 
la Vatra Dornei. O bandă verticală al
bastră ne conduce acolo în trei ore.

Revenind la cabana Rarău, de aici se 
poate ajunge la Slătioara, con- 
dttcîn'dtt-ne după marcajul însem
nat cu un triunghi roșu și trecînd 
pe la Vîrful Rarău (o oră și jumătate 
de mers), Muntele Todirescu și Pădu
rea Seculară (încă 2 ore). Un ultim 
traseu: însemnat cu o bandă 
verticală galbenă:, de la Poiana Ițcani 
la vîrful Giumalău (9 km), unde se 
poate ajunge în 3 ore și jumătate.

După cum se vede, nenumărate sînt 
traseele la îndemîna turiștilor care se 
avîntă pe aceste meleaguri. Și bine- 
înțe’es dacă aveți o busolă, un alti- 
melru și o hartă mai precisă, puteți 
merge singur pe cărări puțin umblate, 
poate mai frumoase chiar decît cele 
pe care vi le-am descris n< I

MIRCEA TUDORAN

nportanța cotizării la zi pe car- 
tetele de membru al U.C.F.S. este 
ideajuns de binecunoscută fie- 
activist sportiv, fiecăruia dintre 
de mii de tineri și vîrstnici

activează în colectivele sportive, 
amintim insă pentru că mulți
: aceștia consideră că se pot de- 
mulțumiți dacă și-au însușit așa 

se cuvine doar „teoretizarea" a- 
probleme, deosebit de princi- 

Chiar dacă nu se străduiesc prea 
pentru ca acest important obiec- 

ă fie realizat! Chiar dacă ei în- 
uită să-și . plătească cotizațiile 

ive I Exemplele, în această direc- 
sînt numeroase și ele se referă 
umai la sportivi, ci și la activiști 
onsiliile colectivelor, din comisiile 
amură de sport și chiar la cei 
consiliile regionale, raionale și 
nești U.C.F.S.
e drept, în acțiunea de încasare 
tizațiilor au fost obținute multe 
rări care oglindesc entuziasmul și 
oștea maselor de sportivi de a în- 
și pe această cale legătura lor 
rganizația sportivă din care fac 
, de a contribui la realizarea 
fonduri care să fie folosite pen- 

ridicarea de noi construcții spor- 
moderne etc. Intîlnești în multe 

:tive sportive din Sibiu, Ploești, 
I, Constanța sau Iași, oameni care 
igrijesc în fiecare lună să-și achi- 
otizația și care îți arată cu mîn-

Probleme ui ofdînea zilei

Mai multă preocupare pentru munca 
de încasare a cotizaților

drie carnetul de membru al U.C.F.S. 
Unele metode folosite de colective 
sportive cum sînt cele din Oradea, 
Bacău, Suceava și altele, au arătat 
că se pot obține succese din cele mai 
frumoase atunci cînd se desfășoară 
o intensă muncă propagandistică în 
jurul, acestei acțiuni, cînd sînt orga
nizate întreceri între secții, cînd pro
blema cotizațiilor nu este lăsată spre 
rezolvare doar în seama responsabilu
lui financiar al colectivului sportiv. 
Dar, aceste succese sînt departe de a 
fi satisfăcătoare.

M ișcarea de cultură fizică și sport 
din țara noastră și-a fixat ca 
obiectiv central în activitatea sa 

înscrierea, pînă la sfîrșitul anului, a 
unui număr de 2 milioane de membri 
în U.C.F.S. Cifrele raportate de regi
uni arată că pînă la începutul lunii 
iulie, mai bine de 1.345.000 oameni ai 
muncii de la orașe și sate au com
pletat adeziunile pentru înscrierea în 
U.C.F.S. Această cifră comportă de
sigur o serie de concluzii care pri
vesc ritmul încă nesatis{ăcător în care 
se desfășoară acțiunea de înscriere in

U.C.F.S. Dar, să ne oprim la proble
ma cotizațiilor sportive. In primul 
rînd este necesară o precizare: mem
brii înscriși trebuie să fie și cotizanți. 
Firește, doar atunci tînărul sportiv de
vine cu adevărat membru al U.C.F.S. 
Sînt oare toți cei 1.345.000 oameni ai 
muncii înscriși în U.C.F.S. membri 
cotizanți ? Acestei întrebări nu i se 
poate da astăzi un răspuns afirmativ. 
Majoritatea colectivelor sportive a-au 
mulțumit să realizeze un număr oare
care de înscrieri și apoi s-au dezinte
resat complet de încasarea cotizațiilor. 
Așa se face că din cei 1.345.000 în
scriși pînă la 1 iulie 1958 numai 
467.535 sînt și membri cotizanți. Cei
lalți au completat doar adeziunile sau 
posedă carnetul de membru al 
U.C.F.S., dar n-au achitat cotizația 
nici, măcar pe o lună, deși ne aflăm 
în cel de al doilea semestru al anu
lui. Să ilustrăm această situație și prin 
alte cîteva cifre. Astfel, în regiunea 
Constanța figurează în evidență 49.158 
membri. Cotizații au plătit însă nu
mai... 7.183. Situații asemănătoare pot 
fi întîinite și în alte regiuni: Iași 
(57.839 înscriși — *4.117  colizanfii,
Galați (84.546 înscriși — 26.329 coti

zanți), Timișoara (101.198 înscriși — 
44.924 cotizanți), oraș București 
(143.469 înscriși — 60.505 cotizanți) 
etc.

★

Gravele lipsuri care dăinuie în 
acțiunea de încasare a cotiza
țiilor se datoresc în primul rînd 

consiliilor colectivelor sportive și con
ducerii cluburilor sportive care — 
în majoritatea cazurilor — nu acordă 
importanța cuvenită acestui obiectiv. 
Nu o dată se întîmplă ca membri ai 
consiliilor colectivelor sau ai condu
cerii cluburilor sportive să nu fie nici 
ei membri ai U.C.F.S. cu car
net și cotizațiile achitate la zi. Același 
lucru se poate spune și despre nume
roși sportivi fruntași care activează în 
diferite campionate republicane sau 
fac chiar parte din loturile reprezen 
tative ale țării. Este o sarcină deose
bit de importantă a federațiilor și a 
tuturor organelor U.C.F.S. să ia mă
surile corespunzătoare pentru schim
barea grabnică a acestei stări de Ju 

cruri. Grav este și faptul că cele mai 
multe colective sportive nu folosesc 
sprijinul organizațiilor de partid și nu 
desfășoară o muncă de colaborare cu 
organizațiile U.T.M. și cele sindical» 
ci se mulțumesc să rezolve problema 
încasării cotizațiilor prin acțiuni for
male sau... așteptînd la sediu ca tine
rii sportivii să-i caute pentru a le achi
ta cotizațiile. Munca de încasare a 
cotizațiilor este slab organizată și de 
aceea mulți sportivi — mai ales !n 
marile întreprinderi — nu știu cui și 
cum trebuie să achite cotizația.

Acțiunea de încasare a cotizați
ilor sportive rămîne în continu
are imul dintre cele inai impor

tante obiective ale mișcării de cultură 
fizică și sport din țara noastră și ac
tiviștii sportivi sînt chemați să mun
cească cu toată hotărîrea pentru a-i 
asigura succesul cuvenit Eliminînd 
lipsurile prezente încă, desfășurînd o 
intensă muncă pentru încasarea coti
zațiilor, folosind cit mai larg spriji
nul organizațiilor de partid, al orga
nizațiilor U.T.M. și sindicale, activiștii 
sportivi din țara noastră vor aduce o 
importantă contribuție la realizarea 
principalului obiectiv al mișcării de 
cultură fizică și sport: 2 milioane de 
membri activi, de membri cotizanți.

DAN G1RLEȘIEANU,



însemnări eu tile... Tineretul asaltează pozifiile fruntașe
Va *ă  zică, «e poate!

Concursul Pronosport nr. 31 din 
3 august, care se închide astă seară 
în provincie și niîine la ora 12 în 
Capitală, cuprinde nieciiir- din „Cupa 
de Vară" a R.P. Ungare. La această 
competiție participă echipe de catego
ria B, cu care majoritatea paiticipan- 
ților au făcut cunoștință la concursu
rile anterioare, astfel că pot analiza 
mult mai ușor posibilitățile fiecăreia. 
In formă buna se altă echipele «Orosz- 
lanyi Banyasz, Vaci S. E., Szekesleher- 
vari Vasas din seria l-a si Magyar 
Panuit, Trakfor^yar și T.V.E. III din 
seria II-a, clasate pe primele locuri.

In general, meciurile care se dispu
tă la Budapesta sînt echilibrate și 
orice rezultat este posibil. în schimb în 
întîlnirile care se dispută în provincie, 
echipele gazdă au prmia șansă. Trecînd 
în revistă programul jocurilor de la 
concursul nr. 31 din 3 august a.c., 
ori'r.a sarsă se pare că o au echipele : 
Vaci S. E., Oroszlanvi Banyasz, Sze- 
kesfehervari Vasas, Kobanvai Lombik, 
T.V.E. III, Traktorgyar și Josefvari 
Szallitok. Nu sînt excliise nici rezul
tate „surpriză", a căror urmare să fie 
din nou premii mari, așa cum au mai 
fost și la alte concursuri desfășurate 
de curînd.

—- Plata premiilor 'a concursul Pro
nosport nr. 30 din 27 iulie continuă 
«ă se facă in Capitală asM’i după a 
miază, începînd de la ora 17 la agen- 
țirc proprii raionale Loto '-onosnort 
în raza cărora premiații și-au depus 
buletinele.

Faptele sînt cunoscute. In finala 
«bei de 100 m. de la campionatele 
publicane de atletism din acest an, 
ci un alergător n-a reușit să co- 
>are sub 11 secunde. Drept urmare, 
roul F.R.A. a hotărît scoaterea din 
tul republican a cîtorva atleți vechi 

înlocuirea lor cu elemente tinere, 
uminica trecută, concurînd pe pista 
; totul improprie a stadionului 
'ractorul" din Orașul Stalin, aceiași 
leți au obținut: Stoenescu 10,8 sec., 
op, Kadar și Prisiceanu 10,9 sec. 
iță deci că, dintr-o dată, toți cei 4 
rinteri vizați <le hotărîrea Federa- 
:i au reușit ceea ce nu obținuseră 

întregul sezon, să alerge sub 11 
cunde.
...De unde se vede cît de dăunâ- 
are este pentru sportivii fruntași 
>ala pe care am numi-o „senato- 
imttl de drept". Pentru că, fără 
scuție, performanțele de duminica 
«cută nu sînt numai semnul unei 
uște reveniri în formă. De data a- 
asta, sprinterii AU VRUT să alerge 
te, au avut AMBIȚIA să arate că 
uși se poate conta pe ei. Iată e- 
:tttl educativ al măsurii luate d« 
R.A.

Triatlon triatlon

Frate mai mic al pentatlonului mo
rn, triatlonul se compune din ur- 
Itoarele trei probe: tir cu arma 
ort (20 de focuri de la 50 m), 
>t (200 m în orice stil) și cros 
1)00 m.) Am repetat aceste lucruri 

știute — pentru a ilustra cît de 
cesibil este acest sport. Orice pur- 
or al insignei G. M. A. gradul II 
u chiar gradul -J, orice spor- 

cu cît de mici pretenții la multila- 
•alitate are posibilitatea să efec- 
«ze în bune condițruni un triatlon. 
Area deci justificată introducerea

Epilog la meciul de șah R. P, R.-R. P. Polonă

3 impune cu hotarlre îmbunătățirea muncii 
educative in rîndul tinerilor șahiști

In amintirea iubitorilor Șahului va 
inui multă vreme surprinzătoarea 
rîngere suferită de echipa noas- 

reprezentativă în fața for- 
iției Poloniei. Și poate nu atît 
>rul sever cu care am fost între- 
i i-a impresionat pe toți aceia care 
lose valoarea reală a șahului nos- 
, ci, mai mult, calitatea scăzută a 
ului prestat de unii dintre cei mai 
îri și mai talentați echipieri ai for- 
ției R.P.R.
luni a fost posibil ca Pavlov, 
inciu, Negrea, revelații ale ultimu- 
campionat republican, să nu rea- 

;ze nici măcar 50 Ia sută din 
icte în fața unor jucători pe care, 
' lună înainte îi dominaseră la
ești? Cum a fost posibil ca Stan- 
de pildă, jucător care în finala 

rpionatului țării a dovedit că are 
nate cunoștințe tehnice și tac- 

să piardă în mod lamentabil un 
d pe care (normal) trebuia să-l 
ige în cîteva mutări?
r fi ridicol să acuzăm lipsa de 
gătire teoretică (știut este faptul 
șahiștii noștri, chiar și c.ei tineri, 
un bagaj de cunoștințe foarte bine 

la punct) și cu atît mai muh 
ul.
auza slabei comportări a acestor 
ri șahiști trebuie căutată în altă 
e. Lipsa de disciplină, nesocoti- 
spiritului de echipă,. a îndrumării 
jucătorului lotului și a căpitanu- 
echipei, punerea mai presus de 
•esul colectiv a unor meschine în- 

■Șe personale, au făcut ca Pavlov, 
iciu, Negrea să nu poată obține 
erformanță pe măsura oosibilită- 

lor
timpul recentei deplasări în Po- 

i ei au încălcat flagrant și în 
tate rînduri programul pe care 
stabilise echipa. Au avut nejus- 
ate întîrzieri și absențe la ședin- 
tehnice ale echipei, nu și-au în- 

init obligația elementară de a a- 
,a cu toată seriozitatea partidele 
rupte, pentru a găsi — la re- 
: — cele mai bune căi de joc. 
nenea fenomene negative nu se 
rvă pentru prima oară la uni' 
e tinerii noștri jucători. Intr-un 
it nu prea îndepărtat maeștrii 
aer, Szabo, Mititelu, candidatul 
naestru Soos ș. a. au avut aba-' 
de. la disciplină. Aceasta demon- 
ză că munca educativă se deș
iră încă slab în rîndul șahiști- 
că nu este acordată suficientă 
ie unor, probleme atît de im- 
inte ca educarea spiritului disci- 
i, al moralei sportivului de tip 

al simțului de răspundere, al 
astei față de colectiv.
oul federal a hotărft să-î sanc- 
ze pe Pavloy, Stanciu și Negrea 

unui concurs republican de triatlon în 
calendarul central intern. In raioane 
șl regiuni urmau să se desfășoare fa
zele preliminare pentru desemnarea 
partlcipanților la finala de la Craio
va (25—27 iulie). Dar majoritatea 
consiliilor regionale U.C.F.S. au igno
rat acest concurs. Doar 6 regiuni 
(Craiova, Oradea, Ploești, București, 
Baia Mare și Bacău) și-au trimis e- 
rhipele la finală. Pentru unele din a- 
ceste echipe, participarea a fost însă 
pur formală. Regiunea Bacău, bună

oară, a trimis 3 atleți care au „reu
șit" să obțină 0 puncte atît la tir cît 
si la înot. Echipa orașului București 
a sosit la finală cu o zi întîrziere 
(le-a fost greu, se pare, tehnicieni
lor de la consiliul orășenesc U.C.F.S. 
să afle data exactă a întrecerii...). 
Așadar: ignorare totală + forma
lism + neglijență. Or fi astea 
noii» „probe" ale triatlonului ?...

O actualitate ...veche I
Cu clteva săptâmîni în urmă remar

cam inițiativa comisiei de propagan
dă a consiliului orășenesc U.C.F.S. 
București de a amenaja într-un loc 
central al Capitalei (peste drum de 
cinematograful „Patria") un panou 
cu fotografii din viața sportivă a o- 
rașului. Trecînd deunăzi pe acolo am 
constatat, însă, cu surprindere că pa
noul își păstrase intact conținutul. 
Evenimentele sportive la care se re
feră fotografiile s-au petrecut cu mai 
bine de 6 săptămîni în urmă. Nu cu
noaștem ce „stagiu" au hărăzit ini
țiatorii acestui panou fiecărui grupaj 
de fotografii. Dar dacă au intenția 
să mențină fotografiile neschimbate 
cu lunile, atunci mai bine să se lase 
păgubași. Principala calitate a unui 
panou cu fotografii din viața spor
tivă trebuie să fie ACTUALITATEA. 
Dar o actualitate cu adevărat... ac
tuală 1 

pentru gravele abateri de la disci
plină comise în timpul meciului de 
șah cu R. P. Polonă. Astfel, Mircea 
Pavlov și Traian Stanciu au fost 
acoși pe timp de un an din lotul 
R.P.R. (cu începere de la 1 august 
1958). In toată această perioadă ei 
nu vor putea face parte din nici o 
echipă care susține intîlniri interna
ționale. Aceeași sancțiune, pe o pe
rioadă de 6 luni, a fost dictată și 
împotriva lui Adrian Negrea.

Fără îndoială că, hotărîrea federa
ției este întrutotul justificată. Dar, a 
considera că, numai dictînd aceste 
sancțiuni se și rezolvă problema e- 
ducației sportivilor ar fi o mare gre
șeală. Trebuie concentrate toate efor
turile spre această lungă, migăloasă, 
dat atît de importantă activitate, în 
colective și cluburi. Acordîndu-se a- 
tenție și grijă problemei educației 
vom putea să ridicăm la un înalt 
nivel conștiința tinerilor sportivi, fă- 
cînd ca asemenea aspecte negative 
ca cele arătate de noi să nu se mai 
repete. VALEXIU CHIOSF

Nu știm să mai fi existat un al doilea sezon atletic, ca acesta al anu
lui 1958. în care asaltul tineretului sore pozițiile fruntașe ale diferitelor 
specialități ale acestui sport să se fi desfășurat cu atîta vigoare și ener
gie, în proporții de masă.

Din zecile de mii de tineri și ti nere care au îndrăgit atletismul și 
care și-au consacrat o bună parte a preocupărilor lor învățării metodice 
a exercițiilor atletice, foarte multi au impresionat prin talentul lor. prin 
tenacitate și dîrzenie. prin dorința lor de a reuși rezultate cît mai bune.

Toate acestea sînt oglindite cu fide
litate de tabelele de performanțe ale 
celor mai buni atleți juniori și chiar 
și de tabelele celor mai buni 10 atleți 
ai țării. Primele tabele, ale juniorilor, 
arată o creștere generală a rezulta
telor înregistrate la majoritatea pro
belor și cuprind foarte multe nume 
noi. Aceeași situație îmbucurătoare

MIRCEA STEI.X

este reflectată și de tabelele celor mai 
buni 10 atleți ai țării, în care apar 
din ce în ce mai multe hume de ti
neri atleți. Astfel, la triplu salt Mir
cea Stein a reușit în acest an 15,24 
m (la 15 cm de recordul de seniori 
al R.P.R.), performanță cu care ocupă 

primul loc între specialiștii probei. 
Trebuie sa adăugăm că el este și 
singurul atlet junior care a îmbrăcat 
în acest an tricoul de campion al 
Republicii noastre. Tot el — dar și 
Valeria Jtircă — au sărit peste 7 me
tri la lungime (Stein 7,01 m; Jurcă 
7,02). Este pentru prima oară în 
istoria atletismului nostru cînd doi 
atleți juniori au obținut performanțe 
de peste 7 metri. Valeriu Jurcă este 
în același timp specialist și în pro
bele de garduri. In cadrul meciului 
cu juniorii unguri și bulgari, el a 
cîștigat proba de 400 m garduri cu 
un rezultat excelent: 55,0 sec. Un alt 
tînăr, arădeanul Ion Marconi, a reușit 
și el pe 400 m garduri 56,6 sec. 
Desigur un rezultat promițător. Ambii 
au realizat un frumos progres în acest 
sezon. Anul trecut ei realizaseră 56,4 
(Jurcă) și 58,8 (Marconi). Studen
tul Ștefan Pernecki, de la I.M.F. Tg. 
Mureș, a devenit de pe acum unul 
dintre cei mai buni aruncători ai 
țării la greutate și disp. Rezultatele 
sale: 14,99 tn (14,16) și 46,09 m 
(45,14) — în paranteze am trecut 
rezultatele din 1957 — sînt remarca
bile și-l recomandă pe acest tînăr

*

onospori
UN PREMIU DE 250.OÎX) LEI 

' A FRONOEXi’RFS

După cum se știe, la concursul Pro- 
noexpres nr. 23, participantul Daniel 
Aurel din Orașul Stalin a întrunit con
dițiile pentru a cîștiga premiul II cb 
ținînd astfel un prenru în valoare de 
214.268 lei.

In urma omologării variantelor de
puse la concursul Pronoexpres nr. 28 
din 30 iulie, s-a stabilit că nici o va
riantă nu a obținut premiul de cate
goria 1. Conform regulamentului se 
reportează pentru, concursul Pronoex
pres nr. 29 cu tragerea din urnă 
miercuri 6 august suma de 250.000 lei 
pentru categoria I.

Premiul de categoria II-a în valoare 
de 250.000 lei a revenit participantu
lui Popescu F. Gheorghe din Pucioa-
sa, pe un buletin de 9 lei

Categoria IlI-a
21.036 lei fiecare.

: 8 variante a cîte

Categoria IV a : 
2.027 lei fiecare.

83 variante a cîte

Categoria V-a : 540 variante a cîte
311 lei fiecare.

Categoria Vi a: 1.690 variante a 
cîte 99 lei fiecare.

Fond premii 1.173.155 lei.
— Plata premiilor la concursul Pro- 

no' xpres nr. 28 din 30 iulie se va face 
luni 4 august cu începere de la ora 17

ale atletismului nostru...

ca o autentică speranță a atletismu
lui nostru.

Rezultate frumoase ati mai înregis
trat în decursul acestui sezon și alți 
juniori: Elod Kineses (11,0 pe 100m), 
Mircea Zahaichievici (11,0 pe 100 m). 
Stan Nițu (1.1,0 pe 100 m și 50,4 pe 
400 m De notat că abia în acest an 
el a început să participe la cursa de 
400 ml), Ștefan Bercszaszi (1:56,5 pe 
800 m), Zoltan Jaroszievici (1:58,6 
pe 860 m), Cornel Porumb (1,93 m 
la înălțime), Grigore Marinescu 
(1,90 m la înălțime), Șerban Cio
chină (14,51 m la triplu salt), Ernest 
Rabinovici (13,60 m la greutate> Eu
gen Ducu (1,84 m la înălțime) etc.

O situație identică poate fi remar
cată și în probele feminine, în care
— mai ales în alergările de viteză
— asaltul tinerelor atlete este cu to
tul remarcabil. Crista Makasy (12,4 
pe 100 m și 25,6 pe 200 m), Ileana 
Ztlli (12,5 și 26,4), Emese Kineses 
(12,6), Anelise Drotleff (12,7), Wal- 
traute Klimen (60,2 pe 400 m și 
2:18,9 pe 800 m), Karin Artz (12,1 
pe 80 m g), Maria Paduraru (12.2 
pe 80 m g) și Adelaide Eisindler 
(12,3 pe 80 m g). Viorica Belmega 
(5,54 m la lungime), Astrid Krammer 
(1.53 m la înălțime), Karin Gundisch 
(1,52 m), Rodica Voroneantt (1,51 m). 
Aurora Mihăilescu (1,48 m). Ileana 
Stoica (12.19 m la greutate), Liliana 
Sanca(12,lT m). Anca Gurău, fruntașă 
la învățătură și prima purtătoare a In
signei de atlet școlar, a obtinut 11.96 
m la greutate. Olimpia Cataramă a 
aruncat discul la 40.75 m (35.39 m 
tn 1957), iar la suliță Lindacher a 
înregistrat în acest sezon 41,14 m 
(34.15 m în 1957) etc

După cum prea bine se poate ve
dea, avem de-a face cu talente auten
tice de la care putem aștepta cu toată 
încrederea performanțe din ce tn ca 
mai bune, care să contribuie efectiv 
la ridicarea nivelului general al spor
tului atletic din țara noastră. Dar 
creșterea aceasta a rezultatelor celor 
mai buni sportivi din actuala gene
rație a juniorilor noștri este o pro
blemă care nu poate fi soluționată 
numai... așteptînd! Ea poate și tre
buie să fie serios influențată în bine 
de către antrenorii și specialiștii 
noștri. Avem datoria să-i ajutăm pe 
acești tineri atleți și pe încă mulți 
alții să-și însușească procedeele teh 
nice cele r ai avansate, să-i învă
țăm să se comporte cît mai bine, să 
lupte din răsputeri pentru victoria 
culorilor colectivului din care fac 
parte, să-i educăm în spiritul patrio
tismului fierbinte și al internaționa
lismului pro'etar, să-i ajutăm să de 
vină oameni întregi, cetățeni con- 
știenți, luptători activi pentru con 
struirea socialismului.

la agențiile proprii raionale Loto-Pro- 
nosport în raza cărora premiații și-au 
depus buletinele.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT nr. 32

ETAPA DIN 10 AUGUST 195S

I. Dtikla Praga—Slovan Bratislava 
(Camp. R. Cehoslovace)

II. Tatran Preșov — Ruda Hvezda 
Brno (Camp. R. Cehoslovace).

III. Dvnamo Zilina—Spartak Sta- 
finorad Praga (Camp. R. Cehoslovace).

IV. Spartak Trnava—Banik Ostrava 
(Camp. R. Cehoslovace).

V. Dukla Pardubice—Jednota Ko
sice (Camp. R. Cehoslovace).

VI. Oroszlanvi Banyasz—Vaci S.E. 
(C.una de Vară R.P. Ungară).

VIL Szekesfehervari Vasas—Petofi 
Budapesta (Cupa de Vară R.P. Un
gară).

Vili. Elore Budapesta — V.K.S.E. 
(Cupa de Vară R.P. Ungară)

IX. Delbudai Spartac.us —Kobanvai 
Lombik (Cupa de Vară R.P. Ungară).

X. Pereces—Hatvan (Cupa de Vară 
R.P. Uimară).

XL Aîiskolci M.T.E.—Bukkaljă (Cu
pa de Vară R.P. Ungară).

XII. Egyetertes — Kecskemet (Cupa 
de Vară R.P. Ungară).

— Rezultatele meciurilor din progra
mul concursului Pronosport nr. 31 vor 
fi cunoscute mîine scară la ora 21.

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

Dar cu toate succesele înregistrate^ 
problema creșterii juniorilor nu a lost 
rezolvată încă pe măsura așteptărilor, 
pe măsura condițiilor noi de activi
tate create de statul nostru democrat- 
popular. Numărul tinerilor de la <»- 
rașe și sate, care practică atletismul 
este încă foarte mic.; nil toți profe
sorii de educație fizică din școli sa 
ocupă ca elevii lor să papticipe cu 
regularitate la întrecerile de atletismj 
comisiile de atletism orășenești, raio; 
na’.e și regionale organizează mult 
prea puține competiții pentru tinerii 
începători (iată de pildă, comisia d» 
atletism a orașului București, care nu 
a mai organizat de foarte mult timp 
nici un concurs de acest fel): antret

ILEANA ZILLI

norii de atletism deși au primit în
drumări concrete din partea colegiului 
central al anirenorilor ca să lucreze 
și cu un număr de 15 juniori, to
tuși nu toți au înțeles această reco
mandare și nu au pătrund în școli, 
în uzine și în fabrici și la sate să 
recruteze pentru atletism elemente 
noi; nu toate stadioanele sînt puse la 
dispoziția școlilor, deși ex'stă în acest 
sens dispoziția Consiliului Genera! al 
U.C.F.S

Federația romînă de at'etism are 
datoria să cerceteze cu toată atenția 
multiplele aspecte ale problemei ju
niorilor și a tineretului și colaborînd 
strîns cu Direcția educației tineretu
lui școlar din M.I.C. și cti organele 
II.T.M să treacă la r z Ivan*?  avea-' 
tor chestiuni.

[
ROMEO VI1ARA ’

Clujul găzduiește întrecerea 
pentailoniștilor pentru titlurile 

de campioni republicani
Pentatloniștii noștri se atlă in 

preajma celei mai importante compe
tiții interne a anului: campionatele 
republicane. Timp de cinci zile, dife
ritele baze sportive ale Clujului vor 
găzdui întrecerile celor 18 concurenți 
care luptă pentru titlurile de cam
pioni ai țării, individual și pe echipe.

In acest an, activitatea pentalloniș- 
tilor noștri a fost mai bogată ca ori- 
cînd. După cîteva concursuri de veri
ficare și „Cupa Primăverii", desfășu
rate la începutul sezonului, au urmat 
întîlnirea de la Sopot cu reprezenta
tivele Poloniei și, cu cîteva săptă- 
nuni în urmă, concursul internatio
nal al R.P.R.

La Cluj, pentatloniștii au posibili
tatea să confirme rezultatele bune 
obținute în acest sezon. Lupta pen
tru întîietate se anunță deosebit de 
interesantă. Dumitru Țintea, campio
nul țării în 1956 și 1957, este și de 
data aceasta pretendentul nrindpal, 
dar va avea adversari puternici în 
Dan Ionescu, Hrisiti Lichiardopol, Wil
helm Roman. Dintre cele 6 echipe 
participante: C.C.A. 1 și ’1, Voința 
1 și II, Recolta și Progresul, cea mai 
omogenă și mai bine pregătită este 
actuala deținătoare a titlului (C.C.A. 
I), care în componența: D. Țintea, lo-' 
nescu, Lichiardopol, are toate șansele 
să reediteze victoria din 1957.

Primele probe ale campionatului 
sînt august: călăria (terenul Insti
tutului Agronomic la Mănăștur); 4 
august: scrima (sala Armatei).



Intre 20 și 2o septembrie se va 
’desfășura la Leipzig Prima. Sparta
chiada internațională a armatelor 
frățeștii. Sub lozinca „Pentru pace 
și prietinie între toate popoarele", 
sportivii militari fruntași din țările 
care construiesc socfalismul' și din 
Uniunea Sovietică, se vor întrece în 
concursuri de un îiurit nivel tehnic, 
aditeînd tară îndoială o contribuție 
de mare preț la dezvoltarea șr întă
rirea legăturilor între armatele fră
țești, dernonstrînd totodată importan
tul rol al pregătirii ii/.iee și sportive 
ca mijloc de instruire și educare a 
militarului de tip nott

Prin valoarea participanțiîor șl am 
ploarea întrecerilor, Sparb.chinda in
ternațională a armatelor frățești se 
înscrie printre cele mai de seamă e- 
veuirnente sportive internaționale. In 
cadrul Spartachiadei vor avea loc în
treceri de atletism, gimnastică, nata- 
ție, fotbal, baschet, box, haltere, hand
bal. pentatlon modern, itipie și o 
probă specifică: poliatTomil, care cu
prinde întreceri de tir (armă Geco 
150 m. 10 cartușe, poziția culcat), 
grenadă (aruncare de precizie la 
punct fix), pista militară cu obsta
cole.

La Leipzig și în celelalte centre în 
care se va desfășura Spartachiada 
se fac intense pregătiri organizato
rice, menite să asigure perfecta des
fășurare a întrecerilor. La Kparta- 
cliiadă vor participa numeroși spor-

0 măsură menită
să întărească disciplina 

in rindul rngbiștiier
Intr-o ședință de analiză cu secția 

Sa de rugbi, conducerea clubului Di- 
luwio a constatat că în ultimul timp 
jucătorul Alexandru Alexandrescti 
s-a făcut vinovat de abateri de la 
morala și conduita urnii sportiv de 
«P nou. In consecință, conducerea 
Clubului ne^a adus la cunoștință că 
a hoiărît — în privința tui — urmă
toarele sancțiuni.: 1. Suspendarea de 
la activitatea competițioitală internă 
pe timp de trei luni, 2. Interzicerea 
participării la jocuri internaționale pe 
timp de un an.

Sîntem convinși că această măsură 
va contribui la întărirea disciplinei 
aht în cadrul secției de rugbi, cît și 
în celelalte secții ale clubului Dir.atuo 
și va fi totodată un îndemn și pentru 
celelalte cluburi și colective sportive 
de a combate i toată tăria abaterile 
de la disciplina sportivă, acolo unde 
ele se ivesc.

In Capitală
Azi

SPARTURI NAUTICE. Lacul Sna- 
gov („Matul tăiat") de la ora 9 și 
16: concursul republican de caiac-ca- 
noe pentru categoriile a ll-a, a IH-a 
și sportivii nectasiffcați.

TENIS. Terenurile Progresul (Dr. 
Staieovici) ora 16: C.C. A. — Progre
sul București, terenurile Politehnica : 
ora 15: C.S.U. București — Știința 
Gini (ambele meciuri au loe în ca
drul campionatului categoriei A).

SPORTURI NAUTICE. Lacul Sna 
gov („Matul tăiat"), dc la ora 9, con 
cursul republican de caiac canoe pen
tru categoriile a ll-a, a HT-a și spor 
tivii neclasificați

POLO PE APA: ștrandul Ț.C.ll. 
(tăcut Floreasqș) ora 11- T.C.EI.— 
Voia- i Tg. Mureș leat. E.).

HANDBAL: Stcdirinil Dinamo ora 
18: Dinanmt» București—Dinama Berlin.1

GIMNASTICA, sala Dinamo ora. 
1&: întîtnirca internațională școlară 
R. P. Roiiilnă—R. P. Bulgaria.

CICLISM: velodromul Dinam» ora 
9: pcoliele de pistă din cadrul cam
pionatului orășenesc.

VOLEI: teren Voința (str. Cezar 
Botine) ora 10: Voința București — 
Șlhiala Timișoara (cat. B).
^TFNIS. Terenurile Progresul (Dr.

SPORTUL POPULA”
Pag- 6-a (gr. 32’.8

Spartachiada internațională 
a armatelor frățești: 

o grandioasă manifestație sportivă
tivi de valoare, printre care nwlți 
campioni și recordmani mondiali și 
olimpici.

Cu prilejul consfătuirii care a avut 
loc la începutul lunii iulie, la Leipzig, 
reprezentanții armatelor participante 
au stabilit programul complet al Spar
tachiadei, orașele și stadioanele caie 
vor găzdui concursurile. Cu acest 
prilej au fost discutate și problemele 
legate de regulamentele de desfășu
rare a întrecerilor, hotărîndu-se prin
tre altele că învingătorii probelor vor 
fi distins! cu titlul de CAMPION AL 
SPARTACHIADEI INTERNAȚIONA

LE A ARMATELOR FRĂȚEȘTI. 
Primilor trei li se Vor decerna meda
lii de aur, argint și bronz. S-a sta

Stadionul din Leipzig pe care se i'or desfășura principalele întreceri din 
cadrul Spartachiadei internaționale a armatelor prietene.

Noile norme de clasificare

PROGRAMUL :

I. Clasificările Ia glnmastfca spor
tivă se vor face pe baza programu
lui de clasificare elaborat de Fede
rația foKwrtă de gimnastică și apro
bai pe baza deciziei nr. 881 din 
15.XIL1956 de către C.C.F.S../C.M. 
pentru următoarele categorii :

Categoria I juniori ; categoria a 
Il-a juniori ; categoria a 111-a seni
ori ; categoria a iT-a seniori ; catego
ria I seniori; categoria maeștri, 
atît pentrvi bărbați cît și pentru femei.

Exercițiile, condițiile și codtiî de 
punctaj cu anexa pentru compunerea 
exercițiilor liber alese sint publicate 
în programul de clasificare, separat 
pentru bărbați și pentru femei (bro
șură editată de C.C.F.S./C.M. și di
fuzată in număr suficient în toată 
țara), vor fi obligatorii pentru acti

Staicovici) ora 9 și ora 16: C.C.A.— 
Progresul Btrcitrești, terermrile Poli
tehnica: ora 9 și ora 15: C..S..U. Bucu
rești — Știință Cluj (ambele meciuri 
au. loc în cadrul campionatului cate
goriei A).

lai țară

AZI
VOLEI : Orașul Stalin : București- 

Istanbut (masculiu).
CĂLĂRIE: Tg. Mureș: concurs in

ternațional și republican de călărie.
hîîlne

POLO DE APA: Oradea: Voin
ța—PFC^gresul Gospodarii București; 
Lugoj: Textila--Feroviarul Tirrtșcxra; 
Timișoara: Voința—Metalul Cluj; 
Cluj: Progresul—Rapid Cluj; Arad: 
C.F.R:—C. S. Oradea

BASCHET, lași: Mcdieina-Aiwul Ne
gru PfoesH; Constanța: Farul—C.S. 
Bacău; Orașul Stalin: Polftclmica-— 
Torentul Galați; Rădăuți: Sportul 
Muncitoresc—Prnpresnl Reșioril <fe 
Vede. ■

VOLEI Orașul Stalin: Bnewești- 
Isfantad (mascnliu) ; Ru*.  Vil- 
cer.: Stejarul—Utilajul iMroșani; Ti
mișoara: Casa Ofițerilor— Dioonio O- 
radea: Baia Mare: Dinamo—Dinauio 
Tg. Mureș. (Camp. cat. B):.

VALERIU TOMESCU, PrrtfH. 
Cupa Romîniei s-a disputat pentru 
prima oară în sezonul 1933—1934. Pri
ma ediție a fost cîștigată de echipa 
timișoreană Ripensia. „Specialista" a- 
cestei competiții s-a dovedit însă echi
pa Rapid-București, care a cucerit 
acest trofeu de 7 ori. Un amănunt în 
plus: de 6 ori a cîștigat consecutiv 
(1936—1942).

ANA HAGIAC, CONSTANȚA. — 
Recordul mondial al lui [urii Stepa
nov la săritura în înălțime, 2,16 m., 
n-a fost nici respins, dar nici omolo
gat. S-a bătut monedă pe problema 
pantofilor cu talpă îngroșată, aniinîn- 
du-se mereu luarea unei liotărîri defi
nitive. In august, ta Stockholm, Con
gresul F.f.A. urmează, în sfîrșit, să-și 
spună cuvîrrtul clar. Se sperăm că at
letul sovietic nu va fi privat de acest 
remarcabil' record mondial, mai ales 
după cc și-a confirmat din nou și atît 
de strălucit valoarea, zilele trecute, la 
Moscova, în hipfâ directă cu record
manul mondial oficiat, Dumas, pe care 
— ați aflat, d-cigur, dm ziare — l-a 
învins categoric.

ALEXANDRU. TUDOR. ALEXAN
DRIA. — I) Faceți o confuzie. In 
meciul de fotbal disputat în amil 1952 
în Rncrtreșfi în compania ronr'-zeda 
tiy.ei R. Cehoslovace — scoc J—I pen

GAL ARTE: Tg. Mureș: eoncurs, in- 
tern.-jinnal si republican de cătârie.

fu-.vȚ.iȚi nxj MODFW: Ctaj: pri
ma , campjonaluhrf republican

anul 1958. 

bilit de asemenea, ca principalele în
treceri să fie dotate cu trofee puse 
în joc de țările participante. Cîștigă- 
toarea turneului de handbal, de pildă, 
va fi premială cu CUPA MINISTRU
LUI FORȚELOR ARMATE ALE 
R.P.R. Pentru toate disciplinele spor
tive va fi alcătuit un clasament ge
neral, pe națiuni.

In R. D. Germană pregătirile an 
tacepwt încă din toamna anului tre
cut și în momentul de față au atins 
un stadiu avansat Gazdele au o mi
siune deosebit de grea și pentru a fi 
îndeplinită în cele mai Pune c.ondi- 
țiuni oficialitățile sînt ajutate de nu- I 
meroase comitete de sprijin care au : 
luat ființă în întreaga țară.

vitățile și concursurile oficiale de 
gimnastică în R.P.R.

II. NORMELE:
Categoria maeștri:

Pentru a îndeplini norma de clasi
ficare la această categorie, gimnaștii 
și gimnastele sînt obligați să obțină 
cel puțin 90% din totalul punctelor 
posibile la campionatele R.P.R., sau 
92% din totalul punctelor posibile 
în concursurile internaționale.

Programul acestei categorii este 
cel al Campionatului Mondial sau O- 
limpic din acea perioadă (femeile vor 
executa în plus un exercițiu cu o- 
Heet).

Categoria 1 seniori:

Pentru a îndeplini norma de cla
sificare la această categorie, gimnaș
tii și gimnastele sînt obligați să ob
țină cel puțin 85% din totalul punc
telor posibile» la un concurs oficial, 
respcctîndu-se condițiile regulamentu
lui. de clasificare.

Categoria a H-a, a lll-a seniori și I, 
a II-a juniori:

Pentru a îndeplini norma la aceste 
categorii gimnaștii și gimnastele sînt 
obligați să obțină cel puțin 80% din 
totalul punctelor posibile la un con
curs oficial, respectind toate condițiile 
regulamentului de clasificare pentru 
categoriile respective.

HI. CONDIȚII GENERALE:

Clasificările și participarea la con
cursurile de gimnastică cu progra- 

' imd categoriilor juniori I și a ll-a 
se admit piuă la vîrsta de 18 ani 

' îrupliiwți.
Clasificarea și participarea la con- 

curswihe de gimnastică cu programul 
categoriilor sertiori a IH-a, a ll-a, I 
și irw.eșfri se pot obține de către gim- 
nașji și gimnaste, indiferent de vîrs- 
tă, dacă fiziologic pot suporta efor- 
turite cerute.

Trecerea k» o categorie superioară 
se poate obține numai dacă gimnas
tul sau gimnasta este clasificat in 
categoria imediat interioară.

Gr. iiasiu. clasiitcați la categoria 
l in 'iori, pot trec? imediat la ca- 
teg< ria a II' a seniori.

Gimnastere clasificate la categoria 
I iuniori, not trece imediat la ca
tegoria I senioare.

Gimnaștii și guanastele clasificați 
înfr-o categorie pot concura- la con
curs execiitînd programul categoriei 
ta care sînt clasificați sau cu o- ca
tegorie iuicdjat sii'xH’i. iară.

(h'ipriisfîi. si iririNV: spete care din 
motive db : accident, întrerupere tem

An i versa rea
de la Reforma
(Urmare din pag. 1)

tivitatea sportivă școlară a devenit 
astfel o preocupare a conducerii șco
lii și a consiliului profesoral, nu nu
mai a profesorilor de educație fizică și 
a elevilor. In tirma organizării ofi
ciale a activității sportive școlare, au 
luat naștere primele campionate re
publicane ale elevilor din învățăinîii- 
tul mediu. Prezente an de an în ca
lendarul activității competițiouale șco
lare, acesie campionate au astăzi o 
frumoasă tradiție. Ele mobilizează mase 
largi de școlari, contribuind direct la 
înviorarea si ridicarea nivelului tehnic 
al sportului școlar din țara noastră. 
In acest fel, școala a reușit să îmbine 
învățătura cu practicarea organizată a 
activității sportive intr-un cadru edu
cativ, sustrăgînd elevii de la o activi
tate necontrolată, desfășurată de niul’e 
ori intr-un cadru cu efect educativ dău
nător.

Metodica de învățare și pregătire 
aplicată în lecțiile de educație fizică 
din școlile noastre se subordonează 
în primul rînd sarcinilor educării ele
vilor în spiritul moralei comuniste: 
educația patriotică, dezvoltarea spiri
tului colectiv, de tovărășie, dezvolta
rea disciplinei conștiente, a atitudinii 
juste față de muncă, de învățătură <i 
de proprietatea obștească. Educația fi
zică aduce o contribuție importantă 
la pregătirea elevilor pentru viată, 
astfel ca ei să aibă încredere în torțele 
proprii, să fie hotărîți, îndrăzneți, 
fermi, perseverenți în lupta împotriva 
greutăților, disciplinați și plini de ini
țiativă.

La zece ani de la Reforma învăță- 
mintului, sportul școlar din țara noas
tră se află în plin avînt. In întreaga 
țară activează cîteva mii de cercuri 

porară a activității din cauza unei 
boli sau din pricina îngreunării pro
gramului, nu pot face față în condi
ții bune la categoria la care sînt cla
sificați, pot concura la categoria ime
diat inferioară cu condiția dc a re
nunța oficial la categoria Ia care sînt 
clasificați, cerînd retrogradarea cu o 
categorie, înainte de termen (adică 2 
ani).

Gimnaștii și gimnastele cărora în 
decurs de 2 ani nu li se reconfirmă 
categoria la care sînt clasificați vor 
fi retrogradați în categoria imediat 
inferioară.

Gimnaștii și gimnastele care în 
decurs de 2 ani nu-și confirmă cate
goria în care sînt clasificați, însă au 
obținut în această perioadă 70% din 
totalul punctelor posibile cu progra
mul categoriei imediat superioare li 
se va reconfirma categoria la care 
sînt clasificați.

a zece ani
invățămintului

sportive, peste 700 colective sportive 
școlare și 158 secții pe ramuri de 
sport la școlile sportive de elevi, care 
cuprind în activitatea lor peste 13.000 
de elevi. Avînd la îndemină condiții 
bune de pregătire, bund parte la nu
meroase competiții, elevii cu aptitudini 
pentru sport se pot afirma de timpu
riu, sporesc mereu rindtirile speran
țelor sportului nostru. Cu ocazia unor 
campionate și concursuri școlare s-au 
remarcat pentru prima oară sportivi 
care mai apoi au urcat pe cele mai 
înalte trepte ale măiestriei, ca lolanda 
Balaș, Maria Diți, Aurel Raita, Elena 
Teodorescu, Elena Pădureanu, Aurora 
Popescu și alții. In acest an, elevi: 
evidențiați cu ocazia campionatelor 
școlare au fost cuprinși in taberelr 
pe care M.I.C. le-a organizat la To 
plita, Cîmpulung și Orașul Stalin. Mi 
nisterul Invățămintului și Culturii si 
preocupă îndeaproape de dezvoltare; 
bazei materiale a sportului din școlii; 
noastre. Numai in acest an, școlile vo 
primi prin grija M.I.C.: 3000 de tre 
ninguri, 51)00 mingi pentru jocut 
sportive. 400 bănci de gimnas 
tică, 1000 perechi pantofi cu cuie. L 
aceste cantități se adaugă cele pe car 
și le procură școlile în mod obișnui1 
prin I.D.M.S. in unele privințe, voii 
mul materialelor sportive cu care vc 
fi înzestrate școlile într-un singur a 
depășește volumul materialelor c 
care au fost înzestrate ele de la pr 
rnttl război mondial pînă la Reforrr 

invățămintului
Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a Coi 

sîliultii de Miniștri al R.P.R. cu privi 
la reorganizarea mișcării de cultul 
fizică și sport din R.P.R. din 2 iu! 
1957 a deschis perspective • noi ed: 

cației fizice și .sportului școlar. In 1; 
mina sarcinilor trasate de Hotărîri 

partidului și guvernului sportul șc 
Iar trebuie să capete o largă baz; 
masă, să devină un izvor nesecat < 
cadre pentru sportul de performant 
un mijloc important de întărire a s 
nătății și de pregătire fizică a tin 
retului nostru.

Pentru realizarea acestor importa 
te obiective, un rol principal revi 
profesorilor de educație fizică. Pr 
specificul muncii lor ei stan mai mi 
timp în mijlocul elevilor și astfel 
posibilitatea de a i cunoaște și a 
apropia de ei, de a contribui la s 
direa în sufletul lor a patriotismul 
de a dezvolta spiritul de muncă < 
lectiv, de a le forma deprinderi ig 
nice și cu caracter utilitar în viață.

Ințelegîrsd rolul care le revine 
muncind cu aceeași tragere de ini: 
și devotament cu care au muncit 
acești zece ani care au trecut de 
Reforma invățămintului, profesorii de 
ducație fizică vor contribui la lorn 
rea m»r oameni sănătoși, multi!?*  
dezvoltați, constructori de n'dejc 
socialismului în patria noastră.

tru echipa R. P. R. — noi am prez 
tat următoarea formație: Voinescu 
Zavoda II, Covaci, Farmati (Fodor 
Băcuț Serfozo — Paraschiva, B 
(Ozon), Vaczi, Petschovschi, Mol 
veamt. — 2) Vor fi publicate, în cur 
și noile norme de clasificare la fot

VALENTIN BENZOVSCIII. — 
pare rău, dar nu vă putem da 
punsul la întrebările pe care ni le 
neți în legătură cit diverse recon 
și titluri mondiale deținute de s 
tivii sovietici, întrucît aceste între 
fac parte din concursul „Croaz 
prieteniei", organizat de revista „V 
Nou“ .Să nu credeți cumva că 
refuzăm, ca să cîștigăm noi croazi 
Dar nu e logic să divulgăm „se 
tele“ unui concurs. Credem, de al 
că e mai pasionant atît pentru 
cît și pentru ceilalți cititori care 
s-au adresat cu aceeași rugăminte 
încerce să rezolve problemele 
„Veac Nott", fără ajutorul nostru t

ȘTEFAN BULUMETE, PI.OEȘ1 
1) Stadionul din orașul Dv. p 
cuprinde aproape 20.006 spectatori 
In echipele noastre de fotbal de t 
goria A. n-au jucat niciodată t 
sub 17 ani.

ION POȘTAȘI



La meciul atletic U.R.S.S-S.U.A....

Rafier 
adversari.

Johnson și Vastlii Kuznețov 
, doi prieteni.

„.Incotro să te uiți? Spre ce parte 
— răsărit, apus san miază-noapte — 
să-ți îndrepți binoclul?

laini seara, aproape de ora 7, pe 
marele stadion din Lujniki se petre
ceau simultan următoarele: Johnson 
și Kuznețov, liderii decatlonului, să
reau cu prăjina, incercind 3,70 m; 
Oerter și Bobita trimiteau discul din
colo de linia care arăta 55 m: fai
moșii săritori Stepanov, Kașkarov și 
Dumas luptau la înălțimea de 2.03 m; 
iar in sectorul din fața tribunei de 
nord își disputau aruncarea greutății 
Zibina, Brown, Press... Ce constela
ție de nume celebre! Și toate aceste 
stele străluceau în același timp, lată 
an motiv ca spectatorul să fie într-a- 
•*evăr  pus in încurcătură.

viecare clipă a acestui meci de 
neuitat ne-a ținut în încordare. Fină 
in ultimele miiute ale ultimei zile 
rezultatul final a stat in cumpănă. 
Estonianul Iluhert Fearnakivt în zgo
motul asurzitor al tribunelor, în ful
gerările „blitzurilor", pe ultimul metru 
al cursei de 5000 a aiins panglica 
finișului cu o clipă înaintea lui 
William Dellinger și... totul a fost lă
murit. Am învins!

Dar amintindu-ți de aceste două 
rile de întreceri desfășurate în aerul 
Herbinte, înăbușitor al verei mosco
vite, te pîrtdeșfi cel mai. puțin la 
tni.net e. S-au îniîlnit, in general, e- 
chipe egale ca forță. Și cele două 
■ecorduri mondiale, ale american dui 
tohnson și a'e rusului Riahovski, au 
irut parcă să sublinieze această ega- 
'itate.

Nu calculul punctelor, nu această 
■ont abilitate sportivă uscată ne-aii 
nișcat și ne-au emoționat. F.moțio- 
itinf a fost însusi aerul stadionului, 
dmosfera întrecerii, pasiunea, î.n.cor- 
'~'ea și frumusețea atleti'or

J greu de uitat alergarea lui Mur- 
hison, fie chiar si 
ie-a fost dat întîia 
izi „zece doi".

Greu să-l uiți și 
ăriturii cu prăjina 
ov. Victoria

pentrh aceea că 
oară să vedem

pe învingătorul
Vladimir Bula- 

prezenta

finite

publicitatea

italieni au 
bani prin 

sticle. Deci, 
ti vorba de 

Ci

Mecenații" sportului p.ofesicnist...

Am mai avut pri
lejul să scriem de
spre „atașamentul" 
pe care îl mani
festă lață de spor- 

, tul din țările 
pitalisie 
brici de 
alcoolice, 
de pildă 
„Martini 
își are 

din cele mai impor-

ca
linele ta- 

băutiiri 
Se știe 
că firma 

& Rossi“ 
înscris

umele pe unul
irite trofee din Turul ciclist al Fran- 
>i: clasamentul pe echipe. De aceea, 
i fiecare sfîrșit de etapă, echipa 
are conducea în clasament putea fi 
ăzută în fotografiile publicate de 
resa franceză de specialitate (...spor- 
vă, nu gastronomică) purtând sticle 
e vermut și fanioanele respective, 
u inscripțiile fabricii Martini.
Explicația acestor fapte nu este 

reu de ghicit. Vermutul Martini își 
tce reclamă pe această cale, folosind 
portul ciclist ca o eficace trambu- 
nă publicitară. Și tot atît de expli- 
abil este că Martini — după cum 

dar neîndrăznind

alt sector, se des- 
Rolul tragic îl juca

de bucurie 
tinăra ne- 
victoria sa 
developarea

dubiu după 4,56 m. citat 
Bulatov rămas singur con
tinua doar lupta cu înăl
țimea. Tricoul, miinde, pă
rul, fața înțierbintată și 
transpirată a atletului sini 
pline de talaș. Iar el, Bu
latov, nici nu încearcă să-l 
scuture. Intr-o altă ocazie 
înfățișarea sa ar părea 
foarte comică. Dar acum 
nimeni nu ride; toți se uită 
la el cu dragoste și entu
ziasm de parcă totdeauna 
un învingător ar trebui să 
fie tăvălit în talaș.

Adevărata sportivi se 
dăruiesc în totalitate lup
tei, ei uită că sint priviți 
de zeci de mii. Pe podium, 
poate, cirul sint prezentați 
spectatorilor ar mai fi timp 
de puțină cochetărie în fața 
aparatelor de fotografiat, 
dar cum a început întrece
rea toată lumea este uitată.

I.-am văzut pe Oleg Ria- 
hovski, emoționat și zîm- 
bitor după magistrala sa 
săritură record, cînd ar

bitrii în hainele lor roșii aprinse 
înconjuraseră groapa cu nisip iar 
prin tribune se furișa-e ca vîritul: 

„Record... fără îndoială record... Da!
Este record!“ Iar săritorul singur stă
tea deoparte, intr-o așteptare chinui
toare, presimțind, 
încă să creadă.

Alături, intr-un 
fășura o dramă.
aici săritorul negru Charles Dumas, 
zdrobit de ușurința fantastică cu care 
se îndrepta spre victorie Iurii Ste
panov.

Am văzut și lacrimile 
ale Lucindei Williams, 
gresă care a aflat despre 
in cursa de 200 m după 
fotografiei de sosire, cind stătea îm
brăcată in rîndul spectatorilor și în 
rol de spectatoare.

Specialiștii în atletism vor studia 
multă vreme rezultatele meciului, vor 
scrie despre el articole, broșuri și 
cărți. Dar pe spectatorul moscovit 
l-a impresionai nu numai partea spe
cific sportivă a meciului cit mai a- 
les minunata sa esență estetică. Im
portanța sportului in viața omenirii 
crește Intr-un ritm vertiginos. Cu fie
care an se dezvoltă legăturile spor
tive dintre popoare. Iar in întrecerea 
pașnică, acest ideal al contempora
neității, se integrează cum nu se 
poate mai bine în întilnirile sportive.

Seara tîrziu, in cea de a doua zi, 
cind totul se terminase, cînd pe ta
belul electric s-au aprins străluci
toare cifrele „172—170" iar întreg 
stadionul a fost inundat de lumina 
reflectoarelor, iarba părea de un ver
de închis. Sărbătorind victoria, spec
tatorii strigau, aplaudau și tot aștep
tau ceva, deși nimic nu mai era de 
așteptat. O parte dintre ei au inun 

ne anunță o știre publicată recent de 
ziarul „Sovietski Sport" — a cheltuit 
in cursul anului trecut nu mai puțin 
de 80.000 dolari pentru 
sa sportivă.

Numai că fabricanții 
recuperat înzecit acești 
vînzările suplimentare de 
în nici un caz nu poate, 
vreo activitate de „niecenați"... 
doar de afacerile veroase ale busi- 
nessmenilor în sport

Temutei lack Kramer face 
concesii"...

bineEste prea 
cunoscută activita
tea destructive pe 
care o duce în 
tenisul occidental 
celebrul patron de 
spectacole sportive 
profesioniste Jack 
Kramer. Acesta a 
reușit — punînd în 
acțiune importante 
sume de bani —

să racoleze pe rînd pe cei mai buni 

dat stadionul 
recordman al 
iar ordinea 
timp de două 
Arbitrii și-au 
trolorii au deschis barierele și toți 
s-aa amestecat laolaltă, ■americanii — 
tn oosturnele Iar bleumarin, ai noștri 
— In haine albastre ca cerul, spec
tatorii, antrenorii oaspeților purtînd 
pe cap niște șepci de jochei, copiii și 
fotoreporterii. Stind în această vre
me sus și privind marea de oameni 
ne gindeam cu emoție că această 
mulțime simplă, prietenească, pestriță, 
ascunde un sens adine și minunat.

Fie ca ei să se întîlnească des ne 
stadioane. Cit se poate mai deșt Și 
fie ca singurele 
să fie sulița de 
nuiește ații de 
nețov și micile 
ror comandant este Parry O'Brien...

înconjurindu-l pe noul 
lumii, uriașul Johnson, 
severă care drmntse 
zile a fost dată uitării, 

părăsit lacurile, con-

arme din miirule lor 
lemn pe care o rni- 
bine Vladimir Kuz- 

bile de metal al că-

HJRII TRIFONOV
(Din Sovietschi Sport)

Sportivl! călătoresc spre 
pămtnisirite desțelenite

La Leningrad, într-una din zilele 
săptămînii trecute, s-au oprit în 
fața intrării principale a gării 

„Moscova" urai multe autobuze din 
care au ooborît studenți ai Institutu
lui de Cultură Fizică „Leshaft". Un 
tren întreg aștepta pe tinerii călă
tori. Ținta călătoriei lor era scrisă cu 
litere mari pe vagoane: „Spre pătnîn- 
turile desțelenite". Intr-adevăr, 105 
studenți ai înaltei școli de cultură fi
zică au cerut să fie repartizați la 
strîngerea recoltei de pe pămînturile 
desțelenite.

Plecarea în călătorie a studenților 
de la „Leshaft" s-a transformat într-o 
adevărată sărbătoare tinerească. S-a 
cîntat, s-a dansat pe peronul gării. Se 
putea vedea că printre bagajele călă
torilor un loc important îi ocupa și 
echipamentul sportiv. Și era firesc să 
fie așa, deoarece cu acest trep au ple
cat spre pămînturile desțelenite nume
roși sportivi de valoare — atle-ți, lup
tători, boxeri, schiori. In orele de ră
gaz, acolo departe în regiunea Pav
lodar, tindc-seaflă ținta călătoriei lor, 
ei nu-și vor întrerupe antrenamentele 
și pregătirea fizică

Se întrec tinerii fotbaliști

Timp de mai multe zile s-au des-i 
făsurat la Voronej întrecerii^ 
echipelor reprezentînd școlile de 

tineret pentru fotbal din U.R.S.S. Lă 
competiție au luat parte jucători în 
virstă de 17—18 ani. care în sezonul , 
următor vor debuta 
maeștri.

Întâlnirile turneului 
foarte strînse, pînă 
neputând fi cunoscută echipa învingă
toare. Meciul decisiv a fost acela din
tre echipele școlilor din Kiev și Le
ningrad. Tinerii fotbaliști din Lenin-

în echipele de

au 
în

furnizat lupte 
ultima etapă

tenismani amatori, ca Pancho Segura, 
Jack Sedgman, Tony Trabert, Ken 
Rosewall sau Lew Hoad. Preferințele 
lui Kramer se îndreaptă în special 
către cel care cîștigă turneul de la 
Wimbledon, considerat un campionat - 
mondial neoficial.

Kramer este o adevărată spaimă 
pentru echipele naționale de tenis din 
apus și pentru organizatorii campio
natelor de la Wimbledon. Conducă
torul echipei Australiei (care 
trecut i-a pierdut pe Hoad 
wall) a cerut chiar ca să 
zis accesul lui Kramer la 
don, la recenta ediție. Și 
cesta a fost văzut în tribune... 
ceasta deoarece — după cum s-a a- 
nunțat în presă — Jack Kramer și-ar 
ti dat... cuvîntul de onoare că nu 
va intra în tratative cu 
australieni pînă la... Crăciun 1 
pînă la data disputării finalei 
Davis.

Patronul circului profesionist 
concesii sportului amator.

anul 
și Rose- 

fie inter- 
Wimbte- 

totuși a- 
A-

tenismanti
Adică
Cupei

face...

Luni înctp Ia Bratislava

Campionatele mondiale de parașutism
BRATISLAVA 1 (prin telefon). — 

Orașul dunărean este '«1 sărbătoare. 
Presa, radioul, televiziunea și cinema
tografia cehoslovacă se ocupă pe larg 
de cea de a IV a -ePIrț'.- n campio
natelor mondiale de parașutism. 
In aceste rile Bratislava este cen
trul parașutismului mondial. Pri
mele echipe -cane au sosit aci au fost 
cele ale U.R.S.S., Bulgariei, S.U.A., 
Romîniei, Poloniei și Angliei. Ieri, au 
irraf sosit formațiile fJng'ar.fi. R.Ă.U., 
Iugoslaviei, Canadei, Israe'u'ui și 
Franței, la care se vor .adăugii echi
pele Cehoslovaciei.

Parașutiștii romîni se bucură de o 
atenție deosebită mai ales după ce au 
-efectuat primele antrenamearte in tim
pul cărora au manifestat o formă ex
celentă. Salturile lor au fost televizate. 
Presa locală comentează lansările pa- 
rașutiștilor roniîni. Titluri ca „Rominii 
au bombardat punctul fix" sau „Aten
ție la parașuiiștii romîni/" oglindesc a- 
precierile elogioase ale ziarelor din Bra
tislava.

Dintre echipele prezente la canipio- 
natul mondial de parașutism, Polonia 

grad aveau nevoie de un meci nul 
pentru a termina pe primul toc in 
clasament. In schimb, adversarii lor 
trebuiau să câștige neapărat la cel 
puțin 2 puncte diferență pentru a-și

in Uniunea Sovietică se acordă 6 atenție deosebită competițiilor foibu- 

intiietatea in cadrul wtreoerilot de fotbal ce le sini rezervate. Din 
viitorii maeștri ai fotbalului sovietic.

îșstice de tineret/Numeroase echipe d^, copii și juniori iști dispută cu ar- 

rindul acestor echipe se vor ridica 

asigura victoria finală. Aceasta te-a 
și reușit, echipa din Kte«e cîșligînd 
meciul cu 3—1.

învingătorii — antrenați de V. Ba- 
dakin — au demonstrat o tehnică a- 
vansată, în special în ce privește pe 
componenții liniei de atac. Centrul 
Lobanowski a fost răsplătit -cu pre-

și picioarele—

Formele violente 
de „sport" nu 
sint răspîndite nu
mai în S.U.A. și 
Europa occidentală. 
•Ele au început să 
fie practicate și în 
unele țări asiati
ce care mai stau 
încă sub domina
ția dolarului, așa 
cum este Tai landa.

Aci se află în mare cinste așa zisul 
„box siamez". In acest fel de box sîut 
permise nu numai loviturile cu pum
nii, ci și acelea cu piciorul—

Nu este greu de imaginat la ce 
sălbatice „confruntări" poate să dea 
naștere un asemenea box. Adversarii 
termină de obicei meciurile grav 
fuzionați, cu fețele desfigurate, 
probabil că tocmai acesta și este 
pul „boxului siamez", pe care-1 
inovează organizatorii capitaliști de 
reuniuni sportive din Tai-anda. Să 
facă neoameni din cei care urcă pe 
ring- 

con- 
Dar, 
sco- 
pro-

RADU VOIA

și Cehoslovacia vor fi reprezentate de 
aceleași formații care au participat la 
ediția trecută de la Moscova. Echipele 
Cehoslovaciei (băieți și fete) dețin o 
formă esicetoță. Antrenorii și tehni
cienii roHiîui care au urmărit salturile 
sportivilor oehas?»vaci susțin că aceș
tia stat foarte .bine iwegăiiți și dove
desc multă siguranță la aterizarea la 
punctul fix. Cs o remarcă, gazdele sîut 
tolănite să-șa aner- cu dîrzenie titlul 
de campioană mondială cucerit la Mos
cova. Echipa iHiasruiiină a Uniunii So
vietice — în schimb — este aproape 
complet nouă șa întinerită. Doar Pec- 
iin și Nairuark au mai rămas din for
mația care a evoluat Ia Moscova.

Omganira'torii au hotărît ca toate 
formațiile participante să fie patronale 
de «mele instituții și -Consilii Sindicale 
din Bratislava. Astfel, sportivii romîni 
sîrrt patronați de Sindicatul Petrol și 
de către întreprinderea de transporturi 
comunale a .orașului. Ieri, reprezentan
ții noștri au efectuat ultimul antrena
ment înaintea primei probe a Campio
natului mondial, care începe luni.

uliul special acordat celui mai bun 
înaintaș.

Echipa campioană a primit trofeul 
oferii de Comitetul Unional pentru 
Cultură Fizică și Sport

De-a îungrjill a șase etape

Au devenit tradiționale întrecerile 
cicliștilor săteni din R.S.S. Li
tuaniană. Prima ediție a cursei 

de fond în care șj-au disputat întâie
tatea sportivi lituanieni de la sate, a 
avut loc în 1956, cu participarea a 
-două asociații sportive : „Jalghiris" și 
„Neamunas". La ediția din anul aces
ta au luat parte 7 echipe, reprezentînd 
săteni din tot atâtea raioane ale repu
blicii.

Startal și finișul cursei au avut loc 
în orașul Veviss. Oi pa 6 etape, insu
ltând 568 tan., a învins ciclistul M. 
Ilianovas din Padvili.șkis. Pe echipe, 
au cîștigat sportivii din Veviss, *-  
rora le-a revenit premiul oferit de 
ml „Vatsteci Lailkraștis".

ca- 
zia-

'Trei medalii de învingător 
Sergheî Andreev

lui

La Tallin s-au desfășurat între
cerile turneului internațional de 
tenis, la oare au luat parte pe 

lingă jucătorii sovietici și invitați din 
Polonia și Finlanda. Oaspeții n-au re
ușit însă să se califice în nici una 
dintre finale, acestea fiind disputate 
între gazde.

La sitnplu bărbați, a învins expe
rimentatul campion unional Serghei 
Andreev, care l-a întrecut pe ucrainia- 
nu1 Mozer cu 6—3, 1—6. 6—3, 6—4. 
Ambii, făcînd pereche în proba de du
blu bărbați, au câștigat în fața esto
nienilor Palm și Kellars: 6—4, 6—3, 
6—4. lată rezultatele celorlalte finale s 
Simplu femei: L. Preobrajenskaia — 
V. Filipova 6—1, 7—5: dubln femei: 
Filipova, Preobrajenskaia — Kuzmen
ko, Mîaria 6—4, 6—3: dubiu mixt: 
Preobrajenskaia. Andreev — Miaria 
Palm 8—6 6—4.

tni.net


Călăreții romîni învingători In primele probe 
ale concursului internațional de Ia Tg. Mureș

Record de înscrieri la campionatele mondiale de caiac-canoe

TG. MUREȘ (prin telefon). — Con 
cursul internațional și republican de 
călărie care a început ieri pe hi
podromul din localitate a întrunit la 
start eălăreți din echipele MEDOSZ 
și Dozsa (R. P. Ungară) și pe toți 
călăreții fruntași din țara noastră. 
Organizatorii s-au întrecut pe sine 
ăsigurînd cele mai bune condiții de 
desfășurare a întrecerilor. In vede
rea acestui concurs s-au procurat 
obstacole noi, s-au amenajat tribune 
speciale iar întreprinderile și institu
țiile din Tg. Mureș au dotat fiecare 
probă cu cîte un premiu.

După deschiderea festivă a avut 
Ioc prima probă de dresaj rezervată 
juniorilor dotată cu premiul oferit 
de Coop. „Ciocanul". Primul loc a 
revenit călărețului TH. I’JJA (Cen
trul de tineret București) pe calul 
Freamăt cu 384.30 p.: 2. EVA APTZ 
(Rec. Sibiu) pe Nimuș 371 p.;
W. Kamer (R. Sibiu) pe
318 p.

O frumoâsă victorie a 
lărețul OSCAR RECER

vist OSCAR RECER. Acesta a cu
cerit primele două locuri fără-nici o 
penalizare urmat de călărețul ma
ghiar Ianos Gyalog (Dozsa) tot cu 
0 p. Concursul continuă 
mîine dimineață și după

V. RADAR și

Balsam
3. 

cu

că-obținut 
(Dinamo 

Buc.) în proba de obstacole interna
țională cat. semi-tișoară. El a reu
șit să cucerească primul loc fără nici 
o penalizare în timpul de 54,9 sec. 
Pe locurile următoare s-au clasat în 
ordine D. MIHAILESCU (C. S Re
colta Buc.) pe Măgura și ȘUTI IST
VAN (MEDOSZ) pe Carmen cu 0 p. 
și 55,9 și respectiv 57,2 sec. Tot ieri 
a avut loc și proba republic.""? de 
obstacole rezervată juniorilor care a 
revenit de asemenea unui reprezen
tant al Centrului de tineret Bucu
rești : A. DINESCU pe Mircea cu 
0 p. 44,2 sec. urmat de 1. BUGAR1U 
(R. S.) pe Idila 0 p. 44,4 și V. 
GHIȚESCU (C. S. Recolta Buc.) pe 
Gherghița cu 0

Una din cele 
desfășurate ieri 
role categoria 
a excelat din nou călărețul dinamo-

p. 45.3 sec.
mai disputate probe 

a tost cea de obsta- 
semi mijlocie în care

Aseară la Arad 

Sel Voința—Spartakus 
Budapesta 9-2 la tenis 

de masă
ARAD 1 (prin telefon). Astă seară 

(N. R. ieri seara) a avut loc în orașul 
nostru întîlnirea internațională de te
nis de masă dintre selecționata asocia
ției Voința (l’.P.R.) și formația Spar
takus Budapesta (R.P.U.). Victoria a 
revenit după meciuri spectaculoase e- 
chipei Voința (Bottner 3 v., Covaci 3 
v.. Nazaroenghian 2 v., Papp 1 v.) 
care a cîștigat întîlnirea cu Spartakus 
Budapesta (Hamori 1 v., Pignickzyi 1 
v„ J. Farkaș, Dan) cu scorul de 9—2.

in

astăzi și 
amiază.

R. FLIG
coresp.

Cu un an în urmă, la Gând, în o- 
rașul florilor, canoiștii romîni Ismail- 
ciuc și Alexe urcau pe treapta cea mai 
înaltă a podiumului, cucerind titlul 
de campioni mondiali la canoe dublu 
fond după o cursă în care luptaseră 
cu o voință impresionantă. Acum, pe 
apele liniștite ale Snagovului, cano
torii noștri se pregătesc pentru noua 
ediție a campionatelor mondiale. De 
data aceasta, întrecerile vor avea loc 
la Praga, între 14—17 august.

Pînă atunci mai sînt două săptă-

întîlnirea internațională de handbal 
dintre selecționata masculină a Capi
talei și echipa Dynamo Berlin, dispu
tată ieri după amiază pe stadionul Di
namo, s-a încheiat cu un rezultat egal: 
14—14 (9—8). Meciul a fost frumos, 
mai ales pentru că s-a jucat corect în 
apărare.

Meritul principal în asigurarea cali
tății jocului revine apărării echipei 
germane care a dat, am putea spune, 
un exemplu de cum este posibil să 
joci bărbătește dar totuși în limitele 
permLe de regulament. Faptul ni se 
pare cu atît mai demn de menționat, 
cu cît linia dc înaintare a selecționatei 
Capitalei, deși lipsită de aportul a doi 
jucători de bază : Bulgaru și Stănescu 
(ambii accidentați) s-a comportat des
tul de bine, acționînd în viteză și — 
uneori — cu multă fantezie. A tost 
chiar un moment, la începutul jocului, 
cînd echipa Capitalei, și în special li
nia de atac, a lăsat impresia că își poa
te depăși ușor adversarul. In continua
re, cu foate că oaspeții își reveniseră, 
bucureștenii au avut în majoritatea

inițiativa și au condus tot 
conduceau chiar cu 14-13 în

cazuriloi 
timpul. Ei 
ultimul minut de joc dar au fost din 
nou egalați pentru ca în ultimele se
cunde să treacă pe lîngă victorie... ta- 
tînd o lovitură de la 14 m.

Și pentru că a venit vorba despte 
această lovitură de la 14 m., să pre
cizăm că am apreciat cuiajul cu eare 
arbitrul Knud Rnudssen a acordat-o, 
dar am fost dezamăgiți de „diplomația" 
cu care a anulat-o Ia fel de prompt de 
cum o dăduse. Punctele au fost mar 
cate de: Costache (5), Țipu (4), Nie- 
mesch (2), lonescu (2), Căliman pen
tru București și de Hirsch (7),'’ Nau
mann (3), Matz, Diedering, Stolfig. 
Kulawig pentru Dynamo Berlin.

Echipa Dynamo Berlin va evolua din 
nou mîine după amiază pe același sta
dion Dinamo cînd va întîlni formația 
Dinamo București. In deschlde"re la 
ora 16 : jocul de fotbal Dinamo Bucu
rești (tineret) — Cauciucul Quadrat. 
Partida internațională de handbal în
cepe la ora 18 și va fi arbitrată de K. 
Csafo (R. P. Ungară).

Mîine la Ljubljana

i

mîni, dar se poate spune că de pe 
acum a și fost stabilit un „record". 
Este vorba de numărul extrem de 
mare al țărilor care și-au anunțat în
scrierea. La unele probe vor participa 
cîte 20 de țări (caiac simplu 500 m., 
caiac dublu 500 m., caiac simplu 1.000 
m., caiac simplu 10.000 m.j.Dar și în 
celelalte probe înscrierile sînt nume
roase. La majoritatea probelor și-au 
anunțat participarea sportivi din Aus
tralia, Belgia, Austria, Danemarca, 
Bulgaria, Finlanda, Cehoslovacia, 
Franța, R.D. Germană, R.F. Germană, 
Anglia, Unghria, Italia, Olanda, Ro
mînia, Uniunea Sovietică, Suedia etc. 
Interesant este și faptul că cele mai 
multe națiuni vor fi reprezentate de 
cîte două echipaje ceea ce face ca la 
unele probe cum ar fi caiac dublu 
10.000 m., caiac dublu 500 m„ caiac 
simplu 1.000 m. etc. să se anunțe par
ticiparea a cîte .30—35 ambarcațiuni.

Iată de ce actuala ediție a mon
dialelor de caiac-canoe este apreciată

drept cea mai tare întrecere a c» 
notorilor din întreaga lume. La Praga, 
cu ocazia marilor întreceri, vor avea 
Ioc și multe... revanșe ceea ce di 
disputelor o notă în plus de interes. 
Astfel, maghiarul Novak, cîștigăior 
oarecum neașteptat la ediția trecutl 
în proba canoe simplu viteză va tre
bui să facă față „asaltului" unui mare 
număr de... pretendenți. Mult aștep
tată este întrecerea între „cuplurile" 
Silaev-Harin (U.R.S.S.) și Ismailciu» 
Alexe. Anul trecut, sovieticii au fosl 
declarați învingători la canoe dubla 
viteză numai după developarea fot*  
grafiei, diferența de timp fiind de 4 
zecime de secundă.

La Gând, campionatul mondial 
fost dominat de canotorii : 
care 
probe de 
pregătiri 
îi anunță 
principali 
diale.

1 i
sovietici, 

au terminat învingători în opl 
caiac și canoe. Intense» 

făcute de sportivii sovietici 
și de data aceasta drepi 
pretendenți la titlurile mo»

ALȚI SPORTIVI MAGHIARI 
S-AIJ REÎNTORS IN PATRIE

Zilele trecute alți sportivi maghiari 
s-au reîntors în patrie. După cum se 
știe, la încheierea Jocurilor Olimpice 
de la Melbourne cîțiva sportivi ma
ghiari induși în eroare de propaganda 
calomnioasă făcută în țările capitaliste 
cu privire Ia evenimentele din octom
brie 1956, nu s-au mai întors în țară. 
Ei și-au putut da seama cît de crunt 
au fost înșelați, au cunoscut adevărata 
față a „raiului capitalist", și s-au con
vins că toate cele ce li s-au spus n-au

fost decît minciuni odioase. Striviți 
mizerie, majoritatea sportivilor ma 
ghiari s-au reîntors în patrie, recuno» 
cîndu-și greșeala pe care au făcut-o 
și reluîndu-și munca și activitatea spor 
tivă în R. P. Ungară. Printre ultimi 
sosiți se numără cunoscuta campioani 
de înot Eva Szekeli, antrenorul și ju 
cătorul de polo Gyarmati Dezso ci 
familia sa și jucătorul de polo Ambrtt 
Miklos.

PRIMELE INTILNIRI ALE TURNEULUI FINAL 
PENTRU „CUPA GALEAIf

Start in competit-a ciclistă internațională
„Turul Iugoslaviei''

dă la Ljubljana startul înMîine se
, prima etapă a competiției cicliste in- 
' ternaționale „Turul Iugoslaviei". De-a 

lungul a aproape 1.000 km — împăr- 
țiți în 7 etape — cicliști din mai 
multe țări din Europa vor susține o 
luptă deosebit de interesantă.

Iată cîteva loturi de cicliști din care 
vor fi alcătuite formațiile participante: 
M. Bostin, Emil Simons, Willi Tern- 
biser, Andre van Houtven, Lyonell 
Verhelst (Belgia); Jean Hugens, Vi- 
nand Kanfys, Fritz Knaps, Fritz Ra- 
makers, J. Roth, Jean Wilemsen (O- 
landa); J. Czarneczki, B. Pruski, Sta
nislav Gazda, W. Podobas, M. Woz
niak, A. Gersla (R.P. Polonă); L. To
mas, O. Vidalli, S. Verginella, D. Bu- 
tiro, E. Bevilacqua (Triest). Echipele 
R. P. Romîne (A. Șelaru, G. Moicea-

I
i

nu, Gh. Șerban, D. Munteanu, L. Za- 
noni) și R. P. F. Iugoslavia (Levacici, 
Petrovici, Valcici, Dzidan, Sebenic) 
și-au format loturile definitive. Sînt 
înscriși de asemenea pe lista partici- 
panților o serie de alergători indivi
duali din Elveția și R. F. Germană, 
precum și numeroase echipe provin
ciale și de club din R.P.F. Iugosla
via.

Prima etapă se desfășoară mîine, 
duminică, pe ruta Ljubljana — Ma 
ribor (137 km).

VICHY 1 (prin teleton). — Pe tere
nurile Sporting Club din Vichy au în
ceput vineri întrecerile turneului final 
al competiției internaționale pentru ti
neret, Cupa Galea. In semifinale se 
întîinesc R. F. Germană — R. P. Ro- 
mînă și Spania — Italia. Ultima s-a 
calificat cu o zi înainte, întrecînd 
chipa U.R.S.S. cu scorul final 
3—2.

Tinerii noștri tenismani au avut 
înfruntat adversari foarte puternici, 
un valoros palmares internațional, 
ind considerați ca primii favoriți 
turneului. Reprezentanții R. F. Germa 
ne au obținiît un avantaj hotărîtor 
după prima zi (3—0), asigurîndu-și

e- 
de

de 
cu 
fi- 
ai

calUicarea în finală. Rezulastiel
tehnice: Bungert — Tiriac 6—0, 6—* 
Ecklebe — D. Viziru 6—2, 6—2; E« 
klebe, Stuck — Serester, Tiriac 6—1 
4—6, 6—2, 6—1.

Tot din prima zi a fost decisă i 
partida Spania — Italia. Spaniolii cor 
duc cu 3—0 după rezultatele: Arilla - 
Bonfiglio 6—2, 2—6, 6—3; Santana - 
Tacchini 6—1, 4—6, 6—0; Arilla, Sar 
tana — Bonfiglio, Tacchini 6—4, 6—‘ 
6—4.

După consumarea semifinalelor, n 
prezentativa R. P. Romîne va întîli 
echipa Italiei în meciul pentru desen 
narea locurilor 3—4.

Rezultatele sportivilor romîni 
„Cupa iugoslaviei" la lupte

Miercuri au început la Zrenjanin 
(R.P.F. Iugoslavia) concursurile de 
lupte clasice $i libere dotate cu „Cupa 
Iugoslaviei". La aceste întreceri par
ticipă 7 reprezentative 
rele țări: R.P. Ungară, R.P. Romînă, 
Suedia, R.P. Bulgaria, R.P. Polonă 
și R.P.F. Iugoslavia (cu două echipe).

Iată rezultatele obținute de luptă
torii romîni în primele două zile de 
concurs:

Lupte clasice: cat. 52 kgr.: Gh. 
Szabad b.p. Sobieski (R.P.P.) și Stik 
(Suedia) și face meci egal cu Djuki 
(lug.), cat. 57 kgr.: I. Cernea b.p. 
Samianov (R.P.B.) și Klen (R.P.P.) 
și prin tuș min. 5 pe Visevki (R.P.P.), 
cat. 62 kgr.: V. Micula face meci 
egal cu Viczek (R.P.U.) și b.p. Mlenti 
(lug. II), cat. 67 kgr.: Gh. Dumitru 
b.t. 5 Vicelsus (R.P.P.), b.p. Nic- 
strom (Suedia) și este învins de 
Martinovici (lug.), cat. 73 kgr.: V. 
Bularca b.p. Deli (R.P.U.), Sven 
Tomson (Suedia) și Petcov (R.P.B.), 
cat. 79 kgr.: N, Baciu b.p. Sumache 
(lug. II) și Rickenstein (R.P.P.) și 
este învins la puncte de B. Nilsson 
(Suedia), cat. 87 kgr.: Gh. Popovici 
face meci egal cu Persson (Suedia) 
și este întrecut la puncte de Pitik 
tR.P.U.), cat grea: V. Popovici b.t. 
2 Kasperski (R.P.P.), face meci egal 
cu Milic (lug.) și este întrecut la 
puncte de Marinchi (R.P.B.).

Lunte libere: cat 52 kgr.: Pager

din următoa-

(R.P.U.) b.p. Ion Vasile, cat. 57 kgr.: 
Ichnes (lug.) b.t G. Dohi, cat. 62 
kgr.: V. Popescu face meci egal cu 
Juravski (R.P.P.), cat. 73 kgr.: De- 
rumandj (R.P.B.) b.t. C. Hathazi, 
cat 79 kgr.: Gh. Marinescu b.p. 
Zarul (R.P.P.), cat. 87 kgr.: Fr. Bal- 
lo b.p. Felix (R.P.P.), cat. grea: 
Yuseim Diatef (R.P.B.) b. ab. P. 
Dascău (accidentat).

ATLETISM

Echipa R. P. Romîne, însoțită de 
antrenorul M. Niculescu, a părăsit vi
neri dimineața Capitala, îndreptîndu-se 
pe calea aerului spre Belgrad. De a- 
colo sportivii romîni își vor continua 
călătoria spre Ljubljana.

înainte de plecarea avionului tov. 
O. Amza — conducătorul delegației — 

declarație:ne-a făcut următoarea
„După ultimele rezultate obținute în 
competițiile internaționale de către ci
cliștii romîni — sarcina echipei noas
tre, care se deplasează acum în R.P.F. 
Iugoslavia este mult mai dificilă. Noi 
trebuie să demonstrăm acolo că aceste 
performanțe nu sînf întîmplătoare. Cei 
cinci rutieri care vor apăra culorile 
patriei sînt hotărîți să arunce în luptă 
toate cunoștințele, toată pregătirea lor. 
Sper să ne comportăm la înălțimea 
așteptărilor".

VARȘOVIA 1 (prin telefon de la re
dacția ziarului „Przeglad Sportovy"). 
— Vineri după-amiază a început pe 
stadionul ,,Cea de a X-a aniversare" în- 
tîlnirea internațională de atletism din
tre reprezentativele masculine și femi
nine ale S.U.A. și R. P. Polone. O 
serie întreagă de rezultate remarcabile 
au caracterizat prima zi a întrecerii.

Una din cele mai interesante dispute 
a fost oferită de aruncarea ciocanului, 
în care aruncătorul polonez Rut a reușii 
o prețioasă victorie, clasîndu-se cu 
64,41 m. (nou record polonez) înain
tea recordmanului mondial Connolly, 
situat pe locul 4, cu o aruncare de 62,83 
m. Primele două locuri au revenit po
lonezilor Ia proba de 5.000: Zimny 
13:52,2 și Jochman 13,54,1. Aceeași 
situație s-a repetat și Ia aruncarea su
liței în care Sidlo (81,97 m) și Rad- 
zionowicz (73,34 m) au fost primii. Ex- 
recordmanul mondial Held n-a obținut 
decît 68,04 m.

lată cîștigătorii celorlalte probe: 100

m. Murchison (S.U.A.) 10,5 sec
1.500 m. Orival (Pol.) 3:42,7; 110 m, 
Robinson (S.U.A.) 14,0; triplu Sclinti' 
(Pol.) 16,11 m.; 100 m. femei: B 
nes (S.U.A.) 11,6 sec., 80 m.g. Ku. 
(Pol.) 11,8 sec.; înălțime Ronczewsl 
(Pol.) 1,55 m.; greutate Bros,
(S.U.A.) 16,26 m.

După prima zi, echipele S.U.A. co 
duc cu 63—54 Ia băieți și 26—25 
fete.

Azi și mîine Ia Orașul Stalia

Meciurile de volei 
București-Istanbul

DE PESTE HOTARE
In cadrul întîlnirii 

de atletism Italia — 
Elveția, desfășurată la 
Torino și înche- 

rezultatul de 130—80
gazdelor, s-au înregistrat 

(I.)

ECHIPA RAPID II
ÎNVINSĂ LA

BUCUREȘTI 
ODESA

iată cu 
în favoarea 
performanțele: disc Consolini
50,58 m.; lungime Bravi (I.) 7,66 m.;
400 m. Weber (E.) 47,3 sec; 4x100 m. 
Italia 40,4 sec.

CICLISM
In cadrul unui 

curs desfășurat 
velodromul Vigorelli 
din Milano, cunoscu- 

italian Leandre Faggin 
nou record mondial pe

con-
pe

tul campion 
a stabilit un 
distanța de 5 km, realizînd timpul de 
6:06,2.

Peste 30.000 spec
tatori au asistat 
miercuri pe stadionul 
Avangard din Odesa 

la întîlnirea internațională priete
nească de fotbal dintre echipa clu
bului militar din Odesa și echipa Ra
pid II București. După un joc de bun 
nivel tehnic și cu multe faze intere
sante, fotbaliștii sovietici*  au cîștigat 
cu scorul de 4—1 (4—1) prin golu
rile marcate de Moskalenko (2), Mi- 
zernîi și Nazarov. Pentru bucureșteni 
a înscris Mafteuță. (Agerpres).

• Comitetul de conducere al echi
pei Olimpiakos din Pireu, campioana de 
fotbal a Greciei, a hotărît să nu mai 
participe la Cupa Campionilor Euro-

FOTBAL

TENIS

peni, date fiind actualele relații din
tre Grecia și Turcia. După cum se 
știe Olimpiakos trebuie să întîlnească 
în preliminarii pe campioana Turciei, 
Besiktas Istanbul. (Agerpres).

FINALA ZONEI EUROPENE 
A CUPEI DAVIS

Ieri a început la 
Milano meciul Italia- 
Anglia, pentru desem
narea campioanei zo

nei europene a Cupei Davis. Englezii 
se prezintă handicapați prin îmbolnă
virea celui mai în formă jucător al 
lor, Bobby Wilson. După primele, două 
simpluri, scorul este egal: 1—1. Da
vies l-a învins pe Pietrangeli cu 6—4, 
6—3, 6—1, iar Sirola a adus egala- 
rea pentru gazde, dispunînd de Knight 
cu 6—3, 7—5, 6—3.

Joi dimineața au sosit în Capita 
jucătorii echipei reprezentative nu 
culine de volei a Turciei. După cu 
am anunțat, astăzi și mîine voleib 
liștii turci vor întîlni pe cei mai bu 
voleibaliști ai noștri, la Orașul Stali 
Meciurile se vor disputa sub den 
mirea București—Istanbul.

La sosire am stat de vorbă cu 
Var hit Colakoglu, secretarul genei 
al federației de specialitate din Tt 
cia, care ne-a spus printre alte 
„Sintem bucuroși că vom juca 
echipa de volei romlnă, una dim 
cele mai bune din lume. Echipa noi 
tră se pregătește de 4 luni sub cc 
ducerea antrenorului Nicolae Sot 
compatriotul do. Intre timp volett 
liștii noștri au făcut progrese fi 
moașe perfecțiorundu-și pregătirei 
A intervenit în discuție antrena 
N. Sotir: „Caracteristica echipei 
care o antrenez este marea ei puți 
de luptă, combativitatea. Meciul 
foarte important pentru că îmi va 
posibilitatea să văd punctele sla 
ale echipei, care sper totuși că 
avea o comportare onorabilă in fc 
rutinaților noștri voleibaliști".
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