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Partide viu disputate
în „CUPA DINAMO“ la volei

— Astă-seară Dinamo Bu curești — Ruda Hvezda-—

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Rom in a
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„Cupa Victoriei" la rugbi

Reprezentativele R. P. Romîne și R. Cehoslovace 
învingătoare la scor

Mîine, pe stadionul „23 August" sportivii romîni îi întîlnesc 
pe rugbiștii cehoslovaci

Fază din meciul R.P. Romină—R.P. Polonă: unul din numeroasele atacuri ale echipei noastre reprezentative. 
(Foto: Gh. Dumitru)

Scoruri neașteptat de mari au carac
terizat partidele celei de a doua etape 
a competiției. Reprezentanții țării 
noastre au confirmat din plin succe
sul primei zile. De asemenea se cu
vine subliniată revenirea pe primul 
plan al întrecerii a rugbiștilor ceho
slovaci, ceea ce oferă un plus de a- 
tracție pentru jocul de duminică — 
adevărată finală — dintre învingă
torii zilei de joi.

ii. P. Romînă — R. P. Poloni
41— 3 (13—0)

Reprezentanții noștri au rezolvat în 
favoarea lor, mai ușor decît era de 
așteptat, duelul cu „cincisprezecele" 
polonez, pe care l-au întrecut la 
j-or. Această evidentă superioritate a 
’ urmarea tehnicii mai bune a 
î ^oiștilor romîni, ca și a cunoștin
țelor lor mult mai avansate, sub raport 
tactic. Atunci cînd balonul a circulat 
rapid, pînă la aripi, apărarea polo
nezilor a fost depășită cu regulari
tate. Linia de trei-sferturi, în vervă 
de joc, susținută de inepuizabilul fun
daș Penciu, a jonglat pur și simplu 
pe teren, mareînd în serie, li repro
șăm însă faptul de a fi pasat adesea 
prea pe loc. Mai slab s-a prezentat 
ieri compartimentul deschiderii și în 
speâial Nistor, care a scăpat multe

Astăzi începe

întrecerea celor mai buni halterofili ai tării
Halterofilii noștri fruntași se vor în

trece astăzi și mîine în sala Floreasca 
pentru cucerirea titlurilor de campioni 
ai țării la cele 7 categorii. La cățe

Iată tabelul recordurilor republicane 
la haltere:

Cat. cea mai ușoară: Ion Panait
277.5 kg.

Cat. semiușoară: Ion Birău 315 kg. 
î Cat. ușoară: Tiberiu Roman 350 kg.

Cat. semimijlocie: Tiberiu Roman
357.5 kg.

Cat.
Cat

kg.
Cat.

mijlocie: Lazăr Baroga 397,5 kg. 
semigrea: Lazăr Baroga 397,5

grea: Silviu Cazan 442,5 kg.

goria grea va reintra Silviu Cazan, 
iar la categoria ușoară, Gheorghe len
tul. In afară de aceștia pe listele ce
lor înscriși se află halterofili cunos- 
cuți ca: Ion Panait și Tiberiu Roman 

baloane, a dus atacul lateral și, în 
general, a părut lipsit de vigoare. De 
altfel, destul de neconcludent au ju
cat și înaintașii, care încă nu alcă

F-

PROGRAMUL ZILEI DE AZI 
ȘI MIINE

Azi: Sfad. Republicii, ora 16: 
R. D. Germană—R. P. Polonă (ar
bitru Silvio Pozzi-Italia); ora 17,30: 
Dinamo Buc.—Farul Constanța 
(fotbal cat. A).

Mîine: Stad. 23 August, ora 15: 
se înîlnesc două selecționate de 
juniori; ora 16: R. P. Romînă— 
R. Cehoslovacă (arbitru Silvio 
Pozzi-Italia); ora 17,30: Rapid— 
Petrolul (fotbal cat. A).

tuiesc ceea ce se cheamă o adevărată 
grămadă. Slăbiciunea lor a fost mai 
evidentă în jocul la margine, unde au 
fost deseori depășiți chiar și de ne- 
experimentații rugbiști polonezi.

Polonezii, sub nivelul primei zile a 
turneului, n-au fost în măsură să re
ziste în fața unui adversar superior.

semiușoară), N. Se-
Gh. Moldoveanu, Fr. Gros- 

(cat. ușoară), llie Ienciu,

(care au corectat recent recordurile 
republicane la categoria cea mai u- 
șoară și la seminlijlocie), Ion Birău, 
V. Andronovici, N. Amzuică. A. Ba- 
rahaș (cat. 
gal, 
chler
Fr. Erbs, Fr. Werner (cat. semimij- 
locie), A. Vasar/ielyi' V. Rudan, I. 
Vlădărearui (cat. mijlocie), L. Baroga, 
St. Banyai, Gh. Mocanii și alții. In 
plus, vor participa campionii regiu
nilor București, Iași, Galați, Craiova. 
Timișoara, Stalin, Cluj, Ploești.

Noutatea actualelor campionate in
dividuale de haltere constă în aceea 
că acum vor fi acordate pentru prima 
oară titlurile de campioni juniori ai 
țării. Inițiativa este demnă de toată 
lauda și sperăm că anul viitor o ase
menea competiție va fi organizată 
separat pentru juniori.

întrecerile vor avea loc astăzi toată 
ziua (cu începere de la ora 9,30 și 
de la ora 16,30), iar mîine de la ora 
9,30.

Ei au realizat doar o singură lovitură 
de picior căzută prin Novak (la sco
rul de 31—0). Pentru romîni au în
scris Penciu (11), Rădulescu (3), Al.

D. CALLIMACHI 
T. STAMA

(Continuare in pag. 4)

PARCUL TINEREȚII
Intîmplarea a făcut să intru în Pa

latul pionierilor pe poarta dinspre 
„Leu". Iar pînă jos, „la sport", e de 
mers nu glumă...

Grupuri de pionieri împînzeau aleile 
umbroase, trezind la viață bătrînul 
parc. Ici și colo cîte-o rază de soare

Una din echipele de fotbal ale pionierilor 
străpungea deșișul, îndulcind verdele 
umbrarelor. Pe lespezile crăpate de 
vreme și roase de umblet era un du- 
te-vino neîntrerupt...

In sfîrșit, iată-mă în mijlocul pio
nierilor sportivi. Mă opresc o clipă. 
Trei fluiere cu sunete diferite dirijea
ză meciurile de volei, baschet și fot
bal. Cîtă deosebire între liniștea gravă 
a teraselor palatului — locul de în- 
tîlnire a micilor naturaliști sau artiști 
și larma voioasă a sportivilor 1

Pe terenul de fotbal profesorul-ar- 
bitru Matei Dumitru aleargă fără 
oprire: atacurile și contraatacurile se 
succed rapid.

— Ține-ți omull

„Cupa Dinamo" a continuat joi cu 
partidele masculine din cadrul seriilor 
preliminare. Și de data aceasta, ca 
și miercuri, s-au remarcat echipele chi
neză și coreeană, care au în formație 
jucători excepțional de dotați pentru 
volei. Le lipsește doar rutina marilor 
concursuri internaționale.

Iată filmul partidelor:
R( IDA HVEZDA—BĂNGHE PHE

NIAN 3—0 (12, 12, 11). învingătorii 
an practicat un joc „economic", cu 
mingi liftate și „puse", tehnica fiind 
pe primul plan. In acest fel, ei au 
reușit să depășească jocul avîntat și 
acrobatic al voleibaliștilor coreeni. S-au 
evidențiat Hlavsa, Paldus, Joracek 
(Ruda Hvezda), O Dong Sak și Am 
Song Sak (Bănghe).

DINAMO MOSCOVA—SPARTAK 
SOFIA 3-2 (15-7, 15-4, 11-15,
12—15, 15—12). După ce au cucerit cu 
ușurință primele două seturi, dinamo- 
viștii au întîmpinat o rezistență ne
așteptat de dîrză din partea jucătorilor 
bulgari, care au și cucerit următoarele 
două seturi. Ultimul a fost disputat cu 
îndîrjire de ambele echipe. Dinamo 
Moscova avînd un start mai bun, con
duce cu 7—2 dar pierde 8 puncte la 
rînd și scorul devine 7—10. Voleiba
liștii din Moscova reduc diferența la 
9—10, egalează la 11' și, avînd un fi
niș mai bun, termină învingători cu 
15—12. Ger mat buni: Smoleaninov, 
Kurinnîi, Ass (Dinamo), Sradev, As- 
paruhov, Iotov.(Spartak).

DINAMO BERLIN—-M.S.P„ (R.P. 
CHINEZA) 3-2 (15-17, 162-14,
9—15, 15—2, 15—12). Și acest meci 
a purtat amprenta partidelor hoțărî- 
toare: cine cîștiga se califica în.tgr-

120 de sportivi sovietici
yor lua parte la Jocurile Sportive 
din cadrul Festivalului de la Viena

Comitetul sovietic de pregătire a 
Festivalului a făcut cunoscut că la 
întrecerile sportive prietenești din ca
drul marii reuniuni’ a tineretului lumii, 
de la Viena, voi- participa 120 de ti
neri sportivi sovietici. Din delegație 
vor face parte atleți, voleibaliști, bas- 
chetbaliști, înnotători, fotbaliști, luptă
tori etc.

La turneul de fotbal va evolua e- 
chipa uzinei „Ordjonikidze" din Har-

E limpede că stoperului i se 
schimbă vocea. Fundașul stînga luptă 
din greu cu „omul" : un noduleț în
drăcit, care zburdă pe extremă.

Vine și pauza. E un fel de a spune. 
Pe teren mai apar două mingi. „Arbi-

curse de

profesor ? 
toate nă- 
buni. Mai

Irul" pare la capătul unei
’5000 m.

— Cum merge, tovarășe
— Nu vedeți ? Mă trec 

dușelile. Sînt însă băieți tare 
zilele trecute le-am organizat o întîlnire 
cu Apolzan și Voinescu. Ce puteau face 
însă doi oameni împotriva numeroasei 
mele... înaintări. Au fost supuși unui 
tir de mare precizie: „cum a fost in 
Anglia, ce mai face Vasile Zavoda, 
cum a fost in China 7“ și cite și mai 
cite. Apolzan și (în ultimă instanță) 
Voinescu au parat cu siguranță totul, 
spre satisfacția „galeriei". In cele din 
urmă însă, unul din băieți a tras prin 
surprindere un „șut" necruțător. „Da.’

Ass (Dinamo Moscot/a) 

neul pentru locurile 4—6, în timppe 
învinșii urmau să lupte pentru locurile 
7—9. învingători au fost pînă la urmi 
jucătorii din R.D. Germană, deși vick 
toria putea să revină la fel de bine 
și celor chinezi. Prezentînd aceleași 
caracteristici cu jocul echipei Bănghe 
(jocf Spectaculos și acrobatic), sporti
vii din echipa M.S.P. au părăsit terej» 
nul învinși datorită lipsei de finali*  
tate. S-au evidențiat: Webner, During,

M. TUDORAN

(Continuare în, pag. 8)

kov, la cel de baschet feminin forma
ția uzinelor metalurgice „Secera ■ și. 
Ciocanul" din Moscova iar la volei 
masculin echipa Constructorilor Metro*  
politanului din capitala Uniunii Soviet 
tice.

Tinerii sportivi sovietici se pregă- 
tesc cu multă sîrguință în vederea în
trecerilor din cadrul Festivalului Mon
dial al Tineretului de la Viena.

• • •
la Ploești ce s-a-ntimplat ?". Voinescu 
s-a întins ca... Voinescu dar mingea 
a rupt plasa „păianjenului".

...Pauza e pe sfîrșite. Jocul se rei.a. 
Mă îndrept spre „poiana" atleților. La 
„1,55“ băieții lucrează „rostogolirea 
ventrală" sub îndrumarea profesorului 
Eugen Danciu. Cîțiva pionieri își în
conjoară antrenorul. După o scurtă 
deliberare se hotărăște o tentativă de 
record. „La 1,06 m va încerca Maria 
Bolea, mezina secției". Mica atletă de 
11 ani nu se pripește. Execută cîteva 
mișcări de relaxare și extensie, își 
măsoară elanul, solicită din privire un 
moment de liniște, se concentrează 
cîteva secunde la start, fixează ștache
ta și... recordul cade. 1 Aplauzele sînt 
atît de puternice, îneît pînă și fot
baliștii se opresc pentru o clipă.

. Soarele a mai găstt o spărtură prin
tre copaci și își proiectează lumina 
blîndă pe terenurile de volei, ca în- 
tr-un decor de teatru, aruneînd um
bre lungi pe zgura roșie. Jocul e 
foarte disputat. Echipele se pregătesc 
pentru concursurile de la sfîrșitul 
lunii.

In partea cealaltă ă aleii baschet- 
baliștii au terminat întrecerea, dar nu 
părăsesc terenul. („Tot aruncarea de 
la semidistanță e baza. Așa că...")

In mijlocul terenului, două atlete și 
un atlet instalează trei .garduri. („De
geaba ai viteză dacă trecerea e imper
fectă...").

Revin pe terenul de fotbal, 
să-l regăsesc pe stoperul blond, cel cu 
vocea... Nu-1 zăresc nicifpe „omul" de 
pe extremă. Parcă sînt alte echipe, 
alți jucători. Nu bănuiți cine ? Sur
priză : naturaliștii și artiștii. Și noi, 
care credeam...

...E timp de plecare. Pornesc în rit
mul cadențat al cîntecului aviatorilor 
sovietici. Ieșirea dinspre grădina bo
tanică e la un pas dar mă îndrept tot 
spre poarta „Leului"! De sus se a«d 
strigătele vesele ale copiilor.

Reflectorul solar mai luminează doar 
un colț al terenului de volei. In 
schimb lumina-i difuză inundă vîrfu- 
rile platanilor, poleindu-le feeric..

Caut

IOAN CH1RILA
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CÎnd se va scrie istoria sportului din țara noastră 
de după 23 August 1944. numele organizației revolu
ționare de tineret — Uniunea Tineretului Muncitor — 
va fi intîlnit de foarte multe ori. Dezvoltarea activi
tății sportive în rindurile tineretului constituie o preo
cupare de seamă a U.T.M. Acțiuni de mare importanță 
pentru sportul nostru, ca de pildă introducerea comple
xului G.M.A., organizarea Spartachiadelor tineretului, 
ilustrează în mod convingător această permanentă 
preocupare. Dînd viață sarcinilor trasate de partid. 
U.T.M. se ocupă intens de educarea comunistă a tine
rilor sportivi.

Experiența de zi cu zi a arătat
Z A ......I. ...LX.

Conlucrare

1
că cele mai bune

rezultate în dezvoltarea sportului de mase, în ridi
carea activității sportive pe o treaptă toi mai înaltă, 
s-au obținut acolo unde organizațiile U.T.M. și U.C.F.S., 
îndrumate și sprijinite de organele de partid, au co
laborat permanent, au desfășurat acțiuni în comun. 
Un astfel de exemplu îl oferă orașul București.

Recent, comitetul orășenesc U .TM. București a pri
mit fanionul C.C. al U.T.M. pentru cea mai bună 
mobilizare în Spartachiada de iarnă a tineretului. 
Este un succes remarcabil, care ne-a îndemnat să în
fățișăm 
bogata 
U.T.M.

în această pagină cîteva aspecte legate de 
activitate pe linie de sport a organizațiilor 
din Capitală.
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cultură a'e tineretului — 
importante centre de răspindire a sportu

Sport la casele de cultură? $1 de ce 
nu? Dezvoltarea impetuoasă a mjșqării 
sportive constituie o parte integrantă a 
revoluției culturale ce se desfășoară în 
țara noastră. Nimic mai firesc deci de
cît a întîlni în același loc aspecte c<£»x> 
să ilustreze nu tnumai setea de cultură 
a celor mulți, dar și dorința lor de a-și 
întări sănătatea prin sport' Asemenea 
aspecte ni le-a oferit din belșug o vi
zită făcută la cîteva din casele de cul
tură ale tineretului, deschise în ulti
mul an în Capitală.

IN CENTRUL VIEȚII SPORTIVE
A CARTIERULUI

— Tovarășe profesor, înscrieți-mă 
pe mine. Aș vrea să joc handbal!

tivă s-a pus „pe roate” în aceasta 
măvară, meritul revine în ipi intui 
Institutului de Cultură fizică, car 
luat inițiativa de a patrona cei cui s, 
tiv al acestei Case. Ca Urmare, 22- 
studauți din anul II efecțuează o i 
perioadă de practică, dlrijînd zi d. 
activitatea diferitelor secții

CONCURS LA CASA DE CULTUJ
Bazele sportive ale Casei de cui 

a tineretului din raionul „23 Aug- 
au devenit o gazdă obișnuită pe 
numeroase întreceri sportive a te t 
rilor din raion. S-au desfășurat < 
cursuri de gimnastică, volei, tenis 
masă ți șah.

Pe terenurile amenajate în prea 
casei pot fi întîlniți în flecare ti ti

tind am intrat în incinta uzinelor 
^Semănătoarea” am fost plăcut im
presionați de aspectul general al a- 
cestei mari întreprinderi care produce 
în serie mașini agricole necesare 
muncii pe ogoarele țării noastre.

La sediul asociației sportive ne aș
teptau vești plăcute. Gu trei săp- 
tămini în urmă, la marea sărbătoare 
a oamenilor muncii de la 1 Mai, aso
ciația sportivă avea realizată cifra de 
11200 membri U.C.F.S., dintre care 

*900 sint cu cotizația la zi. La Spar- 
ikachiada de iarnă aproape 1800 tineri 
-din uzină au fost prezenți 1a startul 
întrecerilor, iar la ediția de vară a 
abces tei mari competiții de mase, m 

înregistra, după toate probabilită- 
țiie, o cifră record — peste 2300! De 
îaltfel, primele întreceri (fotbal, volei, 
box) au și început. O frumoasă activi
tate desfășoară echipa de fotbal a uzi
nei, care deocamdată ocupă locul 111 
în seria a doua a campionatului orășe
nesc și secția de box în care activează, 
printre alții, talentatul sportiv Teodor 
Lucian.

Desigur că lista succeselor asocia
ției sportive de la uzinele „Semănă
toarea*  ar mai putea continua. Vreți 
să cunoașteți care a fost cheia acestor 
succese ? Să-i dăm cuvintul tovarășei 
Lenke Kralik — președinta consiliului 
«sociației sportive.

— „Tinerii noștri iubesc cu pasiune 
sportul. Ei participă cu regularitate 
ta competițiile de casă sau la între
cerile cu caracter orășenesc și chiar

perfecta =
republican. La baza dezvoltării acti
vității sportive în uzina noastră a 
stat colaborarea continuă ce a existat 
între asociația sportivă și organizația 
U.T.M. Consiliul asociației sportive 
primește un sprijin efectiv din partea 
organizației U.T.M. în atragerea unui 
număr cît mai mare de tineri pe tere
nurile de sport. Folosindu-se cu price
pere de gazetele de perete, de panouri, de 
stația de radioamplificare care are de 
trei ori pe săptămînă emisiuni cu ca
racter sportiv, organizația de bază 
U.TJW. se ocupă permanent de mobi
lizarea tineretului în toate acțiunile i-

noi succese
nițiate de asociația noastră sportivă. Și 
un ultim exemplu : baza noastră spor
tivă. Intr-o ședință de analiză a activi
tății sportive organizația U.TJW. a 
ridicat problema lipsei unei baze spor
tive. Rezultatul: cîteva mii de ore 
de muncă voluntară au făcut ca 
astăzi uzinele „Semănătoarea” să se 
poată mîndri cu 2 terenuri de volei 
și baschet”.

lată așadar că acolo unde există 
colaborare perfectă între organizația 
U.T-M. și asociația sportivă, ac
vitatea sportivă nu are decît
cîștigat. V. ADRIAN

Și

La Casa de Cultură a Tineretului din raionul Nicolae Bălcescu se de 
fășoară o activitate sportivă foarte susținută.

in fotografie, un grup de tinere de la fabrica textilă „Pavel Tcacencr 
în timpul unei partide de volei.

Cind lipsește spiritul de colaborare
„Vrem să facem sport. După orele 

de muncă simț in nevoia de mișcare, 
de relaxare. Ne place voleiul, handba
lul, fotbalul, gimnastica...*

Oare de cîte ori în ședințe sau în 
discuții, utemiștii și, în general, ti 
nerii de la întreprinderea textilă „Pa
vel Tcacenco" nu ’ și-au manifestat a- 
eeastă dorință? Și totuși, activitatea 
sportivă de la această unitate de mun
că cu aproape 500 de tineri este foarte 
slabă. De ce? Fiindcă lipsește spiritul 
de colaborare dintre comitetul U.T.M. 
ți consiliul asociației sportive. De a- 
eeea n-a existat întotdeauna un plan 
«mun de acțiune, nu s-a urmărit în 
egală măsură — și cu spirit de răs

Rezultatele unei munci asidue
Se obișnuiseră mai toți cu ideea că din 

Enache Dona nu mai iese „am de trea
bă" și pace I Zadarnice toate eforturi
le prietenilor, ale tovarășilor de echipă; 
xadarnice toate încercările antrenorului 
’Georgescu...

Enache Dona rămăsese același }u- 
ieător certat cu morala sportivă. Ce nu 
făcea Dona ? Discuții și vociferări pe 

-teren, ieșiri nesportive la adresa arbi
trilor, a advesariior și cîte altele... Cu- 
•rios : Enache era un bun ajustor (făcu
se chiar și unele inovații). Pe teren 
însă, era de nerecunoscut 1 Din te miri 
ee, gata cearta.

Dar... „ulciorul au merge de multe 
teri la apă”. In ultimul meci din toamnă 
.arbitrul l-a eliminat de pe teren pe E- 
vtacbe Dona iar comisia orășenească 
l-a suspendat pe patru etape.

Tovarășii săi de echipă 1-an servit 
Stunci o lecție pe care n-a uitat-o nici 
acum. La propunerea comitetului 
HJ.T.M., secția de fotbal a luat tn discu
ție „cazul Dona”. Sportivii nu l-au cru
țat de fel și în unanimitate au reprobat 
ieșirile sale nesportive. Enache Dona a 
Tnțeh s, a primit și a folosit dfi: plft 
Iprilejul de a se reabilita pe care i l-a’ 
•oferit comitetul U.T.M.

permanent prin diferite forme întrece
rea socialistă. Consfituiți în brigăzi de 
producție sportivii au obținut succese 
remarcabile. Brigada „Tînăra gardă" 
din care face parte și ajustorul Ion 
Coman, membru al lotului republican 
de volei, a cucerit și anul acesta titlul 
de brigadă fruntașă pe întreprindere 
și pe Capitală.

In urmă cu cîteva luni echipa de 
fotbal a uzinei se găsea pe ultimul loc 
tn clasament. Datorită muncii educati
ve susținute de comitetul U.T.M'., ju
cătorii au fost animați de dorința de 
a reprezenta cu cinste pe tovarășii lor 
de muncă. Ei au început să se pregă
tească cu seriozitate și echipa a săltat 
de la etapă la etapă spre mijlocul cla
samentului.

In vederile comitetului U.T.M. de la 
l.C.A.R. — întreprindere fruntașă pe 
raion, se situează acum probleme noi: 
să strîngă cea mai mare cantitate de 
fier vechi din raion, iar pe linie spor
tivă, extinderea inițiativei voleibalistului 
Gh. Stoica de bună păstrare a echipa
mentului și materialul ui sportiv.

POMPILIU CELAN

pundere — realizarea obiectivelor pro
puse. La întreprinderea „Pavel Tca- 
cenco” activitatea sportivă s-a rezu
mat pînă acum doar la cîte o partidă 
de șah" la un meci de tenis de masa. 
Lipsa de coordonare a muncii sportive 
se reflectă și în neglijarea înscrierii 
de noi membri în U.C.F.S. și încasarea 
cotizațiilor. Pentru a motiva slaba 
activitate sportivă se invocă același 
motiv: lipsa de baze sportive.

Iată însă că problema aceasta a 
fost rezolvată: prin contractul înche
iat recent cu Casa de Cultură a Ti
neretului din raion, amatorii de sport 
din întreprindere vor beneficia de ba 
ze'e sportive necesare. Se va putea 
practica voleiul, tenisul de masă, gini 
nastica. Să adăugăm la aceasta și 
faptul că direcțiunea întreprinderii s-a 
îngrijit permanent să procure pentru 
sportivi echipamentul și materialele ne
cesare Condiții există, deci, pentru 
desfășurarea unei activități sportive 
rît mai rodnice. Ceea ce lipsește însă 
este țegătura — firească — dintre co- 
mitetulj U.T.M. și consiliul asociației 
sportive, o cunoaștere precisă a sar
cinilor pe care acestea le au în acțiu
nea de angrenare în sport a cît mai 
multor tineri.

— Bine băiatule. Cum te cheamă și 
cîți ani ai?

— Petre Dragomir. Am 16 anL, abia 
împliniți.

— Tocmai ce ne trebuie. Am înființat 
o echipă de handbal redus pentru ju
niori. Dar, ia spune-mi, poți veni după 
amiaza la antrenamente?

— Sigur că da. Eu lucrez dimineața, 
Ia fabrica de mase plastice „București* 4. 
Cred c-ați auzit de ea, nu?...

...Scene ca acea la care am fost mar
tori, s-a-u repetat de zeci de Ori in de
cursul ultimelor .săptămîni, la terenurile 
de sport ale Casei de cultură a tinere
tului din raionul N. Bălcescu. Tineri 
muncitori, elevi, pionieri șfr-au exprimat 
dorința de a face sport aici. Ei au fost 
primiți cu toată dragostea și înțelege
rea. Astfel, în cadrul cercului sportiv 
ai Casei au luat ființă secțiile de volei, 
baschet, handbal redus, fotbal și gim
nastică artistică. Antrenamentele care 
se desfășoară cu intensitate au drept 
scop pregătirea echipelor nou formate 
pentru competițiile oficiale. Pe de altă 
parte, tot sub egida Casei de cultură «u 
început să activeze cîteva echipe de fot
bal ale copiilor dfin raion, printre care 
„Mărțișor* 4 (a cartierului cu același nu
me), ,,Pionier“ ( a copiilor de pe str. 
Cuțitul de Argint) și altele. In același 
timp, terenurile Casei sînt puse și 
dispoziția asociațiilor sportive din 
ion, care nu au baze sportive.

SPRIJINUL ICEFIȘTILOR

Dacă la Casa de cultură a tineretului 
din raionul N. Bălcescu activitatea spor.

(Foto V. Bage ac)
de la uzinele .,23 August**,  „Re 
blica**,  fabrica de ciment „Titan**  
Școala medie nr. 8.

La casele de cultură ale tineretului 
raioanele Tudor Vladlmflrescu și Gri- 
Roșie, terenurile sportive sînt în < 
de amenajare. Aici, ca șl la Casa 
cultură din raionul Gheorghe Gh( 
ghiu-Dej, activitatea sportivă d 
acum s-a axat pe tenis de mas; ( 
La toate casele de cultu/ră ®le 
tului pe care le-am vizitat s-au org? 
zat de mai multe ori manifestări cu 
ral-sportive la care și-^u diat contrlb» 
sportivi ai cluburilor din Capitală.

★
Casele de cultură ale tineretului 

deveni importante centre de râspînx 
a sportului — iată convingerea pe c 
ne-am format-o în urma vizitei noes 
Plasate în mijlocul raioanelor. ac< 
Căse exercită o puternică atracție a 
ora tineretului, căruia îi oferă posit 
tartea de a-și petrece timpul lâber plă 
și util.

M. S

la 
ra-
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INI ȚI A. T I V E
Organizația U.T.M. a uzinelor „23 

August" în colaborare cu asociația 
sportivă va organiza o îirtfinire spor
tivă la volei, handbal, tenis de masă 
și șah, Intre utemiștii din uzină și 
sportivii unei unități militare din Ca
pitală.

Inițiativa organizării unor competiții 
festive intersectoare la uzinele „Semă
nătoarea” aparține organizației U.T.M. 
și asociației sportive. Tinerii de Ia 

i“ își vor mă- 
volei. tenis de

★
Din inițiativa organizației U.T.M. 

a acelorași uzine s-a introdus de ca- 
rind gimnastica de producție in sec
toarele sculărie generală și motoare. 
Participă in mod regulat toți munci
torii sectoarelor respective.

uzinele „Semănătoarea1 
sura forjele la fotbal, 
masă, șah.

*

Organizația U.T.M. 
C.F.R. Gr ivit a Roșie 
Se ocupe de baza sportivă din „Par
cul Copilului". Tinerii utemiști depun 
o muncă rodnică în îngrijirea și înfru
musețarea acestui stadion.

a complexului 
și-a propus să

Acesta este numai unul din exemplele 
vum comitetul U.T.M. de la I.C.A.R. a 
<știut să readucă pe dnimul bun o serie 
<e sportivi — fotbaliști, voleibaliști etc.

Iar rolul comitetului U.T.M. în activi
tatea sportivă a uzinei, sprijinul con- 
xcret pe care-1 dă zi de zi asociației 
sportive nu s-a rezumat numai 1a re
zolvarea cazurilor 'de indisciplină. Ur
mărind să contribuie la educația cnltu 
Ta1-politică a tinerilor sportivi, comite
tul U.T.M. (secretar Gh. Stoica) a or
ganizat periodic întîlniri cu sportivii 
noștri fruntași (deunăzi sportivii de 
Sa l.C.A.R. au primit în mijlocul lor pe 
maestrul sportului Apolzan, care le-a 
Împărtășit impresiile sale din recentul 
turneu întreprins de C.C.A. în China 
jpopulară) ; seri literare în care au lost 
•discutate pe larg creațiile clasicilor 

■fnoștri (ex: „Opera lui Ion Creangă și 
legătura sa indestructibilă cu poporul”), 
iecenzii literare (exemplu: „Mama” de 
(Gorki) etc.

Urmărind să împletească cît mai ar- 
inonios activitatea profesională cu cea 
sportivă, comitetul U.T.M. a sprijinit

sportul popular
J*ag.  2-a fir. 3412

Alexandrii Mîndruță, responsabilul 
sportiv în cadrul comitetului U.T.M. 
al Combinatului Poligrafic Casa Scîn- 
ieii își îndeplinește cu multă tragere 
de inimă sarcinile care-i sint încredin
țate. El este mașinist la secția debi
tare hîrtie, unde lucrează cu multă 
pricepere.

Permanent preocupat să-și îndepli
nească cu cinste sarcinile încredințate 
de organizația U.T.M., uterrăstul Eu-< 
gen Scarlat, profesor de educație fi
zică la școala medie nr. 15 „Elena 
Pavel“, aduce un prețios aport la an
grenarea elevilor școlii în activitatea 
sportivă.

Strungarul Marin Cristea 'de la uzi
nele „Timpuri Noi" din Capitală este 
responsabilul sportiv în cadrul comi
tetului U.T.M. al uzinei. El se achită 
conștiincios de sarcinile ce-i revin. 
Marin Cristea activează ca sportiv 
activ în cadrul secției de box.

Comitetul 
orășenesc U.T.M. Bucure; 

pregătește o bogată 
activitate sportivă

Activiștii Comitetului orașen 
U.T.M. ne-au obișnuit tn ultima vri 
cu o serie de frumoase real! \ 
linie de sport. Să ne oprim i 
citorva din acestea.

O acțiune incepută timid anul , 
cui își va găsi o reușită deplină 
acest' an datorită atentelor pregă 
efectuate. Este vorba de activilc 
sportivă în parcuri, în care vor 
angrenați în special pionierii. /1si 
vor fi puse la dispoziția micilor sp 
tivi baze special amenajate pentru 
în parcul „23 August", unde lucră, 
sînt pe sfirșife. Cu sprijinul U.C.F 
vor fi date in folosință un teren 
fotbal de dimensiuni reduse, teren 
de volei și baschet, precum și lor. 
destinate jocurilor distractive (ia’ 
gan, șcrinciob etc A toate amplat 
la intrarea în parc (spre strada Ma 
Coravu). De două ori pe săptămî 
tinerii sportivi vor avea acces și. 
celelalte terenuri ale complexului sp 
tiv „23 August". De asemenea. : 
prevăzute amenajări similare și 
parcul „l. V. Stalin".

O altă inițiativă care și-a găsit 
larg ecou in masele micilor sport 
este organizarea .duminicilor sp 
five", la care și-a dat concursul 
consiliul orășenesc U.C.F.S. împreti 
cu Secția de Invățămînt și Culturi. 
Sfatului Popular al Capitalei. F 
ma „duminică sportivă" s-a bu 
rat de un frumos succes. E 
suficient să arătăm că la concursul 
de atletism, volei, baschet, handb 
fotbal, la întrecerile cu caracter atle 
deschise copiilor, cum ar fi tract im 
cu frtnghia, alergările in saci, i 
disputate simultan în parcurile 
August" și „I. V. Stalin" au parti 
pat aproape 500 de pionieri și pe. 
5000 de tineri spectatori. Centrul 
greutate al primei „duminici sportii 
s-a situat însă pe stadionul Rei 
blicii, unde aproape 15.000 de spec 
tori (în marea lor majoritate puităi 
ai cravatei roșii) au asistat la i 
monstrațiile și competițiile pionieri 
și școlarilor. Al N.
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Foștii „copii de mingi“ culeg acum, 

victorii în Cupa Davis
MAGAZIN
OȘTA

nență ei s-au izbii de gtaciuli- 
tatea și chiar ostilitatea prot 
pendadei. Prezența M Gogu 
Marin Vizir a pe terenurile 
tenis o... deranja. Cei doi ti ti
păreau ca niște Intruși.^

^Adevăratele satisfacții pe te
renurile de sport le-am cules 
numai în anii regimului demo
crat popular, cînd ne-au fost 
puse la dispoziție condițiile ne
cesare ridicării măiestriei". — 
declară Oh. Vizir a, cel care are 
în palmaresul său 9 titluri de 
campion republican la sim 
și 3 la dublu, alături de parte
nerul său Marin Viziru.

„...Și mă gîndesc ca bucuri 
— ne spune maestrul sportului 
Marin Viziru — că fratele nos
tru mai mic, Dumitru, a avut 
asigurate de la început premi- 
zele consacrării. El n-a cunos
cut ca noi greul..."

Intr-adevăr, la ÎS ani, J 
cușor" Viziru a jucat t 
competiția internațională penir 
juniori „Cupa Galea". Iar foștii 
copii de mingi, Gogu și Marin 
Viziru reprezintă acum culorile, 
Republicii noastre In sferturi! 
de finală ale Cupei Daeis.

campion— Este greu 
, i cu precizie un moment atît de important 

— din cariera sportivului, mai ales dacă acesta se află în 
plenitudinea forțelor sale și promite încă multe performanțe și 
victorii. Și este greu să spui, de pildă, care a fost cea mai 

sportului Gh. Viziru,
tnalți de Si șchioapă. Așa se 
făcu că în vara anului 1931, 
cînd în București poposi circul 
tenismanilor profesioniști de 
peste ocean, condus de Bill Til
den, organizatorii spectacolelor 
desfășurate atunci pe terenurile 
T.C.R. s-au gindii să includă 
în program un număr inedit: a- 
pariția „jucătorilor pitici" Gogu 
și Marin. Firește, reprezentația 
avu succes. Cei doi debutanți, 
în vîrstă de numai 7 ani, feri
ciți că puteau să-și etaleze 
„măiestria" în fața publicului, 
au jucat de mama Jocului, cu- 
legînd aplauze. Era primul meci 
al fraților Viziru.

Bineînțeles, a fost doar un 
prilej de distracție pentru „eli
ta" sportului alb. Dar nimeni 
na s-a gîndit atunci să-i ajute 
pe cei doi copii să-și desqvîr- 
șească ca adevărat talentul. 
Abia 7 ani mai tlrziu, frații Vi- 
zira au reușit si intre în com
petiții oficiale, cucerind și pri
mele succese. Dar in perma-

Cea mai frumoasă zi din viața unui 
să stabilești 
din raripra s

frumoasă yicterie a maestrului
De multe ori, pe molie tere

nuri cu zgură roșie, tn țară și 
peste hotare, tn fața unor ad
versari bine cotați In tenisul 
internațional, Gogu Viziru a 
fost acela care a cîștigat ulti
mul schimb de mingi.

Probabil, totuși, nu greșim 
spunind că în după-amiaza du
minicii trecute, campionul nos
tru de tenis a trăit una din 
cele mai mari satisfacții. El l-a 
învins — și încă de o manieră 
categorică — pe renumitul ju
cător neozeelandez Lem Gerrard 
și prin rezultatul său a deschis 
porțile victoriei pentru echipa 
romlnă, in greaua confruntare 
din turul II al Cupei Davis.

Satisfacție cu adevărat depli
nă și răsplată meritată pentru 
acest sportiv neobosit pe care-l 
aplaudăm din tribunele terenu
rilor de tenis de atiția ani dc 
zile. Dar oare cîți sini cu totul 
la număr?... Iată, i-am numărat 
cu atenție și pe răbojul vremii 
cifra lor întrece pătrarul de 
veac. Da. Gogu Viziru și fratele 
său Marin, nelipsit partener de 
dublu, au apărut pe aceste te
renuri acum 28 de ani...

Pe atunci, frații Gogu și Ma
rin V iziru erau ,, copii de mingi" 
pe terenurile Tenis-Clubului, răs
plătiți cu cîțiva bănuți pentru o 
zi întreagă de alergătură. Erau 
vremurile de tristă amintire cînd 
pe un teren de tenis nu aveau 
acces decît „sportivii saloane
lor", reprezentanții burgheziei, 
cei care pentru a-și alunga plic
tisul și a mai lăsa din kilogra
mele de osînză veneau aici, în
soțiți de „sparing-partenerii" 
lor, antrenori profesioniști ca- 
re-și îngropau talentul pentru 
a-și asigura o bucată de pîine. 
Firește, de la acele „strașnice" 
partide de tenis nu puteau lipsi 
„copiii de mingi", pentru că-, 
domnilor jucători le era foarte 
greu să se aplece după mingile 
pe care nu le ajungeau cu ra
cheta. Și cum mai multe lovi
turi nimereau departe în gard 
decît între liniile albe ale 
nurilor, picioarele micuților adu
cători de mingi trebuiau să a- 
lerge kilometri întregi pe zgura 
încinsă de soare.

Povestește Gh. Viziru: „Tîn- 
jeam și noi să ținem o rachetă 
In mînă, să ne jucăm puțin cu 
mingile acelea albe și pufoase... 
Ne rugam de cei pe care-i ser
veam și uneori primeam racheta 
pentru cîteva minute. Așa am 
învățat cum se dă în minge. 
„Antrenamentele" mai serioase 
le făceam însă seara, cînd ■— 
pe furiș —- rupeam cîte o seîn- 
dură din gard și ne ciopleam 
niște rachete de lemn... Ne apu
cam să jucăm și de bucurie, 
nu mai știam de obosealăl"

Așa au învățat să joace te
nis frații gemeni Gogu și Marin 
Viziru. Curînd, spectatorii inci
dentali ai partidelor dintre cei 
doi puști au rămas surprinși de 
talentul lor excepțional. înce
puse chiar să se ducă vestea 
despre acești doi ienismeru.

ori
în echipa națională de volei

De 100

Mărturisim că rareori am 
întîlnit un sportiv care să 
ininănuncheze atîtea cali
tăți ca Sebastian 
ou, maestru al 
căpitan »1 echipei 
de volei Dinamo 
Jucător selecționat 
1011 de ori în reprezentativa 
țării, Puiu — cum este 
numit de prieteni, și de... 
familie — este un exemplu 
de seriozitate, de conștiin
ciozitate în antrenamente, o 
pildă de putere de luptă 
și d.ragoste pentru echipa 
din care face parte. Carac
teristicile jocului său ? Ca
lități fizice

Mihăi'.es- 
sportului, 
masculine 
București- 
de peste

_ ________ _ excepționale 
(detenta sa a devenit de 
mulți ani etalon), mijloace 
tehnice multiple și bine 
puse la punct. De altfel, da
torită pregătirii sale tehni- 

„trece" întot- 
„primă vioară" 

toate posturile unei 
volei : trăgător 

trăgător secund

în „plutonul" fruntaș, 
spectaculozitatea jocului 
devenit o caracteristică 
formației.

ce a putut 
deauna ca 
prin

1 echipe de 
principal, 1 
și ridicător.

La Dinamo joacă din 
' , 1949, adică de la primele 
I meciuri susținute de această

echipă în campionatul ora
șului București. De atunci, 
Dinamo a făcut pași uriași 
ajungînd să cucerească titlul 
de campioană a tării, pe 
anii 1953 și 1957/1958. De 
altfel, în toate edițiile cam
pionatului Dinamo a fost

Să revenim insă 
Mihăilescu. La 31 
cîți are acum, Puiu Mihăi
lescu continuă să fie jucă
tor de bază al echipei. In 
plus, el este un element 
conștiincios și apreciat pen
tru activitatea sa profesio
nală în cadrul clubului 
sportiv Dinamo.

Și acum, o indiscreție. In 
familie (soția este tot o vo
leibalistă, Maria Teodorescu) 
sînt discuții asupra viitoru
lui micului Călin, fiul lor. 
Ce va deveni el -. un iscusit 
strungar sau inginer, tră
gător sau ridicător? Vreți 
să cunoașteți rezultatul 
„disputei"? Așteptați cel 
mult... 15 ani și-l veți afla.

RADU NEAGOE

Cei doi Viziru—Gheorghe (dreapta) și Marin — fotografiat! 
înaintea începerii unuia din numeroasele meciuri în care au 
apărat culorile țării.

Vă recoman m * I Igar tere-

„Favoritul 13
O savuroasă comedie cu te

mă sportivă rulează de citeva 
zile pe ecranele cinematografe
lor noastre. Este vorba de 
reușita realizare a cinemato
grafiei bulgare, filmul „Favo- 

d 13", care satirizează, pe 
: o parte, pe cei care căutind 

să-și. asigure o viață cit mai

*
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Scenă din filmul bulgar „Fa
voritul 13“, care rulează pe e- 
cranele unor cinematografe din 
țara noastră.
ușoară recurg la o serie în
treagă de șiretlicuri, iar pe de 
alta, ia poziție împotriva unor 
așa ziși amatori de sport, 
oare iși susțin echipa sau 
„eroii" sportivi peste limitele 
legicii. neglijindu-și literal
mente îndatoririle lor profesio
nale.

Filmul provoacă hohote de 
ris, captivează atenția specta
torului încă de la primele sale 
seouențe. Prin ce? Fără îndo. 
ială prin acțiunea sa bine bro
dată, prin conflictele hazlii 
care intervin la tot pasul, prin 
jocul firesc al actorilor (mai

//

ales Apostol Karamitev in ro
lul fraților gemeni, — Rados
lav și Radosvet — și Ghinca 
Stanceva, in rolul Elenei) prin 
folosirea cu succes a decoru
lui natural (în prima parte a 
filmului — minunata plajă ma
ritimă a orașului Vama, in cea 
de a doua — orașul Sofia) to
tul pe un fond muzical în 
concordanță deplină ca diferi
tele episoade ale filmului.

Oferind aproape două ore 
de real amuzament — filmul 
bulgar „Favoritul 13" este vi
zionat cu interes de numeroși 
spectatori din 
care apreciază 
lentă a acestei 
care regizorul Viktor Iancev a- 
duce un aport dintre cele mai 
substanțiale.

țara noastră 
valoarea evi- 

realizări. la

..Jostul campion mondial de 
șah Alehin intenționa la un mo
ment dat să devină actor de 
cinema ? Pentru aceasta el a 
urmat chiar cursurile Instituții, 
lui de cinematografie din Mos
cow. Dar singurele filme în 
care a apărut au fost... jurna
lele de actualități.

...asemenea fotbalistului en
glez Wright, un alt jucător ce
lebru este pe cale de a ajunge 
ia 100 de selecționări în echipa 
națională ? Este vorba de in
ternaționalul maghiar Jozsef 
Bozsik, care actualmente are 
93 selecționări la activ.

...dacă suedezul Ingemar Ja 
hansson va reuși să-1 învingă 
pe Floyd Patterson, el va fi al 
treilea boxer european care de
vine campion mondial la cate
goria grea ? Predecesorii sînt 
Max SchmeMing și Primo Car 
nera.

De-ale televiziunii americane...
Care a fost cel mai tare 

boxer al tuturor timpu
rilor ? Iată o întrebare 

care poate pasiona pe oricare 
iubitor al sportului cu mănuși. 
Dar, firește, răspunsul este 
practic imposibil de dat. fiindcă 
de-a lungul deceniilor s-au pe
rindat în vîrful piramidei boxu
lui atîția mari campioni care 
n-au avut posibilitatea să se 
întîlnească între ei.

Totuși pentru cei cărora le 
place să jongleze cu ipotezele 
și comparațiile teoretice, discu
ția continuă. Mulți dintre pa
sionalii boxului sînt tentați să-l 
numească pe fostul campion 
mondial la toate categoriile Joe 
Louis, boxerul de culoare care 
s-a retras de pe ring neîn
vins. Pentru generațiile mai ve
chi, însă, stăruie amintirea lui 
Jim Corbett, marele campion 
al vremurilor de pionierat din 
boxul profesionist. Și atunci în
trebarea devine : cine a fost mai 
tare, Joc Louis sau Jim Cor. 
bett ? Dar acești boxeri nu s-au

întîlnit niciodată, pentru sim
plul motiv că Jim Corbett nu 
mai face parte de mult dintre 
cei vii...

Probabil că acei care regretă 
cel mai mult că lin meci Joe 
Louis—Jim Corbett nu poate fi 
aranjat sînt organizatorii ga 
lelor de box de peste ocean... 
Ce de bani s-ar putea scoate 
dintr-un asemenea meci 1 Dar 
dacă lupta nu mai poate avea 
loc pe ring, ea poate ii mori 
tată totuși cu ajutorul ficțiunii 
Pentru aceasta e nevoie doar 
de putină imaginație... Și, bine
înțeles, acest din urmă articol 
nu lipsește din inventarul unui 
scenarist al companiilor de te 
leviziune americane. Speculfnd 
cu abilitate atracția acestui su
biect, patronii uneia dintre aceste 
companii au programat fanta*-  
ticul meci Joe Louis—Jim Cor. 
bett ! I

Iată ce au văzut pe ecranele 
lor telespectatorii americani: un 
manager plin de curaj se îm 
barcă la bordul unei rachete m.

terplanetare, călătorește pînă 
în... rai, de unde-1 aduce pe 
pămînt pe Jim Corbett, gata si 
încrucișeze mănușile cu Joe 
Louis. După o luptă titanică, 
rezultatul este — firește — meci 
nul... Aceasta pentru a sa putea 
relua „subiectul" In... seria a 
Il-a !

Rolul lui Jim Corbett in acest 
scenariu abracadabrant a fost 
susținut de actorul de film Gear- 
ge Montgomery. Pentru Joe 
Louis a lx>xat însuși... Joe Louis. 
A fost o fericită ocazie pentru 
bătrînul Joe de a cîștfga ceva 
bani, ceea ce i se întîmplă foai 
te rar în ultima vreme. Sărbă
toritul campion de alfa dată 
duce astăzi o existență de mi 
zerie. înecat în datorii față de 
vechii lui patroni, datorii ră 
mase încă de pe vremeâ cînd 
era campion. Și financiarii ame
ricani nu sînt deloc dispuși 
să-l ierte nici măcar cu o 
centimă fostul „campion 4I 
campionilor*'.

AT AN ASE SP/REA, OALAȚK. 
—• 1) Zavoda II și Cacoveanuț 
sînt indisponibili în momentul de 
față. Gtnd vor fi pe deplin res,t 
tabiliți, desigur că vor reapare îrii 
formația echipei C.C.A. — 2)) 
Gheorghe Viziru are 35 ani.’ Mxfy 
rin Viziru este mai mare cu... 
oră! In rest, citiți reportsjuT.^ 
alăturat I j

OSI PASCU. BUCUREȘTI?.-—, 
Așa cum am răspuns și altui-ci*  
titor, arbitrii de tușă nu semna*  
lizează infracțiuqhe în careu a te
echipei în apărare, infracțiunii 
care atrag după sine penalizarea) 
cea mai gravă : lovitura de 4» 
11 metri. Singurul care iși spune 
CMVîntul în asemenea ocazii este 
arbitrul de centru. Arbitrii d« 
tușă trebuie însă să fie foarte-ia*  
tenți și să-l ajute pe arbitrul 
principal în... detectarea infraer 
țiunilor în careu săvîrșite de*'»*  
chipa în atac: ofsaiduri, atacuțȘ 
nereguiamentare la portar et<%. 
etc. Bineînțeles, arbitrul de ceiiL 
tru nu este obligat să țină seah 
na de aceste semnalizări, mai 
ales atunci cînd se găsește 
proape de fază și este în măsură; 
să aprecieze el singur faza res
pectivă. j

JEAN BANESCU, RAL ARI.—* 
I) Boxerul maghiar Laszlo Papp» 
este triplu campion olimpic.. Ai 
participat la Olimpiadele de lat 
Londra (1948), Helsinki (1952)} 
și Melbourne (1956), cucerind: 
de fiecare dată medalia de auri 
Este un caz unic în istoria boxu*  
tui. — 2) Lucian Popescu arep 
astăzi 47 ani.

IGNAT DANIEL, liAJEG.
1) Nu avem date în legătură-cw 
campionatul de fotbal al S.U.A^ 
De-altfel, nu se bucură de popu-r 
laritate în această țară. ■— 2-)) 
Balcaniada de fotbal care trebuia:, 
să aibă loc între 28 iunie ți 5» 
iulie la Solia a fost amînată..-w 
3) Cupa Davis se desfășoarfi<.|^ț 
zone geografice, in zona euro*-  
peană favorită este Italia.

SANDE MIHAI, BUC.UREȘT^ 
— In mecftil de fotbal dintre; 
Roraîuia și Iugoslavia disputat 
Jn 1956 la Belgrad, golul nostrwț

del a înscris de Caeoveanu, șprep 
de-/ sfîrșitul partidei.
Ea\ 4

TEODOR BRACZ, BUZĂU, -r 
—• In cadrul competițiilor inter*  
ne, la fotbal, echipa CC.A. te 
obținut din 1950 și pînă acums

...pe locul unde se află astăzi 
velodromul Dinamo aveau loc 
cîndva alergări de cai ? înainte 
de război, se întindea aei 
loc viran, lăsat în părăsire, pe
care caii participanți la alergă
rile de trap de pe hipodromul 
Floreasca, din apropiere, își fă
ceau „încălzirea*.  Ca ti 
patronii hergheliilor au a«nena-| 
jaț o pistă de antrenament pen
tru cai, care a dispărut odată I 
cu desființarea hipodromului,, 
la parcelarea parcului Floreasca ‘

...jucătoarea maghiară 
tenis Zsuzsa Kormoczi va 
veni autoarea unei cărți ? 
își pregătește memoriile, 
care le va publica sub titlul 
„Nu pot să trăiesc fără fenis“...i __
Autoarea afirmă că de 1», vîrstaZ tzrAi’âtoareîe performantei 1950 ± 
de 12 ani ea n-a lăsat să trea-1 a cîștigat Gtipa R.P.R. In cam*  
că nici o zi fără să joace tenis.

„.scriitorul 
London a fost și cronicar de/'-'llPa. R-P-R- 
box ? Pe cînd era gazetar, Lon
don avea misiunea de a urmări 
și meciurile de box, care 1-auApionat. 
furnizat de altfel 
pentru cîteva 
(„Mexicanul", 
carne" etc.).

pionat: locul V. 1951 : a cîștigaț 
'Campionatul și Cupa R.P.Rj. 

american JackC 1952; a cîștigat campionatul șg 
" . 1953 : a cîștigat

campionatul. A fost finalista a 
Cupei R.P.R. 1954: locul 2 îm 
campionat. 1955: locul 6 în cam» 

Câștigătoare a Cinpefj 
și material) 1956 • campioană a R. P. R4 

.... „ t „ „il 1957 — 1958; lotul 2 în canwcunoscute nuvelei
„O bucată del

ION FOȘTAȘUC, ,

Demonstrație
Unii jucători de fotbal, neștiind cum să-și mai opreauc£ 

adversarii, recurg la mijloace nepermise.

Aoania/ul noii noastre țesături este că toată lumea poate 
să tragă: alai antal trage la nco-’-r < apărătorii trag de atacant^ 

(Desen de FRED. GiiENADESCU)



Jocuri decisive
In lupta pentru evitarea retrogradării 
din campionatul feminin de handbal

Trăgătorii dinamoviști n-au dat satisfacție
în concursul internațional de tir de la Moscova

: de 
spre

&Sn timp ce echipele masculine 
țandbal au luat „vacanță" pînă i. 
iîrșitul lunii iunie, formațiile feminine 
și continuă întrecerea din cadrul 
lampionatului de categoria A, prin 
lisputarea ultimelor două etape. Mîine 

■for avea loc jocurile din cadrul etapei 
i XXI-a, care vor fi interesante de 
irmărit prin prisma luptei pentru evi-
(area retrogradării. In această dispu- 
lă sînt angajate 4 formații, care mîine

Elena Pădarearta (Olimpia București) 

susțin jocuri grele; Constructorul Ti
misoara, la București, Gloria Sighișoa
ra, la Timișoara, iar Măgura Codlei și 
Record Mediaș joacă acasă cu- frun
tașe ale clasamentului; Steaua roșie 
Sibiu și, respectiv, Cetatea Bucur, 
Deci, etapa de mîine se anunță deci
sivă pentru cele patru formații care
caută să evite retrogradarea directă

CLASAMENTUL
1. Olimpia București 20 17 2 1 138:62 36
•J Cetatea Bucur 20 13 4 3 128: 72 30
3 Ilefor la. Mureș 20 12 2 6 103: 76 26
4 Tract. Or. Stalin 20 12 1 7 123:119 25» Steaua roșie Sibiu 20 11 2 7 107: 93 24
i Știința 1 imișoara 20 9 4 7 67: 62 22
7 Rapid București 20 9 3 8 95: 93 21
1 C.S.U. București 20 9 0 11 109:111 18• ^►onstr. timișoara 20 5 1 14 65:101 11

r.i Record Mediaș 20 4 4 12 58:98 10

Mîine, etapă completă în 
republican de polo

• Două greșeli de arbitraj • Scopul concursurilor de verificare 
• Rapid Buc. a plecat în R. P. Polonă

trimis balonul cu promptitudine unui 
coechipier (Novac), care cu aceeași 
promptitudine l-a introdus în poarta 
adversă. Prin rapiditatea cu care s-a 
petrecut, faza l-a surprins neatent 
pe arbitru. Decizia luată: anularea 
golului și repetarea loviturii libere 
i-a nedreptățit, firește, pe orădeni. Se 
știe doar că la polo pe apă repu
nerea mingii în joc (la aruncări in
directe) nu trebuie să fie precedată 
de un nou fluier de arbitru. Tocmai 
din această cauză este indicată o exe- 

sur- 
prindă adversarul nerepliat. Este, așa
dar, o calitate și nu o greșeală...

*
Prin organizarea primului concurs 

de natație în aer liber s-a urmărit 
verificarea rezistenței și vitezei îno
tătorilor noștri fruntași în etapa ac
tuală. In acest scop, pe programul 
concursului au figurat probe de dis
tanțe lungi (1500 m liber și 800 m 
toate stilurile) combinate cu probe 
de 50 m. După cum am anunțat la 
timp, forma bună în care se găsește 
înotătoarei Ingrid Wăchter i-a per
mis acesteia să corecteze cu aprecia
bile secunde recordul probei pe 1500 
m. In afară de ea, alți înotători, de- 
monstrînd un stadiu destul de avan
sat de pregătire, au reușit și ei re 
zultate remarcabile. Mihai Mitrofan, 
de pildă, a arătat la sfîrșitul probei 
800 m. bras o rezistență remarca
bilă (12:04,6. la 800 m. și 6:05,0 la 
400 rn.),. De asemenea, Ingrid Rothe, 
cea mai bună sprinteră a țării, în 
evident progres la capitolul viteză, a 
parcurs în acest concurs distanța de 
50 m. liber în 30,9 sec., dîndu-ne 
dreptul să sperăm, pe cît de curînd, 
într-o ameliorare a recordului*  repu
blican pe 100 m. liber. (Ingrid Rothe 
1:08,2 —• 26 iulie 1958). Și pentru 
alți înotători și înotătoare, ca și pen
tru antrenorii lor, concursul a fost 
bine venit, deoarece cronometrele le-au 
arătat cît se poatț de glar,.- rodul,

★
Două greșeli, semnalate 

juj lui Ervin Beniamin la 
tața București — G. S. 
Bteligă în rîndurile ee 
tîteva precizări. La prima și cea mai 
•apărătoare greșeală (deoarece s-a; 
petrecut la situația de 0—0) condu
cătorul jocului l-a eliminat pe A. 
Danță (C. S. Oradea) pentru motivul 
că acesta și-a jenat adversarul în 
momentul executării unei lovituri li
bere. Greșeala da- arbitraj a fost evi
dentă. Oanță se afla la o distanță 
apreciabilă de adversarul său direct, 
iar atunci cînd s-a pregătit pentru 
intercepție, mingea părăsise mîna ju
cătorului advers. Iată ce spune în a- 
teastă privință regulamentul de joc 
(capitolul aruncări?-' libere, art. 16 
par. _d) : „Balonul este considerat în 
Joc imediat ța, părăsește mîna jucă
torului carek. efectuează o aruncare li
beră. IntrâMîmpTofț. j’ucătorii au voie 
oă-și schimbi' poziția". A doua gre
șeală, la fel "de evidentă, a fost atunci 
cînd a anulat uri‘ gol perfect valabil 
1hscris ;de orădeni.- Gum s-au petrecut 
i „ ...... vje o aruncare

Spre deosebire de duminica tre- 
vu*ă,  mîine, în campionatul republi
can de polo pe apă este programată 
o etapă completă. Industria Linii din 
Timișoara, care a cerut federației o 
amânare de o săptămînă, va intra și 
ea în luptă. Deși vor juca acasă, tex- 
tiliștii au o misiune destul de grea, 
mai aîss că adversarii lor, echipa 
C.G.A., după startul slab din prima 
etapă este 'dornică de reabilitare. La 
eitij, echipa studenților din localitate 
va întîlni formația studenților din 
București, într-o partidă în caret gaz
dele au prima șansă. Singurul meci 
programat în Capitală se dispută 
mîine la ștrandul Tineretului, 
repere de la ora 12 și va 
pele Dinamo București și 
Mureș.

cu în- 
opune echi- 
G. S. Tg.

fticrurfle-.î !

în arbitra- 
meciul Ști- 
Oradea, ne 

urmează Ia

8 
Z

20 2 3 15 52:112
20 4 l M 66:112

de mîine din ca- 
feminin de cate-

11. MSgura CodW
12. Gloria Sighișoara

Programul etapei 
drul campionatului 
goria A este următorul: BUCUREȘTI:
Olimpia — Constructorul Timișoara 
(stadion Tineretului, ora 11); ORA
ȘUL STALIN: Tractorul — Rapid 
București; CODLEA: Măgura Codlei 
— Steaua roșie Sibiu; TIMIȘOARA: 
Știința — Gloria Sighișoara; ME
DIAȘ : Record — Cetatea Bucur; TG. 
MUREȘ: Ilefor — C.S.U. București.

Tot mîine se va disputa și un joc 
restant din cadrul campionatului' mas
culin de categoria A: Voința Sibiu — 
Petrolul Ploești.

In preajma întîlnirii de tenis cu Franța

Jocul de dublu cere 
in primul rînd ATAC!

Cele trei puncte care au adus victo
ria reprezentativei R.P. Romîne în în- 
tîlnirea de tenis cu Noua Zeelandă au 
fost obținute în meciurile de simplu. 
Chiar și în partida pierdută de Țiriac 
la Gerrard, jucătorul romîn a jucat 
de la egal, forțîndu-1 pe adversarul 
său să depună maximum de efort De 
altfel, două dintre cele trei seturi au 
fost cîștigate la prelungiri.

Altul a fost însă aspectul meciului de 
dublu. Aici oaspeții și-au adjudecat o 
victorie categorică, dominînd clar cu
plul fraților Vizirii. In ce a constat 
superioritatea celor doi neozeelandezi ? 
In primul rînd într-o concepție mo
dernă jocului de dublu: acțiuni ra
pide la fileu, crearea.de situații favo
rabile pentru a pune în valoare pro
cedeele tehnice mai binecunoscute lor. 
In decursul medului, Gerrard și Otway 
au folosit aproape exclusiv voleul și 
loviturile de sus (smeci), în fața 
cărora apărarea — în general bine di
rijată — a lui Gheorghe și Marin Vi
zitiu s-a dovedit adesea ineficace. Ei 
au scos mingi grele, uneori aproape 
imposibile, dar pînă la urmă punctele 
reveneau celor care atacau, adică te- 
nismenilor neozeelandezi.

Este desigur regretabil că cea mai 
bună echipă de dublu pe care o putem 
prezenta la ora actuală nu este încă 
în situația de a intra cu șanse în fața 
unor adversari de clasă ridicată. Fără 
servicii puternice, fără smeciuri deci
sive, fără incursiuni imediate la fileu, 

cuție rapidă, imediată, care să

Așa cum eră de așteptat, trăgătorii 
sovietici și-au dovedit și de această 
dată superioritatea, dominînd cu auto
ritate majoritatea probelor din cadrul 
concursului internațional de tir de la 
Moscova. Individual sportivii sovietici 
au cucerit toate locurile I, cedînd doar 
ia proba de armă liberă calibru redus 
senioare pe echipe formației chineze. 
De altfel, sportivii chinezi au dovedit 
cu acest prilej un progres remarcabil, 
clasîndu-se în multe probe înaintea 
unor trăgători consacrați din țările de 
democrație ■ popular.ă. O altă surpriză 
au furnizat-o trăgătorii din R.D. Ger
mană,-care au cucerit 3 locuri III (ar
mă calibru redus, . armă militară și 
pistol precizie), un loc II la pistol 

un dublu 
unei echipe

la tenis este asemănător 
de volei formată exclusiv 

din... ridicători (fie ei chiar excelenți). 
Gătre suplinirea acestor lipsuri trebuie 
să-și îndrepte atenția jucătorii și an
trenorii noștri.

Și acum cînd ecourile întîlnirii cu 
Noua Zeelandă s-au stins, să privim 
către viitoarea evoluție a echipei ro
mîne în „Cupa Davis". Adversarii noș
tri din sferturile de finală sînt redu
tabilii tenismani francezi. Este proba 
bil că în ’meciurile de simplu vor e- 
volua Pierre Darmon — cotat pe pri
mele locuri în clasamentele celor mai 
buni jucători din Europa — și Robert 
Haillet,' învingător in campionatefie A- 
sieâ, desfășurate la începutul acestui 
an la Calcutta. La dublu, Franța va fi 
rieprezentată de J. C. Mollinari și 
J. P. Grinda, care au cîșligat anul 
trecut tradiționalul concurs de la Ro
land Garros.

Firește, în fața unor astfel de ad
versari, sarcina reprezentanților noștri 
este extrem de dificilă. Dar indifereht 
de scorul final al întîlnirii, programată 
între 12 și 14 iunie la Paris, ceea ce 
am dori în primul rînd este ca jucă
torii ndștri să se străduiască să aibă 
o comportare care să facă cinste teni
sului rominesc, să demonstreze exigen
tului public francez valoarea si talen
tul lor.

C. COMARNISCHI 
RADU VOIA

campionatul

Bir o — portarul orădean — a 
fost depășit... dar mingea trimisă 
de Chir văsuță (caschetă albă) va 
întîlni bara. Fază din meciul Ști
ința București — C.S. Oradea, dis
putat în prima etapă și încheiat 
cu victoria oaspeților).

(foto T. Roibu)

pregătirii efectuate de la începutul 
anului și pînă în prezent. Sînt însă, 
din nefericire, destul de numeroase 
exemplele de înotători care se pre
zintă la startul acestor concursuri de 
verificare fără o pregătire temeinică 
prealabilă. Din această cauză evolu
ția lor este extrem de slabă, dău- 
nînd, în plus, întregului program, care 
se lungește nepermis de mult. Pentru 
această categorie de înotători, 
vede treaba că, 
de verificare nu 
zat.

se
concursurilorscopul

este încă bine preci-

★
au părăsit țara cu 
Polonă, înotătorii și

Zilele trecute 
destinația R. P. 
jucătorii de polo ai clubului Rapid 
București. Sportivii feroviari invitați 
de clubul miner C. S. Sleza, vor evo- 
lui la Wroclaw (24 mai), Poznan (26 
mai) și Katowice (28 mai).

ft N1COLĂESCG 

militar, locul IV Ia combinată și locul 
V la armă calibru mare.

In ceea ce-i privește pe sportivii 
noștri considerăm că rezultatele lor 
sînt complet nesatisfăcătoare. Echipa 
Dinamo București în care activează 
mulți componenți ai lotului republican, 
s-a prezentat foarte slab. La 3 probe: 
armă calibru redus, armă militară și 
pistol precizie, bucureștenii s-au clasat 
pe penultimul loc la calibru mare (lo
cul 7 din 9 echipe), la combinată și 
la pistol militar pe locul 5 și doar la 
pistol viteză a obținut un loc 3. Ne 
punem întrebarea firească: acesta
este la ora actuală. stadiul de pregă
tire al sportivilor dinamoviști? Cum 
este posibil ca trăgători consacrați ca 
V. Antonescu, Panțuru, Cojocaru, Vă- 
caru și Rusescit să se claseze pe ulti
mele locuri în proba de armă liberă ca
libru redus? Sau cum își explică trăgă
torii de pistol viteză faptul că au tras 
ca nîște începători, realizînd cifre de 
584 p! Iar I. Tripșa să 
siluetele? Același lucru 
și pentru sportivii de la 
zie. Nu putem trece cu

scape chiar 
este valabil 
pistol preci- 
vederea nici

Campionatul de popice al R. P. R.

Au fost desemnate echipele finaliste
V. Leancă (F. Z. Roman) noul recordman al țării
In comentariul pe marginea turului 

etapei a Il-a a fazei interregionale a 
campionatului republican de popice 
pe echipe, arătam că lupta a rămas 
deschisă în partea a doua a etapei 
cînd cele 10 formații masculine și 8 
feminine își dispută ultima șansă pen
tru calificarea în turneul final. Moti
vul : deținătoarea titlului O.S.M. Ora
dea și fosta campioană a țării F. Z. 
Roman urmau să-și ia revanșa în fața, 
unor echipe în plină, afirmare, iar di
ferențele de scor 
tagoniste erau 
rile de sîmbăta 
ău început deci 
prige dispute.

In vervă de
F. Z. Roman nu numai că au reușit 
să refacă diferența de 140 p. d. în 
meciul cu C.S.M-S. Iași, dar au obținut 
și un scor final (5041) nereahzat 
pînă acum de nici o formație din țara 
noastră, (Păcat că nu avem recor-

dintre celelalte pro- 
foarte mici. Intrece- 
și duminica trecută 
sub semnul unei a-

joc, popicarii de la

TR. IOANIȚESCU

99Cupa Victoriei66 la rugbi
(Urmare din pag. I)

lonescu (3), Țibuleac (9), Sava (6), 
Barbu (3), Wusek (3) și Mateescu 
(3).

Arbitrul G. Bittner (R.D.G.) a con
dus bine, un meci ușor.

Formații: R. P. ROMINA: PENCIL 
— SAVA, ȚIBULEAC, WUSEK, BAR
BU — Nistor, Mateescu — Manole, 
Graur, lonescu — Mazilii, Radulescu, 
Cotter, Iordăchescu, PIRCALABESCU. 
R. P. POLONA: Wielicko — Zu- 
rawski, Wojicki, Kobza, Czaplicki — 
NOVAK, SOKOLOWSKI — Chodke- 
wicz, Ianus, Grohowski — LUBAS, 
SOS1NSKI — Bartkowiak, Gladys?, 
Moczulski.

R. Cehoslovacă — R. D. Germană 
22—0 (11—0)

(3u toate că au început la fel de 
bine-ta și£în prima zi, (executînd-nu- 
mero'ase șarje /care au cules aplauze 
la scenă deschisă), rugbiștii germani, 
lipsiți de finalitate în acțiuni, au ce
dat la un scor neașteptat de mare. 
.Diferența de scor e mult prea severă 
față de aspectul general al partidei, 
peijțru că rugbiștii germani au jucat

rezultatele de la armă militară și cali
bru mare, unde s au obținut cifre’în
grijorătoare (V. Antonescu 405 p). 
Timpul neprielnic — „explicația" pe 
care o dau concurență — nu justifică 
această comportare. Sintem de acord 
că vremea nefavorabilă constituie un 
impediment în obținerea unor rezul*  
tate valoroase. Dar oare vintul și fur*  

și-au croit drum numai prin bo- 
concurenților dinamoviști, oco- 
pe ceilalți participant? Coriside- 
că principala cauză trebuie cău-' 
în lipsa de pregătire, în superfi-

tuna 
xele 
lind 
răm 
tată 
cialitatea cu care au privit concursul 
și nu în alți factori. Ținînd seama de 
faptul că puține poligoane oferă con
diții optime de tragere, așa cum le 
oferă poligonul Tunari, Federația ro- 
mînă de tir trebuie să ia neîntirziat 
măsuri ca lotul nostru de trăgători 
să se antreneze în condiții mai grele, 
pe poligoane asemănătoare cu cele din 
străinătate, fără paravînturi. Secția de 
tir dinamovistă și conducerea clubu
lui trebuie să analizeze această com
portare a trăgătorilor și să ia măști-- 
rile care se impun.

De aseme- 
apărat cu

duri R.P.R. și pe echipei). Popicarul 
Vasile Leancă a trăit nu numai bucu
ria calificării în finala campionatului, 
ci la sfîrșitul celor 200 bile mixte el 
a fost felicitat pentru faptul că a de
pășit cu 1 punct recordul țării deținut 
de timișoreanul Tiberiu Negru (898’ p.). 
Ne-au mai plăcut din rîndul îm -v 
gătorilor N. Vasilat (856), V. Un&. 
reanu (842), Tr. Enea (835) și G. 
Petre (822) care au dovedit o bună 
precizie în lansarea bilei, 
nea C.S.M. Oradea și-a 
multă dîrzenie prestigiul, recuperînd 
cele 42 popice pierdute la Cluj în 
compania formației Voința, de care a 
dispus în retur cu 4963 — 4817 p. d.

Și celelalte întîlnîri au confirmat 
așteptările, desfășurîndu-se la un ni
vel tehnic mai mult decît mulțumitor. 
Astfel, peste 50 la sută din popicari 
au realizat performanțe care depășesc 
granița celor 800 p. d., iar în con
cursurile feminine peste 40 la sută 
din jucătoare au obținut procentaje 
care întrec cifra de 390 p, d. Cerce- 
tînd foile de arbitraj am constatat că 
echipele finaliste C.S.M. Oradea, 
C.F.R. Timișoara, I.O.R. București, 
Constructorul Pitești, F. Z. Roman la 
băieți, Voința Tg. Mureș, Voința Ti
mișoara,. Rapid. București și Recolta 
București la fete, sînt în continuu 
progres tehnic și fizic. Iată graficul 
cu rezultatele obținute de echipele 
naliste în cele două etape prelii...- 
nare ale turneului final : C.S.M. Ora
dea etapa I : 9544 (tur-retur) ; etapa 
a Il-a: 9747 (tur-retur) ; C.F.R. Ti
mișoara 9.384—9612 ; I.O.R. București 
9232—9622; - - -
8913—9425 ; F.
avut adversar în prima etapă) ; Vo
ința Timișoara 4223
București 4435—4462 ; Recolta Bucu
rești 4019—4386 ; Voința Tg. Mureș 
4362—4319.

Constructorul Pitești
Z. Roman 9648 (nu a

4378; Rapid

de multe ori de la egal la egal cu 
cei cehoslovaci, arătînd o lăudabilă 
tendință către jocul deschis, pe care-1 
posedă în suficientă măsură.

Cehoslovacii, care au folosit o for
mație remaniată, cu o gramadă evi
dent mai tare, au avut mai multă 
eficacitate. Ei au infirmat cu totul 
evoluția din prima zi, reușind să se 
reabiliteze. Jucînd iute și urmărind per
manent balonul, au marcat ori de cite 
ori au avut ocazia. Ținem să subli
niem mai ales încercarea reușită de 
Benko, care a plecat dintr-o „margi
ne" după un schimb fulgerător de pase 
cu aripa. In rest au mai marcat Von
dracek (11), Benko (3), Holecek (3), 
Trousil (2).

Arbitrul R. Sikiersky (R.P.P.) a fost 
deseori neatent (în special la ofsaidu
rile la grămadă și la „înainte").

Formații: R. CEHOSLOVACA : HOR 
KI — Farkaci, OERNY, Krejci, VO- 
PALENSKI — Kores TROUSIL — 
HOLECEK, VONDRACEK, Hrnicko — 
Topol, BARCHANEK — Hradec, BOU- 
BIN, BENKO. R. D. GERMANA: Leh
man — JUNGE, Jiirgens, Zebisek, 
Ladig — NOKIESKI, BRENKE — 
Kanthat, Flugel, MIETHE - KLUGE, 
Grimm — Echolz, Michalzek, Fiedler;

crearea.de


Din carnetul jo etapă importantă în categoria Ala fotbal 
corespondentului1 1

Noi terenuri sportive în regiunea 
Oradea

Tinerii săteni din comuna Gurbediu 
(raionul Salonta) dornici de’ a face 
sport, s-au gîndit ca prin muncă vo
luntară să-și amenajeze o bază spor
tivă. N-au stat mult pe gînduri. Ei 
au și început să amenajeze terenul 
care se găsește chiar în centrul co
munei. Firește că membrii asociației 
sportive „Spicul" din comună sînt în 
fruntea celor care muncesc zilnic pe 
acest șantier

MIRCEA POP

„Cupa Primăverii" la Fălticeni

Sub această titulatură s-au dispu
tat în orașul Fălticeni numeroase com
petiții menite să popularizeze o serie 
de discipline sportive. Astfel, zilele tre
cute, baza sportivă Voința a găzduit 
un concurs masculin de volei, la care 
au participat opt echipe. Locul I a 
fost ocupat de Dinamo, care a între
cut în finală formația Voința. Tot în 
cadrul „Cupei Primăverii" s-a dispu
tat și un concurs individual de tenis 
de masă. Au luat parte 16 jucători, j 
După o întrecere echilibrată locul I, 
a revenit lui P. Manole (Spartac). 
Nici șahiștii nu s-au lăsat mai prejos. 
S-a organizat un 
care a dat cîștig de cauză lui O. Be- 
loiu (Horticola).

concurs eliminatoriu,

NEGRU LAZAR

O comisie raională de turism activă

Comisia raională de turism, excursii 
și alpinism Bistrița depune o rodnică 
activitate. Planul de muncă pe acest 
sezon cuprinde cîteva acțiuni turistice 
importante, dintre care spicuim : atra
gerea unui număr cît mai mare de 
membri în manifestațiunile organizatei 
de comisia raională, construirea prin' 

surse locale a două cabane (la Coli
ta și Fîntînele), ocrotirea monumen

telor naturii din raionul Bistrița, efec
tuarea de noi marcaje în munții Bîr- 
găului și Călimani, concursuri de 
orientare turistică de gradul I și II.

La toate acestea se mai adaugă con
ferințele pe care comisia le organizea
ză regulat.

O. BERBECARU

• La București și Bacău jocuri decisive pentru primul Ioc, la Orașul Stalin și Petroșani pentru ultimele locuri e întilnirea Dinamo — 
David suspendați ® Modificări în formații

primăm speranța că jocurile de mîine, 
ca și din celelalte trei etape, se vor 
desfășura într-o atmosferă de deplină 
sportivitate, că echipele se vor com
porta corect, că antrenorii și arbitrii 
își vor îndeplini rolul lor de educa
tori, veghind asupra disputării corecte 
a partidelor. Campionatul trebuie să 
se desfășoare în condițiuni normale și

Farul are loc azi pe Stadionul Republicii • Varga, Jenei, Florea și

Cu etapa de mîine, campionatul ca
tegoriei A la fotbal intră — cum se 
spune la ciclism — în finiș. Cu înfrîn- 
gerea liderului Petrolul la Constanța 
s-a redeschis lupta pentru titlu. Atît 
C.C.A., cît și Dinamo București și Ra
pid s-au apropiat de primul loc și au 
acum din nou speranțe de a cuceri 
mult invidiatul titlu de campion re
publican. De asemenea,' în zona retro
gradării bătălia e la fel de pasio
nantă și în ea sînt angajate nu mai 
puțin de cinci echipe. Acestea, ca și 
fruntașele, susțin mîine partide deci
sive, capabile să aducă primele clari
ficări sau — pentru că e și asta po
sibil — să povoace noi complicații. Ci
tind programul etapei de mîine orici
ne își -poate

București 
publicii, ora 
Constanța.

București
August", ora 17.30): Rapid — Petro
lul.

Bacău: Dinamo — C.C.A.; Orașul 
Stalin: Steagul roșu — Știința Cluj; 
Petroșani: Jiul — Știința Timișoara; 
Arad : U.T.A. — Progresul București.

E greu de spus care meci este mai 
Important. Poate că cel de la Arad să 
se situeze sub nivelul celorlalte deoa
rece interesează mai mult mijlocul cla
samentului. Celelalte însă, sînt deopo
trivă de importante, fie pentru primul 
loc, fie pentru ultimele două locuri. 
Așa dar, o etapă cu un pronunțat ca
racter decisiv pentru clasament, capa
bilă .să furnizeze rezultate-surpriză.
Pentru sportivitate și corectitudine 

în joc
In asemenea condițîuni, este normal 

ca lupta pentru puncte să fie extrem 
de îndîrjită. Fiecare echipă își dispu
tă cu ardoare șansele pentru cuceri
rea titlului sau pentru evitarea retro
gradării. Această luptă însă, trebuie 
dusă în condițiunile unei perfecte 
sportivități, ale corectitudinii în joc, 

' ale unei întreceri în limitele îngădu- 
i ite de regulament. Orice abatere va fi 
' sancționată cu aceeași asprime cu care 
i au fost pedepsite recent, de către fe

derație, gesturile nesportive ale unor 
jucători. Varga Iosif (Dinamo Bucu
rești), Jenei Emerich (C.C.A.), Florea

Alex. (Jiul) și David Zoltan (St. ro
șu) au fost suspendați pe cîte 
pe pentru lovirea intenționată a adver
sarului. De asemenea, Hașoti 
(St. roșu) a fost pedepsit cu un ultim 
avertisment pentru joc periculos, echi
pa Steagul roșu cu avertisment public 
pentru lipsă de preocupare în educarea 
jucătorilor spre un joc corect. Ne ex-

trei eta-

Emanoil

federația — Iiotărîtă să asigure aces
te condițîuni — va sancționa și de 
acum înainte în mod exemplar orice 
abatere de la disciplină și orice în
cercare de a cîștiga jocuri prin mij
loace nesportive, incorecte. Sperăm 
însă că echipele și jucătorii nu-i vor 
mai da ocazie.

da seama de aceasta: 
(astăzi 
17.30):

pe stadionul Re- 
Dinamo — Farul

(inline, pe stadionul „23

Va reedita oare Rapid și în compania ploeșienilor jocul bun din meciul 
cu Dinamo Bacău, disputat acum trei săptămâni ? In fotografie: Dodeanu, 

la un atac al dinamoviștilor. 
(Foto: Gh. Dumitru)

printr-un plonjon, spectaculos, respinge mingea 
(Fază din întilnirea Rapid—Dinamo Bacău).

După o etapă de

A. Șelaru (Dinamo) și Victoria I conduc 
In „Circuitul ciclist al regiunii Stalin'1

Antrenamente, formații
iată, pe scurt, cîteva amănunte pri

vind pregătirile echipelor.
• La Rapid este probabil să reintre 

Macri în locul lui Dodeanu.
• C.C.A. nu și-a alcătuit formația. 

Se discută eventualitatea folosirii lui 
Apolzan și Dragomirescu.
• Dinamo și Farul vor alinia ace

leași formații, din ultimele lor partide.
• Țîrcovnicu va reintra Ia Dinamo 

Bacău, iar Dinulescu la Progresul.
® Știința Timișoara va juca la Pe

troșani fără Filip, Cădariu, Lereter 
Boroș, toți 
probabilă :

I
indisponibili. Formația 

Enăchescu — Codreanîi, 
Tîlvescu, Florescu—Neacșu, Tănase— 
Constantin (Gîrleanu), Zaharia (Co- 
jereanu), Cojereanu (Constantin), Ior- 
dăthescu (Zaharia), Gîrleanu (Mița- 
ru). Joi: Știința—Electromotor: 7—2.

• Știința Cluj va alinia la Orașul 
Stalin echipa: Nicoară — Kromely, 
Mureșan, Costin (Crișan) — Petru 
Emil, Georgescu — Munteanu, Mărcii, 
Pînzaru (Ivansuc), Mateianu, H. Mol
dovan.

Cupă
și înaintea unei etape de campionat

—- Impresii, constatări, pronosticuri,
O singură surpriză — dar de proporții (victoria băimărenilor asupra 

Petrolului), două victorii concludente (a Rapidului la Arad și a dinamoviș
tilor la București) și o victorie la limită (a Progresului față de Dinamo 
Bacău) — iată bilanțul sferturilor de finală ale Cupei R.P.R. la fotbal. Și 

acum, după consumarea acestei etape de Cupă și înaintea etapei a XIX-a a 
campionatului categoriei A, 
specialiști despre meciurile 
nat de astăzi și mîine.

Se va reedita oare finala 
a Cupei ?

să trecem 
de Cupă

din 1954

Baia

pe scurt în revistă părerile cîtorva 
și perspectivele întîlnirilor de campio-

speranțe •••
—Și alte păreri

SIBIU (Prin telefon). După o zi de 
repaus petrecută joi la Cluj, partici- 
panții la „Circuitul ciclist al regiunii 
Stalin" au luat astăzi startul în etapa 
a V-a desfășurată pe.ruta Cluj—Sibiu 
(175 km).Ritmul alergării a fost sus
ținut înregistrîndu-se o medie orară 
foarte bună (40,680 km). Performerul 

ipei este ciclistul Al. Mitroi (C.C.A.), 
.re a reușit sâ ducă pînă la capăt e- 

vadarea ce s-a produs în apropiere de 
Turda.

După cățărarea de la Feleac (unde 
au trecut în ordine D. Munteanu,. W. 
Ziegler, G. Torok și A. Șelarii), la co- 
borîre spre Turda evadează din pluton 
4 alergători: P. Greff (Tr. Or. Stalin), 
M. Tarapcsak (Sel. Budapesta), C. 
Alelcioc (Victoria II) și Al. Mitroi 
(C.C.A.). Aceștia rulează cu aproape 
50 km pe oră, reușind astfel să acu
muleze un avans de 4 minute. Gref! 
și Tarapcsak au însă defecțiuni me
canice și sînt obligați să rămînă. In 
continuare, asistăm la o neînțelegere 
între Melcioc și Mitroi, în urma căreia 
Melcioc rămîne, iar Mitroi continuă 
acțiunea de unul singuri El trece pri-

mul sprintul la cățărarea de la Apold. 
Iată clasamentul etapei:

1. Al. Mitroi (C.C.A.) 4hl6,38 (timp 
cu bonificație: 4hl6:08); 2. D Muntea
nu (Victoria I) 4hl8:55 (timp cu bo
nificație 41118:40); 3. C. Moiceanu (Vo
ința Plpești); încă un pluton de 18 
alergători a sosit• în același timp cu 
D. Munteanu.

Clasamente generale — individual: 
1. Aurel 
21h27:41;
21h28:ll;
211129:02; 
2lh29:08;
pesta) 211129:12; Echipe: 1. Victoria I 
641125:11; 2. Dinamo Buc. 641128:53; 3. 
Selecționata Budapesta 641134:11; 4. 

Olimpia Or. Stalin 64h37:22; 5. Vo
ința Ploești 641137:50. In clasamentul 
cățărătorilor conduce D. Munteanu 
(Victoria I) cu 12 p.

Sîmbătă se desfășoară etapa Sibiu— 
Mediaș—Tîrnăveni—Sibiu (160 km), 
iar duminică ultima etapă pe distanța 
Sibiu—Orașul Stalin. C. GRUIA

GH. MAZGĂREANU 
corespondenți

Șelarii (Dinamo Buc.) 
W. Ziegler (Dinamo Buc) 
D. Munteanu (Victoria I) 
C. Dumitru (Voința I) 
~ TArbk (Sel. Buda-

2.
3.
4.
5. G.

1

— Victoria echipei C.S.M.
Mare asupra liderului categoriei A 
îmi aduce aminte de ediția din 1954 
a Cupei, cînd tot o echipă de cate
gorie B a reușit să parcurgă un drum 
dificil și să ajungă pînă în finală. 
Ba mai mult reșițenii au și cîștigat 
trofeul în dauna... dinamoviștilor bucu- 
reșteni — ne spune . zîmbind antre
norul federal Angelo Niculescu (zîm- 
betul se datora faptului că pe vre
mea aceia el, fiind 
pei Dinamo, 'a Trecut prin multe emo
ții.:.).'

— Nu ar fi exclus 
ajungă in finală. Și — mai știi ?... — 
să reediteze performanța reșițenilor — 
a continuat Angelo Nicu'.escu. Țin 
să remarc comportarea bună a echi
pelor bucureștene: trei din cele patru 
s-au calificat pentru semifinale. Des
pre etapa de duminică a campionatu
lui? Cred că este una din cele mai 
importante. Afară de meciul LJTA — 
Progresul, toate celelalte întîlniri au un 
caracter decisiv pentru situația din 
capul și... coada clasamentului și, în 
același timp, toate sînt deschise ori
cărui rezultat...

antrenorul echi-

ca băimărenii să

Ce spun antrenorii în cauză ?

IUL1U BARATKY (Dinamo Bucu
rești): Miercuri am jucat a treia

formulă 
eliminat 
înlocuit

oară consecutiv în aceeași 
de echipă (doar Varga — 
duminică din joc — a fost 
cu Szoko) și acest lucru s-a reflec
tat pe teren. Echipa a fost mai su
dată, a pasat mai bine și a deschis 
jocul pe aripi. C.C.A. a fost depă
șită de ritmul impus de jucătorii noș
tri. Despre meciul de sîmbătă? Cu Fa
rul vom avea de furcă mai mult de- 
cît cu C.C.A.“.

GHEORGHE POPESCU (C.C.A.) : 
„Dinamo a jucat bine. La noi s-a sim
țit lipsa titularilor, și, deci, a coeziu
nii, adică tocmai ceea ce a caracte
rizat în meci pe dinamoviști. Primul 
gol, primit în mod gratuit de Toma, 
a influențat 
pei. Pentru 
greu să fac 
z

CORNEL
.Improvizația cu Cojocarii „centru îna
intaș" a reușit în acest meci: el a 
jucat retras, culegînd mingea din 
urmă și distribuind-o pe aripi. Stăpî- 
nind mijlocul terenului, am reușit să 
folosim Superioritatea noastră nume
rică. Duminică avem meci greu 
la Arad, de unde am dori să aducem 
acasă măcar un punct. In tur, U.T.A. 
ne-a... păcălit cu formula 1—3—3—4. In 
disputa cu textiliștii va decide orien
tarea tactică a jucătorilor.

mult comportarea echi- 
ineciul de duminică e 

pronosiic"...

DRAGUȘIN (Progresul):

VASILE NANCIU, secretar gene
ral adjunct al federației romîne de 
fotbal: „Am asistat la întilnirea din
tre Progresul și Dinamo Bacău și 
pot spune că bucureștenii au cîști
gat nu fără emoții. In repriza a li-a, 
de exemplu, la scorul de 1:0 pentru 
Dinamo, Eftimie a tras în bară, iar 
puțin mai tîrziu, Drăgoi a ratat de 
ia 6 ml...

„Dacă în meciurile de cupă Progre
sul a jucat cu o înaintare improvi
zată, duminică la Arad va alinia, 
probabil, o linie de atac din care nu 
va lipsi Dinulescu. Deci, un meci 
deschis și în perspectivă un joc fru
mos. Echipa C.C.A. va avea o sar
cină grea la Bacău, unde s-a anunțat 
reintrarea lui Tîrcovnicu".

AUGUSTIN BOTESCU (antrenorul 
lotului R.P.R.): „La întilnirea Di
namo — C.C.A. am remarcat forma 
bună a lui Popa, Nunweiler, V. An- 
ghel, Panait și Ene în repriza a 
Il-a. O surpriză plăcută: jocul bun 
a- lui Szakacs I. Trei jucători care 
au deziluzionat: Nagy Eugen, Nagy 
Francisc și Tătarii. Toma a fost lip
sit de reflexe. Alexandrescu în 
nota lui obișnuită.

Știri de fotbal
Jocul restanță 

roșu—U.T.A.
din categoria A, Stea- 
a fost reprogramat 
iunie la Orașul Sta-

gui
pentru data de 3 
Un.
• Două jocuri

dispută astăzi după amiază: Tractorul 
Orașul Stalin—Știința Craiova șl
A.M.E.F.A. Arad—Corvinul Hunedoara.
• Intrucît mîine susține un joc in

ternațional cu o formație maghiară, So
meșul Satu Mare a cerut — și fede
rația a aprobat — ca jocul său de cam-

Desfășurarea meciurilor din cadrul 
concursului Pronosport nr. 21 (etapa 
din 24 mai) — concurs care se în
chide în întreaga țară astă seară — 
este așteptată cu multă nerăbdare de 
iubitorii concursurilor de pronosticuri 
sportive.

Este suficient să amintim că primul 
meci din program: R.P. Romînă — R- 
Cehoslovacă (rug'bi) urmează să de
semneze echipa reprezentativă care va 
cîștiga prima ediție a competiției „Cupa 
Victoriei". înaintea meciurilor de azi 
și de mîine în clasament conduce for
mația R.P. Romîne cu 4 puncte ur
mată de R. Cehoslovacă cu 2 puncte, 
R.P. Polonă cu 2 puncte și R.D. Ger
mană cu 0 puncte. Firește, prima șan
să este de partea echipei noastre.

Va fi interesant de apreciat de a- 
semenea, comportarea pe care o vor 
avea duminică echipele Petrolul Plo
ești și Dinamo Bacău eliminate 
miercuri din Cupa R.P.R., ca și par
tida pe care o va face C.S.M. Baia 
Mare cu C.S.M. Reșița, după victoria 
surprinzătoare pe care băimărenii au 
obținut-o în fața liderului campionatu
lui — Petrolul PloesH

onosport
Cat. Il-a: 1 variantă a 82.599 lei
Cat. Ill-a: 4 variante a 20.650 lei
Cat. IV-a: 33 variante a 2.503 lei
Cat. V-a: 190 variante a 652 lei
Cat. Vl-a: 957 variante a 129 lei

Fără îndoială că și alte meciuri, cum 
sînt Industria Sîrmii C. Turzii — CFR 
Arad, Flacăra Moreni — TAROM 
București, sau Foresta — Metalul Ti
tanii, prezintă importanță deosebită, 
mai ales pentru configurația clasamen
telor în partea superioară.

PREMII PENTRU SPECTATORII DE 
LA CUPLAJUL DE PE STADIONUL 

„23 AUGUST"
La meciurile de duminică de pe sta

dionul „23 August" I. S. Loto-Prono- 
sport acordă din. nou premii pentru 
spectatorii care își păstrează locurile 
și au jucat la Pronosport. Premiile 
sînt următoarele:

Pentru spectatorii care vor fi găsiți 
de organele de ordine pe locurile lor:

— O bicicletă de import; o garni
tură de pat din olandină; un ceasornic 
de buzunar și șapte ceasornice deștep
tătoare.

Pentru cei care au jucat la Prono
sport (șî vor fi găsiți pe locurile lor), 
se acordă separat următoarele zece 
premii:

— Pentru spectatorul cu cele mai 
multe variante: un aparat de radio 
„Armonia"; pentru următorul: un cea
sornic de mînă cu brățară; iar pentru 
al treilea: 3 m. ștofă. De asemenea, 
vor mai ti acordate ca premii șapte 
stilouri din R.P. Ghineză (pentru cei
lalți șapte participanți care au bule
tine Pronosport depuse pe numele lor 
pentru concursul de duminică și vor 
fi găsiți pe locurile lor).

82.599 LEI PREMIUL II LA PRONO- 
EXPRES

In urma trieră și omologării varian
telor depuse 3a' concursul Pronoexpres 
Nr. 20 ( 20 mai) au fost • stabilite ur
mătoarele premii;

S-a reportat suma de 250.000 lei, la 
categoria l-a, pentru concursul Prono- 
expres Nr. 21 (tragerea din 27 mai).

PROGRAMUL CONCURSULUI PRO
NOSPORT Nr. 22

Etapa din 31 mai 1959

1 Rapid — Dinamo Buc.
II. Progresul — C.C.A.
III. Petrolul — Știința Timișoara
IV. Farul — Știința Cluj
V. Jiul — U.T.A.
VI. Dinamo Bacău—St. roșu Or. St.
VII. C.F.R, Arad — G.S.M. Reșița
VIII. G.S.A. Sibiu — Minerul Lupeni
IX. Corvinul Hund.—G.S. Tg. Mureș
X. Dinamo Galați — Unirea Iași
XI. Rulmentul Bîrlad—Flac. Moreni
XII. PoîaniP-CJmp.—Prahova Ploești

Rubrică^ redactată de t S. Loto-Pro-

pionat cu Recolta Caret să se dispute 
miercuri 27 mal.

Mîine, Ia Cimjfcă

Start în campionatul 
republican motociclist 
de viteză pe circuit

Cei mai buni inotocicliști din țară 
vor participa mîine, la Cîmpina, la 
campionatul republican de viteză pe 
circuit. Asociația sportivă „Poiana". 
Cîmpina și F.R.M. — organizatorii 
întrecerii — au asigurat participan- 
ților cele mai bune condiții de parti, 
cipare, astfel că atît în ceea ce prii 
veste traseul, cît și organizarea teh
nică totul este pus la punct pînă în 
cele mai mici amănunte. Primul start 
se va da la ora 8,30.



CARNET ATLETIC! 4 NOTE CRITICE

ÎNCEPE CAMPIONATUL PE ECHIPE 
AL CAPITALEI

In scopul asigurării unei activități 
compctiționale continue pentru atleții 
bucureșteni, comisia orășenească de 
S|8cialitate a luat frumoasa inițiativă 
de a organiza un campionat pe echipe, 
a cărui etapă inaugurală are loc as
tăzi și mîine pe ’Stadionul Republicii.

Programul primei etape a întrecerilor 
cuprinde următoarele întîlniri: I. Me
talul M.I.G.—Rapid—Voința; II. Re
colta—Progresul—Constructorul; III. 
O.C.A.—Dinamo—Știința. Intrucît 

C.C.A. nu prezintă echipă feminină, 
în întreceri participă formația Clubu
lui Sportiv Școlar.

Concursurile încep astăzi de la ora 
19,00 (în nocturnă) și mîine dimineață 
de la ora 9,30.

A V-A EDIȚIE A „CUPEI IAȘILOR"

tism dotată cu „Cupa Iașilor". Au 
participat atleți și atlete din regiunile 
Bacău. Constanța, Iași și Suceava. 
Iată cîteva din rezultatele tehnice în
registrate: BARBAȚI: 100 m: V. Lang 
(I) 11,6; 200 m: V. Tronciu (S) 24,2; 
800 ni: O. Paghidas (B) 2:00,1 ; U. 
Andronic (S) 2:03,8; lungime: R. Lă
cătușii (B) 6,40; triplu: V. Andronic 
(0) 13,09; greutate: I. Poatcă (B) 
13,26; disc: 1. Ghiuri (B) 39,90; suliță: 
V. Hantelman (B) 53,75; ciocan: E. 
Stăniciu (I) 41,01; FEMEI: 100 m: 
B. Cojocarii (C) 13,4; 800 m: I. Râu
leț (B) 2:21,5; 80 mg: A. Popovici 
(B) 13,2; lungime: E. Statcovschi (I) 
4,95; R. Voroneanti (B) 4,85; înălțime: 
R. Voroneanu (B) 1,44; M. Ftilga (C) 
1,41; greutate: L. Salică (S) 12,05; 
disc: E. Cojocarii (B) 29,97; suliță: 
R. Leahii (B) 30,20. Pe echipe între
cerile au fost cîștigate, pentru a patra 
oară, de reprezentativa reg. Bacău.

Ce se intîmplă la Textila BullȘ

Stadionul „23 August" din Iași a 
găzduit, zilele trecute, întrecerile din 
cadrul tradiționalei competiții de atle-

PETRE CODREA, corespondent regio
nal; G-TIN ADUMITRESEI, 

coresopndent

Buhuși! Orașul textiliștilor, vechi 
centru muncitoresc, trimite zilnic în 
toate colțurile țării mii și mii de me
tri de stofe și țesături de cea mai 
bună calitate. In urmă cu cîțiva ani 
Buhușul era socotit și un puternic 
centru muncitoresc sportiv. Rivalitatea 
dintre Buhuși și Bacău era tranșată 
de multe ori în favoarea textiliștilor. 
Cine nu-și aduce aminte de puternica 
echipă de fotbal, de echipele de hand
bal, din care cea feminină a jucat în 
cat A, de echipa de hochei pe gheață, 
de boxeri, de echipa de gimnastică ?... 
Toate acestea au ajuns acum de do
meniul... amintirilor. Ce se intîmplă la 
Textila Buhuși ? Ce probleme stau în 
fața celor ce răspund de activitatea 
sportivă ? Frămîntat de aceste între
bări am vizitat nu de mult fabrica.

Am intrat în vorbă cu tinerii din 
fabrică — și la Buhuși sînt foarte

muiți tineri — care și-au exprimat do
rința de a practica din plin sportul. 
Am văzut cu cită dragoste practicau 
gimnastica de producție, am aflat că 
unii au cerut asociației înființarea 
unei echipe de rugbi, iar alții doreau 
să plătească cotizația, însă nu știau 
cui. Dovada grăitoare este că 2000 de 
salariați și-au completat adeziunile 
pentru a deveni membri U.C.F.S. Mă

membrilor consiliului își ne-

ACTIVIȘTII VOLUNTARI
Din experiența consiliului regional LJ.C.F.S. Piteși

cit restul 
glijează sarcinile, iar unii nici măcar 
nu le cunosc.

— N-avem cadre pregătite ! se scu
ză asociația. A făcut insă ceva asoci
ația pentru a-și pregăti cadrele nece
sare? Desigur că nu.

Dar ce s-a întreprins pentru ca 
sportivii fruntași să poată urma cursu
rile de instructori sau arbitri ? Dato
rită lipsei de interes și a unei munci su
perficiale rezultatele sînt necorespun
zătoare. Nu e de mirare deci că secți
ile de atletism, volei, baschet, tenis de 
masă, șah n-au nici o activitate și 
trăiesc numai în... dosarele asociației. 
Nu e de mirare că secția de gimnasti
că s-a desființat, iar în sala de sport 
comitetul de întreprindere permite să 
se dea reuniuni. Nu e de mirare că 
președintele asociației n-a auzit de 
concursul „Cel mai bun sportiv din 
10”, că nu s-au organizat întrecerile 
crosului 
Echipele
Pe

Este bine cunoscut faptul că în con
siliile regionale U.C.F.S. au fost ale
se elemente cu dragoste pentru sport, 
capabile, hotărite să activeze cu toa
tă însuflețirea pentru necontenita dez
voltare a mișcării sportive in regiu
nea , raionul sau orașul respectiv. De 
acest lucru ne-atn convins de nenu
mărate ori cu ocazia vizitelor Fente 
în diferite regiuni, cons'tatînd că ac
tiviștii voluntari ai consiliilor regio
nale U.C.F.S. prețuiesc încrederea a- 
cordată și muncesc cu dragoste și e- 
lan pentru rezolvarea diferitelor pro
bleme. Așa se petrec lucrurile și in 
regi—’.ea Pitești, unde majoritatea 
membrilor consiliului regional U.C.F.S. 
aduc un aport important în munca de 
sprijin, îndrumare și control a aso
ciațiilor sportive contribuind, în acest 
fel, la rezolvarea obiectivelor mișcări1 
sportive. De altfel, realizările înre
gistrate în regiunea Pitești sînt eloc
vente în această privință. In satele Șl 
orașele regiunii pulsează o intensa 
activitate sportivă, au fost construite 
și reamenajate numeroase baze spor
tive, numărul membrilor U.C.F.S. spo
rește necontenit.

Este neir-'oielnic că succesele obți
nute în domeniul sportiv în regiunea 
Pitești se datoresc în mare măsură si 
activității consiliului regional U.C.F.S.. 
în care muncesc tovarăși cu multă 
dragoste pentru sport. Așa de pildă, 
tov. Gh. Stănculescu, redactor șef al 
ziarului regional ,.Secera și Ciocanul'’,

a ajutat efectiv la popularizarea diferite
lor inițiative luate pe linie de sport. 
Publicarea in ziarul „Secera si Cio
canul" a unor articole de popularizare 
sau critice a contribuit la rezolvarea 
diferitelor probleme ale sportului pi- 
teștean. Un alt exemplu ne este ofe
rit de inspectorul metodist prof. N. 
Macovei, care s-a ocupat în special 
de orientarea tehnică a cadrelor de 
specialitate din școli și din asociații 
sportive. Dochița Crețu, salariată a 
U.R.C.C., membru în comisia regio
nală de șah, a muncit cu multă dra
goste pentru dezvoltarea asociației 
sportive „Unirea". In același timp. Do
chița Crețu s-a străduit să populari
zeze șahul în rîndurile maselor de oa
meni ai muncii din Pitești. Trebuie 
arătat că această inimoasă activistă 
sportivă este o valoroasă jucătoare de 
șah, lucru dovedit de cucerirea titlu
lui de campioană regională. Un mare 
sprijin pentru dezvoltarea fotbalului

Vasile Damian, 
In calitatea de 

regionale de

este dat de către tov. 
președinte al U.R.C.C. 
președinte al comisiei _ 
fotbal, el a depus toate străduințele 
pentru a contribui la sporirea numă
rului jucătorilor, la creșterea calitati
vă a meciurilor, la îmbunătățirea ar
bitrajelor, la curmarea actelor de in
disciplină ș. a. Alte exemple de acti
viști care lucrează cu dragoste și con
știinciozitate pentru dezvoltarea miș
cării sportive în regiunea Pitești ne 
sînt oferite de tov. Gh. Cărbunarii, 
președintele comisiei regionale de vo
lei și de tov. Petre Foril, membru în 
comisia regională de șah.

In general, despre consiliul regional 
U.C.F.S. Pitești se poate afirma că 
formează o puternică unitate care ac
tivează intens și în mod organizat. 
Majoritatea membrilor consiliului își 
înțeleg frumoasa misiune și se stră
duiesc să-și ducă la îndeplinire sarci
nile și angajamentele.

INTRE MEMBRII ASOCIAȚIEI 
SPORTIVE
• — De cind te-au ales în colectiv 
văd că ții batista înnodată,..

— Vreau să-i aduc aminte tovară
șului. Mdt'ărcscu că e președinte iar 
eu să-l întreb ce sarcini am...

veți întreba pe bună dreptate, totuși de 
ce activitatea sportivă se rezuma la 
echipa de fotbal și la cei cîțiva boxeri? 
lată acum și cauzele...

Activitatea sportivă a asociației 
,Textila" nu se poate dezvolta atita 
timp cît este lăsată pe umerii unui 
singur om, șeful de sector Bernard 
Schulman, sau atita timp cît președin
tele asociației Ion Morărescu este nre- 
ședinte doar cu... numele. Și, atîta timp

„Să întîmpinăm 
de 

cale de 
răspund de munca sportivă au neglijat 
pînă și strîngerea cotizației sportive. 
Din cei 6000 lei cît trebuia să se strin
gs pe trim. I s-a realizat numai 1400. 
Deci doar un procentaj de 23%.

Comentariile sînt de prisos. Socotim 
că o vină serioasă o poartă și U.C.F.S. 
raional Buhuși, care n-a luat măsuri 
din timp pentru îndreptarea situației. 
Consiliul raional U.C.F.S. s-a complă
cut în această situație și a prezentat 
faptele organelor superioare în culori 
trandafirii.

Este de datoria U.C.F.S. regional 
Bacău să ia măsuri urgente pentru 
curmarea acestei situații, prin reorga
nizarea asociației, prin promovarea în 
consiliul asociației a unor oameni com
petent care să asigure celor 2000 de 
membri U.C.F.S. condiții optime pen
tru practicarea sportului.

„1 Mai“. 
handbal sînt și ele 

a se destrăma. Cei ce

VICTOR MI HU-corespondent

C.

Sin toate sporturile
O NOUA COMPETIȚIE DE CICLISM
Clubul sportiv Vii c tor ba organizează 

mîine o nouă competiție de ciclism deschi
să tuturor categoriilor de alergători. Star
tul se dă de la km 7 de pe șoseaua Buftea, 
ÎRcepînd de la ora 8.
REUNIUNEA DE BOX A CLUBULUI 

RECOLTA
Clubul sportiv Recolta din București 

organizează astăzi cu începere de la ora 
1B.30 Ln sala Recolta (Șoseaua Iancului 
bt. 130) o reuniune de box în cinstea 
^Zilei internaționale a copilului”. Din 
Bsiigram desprindem următoarele înțîl- 
nfri: C. Moreanu — Gheor^he Constan- 
tfaă, Gh. Iile — D Mihai, p. ioanițescn— 
N. Aijlemei, I. Radulescu — V. Spulbere.
DE LA FEDERAȚIA ROMINA DE HAL

TERE
Biroul federației romîne de haltere, 

Miî.nd în discuție în ședința sa din 
M mai abaterile săvîrșite de cîțiva hal- 
tercfill (încălcarea disciplinei sportive 

a regulilor de conduită morală) a 
decis. 1. suspendarea pe timp de trei 
Mini a halterofilului tuisias Ionescu (A. S. 
Itettgrafia Buc.); 2. sancționarea cu aver_ 
ttani nt scris a halterofililor Ion Panait 
(Victoria B>uc.) și Nicolae Bălcăceanu 
(Chimia Făgăraș).

Campionatul echipelor masculine de 
volei din categoria B este deosebit 
de disputat. Aproape fiecare etapă a 
adus rezultate- surprinzătoare și noi 
lideri îfi cele două clasamente. Iată 
cîteva exemple : Politehnica Orașul 
Stalin, liderul primei serii, a pierdut 
duminică cu 3—2 la Suceava, în fața 
ultimei clasate, în timp ce Știința Ti
mișoara a fost învinsă de Șoimii — 
și a cedat primul loc în serie forma
ției din Petroșani.

Voința Suceava este la a doua vic
torie, obținută în retur și echipa do
vedește ' 
mă tot mai bună. Grecii și Șein au 
fost cei mai buni jucători ai învingă
torilor, " " .......... . ~ .
s-au remarcat din echipa învins,ă.

La Ploești, Voința Bacău a întrecut 
Tară drept de apel (3—0) echipa lo
cală Aiîrul Negru. Băcăuanii au fost 
net superiori. Glienade, Gură și Ena- 
'■he S-au evidențiat prin jocul lor de 
bună calitate.

Șoimii Orașul Dr. Petru Groza și-a 
luat revanșa după înfrîngerea suferită 
în prima parte a campionatului. Ia 
Știința Timișoara, întreeîn-d formația 
studențească cu 3—2, după o partidă 
foarte disputată. Echipa Șoimii a jucat 
foarte bine. S-au remarcat Sîrbu. Po
pescu și Alexandrescit (Șoimii), Kobte 
și Kozonics (Știința).

Iată rezultatele tehnice si clasamen
tele celor două serii*

SDRIA T
Voința Suceava—Politehnica Orașul

din ce în ce mai mult o for-

în timp ce Bahici și Papuc

Sl-al^ț 3—2 (8—15, 15—11, 14—16, 15—11, 
15—-91); Jiul Craiova—Feroviarul Cons
tanța 3—1' (17—15, 15—12. 9—15, 15—9);
C.S.A. Marina Constanța—Știința Gajați 
.3—0; Aurul Negru Ploești—Voința Ba
cău 0—3 (9—15, 12—15, fi—15).
1. Politehnica Or. Stalin
2. Voința Bacău
3. C.S.A. Marina Constanța
4. Știința Galați
5. Feroviarul Constanța
6. Aurul Negru Ploești
7. Jiul Craiova
8. Voftnța Suceava

SERIA A Il-a

Utilajul Petroșani—Dinamo Oradea 3—1 
(15—9, 9—15, 15—14, 15—10); Șoimii Ora
șul Dr. Petru Groza—Știința Timișoara 
3—2 (1'5—8, 15—10,_ 10—15, 11—15, 15—12): 

..  ~ C, Arad 
15—6, 14—16, 5—15, 15—7);

1« 7 3 27:16 
9 a3:17
4
4
5
5
7
8

io 
io 
io

17 
16
18
16
15

22:20 
22:21
21:19
20:23 15
18:23 Î3
14:27 12

. ie—îs, .
Casa Ofițerilor Timișoara—I.
3—2 (15—7, 15—6 114-—16. 5—1,, xu—ir, 
C. S. Rîmnicu Vilcea—-Dinamo Tg. Mu
reș 3—1 (15—3, 15—13, — - — —
1. Utilajul Petroșani
2. Știința Timișoara
3. Dinamo Oradea
4. I. C. Arad
5. Șoimii Or. Dr. P. Groza
6. C.S. Rîmnicu Viiieea
7. Dinamo Tg. Mureș

8. Casa Ofițerilor Tim.

13—15, 20—13).
10 8 2 25:14
10 7 3 27:15
10 6 4 24:18
10 6 4
10 4 6
10 3 7
10 3 7
10 3 7

In Capitală
AZI

I ■

24:22
1«:24
17:24
17:24
16:27

io
17
16
16
14
13
13
13

BOX: Sala Recolta (șoseaua tancu
lui nr. 130), ora 19,30: reuniune de 
box organizată de asociația Recolta.

NATAȚIE: Ștrandul
ora 17,30 : concurs de verificare 
tului R.P.R.

Tineretului, 
a lo-

HALTERE: Sala Floreasca I, 
ora 9,30 și de la 16,30 : finalele 
pionatelor republicane individuale.

de la
cam-

• La jocurile de azi de pe Stadio
nul Republicii (R. P. Polonă — R.D.G. 
rugbi și Dinamo — Farul fotbal) sînt 
valabile biletele cti seria 28 „Stadio
nul R.P.R". Locurile sînt numerotate. 
An acces următoarele carnete U.C.F.S. : 
roșii și albastre in piele la tribuna I, 
sectorul B ; albastre dermatin, gri de 
maeștri ai sportului la fotbal și rugbi 
și de membri ai comisiilor și colegii
lor federațiilor de fotbal și rugbi, de 
antrenori și arbitri de fotbal și rugbi 
în dermatin, eliberate de U.C.F.S. oraș 
București la tribuna I în loji ; carne- 

în dermatin însoțite de de- 
acces Ia tribuna rezervată 
fără delegații în loji ia

București 
tele verzi 
legații au 
ziariștilor, 
tribuna I.

• La jocurile de duminică 
Stadionul „23 August" (R. 
mînă — R. CI__’___ ”
Rapid — Petrolul fotbal) sînt vala
bile biletele cu seria 27 „Stadionul 23 
August". Locurile sint numerotate. Sînt 
valabile carnetele U.C.F.S. indicate 
mai sus (roșii și albastre în piele la 
sectorul 0, verzi cu delegații la masa 
presei din sectorul 0. iar celelalte 
sectoarele I și 46 tribuna I).

de pe 
P. R«- 

Cehoslovacă rugbi

• Biletele pentru azi și mîine 
fost puse în vînzare la casele 
nuite.

si

in

au
obiș-

Loto 
conti-

• Pe ambele stadioane, I. S. 
Pronosport va acorda — în 
nuare -- premii, prin tragere la sorți, 
spectatorilor care vor fi găsiți la locu
rile indicate pe biletele de intrarft.

FOTBAL: Stadionul Republicii, ora 
17,30: Dinamo București — Farul 
Constanța (cat. A).

ATLETISM : Stadionul Republicii, 
de la ora 19,00: campionatul pe e- 
chipe al Capitalei.

VOLEI ; Teren Dinamo, de fa ora 
16,30: M.S.P. (R.
Bănghe Phenian
Berlin — Gwardia Varșovia (mase.) • 
Dinamo București 
(mase).

P. Chineză) —
(mase.) ; Dinamo

Ruda Hvezda

MÎINE

șoseatta Bncii- 
ora 8: concurs

OICLISM : Km. 7
rești — Buftea, de la 
deschis tuturor categoriilor de alergă-

in ultima vreme, în satele raionului 
Orăștie au fost amenajate noi terenuri 
simple. Astfel, în satul Tărtăria, 
membrii asociației sportive „Mureșul" 
au amenajat un teren de fotbal și 
unul de volei. In comuna Vinerea, 
membrii asociației sportive „Recolta" 
au amenajat și ei ttn teren de volei 
și unul de fotbal. (Gh. Balogh, coresp.)

★

La cixiperativa „Tehnolenin" din 
Botoșani se desfășoară o vie activi
tate sportivă. Membrii asociației Vo
ința participă cu multă însuflețire la 
diferite concursuri, obținînd rezultate 
frumoase. De curînd 60 de membri ai 
asociației de la această unitate de 
muncă s-au întrecut în cadrul con
cursului organizat pentru obținerea 
insignei „Cel mai bun sportiv din 10". 
(Adi Abramovici, coresp.).

★
In aceste zile U.C.F.S. din raionul 

Tg. Mureș organizează campionate la 
atletism, fotbal și volei, Ia care partici
pă 232 echipe din 58 de sate și comu-

ne ale raionului, la întreceri au fost 
angrenați peste 5000 țărani muncitori. 
(I. Păuș, coreșp.).

★

Consiliul raional U.C.F.S. Tîrgoviște 
a inițiat o amplă competiție pentru 
sportivii de la sate dotată cu „Cupa 
Sfatului Popular Comunal". Compe 
tiția organizată pe patru centre de 
comună a angrenat un număr de 33 
asociații sportive sătești. întrecerile 
se desfășoară ia următoarele ramuri 
sportive: oină, volei, fotbal, șah- 
(Miști Avanu, coresp.),

★
Asociația sportivă Voința din Buz 

acordă o mare atenție întrecerilor di 
cadrut Spartachiadei de vară a tine
retului. Pentru a angrena un număr 
cît mai mare de cooperatori, asociația 
sportivă organizează întrecerile pri
mei faze în două etape, după cum ur
mează : etapa I va reuni pe sporti
vii cooperativelor meșteșugărești, iar 
cea de a doua pe sportivii diferitelor 
asociații Voința (M. Dumitru, coresp).

București— G.S.M. Rădăuți (camp, re
publican).

NATAȚIE : Ștrandul Tineretului, de 
la ora 10: concurs de verificare a 
lotului R.P.R. ; ora 12 : Dinâmo Bucu
rești — G. S. l'g. Mureș (polo cat. A).

HALTERE: Sala Floreasca I, de 
la ora 9,30 : finalele campionatelor 
republicane individuale.

FOTBAL: Stadionul ,23 August", 
ora 17,30: Rapid București — Petro
lul Ploești (cat. A). Teren Pompierul 
(Obor), ora 9: Dinamo 9 Miliție — 
S.N.M. Constanța (cat C) ; ora 10,45: 
A. S. Pompierul — Poiana CJmpina 
(cat. B) ; ora t7: Cetatea Bucur — 
Oltul Tr. Măgurele (cat. C).

ATLETISM : Stadionul Republicii, 
de la ora 9,30: campionatul pe e- 

chipe al Capitalei.

RUGBI : Categoria B, seria I : Si
rena — Metalul M.I.G. (teren Tinere
tului, ora II); seria a H-a: Aeronau
tica — Petrolul Ploești (teren Tinere
tului III, ora II); Petrol Chimie — 
Zimbrul Tecuci (teren 
ora 9,30).

HOCHEI PE IARBA: 
dionul 23 August, ora

Tineretului II,

Teren Iii. Sta
ll); Victoria

VOLEI: Teren Dinamo, de la ora 
9,30 : Dinamo Berlin — Gwardia Var
șovia (fem.) ; M.S.P. (R. P. Chi
neză) — Spartak Sofia (mase.) ; de 
la ora 10,30: Dozsa Budapesta —• 
Dinamo Berlin (mase.) ; Dinamo Mos
cova — Dinamo București (mase.).

In țară
RUGBI : Categoria B, seria I: 

C.S.A. Ploești — Dinamo Miliția; 
S.N.M. Constanța — Meteorul; Pe
trolul Pitești •— Cetatea Bucur; se
ria a ll-a : Laminorul Roman — Pro
gresul Galați; Unirea Brăila — C.F.R. 
Buzău ; Știința Galați — Cimentul 
Medgidia • seria a IIl-a : Minerul Lu- 
peni — C.F.R. Cluj; C.S.A. Sibiu — 
Utilajul Petroșani; Chimica Tîrnă- 
veni — Corvinul Hunedoara; Știința 
Petroșani — Olimpia Orașul Stalin.

VOLEI : Campionatul categoriei B, 
seria I: Aurul Negru Ploești — Vo
ința Suceava ; Voința Bacău — C.S.A. 
Marina Constanța; Știința Galați —• 
Jiul Craiova ; Feroviarul Constanța — 
Politehnica Or. Stalin; seria a ll-a: 
C. S. Rm. Vîlcea — Utilajul Petro
șani ; Dinamo Tg. Mureș — Casa 
Ofițerilor Timișoara; I. C. Arad — 
Șoimii Orașul Dr. Petru Groza; Ști
ința Timișoara — Dinamo Oradea.



Un campionat
al tinereții

în

lui
u-

Frumoasă, pasionantă, a fost dispu
ta gimnaștilor în cadrul campionatu
lui republican individual din acest an! 
Intrebuințiiid un termen obișnuit î“ 
jocurile sportive, am putea spune că 
„scorul" a fost favorabil cînd 
Stanciu, cînd lui Tohăneanu, iar 
neori a surîs chiar lui Costache 
Gheorghiu și lui Ștefan Hărgălaș. Fi
rește, din această luptă pentru întîie- 
tate a rezultat un frumos spectacol 
sportiv, urmărit cu multă atenție de 
către spectatori.

Titlul de campion al țării, pe care 
îl deținea Costache Gheorghiu, a fost 
cucerit de Gheorghe Stanciu, repre
zentantul asociației Metalul Cluj. Tî- 
nărul gimnast din Cluj s-a impus mai 
ales în ziua a doua a campionatului, 
cînd s-a lucrat cu exercițiile liber 
alese, Cu o pregătire la fel de bună 
la toate aparatele, Gh. Stanciu a ob
ținut note mari, reușind să ajungă și 
să depășească ușorul avans pe care 
îl avea (după „impuse") 
neanu.

Bine s-au comportat în 
Gh. Tohăneanu, Costache 
Ștefan Hărgălaș, Nicolae Gliga și Va- 
sile Temeși. Ei au fost prezenți în 
lupta pentru cucerirea titlurilor la a- 
parate, reușind —- deseori — să exe
cute exercițiile aproape perfect.

Privit în ansamblu, nivelul la care

Gh. Tohă-

concurs și 
Gheorghiu,

Costache Gheorghiu (Dinamo) s-a clasat pe locul 
TV în întrecerile campionatului din acest an. Iată-l 
lucrînd la paralele, aparat la care a obținut 
tocul II.

,Omul-amfibie"... spitalizat/

Ați auzit de existența „omului-am- 
fibie"? Aceasta este porecla înotătoru
lui profesionist francez Louis Lour
met, care și-a propus să bată toate 
recordurile posibile de mare fond, tra
versări de lacuri, canale, ba (zice el) 
chiar de mări și... oceane. Deocamdată 
„omul-amfibie" se află în turneu în 
Canada, unde înoată — in cadrul u- 
nor acțiuni publicitare — de-a lungul 
diverselor fluvii din această țară. Cea 
mai recentă „ispravă" a sa este 'par
curgerea distanței dintre orașele Mont
real și Quebec (240 km.) in apa flu
viului St. Laurențiu.

Dificultatea acestui traseu nu consta 
numai în numărul mare de kilometri. 
Lourmet avea de suportat și tempera
tura foarte scăzută a apei, aproape 
glacială. Cu caznă mare, „omul-arn- 
fibie" a ajuns totuși la destinație. Se 
spune că un merit important revine 
soției sale care din barcă îi irimi- 
tea mereu semnale încurajatoare, ba 
chiar plonja uneori în apă pentru a 
da curaj soțului ei, aproape înghe
țat... Amănunte „colorate" care au um
plut coloanele presei canadiene în 
goană după senzațional.

Mai important ni șe pare însă re- 

s-au desfășurat întrecerile masculine 
poate fi apreciat ca satisfăcător. A- 
ceasta ținînd seama că în gimnastica 
noastră masculină s-a produs o schim
bare generală, de întinerire a loturilor 
de fruntași. Dintre cei 18 concurenți, 
numai unul — Ludovic Lakatoș — are 
„state de serviciu" mai vechi; în rest 
sînt numai tineri. Or, cum gimnastica 
este unul din sporturile în care mă
iestria se atinge destul de anevoios, 
ne putem declara mulțumiți cu ceea ce 
au prezentat finaliștii, campionatului 
republican.

Îmbucurător este și faptul că tocmai 
la acele aparate la care nivelul gim
nasticii noastre era mai scăzut au în
ceput să se producă schimbări în bine 
Astfel, este cunoscut că la cal cu mi
nere noi am fost mai întotdeauna de
ficitari. Acum, la cal cu minere, la 
exercițiile impuse au fost numai două, 
trei repetări. Aceasta dovedește că 
noua generație de gimnaști fruntași 
este hotărîtă să se prezinte la fel de 
bine la toate aparatele, că nu mai 
vrea să aibă aparate „bune" și apara
te „slabe". Aceasta este foarte bine. 
Dar, se pare — cel puțin așa rezultă 
din evoluția din campionat — că se 
tinde către canalizarea întregii munci 
spre acele aparate care nu mergeau, 
în dauna celorlalte. Și aceasta nu mai 
este bine. De aceea, recomandăm an

trenorilor să-și îndrepte 
atenția în egală măsură 
și spre bară (la care — 
mai ales la „impus" — 
comportările au fost foar
te slabe), sol și paralele. 

O ultimă remarcă. La 
ediția de anul acesta a 
campionatului au fost in
vitați 18 sportivi — pc 
baza rezultatelor obținute 
în etapele anterioare și a 
valorii lor. Dintre aceș
tia, 2 au fost din Cluj, 
4 de la C.S.U. Bucu
rești și 12 de la Dinamo 
București. Este mulțumi
toare această prezență ? 
indiscutabil, nu! Oare 
numai la. Dinamo Bucu
rești și, într-o oarecare 
măsură, la C.S.U. se face 
gimnastică de performan
ță ? Unde sînt reprezen
tanții Reșiței, ai Aradu
lui, ai Timișoarei ? Răs
punsul trebuie dat de co
misiile regionale respec
tive, dar și federația are 
un cuvînt de spus.

Foto : B. Ciobanii e. m.

zultaiul final al cursei lui Lourmet. 
Sleit complet de puteri, la finiș el a 
trebuit să fie literalmente pescuit din 
apă. „Omul-amfibie" era învinețit de 
frig și delira. A fost transportat ime
diat la spital...

Șarlatanii presei sportive

Iată ce se poate citi în unul din 
ultimele numere ale revistei america
ne de atletism ,Track and field news": 
„Atențiune! Trimiieți-ne lista celor 
mai bune performanțe ale dvs. la să
ritura în înălțime și lungime, arunca
rea greutății și alergarea pe 100 și 
880 yarzi. Pe baza aoestor rezultate, 
vă vom comunica analiza exactă a 
posibilităților dvs. sportive și reco
mandași pentru alegerea specialității 
atletice..."

Specialiștii revistei transoceanice 
trebuie să fie, intr-adevăr, cu totul 
remarcabili dacă pot dirija activita
tea unui sportiv numai pe baza lec
turii 
nare 
nilor, 
datei 
prezicerea 
fapt, însă, anunțul din 
field news"

citorva cifre... Este aci o asemă- 
izbitoare cu practicile șarlata- 
așa-zișii astrologi, care pe baza 
de naștere promit clienților lor 

exactă a... viitorului. De 
„Track and

nu poate fi pe deplin în-

Pe cea mai înaltă treaptă a atletismului... 
Vasili Kuznețov, din nou recordmanul celor zece

S-a împlinit exact un an din ziua in 
care o telegramă a Agenției TASS a 
comunicat că în cadrul unui concurs 
desfășurat pe stadionul din Nalcik, ex
celentul atlet sovietic Vasili Kuznețov 
a reușit să-și înscrie numele pe ta
bela recordmanilor lumii, întrecind re
cordul mondial al negrului american 
Rafer Johnson în atît de complexa 
probă a decatlonului, totalizînd un 
punctaj de peste 8.000 p.

Rezultatul lui Kuznețov a stîrnit o 
adevărată senzație în lumea atletismu
lui, deoarece — pe de o parte recordul 
lui Johnson era considerat foarte greu 
de atins, și pe de altă parte, deoarece 
cu cele 8.014 p realizate de atletul so
vietic o nouă „graniță" fusese depă
șită.

După cîteva luni, în cadrul memo
rabilului meci U.R.S.S. — S.U.A. de 
la Moscova, Johnson a reintrat în po
sesia recordului mondial, obținînd 
8.302 p. Evoluția sa în capitala Uniu- 
unii Sovietice, în condițiile excepțio
nale de concurs oferite de minunatul 
stadion V. I. Lenin din parcul Lujniki, 
și întrecerea directă cu Vasili Kuzne
țov i-a îngăduit să realizeze acest re
zultat cu: 10,6 sec. (1.080 p) pe 100 
m; 7,17 m (842 p) la lungime; 14,69m 
(842 p) la greutate; 1,80 m (770 p) 
la înălțime; 48,2 sec (995 p) la 400 m 
(total de puncte după prima zi: 4.529) 
și 14,9 sec (840 p) la 110 m garduri; 
49,06 m (915 p) la disc; 3,95 in (720 
p) la prjină; 72,59 m (1.068 p) la 
suliță; 5:05,6 (226 p) la 1.500 m.

Pînă la sfîrșitul sezonului 1958 Va
sili Kuznețov a mai participat la cîteva 
concursuri de decatlon, a devenit pen
tru a doua oară campion al Europei 
cîștigînd acest titlu la Stockholm după 
ce-1 cîștigase și pe cel de la Berna, 
rar în toamnă a reușit cu 8.042 p un 
nou record al continentului nostru. 
Sezonul 1958 a arătat cît se poate de 
clar că Vasili Kuznețov nu și-a spus 
încă ultimul cuvînt...

Turneul de șah al candidatelor

Zvorîkina Nedelkovici 
continuă să fie la egalitate

SOFIA 22 (prin telefon). — Rundele 
a XII I-a și a XlV-a ale turneului can
didatelor n-au adus mult așteptata 
clarificare în cursa pentru primul loc, 
la care participă Zvorîkina și Nedel
kovici. Cele două fruntașe au între
rupt partidele susținute, dar se pare 
că situația Zvorîkinei este mai bună. 
Ea deține avantaj la Todorova și o 
poziție aproximativ egală la Borisenko, 
în timp de Nedelkovici a întrerupt în 
dezavantaj cu Eretova și într-o poziție 
ceva mai bună cu Pogoreviei.

După o serie de patru înfrîngeri 
consecutive, fosta campioană a lumii 
Olga Rubțova a învins-o pe Rinder. 
Lazarevici a cîștigat la Rootare iar 
partida Karakas--Keller a fost remiză, 
hi runda a XlV-a s-au încheiat de 
asemenea doar trei partide. Volpert a 
cîștigat la Todorova, Rootare la Ereto
va și Karakas la Huguet. Celelalte 
întîlniri s-au întrerupt. Astfel, înaintea 

cere-anexați la 
dolar 1..."

țeles decît dacă se citește și ultimul 
rînd: „Nu uitați să 
rea dvs. suma de 1

Foarte explicit...

Pentru paza vedetei

In Turul ciclistÎnaintea startului
al Italiei, patronul cunoscutului aler
gător Ercole Baldini, fabricantul 
Borghi, a anunțat că angajatul său 
este atît de solicitat de admiratoare 
incit participarea sa în cursă este o 
adevărată problemă. Cică este sufi
cient ca silueta lui Baldini să apară 
la un viraj al șoselei pentru ca gru
puri de „suportere" ale asului italian 
să-i ațină calea încercind să-l opreas
că în mijlocul lor... De aceea Borghi 
a anunțat că se gindește serios să 
însoțească pe Baldini în cursă cu o 
mașină de... pompieri, care la fiecare 
„atac" neprevăzut al admiratoarelor 
vedetei să -facă uz de furtunul cu apă!

Bineînțeles toată povestea aceasta, 
dezbătută cu lux de amănunte în pre
sa italiană, n-a fost decît o manevră 
a lui Borghi în scop de a face re
clamă ciclistului său și sie însuși.

(După „Soviețki Sport")

Antrenîndu-se cu o sîrguință deose
bita, Kuznețov a participat la mai 
multe concursuri de sală obținînd, în 
primele luni ale acestui an, o serie de 
rezultate remarcabile care vesteau ex
cepționalul rezultat pe care l-a și în
registrat la sfîrșitul săptămînii trecute,

Johnson, cei maiV. Kuznețov și K.
buni deoatloniști ai lumii

exact după un an de la primul său 
record mondial. Prima probă, cursa de 
100 m s-a încheiat cti rezultatul de 
10,7 sec (1.034 p). Sărind 7,35 m la 
lungime (906 p) Kuznețov l-a și între
cut cu 18 p pe Johnson. După arunca
rea greutății (14.68 m — 841 p) Knz- 
nețov mai păstrează un avantaj de 17 
p; avantaj pe care-1 majorează la 133 
p după săritura în înălțime în care 
el a obținut 1,89 m (886 p), Ulti
ma probă a primei zile de con
curs, cursa de 400 m a fost încheiată 
de Kuznețov în 49,2 sec (908 p), timp 
mai slab decît cel realizat de Johnson 
în decatlonul său-record. Totuși, la 
jumătatea concursului Kuznețov păs
trează un avantaj substanțial de 46 

reluării partidelor neterminate și a ul
timei runde clasamentul este următo
rul: 1—2. Zvorîkina, Nedelkovici 9 p. 
(2), 3—5. Volpert (1). Rootare, Kel- 
ler-Herman 8 p; 6. Lazarevici 7% (1), 
7—8. Borisenko (2), Karakas 7 p; 9. 
Rmbțova 6 p. (1), 10—11. Pogor ev ici 
(2), Erctova (1) 4‘/2 p., 12. Grasser 

4 p. (1), 13. Rinder 3»/, p. (1), 14. 
Todorova 3 p. (1), 15. Huguet 2 p 
(’)• TOMA HR ISTOV

Din țările care construiesc 
socialismul

Au fost îmbunătățite peste 40 de

recorduri...

In primele patru luni ale acestui an 
sportivii Chinei Populare au îmbună
tățit un sfert din cele 183 recorduri 
ale tării.

Printre rezultatele sportivilor chi
nezi se numără trei recorduri mon
diale : două la haltere și unul la tir. 
După cum se știe Cen Tzin-kaii a a- 
runcat 148 kg. în limitele categoriei 
semiușoare, Huan Tzean-hoi a aruncat 
la categoria ușoară 158,5 kg. iar Cian 
Huan a reușit 567 p. la proba de 
pistol precizie.

Au fost ameliorate toate recordu
rile la patinaj viteză, 10 din cele 28 
înregistrate la haltere, 11 din 25 la 
natație. Atleții, deși au început de cu- 
rînd activitatea competițională și nu 
au atins încă forma maximă, au sta
bilit pînă acum 5 recorduri.

Cei mai tineri recordmani sînt pa
tinatorul Van Tzin-hii și înotătoarea 
Liu lui-sen, ambii în vîrstă de 17 ani. 
Cu 30 de ani mai mult are halterofilul 
Cian Huan-tzin ceea ce nu l-a împie
dicat să îmbunătățească recordul 
la împins în limitele categoriei grea.

Ritmul vertiginos în care sînt 
ameliorate recordurile R.P. Chineze 
vorbesc despre dezvoltarea continuă 

mișcării de cultură fizică și sport 
marea țară asiatică.

a 
în

Starturile atlețiior coreeni

dez- 
Anul

Atletismul a cunoscut o mare 
voltare în R.P.D. Coreeană, 
trecut atleții acestei țări au stabilit 
18 recorduri. După încheierea sezo
nului de vară ei nu au întrerupt pre
gătirile, continuînd antrenamentele în 
tot cursul iernii. Recent, pe noul 

p, care s-au dovedit a fi hotăritoare în 
realizarea marelui său succes.

In ziua a doua a concursului, la 
110 m garduri Kuznețov a realizat 14,7 
sec (894 p), ceea ce i-a mărit din nou 
avantajul, de data aceasta la 100 p. 
Avantajul a fost majorat după arun
carea discului (49,94 m—950 p) la 135 
p și i-au mai fost adăogate încă 139 
p după cea de a VIII-a probă, săritura 
cu prăjina (4,20 m — 855 p). In pen
ultima probă, aruncarea suliței, Kuz
nețov a realizat 65,06 m (852 p) în 
timp ce Johnson obținuse 72,59. Se ve
dea însă clar că recordul atletului a- 
merican nu mai avea să reziste decît 
4—5 minute, adică atît cît îi trebuia 
lui Kuznețov să parcurgă distanța de 
1.500 m cît măsoară ultima proba. 
Pentru a putea întrece recordul, chiar 
cu un singur punct, Kuznețov trebuia 
să realizeze 5:14,2, rezultat, de care 
evident, era perfect capabil. Și într- 
adevăr susținut din răsputeri de spec
tatorii tnoscoviți și de tovarășii săi de 
sport, deși foarte obosit, Vasili Kuzne
țov a găsit serioase resurse pentru a 
realiza un timp cu mult mai bun de
cît avea nevoie: 5:04,6 (232 p). Deci: 
nou record mondial!...

lată acum cum a evoluat recordul 
lumii la decatlon :
6.2<6 
6.719 
6.590 
7.375 
7.21» 
7 444 Bob Mathias (SUA) ' 29—30 6.1950
7.829 Bob Mathias (SUA) 1—2.7.1952
7 887 Bob Mathias (SUA) 25—36.7 1952 
7.985 Rafer Johnson (SUA) 16—11.6.1955 
8.014 VaisUi Kuznețov (URSS) 17— 1S.5.1958 
8.392 Rafer Johnson (SUA) 27—28 7.1958 
8.357 Vasili Kuznețov (URSS) 16—17 5.1’959 

(Aceste recorduri au fost calculate 
după actuala tabelă internațională de 
punctaj, oficializată de I.A.A.F. în 19.12)

Și acum, o vedere de ansamblu asu
pra rezultatelor înregistrate de Kuzne
țov cu ocazia ultimelor sale șase re
corduri la decatlon : 

Paavo Yrjlila (Fini.) 
Akilles JSrvinen (Fini.) 
James Bausch (SUA) 
Glenn Morris (SUA) 
Glenn Morris (SUA)

17-

1

6-7.7.1954 3-4.7.1956 14-15 8.1956
11,0 10,7 10,7
6,71 7.16 7,10

13,70 14,51 13,71
T.8O 1,83 1,75
51,0 49,6 50.8
15,4 15,4 14,4

49,85 46,86 49,21
3,90 4,10 3,90

60,62 59,61 64.98
4:54,4 5:02,4 5:11.0
7.292 p 7.688 p 7.728 p

-18.5.1956 8-9.11495* 16-17.5.1959
11,0 10,8 10,7
7,30 7,11 7,35

W,49 14,63 14,68
1,75 1,81 1,89
49,1 49,7 49,2
IM, 5 14,7 14,7

47,05 48,14 49,94
4,00 4,10 4,20

66.16 67,55 65,06
4:50,0 5:08,0 5:»4,6
8.014 p 8.042 p «.357 p

ROMEO VILARA

stadion din Phenian a avut loc inau
gurarea sezonului atletic de vară. In 
ciuda unei piste moi sportivii au reușit 
o serie de performanțe bune, stabilind 
8 noi recorduri ale țării. Astfel, tînăra 
Sin Kim Dam a alergat 800 m în. 
2: 17,1. Ea a început să practice atlei 
tismul cu un an în urmă, încheinij 
sezonul trecut cu 2:26,0 pe 800 nu 
Acum tînăra atletă a coborît dintr-o 
dată aproape cu 10 secunde sub 
vechea sa performanță.

Muncitorul metalurgist Ri Hi Cian 
a sărit 6,92 m în lungime iar Toi 
Cian Rin a alergat 11,0 sec. pe 100 m.

întrecerile au arătat că atleții co
reeni s-au pregătit temeinic pentru 
actualul sezo"

Noi construcții sportive în Bulgaria

populară

participă cu en- 
de construcții și 

care se desfășoară 
Pretutindeni răsar 
săli de șport, cele

Tineretul bulgar 
tuziasm la munca 
amenajări sportive 
în întreaga țară, 
stadioane, terenuri, 
mai multe fiind construite cu aportul 
direct al tineretului, prin muncă ob
ștească. Numai în anul 1958 tineretul 
bulgar a amenajat 1548 terenuri de 
sport, 360 porticuri de gimnastică, 
185 terenuri de sport, 16 case 
cultură fizică, 60 bazine de 
139 piste de atletism.

Numeroase amenajări sportive 
fac în capitala țării. In următorii doț 
ani Sofia va avea 4 noi stadioane^ 
39 terenuri de fotbal, 145 de voie» 
20 de tenis, 11 bazine de înot, 16' 
piste de atletism.

de 
înot.

SHk



MII NE LA LUCERNA

ÎNCEP campionatele europene de box
Lucerna 22 (prin telefon)
Lotul pugiliștilor romîni a sosit joi 

seara în localitate, după o călătorie o- 
bosîtoare și a fost cantonat la hotelul 
„Dreikoenige". Frumosul oraș elvețian, 
așezat lîngă „Lacul celor 4 cantoane" 
este pregătit să găzduiască cea mai 
importantă confruntare a boxerilor a- 
matori din Europa. Cererile de bilete 
depășesc cu mult capacitatea sălii 
„Festhalle Allmend" (7000 locuri) — 
unde vor avea loc meciurile — mai 
cu seamă că în prezent, orașul este vi
zitat de numeroși turiști străini. Această 
ediție a campionatelor europene de 
box amator va începe duminică la a- 
miază. Participă 208 pugiliști din 27 
țări afiliate la A.I.B.A. La Lucerna au 
sosit majoritatea boxerilor care vor 
susține mîine primele întîlniri. De-a

Floretiștii de ia C. C.A. pe primul loc în turul 
categoriei A

PLOEȘTI 22 (Prin telefon). In sala 
„Petrolul" din localitate, joi dimi
neață au început întrecerile turului 
campionatului categoriei A de scrimă 
pe echipe, la floretă bărbați și floretă 
femei. In primele două zile și-au dis
putat întîietatea floretiștii. Cea mai 
bună s-a dovedit formația militarilor 
buoureșteni, alcătuită din losif Zi- 
lahi, Sorin Poenaru, Gheorghe Matei 
și Constantin Paisie, care a cîștigat 
toate cele șapte întîlniri susținute. 
Meritorie este și performanța repre
zentanților clubului Petrolul Ploești, 
care au obținut locul al doilea, înaintea 
unor echipe mai rutinate ca Progresul 
București, Știința Tg. Mureș sau Pro
gresul Cluj.

Iată rezultatele înregistrate: 1. 
C.C.A.; 14—2 cu C.S. Oradea; 14—2 
cu Voința Cărei; 14—2 cu Progresul 
Cluj; 13—3 cu Petrolul Ploești; 13—3 
cu Știința Tg. Mureș; 9—7 cu Pro
gresul București; 16—0 cu Dinamo
Cluj. 2 PETROLUL PLOEȘTI : 14—2 
cu C.S. Oradea, 15—1 cu Voința Că
rei, 11—5 cu Știința Tg. Mureș, 12—2 
cu Dinamo Cluj, 3. ȘTIINȚA TG. MU
REȘ : 10—6 cu C.S. Oradea, 14—2 cu_ 
Voința Cărei, 12—4 cu Progresul 
Cluj, 9—7 cu Dinamo Cluj. 4. PRO
GRESUL BUCUREȘTI : 9—7 cu C.S. 
Oradea, 13—3 cu Voința Cărei, 13—3 
cu Progresul Cluj, 9—7 cu Petrolul
r- ' ——------ ----------------------

Rezultatele întilnirii de lupte 
clasice R. S. S. Armeană-R. P. Romînă

Așa cum am anunțat, reprezentati
va de lupte clasice a R.S.S. Armeană 
a cîștigat întîlnirea cu echipa noastră 
Iată rezultatele: categ. 52 kg: G. Sza- 
bad este învins prin tuș de Agopian. 
Luptătorul nostru a încercat o cen
tură laterală însă adversarul său a 
fost mai tehnic. Categ. 57 kg: I. Cer
nea pierde la puncte întîlnirea cu 
Mnatakanian. Categ. 62 kg: M. 
Schultz cedează la puncte în fața lui 
Kazarian. Multă vreme meciul a fost 
egal. Un rebur al lut Kazarian îi a- 
duce acestuia punctele necesare vic
toriei. Categ. 67 kg: Gh. Dumitru este 
învins la puncte de Vardarian. Categ. 
73 kg : V. Bularca cîștigă prin tuș în 
min. 2 întîlnirea cu Edigarian. Cat. 
79 kg: I. Tăranu cedează la puncte 
în fața lui Acopian. Cat. 87 kg: Gh. 
Popovici face meci egal cu Korci arian 
Cat. grea: I. Radu pierde la puncte 
întîlnirea cu Abramian. Luptătorul 
nostru a dat dovadă de mult curaj; el 
a luptat destul de bine cu un adversar 
de peste 190 kg.

Tenismeni romîni evoluează 
la leningrad

Ieri dimineață a părăsit Capitala, 
plecînd la Leningrad, lotul jucătorilor 
de tenis care va reprezenta țara noas
tră la un turneu internațional. La a- 
ceastă competiție care va avea loc 
între 24—31 mai la Leningrad, vor lua 
parte jucători care n-au împlinit vîrsta 
de 21 ani. Tenisul nostru va fi repre-I 
zentat de Ion Tiriac, Dumitru Viziru, I 
Arcadie Sajti și Mina Ilina. ' 

lungul celor 7 zile de întreceri vor a- 
vea loc 198 meciuri. Finalele sînt pro
gramate pentru duminică 31 mai. Se 
vor disputa două reuniuni în fiecare 
zi, urmînd ca joi participanții să aibă 
o zi de odihnă.

Pugiliștii romîni au efectuat azi 
(n.r. ieri) un ușor antrenament de con
diție fizică, toți nianifestînd o bună 
dispoziție. Antrenamentele sportivilor 
noștri au fost vizionate de amatorii de 
box din Lucerna precum și de specia
liști străini prezenți la aceste campio
nate. Boxerii romîni, în special Negrea 
se bucură aci de atenție. In tabăra 
sportivilor noștri domnește optimismul 
și se așteaptă cu nerăbdare... primul 
sunet de gong. Mîine dimineață (n.r. 
azi) va avea loc prima vizită medicală 
după care se va face tragerea la sorți.

MIRCEA COSTEA

Ploești. 5. DINAMO CLUJ: 10—6 
cu C.S. Oradea, 12—4 cu Voința Că
rei, 14—2, cu Progresul Cluj, 8—8 (vic
torie la tușe) cu Progresul Buc. 6. 
PROGRESUL CLUJ: 9—7 cu C.S. 
Oradea, 8—8 (victorie la tușe) cu 
Voința Cărei. 7. <3.S. Oradea 10—6 
cu Voința Cărei. 8. VOINȚA CĂREI.

întrecerile continuă astăzi și mîine 
cu floreta femei.

„CUPA DIN AM O “ la volei
(Urmare din pag. 1)

Koog (Dinamo), Cen Cio Tan, Li Tîi 
Cien și Mei Kin Kan (M.S.P.).

In urma rezultatelor din seriile pre
liminare, echipele masculine s-au cali
ficat astfel: pentru locurile 1—3: Ruda 
Hvezda Praga, Dinamo Moscova, Di
namo București; pentru locurile 4—6: 
Gwardia Varșovia, Dozsa Budapesta, 
Dinamo Berlin; pentru locurile 7—9: 
Bănghe Phenian, Spartak Sofia, M.S.P. 
(R.P. Chineză).

DINAMO BUCUREȘTI—DINAMO 
BERLIN (f) 3—1 (15—7, 15—11,
11 — 15, 15—9). Bucureștencele puteau 
să cîștige acest meci cu 3—0 dacă nu 
ar fi arătat o inadmisibilă scădere a 
ritmului de joc în setul al treilea, de 
care au profitat jucătoarele de la Dina
mo Berlin. S-au remarcat: Lia Vanea, 
Viorica Herișanu (Dinamo București), 
Ingeborg Kockel, Monika Pieper (Di
namo Berlin).

SPARTAK SOFIA—BĂNGHE PHE
NIAN 3-1 (15—2, 15-9, 5—15,
I"—12). Obosiți în urma partidelor 
disputate, jucătorii de la Bănghe au 
vidat de justețe. Spartak, avînd o e- 
chipă masivă și omogenă, s-a compor- 
tat la fel de bine în atac ca și în apă
rare, obțiriînd o victorie prețioasă. Am 
remarcat pe Iotov, Ghencev (Spar
tak), Pak Ghil Uan, Zăn Zong Ik ---- ...

DINAMO MOSCOVA—GWARDIA 
VARȘOVIA (f) 3—1 (15:3,15:9,
12:15, 15:11). Dinamo Moscova a cu
cerit o victorie mai ușoară decît a- 
rată scorul final. Sportivele de la 
Gwardia au greșit numeroase pase și 
servicii, au tras multe mingi în afara 
terenului și s-au dovedit deficitare'în 
jocul la fileu. învingătoarele au ac
ționat sigur și precis. Din rîndul lor

• LA ZURICH a început turneul 
de șah organizat cu prilejui aniver
sării a 150 de ani de activitate a clu
bului din localitate. Iată tragerea- la 
sorți: 1. Walther (Elveția). 2. Olafs- 
son (Islanda), 5.-Blau (Elveția), 4. 
Diickstein (Austria), 5. Barcza (Unga
ria), 6. Gligorici (Iugoslavia), 7. 
Donner (Olanda), 8. Tal (U.R.S.S.),

Bend (Elveția), 10. Kooper (Elve
ția), 11. Larsen (Danemarca), 12. 
Unzicker (R. F. Germană), 13. Ni- 
vergel! (Elveția), 14. Keres (U.R.S.S.), 
15. Keller (Elveția), 16. Pisher 
(S.U.A.). In prima rundă Gligorici l-a 
învins pe Larsen iar Donner pe Ko
oper. Celelalte partide s-au întrerupt

• IN MECIUL retur din cadrul fi
nalei competiției feminine de baschet 
„Cupa campionilor europeni" Dinamo 
Moscova a întrecut cu scorul de 44— 
34 (23—22) echipa Slavia Sofia. Cum 
in primul meci Slavia ciștigasc la un

început întrecerile campionatului european de baschet
® Reprezentativa U.R.S.S. a învins echipa Franței cu 80—48 (42—25) ®

ISTANBUL, (prin telefon). — In 
ciuda faptului că Intîlnirile desfășurate 
în primele două zile ale campionatu
lui european de baschet s-au încheiat 
la diferențe mari, întrecerile se bucură 
de mare succes și sînt urmărite de 
mulți spectatori (la meciul U.R.S.S.— 
Franța, de pildă, au fost 15.000 de 
spectatori). In aceste două zile de 
dispute a ieșit în evidență categorica 
superioritate a unor formații care — 
prin valoarea lor — au calificarea ca

Actualități 
sportive sovietice

• PE STRĂZILE MOSCOVEI s-a 
desfășurat cea de a 28-a ediție a tra
diționalei competiții cicliste dotată cu 
premiul ziarului „Moskovskaia Prav
da". Această întrecere originală adună 
la start cicliști de felurite speciali
tăți : fondiști, ciclocrosiști, ( .starzi 
etc. Victoria a revenit echipei 
T.S.K.M.O. reprezentată de 5 foarte 
valoroși rutieri: Klevțov, Cijikov, Var- 
gașkin, Nenutov și Kazakov.

• O FOARTE INTERESANTA com
petiție a avut loc recent pe lacul 
Himki. Este vorba de o ștafetă nau
tică organizată de ziarul „Vecernia 
Moskva", la care au luat parte cei 
mai buni vîslași din capitala sovieti
că. Traseul a cuprins patru etape. Pe 
prima parte s-au întrecut (de-a lungul 
a 500 metri) schituri de o persoană 
(femei), ștafeta a fost preluată de 
schif simplu bărbați apoi de schif 
4+1 femei și însfîrșit de schif 8+1 
bărbați.

s-au evidențiat Ludmila Buldakova, 
Alexandra Ciudina, Litia Konovalova.

DOZSA BUDAPESTA —GWARDIA 
VARȘOVIA (m) 3—0 (15:13, 15:11, 
16:14). Echipa din Budapesta a cîști- 
gat totuși, greu acest, meci. Gwardia 
a condus în setul întîi cu 6:3; a fost 
condusă cu 13:6, apoi a egalat la 13. 
dar a pieMut din cauza lipsei de fina
litate. In setul al doilea a condus 
— din nou — cu 10:3 iar în ultimul set 
deși condusă cu 9—1. a avut o reve
nire egalînd la 12, apoi Ia 14, dar în 
final a cedat. S-au evidențiat: Gal
los, Janoszi, Szilagyi (Dozsa), Kiero- 
viez, Karpios (Gwardia).

RUDA HVEZDA—DINAMO MOS-
COVA 3—2 (16—14, 9—15, 18—16, 
4—15, 15—5).

PE SCURT
scor mai mare (63—40), ea își adju
decă cupa la coșaveraj.

• ECHIPELE de tenis de masă ale 
R. Cehoslovace și-au încheiat turneul 
în R. P. Chineză, jucînd la Șanhai cu 
reprezentativele orașului. In ambele 
meciuri victoria a revenit oaspeților: 
5—2 la bărbați și 3—0 la femei.

• IN ZILELE de 14 și 15 iunie va 
avea loc ta Varșovia tradiționalul con
curs internațional de atletism „Memo
rialul Kusocinski". La întreceri au fost 
invitați atleți din U.R.S..S., R. Ceho
slovacă, R. P. Ungară, R. P. Romină, 
R. P. Bulgaria, R. D. Germană, Is
landa, Belgia, Olanda, Franța, Italia, 
R. F. Germană, Grecia, Anglia, Fin
landa, Elveția, Suedia și alte țări.

cu 85—48 (55—21)

și asigurată și care se anunță princi
pale protagoniste în lupta pentru 
cucerirea titlului de campioană și a 
locurilor fruntașe. Este vorba, în pri
mul rînd, de ecliipa Uniunii Sovietice, 
care în meciul cu Franța a jucat ex
celent și a cîștigat la o diferență a- 
preciabilă: 80—48 ( 42—23). Dintre
jucătorii de bază ai echipei (Zubkov, 
Kruminș, Semionov, Valdmanis, Minaș- 
vili, Petrov, Bocikariov, Torban, Kor
neev), cei mai buni au fost Zubkov, 
Valdmanis, Korneev și Torban. Echipa 
Franței, care s-a bizuit mult pe uria
șul Lefevre (2,20) a fost condusă în 
permanență și nu a făcut față atacu
rilor impetuoase ale baschetbaliștilor 
sovietici.

Echipa R.P. Romîne a susținut pri
ma partidă vineri dimineață, pe o căl
dură mare, în compania reprezentativei 
Austriei, de care a dispus ou 83—48 
(33—21). Jucătorii romîni au dominat 
tot timpul, au condus în permanență, 
fără a forța ritmul. In acest meci au 
fost folosiți aproape toți jucătorii, 
punctele fiind înscrise de: Folbert 6, 
Nedef 12, Fodor 19, Niculescu 5, Cos- 
tescu 1, Novacek 19, Nosievici 6, Vizi 
2, Mittelrnan 8 și Or. Popescu 5. In 
cursul meciului baschetbaliștii noștri

Concursul international 
de pentatlon modern de ia Budapesta

BUDAPESTA 21 (prin telefon). 
Miercuri după-amiază s-au încheiat 
întrecerile din cadrul concursului in
ternațional de pentatlon modern. Iată 
rezultatele înregistrate în, ultimele 
două zile ale concursului: ÎNOT: 1. 
Balczo (B-pesta III) 1.075 p; 2. Fer- 
dmandi (B-pesta I) i.005; 3. I. Nagy 
(B-pesta II) 1.000 p; 10. D. Ionescu 
935 p; 12. D. Țintea 915 p; 21. W. 
Roman 805 p; pe echipe: 1. Buda
pesta III 2.995 p- 2. Budapesta I 
2.735 p; 3. Budapesta II 2.720 p; 4. 
București 2.655 p ; 5. Cehoslovacia
2.430 p; CROS: 1. Balczo 1.330 p; 2. 
Nagy 1.252 p; 3. Foldy (B-pesta III) 
1.252 p; 15. Roman 1.123 p; 18. Io
nescu 1.081 p; 19. Țintea 1.072 p; 
pe echipe: 1. Budapesta III 3.807 p; 
2. Budapesta I 3.555 p; 3. Buda
pesta II 3.522 p; 4. București 3.276 
p; 5. Cehoslovacia 2.994 p.

Fotbal peste hotare
• Echipa Aig.riei a susținut ulti

mul meci în cadrul turneului pe care 
l-a întreprins în R.P. Bulgaria. Oas
peții au întîlnit o selecționată sindi
cală și de tineret, fiind întrecuți cu 
scorul de 3-2 după ce la pauză con
duseseră cu 2-1.

• Echipa Dunav Russe întreprinde 
un turneu în R.P. Albania. In primul 
joc selecționata Tiranei, în mare for
mă a învins cu 5-0 formația din Russe.

• Finala „Cupei Franței" a fost re- 
jucată săptămîna aceasta la Paris. 
După cum se știe prima partidă între 
echipele Sochaux și Le Havre a luat 
sfîrșit cu un rezultat egal (2-2) după , 
prelungiri. De data aceasta Le Ha 
vre a obținut o victorie convingătoare 
cu 3-0 (2-0). Este pentru prima dată 
în istoria fotbalului francez cînd o e- 
chipă din categoria secundă își ad
judecă „Cupa Franței".

• Intr-un meci contînd pentru 
„Cupa Europei" echipa Austriei a în
vins la Oslo cu scorul de 1-0 forma-

• ETAPA A VI-A a Turului ciclist 
al Italiei desfășurată pe ruta Roma— 
Neapole (213 km) a revenit lui Mi
guel Pobiet cir timpul de 5h49:30,0. In 
clasamentul general continuă să con
ducă Carly Gaul.

Cea de a 7-a etapă a revenit lui Gaul 
(Luxemburg) care conservă primul loc 
în clasamentul general. El este urmat 
Ia 2 min. 19 sec. de francezul An- 
quetil.
• LA PARIS se desfășoară campio

natele internaționale de tenis ale 
Franței. In sferturile de finală ale 
competiției de simplu masculin s-au 
calificat printre alții : Skonecki (Pol.), 
lavorski (Ceh.), Pietrangeli și Merlo 
(It.), Gerrard (N. Zeel.), Nielsen 
(Dan.), Fraser și Emmerson (Austr.). 
Neozeelandezul Otway a fost eliminat 
în turul III de Ayala (Chile). Sur
prize sînt considerate rezultatele: 
Lundquist (Sued.) — Patty (S.U.A.) 
3—0 și Vermaak (Afr. de sud) — 
Haillet (Fr.) 3-2.

R. P. Romînă a întrecut Austria 

au beneficiat de 38 aruncări libere 
dintre care au transformat 20 și de 79 
aruncări din acțiune, dintre care au 
realizat 31.

O altă echipă pretendentă la un loc 
fruntaș este R.P. Ungară, care a în
trecut la un scor concludent formația 
Iranului: 109—48 ( 50—23). Reprezen
tativa R.P. Ungare, care face parte 
din aceiași serie cu echipa R.P.R. 
(meciul R.P.R.—.R.P.U. se dispută 
duminică seară) a folosit meciul ca 
un prilej de antrenament și verificare, 
încereînd toți jucătorii echipei.

Iată acum rezultatele înregistrate în 
aceste două zile: seria 1 : R. P. Po
lonă—Finlanda 72—57 ( 39—29); seria 
a II a: Belgia—Turcia 61—50 (22—28); 
seria a Ill-a: U.R.S.S.—Franța 80—48 
(42—23), U.R.S.S.—R.D. Germană
87—37 (43—20), Italia—Israel 74-59 
(30—30); seria a IV-a: R.P. Romînă 
—Austria 83—48 ( 33—21); R.P. Un
gară—Iran 109— 48 ( 50—23).

întrecerile din cadrul seriilor preli
minare continuă sîmbătă și duminică. 
Echipa țării noastre joacă azi dimi
neață cu reprezentativa Iranului și du
minică seara cu echipa R.P. Ungare. 
Intîlnirile din cadrul seriilor se 'încheie 
luni seara.

CLASAMENTELE GENERALE: in
dividual: 1. Imre Nagy (B-pesta II) 
5.239 p; 2. Ferdinandi (B-pesta I) 
5.133 p; 3. Balczo (B-pesta Ill) 
5.042,5 p; 9. D. Țintea 4.071 p; 12. 
Roman 4619,5 p; 20. D. Ionescu 3.971,5; 
pe echipe: 1. Budapesta I 15.032,5 p;' 
2. Budațiesta 111 14.647,5 p; 3. Buda
pesta II 13.231 p; 4. București 13.230 
p; 5. Cehoslovacia 12.903 p.

Echipa noastră, handicapată de . 
cidentarea lui Dan Ionescu chiar 
prima probă, s-a străduit să reali
zeze un punctaj cît mai bun și este 
sigur că în condițiuni normale ar fi 
ocupat locul trei.

Se cuvine a fi evidențiată com
portarea avută de Dan Ionescu care, 
în condițiile amintite, a luptat din răs
puteri pentru a putea termina între
cerea.

ția Norvegiei. Returul acestei partide 
se va disputa la începutul lunii sep
tembrie la Viena.

• La Goteborg a avut loc întîlnirea 
dintre echipele selecționate ale Sue
diei și Portugaliei. Suedezii au învins 
cu scorul de 2-0 (1-0).

• Astăzi se desfășoară la Mexk 
City cea de a treia partidă a turneulu. 
pe care-1 întreprinde eci..ra de fotbal 
a Angliei. Aceasta a suferit remanieri 
în linia de atac, pe care o va conduce 
din nou Derek Kevan.

Concursul atletic internațional 
al ziarului „Narodna Mladej"

SOFIA 22 (prin telefon). Stadionul 
Vasil Lewski găzduiește începînd de 
mîine întrecerile unui mare concurs 
atletic internațional organizat de zia
rul „Narodna Mlade]". La cea de a 
V-a ediție a acestei importante com
petiții, una din cele mai renumite din. 
atletismul european, iau parte atleți 
și atlete din 13 țări: U.R.S.S., R.D. 
Germană R.F. Germană, Franța, O- 
landa, Suedia, Norvegia, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, Albania, Turcia, Romînia 
și Bulgaria.

Iată cîțiva dintre participanți: VI. 
Kuznețov, Buhanțev, Bondarenko Rî- 
bac (URSS), J. Luttge, I. Giinther și 
Riede (RDG), H. Lingnqu, W. Mah-< 
lendorf (RFG), C. Kooh și D. Hobecs 
(Olanda), G. Husson și Seye (Fran
ța), S. Patersson (Suedia). Lanskî 
și Merta (Cehoslovacia), Sahiner, 
(Turcia) etc. R.P. Romînă va fi re4 
prezentată de trei atleți: Andrei De4 
meter, Rudolf Licker și Cornel Porumb'.:

Concursurile de atletism se desfăJ 
șoară în completarea programului la 
turneul echipei braziliene de fotbal’ 
Santos din Saoi Paolo, care va îtitîlnî 
sîmbătă reprezentativa A și duminică 
selecționata B ale Bulgariei.

I 
TOMA HRISTOV
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