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CEI DE LA AUTOMOTOARE ii
■ • ■

sportive. Unele fruntașe, altele... 
poate spune că fac parte dintre 

.recomandați" de activiștii organelor

In Orașul Stalin sînt multe asocia ții
Despre sportivii de la „Automotoare" se 
fruntași. Așa ne-au fost de altfel „i
U.C.F.S. din oraș. „Cei de la automot oare" desfășoară o bogată activitate 
sportivă de mase, ei au realizări deosebite în întărirea bazei materiale... 
Un popas printre sportivii acestei 
acestea.

asociații avea să ne confirme toate

Cum se desfășoară întrecerile
Spartachiadei?primei etape a

în aceste zile, 
ciațiilor sportive

suficientă experiență"... „Baza mate
rială era slabă"... Am aflat însă (și 
acesta era lucrul cel mai important) 
că nu numai iubitorii boxului, fotba-

Carnet de reporter

angrenați într-o 
La „Automotoa- 
adesea crosuri.

„Automotoare", modelistul D. 
', lăcătușul I. Coșa, maistrul 
Gheorghiu sau lăcătușul Ion 
popicari, se bucură de multă

în cifre, activitatea din cadrul aso- 
ației sportive de la „Automotoare" ar 
ițea să fie reprezentată astfel: 300 
enibri ai U.C.F.S., 3 secții pe ramură 
: sport (fotbal, box și popice) și... 
m atit. Dar cifrele nu spun întot- 
auna destul...
Stînd de vorbă cu oamenii afli ce 
seatnnă, de fapt, cifrele. Ce repre- 
ită, de pildă, cele trei secții? Spor- 
rii din secția de popice sînt mai cu- 
iscuți (activează în campionatul re- 
iblican). Acolo la locul lor de muncă 

la

>pa,
ețuire. Dar fotbaliștii? Anul acesta 

marca un modest — dar plin de 
rspective — „debut" într-o competi- 

oficială: campionatul orășenesc. E- 
ipa cu care asociația sportivă de la 
.utomotoare" se va prezenta în cam- 
>nat este formată în majoritate din 
■ători evidențiați cu prilejul campio- 
telor de casă organizate anul trecut, 
i mai mulți sînt lăcătuși: Cornel 
rtlieloti, Gheorghe Grozea, Gheor- 
e Ostate, Cornel Berțea... Muncitori 

ispravă toți! Să nu-i uităm însă 
•i pe ceilalți, muncitori de nădejde: 
ungarul Emit Potopea, turnătorul 
hai Biriș și Aurel Mărcii...
Dacă vrei să-i cunoști și pe ceilalți 
ar'ivî fruntași, „cei de la automo- 
it ți amintesc imediat de numele 

Vasile Cerchez, Gheorghe Răcoa- 
sati Ștefan Dogaru.

litlui și popicelor sînt 
activitate organizată, 
re" sînt organizate 
Despre larga lor popularitate vorbește
nu numai marele număr de participant 
ci și faptul că, aproape de fiecare 
dată, la „startul" întrecerilor sînt pre- 
zenți mulți muncitori vîrstnici ca 
Gheorghe Tosch de la „transporturi", 
tapițerul Vasile Burețea, electricianul 
Ion Dumașcă... O altă filă de însem
nări. Notăm că mesele de șah sint 
ocupate în timpul liber. Șahul are mulți 
prieteni aici, lată cițiva dintre ei: losit 
Szanta, Th. Bîrsan, Ion Orosz, Eugen 
Nunchevici.

La „Automotoare" muncitorii practi
că și tenisul de masă, motociclismul 
etc. Despre activitatea turistică se pot 
spune, de asemenea, multe lucruri fru
moase.

voluntară. Un teren de volei șl unul 
de baschet au fost inaugurate 
de curînd. „Să vedeți ce activitate 
sportivă de mase se va desfășura pe 
aceste terenuri" — ne spun activiștii 
consiliului asociației. O așteptăm, îm
părtășind optimismul justificat al celor 
de la „Automotoare". Mai ales că în 
ultima vreme a fost considerabil îm
bunătățită și munca de evidență, de 
organizare a competițiilor de mase 
(se vor desfășura o serie de campio
nate de casă, întreceri rezervate vîrst- 
nicilor etc.) există mai mare preocupa
re pentru încasarea cotizațiilor, pentru 
alcătuirea unui calendar sportiv, în 
general, pentru o organizare cît mai 
bună a muncii sportive în toate sec
țiile de la „Automotoare". Creșterea 
numărului de membri ai U.C.F.S. ră- 
inîne o sarcină de frunte pentru acti
viștii asociației sportive. Ni s-a promis 
însă că, în curînd, vom putea să con
semnăm succese frumoase și în aceas
tă direcție. Și, „cei de la Automotoare" 
au obiceiul să se țină de cuvînt.

DAN GIRLEȘTEANU

în majoritatea aso- 
din Capitală (și, de

sigur, și din alte localități) se des
fășoară cu entuziasm întrecerile primei 
etape a Spartachiadei de vară a ti
neretului. Bazele sportive ale între
prinderilor și instituțiilor cunosc o 
mare afluență de tineri. Multe sînt a-, 
sociațiile sportive care s-au străduit 
să asigure o organizare perfectă dar, 
■încă mai sînt, pe alocuri, aso
ciații care nu acordă interesul cuvenit 
acestei mari competiții.

— Cum se desfășoară întrecerile 
primei etape a Spartachiadei? — iată 
întrebarea pe care am adresat-o unor 
activiști sportivi din cîteva raioane ale 
Capitalei. Ne-au răspuns cu acest 
prilej:

ION STAVARACHE (tehnician al 
consiliului raional 
cescu).

— In raionul 
Spartachiadei au 
număr de oameni 
întreceri se bucură efectiv de sprijinul 
și îndrumarea organizațiilor de partid, 
a tovarășilor cu munci de răspundere 
din multe întreprinderi. Astfel stau lu
crurile la întreprinderea de prefa
bricate București, unde asociația spor
tivă „Betonul" a reușit să asigure 
sportivilor condiții bune de partici
pare la întreceri. ’ Sportivii din această 
asociație și-au construit prin muncă 
voluntară și cu sprijinul conducerii 
întreprinderii, o pistă de popice, o sală 
de antrenamente de gimnasti
că, unde vor avea loc și an
trenamente de box, lupte, tenis de 
masă și haltere, un teren de fotbal și 
unul de baschet, iar pînă la 23 Au
gust se vor termina tribunele la te
renul de fotbal precum și un bazin 
de înot. Beneficiind de un asemenea 
complex sportiv, este firesc ca întrece
rile Spartachiadei să cunoască o mare

U.C.F.S. N. Băl-

întrecerile 
un mare

nostru 
angrenat
ai muncii. Aceste

afluență de tineri. Zilnic baza spor
tivă a asociației „Betonul" cunoaște: 
o afluență deosebită (pînă acum sînt; 
460 participant) și sînt toate per
spectivele ca la întreceri să participe' 
toți cei 680 membri U.C.F.S. din în
treprindere.

PU1U ANGHEL (președintele com- 
șiliului raional U.C.F.S. Tndor Vladi- 
mirescu).

— Peste 17.000 de tineri au luat 
parte, pînă acum, la întreceri. Sînt: 
multe asociațiile sportive din raionul; 
nostru care ' pot fi evidențiate, dar; 
dacă am alcătui un clasament al pris
melor 3, fără îndoială că ordinea ar 
fi următoarea: asociația Timpuri Nof 
(uzinele metalurgice „Timpuri Noi"),, 
asociația Tricotaje (întreprinderea 
„Bela Breiner") și asociația Recolta 
(Ministerul Agriculturii ș’i Silvicul

turii). Aceste 3 asociații au obținut 
de altfel cele mai frumoase rezultate 
în ceea ce privește organizarea și par
ticiparea tinerilor la întreceri.

Este interesant să arăt că în raio
nul nostru au luat ființă centre raioS- 
nale pentru organizarea întrecerilor 
de handbal, fotbal, atletism — în ca- 
drul Spartachiadei — la care pot 
participa tinerii din asociațiile care 
nu au încă baze și suficiente posi
bilități pentru organizarea acestor în
treceri. Asemenea centre funcționează 
la terenurile Flacăra roșie Pielari, 
P.T.T. și S.P.C. (fost Argila roșie).

ȘTEFAN DINGĂ (secretarul consi
liului raional U.C.F.S. Grivița Roșie).

— Ca să vorbesc despre felul cum 
se desfășoară întrecerile primei etape 
a Spartachiadei în raionul nostru tre
buie neapărat să amintesc de colabo
rarea dintre asociațiile noastre spor
tive și organizațiile U.T.M. din în
treprinderile și instituțiile raionului

(Continuare in pag. a 5-a)
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printre sportivii de ia „Au- 
mulți oameni care — din 

nu spun o vorbă despre

Categoria A la fotbal

IATĂ-NE $1 ÎNAINTEA ULTIMEI ETAPE! ’• •••

Intilnești 
tomotoare" 
modestie — 
succesele de pînă acum. în schimb, 
îți arată cu entuziasm frumoasele 
perspective pe care le are sportul de 
mase în această asociație. In prezent, 
asociația are o puternică bază mate
rială: o sală de sporturi pentru șah și 
tenis de masă — unde se poate face însă 
și gimnastică, lupte, haltere etc. — o 
sală de box, un teren de fotbal... A- 
ceste baze sportive și le-au amenajat 
cu drag prin mii de ore de muncă

La București, astăzi: Rapid — Farul; mîine
moment mai important din această e- 
tapă eete de semnalat lupta pentru 
locul al doilea, la care concurează Di
namo București și C.C.A., în prezent 
situate în această ordine în clasament. 
Dar, să reamintim programul ultime
lor partide:

AZI
Riapid—Farul, stadionul Ciulești, ora 

15.30

Atunci cînd nimeni nu se aștepta, 
cînd iubitorii fotbalului mai făceau 
calcule și prezumții pe marginea ulti
mei etape a campionatului categtfriei 
A și așteptau cu mare nerăbdare în- 
tîlniri ca Dinamo București — Petro
lul, Știința Cluj — Jiul și 'U.T.A. — 
C.C.A., clarificarea s-a produs mai de
vreme, în penultima etapă. Jocurile de 
azi și mîine au în mare măsură un 
caracter pur festiv, acela de închide
re oficială a campionatului. Catuoio- 
nu[ este cunoscut: Petrolul Ploeșn; 
de asemenea sînt cunoscute echipele 
clasate pe locurile 11 ri 12: Știința 
Cluj și Știința Timișoara, în această 
ordine sau în ordine inversă, după 
cum vor hotărî jdturile de miercuri. 
Ceea ce a mai rămas de făcut în ul
tima etapă este definitivarea clasa
mentului între locurile 1 și II. Oa

AMINE
Dinamo București—țțetrolul, stadio

nul Republicii, ora 17.15

Dinamo—Petrolul
U.T. Arad—C.C.A.
Steagul roșu—Progresul
Știința Timișoara—Dinamo Bac&*
Știința Cluj—Jiul
Ce ar putea aduce această etapă ?
In primul rînd — și acesta este lu-‘ 

ccul cel mai important — jocuri mai 
bune din punct de vedere calitativ. 
Echipele, scăpate de obsesia punct®-

(Continuare in pag. a 5-a)

Mu știm de ce, dar asociația sportiva 
utomotoare" n-a organizat încă 
ții pe ramură de sport decît acolo 
ie există... sportivi de performanță.’ 
s-a răspuns cam așa: ..N-am avut

★

va desfășura la Russese

DE 
R.

O ECHIPA FEMININA 
BUCUREȘTEANA DE VOLEI 

IN TURNEU IN R. P. POLONA

șl alta cehoslovacă.

LA METALUL M.I.G. 
P. BULGARIA

va fi Dinamo

va întîlni la 
din Budapesta 
mai sustlno Și

;ste cîteva zile urmează să plece 
Gdynia, în R. P. Polonă. echipa 
nnijnă de volei Metalul M.I.G. Mata- 
ifiiteie vor disputa două partide (la 
?i 17 iunie) în compa.niia celor mai 
e formații din Gdynia și apoi vor 
parte la un turneu Internaționali 

re 21'-23 iunie) împreună cu o for- 
ie poloneză • •*

OXERII
IN

Dfănilă 
numi

și Dănilă Etaut

1. Portarul Coman (U.T.A.) intervine peste un „buchet" de jucători, lămurind 
o situație dificilă la poarta sa. Pază din meciul de fotbal Petrolul-U.T.A. 2-0
2. O săritură mult admirată de iubitorii de echitație. prezeriți în tribunele

bazei hipice din calea Plevnei
3. M. Maxim și C. Ilaciu (ambii de la C.C.A.) își dispută întiietalea in proba 
de viteză desfășurată oe velodromul Dinamo în cadrul .Cupei F. R. Ciclism"

iminică , __
cnireia Metalul M.I.G. BucuiieșU-Dunav 
>e. Metalurgiștii vor deplasa o for
te puternică, printre care: 
e, Simion Gheorghe, Rizea
Ghețu Velicu * —

INTILNIRI INTERNATIONALE 
DE FOTBAL

Echipa Rapidului păr-ăBește astă 
a Capitala cu destinația Ankai’a, 
a va întîlni duminică, în cadrul 
pionatulul european feroviar, selec- 
atia turcă. Se va deplasa un lot de 
ucători printre care Todor, Dungu, 
rvu, Stancu, Bodo, Neamțu, Copil, 
—-TI, Georgescu, Langa, Leahevici 
tilea (amtiii de la Tarom).
Primul adversar al echipei italiene 
sandria, la 25 iunie, " 
arești.
La 21 iunie C.C.A. 
arești echipa Honved 
laliștii maghiari vor 
al doilea joc.



----- - ——— * ★

Să cunoaștem sportul și sportivii
Însemnări despre activitatea sportivă din satele regiunii

din regiunea Oradea
Oradea — „Parisul de pe malurile Peței“ cum i se spunea — ducea 

trecut o dublă existență. Pe deoparte, orașul mizer, cu periferii insa-in trecut o dublă existență. Pe deoparte, orașul mizer, cu periferii insa
lubre, prin care pirîul Peța își purta rezidurile micilor tăbăcării înșirate 
de-a lungu-i ; pe de altă parte, Oradea moșierilor romîni, a grofilor și 
a conților maghiari veniți aci în fiecare vară să-și omoare timpul în 
cheiuri.

Am cunoscut Oradea în trecut... Pe atunci era un centru cu oare
care activitate sportivă. Guvernanții vremii au știut să stoarcă profituri 
nu numai din comerț și din traficul de valută la frontieră, ci și din 
sport. Este nevoie de sport la Oradea ? Este 1 Atunci — au hotărît ei — 
hai să înființăm cîteva grupări. Și au înființat: pentru maghiari, gru
pările Stăruința și C.A.O., pentru romini gruparea Crișana. Deoparte 
maghiarii, de altă parte romînii. In aceste condiții, alimentat de marea 
burghezie arădeană și de preoțimea romano-catolică, șovinismul și misti
cismul făceau casă bună, căutau să învrăjbească masele muncitoare, le 
țineau în ignoranță. Și, firește că masele largi de oameni ai muncii erau 
ținute, în această situație, departe de activitatea sportivă.

Am cunoscut Oradea și acum în zilele noastre însorite, cînd ener
gia maselor s-a descătușat cu uriașa-i forță creatoare, cînd șovinismul a 
devenit o poveste urită, din trecut, pe care copiii și tineretul o ascultă 
nedumeriți. In anii noștri luminoși cu sprijinul partidului, profilul ora
șului, al întregii regiuni, se schimbă neîncetat. In locul fostelor făbricuțe 
insalubre s-au ridicat mari uzine și combinate în care lucrează mii de 
muncitori, iar agricultura orădeană pășește hotărîtă pe drumul colectivi
zării. Așa cum este firesc, activitatea sportivă de mase a mers în pas cu 
marile transformări petrecute în viața regiunii. Cei aproape 119.000 
membri U.C.F.S. constituie o mărturie’ elocventă a caracterului larg pe 
care l-a căpătat sportul orădean. Romîni și maghiari sînt azi înfrățiți în 
muncă, în viată, ca si pe terenurile de sport.

--------------------- — ★

Azi, pe un teren de sport

I

In satele și comunele orădene ca 
și în celelalte sate ale patriei noastre, 
viața sportivă pulsează tot mai 
puternic. Mișcarea sportivă sătească, 
trezită la viață, a angrenat a,n de 
an tot mai mulți țărani muncitori. 
Peste 9.200 de oameni ai muncii din 
raionul Marghita au devenit membri 
ai U.C.F.S. Strădaniile tinerilor din 
Marghita, care au luptat pentru a- 
firmarea pe plan sportiv au fost în
cununate de succes, astfel că in anul 
1958 ei au avut nici mai mult nici 
mai puțin decit 6 finaliști in campio
natul republican de lupte libere la 
juniori, iar dintre aceștia, tinărul 1. 
Varga a cucerit titlul de campion al 
țării!

O frumoasă activitate desfășoară 
tinerii din satul Brusturi, sat în care 
sportul era complet necunoscut îna
inte de 23 August 1944. Astăzi, la 
Brusturi își desfășoară activitatea 8 
echipe masculine de volei și 6 femi
nine, echipe de fotbal, oină etc.

In comuna Borș (raionul Oradea) 
s-a amenajat în anii puterii populare 
un frumos teren sportiv, unde mem
brii secțiilor de fotbal, volei, atletism 
și handbal desfășoară o bogată acti
vitate. Seară de seară, în sala cămi-

nului cultural își dispută întîietatea 
numeroși șahiști. Asociația sportivă 
Stăruința, în rîndul căreia activează 
peste 230 sportivi tineri, a asigurat 
tinerilor de la G.A.C. „Gh. Doja” o 
bogată activitate, lucru care se dato- 
rește în bună măsură colectiviștilor 
Dezideriu Kirali, Koloman Varga, 
Petru Szabo ș.a.

... Altă comună : Oșorhei. In a- 
ceastă comună, unde în trecut tine
retul era ținut sub influența misti
cismului, a circiumilor, astăzi pe sta
dionul din curtea spațioasă a școlii 
elementare se întrec numeroși fotba
liști, atleți, voleibaliști, iar în sala 
căminului cultural șahiștii și jucătorii

de tenis de masă participă la nume
roase competiții de mase.

Vom menționa în încheiere inițiativa 
lăudabilă a consiliului raional 
U.C.F.S. Oradea (președinte: Ilie 
Poenaru, tehnician : Vilma Kovacs), 
care a oragnizat o întrecere la 5 
discipline sportive cu participarea a 
16 reprezentative de asociații sportive 
sătești. întrecerile finale au avut toc re
cent la Băile 1 Mai, unde s-au obți
nut următoarele rezultate: 
Oșorhei—Sintion 4-1, tenis de 
Borș—Băile 
Borș—Băile 
Cheiu—Băile 
I.T.O.—Borș

fotbal: 
masă: 

1 Mai 5-0, volei fete: 
1 Mai 3-0, volei băieți : 

1 Mai 3-2, handbal:

din Oradea
vară la baza sportivă amiază de 

Rapidului...
— E mult de lucru cu atleții 

mei — ne spunea deunăzi fostul re
cordman al probei de 400 m gar
duri, Ladislau Kiss.

Intr-adevăr, ca să te ocupi de 130 
atleți, mai cu seamă cînd toți vor să 
ajungă cît mai curînd atleți de frunte, 
să recunoaștem, rttl-i tocmai ușor. 
Și totuși „Loți“ reușește să obțină 
rezultate promițătoare cil tinerii săi 
atleți de la școala sportivă de elevi. 
Aruncătorul de ciocan Cornel Moș 
de pildă, este campion republican de 
juniori (1958) cu o aruncare de 
42,55 m. Tînăra Victoria Pazmany, 
deși are doar 18 ani, se anunță a fi 
o bună pcntatlonistă.' Ea este o sprin
teră talentată (13,1 sec. pe 100 m), 
o bună săritoare în lungime.

Larma glasurilor tinerești ne-a atras 
spre' sala de tenis' de masă. Este im
posibil să nu fii cucerit de ce vezi 
aci. La 6 mosc,’ copii de-o' șchioapă 
(unii abia ajung lă înălțimea mesei 
de ‘joc) își dispută cu ardoare ' întîie-
fatea. Instructorul voluntar Adalbert . 
Țaglicht, care conduce centrul de 
copii al asociației Rapid, îi urmărește 
atent, le corectează loviturile și-i ... 
consolează pe învinși cu o caldă mîn- 
gîiere pe obrăjiorii aprinși de joc. 
In fiecare zi, 40 de copiii vin și în
vață din „tainele” tenisului de masă.

sau Stăruința nu erau un 
întrecere sportivă ci mai de 
: a ațîța șovinismul între

Crișana, i 
prilej de î 
grabă ..de ..
naționalitățile' conlocuitoare.

Dar, de atunci, multă apă s-a 
scurs pe Ctișul Repede I Oamenii mun
cii, conduși de partid, au măturat 
din calea lor gunoiul vechii socie- 

_________ _ tați,, descătușînd inimile, unind pe 
...Prin minte îmi trec imagini de oamenii muncii ' roniîni și maghiari, 

odinioară, cînd întîlnirile pe terenu- în muncă, în viață și în sport. Așa 
rile de sport ale celor de la C.A.O., i-am găsit. într-o frumoasă după-a-

... Un stadion cocliet, așezat într-un 
parc splendid și pe porțile căruia 
intră zilnic sute de sportivi. Tinerețe, 
voioșie și, firește... sport. Asemenea 
imagini potfi văzute .zilnic pe sta
dionul Rapid din Oradea. Unde să 
privești mai întîi ? La pista de atle
tism, pe terenul de, fotbal sau pe 
cel de baschet î

Fotografia vă înfățișează stadionul Libertatea reconstruit complet 
in anii regimului nostru

■

Aruncă Moș Cornel...

n cîteva rînduri
• Tinerii atleți de la școala 

sportivă de elevi au cucerit pi-nă
7 insigne de „Atlet școlar* 

aur, 20 insigne de argint și 
de bronz.

• Asociația sportivă Rapid 
adea — una dintre cele mai

puternice din regiune — numără 
în prezent 1600 membri U.C.F.S. 
ou cotizațiile la zi.
• Țăranii colectiviști din co

muna Bale (raionul Marghita) 
și-au amenajat pe meleagurile

tei moșii a baronului Pincas o 
frumoasă bază sportivă compusă 
dintr-un teren de fotbal, terenuri 
de volei și tenis.
• In regiunea Oradea antrenori 

numeroși sprijină temeinic între
cerile Spartachiadei de vară a 
tineretului. Exemplele oferite de 
Irma Kiss (atletism), N. Herman 
(fotbal), Ad. Țaglicht (tenis de 
masă), I. Pantici (lupte) și D. 
Botnar (popice) au stimulat acti
vitatea multor antrenori orăcfeni.

(
 Pagină redactată de R. Călăra- 

șanu și I. Ghișa, P. Nedeianu, Z. 
Singer-corespondenți.

Modestie și conștiinciozitate
luliu Pontici, unul din pionierii spor

tului luptelor din țara noastră (azi 
antrenor) este cunoscut și apreciat în 
toată Oradea pentru dragostea sa față 
de culorile asociației Rapid, pentru ca-

luliu Pontici

tră le cunosc. Aceasta, pentru că unii 
dintre sportivii de mai sus dețin nu
meroase titluri de campioni republicani, 
succese la realizarea cărora și-a adus 
contribuția și antrenorul luliu Pantici.

— Deși sînt „bătrîn" în această me
serie — ne-a spus el — totuși am încă 
multe lucruri de învățat. Am constatat 
aceasta, odată mai mult, cînd am par
ticipat la schimbul de experiență de la 
București, unde m-am întîlnit și am 
iegat prietenii cu antrenorul sovietic 
Arcadie Lenț și cu fostul campion o- 
limpic, maghiarul Carol Karpati. Iată 
de unde-mi trag, în mare parte, izvorul 
cunoștințelor... „

Cil toate că inițiălele făc pe cititor 
\să se gîndească la echipa de fotbal, to
tuși, pentru sportivii orădeni, ele în
seamnă mult mai mult. Clubul sportiv 

: Oradea a reunit sub acelaș nume, ti
neri din multe ramuri ale industriei 
orădene, în plină dezvoltare. Ei Se a- 
flă angrenați în campionate repubtl- 

' cane de categoria' A (baschet, scrimă, 
polo și tenis de masă), B (lotbal) iar 
secțiile de moto, ciclism, atletism, te
nis de Cimp și popice luptă pentru ca
lificare în categorii ' superi .ar . Cea 
mai bună performanță a obținut-o sec
ția de popice, a cărei echipă a cîștigat, 
în anul 1958, titlul de campioană re
publicană.

Fără îndoială că multe din aceste 
succese se datoresc și faptului că spor
tivii de la C.S.O. au la dispoziție baze 
sportive, frumoase, bine îngrijite. In 
anii puterii populare s-a reamenajat 
complet stadionul Libertății și au fost 
construite bazele sportive din parcul 
Lenin (terenuri de volei, baschet și te
nis), cea de la grădina muzeului (care 
are două terenuri de baschet, tenis de 
cîrnp și volei) precum și o frumoasă 
sală pentru secția de tenis de masă 
și popice.

In activitatea clubului un loc impor
tant se acordă muncii de educație a 
sportivilor. Astfel se explică corectitu
dinea. spiritul de prietenie care dom
nește pe terenurile orădene de sport. 
In cadrul acelorași echipe, tinerii spor
tivi romini și maghiari Iurtă pentru a- 
celași scop: victoria echipelor C.S.O.

Am încercat, prește, să aflăm cum 
se desfășoară munca educativă a aces
tor sportivi ? Ne-a răspuns tov. Traian 
Dinuț, din conducerea clubului.

— Sînt multe

spus in această privință. Pe lingă t 
vâțămîntul politic care funcțiunea, 
pe grupe, fiecare antrenor are dpi or 
să facă, la începutul ședințelor de pr 
gătire, scurte informări asupra ever, 
mentelor interne și internaționale, i 
caracter politic- și științific. Pe de al 
parte, cu sprijinul consiliului oi e 
U.C.F.S., la clubul nostru va ince 
în curînd un ciclu de .conferințe cu c 
racter științific, cultural, economic, s 
istoric la care vor participa nu nun 
sportivii clubului C.S.O. ci toți sporti 
din oraș.

lucruri pozitive de

Grija pentru tineret
Printre asociațiile sportive cunosc, 

în regiunea Oradea, fără îndoială 
un loc fruntaș îl ocupă tînăra asoc 
ție a tipografilor orădeni: T1PO. U 
dintre cele mai bune echipe ale aces 
asociații este cea de handbal femin 
care a cîștigat anul acesta campiona 
regional și participă acum la faza 
ter-regională pentru calificarea în i 
tegoria A.

Consiliul acestei asociații sportive 
luat o seamă de inițiative lătidab 
menite să asigure o bază de masa p 
tru activitatea competițională. Ast 
asociația a înființat, anul trecut, 
centru de tenis de cîmp pentru co 
oamenilor muncii unde activează 
proape 60 de copii între 8 și 14 ; 
Sub îndrumarea instructorului voi 
tar Andrei Partoș, micii tenismeni ! 
pe zi ce trece, progrese vizibile, asi 
rînd „sportului alb" din Oradea 
cadie tinere și talentate.

pacitatea ce o dovedește în pregătirea 
luptătorilor. Modest din fire, el preferă 
adeseori să vorbească despre alții, des
pre sportivii pe care-i antrenează. Dar, 
pe bună dreptate, el are despre ce vor
bi. N. Baciu, N. Gonea, O. Retfalvî, 
H. Mavridis, I. Cefan, L. Kiss și multi 
alții, iată nume pe care, fără îndoială 
amatorii acestui sport din țara noas

In cei 15 ani care au trecut de la eliberarea patriei 
noastre de sub jugul fascist, regiunea Oradea a cu
noscut o uriașă transformare devenind, dintr-o re
giune eminamente agricolă, o regiune în plină dez
voltare industrială. In acești ani s-au construit și 
s-au rcutilat complet numeroase fabrici, ca cele de 
la Pădurea Neagră (fabrica de sticlă), Aleșd (fa
brica de material refractar), Salonta (combinatul 
Prodaliment), Oradea (fabricile de încălțăminte So
lidaritatea și Dobrogeana Gherea). De asemenea se 
dezvoltă impetuos industria extractivă. Paralel cu 
acestea, o mare amploare a luat-o construcția de 
locuințe. Numai din fondurile întreprinderilor, anul 
trecut s-au dat în folosința oamenilor muncii orădeni 
147 apartamente, iar în prezent, peste 450 aparta
mente se află în construcție. Ținînd pas cu aceste

mari 
ne-am 
căpătat un caracter larg, cu adevărat de mase.

Oamenii muncii, romîni și maghiari, înfrățiți în 
muncă și pe terenurile de sport, se află in primele 
rînduri ale constructorilor socialismului. Viața plină 
de bucurii pe care o trăiesc ei astăzi este urmarea 
firească a politicii înțelepte, leniniste a Partidului față 
de naționalitățile conlocuitoare din patria noastră, lată 
de ce, spre Partidul iubit, se îndreaptă zilnic, de pe 
meleagurile Oradiei, gînduri pline de recunoștință, de 
devotament care concret, în construcția vieții noastre 
noi, sînt materializate prin succesele deosebite k 
muncă și în sport dobindito de nanv”’:i rfunrij dir 
regiunea Oradea.

transformări, activitatea sportivă — pe care 
străduit s-o prezentăm în cîteva imagini — a



Cjimplnnrlui republican de hochei pe ia-bă

Cea de a patra etapă a campio- 
atului republican de hochei pe iarbă 
desemnat — în seriile I și a III-a

- pe ocupanții primului loc, iar îh 
>ria a Il-a lupta este încă deschisă, 
ei echipe concurînd cu șanse egale 
3 a se clasa pe locul I.
Duminică, în derbiul bucureștean 
seriei I, Știința București a dispus 

:t de C.S.A. VI. Practicînd un joc 
>lectiv în care toate compartimen
te au colaborat perfect, studenții 
ucureșteni și-ad apropiat victoria 

un scor concludent: 4-0 (1-0), 
Tn golurile marcate de Samur (3)
- în. deosebită vervă de joc — și 
lekeș. Cîștigînd toate meciurile sus-

află

Păș- 
și Ivana sînt autorii go- 
Constructorul a cîștigat 

decît arată scorul,, pentru 
o parte nu a desfășurat 
măsura posibilităților, iar

Gimnastica de înviorare și-a cîștigat o largai 
popularitate în rîndul elevilor

Raid anchetă prin cîteva școli profesionale din Capitală
Este îndeobște cunoscut aportul pe care gimnastica de înviorare îl 

aduce la întărirea sănătății oamenilor muncii, la călirea organismului ca și 
la crearea unei bune dispoziții înainte de începerea unei noi zile de muncă.

In vederea realizării acestui scop, Ministerul Invățămintului și Culturii, 
prin Direcția Educației Tineretului Școlar, a elaborat încă din toamna anului 
trecut un îndrui. ar privind organizarea și desfășurarea gimnasticii de în
viorare în rîndul tineretului studios din școlile profesionale de ucenici, de 
meserii, tehnice și agricole. Cum era și de așteptat, elevii acestor școli au 
primit cu midt interes prețioasele indicații metodice cuprinse în îndrumar 
și au căutat de îndată să le 
ritate a școlilor profesionale 
cîștigat mulți adepți.

Interesul deosebit dovedit 
această formă de activitate ne-a fost 
relevat cu prilejul unui raid întreprins 
de curînd prin cîteva școli profesio
nale din Capitală: 'Iimpuri Noi, 23 
August, Mao Țze-dun, Clement Gott- 
tvald și Semănătoarea.

pună în 
de toate

pentru

practică. In prezent, în marea majo- 
gradele, gimnastica de înviorare și-a

„Pentru elevii din școala noastră di 
devenit o plăcută obișnuință ca ini 
fiecare dimineață să-și înceapă actt* 
vitatea. prin efectuarea unor exerciții, 
de înviorare, care le creează o bu'năl 
dispoziție. Ca urmare a acestui fa.pt;, 
la orele de curs sau la cele de prac+ 
tică în producție, elevii asimilează cui 
mai multă ușurință cunoștințele PW 
date."

Lucrul acesta avea să ni-1 confirm^- 
și unul dintre elevi, Ștefan Lîarbu, de-

riute pînă acum, Știința se 
j primul loc cu 8 puncte.
Un rezultat foarte buh a obținut 

dlipa Fulgerul din Oltenița care, 
i deplasare, a făcut joc egal, 1-1 
1-1), cu experimentata formație Di- 
atno Craiova. Cele două echipe au 
irnizat un joc frumos, în care perioa- 
ele de dominare au alternat. Reztil- 
ițtll de egalitate este just. ■ Ciorică 

înscris pentru Fulgerul și Buligă 
intru Dinamo.
Tinerii jucători de 

i obținut a doua 
vă, învingînd la

în 
unor greșeli comise în apărare, 
scor egal, 2-2 (1-1), a luat 
jocul de la Orașul Stalin 
Politehnica și Voința Bucu-

O primă condiție a succesului — 
buna organ'zare

Ia Voința Pitești 
victorie consecu- 
limită, după un 

c în care au avut inițiativa, pe
dința din Ploești. Scor: 1-0 (1-0) 

punctul realizat de Constanti- 
îscu. In urma acestei victorii, piteș- 
mii se află pentru moment pe locul 
>i în clasament. Este o performanță 
ieritorie, dacă ținem seama că ei 
ractică hocheiul pe iarbă numai de 
teva luni. Muncind mai departe cu 
?eeași seriozitate, strădm'ndu-se să-și

însușească din ce în ce mai rmlt 
din tainele acestei disciplihe sportive, 
componanții acestei echipe vor putea 
obține rezultate frumoase, contribuind 
astfel oa formația piteșteană să 
devină una din echipele de bază ale 
hocheiului nostru.

In cadrul seriei a Ii-a, Construc
torul s-a instalat pe locul I, în 
urma victoriei obținute duminică în 
fața Penicilinei din Iași. Deși a ob
ținut victoria cu 3-0 (1-0) 
călău (2) 
lurilor — 
mai greu 
că pe de 
un joc pe
pe de altă parte pentru că a întî’m- 
pinat o dîrză rezistență din partea 
ieșenilor, care au cedat numai 
urma

Cu 
sfîrșit 
dintre
rești. Au marcat Biliboc și Pahonțu 
pentru Politehnica, iar Constantin și 
Berbecaru pentru Voința.

Derbiul orădean, Electrica-Dinamo, 
a dat cîștig de cauză primei formații, 
care a jucat excelent și a învins pe 
merit. Scor 2-1 (1-0). In urma acestui 
rezultat Electrica conduce cu autori
tate în seria a III-a.

Intr-o formă excelentă. Construc
torul Cluj a realizat scorul etapei, 
dispunînd de Minerul Miercurea Ciuc 
cu 8-0 (4-0). Au înscris Adleff (4), 
Sallo (3) și Timar.

In joc restant Recolta Marghita a 
învins Minerul M. Ciuc cu 2-1 (1-0). 
Szakacs și Gyenge au marcat 
pentru Recolta, iar Ioanovici pentru 
Minerul.

Este limpede că succesul, în orice 
formă de activitate, este condiționat 
de felul în care este organizată mun
ca. Lucrul acesta l-au înțeles și con
ducerile școlilor vizitate, ca și pro
fesorii de educație fizică, direct răs
punzători de transpunerea în viață a 
sarcinilor trasate prin îndrumarul 
M.I.C, Astfel, au fost create colective 
de lucru, formate din educatorii și 
elevii cei mai bine pregătiți, care, 
sub conducerea profesorului de edu 
cație fizică, au stabilit tematica exer- 
cițiilor și conduc efectiv programul. 
Ne-a plăcut, mai ales, felul cum de
curge gimnastica de înviorare 
școala profesională "
Cornel Negulescu), la 
(prof. Felix Pascal), la 
Gottwald" (prof. Al. Monescu) și la 
„Semănătoarea" (prof. Viorel Avram) 
In special elevii de la școala profe
sională „Semănătoarea" desfășoară a- 
coastă activitate într-un cadru deose
bit de agreabil, în curtea școlii — un 
adevărat parc străjuit de pomi fal-

la
„M.T.D." (prol. 

„23 August" 
„Clement

SE APROPIE VACANȚA DE VARĂ !

Peste de elevi vor participa
a taberele sportive organizate de ]țf. I. C
Și în acest an, prin grija părinteas- 

i a partidului și guvernului, elevilor 
s-au creat condiții optime ca după 

n an de rodnică activitate să-și poa- 
î petrece într-un mod cîț mai plăcut 
acanța. Astfel, ei vor lua parte nu 
u'-”' la excursiile organizate aproa- 
e fiecare școală, la activitatea c'.u- 
îriior sportive școlare sau la a> cea 
n cadrul școlilor sportive de elevi, 

și la taberele cu caracter de per- 
cționare sportivă organizate de L.- 
.■cția educației tineretului școlar din
1.1. C., al căror număr și capacitate 
U fost simțitor sporite față de anul 
recedent. In perioada de la 1 iulie 
i 31 august, în taberele școlare ale
1.1. C. vor fi cuprinși peste 1300 de e- 
vi aparținînd școlilor medii și profe- 
onale din întreaga țară,

Orașul de la poalele Tîmpei va găz
dui pe atleți... In cele două serii pro
gramate aci (1—20. VII. și 25 VII. 
— 15. VIII.), elevii vor adăuga noi 
cunoștințe practice la cele acumulate 
pînă acum.

Tinerii handba'.iști nu vor mai po
posi la Toplița ca de obicei, ci la Păl
tiniș Ciuc (5-25.V1L), localitate renu
mită pentru frumusețea sa și a împre
jurimilor. Condițiile optime de pregăti
re pe care handbaliștii le vor găsi aici, 

. îi vor face să-și amintească cu plăcere 
de zilele petrecute în această tabără.

Intr-o localitate recunoscută pentru 
puternica sa tradiție sportivă — 
Gheorghieni — vor veni gimnast.i 
(5-25.VIL). Orășelul posedă o frumoa
să bază sportivă în aer liber, precum 
și cîteva săli de gimnastică bine uti-care

a Toplița — pitoreasca
(pala tabără de vară a .
i sport: Fotografia noastră reprezintă bazinul de înot și 

clădirii care deservește tabăra.

așezare de pe valea Mureșului — este situată prin- 
M.I.C., rezervată celor mai buni elevi la învățătură 

i corpul central al

rin strădania dovedită la învățătură 
i prin calitățile lor sportive îndreptă- 
isc participarea lor la aceste tabere.
Ga și în anul trecut, Toplița va con- 

titui principalul centru al taberelor 
colare de vară. Pitoreasca așezare 
e la poalele munților Gurghiului, — 
u păduri seculare de o măreție impre- 
ionantă — va găzdui un număr de 
30 de elevi. Aici își vor continua pre- 
ătirea sportivă — firește, într-un re- 
im de odihnă activă — elevii cu ap- 
itudini pentru baschet (1-20.VII.) 
olei (20.VII —t 10.VIII) si natație 
10 — 31.VIII).

late. Un motiv în 
pentru participanții 
din Gheorghieni pornesc 
itinerarii turistice către cabanele din 
masivele Gherghiului, Ciucului și Har
ghitei...

Rm. Vîlcea va primi pe adepții 
ciclismului și slalomului nautic (5-25. 
VII.). Alegerea acestei localități pen
tru sportul cu pedale este justificată 
atît de varietatea cit și de calitatea 
drumurilor iar argumentul care a 
pledat pentru slalom nautic a fost, 
fără îndoială, marea dragoste a spor
tivilor din localitate pentru această

plus de bucurie 
la această tabără: 

numeroase

Școala profesională de ucenici a Uzinelor „Semănătoarea". La cîteva mirtul» 
după ce a sunat deșteptarea, în curtta școlii, într-o aliniere perfectă, elevii 
execută cu plăcere exercițiile din cadrul programului de gimnastică pentru 

înviorare.

nici. îmbucurător este de asemenea 
faptul că Ia școala profesională 
„M.T.D.", exercițiile sînt conduse în 
exclusivitate de către elevii cu price
pere, cu pasiune

Peste tot participare numeroasă

ramură sportivă, ca și amenajările a- 
decuate făcute pe Olt.

In orașul de pe Bega vor face popas 
fotbaliștii și scrimerii (15.VI1 —
5.V.IIL). In perspectivă, nu numai o 
temeinică pregătire în sportul prefe
rat, ci și cunoașterea unuia dintre ce
le mai mari centre culturale și indus
triale ale țării.

Această succintă trecere în revistă 
a taberelor școlare de vară ale M.I.C. 
o vom încheia cu cea rezervată cano
torilor. Ea este fixată la Snagov, 
principalul loc de desfășurare a com
petițiilor cu caracter republican și 
internațional.

Așadar, pe elevi îi așteaptă un bo
gat program de tabără, în cursul că
ruia, pe lîngă o bine meritată odih
nă, ei vor realiza noi și noi progrese 
pe calea măestriei sportive. La întoar
cerea din tabere, elevii vor fi gata să 
înceapă un nou an de învățătură și 
mai rodnic, în note bune și — paralel 
— să-și continue activitatea lor spor
tivă, cu rezultate care să ilustreze pe 
doplin progresul realizat.

Gît de 
adevărate 
executînd 
mișcări, exerciții cu o gamă deosebit 
de variată. In mai toate școlile, in 
care am făcut popas, toți elevii parti
cipau la gimnastica de înviorare. Cî
teva cifre vor 
asupra amploarei 
această frumoasă 
3()0 de elevi la 
„23 August", 260 
„Timpuri Noi", 220 la „Clement Gott
wald", 200 la „Semănătoarea".

impresionant este să vezi 
ansambluri de gimnastică, 
într-o perfectă armonie de

edifica pe deplin 
pe care o cunoaște 
activitate: aproape 
școala profesională 
la „M.T.D.", 230 la

Rezultate care ru se iasă așteptate

Avram și-a arătat 
pentru roadele a-

Profesorul Viorel
deplina satisfacție 
duse de această formă de activitate:

n

TI BERIU STAMA

(Foto : V. Bageacț) •
la școala profesională „M.T.D.": ,,M-arrt 
convins de ajutorul prețios pe car» 
ni-l dă participarea la gimnastica de 
înviorare în orele de practică in ate* 
tier. De aceea, particip cu regularitate 
la programul care se desfășoară zil
nic în curtea căminului nostru."

Profesorul Ion Iliescu, de la școala 
profesională „Timpuri Noi", ne-a sem
nalat faptul că de la introducerea 
gimnasticii de înviorare In școala sa, 
niulți elevi care aveau cîndva o ți
nută deficientă, manifestă o simțitoare 
îmbunătățire.
— ne spune 
mai. această 
cipă cu mult 
de înviorare,
trebuie să subliniez influența pozitivă 
pe care exercițiile de înviorare o au 
asupra călirii organismului, precurii șt 
a trezirii gustului pentru practicarea 
sportului."

Trei păreri care reflectă utilitatea 
gimnasticii de înviorare și justifică- 
pe deplin introducerea ei în școlilq- 
profesionale

„Și nu este de mirare 
prof. Iliescu — că toc-i 
categorie de elevi porto 
entuziasm la gimnastica
In altă ordine de. idei.

Cupa Știința” la tenis s-a încheiat ieri
începută

nis de pe 
competiția „Cupa Știința

marți pe terenurile de te- 
malttl lacului Herestrău, 

__ , - , 7 ,1" s-a înche
iat luni după amiază pe terenurile 
centrului de antrenament nr. 2. După 
cum se știe, duminică în finala con
cursului feminin Julieta Namian (Pro
gresul București) a obținut o frumoasă 
performanță întrecînd pe Irina Pono- 
va. Einala masculină, desfășurată ieri

după amiază, a dat cîștig de cauză lull 
Gtinther Bosch (Dinamo București)! 
care a depășit în cinci seturi pe Ion 
Rakosi: 1—6, 6—3, 6—1, 3—6, 6—3- 
Trebuie să arătăm că acest concurs 
și-a atins pe deplin scopul, el mobiă 
lizînd la întreceri marea majoritate ® 
jucătorilor noștri (85 participant) din, 
Capitală.

■»

La Armășești

Sportul, prietenul școlarilor...
Despre condițiile de viață și învă

țătură pe care le aveau în trecut e- 
ievii școlii de agricultură din satul 
Armășești se pot scrie multe. Atît des
pre munca istovitoare depusă de elevi 
cîte 10—12 ore în șir, chipurile pen
tru desăvîrșirea practicii (în realitate 
pentru sporirea beneficiilor moșiei), 
cit și despre „sufrageria" de pe miri
ște unde copiii 
pîine cu brînză 
să bea cit de 
'turau deoarece 
tînă cu apă... sărată. Activitate spor
tivă ? Nici pomeneală! De fapt, pen
tru copiii din școală sportul 
— pe aceea vreme — nici 
noțiune...

Abia anii regimului de 
ție populară au adus 
cest sat lumină, libertate, 
diții de viață omenești. Iar 
a devenit cu adevărat școală. In școa
la profesională de industrie alimentară

îmbucau un codru de 
și ceapă. Apă puteau 

multă, tot nu se să- 
provenea dintr-o fîn-

nu exista 
măcar ca

democra- 
și în a- 

con- 
școala

sînt pregătiți în fiecare an tineri care 
vor contribui apoi la îmbunătățirea 
procesului de producție în întreprinde
rile din industria alimentară. Clădirea 
școlii are acum un aspect cu totul 
nou. Supraetajarea făcută în 1950 a 
creat posibilitatea sporirii numărului 
elevilor -și elevelor pînă la 230. Acum 
elevii au Ia dispoziție dormitoare cu
rate, luminoase, încălzire centrală, o 
sufragerie spațioasă, radio, televizor 
și bineînțeles 'teren de sport. Timp de 
trei ani elevii își însușesc noțiunile 
necesare pentru a deveni îndrumători 
pentru industrializarea plantelor (cul
tura tutunului, sfeclei de zahăr, legu
me de conserve, fructe pentru sucuri). 

ACTIVITATEA SPORTIVĂ...
...care constituie de fapt subiectul 

acestui articol, cunoaște o dezvoltare 
din ce în ce mai mare. Datorită spri
jinului efectiv acordat de directorul 
școlii, profesor Ștefan Petre (fost elev 
al ................. '
un 
lei,

beneficiază
și

de
vo-

școlii), elevii
teren pentru baschet
de întreaga aparatură nece-

sară exercițiilor de gimnastică (bîrnă,-, 
cal, ladă, bară fixă), club cu jocurr 
de șah și masă pentru tenis. Absol
venta I.C.F. Stela Nancu, profesoara-, 
de educație fizică a școlii, se preocupa
și de buna desfășurare a activitățiil 
sportive. Asociația sportivă „Muncaț 
Armășești" a înregistrat în ul4 
tima vreme multe succese. Echi-* 
pa de îotbal activează în campionat-uăl 
raionului Urziceni, iar formațiile de 
volei, șahiștii, halterofilii, jucătorii de> 
tenis de masă și atleții realizează re* 
zultate frumoase în campionatele șco-* 
Iilor M.I.B.C., în Spartachiada tinere* 
tului sau în campionatele școlilor pro-t 
fesionale. Dintre elevi numeroși sînt) 
acei care s-au distins prin succesele» 
lor la învățătură și în sport. Dintre> 
ei amintim de Ioana Matei, Vasitica» 
Arădoaiei, Lucreția Fieraru, Aglaia» 
Pascaru, Maria Grigore, Ștefan Ma* 
ncliu, Ștefan Coman, Tudor Vioreil, 
Gheorghe Mihai, Marin Flondor, foanț 
Călin, exemple la învățătură și btltrf 
sportivi.



A V-a EDIȚIE A „CURSEI MUNȚILOR"
• Joi, la Sinaia, se dă startul

pe echipe de formația Progresul, 
prilejul ediției a Il-a (desfășurată 
anul 1956) și-au înscris numele 
palmaresul întrecerii dinamovistul 
Maxim și prima formație a clubu- 
Dinamo. Incepînd cu ediția a

Activitatea internațională a rutie
rilor noștri continuă. Joi — din pito
reasca localitate Sinaia — se va 
da startul în cea de a V-a ediție a 
„Cursei MMnților**, competiție interna
țională de lung kilometraj organizată 
de clubul sportiv Dinamo București. 
Această întrecere devenită tradițio
nală se află in centrul atenției ama
torilor sportului cu pedale. In afară 
de cei mai valoroși rutieri din țara 
noastră vor fi prezenți și cicliști cu- 
nosouți din R. P. Ungară și R. D. 
Germană, lucru care sporește firesc 
interesul față de competiție.

Palmaresul competiției
„Cursa Munților** a fost organizată 

pentru prima oară în anul 1955. In 
această ediție victoria a fost cucerită 
individual de C. Dumitrescu _(C.C.A.), 
iar 
Cu 
în 
în 
N. 
lui 
111-a, competiția a căpătat un carac
ter internațional prin participarea unor 
formații de peste hotare. Victoria a 
revenit alergătorului C. Dumitrescu 
(C.O.A.), iar în clasamentul pe echipe 
formației C.C.A. Ediția a IV-a des
fășurată anul trecut a fost dominată 
de sportivii dinamoviști care, de alt
fel, au și cucerit primele locuri: L. 
Zanoni și Dinamo I.

Itinerarul ediției a V-a
A V-a ediție care începe joi la Si

naia se va desfășura pe următorul iti
nerar: Sinaia — Orașul Stalin — 
Bran — Sinaia (144 km) etapa I;

căm pe G. Moiceanu, Aurel Șelaru, 
L. Zanoni, Marcel Voinea, Gh. Cal- 
cișcă*(Dina-mo£I), W. Ziegler, O. Moi
ceanu, I. Cazma (Dinamo II), C. 
Dumitrescu,, Gh. Rădulescu, Ion Va- 

, ___ sile,* Ion* Brahăru, Al. Mitroi (C.C.A. I),
Sinaia — Cîmpina — Sinaia — Ora-. Călin Tudose. Simion Ariton, Gr. Ni- 
șul Stalin — Sinaia (160 km) «— 
etapa a Il-a, vineri 12 iunie; Sinaia r— 
Orașul Stalin — Șercaia — Orașul 
Stalin — Sinaia (190 km) ■— etapa a
III- at sîmbătă 13 iunie ; Sinaia •— Plo
ești —- București (130 km) — etapa a
IV- a, duminică 14 iunie. Plecarea în 
ultima etapă se va da din Sinaia în 
jurul orei 15, iar sosirea se va face 
în Capitală, pe velodromul Dinamo, 
în jurul orei- 18,15.

Alergătorii vor avea de parcurs în 
taceastă competiție 626 km. Traseul cu-• 
•prinde multe urcușuri, care vor pri
lejui, probabil, chiar din primele etape 
•o departajare a valorilor, favorizați 
fiind, firește, cățărătorii. Primilor so
liți în fiecare etapă li se acordă bo
nificații: locul I — 60 sec, locul 11-30 
•»ec, locul III — 15 sec. La cele 5 

(^puncte** de cățărare se va acorda 
primilor sosiți punctaj în ordinea tre- 
îcerii "(5—8—2—1 p). t
t Participanții

(U1 La startul celei de a V-a ediții se 
vor alinia 11 formații (dintre care 
două de peste hotare). Dinamo, C.C.A. 
și Voința prezintă cîte două echipe, 
iar Victoria, Recolta București și 
Tractorul Orașul Stalin cîte o selec
ționată. Vor fi reprezentate, de ase
menea, și cluburile Dozsa Budapesta 
și Dynamo Berlin.

Dintre componenții echipelor remar-

UN REUȘIT CONCURS ATLETIC 
ȘCOLAR IN CAPITALĂ

Sîmbătă și duminică, stadionul Tine
retului a găzduit întrecerile atletice 
din cadrul campionatelor republicane 
școlare, faza pe Capitală. Cu acest 
prilej au fost înregistrate o serie de 
rezultate remarcabile, care confirmă 
progresul realizat de atletismul școlar 
în ultima vreme. Iată mai jos cîteva 
din rezultatele tehnice ale concursului: 
JUNIOARE categoria a 11-a: înălțime: 
Simona Dăscălescu (șc. med. 32) —
l, 44 m; greutate: 1—2. M. Stoica (șc. 
med. 5) și X. Leonov (șc. med. 32) — 
8,88 m; lungime: Sm. Poenăreanu (șc. 
med. 22) — 5,35 m; 60 m. g.: Simonă: 
Dăscălescu — 10,2; JUNIOARE cat. 
J: 80 m. g.: 1. K. Artz (șc. med. 22)
— 12,4; lungime: 1. J. laworski (27)
— 5.15 m, 2. El. Bădișor (35) — 4.94
m. ; 800 m: Luminița Nas use (șc. med. 
119) — 2: 39,0; 4x100 m: șc. med. 221
— 52,0; greutate: Anca Gurău (șc. 
med. 22) — 12,24 m; 100 m. plat: 'lț 
Olivia Carabela (șc. ine,. 22) — 13,4;
2. Elvira Bădișor'(șc. mea. 35) 13,5; 
disc: Anca Gurău 36,84 m; suliță: II. 
Stoica (șc. med. 19) — 29,35- JU
NIORI cat. a Il-a : înălțime: 1. M. 
Marinescu (35) — 1,75 m; 2. I. Di- 
nicoiu (18) — 1,75 m; prăjină: 1. I. 
Simionescu (26) — 3,20 m; JUNIORI 
cat. I: disc: 1. L. Kotler (11) — 45,18; 
100 m plat: 1. A. Stamatescu (26) — 
11,0; 400 m: S. Bălăceanu (35) — 
53,8; 1500 m: A. Păcurariu (5) — 
•4:36,6; prăjină: 1—2. P. Astafei si A. 
Savin (32) — 3,85 m; 200 m: A. Dia
conii (12) — 23,2; 110 m. M. A- 
xente (12) — 14,7; înălțime: 1—2. E. 
IDucu și Gr. Marinescu — 1,88 m; greu
tate: D. Serafim (32) — 13,69 m; su- 
lliță: L. Kotler 49,33; lungime: M. A- 
țjreute 6,81 m.

în prima etapă • La întreceri participă selecționatele Dozsa Buda
pesta și Dynamo Berlin

L. Zanoni (Dinamo') — învingătorul celei de a 
IV-a ediții a „Cursei Munților''

colae (O.O.A. II), D. Munteanu, Șt. 
Poreceanu, V. Dobrescu, E. Mihăilă,

Tinerii canotori romini au avut o comportare frumoasă
în concursul internațional de caiac-canoe Regata Legnowo”

Palo-
Uin-

Bydgoscz 7 (prin telefon). Pe la
cul Legnowo s-au desfășurat sîmbătă 
și duminică întrecerile concursului in
ternațional de caiac-canoe din R. P. 
Polonă, „Regata Legnowo**, la care 
sportivii noștri au participat alături 
de specialiști din R. P. " ' 
nă, R. P. Bulgaria, R. P. 
gară și R. D. Germană. La startul 
celor 17 probe s-au aliniat, în total, 
260 de concurenți, printre care nume
roși deținători de titluri olimpice, 
mondiale sau europene. De remarcat 
că țara noastră a fost reprezentată în 
acest important concurs de un lot 
format în majoritate din elemente 
tinere, mai puțin experimentate. De 
asemenea, trebuie să arătăm că spor
tivii rornîni au fost serios handicapați 
în această competiție din cau
ză că n-au putut concura cu
bărci proprii, acestea nesosind la timp 
în localitate. Cu toate acestea, com
portarea reprezentanților noștri a fost 
satisfăcătoare, ei ocupînd două locuri 
1 și mai multe locuri secunde la pro
bele la care au participat. Iată, dealtfel, 
rezultatele cele mai importante. 
MASCULIN Caiac 4 500 nr, 1. R.P.R. 
(Bărdaș, Sideri, Terenti, lacovici)

După meciul cu R. S. S. Gruzia

Noua noastră reprezentativă feminină 
de baschet are frumoase perspective

Rareori se întîmplă ca o echipă de 
baschet, fie ea cît de valoroasă, în- 
treprinzînd un turneu să cîștige absolut 
toate meciurile pe care le susține, să 
nu piardă măcar... incidental una din 
partide. Această veritabilă performanță 
a fost realizată de selecționata femi
nină de baschet a R.S.S. Gruzia, care 
în cele patru întîlniri susținute în 
decurs de o săptămînă în țara noastră 
a cucerit tot atîtea victorii.

Căror elemente își datorează repre
zentativa R.S.S. Gruzia aceste perfor
manțe? In primul rînd excelentei pre
gătiri fizice, datorită căreia a putut 
face față unui turneu obositor, mai 
ales pentru o echipă feminină. Rezis
tența acesteia s-a făcut remarcată, în 
special, în meciul cu reprezentativa 
țării noastre, în care cele cinci jucă
toare introduse pe teren în primul mi
nut (Guaric Gregorian, Neli Djapa 
ridze, Liana Kve-lidze, Tina Sabadaș- 
vili și Tiana Djanelidze) au acționat 
în același ritm pînă la fluierul final 
al arbitrilor. Vorbind de pregătirea 
fizică trebuie să amintim de viteza 
remarcabilă (în deplasare și în exe 
cuție), ca și de detenta care a con 
tribuit în mare măsură la recuperarea 
mingilor sub panouri. Ceea ce a im 
presionat însă cel mai mult a fost rit
mul foarte rapid în care baschetba
listele din Gruzia și-au desfășurat ac-.

I i

C. Dumitru (Victoria), I. 
Stoica, V. Cohanciuc 
(Voința I), N. Stepanian,
I. Hora (Recolta Bucu
rești), Matei Kammer, 
Petre Greff, I. Sima 
(Tractorul Orașul Stalin).

Dozsa Budapesta va fi 
reprezentată de G. Tordk, 
F. Stamusz, Ar. Csergo, 
L. Mate și 1. Mezey, iar 
Dynamo Berlin de rutierii 
K. Muller,- H. Fidler, F. 
Scheibner, H. Kubicki și 
R. Tanneberger (rezervă 
— G. Peuker). Este posi
bil ca pînă în ziua star
tului formația Dynamo 
Berlin să sufere o modi
ficare — în sensul că s-ar 
putea ca alergătorul 
rezervă să înlocuiască 
unul din titulari.

Cîte ceva 
despre șanse

Prima șansă — atît
individual cît și la echipe 
— o au rutierii dinamo- 
viști, care au dominat și 
în acest an, ca și anul 
trecut, toate competițiile 
oficiale din calendarul in 
tern. Ei vor întîmpina însă 
rezistență din partea for
mației O.C.A. și a echi- 
“ ’ ‘ Dynarîio

Lupta pentru primele locuri 
se va da între aceste patru 

de
a

de 
pe

la

pelor Dozsa Budapesta și 
Berlin.
— care 
formații 
atracție 
„Cursei

— va constitui punctul 
al celei de a V-a ediții 

Munților1*.

— h. n. —

1:36,8; 3. R.P.B. 1:39,8
Caiac 4 1000 m: 1.

i:j5,6; 2. R.P.P. 
(16 echipaje).
R.P.U. 3:24,1; 2. R.P.R. (Grigone, Hti- 
tarenco, Danielov, Timofan) 3:26,3; 
3. R.D.G. 3:26,6 (16). Caiac 4 10900 
m: 1. R.D.G. 38:45,5; 2. R.P.R. (Gri- 
gore, Hutarenco, Danietov, Timofan) 
38:50,0; 3. R.P.P. (16). Caiac 2
10000 m: 1. R.P.U. (Uranyi, Fabian) 
43:33,0; 2. R.D.G. I 43.37,3; 3. R.D.G. 11 
44:04,0; 4. R.P.R. (lacovici, Grigore, 
Terenti, Simion) 44:05,8 ( 25). Caiac 2 
500 m: 1. R.P.U. 1 1:36,1; 2. R.P.U. 
11 1:39,8; 3. R.P.P. I 1:41,4; 4. R.P.R 
(Bărdaș, Sideri) 1:42,5 (24 echipe). 
Caiac 1 1000 m: 1. Hatlaczki (R.P.U) 
4:06,0 (36), reprezentanții noștri n-au 
intrat în finală. Canoe 2 10000 m:
1. R.P.U. 52:05,3; 2. R.P.R. (Bartalici, 
T. Lipalit) 54:51,3; 3. R.P.B. 57:15,5; 
(5). Canoe 2 1000 m: 1. R.P.U. 
4:34,6; 2. R.P.B. 4:42,2; 3. R.P.R.
(Bartalici, T. Lipalit) 4:46,9 (8). Ca
noe 1 10.000 m, 1. Partv (R.P.U.) 
56:57,0 ; 2. Ilidcg (R.P.U?) 56:59,9; 
3. Ichim Lipalit (R.P.R.) 58:23,0.
In proba de canoe simplu 1000 m., 
cîștigată de Party (R.P.U.) cu4:51,2, 
reprezentanții noștri Serghei Filip și 
lehim Lipalit s-au răsturnat din cau- 

tiunile de atac. Contraatacurile, pă
trunderile și acțiunile poziționale au 
fast efectuate în permanență în mare 
viteză, derutînd apărarea celor patru 
selecționate cu care au jucat. încheind 
aceste scurte aprecieri asupra com
portării echipei Gruziei, vom aminti 
și de îndemînarca deosebită în exe
cuția elementelor de tehnică indivi
duală, îndemînare reliefată mai ales 
în condițiunile ritmului extrem de 
ranid în care s-a jucat.

REPREZENTATIVA R. P. ROMINE 
ARE MARI PERSPECTIVE

Evoluția noii echipe reprezentative a 
fost o plăcută surpriză pentru specta
torii aflați în tribunele de la velodro
mul Dinamo. Antrenorul prof. Sigis
mund Ferencz a reușit să modifice 
structural jocul echipei, eliminînd multe 
din defecțiunile care frînau posibilită
țile de progres ale baschetbalistelor 
noastre fruntașe. Duminică am văzut 
o echipă nouă, întinerită, cu un plus 
de înălțime care ajută enorm realizării 
diferitelor teme tactice și care mărește, 
considerabil procentajul mingilor re
cuperate sub panouri. Viteza de joc. 
este evident sporită, acțiunile de atac 
fiind prin aceasta mult mai eficace. 
Precizînd că în ofensivă există o per 
taangntă altyrnație (contraatacuri, joc

I Constatări imbucurătoare pe marginea 
concursului hipic republican din Capital;

Cel de al treilea concurs republican 
de călărie desfășurat vineri, șîmbăta 
și duminică în Capitală a relevat, 
printre altele, buna pregătire a călă
reților noștri în probele de dresaj. In
tr-adevăr, duminică dimineață, Gheor- 
ghe Teodorescu cu calul Palatin și 
Nicolae Mihalcea cu calul Corvin, 
ne-au oferit în timpul desfășurării pro
bei olimpice un spectacol ecvestru de 
toată frumusețea. Exceptînd micile 
greșeli provenite mai mult din nea
tenție, dar care n-au influențat decît 
în foarte mică măsură punctajul 
lizat (1257 Teodorescu și 1181 Mihal
cea) putem spune că în momentul de 
față cei doi călăreți pot face față cu 
succes oricărei confruntări ne plan in
ternațional. Și în acest concurs călă
rețul Ion Oprea (Din. Buc.) pe calul 
Sulina s-a dovedit în progres. Pentru 
că tot ne aflăm la capitolul „dresaj** 
subliniem preocuparea lăudabilă în 
ultimul timp a majorității antrenorilor 
din asociații și cluburi față de această 
ramură a echitației. Aproape la fie
care concurs înregistrăm cu satisfac
ție nume noi înscrise pe lista concu- 
renților. Desigur că roadele acestei 
preocupări nu vor întîrzia să se arate 
și, în curînd, numărul celor prezenți J.a 
startul probelor de dresaj va fi și mai 
mare.

Una din cele mai frumoase probe de 
obstacole la concursul republican de 
la București a fost „proba pe 2 cai**.

11

za ambarcațiunilor de slabă calitate. 
De asemenea, echipajului nostru de 
caiac dublu i s-a rupt palonierui, din 
cauza acestei defecțiuni neputînd con
cura cu succes în proba de 500 m. FEMI
NIN: caiac 4 500 m: 1. R.P.R.—R.P.U. 
(din acest echipaj reunit au făcut par
te sportivele romînce Elena Lipalit 
și Cornelia Bărdaș) 1:49,2; 2. R.P.P. 
1:50,3; 3. R.D.G. 1:50,5 (9). Caiac 2 
500 m: 1. R.P.U. 1:59,8; 2. R.P.R. (E. 
Lipalit, C. Bărdaș) 2:04,0; 3. R.P.P. 
2:05,5 ( 20). In proba de caiac simplu 
500 m cîștigată de Clara Banhalvi 
(R.P.U.), Doina Rațiu (R.P.R.) nu 
s-a calificat în finală din cauza unor 
defecțiuni la start.

G. GIURCANEANU

Ținută cu strășnicie de Kvelidze, Octavia Cucuruz încearcă să past 
(Foto : Boris Cioban-

pozițional) derutantă pentru formația 
adversă, avem și mai clară imaginea 
jocului practicat și, mai ales, perspec
tivele echipei noastre reprezentative. 
Ea cuprinde acum, alături de elemen
te rutinate ca Viorica Niculescu, Ma
ria Voicu, Teodora Predescu, jucătoare 
mai noi în' baschetul de performanță 
(Ana Haralambie. Hănelore Kraus, 
Octavia Cucuruz, Anca Pop), ca și ju
cătoare și mai tinere (Ecaterina Ker- 
ciov, Elena Ivanovici, Cornelia Ghe- 
orghe, Emilia Todirașcu, Maria Oua iu), 
însă cu mari .perspective.

Ar fi greșit însă dacă am încheia 
aceste aprecieri jasupra reprezentativei 
noastre feminine, fără să amintim și 
cîteva din lipsurile observate în de
cursul meciului cu R.S.S. Gruzijj, Jip- 

Cîștigătorul ei, Constantin Vlad (I 
chipa hipică Ploești) pe ci 
Horn și Grinda (cai cu frumoase p 
sibilități de afirmare în viitor) l-a î 
trecut la diferență de o secundă ț 
Gh. luja de la C.S.A. Cluj. Amînd 
au executat parcursul fără nici o p 
nalizare. Desfășurarea acestei prot 
ca și multe altele din concursuri 
precedente, a scos în evidență un fa 
nou și anume că, începînd cu prim 
concurs tînăra formație C.S.A. Cluj 
Echipa hipică Ploești au înc 
put să domine - întrecerile la obsl 
cole. Iată o constatare care nu poa 
decît să ne bucure. De aici însă 
unele obligații pentru conducerile c 
burilor respective care trebuie să sp 
jine cu toată grija secțiile de că 
rie.

In probele de obstacole rezerv; 
juniorilor și fetelor s-a evidențiat 
mod deosebit formația Independeî 
Sibiu (în rîndul căreia am reman 
pe Marieta Lissai-Strasser cîștigăti 
rea probei actori). Și aici am c< 
statat o întrecere la care au răspt 
prompt tinerii călăreți de la Reco 
București (antrenor M. Timu) și cei 
la Petrolul Ploești (antrenor P. R 
ca). Prezența juniorilor și a tineri 
în concursurile hipice republicane 
acest an și mai ales dîrzenia cu c 
ei evoluează atît în probele de obs 
cole cît și în cele de dresaj a fă 
ca întrecerile de călărie atît 
tate de iubitorii de echitație să . a 
fere prea mult -de pe urma lipsei 
la start a celor mai buni călăreți, 
grenați în concursurile internațion 
Un exemplu în această direcție ni 
oferit duminică echipa de ștafetă 
O.S.U. București alcătuită din Anț 
Ștefan, C. Filcp și I. Tănăsescu c 
a întrecut echipa de ștafetă Dinr 
București.

Ultima probă a concursului, pr 
de forță, a prilejuit pînă la urmă c. 
prigă dispută între Oscar Recer ( 
namo București) și Gheorghe ’I 
(C.S.A. Cluj). Recer, cu calul Cov 
n-a lăsat să-i scape victoria, fă 
du-ne în același timp din nou dov 
calităților sale.

OCTAVIAN GING

suri care vor trebui analizate și 
minate. Ne referim în primul rin 
rezistența jucătoarelor, care s-a c 
dit insuficientă pentru un meci d 
tat într-un ritm rapid, apoi la ca 
manifestată în prima parte a rej 
secunde (cînd atacurile s-au des 
rat lent, fără o țintă precisă) i 
fine la precizia în aruncările d 
distanță și de la semi-disTanță, 
au fost executate numai rareori și 
prea mult succes. Desigur însă, a 
deficiențe, ca și altele înregistrat, 
antrenorul echipei . și. de către col 
antrenorilor, vor fi analizate, iar 
loacele de îndreptare nti vor în 
să fie puse în aplicare. -.-

D, SIANCULESt



Scurte comentarii lai categoria C
• locuri decisive pentru primul loc în trei serii și pentru retrogradare în patru 

pentru primul loc

IATA-NE Și ÎNAINTEA
Buzău a cîștigat îln ultimul minut • Șantierul Govora a ieșit din cursa 

supra meciurilor de duminică
trei jocuri de duminică: C.S.M.S. II 
— Textila Buhuși, Minerul C. Lung — 
Gloria Dorohoi și Textila Botoșani — 
Sp. Muncitoresc Rădăuți.

In seria a 11-a, vizate sînt Comb. 
Poligrafic București, Cimentul Medgidia 
și Știința Galați. Cine se va clasa pînă 
la urmă pe locurile 8 și 9 ? Răspun
sul ni-1 vor da meciurile Știința Ga
lați — Cimentul Medgidia și I.M.U.M. 
Medgidia — Comb. Pol. București.

Alte................................ . ' :
8 din 
Rapid 
Rapid 
meșul, 
tot pe teren propriu. Aici s-ar putea 
șă decidă golaverajul. In acest caz, 
Stăruința ar fi în dezavantaj.

In fine, C.F.R. Simeria și Flacăra 
Tg. Jiu se întrec pentru evitarea lo
cului 8 din seria a Vl-a. Flacăra are 
o misiune ușoară duminică: adversa
rul (Indagrara) nu i se prezintă. Dar 
U. M. Cugir joacă acasă cu Olimpia 
Reșița și în plus, la egalitate de 
puncte cu Flacăra (15), ar avea a- 
vantajul unui golaveraj superior.

Aceasta este situația în coada cla
samentelor.

Și acum, cîteva amănunte 
meciurilor de duminică.

serii • Victoria 
• Amănunte a- ULTIMEI

Cei șase lideri ai categoriei C au 
trecut cu bine și penultima etapă a 
campionatului.

De fapt, lupta pentru primul loc 
nu se mai dă decît în trei serii: în- 
tîia, a doua și a șasea, unde C.F.R. 
Pașcani și Sportul Muncitoresc Ră
dăuți, Victoria Buzău și S.N.M. Con
stanța, Metalul Oțelul Roșu și Dru
beta Tr. Severin se găsesc la egalitate 
de puncte și sînt despărțite doar de 
golaveraj. C.S.U. București, Chimia 
Făgăraș și Rapid Cluj au scăpat de 
aceste emoții și acum se gîndesc la 
baraj, ultimul hop înaintea promo
vării la „B“.

Bătălia golaverajului...
In două serii, lupta dintre lideri și 

urmăritori se dă indirect și în am
bele cazuri fruntașii sînt avantajați, 
deoarece joacă acasă ultimul lor meci. 
In seria I, C.F.R. Pașcani întîlnește 
pe O. S. Piatra Neamț la Pașcani, în 
timp ce Sp. Muncitoresc Rădăuți joa
că la Botoșani cu Textila, echipă care 
luptă pentru evitarea retrogradării. 
C.F.R. are un golaveraj superior : 4,50, 
față de 2,50 al rădăuțenilor. Ar tre
bui ca feroviarii să piardă cu 6—0, 
ceea ce e imposibil, iar Sp. Muncito
resc să cîștige cu 2—0 (rezultat po
sibil) pentru ca să se schimbe lide
rul. In seria a Vl-a, situația este și 
mai avantajoasă pentru Metalul Oțe
lul Roșu, care are un golaveraj de 
2,10, iar Drubeta 1,45. Pentru ca e- 
chipa din Tr. Severin să ajungă mă
car la golaverajul actual al Metalului 
ar trebui ca duminică să cîștige cu 
13—0 meciul cu U. M. Cugir I... Asta 
în afară de faptul că Metalul joacă 
duminică acasă cu Șantierul Govora, 
echipă ieșită din cursa pentru primul 
loc.

Al treilea lider, Victoria Buzău din 
seria a 11-a, susține duminică der
biul cu S.N.M. Constanța pe teren 
propriu. Buzoienii au două șanse în 
acest meci: victorie și meci nul (în 
acest din urmă caz intervenind gol
averajul ; în prezent: Victoria 3,08; 
S.N.M. 2,06).

Dar, să ne îndreptăm puțin privirile 
și spre coada clasamentelor.

Situații clar-.-
...sînt în seriile a 111-a și a IV-a, 

unde — indiferent de rezultatele de 
duminică — nu mai poate interveni 
nici o modificare pe locurile 8, 9 și 
10. Echipele Metalul Pitești, Oltul Tr. 
Măgurele și Dunărea Corabia în se
ria a 111-a și Avîntul Reghin, Tor
pedo și Mureșul Toplița în seria a 
IV-a vor retrograda din categoria C. 
(Reamintim că din prima serie „cad" 
două echipe, iar din toate celelalte 
cinci cîte trei). De asemenea, Unirea 
II lași (seria 1), Ancora Galați (se
ria a ll-a). Stăruința S. Mare și Vo
ința Oradea (seria a V-a) și U. M.

și Indagrara Arad (seria a 
evita

• Balint (2) și Ghibea au asigu
rat victoria echipei C.S.U. București 
în partida cu Jiul Craiova.

• Rapid reg. Ploești a cîștigat la 
Corabia (3—1) prin punctele marcate 
de Dumitrescu, Gherase și Radu, res
pectiv Alexandru (autogol). (I. Coatu 
coresp.).

Ghibea au așigu-
(urmare din pag. 1)

22 goluri în seria a IV-a

lor pentru clasament, pot juca mai 
relaxat, punînd accent pe latura spec-

ETAPE I...
dele Dinamo București — Petrolul, 
U.T.A. — C.C.A., Rapid — Farul sînt 
așteptate cu viu interes, chiar dacă se 
dispută într-iin moment 'î-d

trei echipe dau bătălia locului 
seria a V-a : Someșul S. Mare, 
Oradea și Stăruința Sighet. 
joacă duminică acasă cu So- 
iar Stăruința cu Recolta Cărei,

• Este bilanțul eficacității liniilor 
de atac.

• Chimia Făgăraș a avut emoții cu 
Rafinăria Cîmpina. Condusă cu ;2—0 
(au marcat: Minculescu și Dobrescu), 
Chimia a egalat prin Năfțănăilă și 
Pufescu, după ce a ratat un 11 ra 
prin Palfi. (V. Lazăr, coresp.).

• Joc lipsit de interes la Aiud : 
Metalul •— Torpedo 4—1. Au marcat 
Lazăr, Sima, Crăciun și Baban, res
pectiv Porumb. (I. Barbu, coresp).

Victorie din corner

Surpriză în seria I

asupra

• Ea s-a produs la Dorohoi, unde 
a treia clasată — C. S. Piatra Neamț 
— a cedat la scor (5—1) penultimei 
clasate, Gloria. Această victorie, rea
lizată prin golurile niarcate de Teo
dorii! (3) și Dascălu (2) — respectiv 
Iliescu, nu ajută însă prea mult pe 
dorohoieni. (M. Grișariu, coresp.)

• Succes ' ~
pentru C.F.R., care a dominat aproa
pe tot timpul. Autorii golurilor : Ata- 
nasiu (3) și Vornicii (2). S-au remar
cat mijlocașii Boboc și Simina. (C. 
Enea, coresp.).

• Joc dur la Rădăuți (arbitrul a 
și eliminat cîte doi jucători din fie
care echipă). Sp. Muncitoresc a în
vins pe Minerul C. Lung cu 3—0 prin 
golurile marcate de Lavric, Chirilă II 
și Chilievici. (A. Simotă, coresp.).

• Unirea II lași și Textila Botoșani

» Kis (C.F.R. Cluj) a executat un 
corner în min. 23 direct în gol și So
meșul S. Mare a pierdut cu 1—0. 
Victoria clujenilor este meritată. (M. 
Durnitrașcn, coresp.).
• Vaczi a marcat două goluri, iar 

Copil alte două și Arieșul Turda a 
dispus net de Stăruința Sighet cu 4—0. 
(I. Pataki, coresp.).

e Rapid Cluj a cîștigat ușor meciul 
cu Stăruința S. Mare (6—2) prin 
punctele marcate de Avram (5) și 
llea, respectiv Schwab (2). (R. Fisch, 
coresp. reg.).

olar la Pașcani : 5—0 Scorul zilei la Brad

mod surprinzător. Șantierul 

la scor Aurului Brad : 6—0.

• In i
Govora, care candida la primul loc, 
a' cedat la scor Aurului Brad : 6—0. 
Au marcat: Voinescu (3), Belciulescu 
(2) și Murzacu. (M. Susan, coresp.).

• Unicul gol, cu care Drubeta a 
învins pe C.F.R. Simeria (1—0) a 
fost înscris din 11' m de Olteanu. 
Drubeta însă, a dominat net, însă 
portarul Petre (C.F.R.) a salvat nu-

Graficul acesta reprezintă drumul parcurs în campionat de primele patru 
și ultimele patru echipe clasate în categoria A. Cifrele din coloana verticală 
reprezintă locurile in clasament, iar cele din coloana orizontală etapele. El 
exprimă lupta care s-a dat pentru titlul de campion, ca și pentru evitarea 

retrogradării
ma primului Joc este definitiv rezol
vată.

• Majoritatea echipelor nu și-au al
cătuit formațiile pentru jocurile de as
tăzi și mîine. Acest lucru se va r-o- 
duce abia în cursul zilei de azi sau 
mîine, chiar înainte de jocuri. Se poate 
spune însă că Szokd, Motroc și Bu- 
kossy întră în discuție la formarea e- 
chipei Dinamo București ■ că Mețcas 
e posibil să reintre la U.T.A. ; că Ma
rin Marcel va înlocui pe Bădules •• 
la Petrolul ; că Stâncii și Bodo 
probabil să joace la Rapid; Asan, 
Gram, Fl. Anghel la Dinamo Bacău.

• Biletele pentru jocul Dinamo — 
Petrolul s-au pus în vînzare la casele 
de la stadioanele Republicii, 23 Au
gust, Dinamo, Giulești, la agenția 
C.C.A., la Pronosport (Cal. Victoriei 
9) și la casa din str. Ion Vidu. Bile
tele cu preț redus se găsesc numai la 
Stadionul Republicii.

tacula-ră, pe fotbalul de calitate după 
care — trebuie s-o spunem deschis — 
spectatorii rîvnesc cam de mult. E 
drept că au fost întîlniri care au sa
tisfăcut din acest punct de vedere. 
Dar, în general, lupta pentru un loc 
mai bun în clasament a concentrat 
prea mult și uneori în mod nepermis 
de exagerat, toate preocupările con
ducătorilor, antrenorilor și jucătorilor 
spre rezultatele imediate, indiferent 
de calitatea fotbalului prestat.

In această ultimă întîlnire a jucăto
rilor cu spectatorii, în acest sez^n ofi
cial și în cadrul unor meciuri de cam
pionat, sperăm că partidele vor răs
plăti interesul manifestat față <fe ei, 
de întrecerile lor, de întregul campio
nat, al zecilor de mii de pasionați ai 
fotbalului, mereu prezenți pe terenuri, 
fie pe timp frumos, fie pe zăp.'dâ, 
ploaie sau vînt. Și din acest punct de 
vedere, se cuvine să amintim că parti-

Cugir , .
Vl-a) nu mai au speranță de a 
retrogradarea în ultima etapă.

lupta continuă...
... în schimb, în patru serii pe 

rile 8 și 9.
In seria I sînt amenințate să ocupe 

locul 9 (în prezent în posesia Glo
riei Dorohoi) încă trei echipe : C.S.M.S. 
II lași, Textila Botoșani și Minerul C. 
Lung. Aici, ultimul cuvînt îl vor avea

locu-

5 minute după meci.».

Cum se desfășoară întrecerile 
primei etape a Spartachiadei?

(urmare din pag. 1)

Atac la poarta echipei din Medgidia. Fază de la întîlnirea Dinamo Miliția 
București — I.M.U.M. Medgidia

„x au furnizat un joc slab. Stoian și Ti-
■■brea au asigurat victoria ieșenilor. (Șt.
"Oprea, coresp.).

Gol în ultimul m/r.ut!

• Liderul seriei a doua, Victoria

(1—4). (Foto: Boris Ciobanu)
meroase goluri gata făcute. (Gh. Ma- 
nafu, coresp).

• Joc slab la Reșița: Olimpia — 
Flacăra Tg. Jiu, 2—0. Au marcat : 
Barta și Jojart. (Gh. Dobrescu, co
resp.),

După meciul C.C.A.—Jiul, nu mică a 
fost dezamăgirea în rîndurile jucători
lor militari. In schimb, în tabăra fot
baliștilor din Valea Jiului nu contenea 
bucuria.

înaintea întîlnirii, Andrei Șepci — 
antrenorul Jiului — spunea cu în
grijorare că „va fi foarte greu să răpim 
măcar un punct echipei militare, care 
co urează la titlu...". După meci, feri
cit de neașteptata victorie, ne-a decla
rat : ,,//i aceste 90 de minute am îm- 
bătrinit cu 10 ani. După fluierul final, 
in schimb, am întinerit cu de două ori 
pe atîta !... In repriza a doua băieții au 
jucat după indicațiile date. Înaintașii 
au ajutat cu schimbul apărarea. Ne-am 
lăsat dominați, găsind aceasta ca cea 
mai bună tactică pentru a ne apăra 
avansul de un gol, sau șansa de a face 
cel puțin un meci egal, care pentru noi 
valora cit o victorie /"

Iată ce spune antrenorul Gh. Popes
cu : „Înaintașii noștri nu au reușit să 
facă față unei apărări supranutnerice.

Cind au străpuns-o — și asta s-a în- 
timplat rareori — nu 'au finalizat...".

La Plcești după victoria decisivă a 
Petrolului:

Arbitrul M. Popa : ,Jn prima repri
ză Petrolul a jucat crispat, in cea de 
a doua, în schimb, s-a comportai la 
adevărata sa valoare. Cea 'nat bună li
nie de mijlocași intîlnită cu ocazia me
ciurilor arbitrate de mine: Fronea- 
Tabarcea /"

Antrenorul Coloman Braun: „Petro
lul merită titlul de campioană. Jucă
torii săi au o pregătire superioară, prac
tică un fotbal deschis și au c bună 
concepție tactică. Rezultatul este just.

\ Buzău, a cîștigat greu în deplasare 
Grivița Roșie. Intr-adevăr, cred că o--și încă în min. 90, cînd Diaconescu a 
mare parte din succesele dobîndite de" înscris unicul gol. Botescu (C.S.M. 
sportivii din raionul nostru se dato- • Galați) a fost eliminat pentru lovirea 
resc sprijinului reciproc care și-l a-" adversarului în min. 20. (V. Paladescu, 
cordă ac'ste două organizații. La corn---coresp.). 
plexul Grivița roșie, la C.T.F.T., Mi-" 
nisterul Transporturi or. Gara de Nord,.. 
Tehnometal, Laminarul precum și în" 
alte întreprinderi și instituții, colabb-" 
rarea dintre asociațiile sportive și co-”

înscris unicul gol. Botescu (C.S.M.

adversarului în min. 20. (V. Paladescu,

• O prețioasă și meritată victorie 
în deplasare a obținut I.M.U.M. Med
gidia la București : a învins cu 4—1 
pe Dinamo Miliție, prin punctele 
înscrise de Bucur, Lefter, Dobrică și

„ j ", ' 1 a marcat pentru
gazde. (N. Tokacek, coresp.).

• S.N.M. Constanța a dominat tot 
timpul pe Ancora Galați și a marcat

., , , ■ i 'T- £ - x ■< < < ► iiiocribe ue o ucumitetele U.T.M. a făcut posibil ca ia4„ Drăput Apostol 
întrecerile primei etape să participe-- ■’ --■ - -
peste 7.000 tineri și tinere. Cel mai" 
bun exemplu de colaborare între aso-. 
ciațiile sportive și comitetul U.T.M." jn VuH Datcu . Dan Vi 
il avem la Grivița Roșie unde toate..r s
măsurile care se iau pe linie sportivă” 
constituie rodul colaborării dintre a-” București 
ceste organizații. .* i ’ - —

ION POPA (președintele consiliului.’(Ștefan), aP°* Știința a egalat (Voi- 
raional U.C.F.S. I. V. Stalin). *cu). Din nou a condus Comb. Poii-

— Un mare interes, întreceri pasio-”grafic cu 2—1 (Niculescu din 11 m), 
nate și unele rezultate promițătoare..după care gălățenii au preluat iniția- 
— iată în cîteva cuvinte părerea mea -tiva, au egalat (Stancu) și au ratat 
despre întrecerile nrimei etape a Spar-"cîteva ocăzii de gol. (V. C—1------
tachiadei. Asociațiile din raionul nos---coresp.). 
tru au angrenat în competiții peste 
18.000 tineri, cele 
obținîndiî-le pînă 
Sănătatea, Artă

• Interesant meciul Comb. Pol. 
,'i — Știința Galați (2—2). 

A condus echipa bucureșteană cu 1—0

Corbescu,

Trei rezultate albe

Clasamentele categoriei C cn o etapă înainte de terminarea 
campionatului

SERIA A

SERIA I 9. Oltul Tr. Măgurele 17 3 4 10 16:42 10
10. Dunărea Corabia 17 3 1 13 8:35 7

1. C.F.R. Pașcani 17 1(2 2 3 3-6: » 2C
2. Sp. Munc. Rădăuți 17 12 2 3 35:14 26 SERIA A IV-A
3. C.S. Piatra Neamț 17 9 3 .5 33:19 21
4. Petrolul Moinești 17 7 3 7 19:31 17 1. Chimia Făgăraș 17 10 5 2 35:23 25
5. Textila Buhuși 17 7 1 9 21.19 15 2. Car păți Sinaia 17 9 4 4 34:16 22
6. C.S.M.S. II iași 17 6 2 9 23; 29 14 3. Textila Sf. Gh. 17 9 2 6 23:2») 20
7. Textila Botoșani 17 5 4 8 19:26 14 4. Metalul Aiu-d 17 7 5 5 31:21 19
8. Mimerul C. Lung 17 6 2 9 15:27 14 5. Raf. 4 Cîmpina 17 7 3 7 37:31 n
9- Gloria Dorohoi 17 5 3 9 24:34 13 6. Voința Tg. Mureș 17 5 7 5 17:18 17
10. Unirea II Iași 17 4 2 11 17:35 10 7. Alimentara Tg. Mureș 17 6 4 7 28:30 16

Petrolul Moinești—-Textila Buhuși 8. Avîntup Reghin 17 6 1 10 29:37 13
3--2 (1—1). 9. Torpeuoi 17 5 T 11 23:39 HI

1 10. Mureșul Toplița 17 4 2 11 10:32 JV
II-A

dăm cuvîntul antrenorilor

mai bune rezultate- - 
acum cele de la" 

Cinematografică.--
I.F.A., Centrocoop și C.P.B. O notă”celași
discordaiîtă Tac însă asociațiile sporti-,. (Cetatea Bifcur — j. . . . „.. .. 
ve T.A.R.O.M., Meteor și Baza 1,”Metalul Tîrgoviște — Victoria Bucu- 
care, deși sprijinite, nu au făcut nimic' ‘rești și Dinamo Craiova — Oltul Tr. 
pentrti organizarea primei etape. _ 4-Măgurele).

• Trei meciuri s-au terminat cu a- 
scor în seria a 111-a: 0—0 

Metalul Pitești,

.ut
Oltul Tr.

V-AASERIA
T. Victoria Buzău 17 1.1 2 4 37:13 24
2 S.N.M. Constanța 17 11 2 4 31:15 24 1. Rapid Cluj 17 12 4 1 46:14 28
3. Dinamo Mil. Buc. 17 9 2 6 41:26 20 2 C.F.R. Cluj 17 9 3 5 22:16 21
4. Ind. Sîrrrii Brăila 17 8 3 6 27:21 19 3. Recolta Cărei 17 9 2 6 36:20 20
5. IMUM Medgidia 17 7 3 7 22:26 17 4. Dinamo Săsar 17 7 3 7 20:19 17
6. CSM Galaiți T7 7 3 7 20:26 17 5. Arieșul Turda 17 8 1 8 35:34 17
7. Comb. Pol. București 17 6 2 9 25:26 14 6. Someșul S. Mare 17 7 2 8 24:24 16
8. Cimentul Medgidia 17 6 2 9 19:36 14 7. Rapid Oradea 17 6 3 3 17:24 15
9. Știința Galați 17 5 3 9 21:32 13 8. Stăruința Sighet 17 7 0 10 24:41 14
10. A»ncora Galați 17 3 2 12 13:35 8 9. Stăruința S. Mare 17 3 6 8 20:32 12
I 10 . Voința Oradea 17 4 2 11 16:36 10

Cimentul Medgidia—Ind Sîrmii Brăila
3—2 (2—2). SERIA A VI-A

seria a III-A 1. Metalul Oțelul Roșu 17 10 3 4 42:20 23
2. Drubeta Tr. Severin 17 1.1 1 5 29:20 23

1. C.S.U. București 1*7 12 4 1 34:12 26 3. Aurul Braid 17 10 T 6 37:22 21
2. Metalul T-viște 17 9 3 5 29:20 21 4. Șantierul Govora 17 9 3 5 25:23 21
3. Jiiul Craiova 17 8 5 4 26:19 21 5. Metalul B. Romînă 17 8 3 6 25.1S 19
4. Rapid reg Plcești 17 10 0 7 37:20 20 6. Olimpia Reșița 17 8 1 8 27:29 17
5. Victoria București 17 6 6 5 15:13 18 7. C.F.R. Simeria 17 6 3 8 21:21 15
6. Dinamo Craiova 17 4 9 4 10:13 17 8. Flacăra Tg. Jiu 17 4 5 8 23:35 13
7. Cetatea Bucur 17 5 6 6 26:19 16 9. U.M. Cugir 17 5 1 11 18:35 11
«. Metalul Pitești 17 4 4 9 10:18 12 10 . Indagrara Arad n 1 5 11 10:36 7

Acurn să 
de la Progresul și Dinamo Bacău, e- 
chipe a căror confruntare a prilejuit 
mai puține emoții.

Ion Lupaș (Progresul) : .Jucătorii 
noștri au manifestat o formă ae... sfir- 
șit de sezon. Se resimte lipsa unor ti
tulari de valoare pe posturile de interi 
și extrem stingă".

C. Teașcă: „Cu alt rezultat se ter
mina partida dacă înaintașii noștri 
fructificau in prima repriză măcar una 
din ocaziile avute. Portarul Faur a pri
mit două goluri gratuite...".

Vădit afectat antrenorul Virgil Măr- 
dărescu ne spunea la sfîrșitul partidei: 
„Echipa mea merita să cîștige la cî
teva puncte diterență. Dar cîte ase- 
rnenea meciuri n-am pierdut în actua
lul campionat..."



ACTUALITĂȚI DIN NATAȚIE
• Important concurs prin co respondent • Meciurile primei 

nica jocului Știința Cluj — Dfaamo

de polo,O fază din întîlnirea i r.
ii Ca-i.ultp

C.C.A.-C.S. Tg. 
in cadrul etapei

în rîn-Pe linia dezvoltării natației 
durile tineretului din țara noastră, 
federația de specialitate inițiază un 
concurs prin corespondență pe anul 
1959. Scopul acestor întreceri este de 
a stimula interesul tineretului pentru 
natafie, ele constituind în același timp 
un bun prilej pentru selecționarea de

Mures, disputată du ninică 
a IV-a

(Foto : B. Ciobanu)
noi în practicarea organizată

Competiție 
de volei la Sibiu

Terenul Luceafărul din localitate a 
găzduit în zilele de 6 
neul de volei „CUPA 
organizat de asociația 
gia Sibiu. In afară de 
zatorilor au mai luat parte formațiile 
școlilor profesionale Petrol-chimie din 
Ploești și Teleajen, ca și echipa școlii 
profesionale a combinatului chimic 
din orașul Victoria,

„Cupa Prieteniei" a revenît forma
ției Energia Sibiu, urmată de echipele 
din orașul Victoria, Ploești și Telea- 
jen.

și 7 iunie tur- 
PRIETENIEI". 
sportivă Ener- 
echipa organi-

elemente _
a acestei ramuri sportive. Organizarea 
concursurilor revine comisiilor locale 
de natație, iar acolo unde acestea nu 
există, unor comisii de 
care vor fi înființate cu S| 
siliilor locale U.C.F.S.
desfășura în 5 etape în toate loca
litățile din țară care au bazine cores
punzătoare, după cum urmează: Etapa 
I — (pentru sportivi clasificați la 
toate categoriile, copii clasificați și 
neclasificați) — 13 iunie; Etapa II-a 
(pentru copii pînă la 14 ani) — II 
iulie; Etapa IH-a (pentru juniori cla
sificați și neclasificați) — 1 august; 
Etapa IV-a (pentru juniori și seniori 
clasificați și neclasificați) — 22 au
gust; Etapa V-a (pentru copii pînă la 
14 ani, juniori și seniori clasificați) 
— 26—27 septembrie.

etape în cat. B • Continuare la cro- 
Bucurețti

Craiova — C.F.R. Timișoara; Dinamo 
Sibiu — C.S.M. Lugoj; C.F.R. Arad — 
Voința Timișoara; Seria IV-a: Voința 
Cluj — Voința Tg. Mureș; Locomo
tiva Cluj — Metalul Cluj; Voința 
Oradea — Granitul Orașul Dr. Petru 
Groza.

♦ Din nou victorioși, în deplasare, 
și din nou la același scor: 5—4. De 
data aceasta, dinanioviștii 
prin mult mai puține emoții. Ei au 
condus, de altfel, tot timpul jocului 
(cu o săptămînă în urmă la Oradea 
au avut de remontat de Ia
2—4) iar atunci cînd au fost egalați, 
ei au luat conducerea din noit fără 
prea multe eforturi. Superioritatea lor 
a fost evidentă, căci ei au marcat la 
capătul unor acțiuni bine desfășurate, 
în timp ce studenții au pus accentul 
pe apărare. In atac ati folosit un sin
gur vîrf de atac (fie Doleanu, fie 
Danciu) încercînd să „ciupească" • prin 
faulturi repetate o lovitură de la 4 ni. 
Ceea ce au și reușit. Arbitrul timi
șorean Ad. Retscher a acordat echipei 
gazdă cu prea multă ușurință primul 
4 m cu care Daroczi a redus din 
handicap. Nehotărît în decizii el a 
mai comis și alte greșeli.

au trecut

situația

VALERIA VLADOIANU
coresp.

organizare 
prijinul con 
Ele se vor

♦ Duminică 14 iunie începe Cam
pionatul de polo al categoriei B. 
Jocurile primei etape programează ur
mătoarele întîlniri: Seria 1: Cetatea 
Bucur — Clubul Sportiv Școlar; S.S.E. 
București — Constructorul București; 
Olimpia Or. Stalin — Marina Cons
tanța; Seria II-a: Rapid București — 
S.S.E. București; Recolta București — 
Voința București; Petrolul Cîmpina — 
C.S.A. Or. Stalin; Seria Ill-a: Jiul

Serbare cultural-sportivă 
organizată în cadrul zilelor 

artei și culturii R.S.S. Bieloruse
Consiliul orășenesc ARLUS Oradea 

a organizat duminică o serbare cul
tural-sportivă în parcul „N. Bălcescu" 
din localitate, în cinstea zilelor artei 
și culturii R.S.S. Bieloruse.

Demonstrațiile sportive s-au bucu
rat de mare succes. Scrimerii de la 
O.S.O., boxerii de la Dinamo, C.S.A. 
și Voința, gimnaștii de la Voința și 
școala sportivă de elevi au fost apre-

ciați îndeosebi pentru frumosul pro
gram executat. Tot în cadrul serbării 
sportive s-a desfășurat și întîlnirea 
de fotbal dintre Rapid Oradea și 
Știința Cluj în cadrul campionatului 
republican de juniori. Victoria i-a re
venit echipei din localitate cti sco
rul de 4-2 (1-1).

IL1E GHIȘA — coresp. regional

Volei, categoria B

în ambele serii situația s-a complicat din nou
Nici etapa disputată duminică n-a 

lămurit problema cîștigătoarelor celor 
două serii ale campionatului echipelor 
de volei din categoria B. Dimpotrivă, 
situația s-a complicat și mai mult: în 
seria I nu mai puțin de patru echipe 
sînt la egalitate de puncte (21), iar 
în cealaltă serie două formații au cite 
22 puncte.

Așa cum se prevedea, Voința Bacău 
a cîștigat meciul disputat în compania 
formației Politehnica Orașul Stalin. 
Partida a fost deosebit de disputată 
și de un nivel tehnic destul de bun. 
Dan, Perju și Glienade au fost jucă
torii de bază ai echipei învingătoare, 
în timp ce studenții au avut cei mai 
buni oameni în Niculescu și Stan. Cu 
un set-averaj mai bun,. Politehnica se 
menține în fruntea clasamentului.

In seria a doua Știința Timișoara a 
înregistrat performanța etapei, între- 
cînd la Arad formația locală I.C.A., 
după un joc care a durat mai mult 
de două ore. Trebuie să arătăm însă 
că ea a trecut în fruntea clasamentului 
numai datorită celeilalte echipe timi
șorene, Casa Ofițerilor, care, în luptă 
pentru evitarea retrogradării, a dispus 
cu 3—2 de fostul lider, echipa Utila
jul Petroșani.

lată rezultatele penultimei etape și 
clasamentele:

SERIA r

C.S.A. Marina Constanța — Voința 
Suceava 3—1 (15—10, 1'5—10, 14—16, 15—3): 
Petrolul Ploești — Jiul Craiova 3—1 
(15—8, 9—15, 15—0, 15—13): Voința Ba
cău — Politehnica Or. Stalin 3—1 (15—9. 
15—10, 1*0—15, 15—5); Știința Galați —
Feroviarul Constanța 3—2 — " "
15—2, 11—15, 15—4).
1 Politehnica Or.
2. Voința Bacău
3. Știința Galați
4. Petrolul Ploești
5. C.S.A. Marina C-ța
6. Feroviarul C-ța
7. Jiul Craiova
8. Voința Suceava

SERIA

(15—11, 12—15.

staiin

13
13
13
13

II-a

5
5
5
5
6
7
9 

IC

31.23 
28:22 
29.27 
29:27 
28:27 
27:25 
23:29 
19:34

2a
21
21
21
29
19
17
T6

A
Casa Ofițerilor Timișoara 

Petroșani 3—2 (15—3, 15—3, 9—15, 
15—11): C.S. Km. Vîlcea " ‘ ’ 
șui Dr. Petru Groza 3—2 (15—11, 11—15, 
15—13, 7—15, 15—5): Dinamo Tg. Mureș— 

- Dinamo Oradea 3—2 (13—15, 15—12, 12—15.
15—12, 1*5—10); I.C. Arad — ’
șoara 2—3 “
14—16).
1. Știința
2. Utilajul
3 Dinamo
4. I.C. Arad
5. Șoimii Or. Dr.

Fetru Groaa
6. C.S. Rm. Vîlcea
7. Dir amo Tg. Mureș
8. Casa Ofiț. Timișoara

Utilajul
", 8-15,

Șoimii Ora-

(14—16. 15—5,
Știința Tirni

15—12, 14—86,

Timișoara 
Petroșani 
Oradea

13 £> 4 35:20 22 
n
13
13

13
13

9
7
6

G
5

13 5
13 5

4 31-22
6 29:26
7

7
8
8
8

29:31

26:30
25:3»
25:30
23:34

19
18
18
18

DESPRE ARBITRII 
DIN BRÎNCOVENEȘTI

l

Să nu care cumva să credeți că nu
mai meciurile internaționale de fotbal 

’ sau cele de categoria A stîrnesc in
teresul maselor. Dacă vom sta puțin 
să socotim, vom ajunge lesne la con
cluzia că la „regiune" sau la „raion" 
partidele sînt 
nesc și mai

In comuna 
meciul dintre 
și Recolta Gorneșii, din cadrul cam
pionatului raionului Reghin, a consti
tuit un subiect mai viu de discuție 
decît toate partidele de categoria A. 
la un loc. In jurul terenului, lumea 
stătea ciorchine. Vorba aceea: venise 
tot salul...

In timp ce discuțiile erau tn tot 
— se dădeau pronosticuri, așa cum 
șade bine la fotbal, — pe teren a 
apărut arbitrul meciului, Bartha. El 
nu era însă singur, ci era urmat de 
doi copilandri, cam de vreo 8—10 am. 
Cei de față și-au zis, firește, că omul 
n-o fi avui cu cine să lase copiii a- 
casă și i-a adus cu el la meci, să 
se distreze și ei. Dar ce căutau în 
mijlocul terenului? Nedumerirea n-a 
durat mult timp, căci „copiii" arbi
trului Bartha au pus mîna pe cite un

și mai disputate, stir- 
multă vilvă, 
Brîncovenești, de pildă, 
echipa locală Dinamo

te-fanion și s-au postat pe marginile 
renului, în chip de arbitri de tușă. 
Cu asemenea „arbitri", nu e 
rare că a început să plouă

Greșesc ei ăia mari.

convingă că el are dreptate. Și cînd 
.nu reușea, se mai șl înfuria. Năpasta 
a căzut peste o femeie din sat, care 
venise, probabil, să-și vadă feciorul 
jucînd fotbal. A zis șl ea o vorbuliță, 
cînd a văzut Că un flăcău imbrîncise 
pe altul, fără ca arbitrul să fluiere 
ceva. Atit i-a trebuit lui Bartha, tar 
a oprit meciul, s-a apropiat de tușă 
și a sărit cu gura la femeie:

— N-ai treabă acasă, lelițo? Vezi 
că ți se arde rîntașul pe foc I".

Și biata femeie, făcută de ocară 
în fața satului, a plecat cu lacrimi 
tn ochi.

Dacă 
mental,
s-a străduit

n-a 
în

prea bine regula- 
arbitrul Bartha

de mi- 
cu gre- 
de-alde

aplicat 
schimb, 
să-i aducă cit mai multe 

„inovații". Cea mai „interesantă" 
tre ele s-a produs la dictarea 
„11 metri" în favoarea echipei

din
ii nui 
Re-

rnnEFHTiuii|iiiJpii!i|.

ăia mari.

Concursul Pronosport nr. 23 nu s-a 
dezmințit El a oferit, ca și concursu
rile anterioare, noi surprize. S-au 
înregistrat de șase ori semnul 1, de 
patru ori semnul 2 și de două ori 
semnul X. Fără îndoială că cele mai 
mari surprize sînt victoriile echipelor 
Jiul Petroșani la București și Foresta 
Fălticeni la Iași. Performanțe „de 
gradul doi" pot fi socotite cele două 
puncte cucerite de G.F.R. Arad in 
fața finalistei Cupei ■— C.S.M. Baia 
Mare — și rezultatul de egalitate 
obținut de Dinamo Galați la Focșani. 
Dar concursul nr. 23 a trecut. 
De-acum toate privirile spre....

...CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 24

în programul 
nr. 24 repre- 
și importante

cuprinse
Pronosport
interesante
Cupa R.P.R., campionatul

Meciurile 
concursului 
zinfă trei 
competiții: 
categoriei B ai țării noastre și cam
pionatul R.P. Ungare.

Pe primul plan se situează finala 
Cupei. Pentru cîștigătoarea prețiosului 
trofeu, care răsplătește pe învingă
torul acestei populare competiții, 
aflată la a 25-a ediție, vor lupta 
Dinamo București și , C.S.M. Baia 
Mare. Pasionanta întrecere din seria 
întîia a campionatului categoriei B 
este reprezentată prin meciurile Mi-; 
nerul Lupeni—A.M.E.F.A., C.S.A. 
Sibiu—C.S.M. Reșița, C.S. Oradea— 
Gaz Metan Mediaș. Echipele din

Lupeni, Reșița și Mediaș sînt direct 
angajate în lupta pentru locul întîi, 
împreună cu C.F.R. Arad, actualul 
lider, și C.S. Tg. Mureș. In celelalte 
jocuri de categoria B întîlnim situații 
diferite. Unirea Iași—Prahova 
(partidă de mare importanță 
echipa din Ploești, aflată pe ultimul 
loc) ; Foresta Fălticeni—A.S. Pom
pierul (în care va fi interesant de 
văzut dacă performera etapei de du
minică va reedita isprava în fața 
unei echipe în formă), Flacăra Mo- 
reni—Unirea Focșani (joc prețios 
pentru Unirea, în luptă pentru pără
sirea zonei periculoase a clasamen
tului), Dinamo Galați—Rulmentul 
(partidă perfect echilibrată, oglindită 
de situația din clasament). Cît pri
vește meciurile din campionatul R.P.U. 
indiscutabil că derbiul Vasas—Csepel 
(locul 2—1) reține atenția. Ca și 
jocul de tradiție Ferencvaros—Ujpest 
^echipele sînt ia egalitate de puncte).

este dinainte învinsă de 
să nu uităm cu cît elan

Ploești 
pentru

Gyor nu
M.T.K.;
luptă formațiile aflate în zona retro
gradării. Echilibrat se anunță și 
jocul Salgotarjan (foarte periculoasă 
pe teren propriu)—Honved (acum în 
mare formă).

Citiți toate amănuntele referitoare 
la acest concurs în „Programul 
LOTO-PRONOSPORT" nr. 269 a- 
părut ieri.

MIINE LA VATRA DORNEI, TRA
GEREA DIN URNA A NUMERELOR 
CONCURSULUI PRONOEXPRES 

NR. 23
Tragerea din urnă a numerelor 

concusului Pronoexpres nr. 23 va avea 
loc mîine la VATRA DORNEI.
PLATA PREMIILOR PRONOSPORT 
ȘI PRONOEXPRES SE VA FACE

SI IN CAPITALA PRIN MANDATE 
POȘTALE

In scopul efectuării cu mai mare 
operativitate a plății premiilor Pro
nosport și Pronoexpres, I.S. Loto Pro
nosport a luat hotărîrea să introducă 
și în București sistemul trimiterii 
premiilor prin mandate poștale, în- 
cepînd cu concursurile nr. 24 Pro
nosport și nr. 24 Pronoexpres. Se 
reamintește participanților ca — în 
interesul unei cît mai rapide efec
tuări a operațiunilor de expediere și 
de primire a mandatelor — să SCRIE 
CITEȚ ȘI COMPLET ADRESELE 
PE BULETINELE PRONOSPORT 
ȘI PRONOEXPRES.

REZULTATELE PROVIZORII 
ALE CONCURSULUI PRONOSPORT 

NR. 23
In urma trierii variantelor depuse 

la concursul Pronosport nr. 23 din 
......> urmă-

De ce țipă atîta ?
— Ține morțiș să arbitreze și 

Schulder șl Mitran, dar-mi-te niște 
copii care abia lăsaseră cercul șl jo
cul „de-a o-ați ascunselea" șl s-au 
trezit „unși" 'ca arbitri la un meci 
oficial de campionat raional. S-a bă
gat un gol nu s-a dat, a fost fault 
și s-a dat ofsaid șl cite șl mai cite...

Tot n-ar fi fost nimic dacă ar fi 
greșit numai cei doi copii, că, deh, 
lor li se mai iartă. Dar și wbitrul 
„cel mare" a început să dea decizii 
anapoda, ceea ce a supărat șl pe ju
cători și pe spectatori. Dar cum pro
testa unul, arbitrul fluiera, oprea me
ciul șl se apuca să-i facă morală:

— ,Ja vino la mine, măi puștlule. 
Cine e aici arbitru, eu sau tu?"

Și fiindcă greșelile se repetau, iar 
publicul își manifesta nemulțumirea, 
arbitrul Bartha slătea mai mult de 
discuții cu spectatorii, cădind să-i

el la tușe...
colta. Așa cum se întimplă în aseme
nea împrejurări, lumea aștepta cu e- 
moție să vadă dacă portarul reușește 
sau nu reușește să apere penalti-ul. 
Și tocmai cind oamenii își opriseră și 
respirația (echipa lor era gata " 
mească un gol) arbitrul a 
sfirșilul partidei, fără 
executarea loviturii I

Ce-a dictat arbitrul 
zut, sau mai bine zis 
Sîntem curioși acum să vedem ce o 
fi... dictat Consiliul raional U.C.l'.S. 
Reghin în acest caz șl în general cu 
privire la felul în care comisia raio
nală de fotbal privește meciurile din 
cadrul unei competiții care își are 
importanța ei.

să mai

să pri- 
fl ttier at 
aștepte

am vă-Bartha 
ni s-a povestit.

JACK BEKAKiU
V. GORUN

nr.

DIN TOATE SPORTURILE

7 iunie a.c., au fost stabilite 
toarele rezultate provizorii:

va fi stabilită 
operațiunilor de

2 variante CU 12 rezultate exacte
11 variante cu 11 rezultate exacte

334 variante cu 10 rezultate exacte
Valoarea premiilor 

după definitivarea 
omologare.

Rubrică redactată de I.S. Loto- 
Pronosport.

UN NOU EXAMEN PENTRU ARBITRI 
LA RUGBI

Al doilea examen de arbitri la rugk* 
se va ține miercuri II iunie or® 16 >a 
stadionul Tineretului.

ȘTIRI DE FOTBAL

• Intrucît duminică 14 iunie se dispu
tă finala Cupei R.P.R., Dinamo Bucu
rești — C.S.M. Baia Mare, meciul de 
categorie B Ind. Sirmii Cîmpia Turzii — 
C.S.M. Baia------  ' ' ----- " ——
data de 24

• Meciul 
gramat pentru duminică 
fost amînat l-a 24 iunie, deoarece echipa 
Tarom dă doi jucători Rapidului pen. 
tru campionatul european feroviar.

• Lotul de. juniori a! orașului Bucu
rești ia parte azi la un trial pe terenul 
II „23 August-' (ora 17) în vederea „Cu
pei Orașelor'' și a taberei de vară •« Ju
niorilor

neului final al campionatului republi
can, s-a terminat cu victoria Farului 
la scocul de 5—1 (3—1).

Mare a fost 
iunie.

Tarom-Gloria

amînat pentru

Bistrița, pro- 
în cat. B, a

A Meciul de juniori Dunărea Giur
giu — Farul Constanța din cadrul tur-

COMUNICAT
AL INSTITUTUI.UI DE CULTURA 

FIZICA
Se face cunoscut absolvenților In

stitutului de Cultură Fizică — pro
moțiile 1957 (iulie), 1958 și 1959 — 
că Examenul de stat are loc în pe
rioada 25 iunie — 10 iulie 1959.

Se pot prezenta doar acei absol
venți din promoțiile arătate, care 
nu și-au dat niciodată Examenul de 
stat sau aceia oare au avut cel mult 
o prezentare și au fost respinși.

Materiile de examen: Teoria și 
metodica educației fizice, fiziologia, 
socialism științific, specializare și 
susținerea lucrării de diplomă.

Cererile de înscriere se primesc 
pînă pe data de 20.VI—1959 lâ Secre
tariatul Institutului.

Depunerea lucrărilor de diploma 
pînă pe data de 15 iunie 1959.

Consultațiile se acordă zilnic Ia 
catedrele respective între orele 8-14



Pentru înțelegerea situației 
de „afară din joc“ (ofside) în rugbi

Se impune o specializare 
a antrenorilor de atletism

Situația de „afară din joc" in rugbi 
este departe de a fi un fapt exagerat 
de complicat (pentru jucători), foarte 
greu de apreciat (pentru arbitri) și 
aproape imposibil de înțeles (pentru 
spectatori).

Textul de regulament se ocupă de 
„afară din joc“ în articolul 18 și pre
zintă cele trei cazuri în care se poate 
afla un jucător într-o asemenea situa
ție, astfel:

1. cînd balonul este în joc în teren,
2. cînd se formează ori este în curs 

de desfășurare o grămadă (ordonată 
sau spontană), și

3. în timpul jucării unei margini.
In primul caz, un jucător este în 

poziție de „afară din joc", dacă ba
lonul a fost lovit cu piciorul, ori este 
purtat de un coechipier aflat înapoia 
sa. Unui jucător aflat în una din 
aceste situații îi este interzis: a) de 
a juca balonul ; b) de a comite vreo 
obstrucție împotriva unui adversar; 
c) de a se apropia ori de a rămîne 
intenționat la mai puțin de 10 m de 
un adversar care așteaptă balonul. Ju
cătorul aflat înaintea unui partener 
care a jucat ultima dată într-un fel 
oarecare balonul, rămîne afară din 
joc pînă este repus în joc (fie de par
tener, fie de adversar). Dacă în ase
menea situații jucătorul „afară din 
joc" nu ia parte la joc, el nu trebuie 
să fie sancționat, spre diferență de si
tuațiile de „afară din joc“ de la gră
madă sau margine, unde numai afla
rea jucătorului dincolo de linia de mar
gine, ori de linia grămezii constituie 

n motiv suficient pentru a fi sanc
ționat. In plus, notele interpretative 
oficiale ale regulamentului precizează 
că dacă jucătorul respectiv în poziție 
de „afară din joc“ așteaptă pe loc des
fășurarea jocului fără să se retragă 
sau continuă să înainteze, se va acor
da o lovitură de pedeapsă. Totuși, da-

F O T B A L
Ț.D.N.A. — DIN NOU CAMPIOANA

A R. P. BULGARIA

•Etapa a XXI-a, penultima, a clarifi- 
<■31 situația în campioratul bulgar. 
Ț.D.N.A. are un avans de 3 puncte 
astfel că nu mai. poate fi ajunsă. în 
fruntea clasamentului. Duminică mili
tarii au terminat la egalitate (2—2) cu 
Minior, o echipă care luptă din greu 
pentru evitarea retrogradării. In zona 
„lanternei" problema retrogradării a 
fost lămurită'pe jumătate. Gerno More 
Varna nu mai poale evita ultimul loc. 
In schimb, pentru eVitarca locului! 11 
luptă Beroe și Minior. : ' , ■ / - ,

lată celelalte rezultate ale etapei: 
Slavia—Spartak Plovdiv 2—0, Dunav 
—Spartak Pleven 1—1, Beroe—Levski 
1—0, Spartak Varna—Lokomotiv 1—1, 
Botev Plovoiv—Cerno More 2—1.

CLASAMENTUL:
Ț.D.N.A.
Slavia
Spartak
Levski
Dunav
Spartak
Spartak
Botev 20 p., Beroe
Cerno More 11 p. (Toina Hristov).

Pleven 
Varna 21

Plovdiv

21 12 6 3 36:16 30
21 10 7 4 29:16 27
20 7 8 5 30:24 22
21 9 4 8 22:15 22
21 8 6 7 25:22 22
21 8 6 7 24:29 22

P-, !Lokomol:iv 21 P-.
16 P-, Min:ior 16 P-,

PARTIZAN CONDUCE IN CAMPIO
NATUL ALBANEZ

A luat sfîrșit primul tur al campio
natului R. P. Albania. In fruntea clasa
mentului se află echipa Partizan, cu 11 
p. Locul 2, cu numai un punct mai pu
țin, îl ocupă formația „17 Noiembrie". 
Urmează Dinamo Tirana 9 p., Besa 7 
p., Labinoti 6 p., Puna 5 p., Skodra și 
Skanderbeg 4 p. (V. Kraja).

CINCI ECHIPE LUPTA PENTRU 
PRIMUL LOC IN UNGARIA 

Etapa de duminică a campionatului 
maghiar a furnizat alte surprize. Mai 
sînt două etape și, deocamdată, în lupta 
pentru primul loc sînt angrenate cinci 
echipe 1 Honved a dispus de Csepel cu 
4—1, M.T.K. a pierdut cu 4—3 în fața 
lui Ujpesti Dozsa, Vasas a cîștigat în 
deplasare la Gydr cu 1—0, Tatabanya 
a întrecut ușor pe Miskolc cu 4—0, 
Diosgyor a învins pe Ferencvaros cu 
3—2 iar Salgotarjan și Dorog au făcut 
meci nul (2—2). lată clasamentul:
1. Csepel 24 13 5 6 52:24 31
2. Vasas 24 11 9 4 28:19 31
3. M.T.K. 24 13 4 6 41:25 30

că nu din greșeală proprie, ci din ra
piditatea cu care se desfășoară o ac
țiune, un jucător se află la 10 m de 
adversarul care așteaptă balonul, el 
nu va fi penalizat dacă nu intervine 
împotriva adversarului, ci se va re
trage în apărare.

In al doilea caz, atunci cînd se for
mează ori este în curs de desfășurare 
o grămadă, un jucător este „afară din 
joc" dacă :

a) intră în grămadă (ordonată sau 
spontană) dinspre partea adversarilor; 
b) atunci cînd el este înaintea balo
nului și nu în grămadă și nu se retrage 
imediat înapoia balonului; c) atunci 
cînd nu este în grămadă și înaintează 
chiar cu un singur picior înaintea ba
lonului care se află în grămadă.

In al treilea caz, în timpul jucării 
unei margini, un jucător este afară din 
joc dacă: a) înainte ca balonul să 
atingă un jucător sau solul, el se află 
ori înaintează în mod intenționat chiar 
cu un singur picior, dincolo de linia 
pe care balonul este repus în joc, cu 
excepția cazului cînd trece linia pen
tru a prinde balonul; b) după ce ba
lonul a atins un jucător sau solul, și 
el nefiind în posesia balonului depă
șește chiar cu un picior balonul, cu ex
cepția cazului cînd el plachează ori 
încearcă să placheze regulamentar un 
adversar care a prins balonul. (Punc
tul de plecare al acestui placaj sau 
tentative de placaj trebuie în orice caz 
să se afle în propriul său teren în ra
port cu balonul).

Aceste cîteva . situații, memorate și 
aprofundate de către jucători și arbitri 
și respectate întru-totul în decursul 
jocului, înțelese sau cunoscute de către 
spectatori, vor contribui fără îndoială 
la aprecierea justă a mult discutatului 
„afară din joc" din rugbi.

Prof. NICULAE PADUREANU
antrenor federal

PESTE HOTARE

Așa a marcat fundașul Tdrdcsik al treilea punct pentru echipa sa, Honved. 
Fază din meciul Ferencvaros — Honved 4—3.

4. Honved 24 11 7 6 42:25 29
5. Tatabanya 24 11 7 6 37:26 29
6. Ujpesti Dozsa 27, 7. Ferencvaros 27,
8. Salgotarjan 25, 9. Szombatheli 21, 
10. Dorog 20, 11. Diosgyor 19, 12. Va- 
sutas 15, 13. Miskolc 15, 14. Gyor 13.

După cum se vede, Csepel, Vasas,
M.T.K-, Honved și Tatabanya pot cîș- 
tiga campionatul. Csepel are meciuri 
dificile cu Vasas și Ferencvaros, 
M.T.K. joacă cu Gydr în deplasare și 
acasă cu Salgotarjan, Vasas pe teren 
propriu cu Csepel și în deplasare cu 
Szombatheli, Honved cu Salgotarjan în 
deplasare și cu Tatabanya acasă, iar 
Tatabanya cu Vasutas acasă și Hon
ved în deplasare.

A ȘASEA VICTORIE A LUI MILAN

După o luptă pasionantă între Milan 
și Fiorentina, titlul de campioană a 
Italiei a trecut în posesia milanezilor. 
De la reluarea campionatului, după cel 
de al doilea război mondial, Milan cu
cerește pentru a șasea oară titlul. 

Iată clasamentul final:
1. Milan
2. Fiorentina
3. Internazionale
4. Juventus
5. Sampdoria

34 20 12 2 84:32 52
34 20 9 5 95:35 49
34 20 6 8 77:41 46
34 16 10 8 74:51 42
34 15 8 11 50:44 38

6. Roma 35, 7. Lane Rossi 34, 8. Na
poli 34, 9. Padova 34, 10. Bologna 31, 
11. Lazio 30, 12. Genova 30, 13. Bari 
30, 14. Alessandria 28, 15. Udinese 27, 
16. Spal 26. Echipele Torino ■ (23 p.) 
și Triestina (22 p.) au retrogradat în 
divizia secundă,

In atletism, mai mult poate decît 
în alte ramuri sportive, personalita
tea antrenorului apare mai pregnantă, 
contribuția acestuia la formarea spor
tivului, la obținerea performanțelor 
înalte este mai evidentă. De multe 
ori, iubitorii atletismului asociază de 
numele unui mare performer și pe a- 
cela al antrenorului care l-a condus 
spre culmile măiestriei. Așa de pildă, 
cînd se vorbește despre excepționalele 
rezultate ale aruncătoarelor sovietice, 
este întotdeauna amintit și numele 
renumitului antrenor D. P. Markov; 
uimitorul progres al săritorilor sovie
tici în înălțime este legat și de stră
daniile nobosite ale antrenorului litrii 
Goihman. Succesele sulițașilor și aler
gătorilor de semifond și fond din Po
lonia se datoresc în bună măsură an
trenorilor Zygmunt Szelest și Jan 
Mulak. Lista ar putea continua cu 
nenumărate alte exemple, dintre care 
ne mulțumim să mai cităm unul foar
te apropiat nouă, acela al antrenoru
lui Iolandei Balaș, maestrul sportului 
loan Soter.

Este în atitudinea față de antre
nori a celor ce cunosc atletismul 
aprecierea unor merite incontestabile, 
dar și o recunoaștere a muncii grele, 
plină de căutări, de frământări, de sa
tisfacții și — nu o dată — de dezamă
giri, pe care o desfășoară acești ne
obosiți îndrumători ai atleților.

★
Iată de ce’ întotdeauna cînd vrem 

să discutăm despre problemele atle
tismului nostru trebuie să ne între
băm : ce fac antrenorii noștri ? Con
tribuie ei cu întreaga măsură a capa
cității, a cunoștințelor și a entuzias
mului lor la progresul sportului atle
tic din țara noastră ?

E greu de dat un răspuns în numai 
cîteva cuvinte la aceste întrebări. As
tăzi ne am propus să luăm în discuție 
un singur aspect, strîns legat de ran
damentul, de eficacitatea activității pe

Echipa Alessandria care va evolua 
în țara noastră la sfîrșitul acestei luni 
are în formație doi cunoscuți interna
ționali : Giacomuzzi și Vonlanthen. Ul
timul a jucat în 1954 în echipa repre
zentativă a Elveției. 

Despre echipele participante la campionatele mondiale de handbal s

Austria și Elveția, adversarele 
reprezentativei R. P. Romîne

Intre 13 și 21 iunie va avea loc 
în Austria campionatul mondial de 
handbal masculin.

După cum se știe, cele 8 echipe 
participante sînt împărțite în două 
grupe. In grupa 1 participă Germania 
(echipa unită a R.D.G. și R.F.G.), 
Suedia, Spania și Danemarca, iar în 
grupa a II-a se întrec reprezentati
vele Elveției, Austriei, R. P. Ungare 
și R. P. Romine.

Intr-un număr recent al ziarului 
nostr-u am publicat cîteva amănunte 
cu privire la pregătirile echipei R. P. 
Ungare. Acum vom da cîteva aspecte 
din pregătirile celorlalte două formați» 
pe care reprezentativa țării noastre le 
va întîlnj în partidele din cadrul gru
pei a II-a. Este vorba de echipele 
Austriei și Elveției.

Austria, calificată direct ca țară or
ganizatoare, a căjținut anul trecut un 
rezultat remarcabil. Ea a dispus de 
reprezentativa R. F. Germane. Nu de

care o desfășoară cadrele tehnice din 
atletismul nostru. Iată despre ce este 
vorba:

In cele mai multe centre atletice de 
la noi activează un număr destul de 
mare de antrenori, instructori, profe
sori de educație fizică cu specializarea 
în atletism. Și totuși, nu peste tot re
zultatele obținute pe drumul atragerii 
tineretului spre atletism, al formării 
de cadre, al ridicării nivelului perfor
manțelor, sînt corespunzătoare cu nu
mărul și pregătirea acestor specialiști, 
în concordanță cu condițiile cre
ate de regimul nostru democrat-popu
lar pentru dezvoltarea atletismului. 
Una din cauzele esențiale ale acestei 
situații ni se pare a fi organizarea 
nejudicioasă a activității cadrelor teh
nice din aceste centre atletice.

In momentul de față, cadrele tehnice 
din atletismul nostru își desfășoară 
activitatea în cadrul cluburilor, aso
ciațiilor sportive, școlilor sportive de 
elevi sau ale U.C.F.S., instituțiilor 
de învățământ etc. Să luăm, de pildă, 
orașul Cluj. Aici există un număr de 
27 de antrenori și profesori de edu
cație fizică cu specializarea necesară. 
Fiecare dintre ei se ocupă de pregă
tirea unui număr mai mic sau mai 
mare de atleți. Toți, fără excepție, au 
în pregătire sportivi de cele mai felu
rite specialități: sprinteri, săritori, 
aruncători, semifondiști etc. Este cît 
se poate de limpede că un antrenor 
în a cărui grupă de elevi se numără 
atleți cu specializare atît de diferită 
(ca să nu mai amintim și de nivelu
rile diferite de pregătiri), nu poate da 
randamentul așteptat, nu poate ob
ține rezultatele corespunzătoare. Și to
tuși, cei 27 de antrenori și profesori 
clujeni sînt cu toți „omni specia
liști" sau. ca să folosim un termen 
atletic, sînt „antrenori decatloniști". 
Nu este greu de sezisat unde duce o 
atare situație. Antrenorul obligat să 
facă față cerințelor atîtor probe atle
tice, fiecare cu specificul, cu tehnica 
și metodica ei, va reuși în cel mai 
bun caz, să cunoască cîte ceva din 
fiecare, dar nu va putea adînci pro
blemele atît de variate și de com
plexe ale antrenamentului atletic de 
specialitate.

Pledăm, așa dar, pentru o specia
lizare a antrenorilor noștri, acolo 
unde există posibilități ca ea să fie 
realizată. Și Clujul, ca să ne referim 
la același exemplu, oferă din plin 
aceste posibilități. In orașul de pe ma
lurile Someșului, activitatea atletică 
se desfășoară pe trei stadioane. 
Vrînd-nevrînd, antrenorii și elevii lor 
vin în contact unii cu alții, lucrează

Actualități din rugbi
® După jocurile de duminică, în 

sferturile de finală .ale „Cupei R.P.R." 
— programate la 11 octombrie — aut 
rămas următoarele echipe: C.F.R. 
Grivița Roșie, Metalul M.l.G.L, Con
structorul București, C.S.A. Sibiu, 
C.C.A., Dinamo București, Construc
torul Bîrlad și Știința Petroșani.

• Dufhinică, ultima etapă în cate
goriile A și B (Seria I). La Bucu
rești, în prima categorie, vor putea 
fi urmărite două interesante partide— 
prima între C.F.R. Grivița Roșie și 
Dinamo, a doua între formațiile Pro
gresul și C.C.A. Celelalte meciuri: 
Constructorul Buc.—Metalul M.I.G.I., 
Știința Timișoara—Constructorul Bîr- 
lad și Știința Cluj—C.S.M.S. lași. In 

mult însă, reprezentativa Austriei a 
întîmpinat o puternică rezistență din 
partea modestei formații a Olandei. 
Victoria a revenit la mare luptă echi
pei Austriei, cu scorul de 21—19, deși 
învingătorii beneficiau de teren propriu. 
Apărarea austriacă a jucat slab, fiind 
criticată cu vehemență de presa de 
specialitate. In schimb, în această nar- 
tidă, socotită „repetiție generală" a 
echipei Austriei, jocul înaintării a dat 
pe deplin satisfacție. In special, aripa 
dreaptă, Steffelbauer și Maliy a fost 
extrem de periculoasă. Aceștia au 
marcat, de altfel, 16 din cele 21 de 
goluri I Bine au jucat și centrul îna
intaș Jury și interul stînga Wein- 
hapel. In cursul acestei săptămîni va 
fi definitivată formația care, în com
parație cu cea care a jucat în com’ 
pania Olandei, va fi modificată nu
mai în apărare.

Echipa Elveției, clasată pe locul 2 
la ultima ediție a campionatelor mon

cot la cot. Dar... după tipicul 'arăî 
tatl

Oare în acest fel forțele, priceperea, 
experiența celor 27 de tehnicieni sînt 
judicios folosite ? Cîtuși de puțin...

Soluția pe care o propunem este 
următoarea: antrenorul cu cea mal 
bogată experiență din Cluj — de pildă 
dr. Ioan Arnăutu — să primească din 
partea federației sarcina de a conduce 
și coordona activitatea de instruire și 
antrenament a tuturor atleților clujeni. 
Ceilalți antrenori să lucreze numai în 
specialitatea pentru care au cea mai 
bună pregătire, cele mai multe afini
tăți. De exemplu: loan Moina. Adal
bert Kovacs, Lothar Marks, cu sprin
terii ; Vasile Boldiș, Gh. Kiss, Gh. 
Biro, cu semifondiștii și fondiștii; 
Mircea Dumitrescu, Ladislau Biro, cu 
săritorii cu prăjină • Traian Chitul și 
Leontina Neța, cu săritorii în lungime. 
Alexandru Dincă, cu alergătorii peste 
garduri etc.

Toți acești antrenori pot lucra cu 
grupe de avansați și de începători, a- 
coperind în acest fel întregul efectiv 
al atleților din localitate. Este de pri
sos să mai spunem că, pornîndu-se pe 
această cale ei ar avea posibilitatea 
să studieze profund, pînă în cele mai 
mici detalii proba sau grupa de probe 
de care se ocupă, iar rezultatele care 
s-ar putea obține pe scara întregului 
oraș ar fi incomparabil mai bune.

Bineînțeles că transpunerea în tapt 
a acestei propuneri necesită și din 
partea cluburilor și a asociațiilor spor
tive o atitudine plină de înțelegere 
față de nevoile atletismului.

Ele trebuie să lase la o parte inte
resele înguste, goana după rezultate 
imediate, trebuie să combată cu fer-' 
mitate rivalitatea greșit înțeleasă din
tre unii antrenori. Cu cît forțele an
trenorilor noștri vor fi mai bine folo
site, cu atît rezultatele vor fi mai 
bune și de ele se vor putea bucura în 
primul rînd cluburile și asociațiile de 
care aparțin atleții.

Am dat drept exemplu Clujul, dar 
tot atît de bine ne-am fi putut referi 
la Timișoara, Tg. Mureș, Oradea, Ora
șul Stalin, Iași, Constanța, Ploești 
sau chiar, dintr-un anumit punct de 
vedere, și Bucureștiul.

★
Considerăm că este de datoria Fede

rației de atletism să analizeze cu simț 
de răspundere modul cum este orga
nizată activitatea antrenorilor și să ia 
măsuri pentru îmbunătățirea acestei 
activități. Nădăjduim că propunerea 
prezentată mai sus va îi de folos 
în această acțiune.

ROMEO VILARA 
IACINT MANOLIU

perspectivă, meciuri interesante, în 
care gazdele păstrează prima șansă. 
In categoria B sînt programate urmă
toarele întîlniri: Sirena—Știința Ar
hitectura, Știința Buc.—Dinamo Mi
liția, Ș.N.M. C-ța—Met. M.l.G. 11 

și Petrolul Pitești—Rapid.
•' Cîteva meciuri din categoria B 

— amînate — au fost reprogramate 
după cum urmează: 14 iunie — La
minorul Roman — Progresul Galați; 
17 iunie — Rapid—Sirena; 21 iunie— 
Rapid—Știința București; 24 iunie —■ 
Sirena—Metalul M.l.G. H.

• In meci restanță, Cetatea Bucur 
a întrecut formația Meteorul cu sco
rul de 9-3 (6-3).

diale din 1955, a susținut două me
ciuri de pregătire cu formații vest- 
germane. Elvețienii au jucat ambele 
partide în deplasare, cîștigîndu-!e des
tul de ușor: 15—11 (8—6) cu selec
ționata Scheminger și 18—13 (11—4) 
cu selecționata Wurtemberg.

Echipa reprezentativă cuprinde mulți 
jucători ai formației campioane Grașs- 
hopers. (Din cei 16 jucători care fac 
parte din lot, 6 sînt de la această 
echipă.) Iată lotul complet: FOR
ȚĂRII: Rădersdorf, Wagner; APA 
RATORI: Schwartz, Richter, S/xess, 
Heugartner, M. Schmidt, Fricker, AH 
torțer; ÎNAINTAȘI: Nunlest, Riess, 
Seiler, Achslimann, Gemperle, B. 
Schmid și Burchardt.

(i. o# 1



De vorbă cu Constantin Antonescu
despre întrecerile de tir de la Madrid

După înapoierea trăgătorilor romini de la Madrid am stat de 
cu Constantin Antonescu, unul mn reprezentanții noștri, rugindu-l 
spună cîteva cuvinte în legătură cu acest important concurs.

tîrziu, iar cea de a doua, că 
avut bani pentru dip'asare.

Ce ne putati spune

vorbă 
să ne

Turneul de verificare a lotului
reprezentativ de tenis a luat sfîrșit

—1 Ce părere aveți despre com
portarea trăgătorilor romini și de
spre valoarea rezultatelor?

— Sportivii romini au avut o com
portare frumoasă. Menționez mai ales 
rezultatele unor trăgători tineri, fără 
prea multă experiență în concursurile 
internaționale. Este vorba de Marin 
Ferecatu și Mihai Dumitriu. Dar cu 
toate că am cîștigat „Cupa Țărilor 
Latine", pot spune că rezultatele nu 
sînt pe deplin mulțumitoare. Ele' au 
fost influențate de un drum lung și 
obositor, de lipsa de timp pentru 3- 
comodare cu poligonul și de o serie 
întreagă de alte inconveniente. Poligo
nul din Madrid, de pildă, se deose
bește radical de toate 
care am concurat pînă 
de tragere sînt fixe și 
ce a făcut să tragem 
comode. De asemenea,
picioare țintele erau mult pre*a sus 
față de cum eram obișnuiți. Lui Ște
fan Petrescu i s-a defectat pistolul, și 
toată ziua era ocupat cu repararea 
lui, iar siluetele erau deja pe față 
atunci cînd se dădea comanda „gata". 
Trăgătorii noștri nu erau obișnuiți cu 
acest sistem și tn mod firesc au fost 
derutați. In plus, organizatorii nu au 
dat voie să se facă încălzire înaintea 
întrecerilor de pistol.

— S-a fixat data viitoarei ediții 
a Cupei?

— Da. Cea de a 3-a ediție va avea 
loc în anul 1960 la Lisabona.

— După cîte știam, era 
ca la Madrid să participe 
rile Americii latine.

— N-au participat, deși noi 
bucuroși să legăm noi prietenii, 
colo la Madrid am auzrt două ver* 
siuni: prima, că au fost anunțați prea

poligoanele pe 
acum. Paturile 
înclinate, ceea 
din poziții in
ia poziția în

vorba 
și țâ-

eram
A-

Mihail Tal (U.R.S.S.) 
pe primul loc in turneul 

international de șah 
de la Zurich

Marele turneu internațional de șah 
de la Zurich a luat sfîrșit. Pe pri
mul Ioc s-a clasat marele maestru 
sovietic Mihail Tal care în ultimele 
sale partide a dispus de Donner și a 
remizat cu Fisher. M. Tal a totalizat 
ll‘/2 p. fiind urmat de Gligorici cu 
11 p. care l-a învins pe Bend și a ter
minat la egalitate cu Kupper. Pe locu
rile 3—4 s-au clasat Keres și Fisher 
cu cîte 10l/2 p. In penultima rundă 
Keres 
ultima 
Marea 
dus în 
învins 
din runda a XlV-a : Olafsson — Nie- 
vergelt 1—0, Blau — Unzicker 0—1, 
Diickstein — Larsen 0—1 și Barcza— 
Kupper 0—1.

a dispus de Walther, iar în 
rundă a remizat cu Olafsson. 
surpriză a turneului s-a pro- 
runda a XlV-a, cînd Keller l-a 
pe Fisher. Iată alte rezultate

nu au

la un nou concurs Internațional in 
R.P. Ungară.

In fața acestui argument nu mi-a 
rămas altceva de făcut decît să-i mul
țumesc pentru cele relatare șl să-i urez 
succes în întrecerile de la Budapesta.

V GODESUU

Echipa noastră de Cupa 
azi la

a jucătorilor 
tenis a luat 
după patru

despre

S::;

Tirul cere mult calm și stăplnire de sine. In clișeu Constantin Antonescu 
intr-un moment de încordare maximă in dificila probă de armă liberă calibru 

mare.
valoarea celorlalți trăgători par
ticipant!?

— Italia și Franța au trăgători des
tul de valoroși, care ne-au opus o 
rezistență dîrză. Spaniolii și portu
ghezii insă ne cunoșteau mai puțin, 
cum de altfel îi cunoșteam și noi pe 
ei. Au auzit in schimb că avem unul 
din cele mai bune poligoane din lume 
și că sîntem excepționali de primitori 
și buni organizatori. Aceleași cuvinte 
ni le-au spus și francezii. Portughezii, 
de pildă, s-au arătat foarte dispuși să 
întărim relațiile sportive, să ne ve
dem mai des, însă guvernul lor, ne 
spuneau trăgătorii, nu înțelege 
lucru.

— Ce impresie au lăsat 
tocii romini?

— Foarte bună. Spaniolii și 
ghezii ne-au urmărit cu atenție Ia 
fiecare antrenament si în concurs. Ei 
au rămas surprinși de calmul și teh
nica avansată a trăgătorilor romini. 
Ne-au cerut apoi relații despre felul 
nostru de pregătire, relații pe care 
le-am dat cu multă bucurie, ajutin- 
du-i chiar să-și întocmească un 
schematic.

— A folosit acest ooncurs 
gătorilor noștri?

— Fiecare concurs este de un 
folos trăgătorilor. Pe de altă parte, 
întîlnirea de la Madrid a contribuit 
la legarea unor noi prietenii, fede
rația spaniolă ne-a dus și la un 
spectacol care ne-a produs însă o im
presie complet neplăcută. Este vorba 
de luptele cu fauri. Am. văzut acolo 
prea mult singe. Ni se spunea că n-am 
avut „noroc" să vedem și,., oameni 
morți, nu numai tauri. Noi am fost 
foarte fericiți că n-am avut un astfel 
de „noroc". Am admirat în schimb 
statuia Iui Cristofor Columb, pe cea 
a zeului apelor Neptun și altele. Dar 
uite că m-am luat cu vorba și era 
să întîrzij de la antrenament.’ Știți 
doar . că peste cîteva zile participăm

acest

trăgă-

portu-

plan

tră-

real

Pe terenurile de
încep 
finală

La sfîrșitul acestei săptămîni 
întîlnirile pentru sferturile de 
ale competiției internaționale de tenis 
„Gupa Davis“ (zona europeană). După 
cum se știe, la sfîrșitul acestei săptă
mîni la Paris reprezentativa țării 
noastre dă replica echipei Franței. In 
aceleași zile, tenismanii Marii Britanii 
primesc vizita celor din Chile. Sînt 
programate de asemenea meciurile Ita
lia—Africa de sud și Spania—Brazi
lia.

Un eveniment deosebit de important 
în tenisul internațional este turneul de

Primele rezultate 
ale turneului de șah 
de la Balatonfiired

Budapesta 8 (prin telefon). — Du
minică a început la Balatonfiired tur
neul internațional de șah la care par
ticipă reprezentanți ai mai multor 
țări. In prima rundă, Bela Soos 
(R.P.R.), a remizat cu Uhhnann 
(R.D.G.). Iată celelalte rezultate: 
Piortisch (R.P.U.) — Bilek (R.P.U.) 
‘/2—‘Ai Ujtelki (R. Ceh.) — Holmov 
(U.R.S.S.) >/2-‘/2 Honfi (R.P.U.) — 
Forintos (R.P.U.) 1—0, Kluger
(R.P.'U) Deli (R.P.U.) 1—0. Partidele 
Beni (Austria) — Haag (R.P.U.) și 
Neikirch (R.P.B.) — Florian (R.P.U.) 
s-au întrerupt. Ordinea jucătorilor pe 
tabelul concursului, în urma tragerii 
la sorți este următoarea: 1. Portisch, 
2. Uhlmann, 3. Neikirch, 4. Ujtelki, 
5. Honfi, 6. 
9. Deli, 10. 
Florian, 13.

Kluger, 7. Beni, 8. Haag, 
Forintoș, 11. Holmoiv, 12. 
Soos, 14. Bilek.

SUBERT ZOLTAN

Pe pistele de atletișm ale lumii
• Duminică, la Gyor, în cadrul cam

pionatelor R.P.U. pe echipe atletul 
jozsel Szecsenyi a stabilit un nou 
record al Europei la aruncarea discu
lui: 58,33 tn. lată ordinea aruncărilor: 
57,62; 57,03; depășit; 55,36 ; 58.33 ; re
nunțat. De remarcat că atletul ma
ghiar este într-o formă excepțională. 
La începutul săptămînii trecute, la an
trenament el a aruncat peste 60 m I 
Szecsenyi este profesor de educație 
fizică în orașul Szenteș, are 27 ani,
l, 86 ni înălțime și 98 kg. Iată alte re
zultate în cadrul aceluiași concurs: 
tripiisalt Nemeth 15,41 m. (rec. R.P.U. 
egalat), 800 m Szentgali și Rozsa- 
volgyi 1:48,8 Bars 1:49,1. 3000 m L. 
Kovacs și Iharos 8:14,2, ciocan Zsi- 
votski 64,41 m, Csermak 61,48

• Atleții cehoslovaci au 
cîteva rezultate valoroase în 
concurs desfășurat la Praga.
m. Trousil a fost cronometrat
pul de 47,3, la înălțime Matjeka a să
rit 2,02 m iar Valența 2,00 m. La a- 
runcarea discului Mertova a obținut 
în proba feminină 50,00 m. La arun
carea greutății, Skobla a realizat 17,77 
m (avînd cea mai slabă aruncare de 
17,10 in) urmat de Plihal cu 16,94 m 
și Stoklasa cu 16,48 m.

m.
obținut 
ultimul 
La 400 
cu tim-

• Iată timpurile -intermediate reali
zate de S. Valentin (R.D.Q.) în pro
ba de 1 miiă, in care a obținut un nou 
record european (3:56,5) 21)0 m 28;5; 
400 m 58,8; 600 m 1:28,4; 800 m 1:59,7; 
1000 in 2:Ț0,0 ; 1200 m 2:59,G ; 1500 m 
3:40,7 (record R.D.G.). In această 
cursă pe locul doi s-a clasat Grodotzky 
cu 4:02,9 (pe 1500 m 3:46,4) și Janke 
cli 4:05,6 (3:47,4 pe 1500 m).

• întîlnirea atletică dintre echipele 
feminine Dynamo Berlin și Ruda 
Hvezda Praga a luat sfîrșit cu victoria 
atletelor germane cu scorul de 60—44. 
Gisela Birkemeyer (D) a câștigat trei 
probe realizînd 11,9 pe 100 ni, 24,8 pe 
200 m și 10,8 pe 80 m g. Alte rezul
tate: greutate Behr (D) 14,16 m. 
disc Nemcova (R. H.) 49,30, suliță 
Zatbpkova (R. LI.) 51,05, Schwalbe 
(D) .50,79.
• La „Memorialul Kusocinski" care 

va .avea Ioc la 13 și 14 iunie Ia Var
șovia, atleții cehoslovaci vor fi repre
zentanți, printre alții de către Mand- 
lik, Skobla, Lanski, Jurek, Jirasek etc.

• La Stalinabad, studentul Benia
min Petrov a cîștigat proba de 100 
m în 10,5.

® Cu prilejul tradiționalelor între
ceri desfășurate Ia Modesto (Galifor-

spe- 
con- 
jucă- 
pre-

Turneul de verificare 
din lotul republican de 
sfîrșit ieri după amiază 
zile de întreceri interesante. Desigur 
că intenția federației noastre de 
cialitate, organizatoarea acestui 
curs, a fost să dea posibilitate 
tori lor fruntași de a-și continua
gătirea în condițiile unei competiții. 
Acest scop, a fost atins. Concurenții 
au fost supuși unui examen mai se
rios decît îl oferea un antrenament 
obișnuit, la care își aduceau contribu
ția șase jucători, în majoritate cu sti
luri diferite. Lucrul s-a dovedit foarte 
util, acum, în preajma importantei în- 
tîlniri cu Franța din zilele de 
și 14 iunie de la Paris, conlînd 
sferturile de finală 
(zona europeană).

Turneul a avut 
Gheorghe Viziru și
neînvinși pînă Î11 ultima zi de între
ceri. Această partidă, disputată simul
tan cu întîlnirea Marin Viziru — T. 
Bădin (4—6 5—7, 3—6), s-a desfă-

Davis urmează să plece 
Paris

șurat sub semnul vervei deosebite ma
nifestate de Ion Țiriac, care a reușit 
să cîștige — pentru prima oară — 
în fața campionului nostru, cu sco
rul de 6—4, 6—3, 6—1. Dacă în
vingătorul a fost în bună dispoziție de 
joc, în schimb Gheorghe Viziru nu a 
insistat prea mult, ttșurînd astfel reu
șita partenerului său.

★

și o finală 
tînărul Ion

12, 13 
pentru 
Davis“

între 
Țiriac,

Pentru întîlnirea cu -Franța de la 
Paris, care începe vineri, reprezenta-: 
tiva de tenis a R.P. Romine este al
cătuită din jucătorii Gheorghe Viziru, 
Marin Viziru și Ion Țiriac.

i

Selecționata de călărie 
Recolta București 

învingătoare im R. P. U ■

tenis din Europa
la Wimbledon (Anglia) care începe 
la 22 iunie. Aceste întreceri sînt con
siderate adevărate campionate mon
diale neoficiale. Pentru prima oară în 
competiția de seniori vor fi prezenți 
în acest an tenismani din Uniunea 
Sovietică, jucătorii A. Potanin, T. 
Leyus, S. Lihacev și tînăra jucătoare 
Ana Dmitrieva. Ei vor participa și 
la cîteva concursuri premergătoare tur
neului de la Wimbledon, printre care 
tradiționalul concurs de la Becken
ham. A fost anunțat și lotul tenisma- 
nilor din S.U.A. pentru Wimbledon. 
Din delegație face parte și Alex. Ol
medo.

Tot în Anglia s-au desfășurat săp- 
tămîna trecută cîteva concursuri in
ternaționale. La Manchester, învingă
tor a ieșit danezul K. Nielsen care 
în finală l-a întrecut pe compatriotul 
său T. Ullrich în trei seturi. In se
mifinală, Nielsen îl eliminase pe neo
zeelandezul Lew Gerrard (recentul în
vins al campionului nostru Gh. Vizi
ru) cu 3—6, G—4, 7—5.

La Leipzig a avut loc întîlnirea in
ternațională de tenis între reprezenta
tivele R.D. Germane și R.P. Bulgaria. 
Victoria a revenit tenismanilor ger
mani: 9—0 (bărbați) și 4—0 (femei).

Selecționata de călărie Recolta Bucu
rești a fost Invitată să susțină și în 
acest an două întîlniri cu călăreții de 
la M.E.D.O.S.Z. din R. P. Ungară. Pri
mul concurs a avut folc sîmbătă și du
minică în localitatea Bobofria. Atît în 
prima zi, cît și în a doua, călăreții ro- 
mîrii au avut o comportare din cele 
mai frumoase, cucerind majoritatea 
probelor și cele mai multe locuri frun
tașe în clasamentul probelor. Iată re
zultatele înregistrate:

Ziua I : Proba de juniori-precizie 
(27 concurenți din R.P.R., R.P.F. 
Iugoslavia și R.P.U.): 1. Dan Mîndru 
(Sel. Recolta Buc.) pe Sidef; 2. Ion 
Gheorghe (S. R.)
5. VI. Ghițescu 
obslacole-seniori 1
din R. P. R. și R. P. U.) : ...2 Ele
na Leov (S. R.) pe Troica; 3. Mircea 
Staneu (S.R.) pe Leneș; 4.
Leov pe Mărgea... 6. Mircea Stâncii 
pe Idila.

Ziua a II-a: proba de obstacole du- 
rată-juniori (30 concurenți din R.P.R., 
R.P.F.I. și R.P.U ); I. Ion Gheorghe 
pe Bar... 3. Dan Mîndru pe Sidef ; 4. 
VI- Ghițescu pe Gherghiț-a... 6-7. An
drei Costea; obstacole baraje succe- 
sive-seniori:... 2. Mircea Staneu pe 
Idila... 4. Ion Gheorghe pe Basm. Cea 
de a doua întîlnire urmează să aibă 
loc în cursul acestei săptămîni în lo
calitatea Șopron.

pe 
pe 

(22

Bădișor... 
Gherghița; 
ocne u ren ți

Elena

PE SCURT
• CU PRILEJUL întîlnirii de na- 

tație R.P. Ungară — R.P. Chineză, 
desfășurată la Budapesta, au fost în
registrate noi recorduri ale celor două 
țări. Bărbați : 200 m spate Miiller 
2:24,8; 4xi00 m mixt R.P. Chineză

4:22,5. Femei: 100 m liber Fu Tsu-hai 
1:09,4; 200 m bras Killerman 

rezultate: 100 m liber Li 
1500 m Katona 18:48,8; 

Vu Su-huan 2:42,1; 100 
Ten Iu-hao 1:03,8.

2:55,7. 
Tiu-ciu 
200 m 
m flu-

nia) s-au obținut urmă
toarele rezultate mai 
bune : 100 y. Cook 9,3; 
4x110 y. Echipa Univer
sității Texas 39,6 (re
cord mondial); 4x440 y. 
Universitatea California 
3:09,6; 120 y.g. Jones
13,6) 220 y.g». Joneș- 22,5;
440 y.g*, Gulbreath 52,0;' 
înălțime Dumas 2,07 mj 
lungime Wiley 7,97 m; 
prăjină Bragg și Graham 
4,64 m. Matos și- Dooley 
4,57 m; triplu salt An
drews 15,98 m; greutate 
O’Brien 18,82 m, Butt 
18,33 m. ciocan Conolly 
66,89 tn.

• Iată cîteva rezulta
te mai bune înregistrate 
cu prilejul întîlnirii 

T.D.N.A. Sofia — Vor 
warts Berlin: prăjină 
Hlebarov (Ț.D.N.A.) 4,42 
m, Hristov (Ț.D.N.A.) 
4,30 m, Ciocan Niebisch 
(V) 60,47 m, Krumov
(Ț.D.N.A.) 60,11 m; lungime Sla.vfcov 3000 tn obstacole Peev (Ț.D.N.A.) 
(Ț.D.N.A.) 7,42 m, IJoffman (V) 7,08 q.nog- cnflO m Janke (VI 14'464' m; 100 m Bîcivarov (Ț.D.N.A.) 10,7; 9'02’8’ 5000 JanKc ‘MM.
200 m Bîcivarov (Ț.D.N.A.) 22,0; 10.000 m Ilavenstein (V) 30:43,2.

Alte
58,1; 
bras 
ture

• LA MAGDEBURG s-a desfășurat 
fim turneu internațional de polo cîș-
* tigat la egalitate de echipele RD.
* Germane și Iugoslaviei cu 5 p; (3—3 
î în meciul decisiv). Au urmat în clasa- 
4 merit Austria 2 p. și Suedia 0 p.
Ț • IN ETAPA a Xl-a a campionatu-
* lui de fotbal al R.D. Germane frun- 
itașele clasamentului au obținut noi 
■4victorii: Wismut Karl Marx Stadt — 
ȚTurbine Erfurt 3—2, Vorwârts — Che- 
4-mie Zeitz 7—0. In clasament conduce 
4wismut cu 18 p. urmată de Vorwârts 
Ț15 și Weisenfels 13.
* • PE VELODROMUL Vigorelli din 
XMilano, ciclistul italian Berghetto a 
Ystabiiit «rt nou record mondial acope?
* rind 1000 m cu start de pe Ioc Tn 
♦■1:08,4. Performanța este superioară 
♦recordului mondial pentru profesioniști 
♦•deținut de Reg Harris (Anglia) 1:08,6. 
ț • IN TURNEUL de baschet pentru

Îechipe feminine de la Zadar (fugo 
slavia), reprezentativa Bulgariei a i’n- 

-f trecut în finală formația Iugoslaviei 
♦ cu 79—61.

• Duminică s-a desfășurat la Mos- 
£cova meciul internațional de baschet 
■♦dintre echipele Dinamo Moscova 
t Dinamo București, 
^formației sovietice

și
Victoria a revenit 

.________ ______  cu scorul de 64—
Atletul maghiar Jozsef Szecșeniji, noul recordman^ (33—21). Cele mai multe puncte 

au fost înscrise deeuropean la aruncarea discului ale echipei romîne
Toth (15) și Borbely (11). In echipa 
Dinamo au evoluat cu mare succes 
internaționalii Torban, Korneev și Stu- 
denețki. (Agerpres)
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