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Tinerii sportivi muncesc cu drag 
la construirea noului troleibuz „Tudor VladimirescuH

PRINTRE CEI MAI MICI JUCĂTORI DE TEN'S
• Cunoștință cu ludith Dibar și Andrei Covaci • Cine particinu 

la tabăra de la București? • Vizi te, excursii și o serbare.

Acum două zile stăteam de vorbă, 
la terenurile Centrului de antrenament, 
cu o fetiță din Oradea, ludith Dibar, 
participantă la tabăra pentru copii 
organizată in luna august de Fede
rația Romină de Tenis.

— Spune-mi ludith, cum ai început 
să joci tenis?

— Foarte simplu. Acum trei luni 
m-am dus la terenurile C.S.O de la 
noi din oraș și i-am spus lui Nagy- 
baci, despre care am aflat că e antre
norul: TREBUIE să joc și eu tenis!

— Bine, dar de ce ai spus TRE
BUIE? Dacă te refuza?

— De ce să mă refuze ? Erau mulți 
copii acolo. Eu de mult ii vedeam și 
îmi plăcea mult cum se joacă. La 'în
ceput mămica nu voia să-mi dea voie, 
l-am spus insă și ei: TREBUIE să 
mă duc la tenis. Și piuă la urmă m-a 
lăsat. La teren am primit rachetă 
mingi, echipament. Am fost și la Tg. 
Mureș, la un concurs.

— Și acum, la București, 4ți place 
în tabără ?

— Foarte mult. Am scris acasă ce 
bine e aici, ce mare e căminul in 
care stăm, ce multe terenuri avem și 
ce plimbări frumoase am făcut piuă 
acum. Sint sigură 
mal pară rău că 
tenis...

Și ludith Dibar, 
Oradea, își reluă 
se cuvenea să-l lase pe parteneru! ei 
de dublu-mixt, clujeanul Andrei Co- 
vaCi s-o aștepte atît...

Andrei are, ca și ludith, tot 13 ani. 
Dar e mai „bătrin" în tenis. își oe- 
trece a treia vacanță jucînd tenis de 
dimineața pînă seara. El a făcut cu
noștință cu „sportul alb" îi Ml' în-

I. MANOLIU
(Continuare în pag. 5)

că mamei n-o 
m-a lăsat să

fata unui șofer 
locul pe teren.
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In Turul ciclist al Iugoslaviei, 
echipa R. P. R. conduce 

după două etape
Străbateam aleea principală a uzine

lor „Tudor Vladimirescu" printre și
ruri de mașini, camioane și auto
buze, căutînd cu privirea silueta plă
cută a noului troleibuz de culoarea 
grîului copt pe care-1 văzusem de cu- 
rînd în rodaj pe drumul dintre Pala
tul Pionierilor și Casa Scînteii. Pentru 
bl venisem aci și pentru oamenii care 
i-au dat viață. Mă gîndeam că nu se 
putea ca dintre ei să lipsească tinerii 
și, bineînțeles, sportivii, hotărîți să 
întîmpine astfel cu noi realizări 
marea sărbătoare a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist

★
Secretarul comitetului U.T.M., (oa- 

chim Ceauș (un pasionat voleibalist 
și ‘motociclistl și responsabilul spor
tiv al comitetului U.T.M., Dumitru

Chiru, ne-au spus cu mîndrie: „Vedeți, 
poate mai mult ca oricînd la această 
nouă victorie a muncitorilor din în
treprinderea noastră a contribuit un 
număr impresionant de tineri, de ute- 
miști și — ceea ce cred că o să vă 
bucure — foarte mulți sportivi". Tra
versăm împreună impunătoarea hală 
în care zeci de strunguri își deapănă 
ritmul lor constructiv. Peste tot dom
nește o ordine perfectă, o atmosferă 
de muncă entuziastă. Intrăm într-o 
nouă hală străjuită de drapelul sec
torului fruntaș pe uzină. E sectorul 
auto, unde se asamblează numeroasele 
piese ale mașinilor. De aci, a pornit 
pe traseu cu titlul experimental pri
mul troleibuz realizat 100 la sută cu 
piese fabricate în țara noastră. Intr-o 
colaborare frățească și-au dat con
cursul uzinele „Clement Gottwald".

Competiții sportive
• Comisia orășenească de tenis de 

masă Oradea organizează un con
curs dotat cu „Cupa 23 August". în
trecerea se va desfășura pe echipe și 
individual.

• In organizarea 
tiv Voinfa-Oradea 
competiție de fotbal 
23 August" la care 
roase echipe reprezentlnd cooperati
vele meșteșugărești din localitate.

IL1E GHIȘA 
corespondent

colectivului spar
se desfășoară o 

dotată cu „Cupa 
participă nume-

• Sportivii din orașul Iași participă 
aceste zile la numeroase concursuri 
competiții cu caracter de casă, or 

ganizate în special Ia acele discipline 
sportive mai puțin dezvoltate. Astfel 
colectivul sportiv Dinamo a organi
zat concursuri la popice și tenis de 
masă, „Țesătura" la volei, „Voința" 
la tir, Atelierele C.F.R, la handbal, 
„Justiția" la tenis de cîmp.

PETRE CODREA
corespondent

N. MARDAN

(Continuare In pag. 2)
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• O nouă întîinîre internatio
nal

purtătorul 
tricoului galben ——

(citiți amănunte în pag. VIII-a)

verificare minuțioasă a mașinii și in curind noul troleibuz 
„Tudor Vladimirescu" va porni in rodaj.

Sparta eh sa da de vară

Constatări îmbucurătoare
Disputate sîmbătă și duminică în toate regiunile țării, 

întrecerile fazei interregionale a Spartachiadei de vară au 
probat din plin justețea introducerii acestei etape inter
mediare în programul competiției. Bine organizate, în 
cea mai mare parte a cazurilor, turneele de volei, hand
bal și oină disputate cu această ocazie au prilejuit afir
marea unor sportivi și a unor echipe cu frumoase pers
pective de dezvoltare. Acesta este cel mai semnificativ 
aspect al competițiilor interregionale, pe care ne grăbim 
să-l consemnăm.

In general competițiile de volei, handbal și oină din 
cadrul etapei interregionale au stîrnit un interes deose
bit în rîndurile maselor de spectatori, prin dîrzenia și 
ambiția cu care formațiile își apărau șansa de a se nu
măra printre finalistele Spartachiadei de vară. Și nu de 
puține ori corespondenții noștri ne-au semnalat că lupta 
însuflețită de pe terenul de sport, îmbinată cu valoarea 
unor echipe au făcut ca întrecerile să producă entuzias-

după etapa interregională
mul spectatorilor. De altfel, vom sublinia că programa
rea acestor întreceri într-o perioadă cînd calendarul com
petițiilor sportive interne este mai sărac s-a dovedit a 
fi extrem de judicioasă, numeroși spectatori ținînd să 
asiste la jocuri.

Un aspect care a fost comun multora din comunicările 
primite de la corespondenții noștri este acela al echili
brului de valoare dintre echipele participante. La Tg. 
Mureș, în jocurile de handbal, și la Vatra Dornei, în 
turneul de volei, învingătorii nu au putut fi cunoscuți 
nici după disputarea ultimului joc, victoria fiind decisă 
de vîrsta componenților echipelor respective.

Vom sublinia, de asemenea, că buna organizare a în
trecerilor interregionale se datorește în mare măsură 
eforturilor depuse de comisiile regionale de organizare a 
Spartachiadei. De un mare ajutor în munca acestor co
misii a fost aportul adus de arbitrii delegați de federa
țiile de specialitate, care prin competența lor au contri
buit la buna desfășurare a întrecerilor.

Duminică, în Capitală, va avea loc 
nouă întîlnire internațională de 

De această dată, protago-
o 
handbal, 
niști vor fi echipele feminine și mas
culine de juniori ale R.P. Romîne și 
R. P. Polone. După cum se știe, anul 
trecut juniorii și junioarele noa.'ire 
s-au deplasat în R. P. Polonă, unde 
au susținut mai multe partide, băieții 
de handbal îri 11 și fetele de handbal 
în 7. Meciurile de duminică din Ca
pitală vor conta drept revanșă la în- 
tîlnirile de anul trecut, cîștigate toate 
de reprezentanții noștri.

Partidele vor avea loc pe stadio
nul Dinamo, după următorul program: 
ora 18 (teren central) R. P. Romină 
— R. P. Polonă (juniori, handbal in 
It) i ora 20 (terenul din incinta ve
lodromului) R. P. Romină — R. P. 
Polonă (junioare, handbal in 7).

In vederea acestor jocuri au lost 
invitați un arbitru maghiar și unul 
sovietic. Lotul polonez urmează să 
sosească în Capitală vineri dimineața.

in cinstea măreței sărbătoriFruntași în muncă

^Strungarul Mircea Ungureanu, candidat de par- Utemista Suzana Radu, rihtuitoare la fabrica Strungarul Constantin Luca, șahist, muncitor Sudorul Niculae Milea de la atelierele C.F.R. 
did, deputat in sfatul popular orășenesc, este „Kirov", voleibalistă și cîștigătoare în faza pe țri,nfn„ <„ Tudor Vtadimirpsrn" dă ’-Grivița Roșie" uiemlst, jucător de rugbi, par-
j unul din muncitorii fruntași ai uzinei raion a Spartachiadei, obține rezultate deo- • " ’ ticipă eu însuflețire la întrecerea socialistă in
> „Timpuri Noi". sebite, in cadrul brigăzii sale de producție. produse de bună calitate. cinstea zilei de 23 August.



Probleme Ia ordinea zb’cî
In zilele toride de început de 

nul care duce mii de oameni ai mun cii 
vreo stație din care nu se 
rășii de compartiment ne-au 
concediu plăcut, am coborit totuși in

Cîteva ore mai tîrziu ieșeam pe poar
ta Atelierelor C.F.R. Palas cu carnetul 
plin de însemnări despre activitatea 
sportivă a vrednicilor ceferiști de aci 
și, mai ales, despre oameni minunați, 
fruntași în muncă și iubitori ai spor
tului, despre comuniștii și utemiștii 
care, le dau zi de zi, permanent 
exemplu...

IN FRUNTE CU COMUNIȘTI!...
Sportivii secției de popice n-au 

prea multi adversari de talia lor în 
regiunea Constanța. Iar atașamentul 
lor față de culorile colectivului, dîr- 
zenia cu care își apără șansele în 
competițiile pe care le susțin sînt 
demne de admirație. Dar cine sînt 
acești sportivi ? Iată, pe filele carne
tului am și înscris două nume: Ni- 
colae Berghezeanu și Tudor Por- 
cuțeanu. Și tocmai cînd ne pregă
team să ne informăm mai pe larg 
despre acești doi... tineri sportivi, am 
aflat că fierarul Berghezeanu ca și 
rabotorul Porcuțeanu, oameni veșnic 
în fruntea acțiunilor sportive, gata 
oricînd să-și sacrifice din timpul li
ber în orice problemă care privește 
sportul lor preferat, au trecut de... 
50 de ani. Cu toate acestea, ceilalți 
membri ai echipei și în special tine
rii au ce învăța de la cei doi co
muniști, a căror pasiune pentru sport 
a contribuit la atragerea multor 
neri în această activitate 1

„Sufletul" secției de volei este 
munistul Petre Biru, tehnician în 
treprindere și instructor voluntar 
celor două echipe — băieți și fete. 
Cît despre cea de-a treia secție a 
colectivului, cea de fotbal, ea numără 
printre oamenii de bază pe comunis
tul Grigore Teleanu, secretarul or
ganizației U.T.M., pe candidatul de 
partid Vasile Nică și pe utemistul 
Pompiliți Vendura. Mai este nevoie 
oare să menționăm că sportivii celor 
trei secții ale. colectivului „Ferovia
rul" sînt fruntași în producție și 
exemple de disciplină în muncă și pe 
terenul de sport ? Este tin lucru firesc 
să afli despre sportivi lucruri atît de 
Inimoase, cînd cei mai buni dintre 
ei sînt comuniștii și utemiștii, cînd 
organizația de partid (secretar tov. 
David Stanca), comitetul de între
prindere (președinte tov. I. Steflea) 
și organizația U.T.M. se interesează 
îndeaproape de bunul mers al activi
tății sportive.

FAMILII DE SPORTIV!
Vorbind despre faptul că nici fetele 

din întreprindere nu stau departe de 
activitatea sportivă, am aflat despre

august, puțini sînt cei ce luînd tre
ia odihnă pe litoral, coboară in 

vede in tinsul luciu al mărit. De aceea tova- 
privit cu destulă mirare cînd, urindu-le un 

stația Palas.
frumoasa comportare a telefonistei E- 
caterina Ventzel și a contabilei Flo- 
rica Biru. Ambele sînt bune jucătoa
re de volei și membre ale secției de 
popice, l-lorica Biru s-a clasat anul 
trecut pe locul VI 
republican individual.

adresat o
Petre Biru.

confirmat el, este soția

în campionatul 
Auziridu-i nu- 

privire întrebă-inele, am 
toare lui

— Da, ne-a 
mea...

— Desigur 
sub influența

— P>a dimpotrivă, mi-a devenit so
ție după ce ne-am cunoscut pe tere
nul de sport...

Iată, deci, o familie de sportivi. Dar 
nu singura 1 Stînd de vorbă cu se
cretarul organizației U.T.M., Grigore

că a devenit sportivă 
soțului, nu ?

cum aflat în stagiu militar) și Gheor- 
ghe, proaspăt absolvent al școlii pro
fesionale, Sînt buni fotbaliști. Ultimii 
doi copii, Niță, în clasa a V-a și Mar
cel, în clasa a 111-a elementară, pă
șesc pe urmele fraților mai mari, fiind 
de pe acum pasionați după

★

Hotărît lucru, cu asemenea 
se poate face treabă! Asta o 
președintele colectivului sportiv, 
munistul T. Fronea, deputat în sfatul 
popular, 
pînă a 
mătate 
membri
zi. Iar
s-ar
întreprinderi care fac parte din co
lectivul sportiv, realizările colectivu
lui „Feroviarii'" ar fi și mai fru
moase.

TreLuic intensificat

U. C. F. Sritmul înscrierilor în
fotbal.

oanieni 
știe și

C.O-

care a primit mult sprijin 
reușit să atragă aproape ju- 
din numărul salariaților ca 
în U.C.F.S. și cu cotizația la 
dacă atenția lor, a tuturor, 

răsfrîuge și asupra celorlalte

V. ARNAUTU

In cinstea zilei de 23 August întrecerea socialistă este in toi la Ate
lierele C.F.R. Palas. Iată-i pe Grigore Teleanu (stingă), pe micul Ștefan 
Mocanu pe care Teleanu îl califică la locul de muncă (mijloc) și pe 
Pompiliu Vendura (dreapta) în timpul finisării unui vagon proaspăt reparat. 
Teleanu și Vendura, fotbaliști în echipa atelierelor, s-au clasat printre
fruntași intr-un recent schimb de onoare închinat zilei de 23 August. 
Teleanu, ani dat peste o nouă fami
lie de sportivi, mult mai numeroasă 
de astă-dată. Tatăl, Ion Teleanu, este 
fierar în Ateliere și un pasionat sus
ținător al echipei locale de fotbal 
(N-a scăpat decît cîteva meciuri în 
perioada în care-și construia casă 

împrumutați de la 
i : Constantin, fost 
> . în întreprindere, 

de vagoane, Mo

nouă, cu bani 
stat), iar fiii săi 
muncitor fruntaș 
Grigore, montator 
riati, strungar în întreprindere (a-

Tinerii sportivi muncesc cu drag 
Ia construirea noului troleibuz

(.Urmare din pag. 1) 
„Electroaparataj", losif Rangheț", 
„Steagul Roșu" etc.

•— Capacitatea maximă 77 persoane, 
viteză 56 km/oră, suspensie mult îm
bunătățită, linie modernă, ne dă o se 
rie de indicații ing. Vasile Cornac. 
Dar cred că vă interesează mai mult 
„autorii". Ei bine, în afara grupului 
de ingineri și tehnicieni proiectanți, 
cei mai mulți se află lingă noi. Să vă 
prezint pe acești vrednici utemiști: 
Gheorghe Tenea, candidat de partid 
și responsabilul sportiv al organiza
ției U.T.M. al sectorului auto, Flo
rentin Conslantinescu, 
partid, Constantin I. 
Ion Vișteanu. Toți sînt 
lași.

1-ain „surprins" pe 
tineri făcînd ultima revizie 
leibuzului care lucea în 
soarelui. Mi-au vorbit cu entuziasm 
despre izbinzile lor în muncă, 
despre ajutorul pe care organizația 
de partid și U.T.M. le-o dă zi cu zi, 
de bucuria lor de a fi părtași la ul
timul succes. Și, bineînțeles, de sport. 
Aproape toți sînt pasionați fotbaliști 
ți au ținut să știm că echipa secției 
lor conduce, împreună cu 'cea a sec
ției forje, în campionatul 
Constantinescu a renunțat 
pasiune mai veche, boxul, 
bal. Dar, e puțin necăjit, 
lectivului „Autobuzul T. 
gradat anul acesta 
raional. In schimb, colectivul „Auto
buzul T. V.“ are meritul de a se fi 
clasat pe primul loc pe raion în 
Spartaciiiada de vară, iar acfiv'tatea 
la tir, box, a cules roade frumoase 
Și încă un amănunt : ne aflăm la 
prima întreprindere metalurgică din 
|ară care a introdus cu succes gim
nastica în producție 1

Am mai stat doar puțin de vorbă. 
Am aflat și despre alți utemiști și 
sportivi din secțiile Forje sau Prototip, 
care au pus umărul la realizarea a-

candidat de 
Constantin și 
lăcătuși frun-

acești patru 
a tro- 
iumina

de casă, 
chiar la o 
pentru fot- 
Echipa co- 

V.“ a retro- 
în campionatul

cestui nou tip de troleibuz. Tinerii 
noștri puneau tocmai la punct a șasea 
mașină experimentală din primul lot 
de zece cît prevăzuse planul. Un 
tractor U.T.O.S. venise să remor
cheze pînă la traseu cel de al șa
selea troleibuz ieșit pe poarta uzine
lor Tudor Vladimirescu. In ochii ce 
lor patru utemiști se putea citi o mare 
mulțumire. Tinerii muncitori ai uzi
nei Tudor Vladimirescu se prezentau 
în fața partidului și 
sărbători naționale’ 
torie.

In gînd am urat 
lungă, sute de mii 
reparații, mașinii 
cinta fabricii...

a marii noastre 
cu o nouă vi.

■ • s

o viață cît 
de kilometri 

care părăsea

mai 
fără 
în

In realizarea celui mai important obiectiv actual al mișcării de 
cultură fizică și sport: ÎNSCRIEREA DE MEMBRI ÎN U.C.F.S., unele 
regiuni au obținut de la reorganizare și pînă acum succese care oglin
desc pe deplin capacitatea organizatorică a organelor U.C.F.S. și a 
colectivelor sportive, munca entuziastă a miilor de activiști sportivi. 
Angajamentele luate de regiuni depășesc — în general — cu mult nu
mărul sportivilor care activau înainte în colectivele sportive. In unele 
locuri, aceste angajamente au fost depășite considerabil, ceea ce arată ' 
în modul cel mai convingător largile posibilități existente pentru cu
prinderea în activitatea sportivă a unui număr mereu mai mare de oa
meni ai muncii. Astfel pînă la sfîrșitul primului semestru, in regiunea 
Baia Mare se prevedea înscrierea în U.C.F.S. a unui număr de 60.350 
membri. Desfășurînd o intensă activitate organizatorică, situînd acest 
obiectiv în centrul preocupărilor lor, activiștii sportivi au reușit să rea
lizeze înscrierea a 70.300 de membri, creînd în acest fel posibilitatea ca 
și angajamentele luate pînă la sfîrșitul anului (85.000 membri) să fie mult 
depășite. Aceleași cuvinte de laudă și pentru activiștii sportivi din regiu
nea Craiova, unde s-au înscris în U.C.F.S. 104.096 oameni ai muncii 
(față de 90.170), Oradea (85.294 față de 71.000) si din orașul București 
(143.469 față de 142.000).

Aceste cîteva exemple demonstrează cu claritate că acolo unde 
s-a muncit cu perseverentă pentru îndeplinirea sarcinilor trasate miș
cării de cultură fizică și sport prin Hotărîrea Partidului și Guvernului 
din 2 iulie 1957, se obțin succese cu care, pe bună dreptate, ne putem 
mîndri. Cifra de 2.000.000 de membri care reprezintă obiectivul de bază 
al mișcării sportive nu este o cifră ruptă de realitate; ea poate și tre
buie să fie îndeplinită, și chiar depășită. Pentru aceasta este însă nevoie 
ca în toate regiunile țării să se desfășoare aceeași muncă rodnică. Si- 

întuația existentă însă în unele părți arată că ritmul 
IJ.C.F.S. este încă nesatisfăcător, 
îndeplinite angajamentele luate, 
mărul membrilor înscriși în U.C.F.S. C.L 
decît angajamentele luate, iar în regiunea 
se apropie de cifra de 30.000. O activitate 
făștirafă pînă acum și în regiunile Pitești, 
Autonomă Maghiară ele.

In cel de al doilea semestru al anului 
dical schimbată. Activiștii sportivi organele 
tive au datoria să analizeze temeinic, lipsurile manifestate, să folosească 
sprijinul organelor și organizațiilor de partid, al organizațiilor sindicale 
și U.T.M. pentru îndeplinirea angajamentelor pe care și ie-au luat. In 
același timp trebuie acordată o deosebită atenție organizării experienței 
pozitive a activiștilor și colectivelor sportive. O mai strînsă legătură cu 
satele și comunele va ajuta, de asemenea, activiștilor sportivi să obțină 
realizări din cele mai frumoase.

Paralel cu munca de înscrieri în U.C F.S. trebuie să se desfă
șoare și o intensă activitate pentru strîngerea cotizațiilor și înmînarea 
carnetelor provizorii de membri ai U.C.F.S. Să nu uităm că pen ru a 
deveni membru al U.C.F.S., fiecare sportiv are datoria de a se îngriji 
de primirea carnetului provizoriu, de achitarea cu regularitate a co
tizațiilor.

înscrierilor 
că în majoritatea regiunilor n-au fost 
in regiunea Bacău, de exemplu, 

este cu aproape 15.000 mai 
------ ă diferență 

nesatisfăcătoare a fost des- 
Ploești, Suceava. Regiunea

București această

nu- 
mic

această situație trebuie ra-
U.C.F.S. și colective'e spor-

U
DAN GIRLEȘTEANU

larg proces de educație 
să contribuie la ridica- 
lor general de pregă- 
la îmbunătățirea sănă-

Reorganizarea mișcării sportive din 
țara noastră a adus pe primul plan 
problema angrenării continue a ma
selor într-un 
fizică, menit 
rea nivelului 
tire fizică și
tații lor. Organizarea competițiilor 
de mase cu caracter central nu re
zolvă decît parțial această problemă, 
deoarece participarea sporadică (de 
două-trei ori pe an) la asemenea în
treceri nu poate avea darul de a 
contribui în măsură corespunzătoare 
la creșterea sănătății și a pregătirii 
fizice a maselor.

Plecînd
avînd în vedere și faptul că pre
zența în calendarul sportiv intern a 
unor mari întreceri pe linie centrală 
nu constituia un stimulent pentru co
lectivele sportive, ca ele să organi-

de la aceste constatări și

zeze cît mai multe competiții, servi
ciul educației fizice a maselor, din 
Secția organizatorică a Consiliului 
General U.C.F.S., a elaborat un sis 
tem competițional de casă, pentru 
colectivele sportive. Menirea acestuia 
este să învioreze activitatea în ca
drul colectivelor sportive, siimttlîiid 
în același timp și inițiativa acestor 
uniiăți spre organizarea a cit mai 
multor întreceri sportive.

Sistemul competițional propus și 
în prezent aprobat, este binevenit și 
va rezolva în mod fericit continuita
tea în activitatea sportivă a maselor 
de oameni ai muncii. El se conipillie, 
de fapt, din două întreceri: 1. —■ 
„Cel mai bun sportiv din 19" și 2. — 
concursul pentru insigna de „Cam
pion al colectivului sportiv".

Organizarea acestor întreceri revi
ne, în întregime, colectivelor sporti-

Șl ACUM LA TREABA!
Timp de aproape trei săptămini ora

șele Roman, Slatina, Brăila. Tirgoviște 
și Blaj au găzduit cursurile de inițiere 
și orientare a cadrelor didactice care 
predau educația fizică în școlile de ci
clul I și II din mediul rural. Aceste 
cursuri, frecventate de aproape 1000 în
vățători, au avut menirea de a da o o- 
rienlare unitară în. predarea lecțiilor de 
educație fizică, de a lămuri anumite 
probleme legate de metodica predării și, 
în general, de a contribui la perfecțio
narea cunoștințelor învățătorilor de la 
sate care răspund de educația fizică.

Acum, învățătorii care au participat 
la aceste cursuri s-au reîntors în satele 
lor. Se poate aprecia că, în ansamblu, 
cursurile și-au atins scopul, ele eluci
dată o seamă de probleme asupra că
rora mai existau unele confuzii. Firește 
ră acum, învățătorilor care au urmat 
cursurile de pregătire din cele anei 
centre ale țării, le revin sarcini noi și 
importante, răspunzinl astfel eforturi
lor făcute pentru a li se crea condiții 
pentru însușirea de noi cunoștințe. A 
cum este. <țe datoria lor să aplice in

practică, cu multă dragoste și pricepete. 
cele învățate.

Sarcinile noi și multiple care stau in 
prezent in fața colectivelor sportive să
tești — ținlnd seama de amploarea 
mereu creseîndă ce o capătă sportul m 
sate — necesită sprijinul efectiv al în
vățătorilor care au urmat cursurile ae 
pregătire inițiate de Consiliul Generai 
al U.C.F.S. și Ministerul Invățămîniu- 
llii și Culturii. Este de datoria învăță
torilor care răspund de educația fizică 
la sate, să nu se rezume numai la pre
darea lecțiilor la catedrele de educație 
fizică din școlile respective. Ei au că
pătat noțiuni noi în metodica predării 
educației fizice, au suficiente cunoștințe 
în tehnica jocurilor sportive și în pro
blemele organizatorice ale colectivelor 
sătești. Este firesc deci că, avînd a- 
ceste cunoștințe, învățătorii pot și tre
buie să dea un sprijin efectiv colective
lor sportive din satele lor.

Ce rol pol juca ei In colectivul spor 
tiv?

P,e lingă catedra ele la școală, itwâ-

țătorii pot să sprijine colectivul spor
tiv ca instructori obștești. Astfel, ei au 
posibilitatea să organizeze acțiu-ni spor
tive de masă, campionate ale colectivu- 
lili sportiv sătesc, concursul bilanț, di
verse competiții in care să fie atrași toți 
tinerii săteni. In satele unde pînă in 
prezent nu au luat ființă colective spor
tive, învățătorii pot să ajute la consti
tuirea lor și, prin experiența ce o au, 
să contribuie apoi la consolidarea ac
tivității acestora. Ca instructori obștești 
ai colectivului sportiv ei pot, de ase
menea, să organizeze întreceri intre 
sportivi din sale învecinate, să con
tribuie nemijlocit la organizarea de 
„Duminici sportive" etc.

Iată numai citeva din obiectivele co
lectivelor sportive sătești la realizarea 
cărora sînt chemați să contribuie și în
vățătorii care predau educația fizică la 
sate. Și nu încape îndoială că, iițiorși 
acasă, cu cunoștințe noi, aceștia vor fi 
un factor de seamă in efortul general 
care se face neutru întărirea mișcării 
sportive. la sate.

ve, care vor trebui să lie îndrumate 
și controlate de consiliile raionale, o- 
rășeneștt sau regionale U.C.F.S. 
Concursul de „Cel mai bun sportiv 
din 10“ se va desfășura pe p; 
grupe de probe din diferite discipli
ne sportive, obligatorie fiind orga 
irizarea întrecerilor la cel puțin c 
probă din cadrul fiecărei grupe. lat; 
cele patru grupe: grupa I: viteza 
grupa a II-a: forța; gruoa a 111-a 
rezistența și grupa a IV-a: îndemî 
narea. In grupa probelor de vitez, 
intră, spre exemplu, atletismul (aler 
gări pe distanțe scurte), ciclisniu 
sau natația, la grupa de forța sîn 
cuprinse probe atletice, de gimnasti 
că, haltere, lupte etc.

Sistemul de organizare al acești 
gen de întrecere este foarte atractn 
Ca o completare a acestui concur 
sau, mai bine-zis, ca o formă super 
oară lui, vine întrecerea pentru titli 
de „Campion al colectivului sportiv' 
Concursurile pentru titlul de „Can 
pion al colectivului sportiv" ' se pi 
organiza în tot timpul anului și 1 
un număr cît mai mare de discipl 
ne sportive, bineînțeles, cu respe 
tarea regulamentelor tehnice respe- 
tive.

Interesant de subliniat ni se pai 
faptul că participarea la aceste coi 
cursuri nu este permisă decît
ra din membrii colectivului spori 
care și-au achitat cotizația la

Nu peste multă vreme xegulame: 
tele de desfășurare al° acestor co 
cursuri vor fi difuzate în colective 
sportive, care vor primi în acest 1 
un prețios . 
ta tea lor să

un număr
oameni ai

acel

ca 
de 
în asemenea

zi.

ajutor pentru ca actb 
fie mai bogată, peni 
din ce în ce mai ma 
muncii să ‘F angren: 
întreceri sportive,

•

‘if



Tineri și tinere! Participați
Carnet jl e re porter

în mima r cî t mai mare IN VALEA JIULUI
Za concursurile pentru trecerea 
normelor complexului G. M. A.

Un experiment concludent
Problema introducerii educației fizi 

I-IV a fost deseori discutată la se 
metodico-științifice din întreaga țară, 
portantă a procesului de instruire 
la formarea personalității și carac 
1957/58 au fost organizate numeroase 
litatea educației fizice în aceste școli 
acestora pe plan general.

Recent am stat de vorbă cu profe
sorul de educație fizică I. Sturza, care 
a condus experimentul organizat pe 
lîngă școala elementară mixtă nr. 2 
din orașul Bistrița. Interlocutorul 
nostru a arătat că sarcinile expe
rimentului au fost acelea de a ana
liza formele de conținut și metodică 
ale educației fizice în clasele I—IV, 
de a înregistra totodată efectele apli
cării acestui proces pedagogic în 
dezvoltarea fizică și psihică a elevi
lor.

j — Ne-ar interesa cîte ceva despre 
eonfinuful lecțiilor predate.

— In alcătuirea lecțiilor s-a ținut 
seama de particularitățile elevilor, ca 
și de influența exercițiilor fizice asu
pra diferitelor grupe musculare și 
asupra organelor interne. In procesul 
de instruire a elevilor au fost alese 
cu grijă mijloacele educației fizice 
potrivite vîrstci lor. Un accent deo
sebit s-a pus pe exercițiile de pregă
tire fizică generală, pe cele cu 

racter corectiv, pe însușirea 
principalelor forme de mișcare: 
mers, alergare, sărituri, arun
cări etc., precum și pe jocuri dina
mice sau ștafete cu obstacole. For
ma, conținutul, caracterul, dozajul și 
intensitatea lecțiilor au fost deter
minate de particularitățile de dezvol
tare a copiilor. In același timp o 
preocupare de seamă a constituit-o 
grija pentru problemele de -■ igienă 
personală, de formare a deprinderilor 
de ordine, de punctualitate și de ți
nută, urmărindu-se și confrolîndu-se

ce în școlile elementare Ia clasele 
siunile de comunicări ale cabinetelor 
Ea a fost apreciată ca o parte im- 
și educație, ca factor care contribuie 
ierului elevilor. In anul școlar 
experimente care au demonstrat uti- 

și, mai ales, necesitatea introducerii

ca 
din 
ca-
aș 
de

Cîte fapte deosebite nu afli cînd 
ai poposit în căutarea lor, printre mi
nerii din Valea Jiului 1 Oamenii a- 
ceștia vrednici, dîrzi ca stînca pe 
care o sfredelesc pentru a scoate la 
iveală cărbunele, oamenii aceștia sim
pli, care știu să muncească zdravăn, 
ascund în ei adevărate comori. I-am 
văzut, în orele libere, pictînd, făcînd 
muzică, întreeîndu-se pe terenul de 
sport. Și dacă m-am oprit mai ales 
asupra aspectelor sportive, asupra am
plei vieți sportive care pulsează în 
Valea Jiului, am făcut-o pentru că 
am găsit și aci o imagine a noului 
care se dezvoltă necontenit pe aceste 
meleaguri în plină înflorire...

LA „SECTORUL TINERETULUI'*
A trecut ceva timp de cînd sectorul 

IV B al minei Lupeni a fost dat în 
exploatare tinerilor mineri. De atunci, 
brigăzile lui Ion Schianu, Gheorghe 
Matei, Alexandru Furu și multe al
tele, muncind cu însuflețire s-au în
trecut în a da patriei cît mai mult 
cărbune. Și fiindcă tinerețea cere și 
mișcare, viață în aer liber, călire fi
zică, tinerii mineri s-au dăruit cu 
pasiune sportului. Firește, fotbalul și-a 
cucerit cei mai mulți adepți. Deseori, 
între brigăzile aflate în plină între
cere în muncă, se încing nu mai pu-

țin însuflețite meciuri de fotbal. Să-i 
vezi atunci pe șefii de brigadă Ion 
Schianu, Ion Angelescu și Gheorghe 
Matei, pe șeful de schimb Petru 
Marcu, pe maiștrii mineri Dionisie 
Arnbruș și Efraim Negrilă sau pe 
havatorul Valentin Bănoiu cum mai 
aleargă după minge și cum mai nă
dușesc tot încercînd „să bage gol“l

Cîteodată, cei din „subteran" se 
întrec cu cei de la „suprafață". Și 
atunci, adversari le sînt fotbaliștii de 
la sectorul electromecanic. Căci și aci 
se găsesc jucători la fel de pricepuți: 
lăcătușul loan Moldovan, fierarul lo-
șii Botar, 
tehnicianul 
alții. Să nu

electricianul Ion
Remus Cherteș și 
credeți însă că cei

Jura, 
mulți 

de aci

Pd6e
sărituri,

cu atenție la fiecare oră aceste as
pecte.

— Cum au decurs, în general, jocu
rile dinamice?

— In clasele I și II, jocurile di
namice au avut un caracter mai 
mult recreativ și educativ; apoi, în 
clasele III’și IV s-a trecut la jocuri 
pe echipe, cu reguli mai precise, care 
cer mai multe calități. Cert este 
jocurile sportive au format unul 
cele mai importante capitole din 
drul experimentului. In general, 
vrea să subliniez că din punct
vedere al conținutului, lecțiile au avut 
un caracter complex, iar la exerciții 
au participat elevii din întreaga clasă. 
S-a căutat să se evite uniformitatea 
exercițiilor iar materialul a fost predat 
în mod demonstrativ, cu explicații 
care au scos în evidență detaliile teh
nice ale fiecărui exercițiu. Pînă și în 
predarea jocurilor dinamice explicarea 
a fost însoțită de demonstrare.

— O ultimă întrebare: ce concluzii 
v-au oferit măsurătorile efectuate?

— Măsurătorile ne-au arătat că, în 
comparație cu elevii de la clasele de 
control, elevii participanți la experi
ment au avut o dezvoltare mai armo
nioasă. Astfel datele culese în acest 
sens ne-au întărit convingerea că 
a sosit timpul ca educația fizică să fie 
introdusă începînd chiar din clasa 
I pentru a se ajunge la o dezvolta
re multilaterală a elevilor, la întări
rea sănătății lor, a rezistenței fizice, 
la formarea unei ținute cît mai co
recte. .

0 problemă neglijată 
în activitatea G. M. A.

privind munca de fiecare zi. La sfîrșTț 
tul ședinței, după ce fuseseră dv 54 
tute problemele de producție, a cerut 
cuvîntul și lăcătușul Mihai Jurcă,. 
președintele colectivului sportiv.

— Tovarăși, a spus el, să ne an4 
gajăm ca fiecare dintre noi să devină» 
membru al U.C.F.S. cu cotizația achi
tată la zi 1

S-au ridicat apoi șeful de echipă» 
Mihai Meitzenbock și lăcătușul Ma-4 
tei Vaier și au sprijinit cuvîntul lui» 
Jurcă.

Pornind de la secția prelucrare, ini4 
țiativa aceasta a găsit ecou în toatei 
celelalte secții. Astăzi, la „Prepara-l- 
ția“-Petrila sînt 1.000 de membri aii 
U.G.F.S. cu cotizația achitată la zi* 
față de angajamentul luat de colec
tiv și care fusese de numai 
membri I

UN „NEMULȚUMIT"
Marin Buturoagă, maistru șef 

URUMP-Petroșani, înalt și lat 
un munte de 
uzină îl cunosc șif

800)

la» 
în» 

orru.

DUMITRU)

l.T.B. București 
interregionale.

(l'oto GH.

Fază din jocul dintre echipele feminine 
zâne ști, disputat la București în cadrul etapei

£
FWWi? .....

Acțiunea de reconfirmare a insig
nelor G.M.A. are un scop bine deter
minat : ea este menită să reactivizeze 
pe purtătorii de insignă care, în mare 
parte, după cucerirea acesteia au mi
nimalizat complexul G.M.A., conside- 
rtndu-1 ca o simplă acțiune scriptică, 
de îndeplinire a unor „norme", de în
registrare de rezultate. Problema 
reconfirmării insignelor G.M.A. este 
subestimată însă aproape total de că
tre majoritatea colectivelor sportive 
din Capitală.

Sînt puține colectivele sportive din 
București care au făcut cît de cît 
ceva în această direcție. Marea lor 
majoritate continuă să bagatelizeze 
această acțiune importantă. La fabri
ca de încălțăminte Kirov de pildă 
(colectivul sportiv „Dîmbovița") deși 
sînt mulți tineri purtători de insignă, 
problema reconfirmărilor este negli
jată în întregime. De altfel, aci există 
tendința de a se minimaliza activita-

j tea sportivă de masă în dauna celei 
de performanță. Aceeași situație o în- 
tîlnrm șl la colectivul sportiv Geo- 
tehnica I.S.P. Acțiunile sportive de 
masă s-au rezumat aci doar la trece
rea unor probe în cadrul Spartachia
dei de vară a tineretului. Atît. In 
ceea ce privește reconfirmarea calită
ții de purtător al insignei G.M.A., cei 
doi antrenori ai colectivului Cornel 
Munteanu și Dumitru Ionescu nu-și 
fac nici o... problemă. Și nu numai 
ei privesc astfel această importantă 
acțiune.

Exemplele negative în această pri
vință sînt numeroase. La colectivele 
Progresul F.B., Fabrica de țigarete 
București, Boleslaw Bierut, Spic de 
Grîti și altele, există o condamnabilă 
nepăsare față de această acțiune, me
nită să învioreze activitatea comple
xului G.M.A.

Știri și rezultate din etapa interregională 
a Spartachiadei de vară a tineretului

Tg. Mureș. Toate echipele oartici- 
pante la turneul masculin și cel fe
minin de handbal au dovedit o pre
gătire superioară, file au susținut cu 
succes cîte două partide pe zi dar 
faptul acesta nu a influențat cu ni
mic comportarea la un nivel satis
făcător a formațiilor campioane din 
regiunile Bacău, Baia Mare și Regiu
nea Autonomă Maghiară. La băieți, 
victoria a revenit echipei Progresul 
M. Ciuc, pe locul doi, la egalitate de 
puncte însă cu un golaveraj mai slab, 
elasîndu-se echipa Flamura roșie Ba
cău.

întrecerea echipelor 
fost dominată de formația

afeminine
_______ ___ ______ ,Ll Stăruința

Sighet, care a cîștigat toate meciurile. 
Pe tocurile următoare s-au clasat în 
ordine: 2. I.L.E.FrO.R. Tg. Mureș;
Pe tocurile următoare s-au

FI. roșie Bacău.
3.

V. Kadar 
corespondent regional 

Pitești. Peste 300 de spectatori au 
asistat la jocurile de volei, la care 
au participat echipele campioane al? 
regiunii Pitești și orașului R-icuredi. 
După patru meciuri viu disputate vic-

toria a revenit echipelor bucureștene
C.T.F.T. (feminin) și Sănătatea (mas-C.T.F.T. 
culin).

Ion Chilibar 
corespondent 

Iată rezultatele tehnice înre- 
în jocurile de handbal dispu- 
localitate cu ocazia fazei in

lași, 
gistrate 
tate în 
terregionale : MASCULIN : C.F.R. Iași 
— Gloria Dorohoi 6—5 (5—2) ; Me
canizatorii Tecuci —• Gloria Doro
hoi 8—7 (5—4); C.F.R. Iași — Me
canizatorii Tecuci 6—2 (2—1) —
FEMININ: Victoria Pașcani — Tex
tila Botoșani 3—2 (0—1); Victoria 
Pașcani — Șc. 
Textila Botoșani 
6—0. Cele două echipe calificate 
tru etapa finală 
C.F.R. lași la 
câni la fete.

medie Macin 6—0 ;
— Șc. medie Măcin 

pen- 
sînt
Paș-

a Spartachiadei 
băieți și Victoria

C. Petre
corespondent regional

Baia Mare.
puș, campioana 
a cîștigat turneul de oină la care au

Echipa Recolta Tg. Lă- 
regiunii Baia Mare,

Atletismul are muiți prieteni în Va
lea Jiului. In fotograție un aspect din 
timpul unui recent concurs desfășurat 
la Petroșani.
sînt unilaterali. Moldovan joacă 
fotbal, dar s-a clasat primul pe oraș 
în întrecerea de ciclism a Spartachia
dei, Botar este unul din reprezentanții 
de frunte ai Văii Jiului în concursu-

joacă

de frunte ai Văii Jiului în 
rile de orientare turistică, Cherteș 
mai joacă tenis de masă :—
iar Jura — cum singur îmi 
practică... toate sporturile 1

INIȚIATIVA CELOR DE LA 
„PREPARAȚIE"

Intr-o zi, la sectorul I prelucrare 
de la „Preparație“-Petrila, s-a ținut 
o consfătuire de producție. S-au dis
cutat acolo multe lucruri importante,

și popice, 
spunea —

spate, este 
Sportivii din 
îl apreciază pentru destoinicia lui# 
în muncă, dar și ;—: ’
ceperea cu care activează în 
Nu-i deci de mirare că, la reorgani4 
zare, l-au reales președinte al colectiă- 
vului sportiv. L-am întrebat și eus
cum merg treburile sportive pe la,
URUMP și mare mi-a fost uimirea» 
cînd l-am auzit vorbind:

— Nu merge prea bine, 
puțin din cîte s-ar fi putut 
nu sînt de loc mulțumit 1

Noroc că nu i-am dat 
președintelui și l-am „cercetat" 
îndeaproape. Am putut cunoaște ast-' 
fel că în acest colectiv activează o 
echipă de volei clasată pe un loa 
fruntaș în categoria B, o echipă de 
baschet juniori campioană regională,, 
o echipă de rugbi alcătuită numai 
din muncitorii din uzină, o secție de 
lupte care cuprinde și activitatea' 
unui centru de copii (cu 50 de 
mici luptători), o secție de popice. De 
asemenea, am aflat că au intenția să- 
reînființeze secția de box, că stau' 
foarte bine cu 
în U.G.F.S., că 
masă este „la 
fi făcut oare 
să se declare 
îndoială, conștiința că 
tiv fruntaș poate să dea un randa
ment și mai mare I Și aceasta îl de
finește pe vrednicul președinte...

M. GODEANU

dar și pentru pri+ 
sporti

Am făcut 
face. Nu*

ascultare
mai)

înscrierea de membri’ 
activitatea sportivă de 
ordinea zilei". Ce să-l 
pe Marin Buturoagă 
„nemulțumit"? ~" " 

acest
Fără 

colec-

Noi cluburi sportive
La lași...

Sportul ieșean a trăit de ___ _ , av „
unul din cele mai importante eveni- șj nu-mi puteam stăvili parcă bucu* 
mente după apariția Hotaririi din 2 • - • • • • -
iulie 1957: crearea Clubului Sportiv 
Muncitoresc Studențesc.

Sportul de performanță nu s-a dez
voltat pînă acum în orașul Iași pe 
măsura condițiilor create. Acum, pers
pectivele sînt altele. Muncitorii din 
principalele întreprinderi și studenții 
din facultățile orașului lași vor mun
ci împreună pentru dezvoltarea unor 
ramuri de sport mult îndrăgite de 
localnici cum sînt: baschetul, fotbălul, 
boxul, voleiul, handbalul, rugbiul, at- 

de

lierele C.F.R. „llie Pintilie", „Țesă4 
tura Iași", Direcția regională C.F.R.,. 
funcționari, elevi și studenți aflați îm 
vacanță etc. Priveam la toți aceștia» 

ria de a-i vedea la un loc în aștep
tarea înfăptuirii unui act atît de im
portant pentru sportul ieșean. Că lu
crurile se vor schimba cu mult îm 
bine și că sportul va înregistra pro
grese din cele mai frumoase la Iașii 
ne-o garantează, în primul rînd, dra
gostea față de sport p celor aleși îre 
conducerea clubului: președintele Sfa
tului popular al orașului, tov. Octav 
Iliescu, ales în funcția de președinte, 
prof. universitar Cristofor Simionescu, 
rectorul Institutului Politehnic Iași 
(vicepreședinte), M. Fălticeanu, pre
ședintele comitetului de întreprindere 
al atelierelor C.F.R. Iași (secretar). 
Al. Agapescu directorul fabricii „Țe
sătura", ion Budura, directorul Dir. 
reg. C.F.R., O. Baghiu, dir. l.R.A. 4. S. 
lutcovici președintele U.R.C.M., Ște- 

(reg. Pitești). După disputarea tutu-7 lan Ivășceanu, președ. comitetului 
ror partidelor, în clasament pe primul \ U.A.S.R. Iași, Simca Maier, dir. Bări- 
loc se află echipa Torpedo, care af cii R.P.R. Iași, Gh. Nicolae, secret 

dir. 
fabr.' 
uni4

curînd

letismul, tirul, . șahul, tenisul 
cîmp și popicele.

în ziua constituirii clubului, 
întîlnit numeroși muncitori de la ate-

s-au

nea Autonomă Maghiară) și Ogorul

mai luat parte și formațiile Mureșul 
Cluj și Crișana Oradea. Comportîn- 
du-se excelent tinerii jucători de oină 
din corn. Tg. Lăpuș au învins cate
goric celelalte două formații: Recolta 
Tg. Lăpuș — Mureșul Cluj 10—5; 
Recolta Tg. Lăpuș — Crișana Oradea 
17—8. Pe locul al doilea s-a clasat 
echipa Mureșul Cluj care a învins pe 
Crișana Oradea cu 4—2.

Oradea. Turneul de volei care ă 
avut loc în cadrul etapei interregio
nale s-a încheiat cu victoria echipei 
din Sînicolaul Mare (reg. Timișoara) 
ta fete și a echipei campioane a Re
giunii Autonome Maghiare la băieți. 
Au mai 
oane ale

participat formațiile campî- 
regiunii

Stalin.

Oradea.
Z. Singer 

corespondent

Terenul sportiv din 
găzduit jocurile de

Orașul
parcul Dinamo a găzduit jocurile de 
oină din cadrul etapei interregionale, 
etapă la care au particioaf echipele 
Torpedo (reg. Stahn), Spicul (Regiu-

cîștigat toate jocurile. Pe locurile ur-\ cons. sind. local, 
mătoare s-au clasat în ordine: Spicul/ T.R.O. Iași,- Ion 
și Ogorul. Primul loc în clasament/ „Penicilina", Gh. 
va fi însă decis după ce se va re- ( versitar, rectorul 
zolva contestația introdusă împotriva/ Cojocaru, maestru 
unor jucători din echipa "Torpedo. ț Dram, sportiv fruntaș, membri.

Al. Dincă
corespondent regional

Gh. Raus, 
Rotaru, dir. 
Roșu, prof.
Inst. Agr. lași, IM. 
al sportului și Ta

PETRE CODREA 
coresp. regional

CLUJ. Terănul din parcul sportiv 
„Victor Babeș" a găzduit turneul de’ 
handbal, la care au participat echipele 
campioane ale regiunilor Oradea, Hu-ț Zilele trecute a avut loc Ia Orașul 
nedoara și Cluj. Primul loc în întrece-/ Stalin adunarea generală de consti- 
rea formațiilor masculine a fost ocu-l tuire a clubului sportiv Dinamo. Nu- 
pat de echipa Unirea din Sintana, per meroși activiști sportivi și sportivi 
locurile următoare clasîndu-se în or-ldin localitate au luat cuvîntul pen- 
dine: Soda Ocna Mureș și echipa ,,lf tru a-și exprima satisfacția și con- 
Mai“ din Petrești. De subliniat faptul > vingerea că noul club sportiv, primul 
că formația cîștigătoare este alcătuităf din acest oraș, va însemna un pas 
în majoritatea ei din tineri tractoriștii " 
și țărani muncitori. C

La fete primul loc a revenit echipei]
„1 Mai" Petrești (reg. u..— 
care a terminat turneul, 
de puncte cu cea de 
Poligrafia Oradea. Pe locul 
medie Bistrița.

și la Orașul Stalin

însemnat pe drumul dezvoltării spor
tului de performanță.

Au fost aleși în consiliul de con- 
Hunedoara) s ducere al clubului 15 membri. Prej 
ta egal i'.Ce /ședințe este tov. Gh. Crăciun.

a doua clasa'ă, 4 AL. DINCA
UI Șc.f coresp. regional
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interna- 
insuccese 
din țara 
începutul 

In diferite întreceri inter-

lănescu, unul din cei mat buni ata- 
mți bucureșteni a driblat și trage 
in săritură la poartă sub privirile lui 
reije (Dynamo Berlin').

(foto I. MIHA1CA)

5» CUPA UCECOM” 
LA CICLISM

Ceea ce caracterizează actualul 
>n ciclist este marele număr de 
eceri care se succed la intervale 
urle și angrenează toate categoriile, 
s alergători. Așa de pildă, în timp 
: reprezentativa R. P. Romîne concu- 
ază în „Turul Iugoslaviei" iar aler- 
ătorii de pistă se întrec pentru cu- 
rirea titlurilor de campioni ai Căpi
ței, o bună parte din fondiști se 
egătesc să ia startul într-o nouă e- 
ție a competiției de lung kilometraj: 
lupa UCECOM".
Cursa este organizată de Uniunea 
entrată a Cooperativelor Meșteșugă- 
ști din R.P.R., în colaborare cu Fe- 
>rația Rornînă de Ciclism. Itineraritri 
impetiției este următorul: 7 august 
etapa I): București—Urziceni—Bu
la: 8 august (etapa a Il-a) : Buzău 
-Brăila—Galați; 9 august (etapa a 
l-a) : Galați—Brăila—Buzăif; 10 
Jgust (etapa a IV-a) ; Buzău—Plo
di—București.
La „Cupa UCECOM" și-au anunțat 
articiparea o serie de alergători de 
aloare de la Dinamo, C.C.A., Voința, 
rogresul ș.a. Fără îndoială, noua 
mipetiție de lung kilometraj va fi un 
in prilej pentru verificarea posibi- 
tăților alergătorilor în vederea par- 
cipării lor la campionatul republican 
e mare fond.

se- 
în-

Excelentul rezultat realizat de echi
pa masculină de handbal Dinamo 
București în meciul cu redutabila 
formație berlineză Dynamo, merită 
un comentariu mai amplu. Din mai 
multe motive. In primul rînd, pentru 
că această frumoasă victorie 
țională vine după un șir de 
pe care handbalul masculin 
noastră le-a suferit de Ia 
sezonului.
naționale, handbaliștii noștri au pără
sit terenul învinși, manifestînd, in 
general, o îngrijorătoare scădere va
lorică.

Aceasta nu înseamnă însă că după 
victoria de duminică a handbaliștilor 
bucureșteni, totul este în regulă, 
handbalul masculin fiind acum pe 
deplin reabilitat. Nici nu poate fi 
vorba de așa ceva. Victoria lui Dina
mo București are însă o altă semni
ficația. Pentru a o înțelege mai bine, 
trebuie să amintim cititorilor noștri 
că formația bucureșteană a activat 
anul trecut în categoria secundă și că 
ea a promovat în categoria A, unde 
va juca începînd din toamnă. Cu alte 
cuvinte Dinamo București nu poa
te fi socotită drept una dintre cele 
mai reprezentative formații masculine 
ale handbalului nostru.

Cu toate acestea, promovînd cu 
perseverență elementul tînăr și stră- 
duindu-se tot timpul să mențină în 
cadrul formației o strictă disciplină 
și un atașament față de culorile co
lectivului, antrenorul Vlase Oprea 
este pe cale să realizeze o veritabilă 
ECHIPA. Staturile lui sînt ascultate 
și respectate cu toată atenția. Dumi
nică era o adevărată plăcere să asiști 
la jocul unor tineri ca 
mi li, Zickeli, Niemesch. 
ei au făcut parte din 
Capitalei, care cu cîteva 
a terminat la egalitate 
namo Berlin. Ei bine, în cadrul for
mației Dinamo București ni s-au pă-

i Iliescu, Ca- 
Unii dintre, 
selecționata 

zile înainte 
jocul cu Dy-

Nou record ai țării

La 
cfuit 
fost 
m.

ultimul concurs de 
de ștrandul ,,Dante 
corectat și recordul 

liber copii.

natație gâz- 
Gherman“ a 
probei de 50 

Noul recordman este 
înotătorul Radu Ion-escu-Pleșești (Pro
gresul Gosp. Buc.) care a parcurs dis
tanța de 50 m. liber în timpul de 29,5 
sec.; vechiul record : 29,6 aparținea
înotătorului Constantin Marinescu 
IC.S.U. Buc.).

Campionatul republican de pentatlon modern

rut schimbați mult în bine. Este evi
dent că disciplina colectivă i-a mobi
lizat astfel că au putut să se Com
porte mai bine decît' în meciul ante
rior.

Dar, așa după cum spuneam mai 
sus, antrenorul , Vlase Oprea este 
abia „pe cale" să realizeze o echipă. 
Făceam această 
în jocul cu Dynamo 
liștii bucureșteni au 
unele lipsuri, cum ar 
a abuza încă de un 
(Stănescu, Ionescu, Martini). 
semenea, apărarea — care ~ 
meciul foarte bine •— nu 
pregătită să-și concentreze 
dîrzenia pe o durată de 
lungă. De altfel, pentru că

precizare pentru că 
Berlin handba- 

manifestat și 
fi tendința de 

joc individual 
.......... . De a- 

a început 
este încă 
atenția și 
timp mai 
tot a ve

nit vorba despre apărare, vom preci
za că la unii jucători (Bădulescu, 
Cârmii etc.) sînt evidente încă multe 
lipsuri de ordin tehnic.

Acestea însă sînt 
retușate. Important 
se pare faptul că 
merge pe un drum sănătos, de încu
rajare și promovare a elementului tî- 
năr. In plus, în cadrul echipei exis
tă o atmosferă principială, favorabilă 
desfășurării unei temeinice munci de 
instruire. lată motivul pentru care 
noi socotim că totuși Dinamo Bucu
rești poate fi numărată printre echi
pele de perspectivă ale handbalului 
romînesc. Și, în același timp, iată su
ficiente 
ria de 
ficativă.

lucruri ce pot fi 
— repetăm — ni 
Dinamo București

motive să considerăm victc- 
duminică deosebit de semni-

CĂLIN ANTONESCU

Alexandru Stoenescu 
a cîștigat proba de spadă

CLUJ, 4 (prin telefon). — în ziua 
doua a campionatului republicana

de pentatlon modern s-a desfășurat 
întrecerea la spadă. Concursul a în
ceput la ora 9 și s-a încheiat abia 
după nouă ore dc întrecere.

Fiecare participant a susținut cîte 
51 de asalturi. Confirmînd forma bu
nă arătată și la concursul internați
onal al R.P.R., reprezentantul echi
pei C.C.A., ALEXANDRU STOENES
CU, a cîștigat concursul de spadă 
obținînd 40 de victorii și totalizînd 
astfel 1050 p. Pe locurile următoare 
s-au clasat: VICTOR TEODORESCU 
36 v-950 p.; DUMITRU POPESCU 
33 v-875 p.; DUMITRU ȚINTEA 32 
v-850p.; DAN IONESCU 31 v-825p.; 
GUNTHER SCHUSTER 29 v-775 p.; 
MIRCEA DRIȘCU 27 v-725 p.; VI
OREL MANCIU sf HRISTU I.ICHI- 
ARDOPOL 26 v-700 p.; RADU 1OR- 
GULESCU 25 v-675 p.

In urma desfășurării primelor două 
probe, clasamentul general individual 
al campionatului republican de pen
tatlon modern are’ următoarea înfă
țișare : 1. 
p.; 2. D. 
p.; 3. AL. 
p.; 4. V. 
p; 5. M.
6. AL
1244 p.; 7. D. POPESCU (Progre
sul) 1240 p.; 8. V. TEODORESCU 
(Progresul) 1184,5 p.; 9. G. SCHUS
TER (Voința) 1149,5 p.; 10. I. VESA 
(Voința) 1033 p.

Clasamentul general pe echipe se 
prezintă astfel: 1. C.C.A. I 4457,5 p.; 
2. PROGRESUL 3788,5 p.; 3. VO
INȚA I 3494 p.; 4. RECOLTA 2466,5 
p.; 5. VOINȚA II 2464,5 p.; 6. C.C.A. 
11 1999,5 p.

D. ȚINTEA (CCA 1) 1517,5 
IONESCU (CCA I) 1475 
STOENESCU (CCA I) 1465 
MANC1U (Progresul) 1364 
DRIȘCU (Voința) 1311,5p.; 

TEODORftSCAJ (Voința II)

RADU FISCH
corespondent regional

Înaintea meciului atletic
Norvegia — R.P. Romana

Doar două zile ne mai despart de 
data de 7 august, cînd vor începe pe 
stadionul Bislet din Oslo, întrecerile 
din cadrul întîlnirii internaționale 
dintre echipele masculine de atletism 
ale Norvegiei și Republicii Populare 
Romîne. Această întrecere, după cum 
se știe, se află Îs cea de a treia edi
ție a sa.

Prima întîlnire dintre echipele Nor
vegiei și R.P. Romîne 
în capitala Norvegiei 
Ea a prilejuit o luptă

s-a desfășurat 
în iulie 1955. 
sportivă de o

Grecescu) din ediția a
Aspeci

Constantin
(conduce Crust I. arsen, urmat de
Il-a a meciului R.P.R.-Norvegia.

dîrzenie excepțională. Pînă la ultima 
probă a concursului rezultatul a fost 
incert. Rămînea ca ștafeta de 4x400 
ni să decidă rezultatul final al între
cerii. La capătul linei curse de toată 
frumusețea, Ăudun Boysen și 1 lie Savel 
au trecut linia de sosire în aceeași 
fracțiune de secundă. Neexistînd o fo
tografie a sosirii, finalul acestei 
curse a fost foarte discutat și părerile 
asupra cîștigătorului împărțite. Iri 
cele din urmă victoria a fost atribui
tă echipei Norvegiei care a cîștigat 
astfel întîlnirea la o diferență minimă: 
106,5—105,5 p.

Anul următor, în 1956, s-a desfă
șurat la București ediția a doua a 
acestui meci. De data aceasta, com- 
portîndu-se mult mai bine ca la 
Oslo, atleții noștri au repurtat o fru
moasă victorie cîștigînd cu scorul de 
111—99 p.

In sfîrșit, cea de a treia ediție a 
întîlnirii .va avea loc iarăși la Oslo 
în zilele de 7 și 8 august. In acest 
an atleții norvegieni ati realizat o 
seric dc rezultate remarcabile și se 
prezintă la o valoare ridicată. Numele 
cunoscute ale unor atleți ca Egil Da- 
nielsen, recordman mondial la arun
carea suliței, Audun Boysen, la semi- 
fond, Ernst Larsen la fond, Tor Olsen 
la garduri, Bjorn Nilsen la sprint, 
vorbesc despre forța echipei norvegie
ne. In această întrecere, echipa noas
tră, care prezintă foarte mulți atleți 
tineri și chiar debutanți, are o sarcină 
dificilă. Meciul este foarte greu, dar 
atleții noștri se vor strădui să se com
porte la înălțimea așteptărilor...

3enfru o educație continuă a sportivilor 
în spiritul moralei comuniste

Răsturnarea capitalismului șt con- 
ruirea unei societăți noi socialiste 
iseamnă nu numai transformarea din 
mei ii a bazei economice a socie- 
iții, ci și o revoluție profundă în 
înștiința oamenilor, în deprinderile 
eții lor de zi cu zi. In procesul 
instrucției socialismului, partidul 
astru a desfășurat șl desfășoară o 
luncă neobosită pentru a transfor- 
1a conștiința oamenilor în spiritul 
nei morale noi, pentru înlăturarea 
biceiurilor, concepțiilor și tradițiilor 
îoștenife de la vechile regimuri, ba- 
ate pe exploatare.
Pornind de la faptul că morala, 

noralitatea, este una din formele 
onștiinfei sociale, și că ea joacă un 
ol deosebit în viața socială, Parti- 
lul Muncitoresc Romîn a pus în 
entrul preocupării organelor și or
ganizațiilor de partid, sindicale, 
J.T.M., sarcina educării neîncetate a 
anienilor muncii în spiritul moralei 
omuniste, dușmană de neîmpăcat a 
«oralei burgheze care proslăvește in- 
lividualismul feroce, care consfin- 
ește asuprirea oamenilor muncii, 
iroprietatea privată și războaiele im- 
lerialiste.

Morala proletară — ne învață parti- 
iul — pune în fața tuturor educa- 
ea maselor în spiritul unității de 
lasă proletare, a solidarității și a ajuto- 
nliii reciproc.Cinstea,dragostea de ade- 
răr. dragostea și devotamentul față 
le patrie, abnegația și curajul, res- 
>ectid față de om, apărarea neprecu
pețită a cuceririlor poporului munci- 
or sînt trăsături caracteristice mo-
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ratei proletare. Aceste trăsături sînt 
firești comuniștilor și ele întruchi
pează înfățișarea morală a omului 
nou, educat și crescut de partid.

Partidul nostru, ducînd o intensă 
muncă de educare a oamenilor mun
cii, arată neîncetat că deprinderile 
și prejudecățile capitalismului nu dis
par dintr-o dată. Rămășițele putredei 
ideologii a claselor exploatatoare, ale 
psihologiei și moralei burgheze nu 
pot dispărea de la sine ; ele pot chiar 
să se dezvolte, pot frîna, la un moment 
dat, dezvoltarea societății și de aceea 
împotriva lor trebuie dusă o luptă ne
cruțătoare.

Educația comunistă a sportivilor și 
a activiștilor sportivi în spiritul dra
gostei față de patrie, al devotamen
tului față de partid și clasa munci
toare a fost o preocupare permanentă 
a Uniunii noastre de Cultură Fizică 
și Sport.

Pornind de la sarcinile trasate de 
Hotărîrea din 2 iulie 1957, Consiliul 
General U.C.F.S., consiliile U.C.F.S 
regionale și raionale au acordat o 
atenție deosebită educării multilate
rale a sportivilor și activiștilor spor
tivi, dezvoltării conștiinței lor cetă
țenești și a atașamentului lor în pro
cesul construcției socialiste.

Primind un sprijin neprecupețit 
din partea organelor și organizații
lor de partid, sindicale și U.T.M. țn 
ceea ce privește educarea maselor de 
sportivi înfr-un spirit nou — consi
liile U.C.F.S. au rejișit, în bună 
parte, să obțină o serie de succese’ 
în această direcție. Ceea ce a devenit 
caracteristic astăzi în atitudinea ma
re’ rr-a.crlfnfî a sportivilor si actl- 
vUm— s-o-tlvi este concepția lor 
justă față de muncă, pe care o so

cotesc ca o chestiune de onoare, de 
cinste și eroism, creșterea simțului 
de răspundere pentru îndatorirea lor 
de frunte — întărirea și dezvoltarea 
continuă a mișcării de cultură fizică 
și sport

Sportivi ca Dinu Cristea, D. Me
diana, Ion Tănăsescu ș.a. fac cinste 
mișcării noastre sportive. Ei au dove
dit în competițiile interne, internațio
nale, în comportarea lor în toate do
meniile de activitate, patriotismul lor 
socialist, spirit de abnegație in în
trecerile sportive, înalta înfățișare 
morală a sportivului de tip nou.

Un aspect care reflectă morala să
nătoasă a marei majorități a sporti
vilor și activiștilor sportivi este con
cepția acestora despre lume și lupta 
clasei muncitoare. De aceea, ei nu
tresc un sentiment de dragoste nețăr
murită față de partid, față de cuce
ririle clasei muncitoare. Ei consideră 
că dragostea față de patrie, față de 
tupta partidului, necesitatea întăririi 
permanente a legăturii cu sportivii 
din țările socialiste, întărirea necon
tenită a disciplinei pe terenurile de 
sport, ridicarea măiestriei sportive 
sînt criterii de apreciere a înfățișării 
lor morale.

Trebuie să arătăm însă că nu s-a 
făcut totul în ceea ce privește educa
rea sportivilor noștri în spiritul mo
ralei comuniste. Activitatea cinstită, 
plină de abnegație a marei majorități 
a maselor de sportivi mai este încă 
umbrită de unii sportivi care se abat 
de la principiile moralei comuniste 
șl care, profifmd de slabul control 
exercitat pe alocuri de organele șl 
conducerile cluburilor sportive se de
dau la fapte urîte, străine rrora'ei 
noastre.

Încă se mai comit abuzuri în acti
vitatea sportivă, se manifestă libera
lism și destrăbălare mic-burgheză în 
viața de toate zJele și pe terenurile 
de sport.

Astfel, antrenorul echipei de fotbal 
Corvinul Hunedoara, Remeny, sub- 
apreciind importanța sarcinii educării 
sportivilor în spiritul noii morale, 
manifestă o atitudine liberalistă lațâ 
de comportarea fotbaliștilor din echi
pa pe care o antrenează, chefulește 
cu aceștia prin restaurante, le per
mite o viață nesănătoasă. Nu 'ntîm- 
plător unul din fotbaliștii echipei, 
fiind întrebat cu ce meserie se o- 
ctipă, a răspuns: „... sînt fotbalist!" 
Activitatea politică slabă dusă în 
cadrul acestui colectiv sportiv a în
lesnit unor fotbaliști să lipsească 
regulat din producție, să comită a- 
bateri de la morala șl disciplina spor
tivă, care au nemulțumii publicul 
spectator.

Un alt exemplu elocvent 'de încăl
care a moralei comuniste il oferă 
Titus Ozon, cunoscut jucător de fot
bal al echipei Progresul București. 
Datorită faptului că respectivul club 
nu se preocupă de educația morală a 
sportivilor, că în această organizație 
sportivă spiritul critic și autocritic 
este tocit, Ozon și-a permis să co
mită o serie de fapte nedemne de un 
membru al U.C.F.S. Goana după 
cîștig ușor, tendința spre căpătuială 
— sînt trăsături caracteristice ale a- 
cestui sportiv. Numeroși oameni ai 
muncii, printre care înflăcărați supor
teri ai echipei Progresul, au criticat 
în repetate rînduri atitudinea nespor
tivă — de veșnică văicăreală si ges
ticulări pe terenurile de sport — ma
nifestată de Ozon, subliniind pe 
bună dreptate că aceste fapte știrbesc 
prestigiul fotbaliștilor noștri.

Nu de mult, Federația rornînă de 
lupte, analizînd desfășurarea finale
lor Campionatelor republicane de 
lupte clasice și libere pe anul 1958, 
a scos în evidență serioase abateri 

săvîrșite de unii arbitri, sportivi și 
antrenori, incompatibile cu morala 
sportivă. Astfel, o serie de arbitri, 
lipsiți de obiectivitate și simț de răs
pundere, au viciat unele rezultate, 
iar alți sportivi, printre care și mae
ștri ai sportului, au dovedit atitudini 
condamnabile, au desconsiderat im
portanta finalelor campionatului res
pectiv etc.

De unde asemenea manifestări î 
Tocmai slaba muncă politico-educativă 
dusă de unele organe U.C.F.S., de 
unii activiști sportivi, cluburi și co
lective a condus la asemenea aba
teri și manifestări străine moralei 
comuniste.

Despre ce atitudine morală poate 
vorbi boxerul Victor Vlădescu care, 
cu prilejul Campionatelor europene 
feroviare de box, nemulțumit de de
cizia justă a juriului în meciul final 
la caț. mijlocie, a protestat zgomo
tos, a refuzat să dea mina eu învin
gătorul, a continuat să gesticuleze 
chiar pe podiumul învingătorilor? 
Cu totul nesănătoasă a fost atitu
dinea scrimerului Gheorghe Lazăr 
(Progresul Cluj) care a încercat să 
falsifice exactitatea rezultatelor, prin 
crearea unui dispozitiv tehnic, care 
făcea ca loviturile primite de el să 
nu fie semnalizate. Pentru această 
gravă abatere el a fost exclus din 
viața sportivă.

Mai sînt încă sportivi care nu de
pun toată strădania lor pentru a se 
dezbăra de o serie de aVIudini tipic 
burgheze, ca goana după căpătuială, 
după afaceri de tot felul. Printre ase
menea sportivi se numără P. Vatrici, 
Soare, Doina Ivănescu ș.a., care 
au nesocotit sprijinul ce li s-a acordat 
de regimul democrat-popular și care 
au uitat că rezultatele lor în sport 
sînt tocmai o urmare firească a con
dițiilor nou create sportivilor noștri de 
către partid și popor. Colectivele din 
care fac parte acești sportivi au uitat 
desigur că una din datoriile lor de

■



Iudith Dibar și clujea-Micuții eroi ai reportajului nostru, orădeanca
Andrei Covaci, susțin o partidă de dublu in prima zi a taberei orga- 

----------- ' (Foto: 1. M1HA1CA)
ri///
vizată de F.R.T.

P rintre cei mai mici jucători ele tenis
(Urmare din pag. 1)

Oraprejurări decît 
dea. Se ducea 
„lanoș Ilerbak" și stringea mingile 
cind juca fratele lui mai mare. Poate 
Insă că tenisul nu i-ar fi plăcut atit 
de mult dacă acum trei ani familia 
muncitorului Covaci de la uzinele 
„lanoș Herbah" nu se muta într-o lo
cuință nouă, pusă la dispoziție de 
uzine și situată chiar în vecinătatea 
terenurilor de tenis.

— Să vii să vezi ce bine stăm 
acum. Avem camere mari, avem baie 
și cămară. Pe urmă, de cind ne-am 
mutat s-a mai întîmplat ceva...

— Știu, ai început și tu să joci 
tenis.

- Nu numai asta. Înainte, tata 
. .rea de noi: ce tot vă duceți la te
nis? Ăsta e sport pentru domnișoa
re... Și el mergea mereu numai ta 
fotbal. Nici nu voia să audă de alt
ceva. De cind sin tem vecini cu tere
nurile a început să vină și tata pe 
la tenis. Și, să vezi minune : îi place. 
Nici nu mai calcă pe la fotbal. Acum 
noi rîde.m de el: vezi că tot tenisul 
e mai frumos...

Ii priveam pe cei doi copii. Arși de 
•soare, alergau după mingi, se avîntau 
in. lovituri impetuoase. Terenul e al 
'or, ale lor sînt mingile și rachetele, 
Șe depărtate par zilele cind tenisul 
•,ra sportul celor avuți, cind copiii de 
nincdori nu puteau pătrunde pe te
renuri / Nu numai Iudith și Andrei, ci 
‘oți cei 30 de copii venifi din întreaga 
ară la tabăra de perfecționare orga- 
tizată de F.R.T. sînt fii de oameni ai 
nuncii. Tenisul este una din multele 
rucurii ale copilăriei lor fericite. Ei 
*i vor aminti multă vreme de această

prietena sa din 
pe Ic terenurile de la

București.
Grad. ' A.

minunată 
Antrenori 
Schmidt, I. 
dith Avram 
loviturile, ti inițiază în mișcările mai 
complicate. Antrenamentele ocupă 
Insă doar o parte din programul zil
nic al taberei. Chiar in prima zi co
piii au vizitat Parcul de Cultură și 
Odihnă l. V. Stalin. Intr-una din 
zilele următoare ei vor vizita Muzeul 
de Istorie a Partidului, unde vor cu
noaște aspecte ale luptei eroice dusă 
de clasa muncitoare pentru instaura
rea ortnduirii noi socialiste. Micii te- 
nismeni vor vizita de asemenea ba
zele sportive, Combinatul Poligrafic 
Casa Scînteii, Palatul Pionierilor, vor 
face excursii la Doftana, Snagov și în 
împrejurimile orașului. Sărbătoarea 
lui 23 August îi va găsi pe copii în 
tabără. Ei pregătesc de pe acum ser

barea pe care o vor intitula: 
mulțumim, 23 August !“.

tabără de la 
pricepuți, T.
Racoviță, T. Bădin și lu- 
joacă cu ei, le corectează

„Iți

C.C.A. - Progresul 9-6 
la tenis

(Takacs-SIapciu 
Gh. Viziru-Eva 
întrerupte 
continuat

sîin- 
ieri 
în- 

Ca_- 
cîști- 
final

Cele două meciuri 
și Eleonora Roșianu, 
Stăncescu, Caralulis) 
bată și duminică, au 
după-amiază. In ambele partide
vingători au ieșit reprezentanții 
sei Centrale' a Armatei care au 
gat astfel întîlnirea cu scorul 
de 9—6. Rezultate tehnice: Eleonora 
Roșianu, Gh. Viziru-Eva Stăncescu, 
Caralulis 6—4, 6—3; Takacs-SIapciu 
4—6, 6—0, 6—4, 8—6.

Echipele participante in campionatul categoriilor
A, B și C 1958-59

• Hotărîrea Biroului federației noastre
• Șase serii

de fotbal • Noua componență a seriilor categoriei B 
a 10 echipe la categoria C

19 zile înainte de începerea campionatului categoriei A 
și la 26 zile înainte de începerea campionatului categoriei 

Echipele participante și-au început pregătirile, care în unele 
stadii avansate, în timp ce federația de specialitate și 

ale sale, privind partea administrațiv-organizatorică și tehni-

Ne aflăm la
B (24 august)
(31 august), 

cazuri au atins 
le-a terminat pe 
că. După ce acum cîtva timp a făcut cu noscute clasamentele oficiale ale cam
pionatului 1957-58, Ieri forul de specia lițate a completat, printr-un comunicat 
oficial, amănuntele privind viitoarea activitate competițională. împărtășim 
mai jos, toate aceste interesante

CAMPION, PROMOVAȚI,

RETROGRADAȚI

aniă nunte.

In baza rezultatelor jocurilor dispu
tate în campionatul categoriei A, B și 
G 1957-58 și a clasamentelor întocmi
te după omologarea acestor rezultate, 
federația a stabilit următoarele:

Declară echipă campioană pe anul 
1957-58 pe Petrolul Ploești.

Din categoria A retrogradează 
categoria B: 0. S. Tg. Mureș 
C. S. Oradea.

Din categoria B : promovează 
categoria A Știința Cluj și Farul Con
stanța și retrogradează în ' • —
Partizan Reghin, C.F.R.
1), Combinatul Poligrafie București și 
C. S. U. București (seria

Din categoria C: promovează în 
categoria B C.F.R. lași. Metalul Titanii 
București, Știința Craiova și Gloria 
Bistrița și retrogradează în campiona
tul regional: Steaua roșie Bacău, Rul
mentul Bîrlad, Oituzul Tg. Ocna, Sin 
teza Victoria, Dinamo Pitești, Olimpia 
Giurgiu, Petrolul Pitești, Rovine Gri- 
vița Craiova (exclusă din campionat). 
Flacăra Orăștie, Stăruința Salonta, 
Stăruința Oradea și Chimica Tîrnăveni. 
In categoria C au promovat echipele 
campioane de regiuni și campioana 
orașului București.

VIITORII PARTICIPANȚI LA A Șl B

în 
Ș'

în

categoria C 
Cluj (seria

li).

Campionatul viitor se va disputa 
după aceeași formulă: turul toamna 
și returul primăvara. Primele jocuri 
ale categoriei A și B vor avea loc la 
24 august, componența categoriilor 
fiind următoarea :

CATEGORIA A: Petrolul Ploești, 
C.C.A. București, Știința Timișoara. 
Progresul București, Jiul Petroșani, 
Dinamo București, Steagul roșu Ora
șul Stalin, Rapid București, Dinamo 
Bacău, U. T. Arad, Știința Cluj și Fa
rul Constanța.

Echipa Dinamo Cluj' și-a stabilit se
diul în orașul Bacău, unde își va des
fășura de acum înainte activitatea.

CATEGORIA B-SERIA 1 : C. S. Tg. 
Mureș, C. S. Oradea, Corvinul Hune
doara, Sîrma C. 
Mare,

Turzii, Minerul B.
Progresul Sibiu, Minerul Lu- 

peni, U. V. Arad, C.F.R. Arad, C.F.R.

Timișoara, Metalul Reșița, Tractorul 
Orașul Stalin, Gaz Metan Mediaș și 
Știința Craiova.

SERIA II : Dinamo Galați, Rapid II 
București, Știința Iași, Dinamo Obor 
București, Dinamo Bîrlad, Foresta 
Fălticeni, Prahova 1 Mai Ploești, Fla
căra Moreni, Poiana Cîmpina, Pro
gresul Suceava, Unirea Focșani, C.F.R. 
lași, Metalul Titanii București și Glo
ria Bistrița.

Echipa Dinamo Bacău și-a stabilit 
sediul la Galați, unde va activa de 
acum Înainte.

ȘASE SERII IA CATEGORIA r

O tiotărîre importantă luată de fe
derația de fotbal privește modificarea 
formulei categoriei C: numărul serii
lor a fost mărit la 6, iar rjumărul e 
chipelor din. fiecare serie redus la 10 
Modificarea a fost necesară pentru a 
se evita pe viitor deplasări prea lungi 
și costisitoare. Noua alcătuire a se
riilor, așa cum a hotărît federația, 
este următoarea :

SERIA I : C.F.R. Pașcani, Sp. Mun
citoresc Rădăuți, Petrolul Moinești, 
Textila Buhuși, Gloria Dorohoi, Texti
la Botoșani, Știința l.M.F. Iași, Mine
rul C. Lung. Mold., C.S.A. Bacău, 
Constructorul lași.

SERIA II: Combinatul Poligrafic 
București, Dinamo Brăila, Victoria 
Buzău, S.N.C. Constanța, Știința Ga
lați, Gloria C.F.R. Galați, Ancora Ga-

lați, I.M.U.M. Medgidia, Ind. Sîrmef 
Brăila și campioana reg. Constanța.

Echipa Victoria Tecuci și-a stabilit 
sediul la Buzău, unde va activa d» 
aici înainte.

SERIA HI : C.S.U. București, Meta
lul Tîrgoviște, Dunărea Corabia, Fero
viarul Craiova, Confecția București, 
I.T.B. București, Oltul T. Măgurele, 
Unirea Pitești, Dinamo Craiova, Ra
pid reg. Ploești.

SERIA IV: Partizan Reghin, Car? 
păți Sinaia, Torpedo, Voința Tg. Mu
reș, Raf. 4 Cîmpina, Textila St. Gheor- 
gtie, Mureșul Toplița, Chimica Făgă
raș, Acefalul Aiud, Alimentara Tg. Mtft 
reș,

SERIA V: C.F.R. Cluj, FI. roșie ®- 
radea, Arieșul Turda, Rapid Cluj, Di? 
narr.o B. Mare, Tisa Sighet, Recolta 
Cărei, Someșul S. Mare. Stăruința
S. Mare, Gloria C.F.R. Oradea.

SERIA VI : Unirea Rm. Vîlcea, Me
talul Oțelul Roșu, Aurul Brad, C.F.R.
T. Severin, U. M. Cugir, Flacăra Tg. 
Jiu, Olimpia Reșița, Indagrara Arad, 
C.F.R. Simeria, Metalul Bocșa Rol 
mină

MODIFICĂRI DE REGULAMEr

In regulamentul campionatului au 
intervenit unele modificări dintre care 
cele mai importante sînt t

— Echipele care vor susține Jocuri 
internaționale intercluburi sau vor par
ticipa la diferite competiții (Cupa Cam
pionilor Europeni. Cupa Europei Cen
trale etc.) vor disputa jocurile de cam
pionat în cursul săptămînii. Antrenorii 
au sarcina de a pregăti echipele In 
așa fel incit să poată face față In 
bune condițiuni unor astfel de progra
mări.

— Jocurile d? campionat pot fi pro
gramate în nocturnă dacă ambele echi
pe sînt de acord.

onospori }

ăpetenie este aceea de a intensifica 
ducația politică, patriotică și celă- 
-nească a sportivilor, îndeosebi a 
elor fruntași. Ele au trecut cu ușu- 
Ință peste faptul că sarcina lor de 
inste era de a cultiva în rîndul 
portivilor — prin diverse forme edu- 
ative — dragostea de adevăr, da
nia ca aceștia să îmbine armonios 
iteresele obștești cu cele personale, 
onducerile colectivelor sportive n-au 
•ușlt să trezească în sufletul aces- 
>r sportivi devotamentul profund față 
e cauza comună a poporului, față 
e patrie, voința de a învinge greu- 
ițile.ă de a 
rde cu fierul 

nesănătos.
Poate vorbi 

imnastică de 
îucativă, de

lichida 
roșu tot ce

lipsurile și a 
este putred

romînă de 
activitate 

comunistă 
icierită făcută în rîndurile gim- 
astelor și gimnaștllor ? Desigur că 
u. Ciulind să fie pe placul unor 
lortiyi mofturoși, să satisfacă ca- 
■iciile exagerate qle acestora, fede- 
iția <a trecut ușor cu vederea aba- 
rile săvîrșite de unii gtmnaști și 
imnăste. Nu întîmplător în cadrul 
dațiilor dintre sportivii loturilor de 
mnastică cuvîntul „tovarăș" este rar 
itilmt, sportivii respectivi folosind 
ipresii tipic burgheze. Șl mai grav 
te faptul că această atitudine este 
lerată chiar de unii tovarăși din 
«ducerea federației. Federația a 
ivedit că duce o slabă muncă edu- 
itivă și prin faptul că f>entru lotu- 
le de gimnastică, care s-au deplasat 

campionatele mondiale, a făcut o 
rie de cheltuieli inutile pentru îm- 
răcăminte, echipament, 
ire de fapt nu fac altceva 
itisfacă pofta nejustificată

★
In rîndul unor sportivi și 
ortivi se mai observă încă nepă- 
ire față de apărarea bunurilor ob- 
ești. o slabă vigilență politică. Uni) 
tivisti sportivi împărtășesc părerea 
cșită că sarcina educării comuniste

Federația 
o intensă 
o educație

cheltuieli 
decît șă 
de lux.

activiști

a maselor de sportivi revine exclusiv 
organelor și organizațiilor de partid, 
că, în acest sens, ei trebuie să se 
ocupe doar de mărirea numărului de 
membri ai U.C.F.S., de mobilizarea 
sportivilor la competiții etc. Subapre
cierea muncii de educație comunistă 
a sportivilor, pasivitatea față de a- 
ceastă importantă sarcină poate a- 
duce daune mișcării noastre sportive. 
Consiliile U.C.F.S. regionale, orășe
nești și raionale, activiștii sportivi, 
sînt obligați să acorde cea mai mare 
atenție educației politice a sportivl- 

Interesele construirii socialismu- 
ale educării omului nou cer o 
neobosită pentru o viață sănă- 
morală, pentru întărirea con- 

a mișcării de cultură fizică șl 
din patria noastră.

lor. 
lui și 
luptă 
toasă, 
tinuă 
sport

In rîndul sportivilor încă mai există 
manifestări de cosmopolitism, bule- 
vardism, practica de a se îmbrăca 
„după ultima modă", limbaj necores
punzător, precum și alte racile ale 
influenței educației burgheze

De aceea, este de datoriH consi
liilor U.C.F.S., a cluburilor și colec
tivelor sportive, a activiștilor din ca
drul federațiilor de specialitate, să se 
ocupe mult mai intens de educația 
comunistă a sportivilor. Principalul 
în această problemă este atenția per
manentă, 
acorde 
potriva 
ențe a 
munca 
rea la

Partidul nostru cere tuturor 
tivilor 
ținută 
noastră 
să uite 
le datorează poporului nostru, care 
le asigură cele mai bune condiții 
pentru practicarea sportului. Iar po
porul cere sportivilor să dea do
vadă de muncă susținută, de modes
tie, de o atitudine corectă atlt In pto-

neîncetată ce trebuie să o 
consiliile U.C.F.S. luptei îm- 
oricăror manifestări și influ- 
putredei morale burgheze, 

pentru prevenirea și înlătura- 
timp a lipsurilor.

să dea 
morală, 

nouă, 
nici o

spor- 
înaltă 
viața

dovadă de o 
vrednică de

Sportivii nu trebuie 
clipă că succesele lor

ducție cît și pe terenurile de sport 
și în viața lor personală.

Consiliile U.C.F.S. slnt datoare să 
intensifice munca politică în cadrul 
colectivelor și cluburilor sportive, să 
acorde mai multă atenție problemelor 
educației morale a sportivilor. Clubu
rile și colectivele sportive sînt obli
gate să organizeze referate șl con
vorbiri la locul de muncă, conferințe 
pe teme educative, cu ocazia cărora 
să se popularizeze faptele frumoase 
ale sportivilor noștri fruntași și ale 
sporlivilor sovietici, șl ale celor din 
țările socialiste frățești, succesele pe 
care mișcarea sportivă de 
dobîndește, pe plșn intern 
fional.

In scopul îmbunătățirii 
morale, consiliile U.C.F.S., 
sportivi trebuie să 
de sportivi 
comuniști, 
muncă, în 
rită să fie 
peste tot, 
demaște manifestările de căpătuială, 
de gură-cască față de uneltirile duș
manului 
vedetism 
nedemnă 
viața de

Educația sportivilor 
buie să fie privită ca o problemă de 
campanie, așa cum se întîmplă tj- 
neori. Educația comunistă a sportivi
lor să se desfășoare în mod sistema
tic șl organizat, cu spirit 
legată indisolubil de sarcina 
ției socialismului. Folosind 
creator toate mijloacele pe 
au la dispoziție, consiliile 
activiștii sportivi trebuie să susțină 
o largă activitate de educație comu
nistă a sportivilor noștri, deoarece nu
mai astfel Uniunea de Cultură Fizică 
și Sport poate răspunde construcției 
vieții noi, cerințelor de seamă ale 
partidului și poporului pe drumul în
făptuirii socialismului.

V. GRAD1NARU

ta noi te 
Internăși

cuvîntul, 
a căror 
viața de 
luată ca 
în orice

educației 
activiștii 

ducă în masele 
înflăcărat despre 

comportare în 
toate zilele me- 
exemplu. Trebuie 

ocazie, să se

de clasă, de carierism, de 
sau orice altă comportare 
pe terenul 

toate zilele.
de sport și în

noștri nu tre-

partinic, 
construc- 
în mod 
care le 

U.C.F.S.,

• La trierea variantelor depuse 
.la concursul Pronosport nr. 31 din 3 
august au fost găsite 2 variante cu 
11 rezultate, 27 variante cu 10 rezul
tate și 185,50 variante cu 9 rezultate.

• Astăzi la ora 18 va avea loc la 
Agenția Centrală Loto-Pronosport din 
Calea Victoriei 9, tragerea din urnă 
a premiilor în obiecte acordate va
riantelor cu „0“ rezultate de la con
cursul Pronosport nr. 30 din 27 iulie.

• Amănunte asupra programului 
concursului Pronosport nr. 32 din 10 
august 1958

I. DUKLA PRAGA — SLOVAN 
BRATISLAVA (Camp. R. Cehoslovace)

Campioana țării, Dukla Praga în- 
tîlnește pe teren propriu o altă echipă 
fruntașă, pe Slovan Bratislava. Mili
tarii avînd avantajul terenului, vor 
căuta să-și ia revanșa. Oaspeții pot 
spera la un meci nul. Pronostic: „1“ 

,.X“
II. TATRAN PRESOV — RUDA 
HVEZDA BRNO (Camp. R. Ceh.) 
In afară de întîlnirea din cadrul

campionatului, cele două formații s-au 
mai întîlnit de . două ori în cadrul 
competiției „Cupa Dunării". Atunci, 
Tatran a terminat la egalitate pe te
ren propriu și a pierdut la Brno cu 
3—0. Pronostic: „1“, „X“.
III. DYNAMO ZILINA — SPARTAK 
STALINGRAD PRAGA (Camp. R. Ceh.)

După o absență de doi ani ambele 
formații revin în prima categorie. 
Întîlnirea se anunță deschisă dacă 
ținem seama de faptul că Spartak 
Stalingrad a dispus zilele trecute de 
Spartak Sokolovo cu 4—1. Pronostic: 
-1“ și „2“.
IV. SPARTAK TRNAVA — BAN1K 
OSTRAVA (Camp. R. Cehoslovace)

Gazdele au prima șansă întrucît se 
pare că sînt în formă mai bună decît 
minerii din Ostrava și mai ales pen
tru faptul că beneficiază de avanta
jul terenului. Pronostic: „1“.
V. DUKLA PARDUBICE—JEDNOTA 

KOSICE (Camp. R. Cehoslovace) 
Echipa militarilor din Pardubice

prezintă o formație tînără și omogenă, 
avînd în plus și rutina jocurilor grele 
Jednota Kosice revine după o ab
sență de doi ani în prima categorie. 
Gazdele vor căuta să-și impună su
perioritatea și să cîștige. Pronostic: 
„1".
VI. OROSZLANYI

S.E. (Cupa de Vară R.P.U.)
O întîlnire deosebit de disputată. 

Duminică, Vaci S.E. a terminat la 
egalitate pe teren propriu, în timp 
ce Oroszlanyi Banyasz a învins în 
deplasare. Pronostic „1“.
Vil. SZEKESFEHERVAR1 VASAS — 
PETOFI BUDAPESTA (Cupa de Vară 
R.P.U.).

Și

BANYASZ—VACI

Ambele echipe au pierdut duminică 
pe teren propriu. Formația din Szekes- 
fehervari va căuta să se reabiliteze 
oe teren propriu. Pronostic: I" 
Vili. ELORE BUDAPESTA —V.K.S.E,

(Cupa de Vară R.P.U.)
O întîlnire deosebit de disputată, 

dacă ținem seama de faptul că în e- 
tapa de duminică ambele formații au 
cîștigat în deplasare. Deoarece am
bele echipe sînt din Budapesta, a- 
vantajul terenului nu joacă un rol 
hotărîtor.

Prin prisma rezultatelor anterioare, 
credem că întîlnirea poate lua sfîrșit 
cu victoria echipei Elore, sau cu un 
rezultat de egalitate. Pronostic: „1", 
.X“.
IX. DELBUDAI SPARTACUS — 

KOBANYAI LOMBIK 
(Cupa de Vară R.P.U.)

In timp ce prima echipă a reușit să 
termine la egalitate, Kobanyai Lombik 
cu toate că beneficia de avantajul 
terenului a pierdut în etapa de dumi
nică. Gazdele au prima șansă însă 
nu este exclus și un rezultat de ega 
litate. Pronostic: „1", „X“.

X. PERECES — HATVAN 
(Cupa de Vară R.P.U.)

Se pare că oaspeții sînt în formă 
mai bună astfel că pronosticul nostru 
este: „2“ și „X".
XI. M1SKOLCI M.T.E. — BUKKALJA 

. (Cupa de Vară R.P.U-)
Gazdele au nevoie de o victorie care 

să-i reabiliteze mai ales că și în cam 
pionat Bukkalja a înregistrat asupra 
lor o victorie și un meci nul. Deci 
pronostic: „I" si „X".
XII. EGYETERTES—KECSKEMET 

(Cupa de Vară R.P.U.)
O întîlnire în care gazdele au prima 

șansă. Pronostic „1“.
INFORMAȚII PRONOEXPRES

La concursul Prbnoexpres nr. 28 din 
30 iulie, Popescu F. Gheorghe din 
Pucioasa a cîștigat suma de 250JW 
lei premiul de categoria a Il-a.

La concursul Pronoexpres nr. 29 
care se închide în întreaga țară as
tăzi marți 5 august s-a reportat suma 
de 250.000 lei pentru categoria 1.
Deci în perspectivă noi premii mari.

Nu uitați 1
Astăzi este ultima zi cind vă mai 

puteți depune buletinele pentru con
cursul Pronoexpres nr. 29.

Agențiile 
pitală sînt

Tragerea 
nr. 29 va 
ora 19,30 
Centrală Loto-Pronosport din Calea 
Victoriei nr. 9.

Loto-Pronosport din Ca- 
deschise pînă la ora 24.

concursului Pronoexpres 
avea loc ntîine miercuri 

la București, la Agenția

x) Rubrică redactată de 1. 8. Loto- 
Pronosport



Programul turului categoriei A la fotbal
Etapa 1 — 24 august Etapa IV — 28 septembrie Etapa Vil — 2 noiembrie

Știința Cluj—C.C.A.
Farul Constanța—Dinamo Bacău
Dinamo București—St. roșu Or. Stalin 
Rapid București—U.T.A.
Petrolul Ploești—Jiul Petroșani
Știința Timișoara — Progresul Bucu- 
>ști

Farul Constanța—C.C.A.
Știința Timișoara—St. roșu
Știința Cluj—U.T.A.
Dinamo București—Dinamo 
Petrolul Ploești—Progresul 
Rapid București—Jiul Petroșani

Or. Stalin

Bacău
București

Etapa li — 31 august
C.C.A.—Știința Timișoara
Jiul Petroșani—Drna-mo București
St. roșu Or Stalin—Rapid București
Dinamo Bacău—Petrolul Ploești 
U.T.A.—Farul Constanța
Progresul P '-'irești—Știința Cluj

Etapa III — 21 septembrie
St. roșu Or. Stalin—Petrolul Ploești
Știința Cluj—Dinamo Bacău
U.T.A.—Știința Timișoara
Rapid București—C.C.A.
Jiul Petroșani—Farul Constanța 
Progresul București — Dinamo Bucu- 
sști

Etapa V — 5 octombrie

Dinamo Bacău—Rapid București
Progresul București—Faruj Constanța 
U.T.A.—Dinamo București
C.C.A.—Petrolul Ploești
St. roșu Or. Stalin—Jiul Petroșani
Știința Timișoara—Știința Cluj

Etapa VI 12 octombrie

Rapid București—Progresul București
Jiul Petroșani—Dinamo Bacău
U.T.A.—St. roșu Or. Stalin
Știința Cluj—Petrolul Ploești
C.C.A.—Dinamo București
Farul Constanța—Știința Timișoara

Dinamo București conduce în finala campionatului 
republican de șah pe echipe

(9RADEA 4 (prin telefon). — In 
ala de festivități a Sfatului Popular 
su continuat întrecerile turneului final 
i campionatului republican de șah pe 
chîpe.

TRANSFERĂRILE 
LA SCHI ȘI BOB

îșiAnul acesta schiorii și boberij 
or putea efectua transferările între 
—30 septembrie, perioadă în care 
iot înainta la F.R.S.B. toate actele 
(revăzute în regulamentul de transfe- 
ări. Transferările vor fi efectuate 
lumai de F.R.S.B., cu avizul U.C.F.S. 
egional și comisiei regionale de schi, 
'oate datele trebuie să fie înaintate 
Tederației cel mai tîrziu pînă la 30 
septembrie 1958.

Dintre meciurile întrerupte din pri
ma rundă, trebuie notat că după re
luare C.S.LI. București și Știința Ti
mișoara au terminat la egalitate: 
4—4, iar Comerț București a întrecut 
Aquila București cu 5—3.

Iată rezultatele celei de a doua run
de: Știința Timișoara — Progresul 
Cluj 5*/2—2*/2; Statistica — G. S. ®- 
radea 6—2; Constructorul — Progre
sul București 4—4: Dinamo — Aquila 
7—1; C.S.U. — Comerț 37s—2‘/2.

In clasament conduce Dinamo cu 
15 p., urmată de Progresul Buc. 
1O’/2P-, Constructorul, Comerț și Sta
tistica, ltecare cu cîte 9'/s P-

Dinamo București — Știința Cluj 
Petrolul Ploești—Farul Constanța 
Dinamo Bacău—U.T.A.
St. roșu Or. Stalin—C.C.A.
Jiul Petroșani—Progresul București 
Rapid București—Știința Timișoara

Etapa VIII — 9 noiembrie
Petrolul Ploești—Rapid București 
C.C.A. - -
Farul
Știința Cluj—St. roșu Or. Stalin 
Știința Timișoara—Jiul Petroșani
Progresul București—U.T.A.

Etapa IX — 16 noiembrie
U.T.A.—Jiul Petroșani
Știința Cluj—Farul’ Constanța
C.C.A.—Progresul București 
Știința Timișoara—Petrolul Ploești 
Dinamo București—Rapid București 
St. roșu Or. Stalin—Dinamo Bacău

Etapa X — 23 noiembrie
Jiul Petroșani — C.C.A.
Rapid București—Știința Cluj
Dinamo Bacău—Progresul București 
U.T.A.—'Petrolul Ploești
Dinamo București—Știința Timișoara 
St. roșu Or. Stalin—Farul Constanța

Etapa XI — 30 noiembrie
Progresul București—St. roșu Or. Stalln 
Farul Constanța—Rapid București 
Dinamo Bacău—Știința Timișoara 
Petrolul Ploești—Dinamo București 
C.C.A.—U.T.A
Jiul Petroșani—Știința Cluj

.—Dinamo Bacău
Constanța—Dinamo București

MIRCEA ROXIN
corespondent

A. ÎNOT

Pwba Maestru Categ. I Categ. a II-a Categ. a IlI-a^
50 m. 25-33 m. 50 m. 25-33 m. 50 m. 25-33 m. 50 nj.

BARBAȚI

100 m. liber 58.5 1.02.0 1.03.0 1.10.0 1.12.0 1.22.0 1.24.0
200 m. liber 2.11.0 2.18.0 2.20.9 2.36.0 2.38.0 3.03.0 3.06.0
100 m. liber 4.42.0 4.59.0 5.03.0 5.36.0 5.42.0 6.34.0 6.40.0
L500 m. liber 19.10.0 — 20.30.0 — 23.30.0 — 27.00.0
HM) m. bras 1.14.0 1.17.5 1.18.5 1.26.0 1.27.0 1.38.0 1.39.0
200 m. bras 2.42.0 2.50.0 2.52.0 3.07.0 3.09.0 3.37.0 3.39.0
100 m. delfin 1.05.0 1.11.0 1.12 0 1.22 0 1.24.0 1.34.0 1.36.0
200 m. delfin 2.30.0 2.43.0 2.45." 3.05.0 3.07.0 3.35.0 3.37.0
100 m. spat» 1.06.5 1.12.0 1.12.0 1.21 0 1.23.0 1.33.0 1.35.0

FEMEI
100 m. liber 1.06.0 1.13.0 1.14.0 1.24.0 1.25.0 1.38.0 1.39.0
400 m. liber 5.22.0 5.46.J 5.50.0 6.24.0 G.28.0 7.30.0 7.34.0
100 m. bras 1.23.5 1.28.0 1.2J.0 1.37 0 1.38.0 1.50.0 1.51.0

m. bras 2 59.0 3.09.0 3.11.0 3.31.0 3.33.0 4.00.0 4.0<3.0
100 m. delfin 1.18.0 1.23.0 1.24.0 1.36.0 1.37.0 1.49.0 1.50.0
10« m. spate 1.16.0 1.22.0 1.23.0 1.30.0 1.31.0 1.46.0 1.47.0

B. MARE FOND — Să fi Jucat în prîma echioă

BARBAȚI ȘI FEMEI

a
10 întîlniri inter- 

bilaterale
R.P.R. în 
țări cîștigate. 
contînd

! MAESTRU

Fă se fi
6au de 5
locui I în _ .. _ _____
ai R.P.R. cu condiția ca în probă să 
fi participat cel puțin 10 sportivi do 
categoria I.

clasat de 3 ori consecutiv 
ori alternativ în 7 ani pe 
campionatul de mare fond

minimum 
. _ .la întîlnirile 

numai jocul oficial.
CATEGORIA I

fl jucat o dată în echipa R.P.R. 
B, de seniori, sau să fi jucat

CATEGORIA I

Să se fi 
în primele 
mare fond

clasat de 2 ori consecutiv
5 locuri în campionatul de 
al R.P.R.

CATEGORIA A n-a
Fă se fi clasat o dată pe locurile 6—20 

în campionatul de mare fond al R.P.R.
CATEGORIA A TH-a

Să fi terminat cursa în limitele tim
pului de control în campionatul de 
mare fond al R.P.R.
e. polo PE APA

MAESTRU
făcut parte din echipa cîștl- 
camp tona tulul R.P.R. de 3

— Să fi
gătoare a . ... ______ __ _
ori' consecutiv sau de 4 ori alternativ 
în 6 ani, participînd efectiv la 75°/o din 
jdCțnt în fiecare an și să fi .«jucat de 
trei Ori în prima echipă a R.P.R.

— să 
A sau 
de 6 ori în echipa R.P.R. de juniori.

— Să fi făcut parte dintr-una di.n e- 
chipele clasate pe locurile situate în 
prima Jumătate a clasamentului cate
goriei A participînd la 60*/« din Jocuri.

— Să fi făcut parte dintr-una din e- 
chipeie clasate doi ani consecutiv pe 
locurile situate în a doua jumătate a 
clasamentului categoriei A cu excepția 
jucătorilor din echipa 
mul Ioc, participînd la 
din fiecare an.

CATEGORIA
— Să fl făcut parte dintr-una din 

echipele ce participă în campionatul 
categorie! A sau B, participînd la
din jocuri.

— Să fi făcut parte din echipa cam
pioană de juniori, participînd la cel 
puțin 75% din Jocuri.

CATEGORIA A IlI-a
— Să f! făcut parte dintr-o echipă 

care joacă în campionatul regional, 
orășenesc sau raional cu excepția ul
timei clasate, 
tat minimum 
pat la 2 riin

clasată pe ulti-
80”/. din jocurile

A II-a

cu condiția să fi dispu-
3 jocuri și să fi partid
ele.

NORMATIVE TEHNICE
Jucătorii care și-au 

Be&ască șl următoarele
îndeplinit normele de joc, 
normative tehnice, la înot :

sînt obligați să îndepll-

Nontu Maestru Categ. I Categ II Cate-g. IU

Pentru juca to rîi de cîmp

M» m. Hber 1:04.0 1:10.0 1:16.0
Witt, liber 5:19.0 5:35.9 6:00.0 —

Pentru portari

WM>m. bras 1:24.0 1:39.0 1:36.0 _

OBSERVAȚII :

1. După îndeplinirea normei de joc 
dreptul de trecere a normativelor teh
nice pentr- obținerea categoriei res
pective se păstrează timp de 1 an de 
zile.

2. In cazul neîndepllnirii unuia din 
normativele tehnice, jucătorul are 
dreptul să le repete.

3. Normativele tehnice trebuie tre
cute în concursuri oficiale în bazin de 
50 m. In acest sens pot fi organizate 
concursuri speciale 
polo.

pentru jucătorii de

D. SĂRITURI HE
DE 

MAESTRU

LA TRAMBULINA 
3 M.

f SPORTUL POPUIAR
L Pag 6-a Nr. 3250

Bărbați : 14® pct.; Femei ; 125 pct.
Pentru a fi clasificați în această ca

tegorie săritorii sînt obligați a realiza 
acest punctaj într-un concurs interna
țional sau campionat R.P.R. în condi
țiile prevăzute de regulamentul F.I.N.A.

Voința București și Știința Iași vor juca 
în prima categorie a țării

O dată cu meciurile de duminică 
din seria a II a, a luat sfîrșit prima 
ediție a campionatului categoriei B 
a echipelor masculine de volei. Com
petiția a stîrnit un interes deosebit 
în orașele de reședință ale aelor 9 
echipe participante în această serie. 
Interesul a fost răsplătit prin jocul 
de calitate prestat de majoritatea echi
pelor și de scorurile strînse înregis
trate la capătul unor partide pasio
nante.

La București, de pildă, Voința a 
dispus — în ultima etapă — mai 
greu decît era de așteptat, de Știința 
Timișoara. Victoria le-a revenit bucu- 
reștenilor după cinci seturi de luptă 
echilibrată: 15—10, 8—15, 15—7, 
7—15, 16—14. După cum se vede, 
Voința a început meciul mai bine, ter- 
minîndu-1 însă mult mai greu decît 
se anticipa (în ultimul set. Știința 
conducea cu 14—10). Numai dîrzenia 
deosebită a jucătorilor de la Voința

a făcut ca pînă la urmă victoria să 
Ie revină în acest set (și deci și în 
meci) cu 16—14. S-au evidențiat Co- 
zonici și Coste de la Știința, Sorbaiă, 
Carapcea și Ghiță Gheorghe de la 
Voința. In urma rezultatelor 
trate, clasamentul final se 
astfel:

înregis- 
prezintă

îi ' 1
1. Voința București 16 15 1 46:12 31
2. Știința Timișoara W 10 6 41:29 26
3. Dinamo Tg. Mureș 16 10 6 39:32 26
4. Stejarul R. V îl cea 16 9 7 34:30 25
5. Utilajul Petroșani 16 8 8 33:31 24
6. Dinamo Oradea 16 6 10 32:37 22
7. Casa Ofițer. Timiș. 16 6 10 23:40 22
8. Dlnamo Baia Mare 16 5 11 25:41 21
9. Dinamo Cluj 16 3 13 20:41 17

(Dinamo Cluj are două 
puțin, pentru că nu s-a prezentat la 
două meciuri).

Voința București a promovat deci 
(alături de Știința lași, clasată 
primul loc în prima serie) în cate
goria Ă. Au retrogradat ultimele două 
clasate: Dinamo Baia Marc și Dina
mo Cluj.

puncte mai

pe

președintele nu-i acasâ
Aprinse au mai fost discuțiile in co

mitetul executiv al sfatului popular 
al comunei Oituz, raionul Tg. Ocna, 
atunci cînd a trebuit să se dea tineri
lor din comună un loc pentru amena
jarea unut teren de sport. Și poate 
că dacă too. președinte Simion Tutu 
nu s-ar fi dovedii energic ca întotdea
una, desigur că sportioii din comuna 
Oituz ar fi rămas și azi fără teren. 
Cel care se opunea mai tare era se
cretarul sfatului. Ion Cantoreanu. Cum 
să apară cogeamite flăcăi și fete —

CATEGORIA I
Bărbați ; 120 pct.; Femei: 105 pct.

Pentru a fi clasificați în această ca
tegorie săritorii și săritoarele sînt obli
gați să realizeze acest punctaj în ca
drul unui concurs oficial în condițiile 
prevăzute de regulamentul F.I.N.A.

argumenta el — „de spui aii" în mijlo
cul satului, în fața băi r inilor ? Iată 
de ce au avut și tinerii din comuna 
teren de sport atîta timp cit a fost 
președintele.., acasă. Gum a plecat 
insă omul in concediu, s-a zis și cu 
terenul de sport. Văzîndu-se investit 
cu puteri 
a lui Ion 
plătească 
teva zile, 
piatră de 
instalate mese pentru precupeți.

Cînd s-a întors tov. Simion Tuia, 
sportivii l-au luat cu asalt chiar de 
la marginea satului, istorisindu-i din 
fir în păr . toată durerea 
de sport și om care vede 
tuia, președintele a luat

de președinte, prima grijă 
Cantoreanu a fost să le 

„polița* sportivilor. în ci- 
terenul a fost acoperit cu 
rîu iar pe margini au jost

lor. !ul>ilor 
rostul aces- 
imediat ma

suri de retrocedarea terenului cu pri
cina. Ei, dar îndărătnicia secretarului 
este uneori mai puternică decît hotă- 
rirea președintelui. Așa se face că la 
prima 
nul a fost acoperii peste noapte cu 
sticlă 
multă 
președinte S. Tuțu 
la reîntoarcerea 
au intrat din nou în posesia terenului.

Acum să nu vă închipuiți cumva că 
secretarul Ion Cantoreanu era îngri 
jorat de rușinea sportivilor care ar 
apare „dezbrăcați" în fața sătenilor, 
ci era, așa cum a stabilit ancheta, in
teresat ca pe acel teren să-și con
struiască o casă.

deplasare a președintelui, tere-

pisată, lucrare executată cu 
migală. Dar pentru că tov, 

este consecvent, 
lui acasă sportivii

CATEGORIA A II-a
Bărbați ; 105 pct.; Femeii ; 90 pct.

Pentru a fi clasificați în această ca
tegorie săritorii sînt obligați să reali
zeze acest punctaj într-un concurs ofi
cial în condițiile prevăzute de regula
mentul FI.N.A.

CATEGORIA A IlI-a
Bărbați ; 90 pct.; Femei ; 80 pct.

Pentru a fi clasificați în această ca
tegorie, săritorii sînt obligați să reali
zeze acest punctaj în cadrul unui con
curs oficial în condițiile prevăzute cTe 
regulamentul F.I.N.A.

JUNIORI : 80 pct.; JUNIOARE: 70 pct.

Pentru 
categorie 
realizeze 
curs oficial în condițiile prevăzute de 
regulamentul F.I.N.A.

a fî clasificați în această 
săritorii sînt obligați să 

acest punctaj într-un con-

E. SĂRITURI DE LA PLATFORMA 
DE 5 ȘI IS M.

MAESTRU
Bărbați : 140 pct.; Femei : 75 pct.
Pentru a fi clasificați în această ca

tegorie săritorii sînt obligați să reali
zeze acest 
terna ti on al 
condițiile 
F.I.N.A.

punctaj într-un concurs in- 
sau campionat R.P.R. în 

prevăzute de regulamentul

— Vino mai pe la centru Gherghirio f N-ai văzut că ei nu joacă 
de loc extremele?!.,.

Actualități din natatie £

CATEGORIA I
Bărbați ; 120 pct.; Femei : 65 pct.
Pentru a fi clasificați în această ca

tegorie, săritorii sînt obligați să rea
lizeze acest punctaj într-un concurs 
internațional sau campionat R.P.R. în 
condițiile prevăzute de regulamentul 
F.I.N.A

CATEGORIA A Tl-a
Bărbați ; 100 pct.; Femei : 55 pct.
Pentru a fl clasificați în această ca

tegorie săritorii sînt obligați să reali
zeze acest punctaj într-un concurs ofi
cial în condițiile prevăzute de regula
mentul F.I.N.A.

CATEGORIA A IlI-a
Bărbați • 85 pct.; Femei : 45 pct.
Pentru a fi clasificați în această ca

tegorie săritorii sînt obligați să reali
zeze acest punctaj într-un concurs ofi
cial în condițiile prevăzute de regula
mentul F.I.N A.

CONFIRMAREA CATEGORIILOR
a. înot

Pentru confirmarea categoriei secere 
ca în unui din cei doi ani următori 
obținerii categoriei, sportivul :

— să repete integral norma în cazul 
cînd este exprimată în ștandarzi ;

— să se claseze o singură dată pe 
unul din locurile prevăzute în condi
tion Ue pentru obținerea categoriei.

B. polo pe apă
Pentru confirmarea categoriei, se cere 

ca în unui din cei doi ani următori 
obținerii normei, sportivul să realizeze 
o singură dată una din norme 
care din condițiunile prevăzute 
obținerea categoriei.

C. Sărituri
Pentru confirmarea categoriei ______

ca în unul din cei doi ani următori 
obținerii normei sportivul să repete 
integral norma»

O saptumînâ în care jocul de poio 
a final capul de aîiș

ultima săptămîna, în lipsa con-

in ori- 
pentru

se cere

In 
cursurilor de înot sau sărituri, jocul 
de polo a ținut capul de afiș al în
trecerilor de natație; desigur, în pri
mul rînd, prin meciurile desfășurate 
în cele două serii ale categoriei B 
și apoi prin partidele de juniori dis
putate în cadrul fazei zonale a cam
pionatului republican.

In categoria B, turul campionatu
lui se apropie de sfîrșit. Acum, cînd 
în ambele serii s-au și consumat cinci 
etape — din totalul de șase —, cînd 
valorile au căpătat contur, cîteva con
cluzii se impun de la sine: a) excep- 
tiud seria a ll-a, unde după etapa 
de duminică, echipa C.S. Oradea 
este ca și cîștigătoare, lupta pentru 
promovarea în prima categorie a 
țării a devenii mai palpitantă decît 
in anii anteriori; b) o a doua consta
tare — de altlef in strinsă legătură 
cu prima, deoarece a generat-o — 
se referă 
de echipe 
perioară a 
cu șanse aproape egale in lupta pen
tru titlu; c) un echilibru mai ntare, 
deci în raportul de forțe al formații
lor noastre de categoria B, nedubiat 
însă din păcate și de o creștere cali
tativă a jocului prestat. Industria 
Linei Timișoara, de pildă, liderul ac
tual al seriei l a evoluat lamentabil 
în etapa a II-a Ia București, ccdînd

la numărul mai mare 
aflate in partea su- 
clasamenielor, angajate

la scor în fața echipei Progresul 
Gospodării. O altă formație timișo
reană — Voința — deși ocupă în 
momentul de față locul 3 are un pro
centaj negativ (34 goluri marcate — 
față de 36 goluri primite), oglindă 
fidelă a dezechilibrului evident dintre 
compartimentul ofensiv și cel defensiv. 
In seria a II-a, echipa feroviarilor 
din Arad, după un început surprinză
tor de puternic (4 meciuri jucate și 
tot atîtea victorii) a stopat în plină 
cursă, fiind învinsă pe teren propriu 
și încă la scor (0—7) de către fosta 
divizionară A, echipa C.S. Oradea.

Orădenii cu o formație mult schim
bată în bine practică un joc modern, 
în permanentă mișcare, candidînd ast
fel, cu mari șanse la primul loc în 
serie. >

• Duminică la București, Tg. Mu
reș și Arad s-au terminat jocurile 
de polo din cadrul campionatului re
publican de juniori faza zonală. For 
majiile calificate Progresul și C.C.A 
(zona de la București), Voința Ora 
dea și C.S. Oradea (zona de h 
Arad) și Voința Tg. Mureș și GF.R 
Cluj (zona Tg. Mureș) vor susțin» 
un turneu final între 12—17 augus 
la Timișoara, turneu care va desemn; 
campioana republicană de juniori p 
anul 1958.

G. NlCOLAE^pU



In pragul campionatelor mondiale
de caiac —canoe

Cîteva zile ne mai despart de 
„startul" care se va da în ediția din 
acest an a campionatelor mondiale de 
caiac-canoe. Printre numeroasele țări 
care și-au anunțat participarea la 
Praga se află și țara noastră ai că
rei reprezentanți și-au făcut, în ultimii 
ani, cunoscute performanțele în în
treaga lume. Este vorba în primul 
rînd de canoiștii Simion Ismailciuc 
și Dumitru Alexe, campioni europeni 
anul trecut la. Gând (Belgia), de 
caiaciștii Mircea Anastasescu, Stavru 
Teodorov, Aurel Vernescu și alții. Vă 
surprinde poate, în această enume
rare a celor mai valoroși componenți 
ai reprezentativei noastre, absența 
campionului olimpic Leon Rotman. 
De curînd restabilit după o hepatită, 
cunoscutul nostru canoist nu va lua 
parte la „mondialele" de la Praga, el 
urmînd în prezent un antrenament 
progresiv care nu trebuie însă forțat 
prea mult. Cire sînt ceilalți compo
nenți ai loturilor noastre ? Iată o în
trebare firească pentru amatorii de 
sporturi nautice. Pe apele lacului 
Snagov își continuă pregătirile un lot 
mai numeros, din care urmează să 
fie alcătuite echipajele cu care vom 
participa la Praga. Printre cei din 
lot amintim pe: Nichifor Tarara, Ser- 
ghei Filip și Igor Lipalit — la canoe 
simplu, Simion Ismailciuc, Dumitru 
Alexe, Kalinov, Sidorov, Lipalit I. — 
la canoe dublu. A. Vernescu, Oorea 
Eremia, M. Apastasescu, Stavru Teo
dorov, lacovici Grigore, L. Terenti, 
D Bărdaș, St. Vișevan, I. Danielov, 
D. Grigore, I. Sideri, Simionov — 
la probele de . caiac etc.

DeșF pînă la deschiderea oficială 
a campionatelor mondiale mai sînt 
cîteva zile (concursurile au loc între

15—17 august) se pare că emoțiile 
au și început. înscrierile anunțate co
misiei de organizare a campionatelor 
mondiale au ridicat multe... probleme 
și în fața antrenorilor noștri. Parti
ciparea la această ediție a campio
natelor mondiale a unor țări, în ma
joritatea lor cu o valoare recunoscută 
în aceste ramuri ale sporturilor nau
tice, face ca tragerea la sorți să fie 
așteptată cu multă nerăbdare de. teh
nicienii din fiecare țară ce va fi re
prezentată la această mare competi
ție. Antrenorii noștri ne spuneau că 
„pentru a fi sigur că intri în finala 
vreunei probe a acestei ediții a cam
pionatelor mondiale, trebuie să te 
numeri printre primele 3 țări din 
lume".

In vederea acestui important exa
men, sportivii noștri se pregătesc cu 
conștiinciozitate și așteaptă cu în
credere în forțele lor... startul probe
lor în care se vor strădui să obțină 
un Ioc cît mai bun. La ultima ediție 
a campionatelor mondiale de caiac- 
canoe, desfășurată la Mațon (Franța) 
în 1954, țara noastră a fost -epre- 
zentată de un lot redus de sportivi. 
Amintim că atunci, caiacistul nostru 
Mircea Anastasescu a ocupat locul 
III Ia simplu 500 m. iar echipajul de 
caiac 4 a fost eliminat din serii. La 
probele de canoe, noi nu am partici
pat.

Marele număr de națiuni înscrise, 
valoarea celor mai multe echipaje 
care vor concura la . Praga, ne opresc, 
să facem un pronostic în legătură cu 
evoluția sportivilor noștri. Sîntem con
vinși însă că ei vor încerca, cu toate 
forțele lor, să realizeze performanțe 
cît mai meritorii.

Sărbătoare sportivă la Ulan Ba tor: se întrec arcași din R. P. Mon
golă. Asemenea competiții sînt tradi ționale în această țară.

Simion Ismailciuc și Dumitru Alexe, campioni europeni la canoe dublu 
fond, Gând 1957.

UN URIAȘ STADION LA PEKIN

La Pekin se află în construcție 
cel mai mare stadion din Ex
tremul Orient. Un imens șantier 

în suburbiile capitalei R. P. Chineze 
freamătă de activitate. Stadionul cen
tral va face parte dintr-un mare pare, 
în care vor fi și alte terenuri și săli 
de sport. Capacitatea totală a tribu
nelor viitorului stadion a fost calculata 
pentru 85.000 spectatori. Sub tribune 
va exista un adevărat stadion acopo 
rit, cu o pistă de 150 m. lungime, 
gropi de sărituri, cercuri de aruncări, 
ca și diferite săli de sport. Tot la eta
jul de jos, sub tribune se construiește 
o sală de expoziții, un cinema și un 
restaurant. La etajele superioare, un 
hotel și dormitoare vor ptitea găzdui 
peste 3.000 sportivi.

In jurul stadionului central, alte două 
terenuri de fotbal, numeroase terenuri 
și instalații pentru diferite discipline 
sportive, ca și o sală de sport cu tri
bune pentru 5.000 spectatori, vor com
pleta construcțiile parcului. De-a 
curmezișul imensului teritoriu se întin
de panglica unui rîu, care la un punct 
se lărgește pentru a crea un lac arti
ficial.

Stadionul central din Pekin va fi al 
doilea mare centru de activitate spor
tivă din capitala Chinei Noi. Pînă a- 
cum, aceasta era concentrată în limi 
tele vechiului stadion Hsien Nun Tan, 
a cărui capacitate actuală este de 
20.000 spectatori. El va intra în re
construcție, tirmînd să-i fie dublată 
capacitatea.

fistic și volei; campionatele mondiale 
de parașutism și canoe. In plus a 
fost emis un timbru în cinstea turneu
lui final al campionatului mondial de 
fotbal desfășurat în Suedia. Filateliștii 
din toate țările au primit cu mult inte
res noua emisiune de timbre sportive 
cehoslovace.

SEZONUL SPORTIV DE VARA 
IN R. P. MONGOLA

Vara poposește mai tîrziu pe me
leagurile R. P. Mongole. Totuși 
sezonul sportiv de vară și-a

început din plin desfășurarea încă de 
la începutul lunii iunie. Cu atît mai 
mult el se anunță deosebit de intere
sant.

In aimacuri și orașe au loc competi-' 
ții în 20 de discipline, printre care 
atletism, volei, baschet, motociclism, 
tenis de masă, gorodki ș.a. Totodat^- 
sportivii mongoli vor avea o activitate 
internațională mult mai bogată ca în 
anii trecuți. Atleții au și susținut IrN 
tîlniri în capitala R.S.S. Kazahă, AT-’ 
ma-Ata. Voleibaliștii ait plecat M 
R. P. Chineză. Jucătorii de șah se vor 
întrece în tradiționalul lor meci ca 
reprezentativa Republicii Autonom# 
Sovietice Socialiste Burtat Mongola 
Sînt așteptați să sosească în R. PA 
Mongolă fotbaliști maghiari, echipa f&-' 
mining de volei a R.S.F.S.R., voleiba
liștii asociației sportive „Minerul" din 
R. P. Chineză.

In cadrul marelui festival al tine: 
retului desfășurat în iulie Ia Ulan Ba
tor sportul a ocupat un loc important 
pe program. Cu un deosebit interes 
au fost urmărite întrecerile în discipli
nele sportive naționale mongole, cum 
ar fi felurite lupte, tragerea cu arcul, 
probe de călărie. Sezonul sportiv de 
vară este în plină desfășurare pentru 
tinerii mongoli. Ei au obținut de pe a- 
ctim o serie de recorduri și performan
țe care dovedesc creșterea măiestriei 
și a nivelului sportivilor din îndepăr
tata țară asiatică.

August, luna marilor 
competiții internaționale

’ 8—uF1 Campionatul reroblicaii 
de juniori |a caiac-caioa

NOI TIMBRE CU SUBIECT SPORTIV 
IN R. CEHOSLOVACA

, Activitatea în sporturile nautice 
continuă cu aceeași intensitate. La o 
săptăniînă după reușitele întreceri din 

cadrul concursului pentru sportivi de 
categoria a 11-a, a IH-a și neclasi
ficați, va avea loc o nouă competiție

— găzduită de data aceasta de lacul 
Herăstrău — de caiac-canoe: campio
natul republican de juniori.

întrecerile au loc vineri, sîmbătă 
și duminică.

Anul acesta Ministerul Poștelor 
din R. Cehoslovacă a emis o 
serie de 5 timbre închinate 

țelor mai importante competiții spor
tive ale anului, la care au luat parte 
și sportivii cehoslovaci. Patru dintre 
tie oglindesc marile competiții găz
duite pe teritoriul Cehoslovaciei: 
campionatele europene de patinaj ar-

Mai puțin ca oricînd se poate vorbi 
în această vară de o „vacanță" în 
sportul mondial. După o serie întrea
gă de mari competiții, desfășurate de 
Ia începutul verii, activitatea interna
țională își va avea un punct culmi
nant în zilele lui august. In calenda
rul sportiv sînt înscrise, pentru luna 
căre a început, campionate mondiale 
și europene, concursuri internaționale, 
meciuri și turnee în diferite speciali
tăți sportive. Credem interesant să 
enumerăm pentru cititorii noștri pe 
cele mai importante.

Din categoria competițiilor supre
me trebuie citate, firește, mondialele 
de tir și scrimă, a căror dată de în
cepere coincide: 17.VIII. Primele se 
vor desfășura la Moscova, iar cele
lalte în orașul nord-american Filadel- 
fia. Chiar în aceste zile, la Bratis
lava, au loc campionatele mondiale 
de parașutism sportiv. Alte două 
competiții pentru titlurile mondiale

pesta, iar la 8—9.V1II ei vor susține 
pe stadionul olimpic din Atena ulti
ma lor întîlnire, în compania națio
nalei Greciei.

Se vor mai disputa în această lună 
campionate europene la canotaj aca
demic (Poznan, 22.VIII). volei, (Pra
ga, 30.VIII) și înot (Budapesta, 31. 
VIII).

In a doua jumătate a lui august ia 
sfîrșit și vacanța fotbaliștilor în ma
joritatea țărilor europene. Va avea 
loc chiar o întîlnire internațională: 
Cehoslovacia — U.R.S.S., la Praga 
31 VIII.

Dintre celelalte numeroase compe
tiții cu caracter internațional din a- 
ceastă lună, mai sînt de notat cam
pionatele de tenis de la Forest Hills. 
(S.U.A.) — 18. VIII — „etapă" a 
campionatului mondial neoficial al 
acestui sport.

atiglfst :

deplaseze. Din rîndut acestora fuse
seră excluși cu mult zgomot Mervyn 
Rose și Don Candy, care au fost anul 
trecut „eroii" unui adevărat proces 
încheiat cu suspendarea lor.

Dar Rose joacă prea bine ca fede
rația australiană să se poată lipii de 
serviciile lui... „Delicventul" a fost 
iertat și retrimis în Europa. Aci Rose

Fapte concrete 
aidoma multor

I se mai spune tenisului și „spor
tul alb"... Termenul este cu toiul jus
tificat prin tradiție, care cere jucăto
rilor să poarțe costumul de această 
culoare. Bur'ghezia însă a căutat să-i 
dea o semnificație pretențioasă și com
plicată, expl'.cfnd denumirea prin pu
ritatea morală care, pasă-mi-te, ar 
caracteriza ve niînuitorii rachetei din 
țările capitalului.

Așa să fid oare ? 
demonstrează! că —
altor mituri ; create de burghezie — 
si acesta se' arată la o stimară ana
liză drept o’’minciună sfruntată. Așa- 
zișii tenjsmpni „amatori" din apus 
sînt tot atît de sensibili la foșnetul 
banilor ca și cei mai înrăiți aface
riști. Și nu o dată au izbucnit in „ima
culata" lume, a sportului alb scanda
luri răsunătoare care au dezvăluit 
faptul că tenisul nu face excepție in 
această privință.

Un eXemplh concludent l-au oferii 
chiar reprezentanții Australiei, țară 
care deține de mai multă vreme su
premația in tenis. Jucătorii australi
eni — foarte solicitați pe terenurile 
de concurs ale Europei și Americii — 
pleacă în. turneu , și nu se mai întorc 
acasă cu... anii.

îngrijorată de acest aspect, federa
ția australiană a căutat o soluție li- 
mitînd la... 6 luni durata maximă de 
turneu și a’cătuind in același timp o 
listă a jucătorilor care au voie să se

și-a continuat practicile profesioniste. 
După cum arată ziarul „I’Equipe" din 
24 iulie, australianul a cerut (și a în
casat) numai la un mic turneu, la 
Birmingham, un extra-onorar de 100 
lire sterline. Faptul a fost dezvăluit 
chiar de președintele clubului Edg- 
boston, care plătise banii.

Cite insă asemenea cazuri nu ră- 
min nedescoperite datorită „discreți
ei" părților contractante ? Stînd de 
vorbă cu unii tenismani din apus, care 
ne-au vizitat recent țara, am aflat 
chiar din gura acestora că „marile 
rachete" au stabilit un veritabil tarif 
pentru participarea lor la competiții, 
bineînțeles „amatoare". Lewis Hoad 
—ciștigătorul de anul trecut al Wîm- 
bledonului — pretindea suma rotundă 
de 1.000 dolari de turneu cu specifi
cația ră. nu lasă din preț.

Majoritatea „amatorilor" apuseni

-w. ™ ^mondialele de caiac-canoe (Praga, 15
Ja. ** 5* cele de ciclism pe șosea

/(Reims, 31.VIII).
s-au transformat in adevărați corner-} Atletismul se va afla pe primul 
cianți sportivi Acum cîteva zile enS , țntre 19 j 24.VIII, cînd la Stock- 
gle2ui Roger Becker a refuzat .sa re- , .. ,
prezinte țara sa tn finala zonei eu-y10'm ce* mal ^"ni a^et' ce P0 con‘ 
ropene a Cupei Davis, deoarece fede- Jtinent se vor întrece pentru titlurile 
rația britanică nu acceptase să supor- \europene. Pentru iubitorii de atletism 
te și spezele de deplasare ale... sofîeîC ma]- sțnj de S6mnalat si ultimele două 
acestuia. 1 . . ,

De altfel, se pare că în occident Cnieciuri Pe care le sus*,ne. 
femeile au un cuvint greu de spus în I S.U.A. în cadrul turneului 
activitatea sportului alb. Ne amintim \ Astăzi și mîine, atleții 
de faimoasa butadă a lui Yvon concurează pe Nepstadion din Buda-

selecționata 
în Europa, 

americani

— singurul francez care a triumfat cu € 
ani in urmă la Wimbledon, trecut ț------------------------------—-----------------
apoi la profesionism: „Cred că am * ... • i- v 1 ’»>
să fiu nevoit să mă recalific amator. J „ZII13 UIltOMm 3 SpOFtlVllIUI 
Am neapărat nevoie de bani pentru f . ,, . . .n_n
blana de vizon a nevesti-mi...“ Fără z SB Y3 SSIuStOfl 13 24 3U£USl 1330 
comentarii/ ț

Iată numai cîteva fapte care arată! Anul acesta, tradiționala sărbătoare 
adevărata față a sportului așa-zis a-Yi oamenilor sovietici „Ziua unională 
maior din țările capitalisle. Nu sîntCa ^pCtrti-oului" se va desfășura la 24 
excepții ci reguli. Degeaba a stabilită . cu n -ul descfliderii între. 
Federația internaționala, la ultimuly . , . ,
său congres de la Bruxelles, haremuri)™^ fmale ale cdeI d®. “ 
precise de rambursarea cfieWuiefflor \Spartachiade de vaiă a Sindicatelor. 
pentru transport și întreținere ale te-C Ca întotdeauna, „Ziua unională a 
nismanilor, degeaba va trimite fede- ^sportivului" va constitui pentru tine- 
rația australiană pe Roy Youdale săCre(u| sov,et(c un prilej de trecere în 
ancheteze în Europa „cazul Rose". Sjrevistg a reaiizgri]or obținute în do- 
se va perpetua prin alte zeci șt zeci\ .. . r .. , Hrf, „caznrF asemănătoare, pentru că)™™^ dezvoltăm m.șcarn de cultu- 
insăși temelia pe care stă clădit edi-l™ fizică și sport dm patria construc- 
iiciiil capitalismului este rmtredă... florilor comunismului. Ea va fi săr-

VAI ERUI CHIOSE Ibătorită prin mari manifestații spor- 
RADU VOIA *tive,

Alergătorul polonez Jerzy Chro- 
mik, proaspăt recordman mondial la 
3.000 m. obstacole, va avea un cuvint 
greu de spus și la apropiatele cam
pionate europene de la Stockholm
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Organizația sportivă „Sokol" reunește zeci de mii de tineri iubitori 
de sport din satele R. Cehoslooa ce. Iată un grup de sokoli pregătin- 
du-se pentru exercițiile de gimnas tică din cadrul viitoarei Spartachiada

File din istoria campionatelor europene de atletism

Concursul international Be călărie
ta

rs. Mureș 4 (prin te'efon). Ultima 
zi a întrecerilor din cadrul concursu
lui internațional de călărie a prilejuit 
noi dispute interesante. In prima pro
bă de obstacole dotată cu premiul 
consiliului regional U.C.F.S. al Re
giunii Autonome Maghiare, victoria 
a revenit tînărului Aurel Dinescu pe 
calul Mircea cu 0 puncte penalizare, 
timp 49 sec. La dresaj categoria ,.B“., 
proba dotată cu premiul cooperativei 
„Arta Popii lară“, primele trei locuri 
au revenit în ordine următorilor: 1. 
Ion Oprea C.C.A. pe Stilina 733 p., 2. 
— N. Marcoci C.C.A. pe Coheilan 732 
puncte; 3. — I. Oprea C.C.A. pe Bo- 
lero 621 p. Proba internațională re
zervată juniorilor și dotată cu pre- 
n<’il U.R.C.C., a revenit lui Istvan 
Napu (Tg. Mureș) cu Puica: 0 p.

56,3 sec, urmat de C. Kramer (Re 
colta Sibiu). Deosebit de interesantă 
a fost proba de obstacole nenumero
tată (premiul fabricii de piele Petofi) 
în care victoria a revenit lui Vladi
mir Fulger (C.C.A.) pe calul Rapsod. 
In proba internațională de ștafetă 
(premiul Lazăr Odori), ștafeta Dina
mo București a realizat o frumoasă 
victorie, obținînd primul loc cu tim 
pul de 3:47,5 urmată de „Grănice 
rul" (3:52,2) si C.C.A II (3:56,7).

V. RADAR și R. FLIG-coresp.

Nici nu s-au stins încă ecourile 
campionatului mondial de fotbal și iată 
că Stockholmul este iarăși prezent în 
centrul discuțiilor iubitorilor de sport 
de pretutindeni. Intre 19—24 august, 
pe stadionul olimpic din capitala Sue
diei, se vor desfășura întrecerile din 
cadrul celei de a Vl-a ediții a cam
pionatelor europene de atletism.

Cu toate că atletismul se bucură 
de o largă popularitate în mai toate 
țările continentului nostru și se sim
țea nevoia organizării unei competi
ții care să-i reunească în cadrul ace
luiași concurs pe cei mai buni atleți, 
totuși acest lucru nu a fost posibil 
mult timp, deoarece regulamentele 
I.A.A.F. interziceau categoric organi
zarea de concursuri continentale cu 
caracter de campionate. Așa se face 
că propunerea făcută încă în 1926 de 
dr. Stankovits (Ungaria) a fost res
pinsă de forul suprem al atletismului. 
In 1932, în cadrul congresului I.A.A.F. 
ținut la Los Angeles, cu ocazia 
jocurilor Olimpice, propunerea orga
nizării unor campionate europene este 
pusă din nou în discuție. După lungi 
dezbateri congresul hotărăște modifi
carea statutelor, permițînd disputarea 
acestor campionate. Un an mai tîrziu. 
la Berlin, consiliul I.A.A.F. adoptă 
regulamentul campionatelor europene 
și încredințează Italiei sarcina orga
nizării primei ediții a acestor între
ceri. Și astfel între 7 și 9 septembrie 
1934 la Torino au loc primele campio
nate europene de atletism (numai 
probele pentru bărbați). Din cele 22 
titluri de campioni, cele mai mult" 
au fost cucerite de atleții germani 
(7), finlandezi (5) și olandezi (3).

In decembrie 1935, Ia Varșovia, are 
Ioc prima ședință a comitetului eu
ropean din I.A.A.F. Cu acest prilej 
se stabilește forma definitivă -a regu
lamentului campionatelor, se oficia
lizează recordurile europene, și se 
discută totodată și organizarea cam
pionatelor feminine.

Intre 3—5 septembrie 1938, Parisul

Începe turneu! interzonal Je șak

Spartachiada Internațională 
a Armatelor Prietene

• Pregătirile pentru SPAR TACH IA
DA INTERNAȚIONALA A ARMATE
LOR PRIETENE care se va desfă
șura între 20—28 septembrie la Leip
zig, continuă cu asiduitate. Pe de o 
parte sportivii se antrenează de zor, 
căutînd să se pună la punct pentru 
ca întrecerile să-i găsească în cea 
mai bună formă, iar pe de altă parte, 
organizatorii depun toate eforturile 
pentru a le asigura cele mai bune 
condiții de concurs.

• Deschiderea festivă a Sparta- 
chiadei va avea loc pe marele stadion 
din Leipzig, care are o capacitate de 
100.000 de locuri. In ziua deschiderii, 
în sunetele marșului Spartachiadei, va 
pătrunde pe stadion coloana stegari
lor, care va fi urmată de purtătorii 
celor 12 drapele ale țărilor partici
pante.

Astăzi începe în localitatea clima
terică Portoroje din R. P. F. Iugo
slavia cea de a IV-a ediție 
lui interzonal din cadrul 
tului mondial de șah. La 
mare confruntare șahistă 
21 jucători calificați ta turneele zo
nale.

Uniunea Sovietică va fi 
tată de patru mari maeștri 
cu campionul țării Mihail^ 
turi de el vor mai concura 
stein, T. Petrosian și /. 
Din partea Argentinei joacă marele 
maestru O. Panno, II. Roseto și tînă- 
rul R. Sanguineiti. Pe tabela de 
concurs vor mai figura R. Fisher și 
S. Reshewski (S.U.A.), L. Szabo și 
P. Benko (R. P. Ungară), L. Pack
man și M. Filip (R. Cehoslovacă). S. 
Gligorici și A. Matanovici (R.P.F. 
Iugoslavia), F.Olafsson (Islanda), B. 
Larsen 
(R. P. 
da), B.
Cardoso

Conform regulamentului F.I.D.E., 
primii cinci clasați se vor califica în

a turneu- 
campiona- 

această 
iau parte

reprezen
ta frunte 
Tal. Ală- 
D. Bron- 
Averbach.

(Danemarca), O. Nejkirch 
Bulgaria), G. Fuster (Cana- 
Degreif (Columbia) și R. 
(Filipine).

vaturneul candidaților care 
desemna pe adversarul 
în meciul pentru titlul 
acest turneu au drept de joc direct 
marii maeștrii sovietici Smîslov și 
Keres. Regulamentul F.I.D.E. mai 
prevede că în turneul candidaților 
pot figura cel mult patru reprezen
tanți ai aceleiași țări.

în 1959 
lui Botvinik 
suprem. La

găzduiește ediția a II-a a 
telor europene masculine, 
primele întreceri feminine, 
atleții germani cuceresc 7 titluri, fin
landezii 5, englezii 4, suedezii 3 etc. 
La Viena, Stela Walasziewicz (Polo
nia) cîștigă sprintul (100 m: 11,9 și 
200 m: 23,8), Ibolya Csak (Ungaria) 
înălțimea cu 1,64 m; Claudia Testoni 
(Italia) gardurile cu 11,6, iar lungi
mea și aruncările sînt cîștigate de 
atletele germane.

Ediția din anul 1946 disputată în 
Norvegia a fost fără nici un fel de 
discuție una din cele mai importante 
confruntări ale atleților din această 
parte a lumii. Să vedem dar, prin 
ce au fost importante întrecerile de 
la Oslo ? Mai întîi, prin faptul că 
a fost prima mare competiție inter
națională de după război. Deși rănile 
războiului erau încă vii în cele mai 
multe, din țările Europei, totuși nume
roși tineri atleți au luat drumul Nor
vegiei pentru a participa la aceste 
campionate.

Un alt fapt cu totul remarcabil a 
fost participarea atleților și atletelor 
din Uniunea Sovietică, care — cu 
acest prilej — și-au făcut debutul în 
arena competițiilor internaționale. Și 
debutul acesta, așteptat cu un interes 
uriaș, a coincis cu un strălucit suc
ces: 6 titluri de campioni europeni. A- 
cest strălucit bilanț a arătat lumii 
întregi că în arena atletismului in
ternațional a apărut o nouă forță: 
atletismul sovietic 1 In același timp, 
aceste rezultate au pus capăt unei 
serii întregi de atitudini calomnioase 
lansate de presa occidentală, . după 
care, chipurile, rezultatele realizate 
mai înainte de atleții sovietici (unele 
dintre ele superioare chiar recordu
rilor mondiale oficiale) ar fi „inventa
te", și că o serie din aceste perfor
manțe nici nu pot fi luate în seamă 
deoarece ele depășesc cu mult „limi
tele" posibilităților omenești.

Riposta atleților sovietici a fost atît 
de categorică îneît mulți „specia
liști" au trebuit să „înghită în sec", 
și să-și revizuiască fundamental teo
ria asupra „limitelor" posibilităților 
omului I

In 1950 Bruxelles-ul este gazda 
ediției a IV-a. Și de data aceasta 
atleții sovietici se comportă la înălți
mea așteptărilor și cuceresc din nou 
șase titluri.

Campionatele din 1954 de la Berna 
au însemnat cel mai mare succes 
pentru atleții sovietici și pentru repre
zentanții țărilor de democrație popu
lară. Cucerind 25 de titluri (sovie
ticii 16; cehoslovacii 4; ungurii 4 și

campiona- 
iar Viena 
La Paris,

polonezii 1), reprezentanții țărilor la
gărului socialist au cîștigat 71% din 
totalul medaliilor de aur de campioni 
ai Europei. Un succes care vorbește 
de la sine...

La aceste întreceri au luat parte 
pentru prima oară și un grup de 
atleți romîni. Cea mai frumoasă com
portare a avut-o tînăra noastră re-l 
prezentantă Iolanda Balaș, care să-' 
rind 1,65 ni a ocupat locul doi la 
săritura în înălțime. Invingătoarea sa, 
Thelma Hopkins (Marea Britanie) a 
obținut 1,67 m.

Acum, gîndurile celor ce iubesc a- 
tletismul se îndreaptă către Stockholm, 
gazda celei de a VI-a ediții a cam
pionatelor. Ținînd seama de rezulta
tele înregistrate în decursul acestui 
sezon, este de așteptat ca reprezen
tanții țărilor lagărului socialist, tai 
frunte cu atleții din Uniunea Sovietică, 
să cucerească, 1a fel ca la Berna, cele 
mai multe titluri de campioni.. In ceea 
ce ne privește, avem speranțe justi
ficate ca valoroasa noastră atletă 
Iolanda Balaș, să fie în măsură să a- 
ducă Republicii noastre primul titlu 
de campioană a Europei la atletism.

ROMEO VILARA

Jiri Skobla (Cehoslovacia), campion 
european în 1954, este principalul fa
vorit și la întrecerile din acest an;

i
Turul ciclist al Iugoslaviei

Echipa R. P. R. conduce 
după două etape

— G. Moiceanu purtătorul tricoului galben
BELGRAD 4 (Agerpres).
Cea de-a doua etapă a Turului ci

clist al Iugoslaviei, desfășurată luni 
între orașele Maribor 
km.) s-a încheiat cu 
torului romîn Gabriel 
a învins la sortatul 
de 7 concurenti. El

și Zagreb (148 
victoria alergă- 
Moiceanu, care 

final un pluton 
a

1 38:14
3 26:15
2 25:13
4 14:15
Moscova

lansat cîtevaATLETISM
24.9 
su-

pe
Din 

făcut

CU .3—2.
CU 2—0,

. La pauză Lokomotiv conaucea

(TOMA HRISTOV—coresp.) 

campionatul de fotbal
s-au mai desfășurat două' în- 

Zenit-Admiralteeț 4—0; Moldova-
de săritura cu prăjina tinerii 
Pleșakov și Igor Petrenko au 
4,40 m.

9 Meciul atletic feminin Italia-R.P.F. 
Iugoslavia, desfășurat în orașul Belluno, 

lB-a x---- ’ ’ ----- ‘ “* “ "
na 
iar 
ltța

ciocan Ykbal 
femei: NormaCICLISM

1.
2.
3.
4.

• In campionatele u- 
niversitare ale U.R.S.S., 
care - se desfășoară la 
Kiev, au fost înregis

trate noi* rezultate de valoare. In proba

trecut
• In 

U.R.S.S. 
ttlniri: : 
Dinamo Kiev 2—0.

Iată . poziția fruntașilor în clasament: 
Spartak 13 8 4
T. S. K.-M O 14 7 4
Zenit 12 6 4
Sahtdor 13 6 3

urmează: Lokomotiv și Dinamo 
14 p.; Torpedo și Dinamo Tbilisi 12 p.; 
Dinamo Kiev 10 p.; Moldova 9 p.; Ari
pile Sovietelor 8 p.; Admiralteeț 6 p.

• La Moscova, la ba- NATATIE zInul de la Lujniki, a
1 avut ioc un concurs de

sărituri de la trambu
lină. cu participarea echipelor U.'R S.S. 
și R.D. Germane. Sportivii sovietici aiu 
ocupat primele locuri în toate probele. 
La femei, au învins Krutova (trambu
lină) și Gorohovskaia (turn). La băr- 

fost Cernîșev si

feminine de înot 
5 în statul Kansas, 
întrecut actualele 

oficiale: 109 m

etapei a trecut în fruntea clasamentu
lui general pe țări.

Clasamentul etapei: 1. G. Moiceanu 
(R. P. Romînă) a parcurs 148 km. în 
3h. 31’28” (timp cu bonificație 3h 
30’28”) ; 2. Renz (R. F. Germană) ; 
3. Dzidan (Iugoslavia).

Clasamentul general individual: 
O. Moiceanu (R. P. Romînă) 
23’02” ; 2. Gazda (R. P. Polonă) 
1’; 3. Petrovici (Iugoslavia) 1’.

Clasamentul 
R. P. Romînă 
Iugoslavia la 
3’07”.

1. 
7h- 

la

general pe echipe : 
22h. 13’35” ■ 2. R.P.F.
1’13”; 3. Belgia la

î.

Au luat sfîrșit 
întrecerile „Cupei Galea'
VICHY, 4 (prin telefon). Ier au con

tinuat întrecerile de tenis din cad-rul 
turneului final al „Cupei Galea". E- 
chipa noastră a cedat în fața echipei 
Italiei cu 3—0. După partida de simplu 
pîerdotă de Tiriac fa Bonfiglio (5—7. 5-7, 
2—6) și cel de al doilea reprezentant al 
nostru D. Vlzlru a fost întrecut după 
o luptă d.îrză de Tachinl cu 1—6, 4—6, 
6—4, 2—6.

Pasionantă' a fost disputa de dublu, 
care avea de altfel și un. caracter ho- 
tărîtor. Tinerii noștri reprezentanți (Ți- 
riac, Serester) au jucat de la egal Ia 
egal cu (Tachini, Bomfigllo) adversarii 
lor fiind la un pas de victorie. Iată sco
rul: 3—8, 7—5, 6—4, 2—6, 8—10. In fe
lul acesta după două zile Italia con
duce CU 3—n. iar ultto'ola r*- a 
de simplu de marți (Țlriac-Tachlnl șt 
Viziru-Bonfiellr') ;iu mai pot răstur a 
soarta -partidei.

In cealaltă întîlnire, eontînd pentru 
finala competiției, echipa Spaniei con
duce cu 3—0 în fața' reprezentativei 
R. F. Germane, eîștigînd în acest fel 
ediția din acest an a „Cupei Galea".

i

E-

terminat la egalitate 512—52. Italia- 
Bertoni a alergat 2-00 m. în 
Kalușevici (Iugos.) a aruncat 
la 46,50 m. (Agerpres).

_ Luni au continuat întrecerile 
stadionul White City din Londra, 
noii sud-africanul Potgieter s-a 
remarcat pe 440 y. g. — 50,4 sec. Alte 
rezultate: 880 y. Elliot (Austr.) 1:47,3; 
disc. Plassis (Afr. de sud) 54,9.9 m;

(Pakistan) 61,57 m; 80 m. g. 
Thrower (Aust.) il,o sec.
• Campionatul ciclist 
de fond al U.R.S.S. (în 
circuit) a luat sfîrșit 
cu victoria lui Boris 

a parcurs 173.600 km. în

început campionatele mondiale de parașutism

Elisabeta Popescu pe locui II 
în proba de salt de la 1000 m.

Bebenin care ___  _____ _
4 h 38:45,0 (media orară 40 km.), urmat 
de Klevțov și de ciștigătorul Turului 
Egiptului, ’ " * ‘ “
victoria a 
kova.

Olizarenko. In proba feminină 
de partea Tamarei Movi-f^stFOTBAL 0 Echipa austriacă 

Rapid Viena a susți
nut cel de al doileia joc 
din turneul pe care-1 

R.P. Bulgaria, întîlnind1întreprinde în __ . ____ „___ , ........ ...... ..
formația Lokomotiv Sofia. Meciul a a- 
v-U't loc pe stadionul „Vasil T.ewskl" în 
nocturnă. După un Joc deosebit de fru
mos șl spectaculos, oaspeții au c'știgat

Lăți. învingători au 
C:aciba. (Agerpres).

A La campionatele 
ale S.U.A. desfășurate 
trei performanțe au 
recorduri mondiale oficiale: IOT 
spate Karin Cohn 1:12,2; IOT m fluture 
Nancy Raney 1:10,3; 200 m fluture Sil
via Ruska 2:43.6.
• Australianul Murray Rose a doborît 

recordul mondial la 800 m liber, în ca
drul unui concurs desfășurat în Fran
ța- Timpul , său: — 9:13.5 (Agerpres).

Ciștigătorul etapei: G. MOICEANU

atacuri puternice în prima parte a 
cursei, reușind să provoace o evadare 
în care nu au putut să participe frun
tașii clasamentului. In bună dispo
ziție, ciclistul romta a fost irezistibil 
la sprintul final și victoria sa în 
etapă îi aduce totodată tricoul galben. 
Echipa R. P. Romîne, cîștigătoarea

Bratislava 4 (prin telefon). Ieri di
mineață, pe aerodromul din apropie
re de Bratislava, a avut loc deschide
rea festivă a celei de a IV-a ediții a 
campionatului mondial de parașutism 
sportiv. Prima probă a campionatului
— salt individual de la 1000 m. cu 
aterizare la punct fix — a confirmat
— cu toate că condițiile atmosferice 
au fost nefavorabile — buna pregă
tire a parașutiștilor sovietici și bul
gari. D:ntre reprezentanții noștri, o 
comportare bună a avut Elisabeta 
Popescu care, în prima manșă a ate
rizat la 3,70 metri distanță de punc
tul fix. In cea de a doua manșă în-

să, ea a 
talizînd 11,81 m, în timp ce 
clasată, parașutista 
nova a obținut media de 9,54 m. Bă
ieții noștri s-au comportat nesatisfă
cător, în special în cea de a doua 
manșă.

Iată clasamentul întrecerilor femi
nine: 1. Copinova (U.R.S.S.) — me
dia săriturii 9,54 m. 2. Elisabeta Po
pescu (R.P.R.) — media săriturii 
11,81 m. 3. Preahina (U.R.S.S.) — 
media săriturii 15,57 m.

La ora la care vorbim arbitrii con
cursului alcătuiesc, clasamentul mas
culin.

atins solul la 8,11 metri to 
prima 

sovietică Copi-
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