
Pentru îmbunătățirea continuă a activității PR0LEȚAR1 DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VA f

mișcări! noastre de cultură fizică și sport
Plenara Comitetului de Organizare 

a Uniunii de Cultură Fizică și Sport 
din R.P.R., la care au participat pre
ședinții Comitetelor regionale de or
ganizare U.C.F.S., președinții și se
cretarii federațiilor sportive, precum și 
conducătorii cluburilor sportive, a 
dezbătut activitatea sportivă în lumi
na hotăririlor Plenarei C.C. al P.M.R. 
din 9—13 iunie a.c., stabilind măsuri 
practice pentru continua îmbunătățire 
a activității mișcării noastre de cul
tură fizică și sport, sarcinile ce revin 
pe viitor organizațiilor sportive în lu
mina acestei hotărîri.

Plenara Comitetului de Organizare a 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport a 
subliniat totala sa adeziune față de 
hotărîrile adoptate de Plenara C.C. al 
P.M.R., angajîndu-se să lupte cu fer
mitate pentru aplicarea în viață 
zi a sarcinilor care izvorăsc din 
te hotărîri.

Raportul prezentat plenarei de 
Biroul Comitetului de Organizare a 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport a 
scos in evidență realizările importante 
dobindite de mișcarea noastră sportivă 
în urma aplicării Hotărîrii C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri din 2 iu
lie 1957, a subliniat faptul că măsu
rile luate pe linia reorganizării au 
dus la crearea unei baze de masă în 
activitatea organizațiilor sportive din 
întreaga țară.

Prin aplicarea prevederilor Hotărîrii 
din 2 iulie 1957 s-a înlăturat parale
lismul dăunător în conducerea și 
îndrumarea activității sportive, au fost 
elaborate materiale orientative nece
sare organizațiilor sportive și activiș
tilor U.C.F.S.

In raport s-a arătat că comitetele 
de organizare și organele U.C.F.S. 
îndrumate și conduse de organele și 
organizațiile de partid au reușit să o- 
rienteze colectivele sportive și pe ac
tiviștii sportivi spre rezolvarea princi
palei sarcini ce stă în fața mișcării 
sportive, sportul de masă. Ca urmare 
a acestui fapt în U.C.F.S. s-au înscris 
pînă la sfîrșitul lunii iulie a-c. peste 
1.400.090 de membri.

Au fost obținute, de asemenea, o se
rie de succese in ceea ce privește or
ganizarea Spartachiadei și a ailor ac
țiuni sportive de masă ca: festivaluri 
cultural-sportive, Spartachiade ale fe
telor, campionate ale colectivelor spor
tive, trecerea normelor G.M.A. etc. 
Prin aceste competiții de masă, ca și 
prin organizarea la safe a „Dumini
cilor sportive" s-a reușit să se inițieze 
acțiuni largi de masă, cultural-sporti- 
ve^ de folos obștesc, să crească nu
mărul membrilor U.C.F.S.

O contribuție deosebită Ia întărirea 
mișcării sportive a adus acțiunea de 
constituire a comitetelor de organiza
re în regiuni, raioane, orașe, în com
ponența cărora au fost atrași peste 
7.500 de oameni ai muncii (fruntași 
în producție, activiști de partid și de 

tehnicieni, ingineri, funcționari

zi cu 
aces-

către

1

și intelectuali), asigurîndu-se o înca
drare corespunzătoare a organelor 
U.C.F.S. teritoriale.

Pentru o cît mai justă interpretare 
și cunoaștere a problemelor care stau 
la baza organizării U.C.F.S., o bună 
măsură a constituit-o și acțiunea in
struirii aparatului U.C.F.S. din întrea
ga țară, intr-un curs central care va 
contribui, în continuare, la instruirea 
temeinică a consiliilor colectivelor și 
cluburilor sportive.

Uniunea de Cultură Fizică și Sport 
a obținut realizări și pe linia introdu
cerii gimnasticii în producție, organi
zarea de școli sportive de tineret pe 
lingă școlile profesionale, educarea și 
instruirea sportivilor în spiritul unei 
morale noi — comuniste, în spiritul 
atașamentului față de partid, față de 
cuceririle revoluționare ale clasei 
muncitoare. Succese deosebite au fost 
obținute în direcția întăririi legături
lor de prietenie cu sportivii de peste 
hotare, pe linia popularizării mișcării 
sportive din U.R.S.S. și din țările 
care construiesc socialismul.

Cu toate că după aplicarea în via
ță a prevederilor Hotărîrii din 2 iulie 
1957 s-au obținut unele rezultate în 
ceea ce privește întărirea politico-orga- 
nizatorică a U.C.F.S., trebuie să arătăm 
că în mișcarea sportivă mai persistă o 
serie de lipsuri. Astfel, cu toate mă
surile luate, în privința înscrierilor de 
noi membri, pe întreaga mișcare 
sportivă, sintem sub obiectivul stabilit.

Se duce încă o activitate slabă în 
ceea ce privește munca politică de 
popularizare a mișcării noastre spor
tive, a scopului și caracterului aces
teia. Unele cluburi și colective sporti
ve desfășoară o slabă muncă în legă
tură cu creșterea în rindul sportivilor 
a spiritului de răspundere față de 
sarcinile încredințate, a vigilenței și 
combativității față de uneltirile duș
manilor regimului nostru. Să fie clar 
tuturor sportivilor că ei trebuie să fie 
combativi și fermi împotriva oricăror 
manifestări și atitudini dușmănoase. 
In activitatea lor să facă dovadă că 
sînt în stare oriclnd să apere cauza 
partidului și a poporului muncitor — 
construcția socialismului în patria 
noastră.

In mișcarea sportivă se manifestă 
încă pe alocuri o greșită politică de 
selecționare și promovare a cadrelor 
sportive, fapt ce este reflectat prin 
existența unui număr destul de în
semnat de elemente necorespunzătoa
re în cadrul diferitelor discipline spor
tive.

Nu este de loc de mirare cum într-o 
serie de loturi naționale au reușit să 
ajungă elemente cu trecut 
corespunzătoare 
Nu este de loc 
unele discipline 
ti vita te politică 
critic și autocritic era tocit, de ce în 
activitatea unor sportivi începuse să 
se manifeste tendința de căpătuială, 
de liberalism mic-burghez.

Plenara a apreciat că printre
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PRINTRE SPORTIVII DE LA UZINA DE TRACTOAI 
DIN

pe întreg cu- 
zilei de 23 
mult simțită, 

de onoare în
carc oamenii 
fabrici și u- 
cinstea marii 
ele vorbesc

ORAȘUL STALIN

politic și 
de mirare 

sportive se 
slabă, de

dubios, ne
profesional, 
de ce în 
duce o ac- 
ce spiritul

La Orașul Stalin, ca 
prinsul țării, apropierea 
August se face tot mai 
Din loc în loc., panouri 
fățișează realizările pe 
muncii din numeroasele 
zirie de aici ie obțin în 
sărbători Multe dintre
despre succesele muncitorilor de la 
uzina de tractoare. Privind panourile, 
ne gîndeam ca nu pot să lipsească 
din această întrecere patriotică tinerii 
sportivi. Și nu putem spune că ne-am 
înșelat.

Viziiînd uzina „Ernst Thălmann" 
am cunoscut numeroși sportivi care 
muncesc cu însuflețire pentru înde
plinirea angajamentelor luate,

începutul l-am ftlci.it la atelierul de 
bobinaj electric, unde am aflat că li
nul dintre cei mai prețuiți muncitori 
este Dionisie Ursu, centrul atacant al 
echipei de fotbal „Tractorul"

— Pmă la 23 August în atelierul 
nostru va intra în lucru o nouă ma
șină de izolat sîrmă, care va ridica 
simțitor productivitatea, ne spunea 
meșterul Arthur Kasper, șeful acestui 
atelier. Este o construcție destul de 
complicată, care cere multă migală și 
atenție. Planurile ei le-am dat lui 
Ursu, care, împfeună cu afustortul 
Gheorghe Baier, au hotărît s-o termine 
pînă la 23 August.

...Cîteva minute mai tîrziu traversam 
impunătoarea hală a secției Motor. Ti
neri și vîrstnici lucrau cu spor la nu
meroasele părți componente ale unui 
motor de tractor. Printre ei am întîl- 
nit o veche 
dist Nicolae 
norii secției 
Am stat de 
colac 'Maiui
se mîndrește cu o inovație făcută în cin
stea marii sărbători: o mașină de gă
urit cu patru viteze, care poate fi 

acționată manual. „De la cabinetul 
tehnic mi s-a comunicat că poate fi 

folosită nu numai la noi în uzină, ci 
și la „Metrom ', „Ponagy" și „E S.R.”, 
spunea Nicolae Mânu

cunoștință : schiorul fon- 
Manu, unul dintre antre- 

de schi a selectivului, 
vorbă cu comunistul Ai
de la care ani aflat că

Dionisie Ursu este unul dintre cel mai buni fotbaliști ai echipei a 
tegorie B „Tractorul” Orașul Stalin. El este totodată și un muncitor 
toinic. Iatâ-l în. clișeul nostru (în stingă) lucrînd împreună cu Gh. 
la construirea unei noi mașini de izolat sîrmă, care va ridica product 
tea muncii considerabil. Noua mașină va fi gata in preajma zilei a 
August.
...Atelierul de întreținere a centra

lelor electrice. La o freză, lin tînăr 
blond, nu prea înalt, lucra de zor. 
Cînd a ridicat ochii l-am recunoscut: 
era Ernest Schmidt, 
de atîtea ori c.C_L 
lei a 
goria 
vane 
spus 
s/ea 
și-a 
ceașcă cit mai bine timpul de 
pentru a-și depăși angajamentele 
în producție /"

Aceștia sînt doar cîțiva dintre 
tivii care 1------
uzina de tractoare 
dornici să-și aducă aportul la succe
sele uzinei' lor dragi, la întîmpinarea 
cu 
23

chmidt, pe care-1 văzusem 
evoluînd în echipa de vo- 

uzinelorr care activează în cate
ta niște 

ne-a 
cin- 

nostru 
folo- 

lucru
• luate

A: „Tocmai lucram
pentru centrala electrică, 
frezorul Schmidt. Acum, în 
lui 23 August, atelierul 
luat angajamentul să

Sportivi Je Irunt 
oțelari c!e (runt
De la Reșița, din 

a pornit o veste 
bucurie inimile < 
patria noastră. 
10 AUGUST, 
COMBINATUL 
TA AU RAPORTAT PARTIDUl.l 
GUVERNULUI REALIZAREA IN 
MAI 7 LUNI si 10 ZILE A PL 
LUI ANUAL DE PRODUCȚIE, 
larii se mai mîndresc și cu o 
frumoasă realizare: prin redu 
prețului de cost, s-a înregistrat (. 
nomie de peste 6.800.000 lei.

In acest an oțelarii reșițeni ăl 
borat 944 de șarje rapide., 1 .a 
zarea acestor succese și-att adus 
tribuția și membri ai U.C.F.S 
Matei Stupnea, prim-maistru și 
bru în consiliul colectivului s 
Metalul Reșița, Lazăr Borduz, 
stru, fost campion balcanic la 
Din echipa lui Borduz fac parte 
tivi harnici ca Cicerone Mano 
Hugo Hușek (fotbalist la Metalu 
șița), Mircea Secoșan (fotbali 
Olimpia Reșița), Vasile Secoșan 
trenor de box) și alții.

GH. DOBRES 
cores ponden

„cetatea de 
care a umpl 

oamenilor munci 
IN SEARA ZI1.E 

OTELARII Dl 
METALURGIC I

însemnate depășiri ale angajamentelor

eît mai 
August.

luate în cinstea zilei de 23 August 
(Foto: I. MIHAIGA)

lor dragi, la întîmpinarea 
multe realizări a zilei de

: spor- 
muncesc cu însuflețire în 

din Orașul Stalin,(Continuare în pag. 2)

desfă- 
R. P.

pete R. P. Polone, R. 
slovace și R. P. Romîne

• Meci de juniori între echl- 
Ceho-

Sîmbătă și duminică se vor 
șura în localitatea Zabrze din 
Polonă întrecerile din cadrul celei de 
a IV-a ediții a meciului atletic inter
național dintre echipele reprezentative 
de' juniori și junioare ale R. P. Po
lone, R. Cehoslovace și R. P, Ro
mîne. In vederea acestui meci, funiorlt 
noștri au părăsit Capitala în cursul 
Zilei de ieri. Au făcut deplasarea prin
tre alții: Mircea Stein, Ștefan Per
pelii, Valeriu Jurcă, Elod Kineses,
Stan Nițu, Crista Maksay, Emese
Kineses, Olimpia Cataramă.

• Echipele noastre reprezen
tative pleacă azi la Moscova

Astăzi dimineață părăsesc Capitala 
indreptîndu-se spre Moscova echipele 
reprezentative de volei ale Republicii 
Populare Romîne. Voleibaliștii și vo
leibalistele noastre se ’ vor intilni de 

; două ori cu reprezentativele Uniunii 
\ Sovietice — in partide care vor con- 
i stitui ultima verificare în vederea cam- 
i 'pionatelor europene de la Praga. Me

ciurile vor avea loc la sflrșitul aces
tei săpțămini.

Tineri cu care se mîndresc 
întreprinderile brăiiene

Cinstind măreața aniversare a eliberării patriei, muncitorii și muncitoa
rele din întreprinderile brăiiene își încordează puterile, obținînd frumoase 
succese în muncă. In rjndurile lor se află numeroși sportivi, tineri care au 
pătruns pe porțile larg deschise ale stadioanelor în anii regimului democrat- 
popular. Iat-o, de pildă, pe coniunis ta Vasilica Dumitrașcu (sus), sudor la 
Întreprinderea Metalurgică Dunăreană. In întîmpinarea zilei de 23 August, 
voleibalista Vasilica Dumitrașcu realizează depășiri medii de 20 la sută. Cu 
ma deosebit avînt muncește și tînărul modelist Radu Oprișan, (ștînga) de la 
U. M. Progresul, care își depășește angajamentele cu 40 la sută. Candidatul 
de partid Radu Oprișan, în vîrstă de 18 ani, este unul dintre cei mai talen
tat! jucători ai echipei de fotbal a uzinei. Tovarășul său din echipa de fot
bal, lăcătușul Mihai Pelin (dreapta), membru de partid, realizează și el

ftlci.it
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(Urmare din peg- i)

continua 
noastre 
că în

dez-
spor- 

activi-

educarea sănătoasă 
Din această cauză 

frecvente manifestăriare au frînat
8 a mișcării 

fost și faptul
organelor de conducere U.C.F.S..
iviștilor sportivi și-a făcut loc 
ulțumirea față de succesele 
'e vremelnic dobîndite. Astfel, 
cliviști U.C.F.S. nu participă di- 
a viața și activitatea organiza- 
sportive, manifestă o slabă le- 

cu masa sportivilor, se preocu- 
Suficient de probi.’mele concrete 
viață al:: membrilor U.C.F.S. De 

ru este întîmplătoare atitudi- 
ovedită de unii membri ai comi- 

de organizare a U.C.F.S., care 
limp n-au dat prin regiuni și 
e, prin cluburile și colectivele 
,'e, lăsînd ca munca să se desfă- 
de la sine. Un asemenea stil 
acă este inadmisibil și el oglin- 
o stare de lucruri care trebuie 
ată imediat.
ara a subliniat și faptul că or- 
de conducere din U.C.F.S., co- 

e de organizare regionale, raio- 
>i orășenești, activiștii sportivi 
icupat prea puțin de educația 
i, patriotică și cetățenească a 
ilor, că nu s-au luat în acest 
ele mai eficiente măsuri pentru 
irea unor abateri de la conduita 
iportarea morală a unui sportiv 

nou, că nu s-a combătut cu 
iță fermitate pătrunderea rămă- 
ideologiei burgheze în

în ceea 
a fon- 
cultură 
de de-

mișcarea

pe fere-,
maniies-

această cauză, deseori 
de sport au avut loc 
sănătoase din partea unor spor- 
re au pus într-o lumină nefavo- 
devotamentul și abnegația în 
a marii majorități a sportivi- 

ștri. Tolerînd o serie de abateri, 
:tiviști sportivi au uitat datoria 
frunte de a contribui la crearea 
carea sportivă a unui climat fa- 

disciplinei sportive, comportă- 
îne pe terenurile de sport.
1 defectuos de muncă al unor 
ători de colective și cluburi 
e, a mior activiști care nu au 
■ răspundere cu tărie pe spor
ire au călcat încrederea ce li 
irdat, este o altă cauză a lipsu-

noastră sportivă se 
preocupare 
ideologică 
(cluburile

Ora- 
des-
care 

învă-

mșcarea 
lanifestă încă slabă

pregătirea politică, 
urală a sportivilor 
sul, Dinamo, C.C.A., 
petrolul, Rapid etc.), 
jrtivi și activiști sportivi 
t încadrați in formele de

care în cursul acestui an n-au 
dat nici măcar un cerc politic,

necesar în pregătirea lor pri- 
ițelegerea problemelor de muncă

c.s. 
Sint

(Craiova, Iași, 
lipsei de preocu- 

de organizare, 
U.C.F.S. nu sînt

răspundere la 
a tineretului.
încă mai sînt 
huliganice pe terenurile de sport, în
special la fotbal, box, tenis. Este ne
cesar ca activiștii sportivi, comitetele 
de organizare U.C.F.S. să ia cele mai 
hotărîte măsuri privind stîrpirea ori
căror manifestări de huliganism.

Serioase lipsuri s-au ivit și 
ce privește folosirea rațională 
durilor destinate mișcării de 
fizică și sport (indemnizații
plasare, fonduri pentru construcții de 
baze sportive etc.).

Lipsa unui control competent din 
partea comitetelor de organizare 
U.C.F.S. și a activiștilor sportivi a- 
supra modului cum sînt utilizate fon
durile destinate mișcării sportive a 
dus la săvîrșirea unor fraude bănești 
în valoare de aproape 1.600.000 lei. 
Infracțiunile respective s-au putut co
mite datorită faptului că nu s-a exer
citat un control sistematic șl eficace 
asupra tuturor gestiunilor organizații
lor sportive, comitetelor de organizare 
U.C.F.S., federațiilor pe i 
sport. Trebuie de arătat că 
fostelor C.C.F.S. regionale 
controlate timp de 6—7 ani.

In legătură cu apărarea 
obștesc, nu s-a dovedit suficient simț 
de răspundere. Încă mai sînt cadre 
de conducere și activiști sportivi care 
încalcă disciplina de stat, nu aplică 
întocmai hotărîrile partidului și gu
vernului, dovedesc atitudine liberalistă 
și de funcționari birocratizați. In acti
vitatea lor nu manifestă o atitudine 
hotărîtă pentru apărarea avutului ob
ștesc. Tocmai din această cauză ele
mente necinstite, dușmănoase, au pu
tut săvîrși delapidări, provocînd daune 
economiei noastre naționale.

Așa, de pildă, pentru stadionul „23 
August" din Bacău s-au cheltuit pînă 
acum fonduri ce se cifrează în jurul 
a 7.000.000 lei. La ora actuală nu 
există documentația tehnică și finan
ciară privind justificarea fondurilor și 
nici situația clară a sumelor între
buințate pînă în prezent. Ba, mai mult, 
constructorii bazei sportive de la Bacău 
au mers pînă într-atît de departe, în- 
cît au comandat pentru stadionul ce nu 
este terminat (!) o serie de statui și ba
soreliefuri în valoare de mai bine de 
600.000 lei. In momentul de față ele sînt 
degradate și nu servesc cu nimic con
strucției bazei respective și sportivilor. 
Pentru a curma cu 
lucruri este necesar 
sportivilor o largă 
împotriva oricăror 
aduce daune avutului obștesc.

Raportul la plenară a dezbătut și 
unele probleme legate de activitatea 
presei centrale sportive. S-a subliniat 

sportivă a 
timp însem- 

mobilizării ma- 
diferite acțiuni 
De asemenea,

ramură de 
i gestiunile 

n-au fost

avutului

această stare de 
să creăm în sinul 

opinie de masă 
încercări de a

lupta cu mai multă fermitate împo- j '. ,. . .1 r. C Cind cei 35 de sportivi ai colec-
triva lipsurilor, in așa fel incit, înî tivului >rElastic“ din Sibiu au ajuns 
scurt timp, acestea să fie înlăturate /la aria din Ocna Sibiului, membrii 
din munca noastră. In această direc- / gospodăriei de stat „Dealul Ocnei 
tie, comitetele de organizare U.C.F.S, \’’au PriY>\cu ° oarecare neîncredere, 
’ . ... / zicindu-și in sinea lor: „Mai mult oregionale, raionale, orășenești și ac-C să ne 5ncurce! Ei se pricep la mingea 
tiviștii sportivi trebuie să treacă în S ]or> nu aici“. Dar cînd s-au pornit la 
mod concret la măsuri politice si or-y treabă, sătenii au început să se mire 
ganizatorice, măsuri menite să ' ducă f e,anul ?>’ Pri.cePer®? ,care se 
/ > .... \descurcau sportivii. Si, treptat s-ala intanrea disciplinei, sa mobilizeze? Q a|evărată ’întrecere între
masele de sportivi la o activitate vie, î muncitorii gospodăriei și oaspeți. Re- 
operativă, folositoare patriei. / zultatul: în duminica aceea a fost

Comitetele de organizare U.C.F.S.,^ treierată o 
cluburile și colectivele sportive tre- \ RrllL 
buie să muncească și mai susținut înC 
vederea lărgirii activității sportive deS 
masă, acordîndu-se mai multă aten-X Merită a 
ție sportului la sate, sportului școlar ( Sfatului popular al orașului Turda, 
\ , x - ; e. .x . ’ i • \ care a început recent o mare acțiune
etc., astfel ca, pina la sfirșitul anului de reamenajare a bazelor sportive cu 
să se realizeze obiectivul propus del materiale provenite din resurse lo- 
2.000.000 membri U.C.F.S. De aseme-t cale.
nea, să se acorde o deosebită atentie S de. ?re de muncă voluntară au.
extmderu in mtrepnnden a gimnastiA K tinere‘ ]a împrejmuirea cu gard a 
cii de producție, folosindu-se în acest f celor două terenuri de fotbal, la a- 
scop toate posibilitățile organizatorice? menajarea vestiarelor și a pistei de 
și propagandistice.

Toți activiștii sportivi, cadrele noas-| 
tre de conducere din mișcarea sporti
vă, cluburile și colectivele sportive, 
sîat datoare să considere ca una dini 
obligațiile lor de frunte educarea po
litică, patriotică și cetățenească a' 
sportivilor, imprimînd acestei acțiuni 
un caracter continuu și organizat.

In acest sens e necesar să se pună 
accentul pe educația politică comu-i 
nistă a sportivilor, pe mobilizarea lor 
la lupta pentru aplicarea în viață a 
politicii partidului, a Hotărîrii din 2 
iulie 1957 privind întărirea și dezvol-Y Acțiune patriotică. in
tarea mișcării sportive. Principalul în/ , _, , , X In comuna Crișeni situată in ime-aceasta problema este accentul care / .. , • ’ , . _trebuie să se nuna ne combaterea in-( dwla aProPlere a orașului Zalau, se

; irixs/j ha-, c J desfășoară în aceste zile o activitate
■e £el r^.. e_ P 'C deosebit de rodnică privind înfrunuu-

a combaterii cu intransigență a tutu- l setarea satului: construirea unui ba- 
ror manifestărilor de căpătuială, ve- X zjn de înot, 
detism, profesionism și liberalism mic/ Așezată 
burghez. Sportivii noștri trebuie învă- / de vînturii 
țați ca ei înșiși să acționeze cu hotă- 
rîre atunci cînd se ivesc cazuri de în
călcarea moralei proletare, cînd în 
viața zilnică, pe terenurile de sport, 
unii sportivi nu au o comportare dem
nă. Este știut că măiestria sportivă 
nu se obține ușor, fără muncă, și că 
în acest sens se cere un efort asiduu 
precum și însușirea unor înalte cuno
ștințe tehnico-profesionale. Nu vor 
putea fi niciodată realizate performan
țe de valoare dacă, în primul rînd, 
nu întărim munca politico-educativă, 
dacă din rîndurile sportivilor noștri 
nu smulgem putregaiul din rădăcini.

Activiștii U.C.F.S., cluburile și co
lectivele sportive au datoria ca în în
treaga lor activitate să acționeze de 
pe 
ră 
de 
de 
și

Sportivii ajută la treieriș
Toți cei 35 sportivi au muncit ca 

mult entuziasm. Dar parcă mai vred
nici s-au arătat fotbaliștii Ferdinand 
Prezenschi, Constantin Iancu, Ion 
Munteanu, jucătorii de volei loan Oc- 
neriu, Gh. Rentea, precum și tinerele 
Stanca Buzdughină și Matilda Kraff, 
tot din secția de volei. Seara, la despăr
țire, muncitorii gospodăriei și-au luat 
rămas bun cu multă recunoștință de 
la sportivi, care la rîndul lor le-au 
promis 
jute.

duminica aceea a fost 
cantitate de 3000 kgr. gata oricînd să-i a- 

1ONESCU — coresp.

La

că sînt
I.

Turda se reamenajează bazele sportive
atletism, la lucrările de săpare a 
fundației de beton și Ia confecționarea 
plaselor de sîrmă. Oamenii muncii 
din Turda în frunte cu Grigore Pop, 
președintele Sfatului popular 
nesc, s-au angajat ca lucrările 
amenajare și înfrumusețare a 
niihti „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
calitate să fie terminate pînă 
August.

fi apreciată și inițiativa

Bogată activitate sportivă
Dacă poposești într-o duminică pe 

terenul de sport al comunei Merei, 
situat la marginea șoselei, vei întîlni 
aici numeroși tineri și tinere întreeîn- 
du-se cu sportivi din satele înveci
nate.

De altfel, colectivul Podgoria Me
rei este fruntaș pe raionul Buzău. De 
la 20 de membri cît existau anul 
trecut, astăzi activează în secțiile de 
fotbal, volei, atletism ș. a. ale co
lectivului peste 180 de tineri țărani 
muncitori. Mulți dintre ei au devenit

într-o luncă largă, ferită 
datorită dealurilor care în-

orășe- 
de re- 

stadio- 
din Io
ta 23

AL. MOMETE-coresp.

in comusa Merei
tiinp purtători ai insigneiîntre

G.M.A. și participă cu entuziasm la 
întărirea bazei materiale a 
vului.

Un merit principal pentru 
activitate care se desfășoară 
muna Merei revine noului

colecti-

bogata 
în co- 

consiliu 
al colectivului sportiv, din rîndul că
ruia s-au evidențiat în mod deosebi? 
utemiștii Paul Duță, Radu Glierbaluță 
și Ion Nuțu.

STAN ROȘCULEȚ-coresp.

comuna Crișeni...
conjoară satul, baza sportivă de la 
Crișeni, dotată cu utilaj modern, va 
constitui un plăcut loc de recreație 
atît pentru localnici cît și pentru oa
menii 
munei.

muncii din împrejurimile co-
<

GRAȚIAN MĂRCUȘ-coresp.

inele regiuni 
nța), datorită 
i- comitetelor 
ii și activiștii
i curent cu evenimentele politi- 
rne și internaționale, nu sint 

lăți să studieze sistematic în 
i ridicării nivelului lor politic 
ilogic. Aceasta face ca unii 
i să manifeste o slabă orienta- 
problemele de viață actuale, să 
loncesii unor elemente străine 
pul mișcării' noastre sportive, 
uie să mai arătăm că o serie 
suri își mai au originea și în 
cum iși duc activitatea edtica- 

nii tehnicieni și antrenori. A- 
in loc să se preocupe atent, cu 

>i simț de răspundere de educa- 
ntinuă a sportivilor în spiritul 
:omportări demne la locul de 

și pe terenurile de sport, au 
irat o activitate îngustă, lipsită 
zont, „meșteșugărească". Ei au 

din niiini îndrumarea educa- 
sportivilor, de dragul perfor- 

or, au tolerat la sportivi ma
ri liberaliste, comportări ne- 
, străine moralei omului de tip 
șa s-au petrecut lucrurile cu an- 
i echipelor Olimpia (handbal 
Dinamo București, Știința Cra
ii Unirea Rin. Vilcea (fotbal) 
i-au fost demni dc cinstea și 
rea ce li s-a acordat, de a con- 
ircgătirea sportivă și de per
jă a echipelor, de a veghea cu

că presa noastră 
dobîndit în ultimul 
nate succese pe linia 
selor de sportivi la 
sportive și patriotice, 
din ce în ce mai mult, în diferite pu
blicații sportive și în ziarul „Sportul 
popular" 
educația 
sportului 
tivitatea 
nale. Deși presa 
în bună măsură 
succese pe plan 
mai bună mobilizare a tineretului, la 
o serie de acțiuni sportive, în 
tatea ei mai persistă unele 
Astfel, presa sportivă centrală 
preocupă destul de convingător 
ganizarea permanentă a unor 
sportive de masă ca: festivaluri spor
tive, Spartachiade locale ale tineretu
lui, crosuri, complexul G.M.A., cam
pionate de casă, duminici sportive. In 
presa sportivă centrală s-a vorbit prea 
puțin de educația patriotică și cetățe
nească a sportivilor, iar combativita
tea față de lipsuri nu s-a manifestat 
ou destulă hotărîre. Presa noas
tră a acordat puțină atenție 
cației politice, atragerii sportivilor în 
mod activ la înfăptuirea sarcinilor 
partidului, privind construcția socia
listă în țara noastră.

își fac loc materiale privind 
sportivilor, lărgirea bazei 

de masă, sportul sătesc, ac- 
sportivă în școlile profesio- 

sportivă a contribuit 
la realizarea unor 
competițional, la o

activi- 
lipsuri.
nu se 
de or- 
acțiuni

*

Pentru îmbunătățirea activității miș
cării sportive este nevoie de a șe

pozițiile clasei muncitoare, să cea- 
sportivilor pasiune și respect față 
muncă, dragoste și atașament față 
patrie, față de partid care a creat 

ne creează mereu tot mai bune 
condiții pentru desfășurarea unei rod
nice activități sportive.

Federațiile de specialitate, cluburile 
și colectivele sportive sînt datoare să 
manifeste mai multă grijă în legătură 
cu utilizarea diferitelor fonduri bă
nești, să pună capăt cheltuielilor și f e DUPĂ CUM AM ANUNȚAT, 
risipei în ceea ce priveșțe deplasarea J jocurile din cadrul seriilor campiona- 
echipelor sportive în cadrul diferitelor 
campionate, să lupte ca sistemul com
petițional să fie cît mai economicos, j 
In acest sens, accentul trebuie să cadă 
pe organizarea campionatelor de| 
casă și a altor forme de întrecere pe 
plan local, avînd caracter de masă.

Comitetele de organizare U.C.F.S., l 
trebuie să desfășoare o largă muncă de 
lămurire a sportivilor cu privire lai 
tendința unora de a se rupe de locul 
de muncă, de a trage chiulul în pro
ducție. Prin munca lor activă, sînt da
toare să trezească în rîndurile sporti
vilor dragostea față de muncă, șim- 
țămîntul legăturii strînse cu oamenii 
muncii.

Plenara Comitetului de Organizare 
a Uniunii de Cultură Fizică și Sport, 
la care au participat cadre de condu
cere și activiști sportivi, cere tuturor 
sportivilor și organizațiilor ---
să ducă o luptă neobosită pentru con
tinua întărire politică și organizatori
că a mișcării sportive, în așa fel in
cit Uniunea de Cultură Fizică șt 
Sport din R.P.R. să răspundă cu cin
ste sarcinilor încredințate 
pe drumul construcției socialiste în 
patria nopștră-

Noutăți din volei
telor europene de volei se vor desfă
șura nu numai la Praga, ci și în alte 
orașe din Cehoslovacia. Astfel, jocu
rile din seria D, din cane face parte 
și echipa noastră feminină, se vor 
juca în orașul Liberec, iar cele din seria 
B masculină (Ia care participă și 
echipa R. P. Romîne), vor avea loc 
la Praga.

Iată celelalte locuri de disputare: 
MASCULIN — seria A: Praga, seria 
C: Pilsen', seria D: Pardubice. FEMI
NIN — seria A: Praga; seria B : 
Ceske Budejovice; seria C: Praga.

• IN 
federal 
1959 a 

la volei (masculin și feminin) 
înceapă turul la 27 octombrie și să 
se termine la 22 decembri: 
se va 
aprilie 
tegoriei 
teinbrie 
returul

ULTIMA ȘEDINȚA a biroului 
s-a stabilit ca ediția 1958—• 

campionatului categoriei A 
să-și

returul 
disputa între 1 martie și 27 
1959. Turul campionatului ca- 
B va avea loc între 28 sep- 
— 10 noiembrie 1958, iar 

între 4 mai — 14 iulie 1959.

pro- 
din 

celor

• ASTAZI ÎNCEP în Orașul „Dr. 
Petru Groza" din regiunea Oradea, 
finalele campionatului de calificare 
masculin și feminin. Participă urmă
toarele echipe: Locomotiva P.T.T. Ti
mișoara, Petrolul Constanța, Progre
sul București și Știința Cluj — fe- 

sportive niinin; C. S. Armata Orașul Șt alin, 
' Șoimii Orașul „Dr. Petru Groza", Ma

rina Constanța și Constructorul Pi
tești — masculin. După cum se știe, 
primele două echipe din clasamentul 
final la fete vor promova în catego- 

_ ria A, iar cele clasate -pe locurile 1 
de partidY și 2 în clasamentul final masculin 

vor juca în sezonul viitor în cate
goria B, VL

Școala medie mixtă nr. 10 (cu 
gram special de educație fizică) 
Timișoara, aduce la cunoștința 
interesați următoarele ; 
—- Examenul de admitere pentru . 
a VIII-a va avea loc în ziiiele de 30 , 
august (examen medical și de aptitu
dini fizice) și 1—4 septembrie (examein 
scris și oral la matematici Și limba' 
romînă).

Se pot prezenta la examen absolven
ți a 7 clase elementare.
— pentru anul școlar 1958/1959 se pr»- 
mesic îmiscrietri în cl. V și VI, VTI (20 
locuri) IX (fi locuri) și XI (10 locuri), 
pe baza unui examen medical si de 
aptitudini fizice care va avea loc în 
zilua de 31 august.

— La examene &e pot prezenta can
didați din întreaga țară oare au si
tuația bună la învățătură și la educa
ția fizică.

Menționăm că absolvenții șoolis me
dii cu program special de educație 
fizică se bucură de aceleași dreptiuirn 
ca și absolvenții școlilor medii c’a cul
tură generală.

clasa



JURUL CICLIST AL R.P.R.'

ri seară a avut loc Ia federația 
înă de ciclism o ședință cu pri- 
I căreia s-au stabilit definitiv data 
raseul pe care se desfășoară „Tu- 
ciclist al R.P.R." Participanții la 

istă mare întrecere cicliști vor lua 
tul la fi septembrie din București 
înd să parcurgă ruta : Urziceni— 
ău—Rm. Sărat—Focșani, 180 km. 
ipa I); Focșani—Mărășești—Adjud— 
ău—P. Neamț—Bicaz, 190 km. (e- 
i a II-a); urmează zi de odihnă 
-acul Roșu; Tg Mureș—Reghin— 
Mureș, 50 km, individual contra- 

'ometru (etapa a IlI-a); Turda — 
—Gilău—Huedin—Ciucea—Aleșd— 
dea, 185 km. (etapa a IV-a) ; 
dea—Cluj, 150 km (etapa a V-a)'j 
—Turda—Aiud—Alba Inii a—Sebeș 
biu, 170 km (etapa a Vl-a); S«- 
-Făgăraș—Șercaia—Codlea — Or. 
in, 140 km (etapa a Vil-a); Ora-

Stalin—Predeal—Sinaia—Cîmpina 
oești—București, 172 km (etapa a 
-a). Sosirea în ultima etapă va 

loc la 14 septembrie.

in Craiova^ in căutarea gimnasticii de producțieii

■ ■■

eizeci și două de ore. Atît a durat 
a noastră în Craiova. Veți spune 
- pentru un reporter pornit să afle 
irile cele mai interesante și semnifi- 
e — este un interval scurt. Vă In
i', însă...
irnisem spre Craiova cu gînduri 
•i“. Se primise informația că în 
a din marile întreprinderi ale aces- 
raș s-a introdus gimnastica de pro- 
e. Frumos lucru. Ne și pregătisem 
lan de acțiune : să ne interesăm de 

■. folosite, să luăm declarații de 
upicitori etc. Tot alcătuind planuri, 
:tam chiar că nu cerusem și ajtito- 
inuia dintre reporterii fotografici ai 
lui.
dar, iată-ne luni 11 august, la ora 
în fața uzinelor „Electroputere". La 

.1 colectivului sportiv, tovarășii C. 
ran, președinte, și Ion 
secretar, ne informează 
ii sportive din această 
lere. Dintr-una într-alta 
mnastica de producție.

Arnărăștea- 
astipra acti- 
mare între- 
ajungem și 

Dar... tă- 
Cei doi activiști se uită unul la al- 

i apoi răspund liniștit: „N-am fă- 
imic in privința gimnasticii de pro- 
e". După ce le-am spus că noi 
. informații cum că s-ar fi introdus 
îastica de producție în cîteva mari 
jritlderi din Craiova, cei doi tova- 
ne spun că, într-adevăr, au fost 
ați la o ședință, mai de mult, că 
orba să se introducă 

a bobinaj, dar că 
s-a făcut nimic.

experimental 
pînă în pre- 
Absolut ni-

la „Electro--am spus, că, poate,
e" lucrurile merg mai greu. Să în- 
în în altă parte. Nu după mult 
stăm de vorbă cu tov. Ion Spinii, 
>ru în consiliul colectivului sportiv 
iviarul" și organizatorul cercului 
v al Atelierelor de zonă C.F.R. Aci, 
elierele de zonă C.F.R., am găsit o 
ă“. Prin aprilie-mai s-a făcut 
astică de angrenare, dimineața, 
de pe la sfîrșitul lunii mai, nici 

.- acest .lucru nu se mai face.
căzut pe gînduri... La Depoul de 

iotive nimic. Mai departe, la uzi- 
tnetaiurgice „7 Noiembrie". Și aci 
și situație : activiștii sportivi știau 
de o ședință la care fuseseră che- 
unde s-a discutat despre gimnas
te producție și despre un plan de 
ulcere a ei. In rest, nimic.

AMO CRAIOVA — METALUL 
. BUCUREȘTI 12—8, LA BOX
le trecute a avut loc la Craiova o 
re de box între echipele Dinamo 
calitate șl Metalul M.I.G. București, 
irea a fost vizionată de peste 1500 
ton șl a luat sfîrșit cu scorul de 
în favoarea puglliștâlor cralovenl.

CONCURSURI ATLETICE 
ÎN CAPITALA

1 vederea selection ărâj echipei țării 
e pentru întrecerile celei de a Xl'-a 
a campionatelor internaționale «le 
m ale B.P.R., duminică, la ora M 
ea loc pe Stadionul Republici un 
rs la care vor participa o serie din
ii mai buni atleți ai țării.
mbătă după-amiază și duminică di- 
ță vor avea loc pe stadionul Dina
ri Capitală întreceri de atletism 
se începătorilor.

. K-7F MiV

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE CICLISM PE PISTA

Sîmbătă după-amiază vor înce 
velodromul Dinamo din Capita 
nalele campionatului republican 
ciclism pe pistă. Programul întreceri
lor este următorul: sîmîbătă ora 16 s 
urmărire individuală; duminică ora 
9: urmărire individuală (continuare) 
și Viteză; luni ora 16: 1.000 m cu
start de pe loc; marți ora 16 : urmă
rire pe echipe; miercuri ora 16: semi- 
fond. In completarea programului fie
cărei reuniuni se vor desfășura probe 
de viteză juniori, eliminare, semifond 
etc

Intre 24 și 27 august va avea loc 
circuitul ciclist al regiunii Ploești 
Această întrecere constituie un bun pri
lej de pregătire a alergătorilor care vor 
participa la „Turul R.P.R.".

In sfîrșit, către amiază, ani aflat ceva. 
La fabrica de confecții „I. C. Frimu" se 
aplicase experimental gimnastica de pro
ducție în secția a II-a și după o întreru
pere, în timpul căreia s-a făcut vizita 
medicală a tuturor salariaților, chiar 
luni, 11 august, se introdusese în întrea
ga fabrică. Abia după-amiază, la schim
bul al doilea, am putut asista cum mun
citorii și muncitoarele din secția a II-a 
făceau gimnastică de producție. Se cu
noștea însă că lucrurile erau la început, 
pentru că în secția I nu s-a făcut 
gimnastica de producție, deoarece a lip
sit instructorul (Cezar Pislaru).

Lesne de înțeles că nu mai rămăsese 
nimic valabil din tot planul nostru de 
acțiune. Nici nu putea rămîne ceva, 
cînd de fapt — discutînd cu dr. S. A- 
vrămoiu, șeful cabinetului medico-sportiv 
al regiunii — am aflat că întreaga ac
țiune este încă într-un stadiu experi
mental. In orașul Craiova, gimnastica de 
producție s-a introdus la cooperativa 
„Arta populară" și la fabrica de confec
ții „I. C. Frimu". In special la coopera
tiva „Arta populară" lucrurile merg 
foarte bine. Am văzut muncitoarele, cum 
la sosirea instructoarei Olga Albiș, s-au 
ridicat de la locurile lor de muncă și cum 
au executat cu plăcere exercițiile. Acesta 
este singurul loc de muncă unde se

NOTA REDACȚIEI. — Luînd cuvîntul cu ocazia recentei plenare a Co
mitetului de Organizare al U.C. F.S. tov. Gh. Nicolau, președintele 
comitetului regional de organizare al U.C.F.S. Craiova, a afirmat cu toată 
tăria că în cîteva din marile întreprinderi din orașul Craiova, a fost intro
dusă gimnastica de producție. Bazat pe această afirmație, colegiul de re
dacție al ziarului nostru a delegat pe unul din redactori să se deplaseze 
la Craiova și să scrie un material despre această problemă.

Din păcate însă, în cuvîntul său, Gh. Nicolau nu a înțeles să prezinte 
deschis, cu curaj, realitatea : de fapt, atunci cind vorbea, în orașul Craiova 
gimnastica de producție era introdusă numai într-o singură întreprindere! 
Uitînd că principala datorie a unui activist este aceea de a raporta organelor 
sale superioare numai adevărul, tov. Gh. iNicolau a încercat prin prezentarea 
trandafirie a situației să impresioneze asistența. Fapta lui trebuie să dea de 
gîndit tuturor activiștilor sportivi. Ei au totdeauna obligația să informeze 
real, fără ascunzișuri, organele superioare și să respecte cu simț de răs
pundere această îndatorire de frunte. Succesele mișcării sportive trebuie să 
aibă la bază fapte reale și nu vorbărie goală 1

e- 
lei;

10 
revenind fiecăreia 

de premii: 311.577

obiecte acordate va- 
rezultate Ia con-

• In urma omologării variantelor de
puse la concursul Pronosport nr. 32 
din 10 august a.c. au fost stabilite 
următoarele premii: Premiul I: 9 va
riante cu 12 rezultate exacte, reve
nind fiecăreia cîte 8.654 lei; Premiul 
II: 230 variante cu II rezultate 
xacte revenind fiecăreia cîte 406 
Premiul III: 2.063,2 variante cu 
rezultate exacte 
cîte 67 lei. Fond 
lei.

• Premiile în 
riantelor cu „0“ 
cursul Pronosport nr. 31 din 3 au
gust a. c. au revenit următorilor par- 
ticipanți:

Cu cele mai multe variante cu „0" 
rezultate pe același formular: o
motocicletă de 350 cmc.: Amster Leon 
din București cu 8 variante; o moto
retă’: Bîndar Ion din corn Bilești 
reg. Galați cu 7 variante; un frigi
der: Paleacu M Gheorghe din Sucea
va cu 5 variante.

PREMIILE ACORDATE PRIN 
TRAGERE DIN URNA

O motocicletă de 125 cmc.: Stoia- 
novici Maria din Craiova; cite un 
aragaz cu 3 ochiuri și butelie: Gogo- 
rină Gbeorghe din Berceni reg. Bucu
rești și Spinzl Gheorghe din Aradul 
Nou reg. Timișoara; cite tin aparat 
de radio. yjetoria

Una dintre finalistele Spartachiadei

CIRCUITUL CICLIST AL REGIUNII 
PLOEȘTI

Echipa feminină de handbal de la stingă la dreapta (in picioare)
Constanța Toteanu, Maria Ciochină, Elena Burcea, Ana Burcea, Maria 
Mareș; (jos) Constanța Zamfir, Maria Dorobanțu, Constanța Ghiocel, Elena 
Voichițoiu, Aurica Preda (in față) Ploarea Burcea — portarul formației.

■ ■

poate spune cu adevărat că s-a intro
dus gimnastica de producție.

Cabinetul medico-sportiv a făcut însă 
interesante experiențe și la alte între
prinderi (Chimica Olteniei, Industria 
lemnului, Partizanul—unde abia peste 
cîteva zile se va introduce un program 
de giniinastică de angrenare—, Fructul- 
romînesc. întreprinderea poligrafică 
etc.). Considerăm însă foarte greșită 
orientarea spre întreprinderi mici, spre 
cooperative de producție deoarece — așa 
cum s-a și întîmplat de fapt—multe dintre 
acestea sînt sezoniere (Fructul roniî- 
nesc), iar altele, de asemenea, lucrează 
numai în anumite perioade (Chimica 
Olteniei). Atunci ce se alege de toată 
munca? Și apoi, de ce sînt ocolite marile 
întreprinderi, uzine importante pentru e- 
conomia țării noastre, unde gimnastica 
de producție ar putea deveni un prețios 
ajutor în creșterea productivității 
muncii ?

Este limpede, deci, de ce 
țat să ne mai prelungim 
orașul Craiova. Aflasem tot 
troducerea gimnasticii de
In cazul nostru, atît de puțin că nici 
treizeci și două de ore nu erau nece
sare...

am renun- 
șederea în 
despre in- 
producție.

CALIN ANTONESCU

*)

onospori
din 

mină 
com.

din București și Tulpan Petre 
București; cite un ceasornic de 
„Pobeda": Pănculescu Gh. din 
Budești reg. Cluj; Oglindă Sofia din 
Constanța; Zepciuc Anton din Bucu
rești și Margaș Florea din București.

In urnă au fost introduse 381 va
riante cti „0“ rezultate.

• După cum ați remarcat și dv., 
premiile în obiecte la „0“ rezultate 
de la concursul Pronosport nr. 31 din 
3 august au fost obținute cu un număr 
foarte redus de variante. Mai mult, 
la premiile acordate prin tragere, din 
urnă toți cîștigătorii au avut numai 
cîte o singură variantă cu „0 rezul
tate.

PREMII SPORITE PENTRU VARIAN
TELE CU „0“ REZULTATE

• La concursul Pronosport nr. 33 din 
17 august numărul obiectelor acorda
te variantelor cu „0“ rezultate a spo
rit simțitor. Astfel,, pentru cele mai 
multe variante cu „0“ rezultate pe a- 
celași formular se acordă: o motoci
cletă cu ataș, „Simson Avo"; o mo
tocicletă ,,M.Z.“ de 350 egic.; un fri-

(foto GH. DUMITRU)
Meciul se terminase de cîteva mi

nute. Intr-un colț al terenului, antre
norul Radu Bădescu și-a aprins o ți
gară și apoi, așezîndu-se, a început 
să-și însemne ceva pe foile unui caiet. 
Ii priveam atent. Minutele se scurgeau 
unul după altul. Spectatorii părăsiseră 
de mult terenul și, iată că, după un 
timp, au apărut și jucătoarele cu sacii 
de echipament în mină. Se pregăteau 
și ele de plecare. Antrenorul continua 
însă liniștit să-și vadă de treabă. A- 
titnci, ni-am hotărît să-l întrerup ;

— Ce faci acolo ?
— Ah! Nici nu te-am observat. Ce să 

fac... Uite... îmi scriu însemnările 
după meciul de azi. Știi, caietul acesta 
este un fel de „carnet de bord" al e- 
chipei. Aci se află tot, începînd de la 
primul antrenament și •— după cum 
vezi — pînă la jocul de azi...

— Foarte bine. Eu tocmai doream 
să-ți cer unele informații despre e- 
chipă. Cîștigînd acest meci, ea va par
ticipa la finalele Spartachiadei și aș 
vrea să scriu ceva...

— Atunci, hai să răsfoim împre
ună caietul...

Pregătirile echipelor de fotbal
Apropierea începerii campionatu lui republican 

pele noastre în toiul pregătirilor. După cum a reieșit 
ciuri disputate duminică, majoritatea formațiilor se prezintă într-un stadiu 
de pregătire promițător.

• In meciul de verificare susținut 
acum cîteva zile, înaintarea echipei 
TRACTORUL ORAȘUL STALIN s-a 
dovedit deosebit de eficace, mareînd 
nu mai puțin de 14 goluri echipei Po
litehnica Orașul Stalin și neprimind 
nici unul. După cum ne comunică co
respondentul nostru Traian Brenner, 
jucătorii de la Tractorul, antrenați de 
Angelo Niculescu, au realizat un joc 
frumos." O impresie*  deosebită au lăsat 
mai ales Sereș și Comșa. Golurile au 
fost marcate de lacob (4), Sereș (3), 
Zăinescu (2), Ursu (2), Comșa, Roșea 
și Anghelide.

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

O Zilele trecute. Știința Cluj a jucat 
la Sinaia în compania formației lo
cale Carpați din categoria 0. Peste 
2000 de spectatori au asistat la o sur- 

gider „Pinguin"; un ceas „Doxa"; un 
aragaz cu 3 ochiuri și butelie.

Pentru buletinele cu „0" rezultate 
pe același formular prin tragere din 
urnă se acordă: o motocicletă „I.J." 
de 350 cmc.; 2 aragazuri cu 3 ochiuri 
și butelie; 2 aparate de radio ,,Ope
reta"; 25 aparate fotogralice „Ori
zont" în toc de piele; 25 ceasornice 
de buzunar.

Depuneți cît mai multe variante ’cil 
„0“ rezultate la concursul Pronosport 
nr. 33 din 17 august. Aveți șanse spo
rite de a obține premii de valoare în 
obiecte, în afara premiilor în bani.

• Plata premiilor la concursul Prono
sport nr. 32 din 10 august a.c. se va 
face în Capitală vineri 15 august ora 
17 la agențiile proprii raionale Loto- 
Pronosport în raza cărora 
și-au depus buletinele.

premiații

PRONOEXPRES:

• La tragerea din urnă a 
lui Pronoexpres nr. 30 din 
ati fost extrase următoarele numere: 41, 
48, 31 2, 1, 44 Numere de rezervă: 
15, 29.

Fond de premii: 1.031.524 lei.
Nu uitați să vă depuneți buletinele 

la concursul Pronosport nr. 33 de 
duminică 17 august.

concnrsn-
13 august

Pe prima pagină, stă scris frumos, 
cu litere ronde, următorul titlu : ..Ca
ietul echipei feminine de handbal 
I.T.B.". La prima vedere nimic neo
bișnuit. Un caiet ca oricare altul, un 
caiet așa cum au, poate, muiți antre
nori. Dar, cum ai întors pagina, lucru
rile se schimbă. Nu I Nu este un ca
iet obișnuit. El conține istoria unei e- 
chipe alcătuită din tinere muncitoare 
care s-a putut forma și dezvolta nu
mai în condițiile noi create de partid 
mișcării noastre sportive.

Primele zile ale lui martie 1956... 
Printre locatarele căminului I.T.B. C.o- 
lentina, toate harnice muncitoare în 
cadrul Gospodăriei întreținere Linii si 
Lucrări Speciale (G.I.L.L.S.) a I.T.B-, 
s-a răspîndit vestea că cele ce doresc 
să facă sport trebuie să se prezinte ia 
terenul colectivului sportiv. „Sport ? 
Să umblăm dezbrăcate? Nici nu mă 
gîndesc", au zis cîteva. Dar cele mai 
multe, au venit. Și astfel a luat naș
tere echipa feminină de handbal a co
lectivului sportiv I.T.B.

A trecut un an. Un an de pregătire 
temeinică, serioasă, făcută sub condu
cerea antrenorului Radu Bădescu. Ti
nerele muncitoare, care în urmă cu un 
an nici nu auziseră de handbal, cu

noșteau acum regulamentul, știau 'să 
dea o pasă, să arunce la poartă, să 
facă un dribling. Nu erau ele maes
tre, dar îndrăgiseră acest sport și îl 
practicau cu dragoste. Echipa a lost 
înscrisă, în primăvara anului 1957, în 
Cupa Primăverii (pe care a cîștigat-o) 
și în toamnă în campionatul orașului 
București, la categoria a II-a. întrece
rea a constituit o excelentă școală 
pentru proaspetele handbaliste. Lup- 
tînd cu un elan deosebit, ele au reu
șit să învingă formații cu mai multă 
experiență și să cîștige și acest cam
pionat. După aceea au urmat întrece
rile din cadrul Spartachiadei de vară 
a tineretului. Au cîștigat și aci toate 
jocurile. In curînd, echipa va participa 
la etapa finală a acestei uriașe com
petiții de mase.

Deocamdată atît conține „Caietul e- 
chipei feminine de handbal I.T.B “ 
Deocamdată ...

de fotbal găsește echi- 
și din numeroasele me-

prinzătoare victorie a gazdelor cu 4—3 
(1—1). I. Popa, corespondentul nos
tru, ne-a transmis că jocul a fost 
foarte frumos. Au marcat: Iordache, 
Aii, V. Petrescu și Onu pentru Car
pați, Petru Emil, Suciu și Popesct» 
(autogol) pentru Știința.

• Sub îndrumarea antrenorului Gică 
Bărbulescu, echipa C.F.R. PAȘCANI 
din categoria C și-a început .pregăti
rile. împreună cu susținătorii lor, 
muncitorii de la atelierele C.F.R. din 
localitate, ei au primit cu mare inte
res noile hotărîri ale federației menite 
să ducă la îmbunătățirea fotbalului 
nostru și la împrospătarea echipelor cu 
jucători tineri. După cum ne scrie co
respondentul C. Enea, conducerea sec
ției de fotbal, de comun acord cu an
trenorul formației, a introdus în lot 
cîțiva juniori care s-ati afirmat în 
acest an prin cîștigarea„Ceferiadei" la 
fotbal. Printre ei se află tinerii Ne- 
delcu, Panait Vasile, Zmău, Docuță.

• Corespondentul Radu Fisch ne-a 
trimis vești în legătură cu pregătirile 
echipei C.F.R. CLUJ din categoria (3. 
Feroviarii sînt pregătiți de antrenorul 
Gavril Nistor. Ei contează pe următo
rul lot: Șerban, Bucur (portari). Da
nii, Pipaș, Călbăjos, Mihai, Horvath 
(fundași), Crecan, Tatu, Cobori (mij
locași), Papiu, Crețu, Dezso, Covaci, 
Kilin, Băluțiu, Drăgoi, Fecioru, Oprea 
(atacanți). De remarcat că din totalul 
jucătorilor 12 sînt sub 23 de ani.

• Azi se va juca la Buzău meciul 
dintre echipa locală Victoria din cate
goria C și Petrolul Ploești. La Tîrgo- 
viște, o formație a echipei Dinamo 
București întîlnește echipa locală Me
talul. Duminică la ora 9,30, Dinamo va 
întîlni Progresul București pe stadio
nul Dinamo.

I-



Echipa Dîho, campioană 
repubîîcaiiă de șah pe 1958

ORADEA 12 (prin telefon). — Ul
tima rundă a campionatului repu
blican de șah pe echipe, deși n-a a- 
dus nici o modificare esențială în

RAPID A CÎȘTI6AT „CUPA _ 
CASELOR RAIONALE DE CULTURA"

Tinerii noștri h.andbaliști
au reeditat victoriile de duminic

dus nici o modificare esențială 
clasamentul final, s-a făcut totuși re
marcată prin cîteva rezultate intere
sante. Astfel, Dinamo a fost nevoită 
să suporte singura înfrîngere din, 

campionat, ccdînd în fața puternicii 
echipe a Constructorului: 5—3 (la 
prima masă, Cîocîltea l-a întrecut pe 
Bălanei). Firește, rezultatul n-a făcut 
decît să micșoreze avansul deținut 
în clasament de Dinamo, care cîștigă 
titlu! de campioană a țării pe anul 
1958 cu un total de 51 puncte.

Alt 
este 
greșul București și Știința Timi
șoara, cîștigat de prima cu 5—3. Pro
gresul împarte locul 2—3 cu Con
structorul, ambele avînd cite 4G punc
te.

Urmează în clasament: Știința Tim. 
43C.S.U. Buc. 37’/2, Comerț Buc. 
B2‘/2, Statistica Buc. 31, Progresul 
Cluj 26'/,, Acvila Buc. 26 și G. S. 
Oradea 20.

MIRCEA ROX1N — coresp.

rezultat demn de remarcat 
cel al întîlnirii dintre Pro- 

București și Știința

Intîlnirea de fotbal disputată ieri astfel de întîlniri este și verificarea 
seară între echipele bucureștene Ra- stadiului de antrenament, pentru sezi- 
pid și Progresul â stîrnit un mare in
teres printre amatorii de fotbal din 
Capitală. Dovadă cei peste 30.000 de 
spectatori care au umplut tribunele 
Stadionului Republicii și care, la 
capătul celor 90 de minute de joc, au 
aplaudat victoria echipei Rapid, obți
nută cu 
punctele 
Și 87), 
mice.

Partida a 
mai ales în 
bele echipe 
tac, au combinat frumos, au tras ma' 
mult la poartă și și-au creat situații 
de gol mai clare. Im. prima repriză, 
înaintașii au comis multe greșeli în 
deosebi în’pase în faza de finalizare 
a acțiunilor. Din acest motiv și jocul 
a fost mai confuz. Apărările,s-au com
portat mai bine decît înaintările. In 
general însă, echipele mai prezintă 
lipsuri în pregătire. De altfel, ne aflăm 
la început de sezon, și scopul unor

scoful de 2—0 (0—0) prin 
înscrise de Seredai (min. 68 
în urma unor acțiuni dina-

satisfăcut în bună măsură, 
repriza a doua cîpd am- 
au jucat mai bine în a-

Campioana R.P.R. și deținătoarea Cupei R.P.R, 
la fotbal se vor infflni in fiecare an

IO

Prima confruntare, duminică la București 
Petrolul Ploești-Știința Timișoara

sarea deficiențelor în vederea reme
dierii lor. A arbitrat corect: Gh. Du
mitrescu.

RAPID: DUNGII — Greavu, Văr- 
zan, Macri — BODO, Stâncii — Co
pil, SEREDAI, Olarii (ENE 11), Geor 
gescu. Vacarm

PROGRESUL : Birtasu — Dobrescu, 
COJOCARU, Soare (Nedelcti) — C1O 
CEA, Știrbei — 1SAC, -----------
DESCU, Banciu (Lain).
Gr.. Mihai.

ALTE ÎNTÎLNIRI AMICALE
• Jocuri internaționale: C.S. Ora

dea — Sei. reg. Kecskemet (R.P. 
Ungară) 2—1 (1 — 1). Au marcat •
Bodo și Boroș (C.S.O.), Kreisz (Kecs 
kemet). Duminică: Stăruința 
— Sei. reg. Kecskemet 1—1.

• Ieri la Orașul Stalin : 
roșu — Știința Cluj 2—4 
Punctele au fost marcate de : 
(min. 31 și 60), 11. Moldovan 
și 89) pentru Știința și i 
(min. 20) și Marinescu (min. 70) din 
11 m. pentru Steagul roșu.

• Sinteza Victoria — C.S. Sibiu 
3—4 (0—3). Au marcat: Ioniță, Be 
lașcu, Protopopescu și 
(C.S.), Tăzan, Zelenin 
(Vict).

e La Arad: C.F.R. Arad 
Timișoara 1—1 (0—1). 
fost înscrise de ~ 
Dragoș (Arad).

SMARAN- 
Dinulescu,

Salonta

Steagul 
(1-1). 

: lvansuc 
(min. 56 

Meszaros

Dragoman 
și Dobai

— GF.R, 
Punctele au 

Enderle (Tim.) și

Marți după-amiază s-a disputat la 
Sinaia întîlnirea internațională de 
handbal dintre echipele de juniori ale 
R. P. Romîne și R. P. Polone. Meciul 
s-a încheiat cu victoria tinerilor hand- 
baliști romîni: 18—-11 (9—4).

Cei peste 4.000 de spectatori pre- 
zenți la această partidă au urmărit 
un joc frumos, în care selecționata 
romînă a fost superioară în toate pri
vințele. Juniorii romîni au condus tot 
timpul, depășind cti regularitate echi
pa oaspe prin rapiditatea acțiunilor 
de atac și prin atenția și promptitu
dinea apărării. Punctele au fost în
scrise de Niemesch (6), Oțelea (5). 
Barabaș (3), Zickeli (2), Bînda, Zână 
(R. P. Romînă) și de Bockowski (4), 
Wrzeski (4), Prockacki, Depta, Babka 
(R. P. Polonă). A arbitrat Geza Szol- 
noki (R. P. Ungară),

In deschidere, echipa de fotbal (ju
niori) Carpați Sinaia 4 întrecut for
mația Progresul Predeal cu 2—1 
(1-0).

ION POPA 
corespondent

★
Ieri, seară, pe terenul din incinta 

velodromului Dinamo, selecționatele de 
junioare ale R.P. Romîne și R.P. Po
lone s-au întîlnit într-un meci de 
handbal în 7. Și de această dată, 
victoria a revenit reprezentantelor 
noastre, care au cîștigat meciul cu 
Scorul de 5—2 (4—2).

Jocul de aseară a fost mai dinan 
mai aprig disputat decît cel de < 
minică. Hotărîte să-și ia revan 
handbalistele poloneze au atacat ch 
din primele minute. Ele au menții 
ritmul toată repriza întiia, soliciți' 
în special, în aparare echipa noasl 
care — spre deosebire de- prima 
tîlnire — a început și ca part 
foarte bine. Abia după 10—15 min 
de joc, pregătirea tactică superioar; 
selecționatei noastre a început si 
spună cuvîntul și atacurile la poa 
echipei poloneze au devenit tot 1 
pericldoase. In această perioadă, s 
sfîrșitul primei reprize, s-a contu 
victoria handbalistelor noastre.

La reluare partida nu a mai f 
la fel de vie. Alai ales, după ce 
min. 26, executînd frumos o lovit 
de Ia 9 m., Edith Szasz a rid i 
scorul la 5—2 și victoria echipei no 
tre devenise certă, jucătoarele p< 
neze au cedat. Din această parte 
jocului nu este de subliniat decît f 
tul că ambele echipe au beneficiat 
cîte o lovitură de la 7 m., ratate î: 
de Gabrisz (R. P. Polonă) și Re 
(R P. RoSînă).

Punctele au fost marcate de Sz 
(2), Reipp, Stef și Covrig pentru I- 
Romînă și de Lampert și Guzy per 
R. P. Polonă. A arbitrat Geza S 
noki (R. P. Ungară) cu unele ; 
pari, mai ales în ce privește sanc 
narea „pașilor".

Ziarul „Scînteia" a făcut federației 
noastre de fotbal o foarte interesantă 
propunere : organizarea anuală a unei 
întîlniri între câștigătoarele celor două 
importante competiții fotbalistice ale 
țării, Campionatul R.P.R. și Cupa 
R.P.R. Porul nostru de specialitate 
și-a dat asentimentul și a hotărît, 
pentru anul acesta, programarea me
ciului dintre Petrolul Ploești — echi
pa campioană — și Știința Timișoara

Campionatele etiropene de atletism

La 5 august s-a încheiat termenul de înscriere
Numai cîteva zile ne mai despart de 

data de 19 august cînd vor începe în 
capitala Suediei întrecerile din cadrul 
celei de a Vl-a ediții a campionatelor 
europene de atletism.

Față de marele salt valoric 
înregistrat de sportul atletic în ma
joritatea țărilor continentului nostru, 
este de așteptat ca întrecerile de la 
Stockholm (19—26 august) să atingă 
un înalt nivel, iar performanțele ce 
vor fi înregistrate să întreacă net pe 
cele ale edițiilor anterioare ale. aces
tei competiții.

In numărul nostru de azi vom pre
zenta cîteva noutăți în legătură cu 
„europenele" de la Stockholm... ■

Data de 5 august a fost ultimul 
termen pentru depunerea listelor de 
înscrieri. Pînă acum au și fost date 
publicității o serie de înscrieri, lată, 
de pildă, echipa pe care o va prezen
ta în concurs Uniunea Sovietică : 
BARBAȚI : 100, 200 m și 4 X 100 m: 
Barteniev, Konovalov, Tokarev, Ozo- 
liu; 400 și 4 X 400 m: Nikolski, Rah- 
maiiov, Krivoșein, Gracev; 1500 m: 
Pipine; 5 000 m.: Artîniuk și Pearna- 
kivi; 10.000 m: Jukov și Pudov • ma
raton.' S. Popov și Filin) 20 km. 
marș: Spirin și Junk; 50 km marș:

In cadrul cam
pionatelor școlare și 
studențești ale R. P. 
Chineze au fost sta

bilite două noi recorduri feminine ale 
țării : suliță Van yi 48,00 in. ; lungime 
Ian In-mi 5,76 m.
• Luînd startul într-un concurs în 

R.S.S. Estoniană, atletele sovietice 
Vera Krepkina și Maria Itkina au ob
ținut cele mai bune performanțe mon
diale din actualul sezon în probele 
de 100. m. și 400 m. cu timpurile 
respective de 11,5 și 53,7 sec. Ultimul 
rezultat este numai cu o zecime de 
secundă inferior recordului mondial.

• In cadrul întrecerilor Spartachia- 
dei jubiliare a asociației sportive Di
namo, care se desfășoară la Aloscova. 
cuprinzînd competiții la 19 ramuri 
sportive, o serie întreagă de rezul
tate remarcabile au fost obțitftite la 
probele de atletism. Astfel, Șavlakadze 
a sărit la înălțime 2,05 m., Țîgankov 
a obținut 16,19 jn. la triplu (între- 
cînd pe Scerbakov și Kreer), iar 
tînărul Ovcinikov, în vîrstă de 19 
ani, a aruncat sulița Ia 77,82 111.

— deținătoarea Cupei. Partida, va 
avea loc duminică 17 august, în noc
turnă, pe Stadionul Republicii. Dispu- 
tîndu-se cu o săptămînă înainte de 
începerea campionatului pe anul 
1958-59, această întîlnire prezintă in
teres și pentru cele două echipe — 
care au o foarte bună ocazie să-și ve
rifice stadiul de pregătire și formațiile
— și pentru spectatori — care vor 
vedea la lucru două din protagoniste
le noii competiții republicane.

Maskinskdv și Korșunov; 110 m g: 
Mihailov; 400 m g: Lifuiev și Iulin; 
3.000 m obst.: Rjscin și Ponomarev; 
lungime: Ter Ovariesian, Fedoseev; 
triplu : Riahovschi și Kreer ; înălțime : 
Sfepatiov și Kașkarov; prăjină: Bu
latov și Cernobai; greutate: Losci- 
lov și Lipsnis; disc: Buhanțev și 
Tiușenev; suliță: VI. Kuznețov și 
Ch. Valman ; ciocan : Krivonosov și 
Sarnotvetov ; 'decatlon : V. Kuznețov și 
Pallu ’ FEMEI: 100 și 4 X 100 m: 
Krepkina, Maslovskaia, Poleakova, 
Kepp) 200 m: Itkina, Zabelina, Kepp; 
400 m : Itkina, Parliuk, Muhanova ; 
800 m: Ermolaeva,- Muhanova, Leviț- 
ka ; 80 mg: Bîstrova, Eliseeva, Mas
lovskaia ; lungime: Ciuiko, Kazmina- 
Protcenko, Lituieva; înălțime: Cencik, 
Dolea ; greutate : Press, Tîșkievici ; 
disc: Press, Zolotuhina, Begleakova; 
suliță: Zalagaitite, Tvetkova, Bogun; 
pentatlon : Smakova, N. Vinogradova, 
Bîstrova.

Țara noastră va fi reprezentată la 
aceste campionate de un grup de at- 
leți din care fac parte: Tr. Sudri- 
gean (400 m), C-tin Grecescu (1.500 
și 10.000 m), Ilie Savel (400 mg), 
Nicolae Rășcănesctt (ciocan), Iolarida 
Balaș (înălțime), Ana Coman (greu
tate), Maria Diți (suliță).

La Spartachiada jubiliară a asociației 
Dinamo participă de asemenea spor
tivi din cluburile dinamoviste din 
Albania, Bulgaria, Ungaria, R. D. 
Germană, R. P. Chineza, R.P.D. Co
reeană, Polonia, Romînia și Ceho
slovacia (Agerpres)

Echipa I. F. K. G6- 
FOTBAL teborg a cucerit titlul 

de campioană a Sue
diei și va participa 

Iii această calitate la Cupa campioni
lor europeni, ediția 1958—1959

0 Au fost fixate datele disputării 
mai multor jocuri din turul prelimi
nar al Cupei campionilor europeni: 
Boldklub K B. — Schalke 04 (Co
penhaga 26.VIII — 17.IX Gelsenkir
chen) ; Standard — Hearts of Mid
lothian (Liege 3.IX — 9.IX Edinburg); 
Atletico Madrid — Drumconra I’. C. 
(Madrid 17.IX — Dublin l.X) ;

Miine, Sa fi’raj

locep Campionatele mondiale de caiac-cano
— întrecerile de pe Vltava întrunesc 361 concurenți din 22 țări —

PRAGA 13 (prin telefon de la tri
misul nostru special). — Mai sînt 
două zile pînă la inaugurarea acestei 
noi ediții a campionatelor mondiale de 
caiac-canoe și, firește, iubitorii spor
tului din capitala R. Cehoslovace ur

Reputatul dublu romin Mircea Anastasescu — Stavru Todorou t>a lua star
tul mîine pe riul Vltava in două probe de caiac ale campionatelor mondiale.

măresc cu mult interes ultimele pre
gătiri care se fac în vederea marilor 
întreceri de pe Vltava. Pînă acum au 
sosit la Praga majoritatea participan- 
ților. Alai sînt așteptați canotorii fin

landezi, suedezi, norvegieni, australieni 
și danezi pentru a se împlini numărul 
record de 361 concurenți din 22 de 
țări care și-au anunțat participarea. 
La Ostrovul Veslarsky s-au pus la 
punct ultimele amănunte de organiza-

Young Boys — Manchester United 
(Berna 24.IX — Manchester l.X) ; 
luventus — Wiener S. K. (Torino 
24.IX — Viena l.X).

Halterofilii sovietici 
HALTERE au real|za‘ performan

te superioare recordu
rilor mondiale cu pri

lejul diferitelor competiții care au 
Ioc în U.R.S.S. Iată rezultatele: cal. 
ușoară Nikitin 130,5 kg. (împins); 
cat. semimijlocie Bogdanovski 430 kg. 
(triatlon), 139 kg. (împins) : cat. 

semigrea Stepanov 153 kg. (împins); 
cat. pană Miuaev 118 kg. (împins).

Turneul interzonal
CATI de la Portoroj a con 
* tinuat cu desfășurarea

oartidelor întrerupte 
din runda a Hl-a și a IV-a.

După patru runde conduc în clasa
ment marii maeștri sovietici Petro
sian și Auerbach cu cîte 3 puncte. 
Urmează Benko — 2*/ 2 pct. (din 3 
partide), Bronstein. Panno, Olafsșon, 
Tal, Mafanovici și Gligorici cu cîte 
2'/2 pct. fiecare. 
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re. Tribunele de pe cele două maluri 
ale Vltavei sînt gata, așteptînd pe cei 
10.000 de spectatori pe care îi poate 
adăposti; pistele de concurs sînt bali- 
zate; s-au ridicat construcții speciale 
pentru radio-televiziune și presă. Ast

fel, vineri dimineață la ora 8, cînd se 
va da startul în prima probă (seriile 
la caiac I 500 m. masculin), concu- 
renții se vor putea întrece în cele mai 
bune condiții, iar specialiștii vor avea 
prilejul să urmărească desfășurarea 

curselor în condiții optime.
Aici, toată lumea este de acord că 

ediția 1958 a campionatelor poate fi 
considerată cea mai „tare" în istoria 
caiacului și canoei. Aproape la fiecare 
pas poți întîlni un campion mondial, 
olimpic sau european. La antrenamen
tele efectuate pînă acum, o impresie 
deosebită au lăsat canotorii sovietici: 

caiacista Kislova (Dementieva), caia- 
cistul Pisarev, canoiștii Harin-Botev, 
Buharin etc. De asemenea, în formă 
bună se află sportivii gazdă dintre care 
remarcăm pe campionul mondial la 
canoe viteză Hoffner și pe caiacistut 
Cepteanski. De multă atenție și apre
ciere ’ se bucură și reprezentanții noștri. 
In multe din vitrinele marelui oraș se 
află portretele lui Mircea Anastasescu, 
Stavru Todorov, Șimion Ismailcittc sau 
Dumitru Alexe. De asemenea, la an
trenamente, operatorii cinematografici 
au fost nelipsiți din apropierea tî- 
năru'ui nostru canoișt Igor Lipalit sau 
a reputatului dublu Ismailoiuc-Alexe; 
Printre specialiști sînt în toi discuțiile 
asupra șanselor pe care le an concrt- 
renții în această importantă întrecere. 
Totodată, sînt comentate noutățile în 
construcția bărcilor prezentate de de
legațiile maghiare și daneze la caiac 
și cea sovietică la canoe.

Programul campionatelor prevede în 
prima zi de concurs, adică vineri (în- 

i 
cepînd de la ora 8), desfășurarea 
riilor sau semifinalelor la zece pr< 
In afara celor două probe feminine 
caiac I 500 m. și 1000 m. și a cu 
masculine de caiac I 1000 m. von 
prezenț! la toate celelalte starturi, d 
cum urmează :

in PROBA DE DESCHIDERE, ' 
IAC I 500 m., concurăm în seria 
Il-a prin Eretnia Oprea. Alături de 
Wiederman (Austria), Zilioli (Ital 
Gerber (Suedia), Lange (Germ. Or 
Bellon (Belgia). Primii trei clasaț 
fiecare din cele șase serii se caii 
în semifinale. In continuare la CAA
I 1000 m., Igor Lipalit are de înfi 
tat în seria I adversari puternici 

sovieticul Buharin, cehoslovacul 
lacek, maghiarul Parti, iar Ser 

Filip (seria a Il-a) pe Vinogrr 
(U.R.S.S.), Wockner (R. Ceh.), Di 
(Germ. Occ.) etc. Primii trei din

3 serii intră direct în finală. 
CAIAC II 500 m., Anastasescu 
dorov concurează alături de 
din U.R.S.S., R.D.G., Belgia, At& 
și Italia (seria a Il-a), iar Balinl 
Sideri (seria a V-a) alături 
concurenți din Suedia, R. 
Ungară, Germania Occidental. 
R.P.F. Iugoslavia, Sînt șase 
primii trei calificîndu-se în semifii 
Dublul Ismaikiuc — Alexe face f 
din prima serie a probei de CAI
II 1000 m. împreună cu sportivi 
U.R.S.S., R.P.U., R.D.G., Suedia, 
nemarca și Franța, iar Kalino 
Ichim Lipalit în seria a IlI-a ci 
prezentanți ai R.P.B., Germ. Occ 
Ceh., Canadei și Suediei. Același 
tem de calificare. La CAIAC II 
m. lacovici — Terentiev, se află în 
a Il-a alături de concurenți 
Danemarca,, Elveția, Suedia, 
stria, R. Cehoslovacă si U.R.S.S 
ȘTAFETA de CAIAC 4x500 care 

vede trei serii, Anastasescu, Tod 
Sideri și Oprea (s. I) vor cânta 5 
califice în finală în compania ca 
rilor din R.P.U., R.D.G., Italia, 
landa și Elveția. în fine, Ia C? 
4x1000 m. Vișevan, Bnrdaș, Grign 
Simionov au în semîfinale o 
foarte redutabilă din care fac
și caiaciști din U.R.S.S., R
hoslovacă, R. P. Ungară, I
Germană, Germania Occidei 
Austria, Elveția, Danemarca.

Lotul nostru de sportivi efect,
ultimele antrenamente astăzi i 
miercuri) după-amiază. Vremea s- 
cit puțin; de marți după-amiază 
ceput să plouă mărunt, dar acest 
nu a împiedicat pe nici un canot 

iasă pe apele Vltavei. Joi seara 1 
17 are loc în piața Jan Huss d' 
derea oficiată a campionatelor 
defilarea concurenților. Apoi, la 
21,30 toți participanții sînt inviți 
o recepție oferită de Sfatul popul 
orașului Praga.

DAN GIRLEȘTEA


