
Colțul olimpic

Trebuie intensificată acțiunea j
de popularizare a J. 0.

Așa cum se știe între 25 august și 
11 septembrie 1960 se vor desfășura 
la Roma întrecerile din cadrul celei 
de a XVII-a ediții a Jocurilor Olim
pice de vară.

Republica Populară Romînă va par-

aspect: rolul propagandistic și acțiu
nea de popularizare care trebuie fă
cută în jurul acestui mare eveniment 
sportiv. Pornind de la premiza că 
munca organizatorică asigură cheia 
succesului unei acțiuni vom da cîteva
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Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romindr

ticipa la Jocurile Olimpice de la Roma 
la toate ramurile de sport incluse în 
programul tehnic și anume: atletism, 
baschet, box, călărie, caiac-canoe, ca
notaj academic, ciclism, fotbal, gim
nastică haltere, iahting, lupte, înot, 
pentatlon modern, polo pe apă, scri
mă, tir și probabil la hochei pe iarbă.

Dreptul de a fi selecționat în lotu
rile olimpice ale R.P. Romîne este 
deschis oricărui tînăr care dispune de 
o înaltă pregătire fizică, tehnică și 
tactică și care realizează normele de 
participare la Jocurile Olimpice.

Publicarea normelor olimpice tre
buie să constituie pentru întreaga 
masă a sportivilor noștri și pentru lu
crătorii din cadrul mișcării de cultură 
fizică și sport elementul mobilizator 
și un puternic stimulent în vederea 
unei pregătiri și mai susținute, pen
tru ridicarea continuă a măiestriei 
sportive și pentru creșterea perfor
manțelor sportive.

Analizate valoric, normele olimpice 
corespund cerințelor actuale ale spor
tului pe plan internațional. Tocmai de 
aceea, publicarea acestor norme mar
chează trecerea la o etapă nouă, de 
* sunătățire calitativă a procesului 
v.. pregătire. Acest lucru este de ma
ximă importanță pentru anul 1959, ca 
an preolimpic, cu atît mai mult cu 
cit experiența acumulată în trecut ne 
arată că, în special, în anii care pre
ced J. O. au fost înregistrate cele mai 
înalte performanțe, ca rezultat direct 
al intensificării pregătirilor.

Dar, pentru că problemele pregăti
rilor pentru Jocurile Olimpice sînt a- 
tit de complexe, in acest articol ne 
vom opri numai asupra unui singur

jaloane menite să păstreze trează a- 
tenția asupra Jocurilor Olimpice, pe 
tot timpul care a mai rămas pînă la 
începerea întrecerilor.

Această misiune importantă, de 
cinste, revine în primul rînd organe
lor U.C.F.S. (consiliilor regionale, ra
ionale și orășenești), comisiilor pe ra
mură de sport, cluburilor și asociații
lor sportive.

Pentru început este necesar să se 
realizeze un „colț olimpic" în sediile 
consiliilor U.C.F.S., la cluburi și la 
asociațiile sportive, pe stadioane și 
pe celelalte baze unde se desfășoară 
antrenamente și competiții. Acesta va 
fi menținut pînă după terminarea 
J. O.

Un asemenea „colț olimpic" trebuie 
să cuprindă :

— popularizarea ramurilor de sport 
la care țara noastră va participa la 
J.O. de la Roma;

— afișarea normelor olimpice, în
tocmite de federațiile de specialitate 
și de Comitetul Olimpic Romîn :

— obiectivele generale și speciale 
ale unora dintre candidații noștri o- 
limpici (individual și pe echipe) ;

— fotografii ale sportivilor noștri 
fruntași;

— articole referitoare la diferite as
pecte ale pregătirilor (sportivi și an
trenori care se evidențiază, sau care 
neglijează procesul de pregătire); e- 
ventual caricaturi.

— popularizarea celor mai avan-

prof. CORNEL RĂDUȚ
din comisia de pregătire olimpică

(Continuare In pag. 2-a)
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„Finiș" în campionatul categoriei A la fotbal!
• Mîine, «etapa zonei de retrogradare» • La București, cuplaj pe Stadionul Republicii: Progresul—Di

namo Bacău (ora 15,30) șt CC. A.— Jiul (ora 17,15)

Portarul Științei Timișoara, Enăchescu, a intervenit la timp și prinde 
mingea la care a sărit și Dridea. De la stingă la dreapta: Neacșa, Tîlvescti 
și Codreanu urmăresc faza (Petrolul — Știința Timișoara 7—1).

(I
Iată-ne, așadar, în finalul acestui 

pasionant campionat al categoriei A, 
înaintea ultimelor două etape, de la 
care toată lumea așteaptă răspunsul 
la cele două întrebări cu care a în
ceput campionatul : cine va fi cam
pion și cine va retrograda ?

Rezultatul îl vom afla în interval 
de natru zile: duminică (penultima 
etapă) și miercuri (ultima).

Duminica
Petrolul—U.l.A (1-3) 
C.C.A.-Jiul (1-1)

Spartachiada de vară a tineretului 
se bucură de mult succes in orașul Cluj

•oto : V. Moldoveanu — Cîmpina)
Știința Cluj-Kapid (0-4) 
Știința I imișoara-Dinamo Buc. (1-4) 
Earul-Steagul roșu (0-3)
Progresul-Dinamo Bacău (1-3)

Miercuri

Din-amo București-Petrolul (1-31 
U.T.A.—C.C.A. (1-2)
Știința Cluj-Jiul (0-2) 
Știința hm.-Dinamo Bacău (0-3) 
Rapid-t-arul (2-0) (are loc marți) 
Steagul roșu-Progresul (1-2)

Mai puțin importantă pentru pri
mul loc (Petrolul și C.C.A. sînt fa
voritele „calculului hîrtiei"), etapa de 
mîine interesează îndeosebi zona re
trogradării, mai precis pe cele patru 
echipe dintre care două urmează să 
joace în categoria B. In ordinea ac
tuală din clasament, ele sînt urmă

toarele : Jiul, Farul, Știința Timișoa
ra și Știința Cluj.

Din clasamentul alăturat rezultă 
că pentru a evita retrogradarea sînt 
necesare 17 puncte. Teoretic, Jiul 
poate atinge acest punctaj. Pentru 
aceasta însă, trebuie să cîștige tiu 
singur punct în cele două jocuri în 
deplasare (cu C.C.A.. care luptă pen
tru titlu, și cu Știința Cluj, care nu 
și-a pierdut speranțele că mai poate 
evita retrogradarea). Va reuși acea
stă performanță Jiul ? Vom vedea 
mîine și miercuri. Farul are mai 
multe șanse pentru că joacă acasă 
cu echipa Steagul roșu. De altfel, 
este echipa avantajată de formă și 
programul ultimelor două etape. In 
schimb, deși joacă acasă, Știința Ti
mișoara — a cărei formă lasă de 
dorit de multă vreme — este pro
blematic că va putea câștiga jocurile 
cu Dinamo București și Dinamo Ba
cău. pentru a totaliza 17 puncte, a- 
dică maximum posibil. Cu 16 puncte, 
nici una din echipe nu-i scutită de 
emoții. In acest caz departajarea e- 
chipelor o va face... golaverajul.

Calcule se not face multe, iar e-, 
ventualitățile sînt, de asemenea, nume
roase. Poate retrograda oricare din. 
cele patru echipe. Un singur lucru 
iese în evidență în acest finiș al 
campionatului: că nu numai fiecare 
punct, dar fiecare gol marcat în plus 
sau primit poate avea un rol 
decisiv. Iar ca o curiozitate, con
semnăm aici că Dinamo București 
va avea un cuvînt greu de spus atît 
în ce privește retrogradarea (jocul 
de la Timișoara) cît și în privința 
desemnării campionului (joacă la 
București cu Petrolul), iar U.T.A.

(Continuare in pag. 5)

Preltmgirea termenului de desfășu
rare a primei etape a Spartachiadei de 
vară a tinerelului a dat posibilitate 

ociațiilor sportive să intensifice în- 
eerile pentru această înseninată 

cdmpetiție de mase.
Ziua de 5 iunie, pentru cînd a fost 

fixată începerea etapei a doua — pe 
oraș — a Spartachiadei a fost aștep
tată cu nerăbdare de consiliile asocia-

țiilor sportive, care s-au străduit ca la 
faza pe asociații să angreneze în între
ceri cît mai multi tineri și tinere. In
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Rapid București
va reprezenta țara noastră^ 
în campionatul internaționali: 

feroviar de fotbal " *
La Moscova s-au desfășurat recent - - 

lucrările comisiei tehnice a organiza-" 
ției sportive internaționale feroviare.-- 
Cu acest prilej au fost stabilite datele j ț 
de desfășurare a campionatelor fero--- 
viare pe anul 1959. , "

In luna august la Moscova va avea..
loc campionatul masculin de volei, "ultiniele zile au avllt lpe și ședințe de 
in luna septembrie se vor disputa<-ananzâ ...............................
<la Varșovia campionatele de baschet, ”șe(jjnțe ;n cadrul cărora au fost ară- 
lar cele de natație in Anglia. Campio-.. jafe metodele bune folosite de unele 
natul de cros va avea loc in noiem- “ ’consilii de asociații și au fost eviden- 
bric la Bruxelles. ;?;iate asociații care s-au remarcat prin

Anul acesta încep și jocurile pentru,.mobilizarea tineretului la concursurile 
campionatul feroviar internațional de >din cadrul Spartachiadei. 
fotbal. Echipele participante au fostȚ 
împărțite în patru grupe. ♦ ’

La lucrările comisiei au luat parte*  
Mark Pernaut (Franța), președintele > 
organizației sportive feroviare, delegați*  
din Anglia, R. P. Ungară, Olanda,*  
Iugoslavia. Finlanda, R. Cehoslovacă*  
și U.R.S.S.

a disputelor de pînă acum,

O astfel de ședință a avut loc Joi di
mineață la Cluj, în organizarea Comi
tetului orășenesc U.T.M. în colaborare 
cu consiliul orășenesc U.C.F.S. In ca
drul ședinței s-a arătat că pînă la 4 
iunie au participat la faza pe oraș 
peste 50.000 de tineri și tinere, repre- 
zentînd toate asociațiile sportive din 
oraș. Se cuvine a fi remarcată mobi
lizarea și organizarea realizată de aso
ciațiile sportive Rapid, Voința, Liber
tatea, Spartac, Record, Flacăra și Teh- 
nofrig. Aceste asociații, ca și altele, au 
organizat, pe lîngă întrecerile cuprinse 
de regulamentul Spartachiadei, con
cursuri la discipline care se bucură 
de multă popularitate în rândurile sa- 
lariaților din întreprinderile și insti
tuțiile respective. Iată cîteva cifre care 
ilustrează larga participare a tinere
tului la disputele din cadrul Snarta- 
chiadei precum și la concursurile de 
casă ale asociației sportive Vo:nța : 18 
echipe la fotbal, 13 la volei, 18 la ci
clism, 23 la popice, 22 la șah, 22 la 
tenis de masă. De asemenea au fost 
înregistrați numeroși participanți la 
natatie si gimnastică.

Tot în această ședință, Comitetul 
orășenesc U.T.M. și consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Cluj au hotărît ca întrecerile 
fazei pe oraș din cadrul Spartachiadei 
de vară a tineretului să se desfășoare 
între 15 și 20 iunie.

R. FISCH 
corespondent regional

Mîine, pe velodromul Dinamo

Reprezentativa feminina de deschei a R. P. ftomîne 
înlîlnesie reprezentativa H.s.s. Gruzine

Echipa oaspe a învins joi selecționata Tg. Mureș 
cu 60 — 40 și joacă azi la Orașul Stalin

Astăzi la Belgrad: întîlnirea de gimnastică 
: R. P. F. Iugosiavia-R. P. Romînă

La campionatul feroviar de fotbalȚ Astăzi se desfășoară
R.P. Romînă va fi reprezentată deȚtîlnirea internațională 
echipa Rapid București care a fostîîntre echipele feminine 
repartizată în aceeași grupă cu echi-jmîne și R. P. F. Iugoslavia. Acest 
pele Lokomotiv Sofia, Lokomotiv Iconcurs constituie revanșa întrecerii 
Zagreb și selecționata feroviară a ♦ care a avut loc anul trecut la Bucu- 
Turciei. In primul meci echipa Rapid Țrești și care a fost cîștigată de gim- 
va întîkii la 14 iunie la An'-ara echipa ‘ nastele noastre.
turcă. (Agerpres) întîlnirea de la Belgrad se va des-

la Belgrad în
de gimnastică 
ale R. P. Ro-

fășura în aer liber. In program figu
rează numai exerciții liber alese.

La acest concurs, țara noastră va 
fi reprezentată de următoarele opt 
gimnaste: Elena Teodorescu, Sonia 
Iovan, Ileana Petroșanu, Emilia Liță, 
Uta Poreceanu, Elena Dobrovolschi, 
Anica Kocsis și Marina Bibire,

Reprezentativa feminină de baschet 
a R. P. Romîne susține mîine întîl
nirea internațională în compania re
dutabilei selecționate a R.S.S. Gruzină. 
Partida constituie o bună verificare 
pentru lotul nostru reprezentativ, care 
în momentul de față se prezintă struc
tural schimbat față de anii trecuți. 
Pregătirea începută de mai multă vre
me și eșalonată pînă în 1960 are 
drept scop ridicarea valorică a echipei 
în vederea unei cît mai bune compor
tări la campionatele europene, care vor 
fi găzduite anul viitor de orașul So
fia. Actualul lot reprezentativ are o 
medie a înălțimii superioare față de 
cea a vechiului lot și, în general, ca
racteristicile echipei respectă princi
piile baschetului modern. Media înăl
țimii de 1,72 m (cea mai înaltă 1,80 
m. o singură jucătoare de 1,65 și res
tul peste 1,70 ni), imprimarea unui 
ritm vioi, cu permanentă mișcare în 
teren, fără dribling și cu joc în torță, 
în special sub panou, acestea sînt ca
litățile echipei. Lotul, care în ultima 
vreme și-a verificat forțele jucînd îu 
campionatul de juniori ai orașului 
București, este alcătuit din: Mana 
Voicu, Viorica Niculescu, Ana Hara- 
lambie, Octavia Cucuruz, Haneilore 
Kraus, Teodora Predescu, Anca Pop, 
Elena Ivanovici, Ecaterina Cherciov, 
Emilia Todirașcti. Cornelia Gheorghe, 
Maria Ouatu, Dorina Marian și Emi
lia Florescu.

Reprezentativa Gruziei este alcătuită 
din jucătoarele echipei Institutului Po
litehnic din Tbilisi, clasată pe locul 
doi în campionatul Uniunii Sovietice. 
Dacă adăugăm acestei performanțe 
faptul că opt din cele zece jucătoare 
fac parte din lotul unional, care se.

pregătește pentru campionatele mon
diale de la Moscova, ne putem da și 
mat bine seama de înalta valoare a 
echipei pe care o vom vedea mîine 
seară.

Jucătoarele gruzine au susținut prîf 
mul meci marți la Oradea, în com
pania selecționatei locale, pe care au 
învins-o, în ciuda oboselii resimțite în 
urma unui drum de 20 de ore cu 
avionul. Adevărata lor valoare au a- 
rătat-o însă joi la Tg. Mureș, unde 
au dispus de selecționata locală cu 
categoricul scor de 60—40 ( 26—22). 
După cum ne-a transmis coresponden
tul nostru regional, Vasile Kadar, 
baschetbalistele din R.S.S. Gruzină au 
impresionat prin tehnică individuală, 
pregătire fizică și prin ritmul rapid 
în care și-au desfășurat acțiunile de 
atac. Punctele au fost înscrise de: 
Tina Sahadașvili 22, Liana K’ielidze 
13, Tvetlana Tinikașoili 9, Neli L)/a- 
paridze 4, Tiala Djanelidze 4, Goar ic 
Gregorian 4, Zaira Johtaperidze 1 și 
Tișana Djișcariani 3, pentru Gruzia șt 
Elisabeta Fogoraș 11, Gabriela Antal 
11, Elisabeta Szekely 4, Ol ga Pilka 8, 
Paraschioa Balaș 3, Margareta Rogo- 
bete 2 și Magda Toth 1. Din Iotul re
prezentativei R.S.S. Gruzine mai fac 
parte Neli Totiașvili și Neli Martero- 
sooa. Echipa Gruziei joacă azi la Ora
șul Stalin, cu selecționata locală.

întîlnirea internațională dintre rel 
prezentativele feminine ale R. P. Ro
mîne și R. S. S Gruzine se va des
fășura mîine de Ia ora 19,30 pe tere
nul de la velodromul Dinamo (în caz 
de ploaie în sala Dinamo), avînd în 
deschidere un meci de juniori. Ca ar
bitri vor funcționa E. Kassaiși G. Vin*  
cze (ambii din R. P. Ungară).
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In vizită la secția de fotbal a clubului Rapid
Sosisem la G iui ești ceva mai de

vreme. In așteptarea celor mai 
tineri fotbaliști ai clubului — 

„piticii" — ne odihneam pe gazonul 
verde al stadionului. Eram singuri, 
eu și cu colegul meu fotoreporterul, 
în această după amiază de început 
de iunie.

/n scurt tirup, stadionul se însu
flețește. Primii jucători care apar 
(și pe care-i așteptam) sînt „piti

cii4*-  In fruntea lor, Ștefan Filotil Ti
tularul postului de extremă stingă în 
formația seniorilor pînă mai ieri este 
acum antrenor ia mezini. El intră în 
corpul de antrenori ai secției, ca și 
alți foști jucători ai clubului, Costea, 
Ghiurițan, Urechiatu, Socec, Marian. 
O nouă generație de fotbaliști a por
nit să pătrundă în „tainele" jocului 
cu balonul rotund. Sub supravegherea 
iui Ștefan Filofi. visul lor va deveni, 
cu timpul, realitate (fotografia nr. 1).

fontua" se afla in preziua unei 
/l partide dificile. Antrenorii Ro- 

nați și Marian și-au convoca! 
„elevii" la o ședință teoretică (joto- 
grafia nr. 2). Am prins știrea din zbor 
și iaiă-ne în citeva minute sosiți la 
fața locului. Cu riscul de a deranja, 
intrăm la mijlociii lecției. Se vor
bește despre factorul surpriză in des
fășurarea unui contraatac. Spre sfirșit 
cineva cere explicații in egătură cu 
executarea loviturii de la 11 m. A u
zi a ia pe nalt iul ratat duminică de 
line II este evidentă...

Cursurile de pregătire a activiștilor obștești 
mijloc de îmbunătățire a activității sportiv.

m prins numai cîteva aspecte 
2^ din activitatea fotbaliștilor de 

la Rapid. La aceste exemple, 
care reflectă intensa viață care se 
duce :n această secție, s-ar putea a- 
dăuga încă multe altele. S-ar putea 
scrie, de pildă, despre frumoasa ini
țiativă luată de biroul secției, care a 
hotărît ca tov. ing. Teodorescu (tot

din activul secției) să se 
îngrijească de pregătirea 
profesională a unor ti
neri fotbaliști. S-ar mai 
putea spune cîte ceva și 
despre interesul deî«ebit 
manifestat de Langa, 
Văcaru, Dungu și Copil 
pentru ridicarea nivelu
lui politico-ideologic, ca 
și despre sîrguința cu 
care studiază Aăacri 
(student anul III Inst. 
Căi Ferate), Dodeanu și 
Vărzan, ambii în anul 
III la școala de meserii 
C.F.R. Și în sfîrșit, s-ar 
mai putea arăta (foto
grafia nr. 3) cunn își pe
trec jucătorii de fotbai 
o parte din timpul lor li
ber, jucînd șah într-o 
sală a ,clubului.

Text: G. N1COLA.ESCU 
Foto: GH. DUMITRU

Instruirea activului obștesc cons
tituie tuia din preocupările de bază 
ale consiliilor regionale, raionale 
și orășenești U.C.F.S., care folo
sesc această acțiune ca un mijloc 
eficace de ridicare a nivelului cu
noștințelor, de îmbogățire a expe
rienței activiștilor sportivi. Proce- 
dînd la organizarea unor cursuri, 
la inițierea unor consfătuiri, con
siliile U.C.F.S. asigură o mai bună 
pregătire a activiștilor obșteștiși 
implicit contribuie la îmbunătăți
rea activității sportive a asociați
ilor, sub diferitele ei aspecte. Îndru
mările primite de către activiștii 
obștești, discuțiile purtate, anali
zele și schimbul de experiență — a- 
sigură lărgirea orizontului lor și 
le arată elementele pozitive și ne
gative care pot interveni în mun
ca unui consiliu de asociație spor
tivă.

Printre numeroasele inițiative 
semnalate în ultima vreme în acest 
domeniu se află și aceea a consi
liului nostru raional U.C.F.S., care 
a organizat de curînd un curs de 
pregătire la care au luat parte toți 
președinții asociațiilor sportive de 
pe cuprinsul raionului. Cursul s-a 
desfășurat la un nivel ridicat și 
la pregătirea lui și-a dat concursul 
activul salariat al U.C.F.S. și pro
fesorii de educație fizică din ra
ion. Un aport însemnat a fost 
adus de tov. Constantin Șișiroi 
care a predat prima lecție cu su
biectul „Despre Hotărîrea din 2 
iulie 1957“. In general, lecțiile au 
fost adaptate la specificul condi
țiilor din raion. In cadrul acestor 
lecții au fost exemplificate multe 
metode de muncă bune. Așa de 
pildă, printre asociațiile sportive 
care și-au desfășurat activitatea in 
mod armonios, realizînd însemnate

succese, se află Școala medie No
vaci, Valea Gilortului Novaci, A- 
vîntu.1 Alimpești. In aceste asoci
ații numărul membrilor U.C.F.S. a 
crescut neîncetat. De exemplu, a- 
sociația sportivă Valea Gilortului 
Novaci numără acum 173 membri 
cu cotizația la zi, Școala medie — 
138 ș.a.m.d. In cadrul lecțiilor 
au fost arătate și metodele de 
muncă folosite de unii președinți 
care s-au evidențiat, printre care 
Dumitru Coșar, Maria Ciociounan, 
Gheorghe Stelea ș. a.

Pe marginea lecției „Folosirea 
rațională a bazelor sportive, cons
truirea și întreținerea lor“ s-a ară
tat că cele mai bune rezultate 
în acest domeniu au fost obți
nute datorită sprijinului primit 
din partea sfaturilor populare. 
In comuna Polovragi sfatul popular 
a contribuit la amenajarea unui 
teren de volei, a unui portic de 
gimnastică și a unui teren de 
fotbal.

Alte referate s-au ocupat de pro
blema educației sportivilor. In ca
drul lecțiilor s-a arătat că unii 
sportivi nu au întotdeauna o com
portare corespunzătoare. Astfel, 
procedează, de exemplu, fotbalistul 
Mihai Ogioian, care obișnuiește 
să provoace discuții pe teren.

Lecțiile predate în cadrul cursu
lui de pregătire au mai conținut 
elemente despre calendarul spor
tiv, planul de muncă, graficul de 
antrenament etc.

Cursurile de pregătire au fost 
de mare utilitate și fără îndoială 
că rezultatele lor nu vor întîrzta 
să apară.

GHEORGHE BANCEA 
președintele consiliului raion 

U.C.F.S. Novaci

POPAS IN COMUNA BILA

Petre Vîrban și tovarășii lui de sport

Trebuie intensificată
acțiunea de popularizare a J. 0.

Petre Vîrban era năcăjit. Peste pu
țin timp trebuia să înceapă meciul 
de oină și din echipa lui lipsea un 
jucător. „N-o să-l iert niciodată! —- 
își zise înciudat. Ne-a lăsat baltă! 
Tocmai Petrică șă-mi facă una ca 
asta ! Și n-am nici măcar o rezer
vă...". Petre Vîrban se frămînta, ne- 
știind cum să rezolve lipsa titularu
lui dîn echipă. Exista’ o' singură so
luție, la care se gîndise mult: să 
intre chiar el în formație 1 Dar ce-o 
să spună lumea despre el ? Un om 
cu părul cărunt între copii 1 Altă 
cale nu era însă. A jucat. Și nu s-a 
făcut de rușine în fața numeroșilor 

- spectatori din Titu, care au venit să 
asiste
echipe 
rești.

...Pe
sociației sportive din satul Bila, l-am 
întîlnit recent la Călărași, unde se 
desfășura finala „Cupei Primăverii" la 
oină. După terminarea competiției am 
stat de vorbă cu

— Văd că ați < 
jucător de oină.

să fac,
pace, de

la întrecerile celor mai bune 
de oină din regiunea Bucu-

Petre Vîrban, președintele a-

(Urmare din pag. 1)
erate metode de pregătire (schimb de 
experiență intre antrenori);

— rezultatele obținute de sportivii 
•oștri în întilnirile internaționale (în
vățăminte, noutăți tehnice, metodice 
•tc.l :

— diferite interviuri cu sportivi și 
antrenori;

— popularizarea normelor olimpice 
ale altor țări: popularizarea celor mai 
remimiți sportivi străini:

— inițierea unor întreceri între sec
țiile pe ramură de sport (intre antre
nori, între sportivi) care să 
elementele tinere, dornice
mare :

— fotomontaje ; fotografii
tivilor noștri care au cucerit medalii 
■Ia J.O. și fotografii ale medaliilor și 
diplomelor cucerite de aceștia:

— organizarea unor concursuri spor-

tMembri ai Uniunii dej 
^Cultură Fizică și Sport !| 
^Achitînd Ia timp coti-J 
tzafia, contribuit! la dez-Ț 
Ivoltarea bazei materi-T 
tale a asociației voastre? 
ț sportive. *

(„cupe olimpi-tive, dotate cu premii 
ce*):

— organizarea unor 
tema „Jocurilor Olimpice" ;

— organizarea unor concursuri 
„Cine știe... răspunde", cu tema J.O.

Prin aceste mijloace de populariza
re se va menține treaz, tot timpul, 
interesul în jurul acestei mari com
petiții sportive și se va aduce o con
tribuție importantă la pregătirea par
ticipării țării noastre la Jocurile Olim
pice.

conferințe cu

bal, volei, trîntă și șah. Mai în fie
care duminică organizăm pe terenul 
nostru întîlniri cu sportivii din sa
tele învecinate. De curînd am înfiin
țat și o echipă feminină de volei, pe 
care o vom înscrie în actuala ediție 
a Spartachiadei de vară. Pînă în 
prezent am înmînat carnete de mem
bri U.C.F.S. la 110 tineri și tinere. 
Sper că acum, cînd aproape tot sa
tul a intrat în întovărășire, sportul 
va merge și mai bine. Făceți-ne o 
vizită și veți vedea cu cît drag vin 
tinerii noștri pe terenul de sport.

Am primit cu plăcere invitația. S-a 
potrivit să fiu oaspetele satului toc
mai cînd acesta trăia un eveniment 
deosebit. Ziarul „Steagul roșu" re
dactase o ediție volantă pentru sa
tul Bila, anunțînd cu litere mari în 
chenar: „O nouă întovărășire, 
îndemnul membrilor 
mitru Oprea, Nicolae 
Stâncii și Gheorghe 
milii cu 235 hectare
cătuit în Bila o nouă întovărășire 
agricolă. In prima lor adunare ge
nerală întovărășiții au hotărît să e- 
xccute în comun toate lucrările a- 
gricole".

In 
șiri: 
timp 
șîfe,

„1907". Seara la căminul cultural, 
președintele asociației sportive mi-a 
istorisit cum au luat ființă cele doua 
întovărășiri. Apoi mi-a vorbit despre 
moș Ioniță Oprea și urmașii lui. Moș 

a fost cap de răscoală în co
in 1907, și a murit schin- 

Stancu Oprea ■— fiul Iui moș 
Oprea — este astăzi om la

stimuleze 
de afir-

ale spor-

O speranță a
Am căutat-o la școala unde este su

plinitoare. Apoi la poligonul de tir, Iar 
in cele din urmă acasă. După multă 
alergătură am găsit-o în duminica a- 
ceea pe Cleopatra Alexandru la Casa 
de Cultură, unde avea spectacol.

Tirul și activitatea culturală slnt 
două pasiuni ale Cleopatrei. Ea face 
parte din corul și echipa de teatru a 
Casei de Cultură din Alexandria, iar 
ca sportivă constituie o adevărată 
mlndric pentru orașul ei. „Este modes
tă — ne-a spus antrenorul Ștefan Pro- 
topopescti — și foarte conștiincioasă 
la antrenamente. A crescut sub ochii 
mei. Era încă elevă cînd s-a eviden
țiat în cadrul unui concurs local. S-a

el.
devenit un pasionat

La 
de partid Du- 
Sfetcu, Ovidiu 

Sfetcu, 124 fa- 
pămînt au al-

— Ce 
mai dati 
cela I

— In

dacă 
etnd

băieții nu-mi 
cu meciul a-

oină 
sportive ?

mai aveți înafară de
sat și alte echipe

— Desigur. Avem formații de fot-

Bila sînt acum două întovără- 
Unirea, constituită cu cîtva 
în urmă și proaspăta întovără- 
căreia i s-a dat numele de

Ioniță 
. mună, 
ginit.
Ioniță
aproape 8Q de ani. El a simțit ustu
rimea biciului ispravnicilor și logo
feților de pe moșia Cantacuzino A- 
cum el trăiește zile de adîncă .il- 
țumire. Fiul său, comunistul Dumi
tru Oprea, a muncit cu 
pentru crearea întovărășirii 
al cărei președinte a fo6t 
Oprea — nepotul lui — 
muncește în întovărășire 
tatăl și bunicul său.

— Nu cumva 
tul din a cănii 
să jucați oină ?

— Ba da, de 
Din povestea 
la meci — am avut amîndoi ceva 
de cîștigat: eu oină, el... pe fata lui 
Ion Costache cu care s-a căsătorit 
în duminica aceea.

dragoste 
„1907“ 

ales. Petre 
trăiește și 
alături de

este vorba de băia- 
V,cauză" ați început

Petrică este vorba, 
i aceea — cu lipsa de 
am avut

tirului nostru
pregătit sîrguincios și anul trecut, cînd 
abia împlinise 18 ani, a reușit să ob
țină în finala campionatului R.P.R. 
locul 3 în clasamentul general la ar
mă liberă calibru redus junioare".

In concursul dotat cu „Cupa Diiia- 
mo" ea a ocupat locul 2 la meci en
glez, la egalitate de.- puncte (568) cu 
ciștigătoarea probei. Cleopatra deține 
recordul regiunii București la 'armă 
sport. 3X20 cu 521 puncte, iar echipa 
sa, Progresul, a cucerit competiția re
gională dotată cu „Cupa 1 Mai".

Pentru conștiinciozitatea și perseve- 
rența dovedită, Cleopatra Alexandru a 
fost selecționată recent într-un lot de 
pregătire a tinerelor cadre.

★

aceea am aflat multe 
sătenilor din Bila, care 
să facă noi pași pe 

înființarea gos- 
Printre celelalte 

în-
a-

...In seara 
din gîndiurile 
se pregătesc 
drumul belșugului
podăriei colective, 
preocupări, sportul ocupă un loc 
semnat. M-am convins de lucrul 
cesta a doua zi. Era duminică. Zece
căruțe încărcate cu tineri porniseră 
disdediraineață spre Ghimpați, la fes
tivalul cultural-sportiv intercojnunal. 
Pe drum, fetele și flăcăii din Bila 
cîntau. Cînta și Petre Vîrban. Era 
vesel. Veniseră mulți băieți și fete. 
Echipele de volei, fotbal și oină se
niori și juniori care urmau să se în
treacă pe stadionul din Parcul Tine- 
■retului din Ghimpați 
Naipu, Letca, Crovu, 
sate învecinate, erau

TR.

cu sportivii din 
Bălăria și alte 

complete...
IOANIȚESCU
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pe
rugbistul Alexandru lonescu

prezentăm

Victoriei", Alexan-

Cunoștinfă cu un nou discobol p o
-W--W in primăvara aceasta un nou „atlet" șl-a făcut apariția în parcul sportiv Dinamo. Speciali-

Alexandru lonescu 
împlinit încă 21 d< 
Cu toate acestea, numele 
său este cunoscut în rîndul 
amatorilor de rugbi, datorită 
frumoasei comportări pe care 
a avut-o anul trecut, mai 

tîi în turneul întreprins de 
prezentativa de tineret a 

țării noastre în R.P. Polonă 
și R.D. Germană, iar apoi 
în întîlnirea de la Catania, 
cu XV-le Italiei. De curînd, 
cu prilejul turneului interna
țional de la București, dotat

cu „Cupa 
dru lonescu a fost din nou 
unul dintre jucătorii de bază 
ai reprezentativei noastre.

Anul său de debut în rug- 
bi: 1955. Proaspăt calificat 
în meseria de fierar, tînărul 
Alexandru lonescu s-a anga
jat la Atelierele C.F.R Bu
zău. Acolo, printre sportivii 
acestui centru feroviar, el a- 
vea să se inițieze în tainele 
rugbitilui —■ sport care l-a 
consacrat într-un 
cord — și, în 
să-și cîștige o 
putație pentru 
vedită zi de zi

Din toamnă, 
lonescu își satisface serviciul 
militar și paralel cu acesta 
își continuă pregătirea spor
tivă în cadrul echipei C C.A., 
unde este apreciat ca 
element de nădejde, 
știincios, disciplinat și 
severent.

Crescut și educat în 
puterii populare, rugbistul 
Al. lonescu este unul dintre 
miile de sportivi care și ridi
că necontenit măiestria spor
tivă, luptînd cu ardoare pen: 
tru culorile dragi ale Repu
blicii.

timp re- 
același timp, 
frumoasă re- 

strădania do- 
în muncă, 
rugbistul Al

un 
con- 
per-

anii

...în Republica Populară Alba
nia numărul colectivelor sportive 
a atins cifra de 880 iar numărul 
sportivilor clasificați a ajuns la 
50.000?

...anul acesta, la Phenian, ca
pitala R.P.D. Coreeană, se ca

construi o impunătoare și moder
nă sală de sporturi și un impor
tant complex pentru sporturile 
nautice?

...primul joc de polo pe apă 
s-a disputat în Anglia acum 90 
de ani, mai exact în mai 1869? 
Pe atunci nu existau reguli pre
cise de joc. Un regulament ase
mănător celui de astăzi a fost 
alcătuit cu 12 ani mai tîrziu.

tatea sa: aruncarea discului. El n-a înregistrat performanțe răsunătoare și totuși este 
în atenția tuturor celor care pășesc pe aleile înecate de verdeață ale terenurilor de spori 

din șoseaua Ștefan cel Mare. Interesul pe care-l suscită noul discobol este perfect îndreptățit. La 
vederea lui nu ești îndemnat să aplauzi, ci să rămîi în contemplație... Perfecta armonie a corpului, 
frumusețea mișcării, forța și avîntul care se desprind din întreaga sa * ..................
admirația.

Cîne este acest atlet? Ați 
ghicit desigur. Este vorba des’- 
pre discobolii*  turnat în bronz, 
opera sculptorului Boris Cara
gea, laureat al Premiului de 
Stat, care înfrumusețează an
samblul arhitectonic al parcului 
sportiv Dinamo, alături de alte 
noi sculpturi recent așezate pe 
soclu.

Deocamdată, statuia Discobo
lului este așezată 'a intrarea în 
sala Dinamo, dar locul acesta 
este numai provizoriu. Disco
bolul își așteaptă un alt ..co
leg de echipă — tot de bronz
— statuia Alergătorului, de Lelia
Zuaf — împreună 
cu care va stră- 
jui intrarea pe sca
ra mare a stadio-' 
nultti.
Convorbirea noas

tră cu autorul Dis-> 
cobolului, maestrul 
Boris Caragea, a 
început de pe ...pla
nuri cu totul dife
rite. Ne aflam la pi
cioarele unei imen-' 
se statui în lucru, 
iar cel intervievat
— la 6 metri înăl
țime, în vîrful sche
lei. Acolo, el în 
druma brațul pre
lung al aparatului 
de punctaj, trans- 
mițînd giganticei 
machete trăsăturile 
dăltuite în piatra 
ale marelui Lenin.

Coborît la 
interlocutorul 
tru s-a arătat ime
diat dispus să ne 
dea toate amănun
tele în legătură cu 
recenta sa reali
zare :

— Am început 
să lucrez la Disco
bol acum un an, in 
primăvara trecută, 
statuia a trecut prin 
gatorii ale metamorfozei sale..- 
Schițe, machete în lut, care a- 
veau să crească pe măsură ce

lucrarea înainta în timp și de
săvârșire, încheindu-se cu actul 
final: turnarea în bronz. Foarte 
importantă d fost documentarea. 
Pentru aceasta am folosit nu
meroase ieșiri pe teren — adică 
pe stadion, în mijlocul tinere
tului — vizionări de filme, chi
no grame și ., inevitabil, studii 
noi asupra modelului clasic al 
Discobolului lui Myron.

— Totuși — intervenim —• 
bronzul 
o dife- 

nu poa-

între statuia antică și 
ce l-ați realizat există 
rență de concepție care 
te scăpa nimănui...

continuă

înfățișare cuceresc

3 blocului, 
că pe cînd 
Myron sugerează o

sol, 
nos-

sculpto-

Discobolul — sculptură în bronz de BO
RIS CARAGEA, maestru emerit al artei, 
laureat al Premiului de Stat.
Bineînțeles, 
fazele obli-

UN ANTRENOR NEOBIȘNUIT

rul — tocmai aici a intervenit 
noul din viziunea 
că. In opoziție cu 
tic, am lucrat 
plină mișcare, 
grenaiă toată

Și maestrul 
cu creionul în

mea artiști- 
t modelul an- 

aruncător în 
care este an-

un
in
făptura sa.-.
Boris Caragea, 

niînă, desenează

de fotbal 
și „Recol-

demon- 
aruneă-

magazin
ANTON MOGA, SIBIU. — 

Drăgan, centrul înaintaș al e- 
chipei C.S.M. Baia Mare, /i-v 
nalistă a Cupei R.P.R., riui 
este... Drăgan, fostul centru 
înaintaș al echipelor C.C.A. și 
Petrolul ci un jucător tînăr. 
Celălalt Drăgan joacă la Pra
hova Ploești, care activează în 
categoria B. Cel puțin... deo
camdată! La C.S.M. Baia Mare 
joacă însă 4 fotbaliști care au 
făcut parte din echipe de cate
goria A. — Sullyoc, Vlad și 
Mălăieru — precum și un ma
estru al sportului: Victor Mol
dovan, care ani de-a riadul a 
fost, după cum știți, aripa 
dreaptă a echipei C.C.A.

sculptorul 
de însăși 
aruncare a 
atletismulPe cînd în

se făcea de pe 
se execută din

aborda subiecte 
am reluat discu-

pe 6 filă 
strîndu-ne 
torul lui 
mișcare abia schițată, încadrată
înlr-o jumătate de cerc, noul 
Discobol prezintă o rotire am
plă, care se poate înscrie în
tr-un cerc întreg. De fapt, a- 
ceasia reflectă însăși deosebirea 
fundamentală dintre concepția 
veche, a sculpturii elene și cea 
contemporană. Sculpturile gre
cești se disting prin static, din 
ele se degajă o liniște și seni
nătate ■— am zice... olimpiană
— a figurilor. In contrast, plas
tica modernă își propune să pre
zinte imagini din viață, statuile 
sale sugerează mișcare și avînt, 
sînt pătrunse de dinamism. Și 
semnificativ este că în realiza
rea acestui pas înainte față de 
modelul lui Myron, 
nostru a fost ajutat 
evoluția tehnicii de 
discului.
elen aruncarea 
loc, astăzi ea 
piruetă.

—• Veți mai 
sportive?
ția, aducînd-o pe făgașul actua
lității.

— Cu cea mai mare plăcere.-.
— spune sculptorul. — Nu poți 
ramine indiferent, mai ales ca 
artist, la sublima imagine a 
corpului omenesc în mișcare, 

citit de bine reliefată prin sport. 
Sculptorii antici se inspirau din 
Jocurile Olimpice. Ei aveau însă 
destul de rar prilejul de a ve
dea pe atleți în întrecere, abia 
b dată la patru ani. In zilele 
noastre, stadioanele sînt mereu 
pline, trăim ca intr-o neîntre
ruptă olimpiadă...

Sîntem convinși că maestrul 
Boris Caragea va mai reveni 
cu carnetul de șchițe pe sta
dion. De altfel —• după cum i-a 
reamintit discuția noastră —• 
cu ani în urmă, el însuși a fost 
înotător de performanță!

RADU VOIA 
NEAGOE MARDAN

MONEL MANEA. BUCLD 
REȘTI. — 1) Romînia a mai 
întîlnit Franța, în cadrul Cu
pei Davis. Meciul a avut loc-, 
la București, în 
menii francezi au 
cu 3—2 într-un I 
tic, după ce echipa 
dusese cu 2—0 I 
chipa de lotbal a 
întîlnit pînă acum 
reprezentative din 
Sud: ~ 
bele meciuri 
cadrul primului campionat mon
dial de la Montevideo, din 
1930. Cu Peru am cîștigat cu 
3—1, cu Uruguai (care avea 
să devină campioană mondială) 
am pierdut cu 0—4. — 3).
Viitorul meci de rugbi cu Itaz 
lia va avea 1oc în 1960, la 
București. Data precisă n-a fost 
fixată încă.

1948. Tenis- 
învins atunci 
final drama-, 

i noastră con-,
— 2). Ei
Romîniei n-a. 
decît două

America da
Peru și Uruguai. Arn

au avut loc în

ALEXANDRU STROE, PI
TEȘTI. — Atîla vreme cît ju
cătorul, centru înaintaș, de 
pildă, nu dă drumul la min
ge, nu există poziție de of
said, chiar dacă toți ceilalți 
coechipieri se află în spatele 
apărării adverse. E adevărat că 
unii spectatori, mai puțin cu
noscători ai regulamentului de, 
fotbal, reclamă „ofsaid" în a-- 
semenea situații, dar arbitrul, 
bineînțeles, nu trebuie să o- 
prească jocul.

Mai erau cîteva minute pînă la începerea jocului
.ntre echipele de juniori „Tractorul" din Drăgănești

ta Nouă" din satul Bălăria. Ani bele echipe începuseră obișnuita 
„încălzire". Iată-i însă pe cei de la Tractorul că au lăsat 
mingea și s-au s.trîns în jurul antrenorului. Și pentru că nu 
eram singurul dintre... curioși m-arn apropiat și eu de fotba
liștii din Drăgănești.
„Fiți atenții Jucați cum v-am 

spus. Aveți grijă și dați pasele 
mai mult pe jos- Tu, Gheor- 
ghiță, să nu mai ții mingea, 
iar tu. Traiane, să vii din cînd 
în cind înapoi să ajuți apăra
rea. Ei șl acum dați-i drumul..." 
înarmați cu ultime'e sfaturi ale 
antrenorului, băieții de la Trac
torul s-au avîntat pe teren. E- 
chipele păreau a fi de forțe e- 
gale. Acțiunile alternau de la

UMOR
O bucurie de scurtă 

durată...
în întîlnirea echipelor engleze 

de fotbal Sheffield Wednesday— 
Burnsley victoria a revenit ce
lei dintîi în minutul... 92. Ar
bitrul n-a fost atent și n-a 
fluierat la timp sfîrșitul jocului. 
Autorul golului victoriei a fost 
extremul stînga Chamberlain. 
El a primit din partea clubului 
un premiu de 9 lire. Dar bucu
ria »a a fost de scurtă durată. 
Ajungînd acasă „premiatul" a 
aflat că soția sa jucase la con
cursul de pronosticuri sportive. 
In caz că meciul acesta se ter
mina la egalitate buletinul ei 
ar fi cîștigat 6000 de lire. Cham
berlain a dat toată vina pe 
arbitru.

o poartă 'a alta. Iată însă că 
cei din Drăgănești slăbesc a- 
lura și apărarea lor se lasă me
reu depășită de înaintașii de la 
„Recolta Nouă". Atunci s-a în- 
timplăt ce 
obișnuit 'a 
antrenorul 
drutnări și 
cel de la 
parcă cu mai multă pasiune de
cât onicare:„/n/rd mai ho^ărij, 
Petreanule! Halfii mai înapoi. 
Țineți-oă oamenii..." Dar golul 
era inevitabil. O minge trimisă 
de pe partea dreaptă a fost in
terceptată cu dibăcie de un ju 
cător advers, care a trimis o

se întîmplă în mod 
un meci de fotbal: 

intervine cu noi în- 
încurajări. Numai că 

Tractorul le făcea

o

direct în plasă, 1—0, scor eu 
care s-a încheiat partida. Cre
deam că inimosul antrenor de 
la Tractorul îșt va dojeni ele
vii. M-ani înșe’at. Dimpotrivă, 
s-a apropiat de ei și a încenut 
să le arate cu răbdare 
înfrîngerii. Am rămas 
impresionat de atitudinea 
înțelegătoare, iată de 
ciile celor pe care îi

început 
cauzele 

plăcut 
calmă, 
stîngă- 

ciile celor pe care îi avea în 
față, ca și de optimismul ce i 
se citea în ochi.

Un antrenor ca alifia alții din 
zilele noastre vor spune unii. 
Nicidecum! Aveam in față un 
antrenor de fotbal cu totul neo
bișnuit: pe... projesoara de edu
cație fizică din comuna Drăgă
nești, regiunea București —Ma
ria Popescu.

CU interes stirnește și fotba
lul ăsta...

Biletele au rămas 
nevîndute

După meciul de box pentru 
titlul mondial profesionist la 
categoria semi-ușoara Ilalimi- 
Bini, un manager francez și-a 
exprimat în presă nedumerirea 

majoritatea locurilor în sală 
rămas neocupate. Care să 
explicația indiferenței arăta- 

de public față de acest mare
eveniment pugilistic?

N-a trecut multă vreme și mă-; 
nagerul în chestiune a putut 
afla răspunsul dintr-o scrisoare 
ce-i fusese adresată de un ano
nim : „Firește, o sală pe jumă-

e t ă | i
taie goală este un aspect cît se 
poate de trist. Dar aceasta se 
explică numai din cauza... seve
rității controlului la intrare. 
Pînă acum eu am reușit tot- 
deaiuna să intru în sală 
bilet... De data aceasta
după ce am trecut de trei con
troale, am fost oprit la un al 
patrulea. Reduceți paza la in
trare și vețî avea din nou săli 
pline...-

MIHAI CASARU, BRAILA.
— 1) Babone a debutat la 
Dinamo Obor. Un timp a ju
cat apoi la Dinamo București, 
de unde a trecut la Petrolul.
— 2) Dacă la sfîrșitul cam
pionatului două echipe au ace
lași număr de puncte și același 
gol-averaj — ceea ce în prac
tică e foarte greu să se în- 
•tîmple, întrucît gol-averajul esta 
calculat pînă la miimi de 
unitate — se ține seama de 
numărul victoriilor. Dacă și în 
cazul acesta egalitatea este 
perfectă, se ia în considerație 
rezultatele directe ale celor 
două echipe. Dar, repetăm, a-, 
ceste posibilități sînt mai 
mult de domeniul teoretic.

I. TRAIAN

fără 
însă,

că 
au 
fie 
tă

ADALBERT KORDA, TG. 
MUREȘ. — 1) Nicolac Linca 
are 30 de ani. 2) Reprezen
tativa de fotbal a R.P.R. a 
jucat o singură dată pînă acum 
cu selecționata U.R.S.S. Me
ciul a avut loc în 1957, la 
Moscova, și s-a încheiat ctț 
rezultatul de 1—I, ,

ION POȘTAȘUL' I

SPORTUL LOR
boxuluinouă victimă a 

profesionist
Sălbăticia cu care 

meciurile de box in 
bine cunoscută. In goană după 
profituri cu orice preț, mana
gerii occidentului cer boxerilor să 
lupte pînă la capătul puterilor. 
Numărul accidentelor 
survenite pe ringurile 
este în creștere față de 
cuți. Recent, 
englez Leslie Ilig 
un meci in orașul Bracknell 
în compania unui boxer mult 
mai dotat și rezistent. Ilig a 
fost serios sdruncinat de lovi
turile primite care l-au adus la 
un pas de K.O. Managerul sjgi, 
i-a cerut totuși să lupte mai de-

se dispută 
Apus este

tinărul 
a

mortaie 
apusene 

anii tre-
pugilist 
susținut

parte. Ilig nu a rezistat și a 
fost făcut K.O. Fiind trans
portat la spital, el a decedat 
după cîteva ore. Leslie Ilig, cea 
mai recentă victimă a sportului 
apusean, era iată a doi copii...

Raid simbolic
Descoperirea unor importante 

zăcăminte petrolifere în Sahara 
a dat naștere unei aprige con
curențe între trusturile de „spe
cialitate" franceze și america
ne. Acestea n-ait întirziat să 
amestece și.. sportul în lupta 
lor. De curînd, forurile sportive 
franceze au anunțat cu mare 
„iam-tam", raidul campionului, 
francez de motociclism, Geor
ges Monneret, pe distanța Pa-

ris-Sahara-Paris. Dl. 'AL Her
zog, înaltul comisar al guver
nului pentru tineret și sport, 
a tinut să fie prezent la pleca
rea in raid. El i-a inminat lui 
Monneret un-., bidon gol, pe 
care acesta urma set-i aducă 
plin cu petrol saharian la îna
poierea sa la Paris. Gestul „sim
bolic" al înaltului comisar are 
insă toate șansele să rămlnă 
numai simbolic: ctmoscîndu-se 
rapacitatea irtistmenilor ameri
cani — care vor să ia locul 
celor francezi — s-ar putea ca 
pînă la urmă din toate bogă
țiile petrolifere ale Saharei, 
francezii să se aleagă numai 
cu bidonul adus la Paris de 
inotociclisiul Monneret.-^

In etapa de duminica trecută, Smărăndescr* 
(Progresul) și Ene II (Rapid) au ratat 
II metri**.

die im»

de V, Vasiliu);
Puștiul: r- Nene, lașă-mă să-I trag eu 

(Desen



Concluzii privind desfășurarea

campionatului european de baschet
După strălucita comportare din 

'cadrul campionatelor mondiale, repre
zentativa masculină de baschet a 
•Uniunii Sovietice a obținut un nou 
și răsunător succes la campionatul 
■european, recent disputat la Istanbul. 
Cîștigînd detașăt majoritatea meciu
rilor (cu Franța la 16 și 18 puncte, 
cu R. Cehoslovacă la 11 pt, cu R. P. 
Ungară la 9 pt, cu Italia la 15 pt, 
cu Israel la 46 pt ș.a.m.d.), baschet- 
baliștii sovietici au dovedit o dată în 
plus valoarea ridicată a școlii sovie
tice de baschet. Jucătorii sovietici s-au 
impus prin calitățile fizice (opt din
tre ei pun mingea în coș de sus cu 
două mîini), prin excepționala lor 
.pregătire fizică (au avut o compor
tare constant bună în toate cele NOUA 
partide

toate cele NOUA 
disputate în

prin ridicata valoare
(chiar

ZECE zile), 
a rezervelor 

(chiar și în meciurile grele, primii 
intrau jucătorii de rezervă și de abia 
prin minutul 30 titularii), prin con
cepția tactică modernă (joc atletic 
bazat pe viteză, recuperări, contra
atacuri șî o putere de luptă excep
țională) și mai ales prin forța deo
sebită a jocului colectiv.

★
Cea ,de a Xl-a ediție a campiona

tului european s-a desfășurat la un 
înalt nivel tehnic, superior celui în
registrat la campionatul din 1957 
desfășurat la Sofia. Echipele s-au pre
zentat mai bine pregătite, unele din 
ele constituind din1 acest>,punct de 
vedere o surpriză (Poloni,- Ceho
slovacia, Belgia).

Valoarea ridicată a întrecerilor de 
la Istanbul s-a datorat în primul rînd 
pregătirii fizicei ^Superioare, observată 
îa toate echipei?. In al doilea rînd, 
însușirii țcirieinioe de către majori
tatea jucătorilor a procedeelor teh
nice modem?, printre care_ aruncarea 
din săritură (aproape toți jucătorii 
de cîmp folosesc această" aruncare, din 
zona liniei de aruncări libere). Pivoții 
și centrii au excelat în aruncările din 
„cîrlig" (Zubkov-U.R.S.S., Teti.va-Ce- 
hoslovacia, Mayeur-Frlanța). Procen
tajul aruncărilor libere și din acțiune 
nu a fost prea ridicat (în medie 
40% la cele din teren și 50—55% 
la cele libere), în mare măsură din 
cauza timpului nefavorabil (vînt sau 
soare puternic). In schimb, la echi
pele fruntașe a crescut simțitor nu
mărul mingilor recuperate și. în 
acelaș timp, numărul aruncărilor la

coș (de pildă, echipa U.R.S.S. a recu
perat în medie 60 mingi pe joc și a 
aruncat de 60 de ori spre deosebire 
de echipa Romîniei . care a recuperat 
în medie doar 40 de mingi, aruneînd 
la coș de 50 de ori). Un progres 
evident l-au înregistrat jucătorii pi
voți care au acționat cu multă îndemî- 
nare atît sub panou, cît și în postul 
de centru, folosind cu succes ambele 
mîini. La echipele cele mai bine pre
gătite angajarea pivoților se face 
numai din mișcare.

Sub influența unui arbitraj sever 
în ceea ce privește acțiunile cu minge 
ale atacanțiior (conform orientării sta
bilite la ultimul curs internațional 
de arbitri), pătrunderile nu au mai 
avut un rol hotărîtor în acest cam
pionat. Ele au fost folosite doar de 
jucătorii extrem de bine pregătiți 
(Muijneks-U.R.S.S., Baumruch-Ceho- 
slovacia), care au putut evita greșe
lile personale asupra apărătorilor.

Ca observația tactică, menționez că 
din cauza timpului care nu favoriza 
aruncările de la distanță, majoritatea 
echipelor au folosit apărarea în zonă. 
S-a văzut, totuși, că la cele mai va
loroase echipe apărarea de bază a 
rămas sistemul „om la om". O re
marcă generală: presingul (apărarea 
agresivă pe tot terenul) a fost folosit 
în mică măsură, deși această variantă 
a apărării „om la om" va avea un 
rol deosebit în cadrul turneului olim
pici de la Roma. In atac, trecerea ra
pidă și contraatacul au rămas carac
teristicile de bază ale jocului modern. 
Ele sînt însoțite însă, de un viguros 
atac de „4-ț-l“ contra apărării „om 
la om" și „1-3-1“ contra apărării în 
zonă.

„CUPA PRIMĂVERII” 
la lupte libere

Timp de doua zile, sala Casei de 
Cultură din Sinaia a găzduit între
cerile tradiționalei competiții de lupte 
libere „Cupa Primăverii". Spectatorii 
care au umplut pînă la refuz sala 
au aplaudat cu căldură frumoasele 
acțiuni executate de majoritatea spor
tivilor. Lăudabila comportare a par- 
ticipanților a fost însă umbrită de 
atitudinea nesportivă a luptătorilor de 
la Steagul roșu Orașul Stalin (cîș- 
tigătorii primei ediții), care a doua 
zi nu s-au mai prezentat la concurs. 
Ei au motivat acest lucru spunînd 
că arbitrajele au fost necoreșpunză- 
toare. In realitate însă, arbitrajul! 
nu a influențat rezultatele, excepție 
făcînd decizia (asupra căreia s-a și 
revenit) din meciul Fr. Ballo — I. 
Ionescu.

Iată cîștigătorii: .
Cat. 52 kg.: Pac Zong-su (Rapid 

Buc.): cat. 57 kg. Stan _
(C.C.A.)- cat. 62 kg: Victor Popescu 
(Din. Buc.); cat. 67 kg: C.
nu (C.S.AI. Baia Mare); cat. 73 kg: 
Carol Hathazi (Din. Satu •« - -> 
cat. 79 kg: G. Marinescu 
cat. 87 kg: Fr. Ballo (Voința 
reș); cat. grea: Gh. Crișan 
Satu Mare).

La întreceri au participat 
curenți, reprezentînd 15 cluburi 
asociații sportive. “
a fost cîștigată de echipa C.C.A. Lo
cul doi a revenit formației Chimis
tul Baia Atare.

Crăciun

Ardelea-

Atare); 
(C.C.A.); 
Tg. Mu- 
(Dinamo

78 con- 
șî 

„Cupa Primăverii"

„Cupa regiunilor" la oină

AU FOST DESEMNATE ECHIPELE FINALISTE
— Rezultate normale în etapa a Il^a —

etapa a Il-a a „Cupei regiuni- 
la oină cele patru confruntări, 

la București, Timișoara, 
și în comuna Curcani (reg.

jucători Gheorghe Petre- 
Voicu, Petre Popescu și 
Blaga, care au dirijat — 
în primul meci — grupele

In 
lor" 
desfășurate 
Suceava
București) s-au încheiat cit victoria 
echipelor favorite.

Reprezentativa regiunii București a 
întrecut selecționata regiunii Stalin cu 
28—8 în tur și 15—9 în retur. Succe
sul gazdelor se datorește în bună parte 

•valoroșilor 
seu, Ivan 
Constantin 
în deosebi
după o schemă tactică bine gîndrtă, 
iar Ia „prindere" au jucat cu multă 
siguranță, realizînd scorul de 22—0.

Echipa orașului București ă învins 
reprezentativa regiunii Constanța la 
scoruri concludente: 15—0 (tur) și 
25—2 (retur). Biicureștenii au realizat 
7 și respectiv 6 puncte la „bătaie". 
Spre deosebire de primul meci, cînd 
au realizat 8 puncte la „prindere", 
învingătorii au dovedit în retur o 
mare precizie în pase și în lovirea ad-

versarului cu mingea. Din formația 
Bucureștiului am remarcat în mod spe
cial pe Ciobanii, lăncii, Văduva și 
Roșea.

La Timișoara, echipa regiunii Baia 
Mare a întrecut echipa locală în urma 
unor întreceri viu disputate, în oare 
băimărenii — datorită rutinei lor — 
și-au dovedit superioritatea în to'ate 
compartimentefe. Lă fel, selecționata 
regiunii 
terioare 
depășit 
lăți, la 
oaspeții
sele. Iată rezultatele: regiunea Bucu
rești — regiunea Stalin 28—8:15—9 
(tur, retur) ; oraș București — regiu
nea Constanța 15—0:25—2; regiunea 
Timișoara — regiunea Baia Mare 
8—14:2—10; regiunea Suceava — 
regiunea Galați 13—7: 10—6. In fi
nala competiției ds-ati calificat select 
ționatele regiunilor*  București, Su-' 
ceava, Baia Mare și echipa orașului 
București.

Suceava revelația ediției 
â „Cupei regiunilor" 

adversara, echipa regiunii 
capătul unor meciuri în 
și-au apărat cu dîrzenie

an» 
și-a 
Gas 

care 
șan-

v oi l e I Campionatul echipelor

PRIMUL CONCURS 
DE VERIFICARE LA POPICE
Sîmbătă și duminică, pe arena cu 

patru piste „Locomotiva" din Ora
șul Stalin, se desfășoară primul con
curs de verificare în vederea dublei 
întilniri cu reprezentativele R.P.U. (25 
și 26 iirlie).

Federația de specialitate a invitat 
la acest prim trial pe următorii: fete: 
Ilona Nagi, Ana Felseghi, Margareta 
Kelemen, Sfdonia Jilovan, Viorica 
Măstan, Ecateriria VentzeJ, Rozalia 
Bunea, Maria Constantin, Eva Spi- 
roiu ; băieți: Alexandru Andrei, Pe
tre Purje, Carol Zombori, Gheorghe 
Reștemeanu, Vasile Ilieș, Francisc ML 
cola, Ion Micoroiu, Eugen Hasz, L 
Vinterleiter, Ion Dragomirescu, Gheor
ghe Vînătoru, Francisc Szas, Va&ife 
Rașovan, Ion Brebenariu. Selecț'ona- 
bilii își vor’ disputa întîiietatea la 
probele clasice (100 bile mixte femei 
șt 200 .bile mixte bărbați). Sîmbătă 
se dispută întrecerile feminine, iar 
duminică cele masculine. La acest con
curs nu au fost chemați o serie de 
sportivi vizați pentru lotul republi
can, care fac pafte 'din echipele cali
ficat? în finala campionatului R.P.R. 
Colectivul .de.antrenori va, verifica sta
diul pregătirii acestor jucători și ju
cătoare cu prilejul întrecerilor finale 
care vor avea loc între 17—21 iunie, 
tot pe arana „Locomotiva" din Ora
șul Stalin.

Pentru echipa R. P. Romine, locul 
opt pe care l-a ocupat nu corespunde 
valorii sale reale. Trei jocuri pierdute 
la diferențe de unul și trei puncte și 
o comportare nejustificat de slabă în 
meciul cu Franța ne-au privat de un 
loc fruntaș, pe care baschetbaliștii 
noștri erau datori să-l obțină. Deși 
presa turcă a scris elogios despre ju
cătorii romîni, meciurile susținute au 
scos la iveală o serie de deficiențe 
serioase. Jucătorii de rezervă s-au 
dovedit insuficient pregătiți pentru a 
înlocui oamenii de bază. In atac, jocul 
echipei este încă prea static, nu se 
folosește suficient atacul rapid, nu 
trag din săritură decît doi jucători, 
iar procentajele aruncărilor libere au 
fost mai scăzute chiar decît în unele 
meciuri de campionat. In momentele 
decisive, în. loc să fie calmi, jucătorii 
romîni s-au demobilizat, au fost ner
voși și lipsiți de voință. Totodată ei 
au arătat că nu sînt suficient de 

■bine pregătiți pentru a face față cu 
succes momentelor decisive (de două 
ori în situație de egalitate și avînd 
mingea în ultimele secunde, au ratat 
victoria).

De asemenea, media înălțimii este, 
.mult prea scăzută fată de aceea a ce
lorlalte echipe (în echipa U.R.S.S sînt 
4 jucători peste 2 ni, 4 peste 1,90 rn 
și 4 între 1.82 și 1,90 ni).

Desigur că analizînd temeinic pre
gătirea și comportarea echipei noastre 
vom putea găsi mijloacele pentru 
îmbunătățirea pregătirii ei. Compor
tarea din cadrul „Cupei Balcanice" 
va trebui s-o dovedească.

OCTAV D1MITRIU 
antrenor federal

apropie

■

cam- 
mas- 
pînă 
cam- 

clasa-
Ora-

Amatorii de volei urmăresc cu in
teres pasionanta desfășurare a 
pionatului categoriei B la volei 
culin. Rezultatele înregistrate 
acum în cele două serii ale 
pionatului au adus în fruntea 
mentelor formațiile Politehnica
șui Stalin și Utilajul Petroșani. Di
ferența de un punct cu care acestea 
conduc în seriile respective și faptul 
că mai sînt de disputat doar două 
etape ar lăsa impresia că ele se pot 
considera ca definitiv clasate pe pri
mul loc. Această supoziție esțe însă 
greșită: în fiecare etapă apar rezul
tate surprinzătoare, liderii avînd „pri
matul" numai cîte o săptămînă. Expli
cația este una singură: echilibrul de 
valoare care se face tot mai mult 
simțit în ambele serii.

Credem că este interesant să arătăm 
cu cine mai au de jucat formațiile 
care mai au încă șanse la primul loc 
în serii.

In prima serie, Politehnica Orașul 
Stalin va avea mîine un meci foarte 
greu la Bacău, cu echipa locală Vo
ința, care s-a prezentat nesperat de 
bine în returul competiției. In schimb, 
duminica viitoare va juca acasă cu 
Aurul Negru Ploești. Liderul este ur
mărit la numai 1 pct. de Voința Ba
cău, Știința Galați și Aurul Negru 
Ploești. Voința. în afară de întîlnirea 
de mîine cu Politehnica (acasă), 
juca ultimul meci la Constanța
Feroviarul; Știința Galați joacă du
minică cu Feroviarul Constanța și în 
ultima etapă Ia Suceava cu Voința, 
în timp ce Aurul Negru va primi 
vizita Jiului Craiova, pentru ca în e- 
tapa următoare să joace la Orașul 
Stalin cu Politehnica

va 
cu

„Bomba" lui Dorin Calotă (Voința Suceava) este 
respinsă de blocajul celor trei jucători de la Fero
viarul Constanța. f~ 
ceava — Feroviarul

(Foto :

(Fază din meciul Voința . Su- 
' Constanța, disputat duminică).

Ștefan Petrescu — Suceava)

Utilajul Petroșani 
returului compor-

In seria a II-a, 
a furnizat surpriza 
tîndu-se excelent. Ca urmare, conduce 
plutonul echipelor fruntașe, fiind ur-

începe sezonul competițional la ciclism pe pista
Intre 11 și 14 iunie se desfășoară a V-- ed fie a „Cursei Munfilor"

Sezonul ciclist este în plină desfă
șurare. După campionatele republicane 
de semifond, pe echipe și individual, 
urmează o serie de noi competiții care 
vor angrena atît pe fruntașii sportului

ocu pedale din țara noastră cit 
serie de cicliști de peste hotare.

Și

&'i desfășurarea unei curse ie șemifond pe velodrom

Vă prezentăm mai întîi competiția 
de fond, care se va desfășura dumi
nică dimineață. La ora 8,30 se va da 
startul în cursa de fond organizată 
de clubul sportiv Victoria. De la km 
20 (șoseaua București-Pitești) vor
porni să se întreacă de-a lungul a 
180 km o serie dintre cei mai va
loroși rutieri. Sosirea din cursă se va 
face în jurul orei 13,30 pe velodro
mul Dinamo.

ALUNE PE VELODROMUL DINAMO

Tot duminică dimineața (începînd 
de la ora 9,30) se va inaugura sezonul 
competițional de pistă. Atît de aștep
tat de cicliști și de spectatori — se
zonul competițional de pistă debutează 
anul acesta cu întreceri spectaculoase. 
Cei mai buni pistarzi se vor întrece 
în cadrul unui „meci omnium" pentru 
cucerirea „Cupei F.R.C.". Prima pro
bă, singura cu caracter eliminatoriu, 
este 400 m contra-timp. Pe baza tim
pilor obținuți se vor califica primii 
16 alergători, oare vor participa apoi 
la probe de viteză și semifond. Cursa 
de semifond se va desfășura de-a 
lungul a 40 ture, cu sprint la fiecare 
5 ture. Printre cei înscriși la probele 

,jde .velodrom se află și Petre Tache,

. Șt. Lcmîndroiu, Dan Budișteanu, M.
■ Voinescu, Adrian Tănase (Dinamo). 

Vasile Oprea, C. Voicu. Ion Baciu, 
C. Baciu (C.C.A.), Ion Constantines-

i cu, C. Florescu (C.P.B.), Ion Ion iță 
C. Bilciu (Voința) etc.

Pistarzii din țara noastră și-au fixat 
ca obiective îndeplinirea și depășirea 
normelor olimpice pentru a reprezenta 
cu cinste culorile patriei la Jocurile 
Olimpice de la Roma. Acest lucru a 
creat un plus de entuziasm, un sti
mulent puternic, 
la 
în

care va contribui 
realizarea unor performanțe din ce 
ce mai valoroase.

„CURSA MUNȚILOR"

Intre 11 și 14 iunie va avea loc a 
V-a ediție a „Cursei Munților", în
trecere de f<5nd pe etape organizată 
de clubul sportiv Dinamo București. 
Ca în fieoare an, această competiție 
stîrnește un viu interes în rîndul ru
tierilor și aL. iubitorilor sportului cu 
pedale. Startul'în cea de a V-a ediție 
se va da la 11 iunie de la Sinaia, 
ttrmîrid ca sosirea să se facă la 14 
iunie pe velodromul Dinamo. La S' 
V-a ediție a „Cursei Munților" partiț, 
cipă și echipele Dozsa Budapesta și 
Dynamo Berlin.

de sfîrșit
un punct demată la

Știința Timișoara și Ia 
două de Dinamo Ora-de Dinamo Ora-

Utiilajul Petroșan’ 
favorizată: mîin. 

un meci mai ușor 
va

Ș> 
cu 

Ti- 
un 
oi 
să

la Timișoara, unde 
întîlni Casa Ofițerilor 
va juca apoi acasă 
I. C. Arad. Știința 
mișoara are însă 
meci greu, la Arad, 
I.C.A., urrnînd ca apoi 
joace acasă cu Dinamo 
Tg. Mureș. Dinamo Ora
dea joacă în penultima 
etapă la Tg. Mureș cu 
Dinamo și ultimul joc îl 
va disputa pe teren pro
priu în compania forma
ției C.S. Rm. Vîlcea.

După părerea noastră, 
jocuri mai ușoare au Vo
ința Bacău și 
Galați (seria I) 
lajul Petroșani (seria 
Il-a).

Nu întîmplător Politeh
nica Orașul Stalin și U- 
tilajul Petroșani conduc 
în seriile respective. Pre
gătirea făcută de studen
ții din Orașul Stalin cu 
antrenorul N. Bosch și 
în lipsa acestuia cu prof. 
Octavian Borbil, și-a a- 
ratat roadele. După un 

început ceva mai slab (în prima par
te a campionatului) studenții s-au in
stalat pe locul I abia în retur. Jucă
tori ca studenții Paul Matic, Vasile 
Bocită sau inginerii Victor Bleoca și 
Ion Bocilă, proaspeți 
făcut remarcați pentru 
lor pregătire.

Deși nu se bucură, 
ciației respective, de 
sar, echipa Utilajul 
rîndurile căreia se remarcă jucătorii 
Pintca, Cojocarii, Zaharescu, Obezeanu, 
frații Gornoviceanu) luptă cu multă 
dîrzenie — și cu mari șanse — pen
tru a obține pînă la urmă primul loc 
în clasament.

au Vo-
Știința 

și Uti- 
a

absolvenți, s-au 
talentul și buna

din partea aso- 
sprijinul nece- 

Petroșani (din

M. T.

Citiți nr. 6

AL REVISTEI ILUSTRATE

SPORT
PREȚUL 250 LEI



Ecouri ale semifinalelor Cupei
Ca și în ediția 1954, anul acesta 

■instea de a-și disputa mult invidiata 
Cupă a revenit — după multe peri
peții în fazele succesive ale compe- 
iției — unei echipe de categorie A, 
Dinamo București, și unei formații 
le „B“, C.S.M. Baia Mare. Cu finala 
;e va încheia la 14 iunie a dopa com
petiție populară a fotbalului nostru, 
Cupa, care anul acesta împlinește 25 
le ani de la înființare.

Desigur că cele mai multe comen- 
arii le-a provocat rezultatul de la 
\rad, unde C.S.M. Baia Mare a în- 
recut Progresul, după ce mai înainte 
■Jiiminase alte două echipe de ca- 
egoria A: Știința Cluj și formația 
ampioană Petrolul. Cum au reușit 
lăimărenii această performanță ? Ex
plicația ne-a dat-o unul dintre antre- 
orii Progresului, C. Drăgușin :
„După cum s-au comportat echipele, 

ezultatul este normal. Băimărenii au 
uptat cu multă ambiție și cu con- 
ingere pentru victorie. Gergely III, 
le pildă, un tînăr de 18 ani, a aler- 
at tot terenul și a muncit pînă la 
puizare, neintimidîndu-se cînd îl 
vea în față pe Dinulescu sau Pereț. 
i.S.M. Baia Mare are o echipă ca- 
abilă să răstoarne multe socoteli, 
ispune de un atac foarte mobil, cu 
mite demarcări și schimbări de locuri

CINCI MINUTE CU ARBITRII MECIULUI 
IUGOSLAVIA-BULGARIA

După cum se știe, arbitrii romini 
u dus meciul de duminica trecută 
in.. _ Iugoslavia și Bulgaria, disputat 
i cadrul „Cupei Europei": M. Popa 
î centru, P. Kroner și V. Dumitrescu 
i tușă. Am stat de vorbă cu ei des- 
re meciul de la Belgrad și despre 
rtbaliștii bulgari, cu care ne vom 
itîlni curînd in cadrul preliminarii- 
>r turneului olimpic.
— Partida, de nivel tehnic slab, a 

rilejuit un joc de luptă, de uzură, 
resărat cu multe durități — ne-a spus

Știri de fotbal
• Meciul de campion-at Rapid — Fa
il. care se va disputa marți pe Sta- 
cnul din Ciulești, va începe la o. a 
30, pentru că seara echipa Rapidului 

. pleca la Ankara, unde va juca (du- 
inică) în cadrul campionatului fero- 
ar european.

9 '* *'■  'prezentîndu-se la meciul de du
ri trecută, Indagrara Arad a fost 
dusa din campionatul categoriei C, 
nform regulamentului. Ultimele sale 
uă jocuri vor fi omologate cu 3—0 
favoarea echipelor adver. e.

locuit cu Cozma, iar V. Anghel (care 
are examen duminică) cu Semenescu. 
Mai sînt în discuție Popa (care se 
simte obosit) și Ene I (care este lo
vit). In locul lor ar urma să joace 
Valcan și Biikossy.

• O reintrare la C.C.A.: Jenei, care 
— terminîndu-și suspendarea — își 
va relua locul în linia de mijlocași, 
alături de Bone. C.C.A. a făcut ieri 
antrenament. Formația va fi aceea de 
duminică, bineînțeles cu Jenei.

• La Petrolul se pune o singură 
problemă: folosirea lui Zaharia în 
postul de extrem dreapta. Aceasta se 
va ști însă, numai în cursul zilei de

Despre bogate activitate a acestor 
activiști pe tărimul turismului se vor
bește piuă departe, la Bacău. Agenția 
are în grija sa cabanele Izvorul Mun

telui. Dochia, ,7 Noiembrie" și Durau. 
La toate se poate ajunge relativ ușor, 
fie pe potecile marcate, fie cu. auto
buze și camioane, cu atît mai mult cu 
cit drumurile sînt asfaltate în marea 
lor majoritate

La P. Neamț, orice turist poate vi
zita muzeul arheologic regional, toar
te bogat în piese din vremea comunei 
primitive, a societății sclavagiste și 
feudale; parcul Cozia, „Căldările Cne- 
șilor" (aidoma unor căldări, sînt să
pate în piatră niște gropi despre care 
legenda spune că au servit... smeilor 
pentru încălzitul smoalei cu care se 
imbrăcau pentru a se feri de frig) z re
ședința de vară a lui Ștefan cel Mare, 
cu turnul care se păstrează și azi și 
din vîrful căruia se vede pînă departe, 
la Buhuși. Pe vremuri el servea pen
tru observație în caz de „pojarniță" (n. 
r. război),'

• Miercuri la Craiova, o restanță în
tegoria B: Știința — Ind. Sîrmii,
mp ia T urzii 4—1 (0—0).

S Joi, Ind. Sî-rmii C. Tur zii a jucat 
amical cu Șantierui Govora. Rezul- 

tul: 2—2 (2—2).

Echipele de categoria A și B s-au 
•egătit cu atenție pentru jocurile de 
rninică. In special pentru iorniațiile 
■ prima categorie întîlnirile de mîine 
nt foarte importante. Știința linii 
>ara ca și Știința Cluj speră să <.b- 
lă cîte două puncte, .întrucît joacă 

■. teren propriu. Ca și Farul de altfel, 
releași socoteli le fac și Petrolul si 
C.A., de asemenea gazde în etapa 
; mîine. In ce măsură formațiile 
re nu se deplasează își vor realiza 
tegral planurile lor vom ști mîine 
ară. Foarte disputate se anunță și 
ecsiirile de categoria B cuprinse în 
ogramul concursului Pronosport nr. 
;. Jocul de la Tg. Mureș, dintre 
S. Tg. Mureș și Minerul Lupeni 
te în centrul atenției, după cum 
F.R. Arad va încerca la Baia Mare, 

terenul proaspetei finaliste a Cupei 
- C.S.M. — să realizeze măcar un 
înot care îi este tare prețios în lupta 
n fruntea clasamentului.
iua este reprezentată prin 
ri: una privind plutonul 
, Unirea Iași — Foresta
două lupta din coada clasamentului: 

foria Bistrița — Flacăra Moreni și 
nirca Focșani — Dinamo Galați. 
Trebuie să prevedeți surprizele prin 
ipunerea cît mai multor variante. 
șa cum au dovedit-p'concursurile din 

în viteză, derutante. Vlad și Stilyok 
sînt motoarele acestui compartiment. 
Primul culege mingea și o distribuie, 
al doilea — împreună cu Rusu — 
pătrunde și trage la poartă. Apărarea 
imediată însă, mi s-a părut mai 
slabă.

Echipa noastră s-a comportat slab.

Călmoiu (în dreapta) respiră ușurat... Uțu a reușit să respingă în ul
timă instanță mingea puternic reluată cu capul de Copil (la mijloc). Fază 
din jocul de Cupă Dinamo — Rapid 5—3.

(Foto : Gh. Dumitru)
Noi nu ne-ain așteptat ca DinamoJucătorii n-au depus nici un pic de 

străduință".
Despre Dinamo,- despre victoria și 

jocul său bun ne-a vorbit antrenorul 
B. Marian :

P. Kroner- S-au comis nu mai puțin 
de 52 de jaulturi. Vă dați seama că 
sarcina arbitrului Popa h-a fost de
loc ușoară. Totuși el s-a achitat con
știincios de misiune. De altfel, atît 
conducătorii iugoslavi și bulgari, cit 
șl delegatul U.E.F.A. prof. dr. Andre- 
jevici ne-au mulțumit după joc pentru 
arbitraj.

— Rezultatul este meritat?
— Da, deși iugoslavii au jucat mai 

slab, iar bulgarii — cu o formație 
nouă — au avut și ei citeva ocazii 
de gol — a răspuns de data aceasta 
M. Popa-' Scorul de 2—0 însă, cred 
că nu-i suficient pentru echipa iugo
slavă. Fotbaliștii bulgari pot remonta 
handicapul la meciul retur și, după 
mine, va fi nevoie de un al treilea 
joc.

— Puțin a lipsit ca bu'gării să e- 
galeze după pauză — a intervenit 
V. Dumitrescu. Au avut o perioadă de 
20 minute de presiune puternică la 
poarta lut Seara, cind Colev — cel 
mai bun jucător — a semănat panică 
printre apărătorii iugoslavi.

— Cum joacă bulgarii?
— Au o viteză debordantă, o teh

nică individuală avansată și jolosesc 
din plin forța, dar in limitele regula
mentului — a spus P. Kroner.

ultima perioadă, soldate cu premii de 
mare valoare, esențialul este să ale 
geți bine meciurile fixe. Atît partici
parea în colectiv, și deci depunerea a 
cît mai multe variante, cît și folosirea 
sistemelor desfășurate sînt două im
portante căi pentru realizarea cît mai 
multor rezultate exacte.

PROGRAMUL CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. 24 (14 IUNIE 1959)

C.S.M. Baiia 
(finala Cupei R.P.R.)

Minerul Lupeni — A.M.E.F.A
B. )
C. S.A. Sibiu — C.S.M. Reșița

B.) 

I. Dinamo București 
Mare

II.
(cat.

III.
(cat.

Seria a 
trei întîl- 
din frun
Fălticeni,

IV. C.S. Oradea — Gaz Metan Me Categoria a II-a: 3 variante a cîte
diaș (cat. B.) 54.849 lei

V. Unirea Iași — Prahova Ploești Categoria a 111-a: 5 variante a
(cat. B.) cîte 17.909 lei

VI. Foresta Fălticeni — A.S. Pom Categoria a IV-a : 69 variante a
pierul (cat. B.) cîte 1.155 lei

VII. Flacăra Moreni — Unirea Foc- Categoria a V-a: 276 variante a
șani (cat. B.)

VIII. Dinamo Galați 
Bîrlad (cat. B.)

IX. Vasas — Csepel
X. Ferencvaros —

R.P.U.)
XI. Gyor — M.T.K.

— Rulmentul

(cam. R.P.U.)
Ujpest (earn.

(cam. R.P.U.)

„Mi-a plăcut întreaga echipă dina- 
movistă, în primul rînd atacul și în 
special Szakacs 1, Ene 1 și V. Anghel, 
ale căror demarcări efectuate cu ușu
rință au provocat derută în apărarea 
noastră. Jn plus, apărarea a acoperit 
bine centrul terenului permanent fiind 
cîte 6 jucători în fața porții lui Uțu.

să ne marcheze așa de ușor. Com
portarea lui Stancu, Todor și a mij
locașilor în prima repriză a ușurat 
misiunea dinamoviștilor și la 4—0 
era foarte greu de remontat. Poate 
că la 4—2, după pauză, dacă Copil 
și Ene II fructificau măcar una din 
ocaziile avute, ar mai fi fost posibilă 
o restabilire a echilibrului. Echipa 
însă nu a mai avut forță în ultima 
parte a reprizei."

Firește, dinamoviștii sînt fericiți de 
noul succes asupra Rapidului, dar 
mai ales de calificarea în finală.

— „Sînt mulțumit și de rezultat și 
de joc — ne-a spus antrenorul Ba- 
ratki. Echipa a ajuns să joace în ritm 
rapid fără să țină balonul, căutînd 
poarta pe drumul cel mai scurt. Ata
cul — avînd interii care-i lipseau și 
pe Ene 1 în formă foarte bună — dă 
un randament maxim. Avem însă și 
o problemă. Apărarea (care nu de 
mult era peste nivelul atacului și ade
seori ne ajungea un gol ca să 
cîștigăm un meci) acum se comportă 
mai slab ca atacul."

Un centru turistic
Din orice direcție ai veni spre Pia- 

tri Neamț, peisajele submontane de 
pe valea Bistriței silit fermecătoare. 
Munții din jur par de netrecut, iar 
ceața se revarsă de pe vîrfurile lor ca 
un voal aruncat de o mină uriașă ces
te niște piscuri pitice. Iar cind ajungi 
în Piatra Neamț îț! dai seama că ești 
intr-unui dintre cele mai pitorești ora
șe ale țării.

Am trecut, nu de mult, pe la agenția 
O.N.T. „Carpați" din Piatra Neamț.

XII. Salgotarjan — Honved (cam.
R.P.U.)

★
Puteți cîștiga frumoase premii în 

bani și obiecte mîine, dacă vă veți 
păstra locurile la cuplajul de pe sta
dionul Republicii și veți depune cît 
mai multe buletine Pronosport. I. S. 
Loto-Pronosport oferă mîine următoa
rele premii : pentru spectatorii care 
își păstrează locurile: o bicicletă; o 
garnitură de pat din olandină; 3 m. 
ștofă; 7 mingi fotbal. Pentru specta
torii disciplinați și 
Pronosport asupra 
radio
3 tn

care an și buletine 
lor: un aparat de 
ceasornic de mina-„Balada”; un 

ștofă

TREI PREMII DE
LA PRONOEXPRES

CITE 54.849 LEI

urma lucrărilor de omologareîn
ale concursului Pronoexpres nr. 22 au 
fost stabilite următoarele premii : 

1.318 varianteVl-a :
cîte 433 lei

Categoria a
a cîte 90 lei

Se reportează 250.000 lei la cate
goria I-a.

Rrubrică redactată de I.S. Lofe-
Pronosport

Ulfimele vești 
înaintea etapei de mîine 

azi. In rest, formația rămîne nes
chimbată.

• Mare interes la Cluj pentru par
tida Știința — Rapid. Clujenii speră 
să cîștige ultimele două partide și să 
evite retrogradarea. Știința s-a’ an
trenat ieri cu juniorii. După antre
nament, Mărdărescu a anunțat că 
duminică va juca aceeași formație ca 
la Constanța: Nicoară — Kromely, 
Mureșan, Georgescu — Petru Emil, 
Nedelcu — Munteanu, Marcu, Mate- 
ianu, Jvansuc, Moldovan.

• Nici Farul nu schimbă echipa 
din etapa trecută: Ghibănescu — 
Straton, Ciuncan, Lepădatu — Co:- 
neanu, Pană — Moroianu. Sever, Cio- 
sescu, Niculescu. R. Lazăr. Antreno
rul T. Mihai a urmărit miercuri e- 
chipa Steagului roșu în meciul cu 
U.T.A

® Știința Timișoara s-n antrenat 
joi cu echipa de tineret. Formația 
pentru duminică: Enăchescu. — Co- 
dreanu, Tîlvescu, Florescu — Neacsu, 
Tănase — Constantin, Zaharia. Co- 
jereanu, lordăchescu, Gîrleanu.

® Dinamo București pleacă azi la 
Timișoara. Ieri a făcut un ușor an
trenament: Echipa nu a fost definitiv 
alcătuită. Sigur este că Uțu va fi îti-

“ROGRAMUL de miine de pe 
stadionul republicii

Ora 15.30: Progresul— Dinamo 
Bacău

Ora 17.15: C.C.A.—Jiul
Biletele de intrare se găsesc în 

■vînzare la casele obișnuite. Sînt 
valabile biletele cu seria nr. 32.

de pe Valea Bistriței: Piatra Keamt

Cabana Izvorul Muntelui
(Foto: Petre Codrea)

• Rapid a plecat aseară la Cluj 
cu un lot de 15 jucători: Todor. 
Dungii, Greavu, Dodeanu, Stancu. Ma
cri, Bodo, Langa, Neamțu, Corn., 
Ozon, Raab, Ene II, Georgescu și Vă- 
taru. Echipa va fi alcătuită la' Cl:r.

• Cîte o reintrare se anunță .i 
Steagul roșu și la Jiul: David si 
I lorea și-au executat suspendarea ne 
trei etape și-și vor relua locul în e- 
chipă.

• Progresul a făcut antrenament 
ieri, dar nu s-a hotărît încă asupra 
formației. Ceea .ce se poate spune 
este că în postul de portar va juca 
Birtașu, deoarece Mîndru s-a acc:- 
dentat la mîna stingă în partida oe 
miercuri cu C.S.M. Baia Mare. Pentru 
celelalte posturi se va decide abia 
în cursul zilei de astăzi. In orice caz, 
vor interveni cîteva modificări (postul 
de fundaș dreapta, extrem stînga etc.).

„Finiș" in campionatul
categoriei A

(Urmare din pag, 1)
poate încurca și ea socotelile primii-
lui loc.

Pe scurt, etapa de mîine o putem
numi „etapa zonei de retrogradare".
iar ultima „etapa desemnării cam-
pionului”.

Ca o completare documentară, iată
acum și două clasamente:

CLASAMENTUL GENERAL
1. Petrolul 20 14 1 5 45:21 29
2. C.C.A. 20 12 4 4 34:24 28
3. Dinamo Buc. 20 11 4 5 40:24 26
4. Rapid 20 10 3 7 37:26 23
5. Dinamo Bacău 20 9 5 6 31:27 23
6. Steagul roșu 20 7 5 8 28:28 19
7. Progresul 20 8 2 10 35:32 18
8. U.I.A. 20 7 4 9 26:25 18
9. J ul 20 6 4 10 25:40 16

10. Farul 20 5 5 10 28=45 15
11. Știinta lim. 20 4 5 11 16:38 13
12. Știința Cluj 20 1 10 9 19:34 12

CLASAMENTUL RETURULLT
1. Petrolul 9 7 1 1 24: 7 15
2. C.C.A. 9 5 2 2 14:11 12
3. Dinamo Bacău 9 5 2 2 15:12 12
4. Steagul roșu 9 4 3 2 13: 8 11
5. Farul 9 3 4 2 15:16 10
6. Rapid 9 3 3 3 11:10 9
7. Dinamo Buc. 9 3 3 3 12:11 o
8. Progresul 9 4 14 15:14 9
9. Știința Cluj 9 14 4 10:14 6

10. Jiul 9 ? 2 5 11 :18 A
11. U.T.A. 9 2 1 6 7:14 5
12. Știinta Tim. 9 1 2 6 6:18

La distanțe relativ mici de oraș se 
găsesc uzina de fibre sintetice de la 
Săvinești, marele șa, tier al hidrocen
tralei „V. I. Lenin" de la Bicaz, fabrici 

de ciment și asbociment, ale căror co
șuri străjuiesc valea Bistriței.

De la oricare din cabanele amintite 
se poate vizita Ceahlăul — de pe vlr- 
ful căruia, în zilele senine, se poate 
vedea lașul. Cheile Bicazului, Lazul 
Roșu sint și ele în apropiere, ca să nu 
mai vorbim de minunata vale a Bis
triței.

Sute de oameni ai muncii, iubitori ai 
drumeției au vizitat aceste locuri in lu
nile care au trecut. Fără îndoială că, 
o dată cu venirea timpului frumos, nu
mărul lor va crește tot mai mult, pen
tru că toate sînt puse azi la dispoziția 
Ier.

PETRE CODREA 
coresp. regional
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Sportul în

ORESPONDENTULUI
Rezultate din cadrul etapei regionale 

a campionatelor republicane de atletism ale juniorilor
stațiunile de odihnă 

muncii sosiți la odihnă 
s-a asigurat și o plă-

Oamenilor 
la Sinaia li „ . .
cută activitate sportivă. Astfel, se or
ganizează de regulă excursii la Piscul 
Cîinelui, Stînca Ana, Piatra Arsă, 
Cota 1400, Cascada Urlătoarea și alte 
locuri interesante din această parte 
a țării. De asemenea, iubitorii spor
tului cu mingea de celuloid au prile
jul să se întreacă în concursurile spe
ciale, iar cei care îndrăgesc șahul 
iau parte la simultane date de spor
tivul Ion Cîrlig, jucător de categoria 1.

Sbuchea

„Cel mai bun sportiv din 10“. Printre 
fruntașele în această acțiune se nu
mără și asociația școlii medii nr. 2, 
care în momentul de față areț 
10 purtători ai insignei. Ea și a pro
pus ca în luna iunie numărul lor să 
crească la 40.

V Mihu

O reușită competiție de box

instalat 
din Tg.

N.

O asociație sportivă (run țață

Asociația sportivă C.F.R.Asociația sportivă C.F.R. Piatra Olt 
este una din asociațiile fruntașe din 
raionul Slatina. Membrii ei sînt în
cadrați în secțiile de popice, tenis 
de masă, șah, volei și fotbal. Echipa 
de fotbal care activează în campio
natul regional ocupă locul 4 în cla
sament, iar cea de juniori a terminat 
campionatul pe locul 3. Sportivii de 
la această asociație și-au amenajat 
de asemenea în orele lor libere un 
frumos stadion cu pistă de atletism. 
Membrii asociației sportive C.F.R. 
Piatra Olt sînt cu cotizația plătită 
la zi.

I. Ioana și A. Roșea

Timp de trei zile, ringul 
în parcul sportiv „Voința" 
Mureș a găzduit întrecerile de box 
din cadrul „Cupei R.A.M." rezervată 
juniorilor. Și-au disputat întîietatea 
boxeri din regiunile Baia Mare, Ora
dea și Regiunea Autonomă Maghiară. 
Pe echipe competiția a fost cîștigată 
de reprezentanții R.A.M. care au to
talizat 36 p. Pe celelalte locuri s-au 
clasat în ordine Oradea cu 28 p. și 
Baia Mare cu 18 p. lată cîștigătorii 
individuali ai concursului în ordinea 
categoriilor: loan Nica (Oradea); 
Alexandru Stark (Oradea); Mihai 
Bucși (R.A.M.); Zoltan Vass (Ora
dea); Petre Ghiurca (R.A.M.); Imre 
Szilveszter (R.A.M.); losif Szigeti 
(R.A.M.); loan Nyiri (Oradea); loan 
Somodi (R.A.M.); loan Bauer 
Mare); Arpad Gall (R.A.M.); 
Spirea (R.A.M.); Levente I 
(R.A.M).

■ (B.
Eugen 

Kovacs

Concursul „Cel mai bun sportiv 
din ir

Ion Păuș

După cum am mai anunțat, cea mai 
importantă competiție a juniorilor și 
junioarelor noastre, campionatele re
publicane individuale și pe echipe, se 
apropie de final. La sfîrșitul săptâ- 
mînii trecute s-au desfășurat în majo
ritatea regiunilor țării întrecerile pen
ultimei etape a campionatelor, urmînd 
ca cei mai buni dintre competitori să 
se reunească la București, pe Stadio
nul Republicii, în cadrul concursurilor 
finale de la 26—28 iunie.

In rîndurile care urmează vom face 
o scurtă trecere în revistă a celor mai 
bune rezultate înregistrate cu prile
jul cîtorva din aceste concursuri.

REGIUNEA AUTONOMA MAGHIA
RĂ. Stadionul „7 Noiembrie" din Tg. 
Mureș a găzduit întrecerile celor mai 
buni atleți juniori din regiune, lată 
cîțiva dintre cîștigători: JUNIOARE 
CAT. 1 : 200 m : M. Zajzon (Tg. M.) 
28,5; înălțime: D. Albu (Tg. M.) 1,38; 
greutate: J. Kiss (Gheorghieni) 8,65; 
JUNIOARE CAT. A Il-a : 60 m: E. 
Kineses (Tg. M.) 8,4; 500 m: M. Pe
ter (Tg. M.) 1:27,9; greutate (3 kg) : 
S. Papp (Cristuru Secuiesc) 8,62; 
JUNIORI CAT. I : 100 m: Șt. Ke-
restesi (Tg. M.) 11,7; 400 m:
Graef (Reghin) 55,9; 1500 m: A. T6- 
rok (Odorhei) 4:21,0; înălțime: 1. Fo- 
dor (Tg. M.) 1,60; triplu: G. Mal- 
nasi (Tg. M.) 12,08; JUNIORI CAT. 
A ll-A: 80 m: M. Tothpal (Tg. M.) 
9,9 ; 300 m: B. Kiraly (Tg. M.) 46,5; 
greutate (5 kg) : W. Sokol (Tg. M.) 
13,67. (Vasile Kadar, corespondent re
gional).

S.

In cursul lunii mai, peste 3.000 de ti
neri din școlile medii și profesionale 
din orașul Bacău au luat startul în 
întrecerile pentru cucerirea insignei

Uft ori 
concurs sportiv 
„Contemporanul" a organizat un 

original concurs sportiv, menit să 
stimuleze o mai bună cunoaștere a 
disciplinelor sportive. In ultimele 
3 cronici de sport ale scriitorului 
Eugen Barbu — vezi Contemporanul 
numerele 20 ( 658), 21 (659) șj 22 
(660) — autorul a strecurat voit cîte 

o greșeală tehnică. Cei care le vor 
descoperi, le vor sublinia și le 
vor depune într-un plic (indicînd 
numele, adresa și nr. buletinului 
de identitate) într-una din urnele 
instalate pe stadionul Republicii 
la cuplajul fotbalistic din 7 iunie 
a. c. Tragerea la sorți — în cazul 
mai multor cîștigători —■ va avea 
loc în pauza celui de al doilea 
meci al cuplajului. Premiile (un 
aparat de radio, o minge de fot
bal și o pereche de pantofi pen
tru baschet) vor fi înmînate pe 
stadion.

REGIUNEA STALIN. Peste 120 de 
tineri și tinere din Orașul Stalin, Me
diaș, Sibiu și raionul Codlea s-au în
trecut pe Stadionul Tractorul din Ora
șul Stalin în cadrul etapei regionale. 
Iată cîteva rezultate: JUNIOARE 
CAT. 1: 100 m: M. Budan (Or. S.) 
13,0; înălțime : K. Gtindisch (Or. S.)
I, 46; JUNIOARE CAT. A II-A: greu
tate (3 kg) : Ec. Caramiculi (Sib.)
II, 05; JUNIORI CAT. I: 100 m: M.
Cibu (Or. S.) 11,7; 200 m: M. Cibu 
(Or. S.) 24,3 ; greutate (6 kg) : I. Ul- 
meanu " !

) 24,3 ; greutate (6 kg) : 1. Ul- 
(Codlea-Predeal) 13,158 ; ciocan 

(6 kg) : Șt. Crăciun (Or. S.) 44,66; 
înălțime: O. Aman (Codlea-Predeal) 
1,72; 3000 m: M. Nichita (Or. S.) 
9:13,0; JUNIORI CAT. A II-A: 80 m: 
M. Mureșan (Mediaș) 9,5; 
Ordeanu (Sibiu) 38,7 ; d 
moșka (Or. S.) 41,55;
Paraschivescu (Or. S.) 
Gruia, corespondent).

REGIUNEA PITEȘTI. Sîmbătă și 
duminică s-au desfășurat la Cîmpulung 
întrecerile etapei regionale. Au parti
cipat peste 150 de atleți și atlete din 
raioanele Pitești, Slatina, Topoloveni, 
Găești, Rm. Vîlcea și Cîmpulung.
Cîțiva dintre cîștigători: JUNIOARE
CAT. 1: 100 m: M. Fianu (C-lung)

El. Cosac 
CAT. A 

(Rm. V.) 
(Rm. V.) 
(C-lung) 
(C-lung) 

1:27,9; JUNIORI CAT. I : 100 m: V. 
Pîrvu (C-lung) 12,0; 200 m: V. Pîr-

13,5; greutate
(C-lung) 9,41 ;

60 tn : 
lungime : 
60 mg : 
500 m :

II-A :
8,8;
4,52 ;
11,2;

(4 kg) :
JUNIOARE 

M. Uhiuleci 
V. Suică 

M. Cocea nu 
M. Cocea nu

: l. 
Sa- 
Al. 
(C.

Dinamo București a trecut
pe primul loc în campionatul de polo

Joi după-amiază, la ștrandul Tine
retului, echipa Dinarno București a 
trecut pe primul loc în clasament cu 
o etapă mai devreme decît era de 
așteptat. Federația de specialitate a 
pus aviz favorabil pe cererea dinamo- 
viștilor (angajați săptămîna viitoare 
într-o competiție internațională) și 
astfel meciul lor cu Știința București, 
programat pentru etapa a V-a (la

Mîine o nouă etapă
14 iunie), s-a disputat mai devreme. 
Pentru campioni, meciul cu Știința a 
însemnat o simplă formalitate. Ei au 
cîștigat cu 11—0, și-au rotunjit serios 
gol-averajul și s-au instalat pe un 
loc (I) pe care, după părerea noas
tră, nu-1 vor mai părăsi... Cele 11

goluri au fost înscrise de Zahan (4), 
Bădiță (3), Laszlo (2), Kroner (2). Au 
jucat formațiile : DINAMO : Samoilă— 
Bădiță, Zahan — Laszlo — Al. Po
pescu, Kroner, Cociuban. ȘTIINȚA: 
M. Ștefănescu 
Varlam — 
nescu.

vu (C-lung) 24,8; 400 m: 5. Dodon 
(Rm. V.) 55,6; 200 mg: V. Milm 
(C-lung) 29,4 î lungime: P. Fedroiu 
(Pit.) 5,82. (Prof. Tr. Petcu, coresp.).

REGIUNEA PLOEȘTI, Au participat 
peste 120 de tineri din raioanele Otm- 
pina, Tîrgoviște, Pucioasa, Rm. Sărat, 
Buzău și din orașul Ploești. Cei mat 
bine pregătiți s-au prezentat reprezen
tanții orașului Ploești. Performanțele 
n-au fost cele așteptate din cauza 
pistei complet desfundate de ploaie. 
Cîteva din cele mai 
tinute: JUNIOARE 
1. Tuțică (C) 13,4; 
28,9; 400 m : El. 
80 mg: M. Jurcă 
tate: A. Maria (Pucioasa) 
JUNIOARE CAT. A ll-A: 60 m: M. 
Popescu (PI.) 8,5; 60 mg: M. Po
pescu (PI.) 11,9; înălțime: Ad. Geor
gescu (PI.) 1,34; JUNIORI CAE I: 
Anton Crauțov (PI.) a cîștigat 4 pro, 
he : 110 mg — 15,8 ; 200 mg — 26,8 ; 
400 tng — 62,6 ; 400 m — 56,4 ; HM) 
m : N. Stănescu (Pl.) si V. Ștefănescu 
(PI.) ................... ~ "
1,70;
zău)
(PI.) 43,20; JUNIORI CAT. A H-A: 
80 m: 1. Babone (PI.) 9,8; 90 mg: 
C. Panaitescu (PI.) 15,1. (Florian Al
bu, corespondent).

REGIUNEA ORADEA. In ciuda con
dițiilor atmosferice improprii, juniorii 

' și junioarele care au evoluat la Ora
dea, au realizat cîteva performanța 
promițătoare: JUNIOARE CA T. 1 . 
100 ni: M. Ando (O.) 13,2; 1. Sza- 
kacs (O.) 
13,3; 400
800 in
I. Tomcsik
CAT. A ll-A: 80 m: M. Vaida (O.) 
8,3; lungime: El. Kiiliis (O.) 4,61; 
greutate: E. Soos (O.) 10,98; disc: 
E. Soos 32,90; JUNIORI CAT. 
100 m: D. Drăgan (O.) 11,5; 40p 
I. Ferencz (O.) 53,6; 1500 m: 1.

bune rezultate ob-
CA T. 1: 100 m: 
200 m: 1. luțică 
Gtiiță (PI.) 64,9; 
(PI.) 13,7; greu- 
~ ' 10,66;

11,7; înălțime: Ch. Roșu (PI) 
greutate: S. Cremanenco (Bu- 
13,72; suliță: V. Hovîrneanu

13,3; V. Pazmany (O.) 
m : I. Nagy (O.) 65,9 ;

E. Pop (O.) 2:29,2; înălțime: 
" (O.) 1,51; JUNIOARE

Activitatea Ia tenis de cîmp

Primele rezultate din concursul de verificare
Aminate cu o zi din cauza ploii, 

întrecerile concursului de verificare 
(organizat de federația romînă de 
tenis în vederea meciului cu Franța 
din cadrul „Cupei Davis") au început 
vineri după-amiază pe terenurile cen
trului de antrenament nr. 2. Prima 
victorie a fost înregistrată de Ion 
Țiriac, care a întrecut în trei seturi 
pe Tudor Badin : 7-5, 6-2, 6-3. Tot 
în trei seturi s-a terminat și partida 
Marin Viziru—Alexandru Bardan : 
8-6, 6-4, 6-1. In schimb, campionul

nostru Gheorghe Viziru s-a „încălzit" 
mai greu în meciul cu fratele său mai 
mic. Dumitru Viziru, de care a dispus 
cu 2-6, 6-2, 6-3, 6-4.

Jocurile de verificare continuă 
astăzi și mîine, începind de la ora 16, 
după următorul program : Sîmbătă: 
Gh. Viziru—A. Bardan, I. Țiriac—M. 
Viziru, D. Viziru—T. Bădin. Dumi
nică : Gh. Viziru, M. Viziru—I. Țiriac, 
D. Viziru și T. Bădin, 
Caralulis, A. Bardan. 
perechile învingătoare 
ele.

A. Schmidt—C. 
In continuare, 

vor juca între

Zane, Chiriac — 
Măriuță, Cloșcă, V. Ștefă-

★
vor disputa meciurile eta- 
Cea mai interesantă par-

Mîine
In Capitală

BASCHE T: Velodromul Dinatno (în 
caz de ploaie în sala Dinamo), ora 
19,30: R.P.R. — R.S.S. Gruzină (fe
minin).

POLO: Ștrandul Tineretului, ora 
12: C.C.A, — C. S. Tg. Mureș 
(cat. A).

CICLISM Ș'os. București—Pitești, 
km 20, de la ora 8,30: cursa de fond 
organizată de clubul sportiv Victoria. 
Sosirea în jurul orei 13,30 pe velo
dromul Dinamo. Velodromul Dinamo: 
de la ora 9,30: „Cupa F.R.C." la 
pistă.

ATLETISM : Șos. București—Giur
giu, km 8, ora 8: start în ștafeta de 
marș București—Giurgiu.

R1JGBI: Parcul Copilului, ora 10: 
C.F.R. Grivița Roșie — Sirena (Cupa 
.R.P.R.) J Stadionul Giulești, ora II: 
Rapid — Știința Petroșani (Cupa 
.R.P.R.) ; Stadionul Tineretului, ora 
10: Cetatea Bucur — Meteorul (res- 
ta'Oă cat. B).

;OTBAL: Stadionul Republicii, ora 
15.30: Progresul — Dinamo Bacău 
< A) ; ora 17,15: C.C.A. — Jiul Petro
șani (A): teren Dudești, ora 10,30: 
Metalul Titanii — C.S.M.S. Iași (B) ; 
zeren Obor, ora 10,30: A. S. Pom
pierul — Victoria Suceava (B) ; te
ren C.A.M., ora 10,30: C.S.U. — 
Jitii Craiova (C) ; Stadionul Dinamo, 
ora 9: Dinamo Miliția — I.M.U.M. 
Medgidia (C) ; teren Comb. Poligrafic, 
ora 10,30: Comb. Poligrafic — Știința

Galați (C) ; teren Obor, ora 16,30: 
Cetatea Bucur — Metalul Pitești (C).

HOCHEI PE IARBA: Stadion 23 
August, teren III. ora 10: Construc
torul — Penicilina Iași, ora 11,30: 
Știința București — C.S.A. VI. (camp, 
republican).

in țară
RUGBI: Cupa R.P.R.: Ploești: Pe

trolul — Metalul M.I.G. I; Tecuci: 
Zimbrul —• Constructorul Bîrlad; Cfa- 
laii: Știința—C.C.A.; Sibiu : C.S.A.— 
Știința Oluj; Timișoara: Știința — 
Dinamo București; Constanța: S.N.M. 
— Constructorul București.

BASCHET: Categoria B, seria I: 
Orașul Stalin : Steagul roșu — Știin
ța Craiova; Iași: Medicina — C. S. 
Bacău; Rădăuți: C.S.M. — Politeh
nica Or. Stalin; Roșiori de Vede: 
Sănătatea — Farul Constanța ; 
Ploești: Petrolul — Voința R. Vîlcea ; 
Seria a 11-a: Tg. Mureș: Voința — 
Voința Oradea; Cluj: Rapid — Me
dicina Timișoara și Constructorul — 
Mureșul Deva; Arad: Strungul — 
Voința Satu Mare.

VOLEI : Categoria B, seria I: Con
stanța: C.S.A. Marina — Voința Su
ceava; Ploești: Aurul Negru — Jiul 
Craiova; Bacău: Voința — Politeh
nica Orașul Stalin ; Galați: Știința — 
Feroviarul Constanța ; Seria a II-a: 
Timișoara: Casa Ofițerilor — Utilajul 
Petroșani; R. Vîlcea: C. S. Rm. Vîl
cea — Șoimii Orașul Dr. Petru Gro
za ; Tg. Mureș: Dinamo — Dinamo 
Oradea; Arad: I.C.A. — Știința Ti
mișoara,

★
Meciurile din cadrul „Cupei Știința" 

au continuat pe terenurile de pe 
malul lacului Herăstrău, vineri după- 
amiază. In cadrul competiției deschisă 
jucătoarelor s-a desfășurat o singură 
partidă și anume aceea dintre Irina 
Ponova și Eleonora Roșianti. Irîna 
Ponova a obținut în două seturi o 
meritată victorie: 6-2, 6-4. Intîl-
ni rile masculine au dat următoarele 
rezultate : Rakossi—Chivaru 6-4, 6-1 ; 
Zacopceanu—Albert 6-3, 6-1 ; Dancea— 
Burcesctt 6-3, 6-2; Rakossi—Zacop
ceanu 6-4, 6-1 ; Năstase—Kiseleff 
7-5, 6-1 ; Dancea—Afita 6-3, 6-2. Com
petiția urmează să se încheie astăzi 
după-amiază, cînd, de la ora 15, vor 
avea loc semifinalele și finalele.

Mîine se 
pei a IV-a.

• tidă se desfășoară la Cluj între for
mația locală Știința și Dinamo Bucu
rești. In compania echipei campioa
ne, studenții au posibilitatea să con
firme frumosul rezultat obținut în 
prima etapă la București, cînd au 
întrecut pe C.C.A.

C.C.A. este favorita jocului pe ca- 
re-1 va susține cu C. S. Tg. Mureș 
(ștrandul Tineretului, ora 12), iar 
C. S. Oradea păstrează prima șansa 
în meciul pe care-l va susține la Ti
mișoara cu echipa Industria Lînii.

Iată cum se prezintă 
înaintea etapei a IV-a :
1. Dinamo București
2. C. C. A.
3. C. S. Oradea
4. Știința Cluj
5. C.S. Tg. Mureș
6. Ind. Lînii Timiș.
7. Știința Buc.

♦
La 14 iunie își vor începe întrece

rea și echipele de categorie secundă. 
In noua ediție a campionatului cate
goriei B echipele sînt împărțite în 
patru serii, după cum urinează: SE
RIA I: Cetatea Bucur. Școala spor
tivă de elevi Buc., Clubul sportiv 
școlar Buc., Constructorul București, 
Marina Constanța; SERIA II: Ranid 
București, 
II Buc., 
București, 
Orașul Stalin; SERIA III: Voința Ti 
mișoara, C.F.R. Timișoara, C.S.M 
Lugoj, C.F.R. Arad, Jiul Craiova, Di 
namo Sibiu; SERIA IV': Voința Clu 
C.F.R. Oluj, Metalul Cluj, Voința O 
radea, Voința Tg. Mureș, Granitul O

I rașul Dr. P. Groza.

clasamentul

IHI II IP
ALERGĂRILE DE AZI

metri, 
cailor 

este o

Băltă-

Azi după amiază se dispută pe hi
podromul Băneasa — Trap premiul de 
încercare, pe distanța de 2800 
Concurează fruntașii generației 
de patru ani. Această alergare 
repetiție generală a Derbiului.

Printre concurenți figurează
reț, deținătorul recordului național al 
cailor de patru ani și Luminiș, care 
și-a scăzut recorul la 1:24,0 cu prilejul 
meciului de la Budapesta.

Programul se completează cu două 
probe pentru caii de doi ani, o aler- 
par-» pentru caii adulți din prima ca
tegorie și alte 4 probe în care șansele 
cailor sînt apropiate.
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Școala sportivă de elevi 
Recolta București, Voința 
Petrolul Cîmpina, C.S.A.

II §
ALERGĂRILE DE MIINE

dimineață 
un număr
alergări parti-

de
re-

este premiul 
în care parti-

Reuniunea de mîine 
la Băneasa a întrunit 
cord de î ^scrieri. In 9 
cipă 80 de cai.

Alergarea principală
Făgăraș (1800 metri) 
cipă:

Leandru 61 (Stoian
60.5 (Stoian Gh.), Argint 61 (Crișan), 
Lăstun 56 (Lazăr Gh.), Nunti 55 (Hu- 
țuleag), Crainic 54,5 (Petcu A.), Codaș
54.5 (Ionescu), Vrednic 54,5 (Cîmpea- 
nu)., Snop 52,5 (Baldovin), Cazac 52,5 
(Soare), Exicator 49,5 (Logofătu).

Celelalte alergări se remarcă de ă- 
semenea prin marele număr de con- 
curenți ; 12 în premiul Ceahlău și 10 
în premiul Codlea.

Pentru caii de doi ani sînt rezer
vate 3 alergări.

I : 
o: 

------- , ,    o 
(O.) 4:19,6; 110 mg: N. Macovei (O.) 
16,4; greutate: E. Rațiu (O.) 13,57; 
ciocan: L. Karcis (O.) 43,59; JU
NIORI CAT. A. II-A : 80 m : A. Kosa 
(O.) 9,9 ; 300 m : A. 
lungime: I. Borcsa 
Kiss, corespondent).

REGIUNEA CLUJ.
desfășurate pe stadionul Ianoș Herbak 
au luat parte peste 471 de atleți și 
atlete din regiunea Cluj. 1

JUNIOARE CAT. [ : 100 m: H. 
Qundtsch (CI.) 13,0 ; 200 m : H. Giin- 
disch (CI.) 27,3; 400 m: I. Gergely 
(01.) 61,5 ’ “
(CI.) 1,45
(CI.) 10,23; JUNIOARE 
60 m: I. Kaban (CI.) 
A. Negru (CI.) 1:34,0;
Anton (Turda) și D. Naciti (Turda) 
1.38; JUNIORI CAT. I: 100 m: T. 
Stuparu (CI.) 11,6; 400 m: T. Bre- 
tan (CI.) 54,1 ; O. Munteanu (CI.) 
54,2; 1500 m: Fr. Baban (Zalău)
4:14,8; 110 mg: A. Deak (CI.) 7;
înălțime: H. Pop (St.) și T. Kovacs 
(CI.) 1,68; prăjină: V. Mtițiit (CI.) 

greutate: I. Moisescu (CI.)
disc: V. Sălăjan (C. Turzii) 
JUNIORI CAT. A II-A: 300 
Orbok (CI.) 40,4; 90 mg: Fr. 
(Ol.) 16,1 ;

Kosa (O.) 41,3 j
(O.) 5,66. (L.

La concursurile

înălțime : 
greutate :

L. Petreanit 
A. Bugnartt 
CAT. A II-A: 
8,5; 500 m: 
înălțime: L.

greutate (5 kg) :

3,70 ;
14,21 ;
45,93 ;
m : L.
Kuzsel
Al. Moldovan (CI.) 12,06. (A. Palade- 
Ursu, corespondent).

— *..................................................... .

„CUPA DE VARA" LA TENIS 
DE MASA

înscrierile la competiția „Cupa de> 
Vară", organizată de comisia de tenis 
de masă din raionul Stalin (București), 
se primesc pînă luni 8 Iunie ora 17, 
cînd va avea Ioc tragerea la sorți a 
seriilor și vor fi programate primele 
întîlniri. Competiția se va disputa indi
vidual și pe echipe (masculin și femi
nin).

RUGBI: „CUPA TINARUL MtETA- 
LURdtST"

In scopul propagării sportului cu ba
lonul oval printre elevii școlilor pro
fesionale din industria grea, secția de 
rugbi a Uzinelor ,,M‘ao Tze-dun“, în co
laborare cu clubul sportiv Metanul 
M.I.G., organizează o competiție de 
rugbi dotată cu „Cupa Tînărul Meta
lurgist". Competiția se va desfășura P- 
stadionul Tineretului în zilele de 10, 
12 și 16 iunie și Ia ea participă școlile 
profesionale ,,23 August", „Semănătoa- 
rea", „Laminorul", „Timpuri Noi", ,.Tu
dor Vladlmirescu", „Mao Tze dun“, „Re
publica" și „losif Rangheț". De mențio
nat că vor juca numai acei elevi care 
au o situație școlară foarte tună. Echipa 
care va întruni cel mai m-'-o punctaj 
va primi „CM Tin ruj Metalu gist“ 
și plachete individuale, iar echipelor 
clasate pe locurile următoare, li se vor 
înmîna diplome. Un premiu special va 
fi decernat celei mai disciplinate e- 
chipe.



„Cupa Europei“ a constituit 
un nou prilej de confirmare 
a valorii gimnasticii noastre

ACTUALITĂȚI SPORTIVE SOVIETICE
2« ORE LA VOLAN..

de 
or-

Cel mai important concurs de gim
nastică înaintea Jocurilor Olimpice de 
la Roma l-a constituit cea de a doua 
ediție a campionatelor europene, or
ganizate săptămîna trecută la Craco
via. In cadrul acestui campionat s-au 
decernat „Cupa Europei" la individual 
compus și „Cupa București" pentru 
cel mai bun exercițiu liber ales ia 
sol.

Deși mai sînt 16 luni pînă la Jocu
rile Olimpice, totuși majoritatea gim
nastelor din țările europene s-au pre
zentat la un nivel tehnic superior. Pre
zența gimnastelor din 
Cehoslovacă, R. P. I 
Germană, R. P. Ungară și R. 
mină a făcut ca 
ofere un spectacol

Săriturile și bîrna 
teriul de clasament 
nat, multe dintre 
zîndu-și șansele de 
fruntaș, fie din cauza lipsei de am-

a

R.
D.

Ro
șă

U.R.S.S., 
Polonă, R.

P, 
acest concurs 
de calitate.
au constituit 

în acest campio- 
concurente pier- 
a ocupa un loc

cri-

alcă- 
acro- 
ritm

plitudine la sărituri (de ex. Bosa- 
kova), fie ca urmare a căderilor de 
pe bîrnă (sovieticele Astahova și Ma
nina, poloneza Stahow, italianca Mi
randa Cicognani).

Exercițiile la bîrnă au fost 
tuite din mișcări artistice și 
batice dinamice, executate în
foarte rapid. S-a urmărit alegerea 

coborîrilor foarte grele, chiar cu ris
cul aterizărilor nesigure. De exemplu: 
salt întins înainte, înapoi și lateral. 
Reprezentantele noastre au lucrat la 
acest aparat cu multă siguranță. So
nia lovan a obținut în cea de a doua 
zi cea mai mare notă: 9,60, totuși 
din cauza notei mai scăzute din 
prima zi s-a clasat pe locul al 11- 
lea. Gimnastele noastre vor trebui 
să-și îndrepte atenția asupra dinamis
mului șj îngreunării coborîrilor.

La paralele inegale, de asemenea 
exercițiile sînt corespunzătoare în a- 
ceastă perioadă de pregătire pentru 
Olimpiadă. Linia generală este de a 
elimina din exerciții pozițiile statice, 
de echilibru și opririle înaintea ele
mentelor grele și a coborîrilor. Și 
la această probă Teodorescu și lo
van s-au prezentat foarte bine, ocu- 
pînd locul al II-lea și respectiv al 
IV-lea.

La sol 
loasă — 
gimnastei 
prezentat
foarte curgător cu elemente 
let clasic, combinații artistice 
batice originale, care — de 
constituie linia generală de orientare 
la această probă.

La sărituri s-a observat la multe 
concurente lipsa de înălțime la zbo
ruri, sau în 
înaltă, lipsa 
zare.

•— proba cea mai spectacu- 
locul I a revenit pe merit 
sovietice Astahova, 
torente acrobatice

oare a
legate

de ba- 
și acro- 
fapt —

cazul cînd săritura era 
de siguranță la ateri-

★
prezentare a gimnaste- 

a fost

Nu de mult, Clubul Central 
Automobilism din Moscova a 
ganizat o cursă de regularitate pen
tru campionatul orașului. Competiția 
a constituit o proba de rezistență 
pentru conducători, desfășurîndu-se 
fără întrerupere timp de o zi și o 
noapte.

întrecerea autoturismelor a adunat 
la start 67 de echipaje. Marea majo
ritate a sportivilor au parcurs tra
seul fără penalizări, de aceea pentru 
desemnarea campionului a fost nevoie 
de o probă suplimentară de... figuri 
impuse. Au învins S. Tenișev și B. 
Konev pe o mașină „Moskvici 407“. 
In 24 de ore ei- au parcurs 1576 km.

Cursa rezervată camioanelor s-a 
soldat cu victoria conducătorilor A. 
Gromov și N. Zubov, care au străbă
tut o distanță de 1032 km pe un ca
mion „G.A.Z.-51".

La mașinile de sport, primii s-au 
clasat I. Koroceanski și B. Savin pe 
o ..Pobedă".

GIMNASTICA PRIN... TELEVIZIUNE O dată cu venirea zilelor calde, a început sezonul de turism în U.R.S.S. 
Iată un grup de tineri în împrejurimile pitorești ale orașului Krasnodar.

Gimnastica de înviorare și de pro
ducție, metode deosebit de eficace 
pentru întărirea și menținerea sănătă
ții, sînt larg practicate în Uniunea 
Sovietică. Și dacă înainte, complexele 
de exerciții se transmiteau numai prin 
radio, iată că acum și televiziunea a 
venit în ajutorul practicianților gim
nasticii de înviorare și de producție.

Dimineața, oamenii muncii deschid 
televizoarele și pe ecran le apare fi
gura, devenită cunoscută, a instruc
torului. împreună ei execută un com
plex de exerciții, după care pleacă la 
muncă.

Complexele de exerciții folosite cu 
prilejul pauzei sportive sînt de ase
menea popularizate prin intermediul 
televiziunii. Metodiștii, instructorii 
voluntari, oamenii muncii — au pri
lejul să se familiarizeze cu exercițiile 
efectuate în studio de specialiști și 
maeștri ai sportului. Televiziunea din 
Leningrad a mai luat o inițiativă 
prețioasă. Din cînd în cînd sînt trans
mise pauzele 
întreprinderi 
Ipi. Sistemul 
popularizarea
ie, dar constituie în același timp un 

util și .interesant schimb de experi
ență'. • ’ : ' , •

BORIS SPASSKI CAMPION

la turneul candidaților, a repurtat 
•nenumărate succese internaționale, nu 
reușise niciodată pîtiă acum să cuce
rească titlul de campion al orașului 
său natal.

De data aceasta. într-o companie 
valoroasă, Spasski a jucat strălucit 
cîștigînd 11 partide și făcînd 6 remi-' 
ze. El a acumulat 14 p, lăsînd cu 3 1/2 
p. în urmă pe următorul clasat tînă
rul inginer A. Gheller. (A nu se con-, 
funda cu marele maestru E. Gheller). 
Pe locurile următoare s-au clasat To- 
luș, Arțuchevici și Cerepkov 10 p., I. 
Rubel (campionul de anul trecut) și 
N. Usov 9% p. Toți aceștia au obți
nut dreptul de a juca în semifinalele 
campionatului■ de sah al U.R.S.S.

UN MARATONIST CONCUREAZĂ

sîndu-se al doilea după Artîniuk 
(14:15,6) și stabilind cu 14:18,0 un 
valoros record personal. In același 
concurs tînărul S. Beleaev a trecut 
4,40 m la prăjină iar Galina Popova 
a cîștigat 100 m (11,8 sec) și 200 m 
(24,8 sec.).

Din țările 
care construiesc 

socialismul
In Sntîmpinarea Festivalului

In orașele și satele R. P. Ungare 
tineretul întîmpină cu entuziasm cea 
de a Vil-a ediție a Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studenților de la 
Viena. Nu de mult, la Miskolc a 
avut loc o mare manifestație sportivă, 
la care au participat mii de sportivi 
din toate satele și orașele regiunii. 
Programul a început prin defilarea a 
.10.000 sportivi, iar în 
aceleiași zile un număr 
neri au ' 
sportive de 
s-au întrecut 
renurile din 
chet, fotbal, 
nastică. box.
Excelente performanțe ale atleților 

polonezi
început în R. 
de atletism 
aceste etape

Frumoasa 
lor noastre în „Cupa Europei 
subliniată atît de public și de teh
nicienii prezenți, cit și de presa po
loneză și străină. Iată un pasaj — 
edificator in acest sens — din ziarul 
„Tempo-Cracovia": „In lupta pentru 
titlul de onoare ambele reprezentante 
ale Romîniei, Teodorescu și lovan, 
și germana Fost s-au arătat concu
rente foarte serioase. Duminică, la 
fel ca și în prima zi a concursului, 
gimnastele romîne Teodorescu și lo
van au avut execuții minunate, cla- 
sîndu-se în frunte".

Omogenitatea la nivel înalt a ce
lor două gimnaste ale noastre ne-a 
dat posibilitatea să ocupăm locul I 
în clasamentul neoficial pe țări. A- 
ceste frumoase rezultate vor trebui 
să constituie un imbold și mai serios 
în pregătirea gimnastelor noastre în 
vederea participării la Jocurile Olim
pice din I960.

MARIA IONESCU 
antrenor federal

sportive de la diferitele 
și instituții ale orașu- 
contribuie nu numai la 
gimnasticii de produc-

AL LENINGRADULUI

Proba de. 1500 m din cadrul con
cursului de atletism de la Leningrad 
a prezentat un punct de atracție în 
plus: la start, alături de specialiștii 
semifondului 
campionul 
unul dintre 
ai lumii pe

Popov a 
cabilă unor 
această distanță, Artîniuk și Tîmba- 
liuk, sosind al treilea cu excelentul 
timp de 3:52,1. Învingătorul, Artîniuk, 
a fost cronometrat în 3:50,5 iar Tîm- 
baliuk în 3:52,0. A doua zi Popov 
a luat «parte la cursa de 5000 m, cla-

s-a aliniat și S. Popov, 
de maraton al Europei, 

. cei mai buni alergători 
distanțe lungi.
opus o rezistență remar- 
alergători consacrați pe

făcut reușite 
masă. Sute 
în același 
Miskolc la 
atletism, 
lupte și șah

după-amiaza 
de 7000 ti- 
demonstrații 
de sportivi 

timp pe te- 
volei, bas- 

natație, gim-

va-Sonia lovan, tina din cele mai
din țara noastră, a 
„Cupa Europei", în 
la bîrnă.

loroase gimnaste
Jll-a clasată în 
timpul exercițiului

(Foto „Omilia")

părea poate ciudat, dar tînărul 
maestru Boris Spasski, care a

Ar
mare 
concurat de mai multe . ori la titlul 
de campion al U.R.S.S., a participat

Atletii romîni s-au înapoiat din R.P. Chineza
In frumosul hol al aerogării Băneasa 

era’ ieri la prînz o animație deosebită... 
Membri ai Federației de atletism, 
rude și prieteni, ziariști sau simpli iu
bitori ai atletismului veniseră să 
întimpine pe atleții romîni care se 
reîntorceau în patrie după lungul tur
neu în Republica Populară Chineză.

In sfirșit, iată și avionul atît de 
mult așteptat! _ .

Flori, strîngeri de mîini, îmbrățișări 
întîmpină pe cei veniți, (Sosise doar 
prima parte a lotului, cel de al doi
lea grup urmînd să vie în cursul 
zilei de azi).

— A fost o călătorie de-a dreptul 
excepțională din toate punctele de 
vedere, ne-a i 
lui Constantin 
nici un fel 
mai frumoasă 
.rile inele, dar 
cunoscut locuri , 
noi, am legat prietenii trainice și am 
învățat sumedenie de lucruri deose
bit de pozitive. Prietenii noștri chi
nezi au fost gazde excepționale, fă- 
cîndu-ne să ne simțim admirabil.

Toți cei veniți pe aeroport o caută 
pe Iolanda Balaș, marea performeră 
a acestui turneu prietenesc. Dar Ioli 
a mai rămas încă o zi la Moscova.

— Evoluția Iolandei, ne-a spus, dr. 
Miron Georgescu, medicul lotului, a 
fost așteptată cu un interes care pur 
și simplu ne- 
care, din cele 
evoluat -atleții 
nian, Tienbin, 
mare număr de 
asalt tribunele 
o atmosferă cu adevărat sărbătorească'.

Dintre sportivii noștri, cea mai cu
noscută era Iolanda. Ziarele și revis
tele chinezești publicaseră, din timp, 
ample prezentări ale recordmanei 
noastre mondiale, astfel că fiecare 
spectator o cunoștea foarte bine. Apa
riția ei pe stadioane stîrnea un ade
vărat entuziasm; asta ca să nu mai 
spun despre ropotele de aplauze și 
încurajările care izbucneau după 
fiecare din încercările 
făcea, Ce să vă 
întîmpla după ce 
In cadrul acestui

izbucneau
pe care 

mai spun... ce 
a sărit 1,80 
turneu Iolanda

le 
se 
ni.

a

luat parte la patru concursuri (n-a 
participat la cel de la 
fiecare dată a obținut 
tat excepțional: 1,80 
formă bună și putem 
credere, pe cît de curînd, un nou re
cord al lumii.

— Îmi pare rău că n-am putut 
fi în plenitudinea posibilităților mele, 
spunea recordmanul țării la săritura 
cu prăjina, Zoltan Szabo. Cu prilejul’ 
ultimului concurs de la Sanhai ’ 
s-a întîmplat un fapt extrem de 
teresant. Am intrat în concurs

Tinan) și de 
același rezul- 

m. Este în 
aștepta cu în-

im 
in
ia

spus maestrul sportix- 
Grecescti. A fost fără 

I de discuție cea 
dintre toate deplasă- 
și ale celorlalți. Am 

i și mai ales oameni

a emoționat. In fie-
cinci orașe în care au

noștri (Pekin Șe-
Tinqn și Sanhai) un

5 spectatori au lu-at cu
stadioanelor, creînd

3,90 m, dar spre necazul meu n-am 
reușit să obțin nici o încercare va
labilă din cele trei pe care le-am fă
cut la această înălțime. Am cerut 
permisiunea să continui totuși în
trecerea, dar în afară, de concurs. 
Rezultatul: am trecut 4,32' m 
numai 3 cm. de recordul țării)!...

— Deplasarea făcută în R. 
Chineză, ne-a spus tînărul profesor 
de educație fizică Alexandru Bizim, 
ne-a prilejuit realizarea unui temeinic 
schimb de experiență. In fiecare din 
cele cinci orașe vizitate, înainte și 
după cbncursuri, am participat la o 
serie de antrenamente împreună cu 
atleții, antrenorii, profesorii de educa
ție fizică și cu arbitrii chinezi. Pe 
de altă parte medicul lotului nostru 
a făcut la rîndu-i un prețios schimb 
de experiență cu medicii chinezi spe
cialiști 
zice.

Am 
limpiia

— Nici nu vă puteți 
sînt de fericită că am

în problemele culturii

lăsat la urmă pe 
Cataramă:

jtmioara

fi-

0-

cit

Pnmul grup al atleților romîni la sosire pe aerodromul Băneasa.
(Foto 1. Mihăică)

închipui 
putut face 

această. deplasare, mai ales că în ca- 
driîl acestui turneu am reușit să 
obțin cu 45,63 m un nou record de 
junioare al țării în proba de arunca
re a discului.

★

Și în încheiere, cîteva din rezulta
tele înregistrate cu prilejul ultimului 
concurs de la Sanhai: Sorin loan 
7,30 m (la 3 cm de recordtd țării) 
la lungime și 15,13 m la triplu; Ti- 
beriu Ardeleanu 14,7 sec pe 110 mg; 
Tr. Sudrigeantt 1:52,6 și St. Mihaly 
1:53,2 pe 800 m; C-tin Grecescu 3:53,6 
și Andrei Barabaș 3:53,7 pe 1.500m; 
Al. Bizim 72,59 m la suliță; Maria 
Diți 50,941 in la suliță; Ioana Petrescu 
12,3 sec pe 100 m și 25,4 sec pe 
200 . ni etc.

Recent a 
campionatul 
Intr-una din 
duminica trecută în șase 
R. P. Polonă s-au înregistrat o serie 
S' rezultate deosebit de valoroase. 
La Varșovia Piatkowski a aruncat 
discul la 57,86 m (la numai 3 etn 
de recordul european pe care-1 de
ține) iar greutatea la 17,22 m. La 
Katowice, Josef Schmidt a sărit 7,34 
m la lungime și .IRl * la triplu- 
salt. Un rezultat de valoare mondială 
a fost înregistrat la Cracovia: at
leta Bibro a reușit 6,18 m la lun
gime ! Rezultate bune s-au înregis
trat la Bydgoszcz- și Zopot. Wazny a 
trecut 4,45 m cu prăjina, Kwiatowskr 
a aruncat 16,78 m. la greutate, Ciestow- 
ska a întrecut-o pe Krezesinska cu 5 
cm la lungime. Prima a sărit 6,03 m. 
In sfîrșit, un tînăr atlet considerat 
ca o speranță a sprintului polonez, 
Jczkowiak, în vîrstă de 19 ani, a a- 
lergat la Poznan 
m în 21.7 .

Medicina în

Institutele de 
din R. P. Polonă și R. D. Germană 
au făcut în ultima vreme cîteva in
teresante experiențe. La Lodz, Acade
mia de medicină sportivă a urmărit 
efectele vitaminei C asupra sportivi
lor fumători. In urma ' experiențelor 
făcute s-a constatat că eficacitatea 
vitaminei C la un fumător (care fu
mează numai 8 țigări pe zi) este cu 
40 la sută mai mică dec.ît la un spor
tiv nefumător. Medicul E. Franke 
din R. D Germană a studiat consu
mul de energie la diferiți sportivi. 
Foarte interesant este după părerea 
sa consumul de energie al unui jucă
tor de tenis de masă. In cursul unui 
meci (în care se joacă ofensiv) un 
sportiv de cca. 60 kg. pierde în timpul 
unei ore nu mâi puțin de 546,6 ca
lorii. aceasta în comparație cu un 
atlet care într-o cursă de 100 m „con
sumă" doar 40 calorii...

P. Polonă 
pe echipe, 
desfășurată 
orașe din

slujba sportului
cercetări științifice
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Luptătorii romîni se pregătesc 
în vederea întîlnirii internaționale 
Trofeul orașelor țărilor balcanice*'
Cea de-a doua ediție 

a importantei competiții 
„Trofeul orașelor țărilor 
balcanice" la lupte cla
sice și libere se desfă
șoară anul acesta la Is
tanbul, în zilele de 13 și 
14 iunie. La întreceri par
ticipă echinele orașelor 
București, Solia, Atena, 
Belgrad și Istanbul.

In vederea acestui im
portant eveniment, spor
tivii romîni se pregătesc 
cu seriozitate, punînd ac
cent în m-xf deosebit pe 
viteză în executarea pro
cedeelor tehnice, dinami
zarea ritmului de luptă și 
îmbunătățirea pregătirii 
fizice. După cum se știe, 
anul trecut a ieșit învin
gătoare echipa noastră la 
lupte clasice, iar reprezen
tativa R. P. Bulgaria la 
lupte libere. Ambele echi

pe se a or strădui desigur, 
ca și la această ediție 
să-și mențină titlurile cu
cerite la București.

Turneul internațional de volei 
de la Budapesta

BUDAPESTA 5 (prin telefon). — 
Vineri după-amiază, pe stadionul Dozsa 
de pe insula Margareta, a avut loc 
festivitatea de deschidere a turneului 
internațional de volei, cu care prilej 
președintele federației maghiare de vo- 

■ lei. Dr. Holvay, a adresat participan- 
ților un salut de bun venit și urarea 
unor întreceri din cele mai frumoase.

Prima partidă din cadrul turneului 
a avut loc între R. P. Ungară A și 
R. P. Ungară B. Meciul a revenit 
categoric primei reprezentative cu sco
rul de 3—0 (3, 7, 10). In continuare 
s-a desfășurat întîlnirea dintre R. D. 
Germană șt R. P. Romînă (tineret), 
care a fost cîștigată la limită de că
tre jucătorii germani: 3—2 (15—12, 
9_I5. 15—9, 10—15, 15—11). Partida, 
care a durat peste două ore, a fost 
foarte disputată, fiind urmărită cu 
mult interes de către spectatori. Ti
nerii noștri jucători au părut obosiți 
și nu au acționat la valoarea lor eu-

B. Soos participă la turneul de șah 
de la Balaton

In localitatea balneară Balatonfiired 
din R. P. Ungară încep miine întrece
rile tradiționalului turneu internațional 
ele șah. Țara noastră este reprezentată 
de maestrul sportului Bela Soos, în
vingătorul ediției din acest an a ,Ți ar
acului maeștrilor^

tn mai puțin de trei săptămîni, pe 
ringul de la Madison Square Garden 
din New York vor urca boxerii Floyd 
Patterson și Ingemar Johanssqn — 
campionul și chaJangerul său — în 
lupta pentru titlul mondial profesio
nist la categoria grea. Ca totdeauna, 
în oresa occidentală, comentariile asu
pra acestui eveniment abundă. Și, bi
neînțeles, discuțiile nu se poariă atît 
asupra formei pe care o dețin com- 
petitora, Cl mat mun asupra... banilor 
rezultați din această intilnire de box, 
un-^e orețunte de intrare ajung pînă ta 
IOC dolari /

Ast'el, am putut afla că la sosirea 
în Statele Unite, suedezului Ingemar 
.'nhansso-' i-a fost pus în vedere că 
pentru viitoarea sa activitate el tre
buie să intre în „grija" unui manager 
american. Aceasta, deși Johansson ve
nise cu un manager ,din Europa, com
patriotul său, Erwin Olmquist. Seni
ni nd contractul, Johansson se obliga 
să verse 33 la sută din toate venitu
rile sate viitoare noului stăpîn ame
rican... „Un contract de sclav" — așa 
l-a caracterizat într-o declarație făcută 
presei Ingemar Johansson.

V. Bularca,Căpitanul echipei de lupte clasice 
campion balcanic, zîmbește fericit purtînd trofeele 
cucerite la prima ediție a Balcaniadei de lupte, 
care a avut loc anul trecut la București.

noscută. De asemenea, unul dintre 
echipierii de bază, Wolf, suferind, a 
fost folosit prea puțin. Totuși ultimul 
set putea reveni voleibaliștilor roniîni, 
dacă ei ar fi acționat cu mai multă 
atenție în momentele cînd aveau con
ducerea (la 10—9 sau 11—10). De 
la învingători s-au evidențiat Wolf
gang și Doring. Din formația noa
stră au corespuns Chiriță, Zeithamel 
și lordache.

N. MATEESCU

Optimile Cupei
Mîine, atenția iubitorilor sportului 

cu balonul oval va fi atrasă de în
trecerile din cadrul optimilor Cupei 
R.P.R. Afirmația apare pe deplin jus
tificată, dacă ne gîndim că între 
multe din echipele competitoare există 
un evident echilibru valoric. Este vor
ba, în primul rînd de partida de la 
Ploești, unde formația locală Petrolul 
— fruntașă în seria a II-a a cate
goriei B — va primi replica echipei 
Metalul M.I.G. I (categoria A).

La fel de echilibrată se anunță și 
întîlnirea de la Tecuci, dintre for
mația Zimbrul și echipa de catego
ria A, Constructorul Bîriad. Anul 
trecut, cînd bîrlădenii au jucat în ca
tegoria B, în aceeași serie cu adver
sarii lor de mîine, întrecerile dintre 
ei s.au ridicat întotdeauna la o bună 
valoare.

A SEMNAT „CONTRACTUL DE SCLAV
De fapt .boxerul suedez n-ar fi tre

buit să arate surprindere față de a- 
ceastă stipulație din contractul său. 
Este îndeobște cunoscut că boxul pro
fesionist de peste ocean se află in 
mina unor organizații de patroni, care 
storc ciștiguri enorme din competițiile 
pe care le regizează. De pildă, pro
prietarul săli Madison, faimosul fim

și bassebal. Dar acest „dtc- 
sportului american răspunde 
său față de alte organizații 
puternice, anume... bandele

Norris, este cointeresat și într-o serie 
întreagă de alte săli de box de pe în
tinsul America. De asemenea, el e 
proprietarul unor echipe profesioniste 
de hochei ' ■ - -
tator" al 
la rindul 
mult mai 
de gangsteri t

Raptul nu conține nimic inedit; el 
a fost de nenumărate ori relatai în 
presă. Cu ani în armă. Primo Ear
ner#, care a reușit să facă carieră" 
peste ocean —'■ încă de la primul pas

La Ziîrich;

Tal se menține cu autoritate în frunte
Cicliștii Bulgari

învingători
In turneul de șah de Ia Zurich au 

mai rămas de jucat două runde. Ul
timele runde au programat o serie de 
partide decisive între fruntași. Cum o 
parte dintre ele sînt încă neterminate, 
este greu să ne facem o părere asupra 
configurației viitoare a clasamentului. 
In orice caz Gligorici, învingîndu-1 
pe Fisher, a netezit lui Tal drumul 
spre primul loc. De asemenea și Ke
res a lăsat o foarte prețioasă jumă
tate de punct 1a ultimul clasat Niever
gelt. Astfel Tal, cîștigînd la Diick
stein, mărise la 1 */ 2 puncte avansul 
asupra urmăritorilor săi. Partidele de
cisive Tal—Gligorici și Fisher—Keres 
sînt întrerupte în poziții complicate. 
In runda a XH-a Tal a remizat cu 
Barcza. Dintre celelalte rezultate ale

Motocicliștii romîni evoluează în concursurile 
la Riga și Erfurtde

La sfîrșitul acestei săptămîni și în 
cursul săptămînii viitoare, motocicfe- 
mul romînesc va fi reprezentat la 
două mari competiții internaționale: 
întrecerile de motocros de la Riga 
(6—7 iunie) și cursa de regularitate 
și rezistență de 4 zile de la Erfurt 
(11—14 iunie). Așa cum am anunțat, 
reprezentativa de motocros (Iosif 
Popa, Ștefan Iancovici, Vasile Szabo, 
Grîgore’ Bereny — antrenor N. Bues- 
cu) a plecat marți spre Riga. Miercuri 
seară a părăsit Capitala și reprezen
tativa pentru cursele de regularitate 
și rezistență. Sportivii romîni s-au 
îndreptat spre Erfurt (R. D. Germa
nă) de unde vor lua Ia 11 iunie star
tul în cea de a VI-a ediție a compe
tiției internaționale organizate de 
G.S.T. Din lot fac parte Mihai Pop, 
Gh. Ioniță, Ludovic Szabo, Barbu 
Predescu și Mircea Cernescu.

întrecerea de la Erfurt se desfă
șoară pe parcursul a 4 zile, în care 
timp alergătorii au de acoperit aproa
pe 900 km. Traseul este situat în pă
durile Turingiei și are numeroase ob
stacole naturale. La startul competi
ției se vor alinia formațiile reprezen
tative ale U.R.S.S., R. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, R. P. 
Ungară, R. P. Romînă, ș. a.

La concursul internațional de re
gularitate și rezistență de la Erfurt

R.P.R. la rugbi
La Constanța, formația S.N.M. din 

localitate va avea de înfruntat echi
pa Constructorul București. Meciul 
apare deschis datorită carenței de 
formă prin care trec rnulți jucători din 
formația bucureșteană. Pe de altă par
te este știut că S.N.M. realizează pe 
teren propriu multe rezultate 
priză.

Pe linia echilibrului valoric 
formații mai amintim partidele 
Sibiu (C.S-A. — Știința Cluj), 
rești (Rapid — Știința Petroșani) și 
chiar Timișoara (Știința — Dinamo 
București). Misiunea cea mai ușoară 
o vor avea, după toate probabilitățile 
formațiile C.F.R. Grivița Roșie — în 
compania Sirenei București — și C.C.A. 
— în meciul pe care îl va susține 
Ia Galați, cu echipa studenților din 
localitate.

sur-

dintre 
de la 
Bucu-

pe pămirtt american a trebuit să sem
neze contracte înjositoare cu aseme
nea organizații conduse de gangsteri. 
S-a dovedit că meciul Camera—Shar
key, in urma căruța italianul a deve
nit campion mondial, a putut fi orga
nizat numai datorită unei tranzacții 
intervenită între bandele de gangsteri 
care „controlau" pe cei doi boxeri.

Publiciști sportivi de renume din 
Apus, ca dr. Willy Ateist și Bud SchiU- 
berg, au descris pe larg infamele ma
șinații de culise din boxul profesio
nist. Recent, ziarul francez „l'Equipe" 
informa că meciul dintre campionul 
mondial la categoria semi-mijlocie. 
Don Jordan și V. Akins a fost 'uat 

sub „control" de celebrul gangster 
Blinky Palermo. Dacă boxerii sau chiar 
managerii lor ar încerca să se opună 
stăpînului „din umbră", urmează inevi
tabil represaliile !

Mai precaut decît predecesorii săi. 
Ingemar Johansson a semnat contrac
tul de sclav... Rămine de văzut dacă 
noii săi stăpini — ca și stăpinii stă- 
pînilor săi — vor fi mulțumiți de el. 
Altjel... 

RD. V.

fruntașilor menționăm victoria lui Fi
sher la Donner, a lui Keres la Kel
ler, a lui Larsen la Olafsson, remiza 
dintre Gligorici și Donner. In ulti
mele runde Olafsson a slăbit aliura, 
realizînd în trei partide doar o jumă
tate de punct. In schimb, multe locuri 
în clasament a cîstigat Larsen.

Iată clasamentul după 13 runde: 
1. Tal (1) 10 p„ 2—3. Keres (1), Fi
sher (1) 9 p., 4. Gligorici (1) 8‘/2 p., 
5. Barcza (1) 8 p., 6—7. Larsen (1), 
Unzicker 7*/ 2 p., 8. Olafsson &f2 P-, 
9. Donner 6 p., 10. Kupper 5*/ 2 p-, H- 
Diickstein 5 p., 12. Bhend (1) 4‘/2 p., 
13—14. Walther (1), Keller (1) 4 p., 
15. Blau (1) l‘/2 p., 16. Nievergelt 
(2) 1 p.

vor fi alcătuite două clasamente: 
unul pentru „Cupa de argint“ (între
cere la care 
naționale) și 
club G.S.T." 
formațiile de
fi acordate medalii de aur (concuren- 
ților cu 0 puncte penalizare), de ar-

contează doar echipele 
unul pentru „Trofeul de 
(la care vor participa 
club). De asemenea vor

ia startul în 
Erfurt.

concursul inter-

Gr. Bereny conduce plutonul într-una din întrecerile de. motocros des
fășurate anul acesta în Capitală. El evoluează și în concursul internațional 
care se desfășoară astăzi și miine la Riga.

PE SCURT
• IN CURSUL unei ședințe a 

Uniunii europene de fotbal, la Stut
tgart, s-a stabilit ca viitoarea ediție 
a turneului internațional pentru echi
pele de juniori (U.E.F.A.) să se des
fășoare în anul 1960 în Austria.

• ECHIPA ENGLEZA de fotbal 
Tottenham Hotspur și-a încheiat tur
neul în U.R.S.S., întîlnind la 4 iunie 
la Leningrad o selecționată a clubu
rilor sovietice, care se pregătește 
pentru preliminariile turneului olimpic. 
Victoria a revenit fotbaliștilor sovie
tici cu scorul de 3-1 (1-0). Au 
marcat Kovalev (2), Batanov și res
pectiv Brooks.

• ZILELE trecute a sosit în U.R.S.S. 
selecționata de fotbal a orașului Ti
rana, pentru a susține 3 întîlniri prie
tenești cu echipe din Odesa, Chișinău 
și Kiev.

• ALERGĂTORUL S. VALENTIN a 
obținut un nou record al R. D. Ger
mane pe 1000 m: 2:18,6 (la 5 ze
cimi de recordul mondial 
lui Waern).

al suedezu-

M. BHis 
țării sale

• ATLETUL ENGLEZ 
obținut un nou record al 
aruncarea ciocanului : 64,95 m.

a 
la

• CEL DE AL 15-LEA campionat 
feminin de șah al R.S.F.S.R. a luat 
sfîrșit la 
trei Clara
11 puncte 
doi, la o 
sat 
mila Rudenko. Premiul pentru cea 
mai frumoasă partidă a turneului a

Iaroslav cu victoria maes- 
Skeghina, care a totalizat 
din 15 posibile. Pe locul 

jumătate de punct, s-a cla- 
campioană mondială Lud-fosta

față de cele 6

SOFIA 5 (Agerpres). —
Intîlnirea internațională de ciclism 

dintre echipele selecționate ale R. P. 
Polone și R. P. Bulgaria desfășurată 
pe velodromul din Varna a luat sfîr- 
șit cu victoria pistarzilor bulgari, care 
au realizat 9 puncte 
obținute de polonezi.

Proba de viteză a 
polonezul Grundman, 
perechi au terminat 
gării Nencio Hristov 
pov.

fost cîștigată de 
iar în proba de 
învingători bul- 
și Nicolae Fili-

gint (1 —10 puncte penalizare) și 
bronz (11—50 puncte penalizare).

Deci : astăzi și mîine reprezentati
va de motocros participă la întrece
rile de la Riga, iar joi reprezentativa 
pentru cursele de regularitate și re
zistență 
național 

fost atribuit șahistei Valentina 
lovska.

Koz-

in
. a

• A LUAT SFIRȘIT concurs 
ternațional de aeromodele desk 
în orașul polonez Leszno. Pe priTnu 
loc s-a clasat formația R. Cehoslovace 
cu 2513 puncte, i 
R. P. Ungare, R. 
Bulgaria și R. P.

urmată de echipeh 
. P. Polone. R. P 
. F. Iugoslave.

corn cetit iei inter- 
de baschet de h 
echipa R. P. fiul 
scorul de 53—3*

• IN CADRUL 
naționale feminine 
Zadar (Iugoslavia), 
garia a învins cu 
(23—20) echipa Italiei, iar reprezen 
tativa R. P. F. Iugoslavia a întrecu 
cu 46—41 (27—13) echipa R. P. Un 
gare. Baschetbalistele 
învins Italia cu 54—51

maghiare at; 
(30—24).

s-a desfășura• LA BIRMINGHAM 
întîlnirea de natație Marea Britanie— 
R.D. Germană, în cadrul căreia ai 
fost obținute o serie de rezultate re 
marcabile. Scoțianul J. Blake a înota 
400 y. liber în 4 :05,0 și 200 y. fluture 
în 2:09,8. înotătoarele germane s-at 
impus prin Walter — 200 
2 : 35,8 — și Langenau 
fluture în 1 :07,6.

y. bras ii
— 100 y

din Turu 
ciclistulu

contracronometru (51 km îi

• Etapele XIX și XX 
Italiei au mărit avansul 
francez Anquetil în clasamentul gc 
neral. El a cîștigat etapa Torino- 
Susa 
1 h 4 min. 8 sec.). Ieri în etapa To 
rino—St. Vincent victoria a reveni 
italianului Sabadini.
Anquetil are . acum 
avans față de Gaul
Ronchini (It.) la 4 
Van Looy (Bel.) la

In clasamen 
3 min. 36 sec 
(Lux.). Urtneozi 
min. 34 sec. ș 
5 min. 35 sec


