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MÎINE?,..

• Din nou o echipă de categorie B in finală • Cupa la a 21-a 
ediție ți în al 25-lea an de existență • In .eschidere joacă lotul 
de tineret
La patru zile după terminarea cam

pionatului categoriei A va lua sfîrșit 
și a doua mare competiție a fotba
lului nostru: Cupa R.P.R. Mîine pe 
Stadionul „23 August", Dinamo Bucu
rești și C.S.M. Baia Mare — deci re
prezentanții categoriei A și B — 
își vor disputa mult invidiatul trofeu 
în finala celei de 21-a ediții a acestei 
pcpuliire întreceri fotbalistice.

Finala de mîine marcheaeă însă și 
un alt eveniment important în acti
vitatea fotbalului nostru : „Cupa" a 
împlinit anul acesta 25 de ani I Un 
sfert de veac de existență în cursul 
căruia această competiție — după un 
început anevoios, "plin de greutăți, 
privită ca o rudă săracă, fără perspec
tive, de către marile cluburi profesio
niste, dinainte de război — a cunos
cut după 23 August 1944 o largă dez
voltare și popularitate. De la 65 de 
echipe în prima ediție și de la 122 de e- 
chipe în preajma celui de al doilea 
război mondial. Cupa a cîștigat repede 
simpatia maselor de sportivi și a pri
mit adeziunea unui număr 
mare de echipe participante 
mii 15 ani.

Evoluția participărilor din 
pînă astăzi este cît se poate

clitdentă : 133 în 1947—48, 176 în 
1948—49, 198 în 1950, 431 în 1951, 
1042 în 1952, 1380 în 1952—53, 1839 
în 1953—54, 1896 în 1954—55, 2359 
în 1955—56, 2214 în 1956—58, iar
anul acesta a depășit din nou cifra de 
2000.

Interesul erescînd stîrnit de această 
competiție rezultă cit se poate de 
clar din acest bilanț al participărilor, 
după cum numărul mare de spectatori 
înregistrat la jocurile fiecărei ediții 
subliniază larga popularitate a Cupei, 
care rivalizează cu campionatul. Ul
timele meciuri disputate în cadrul ac
tualei ediții la București și în orașele

(Continuare în pag. a 5-a)

..Textila" Sf. Gheorghe este o echipă 
de fotbal fruntașă in seria IV-a a Ca
tegoriei C. Jucătorii textiliști, în cea 
mai mare parte muncitori la ,JJzinele 
Textile" din Sf. Gheorghe, se mîndresc 
în egală măsură cu succesele obținute 
pe terenul de fotbal și cu cele reali
zate de fiecare dintre ei la locul de 
muncă.

Lucruri bune se pot spune despre 
fiecare component al echipei.

Iată-l, de pildă, pe maistrul Fran- 
cisc Boga. Sint anroape 25 de ani de 
cînd lucrează în uzină la mașina de 
dublat. In ultimul timn el a avut R 
cîteva inovații pe care le-a aplicat la 
mașina sa de lucru, fapt care i-a per
mis cu regularitate să-și depășească 
planul de producție cu multe pro
cente. In același timp el și-a sărbă
torit, nu de mult, al 25-lea an de 
activitate fotbalistică în echipa sa 
dragă, pe care n-a părăsit-o nici 
acum, cînd a început să-i încărunțească 
templele.

Cuvinte asemănătoare se pot spune 
și despre maistrul ajustor Kisgyorgy 
Eugen sau lăcătușul Las zio Carol. 
Primul lucrează de peste 10 ani în 
uzină și este fruntaș în producție. In 
ultima lună, de pildă, el și-a realizat 
planul de producție în proporție de 
110%. Cifre asemănătoare figurează 
pe tabela de onoare a uzinei și in 
dreptul lăcătușului Laszlo Carol.

Acestea sint numai cîteva exemple. 
Toți jucători echipei în frunte cu an
trenorul Alexandru Szekely muncesc 
cu multă dragoste și pasiune la locul 
lor de muncă, fapt care îndreptățește

nu
ci, 
un 
el 
cu

Alaistrul vopsitor Alexandru Bakl: 
i este numai un fotbalist talentat 

totodată, un bun baschetbalist și 
reputat popicar. In fiecare lună 

își depășește planul de producție 
multe procente. Iată-1 la locul său 

de muncă.

deplinpe 
conjurați

(Material 
iui „r 
dență")

tot mai 
în ulti-

Concursul internațional de canotaj academic 
de la

Sîmbătă și duminică se vor des- slovacă. Țara noastră va fi reprezen- 
fășura la Praga întrecerile de oanotaj tată in probele de 2'-\-l, 4-\-l șt 8+1. 
academic din cadrul concursului in- Sportivii romini au plecat joi la Pra- 
tcrnațional la care participă sportivi ga. Printre cei care au făcut deplasa- 
din R.P. Polonă. R.l). Germană, R.P. rea sint Boroș, Voican, Todor, Biltz. 
'ingară, R P. Romină și R. Ceho- frații Petroo etc.

In „Cursa Munților" la ciclism 
s-au disputat două etape

(prin teleirn de 11 tri-
A cincea ediție a com-

SINAIA 12 
misul nostru), 
petiției internaționale de lung kilo
metraj, „Cursa Munților" a început 
joi la amiază. 53 de rutieri din R.D. 
Germană, R.P. Ungară și din țara 
noastră au hiat startul în prima eta
pă, Sinaia—Orașul Stalin—Bran-rO- 
rașul Stalin—Sinaia (145 km). Nume
roși oameni ai muncii veniți la odihnă 
în pitoreasca stațiune de la poalele 
Bucegilor au țintit să fie prezenți la
plecare, pentru a-i încuraja pe cicliști.

Incepînd de la Timișul de jos și oină 
aproa>pe de sfîrșitul etapei a plouat 
din abundență, astfel că alergătorii 
au trebuit să ruleze cu prudență. Fi
rește că, în asemenea condițiuni 
participanții n-au putut avea o evo
luție la înălțimea pregătirii și pretetr- 
țiilor lor.

A fost o etapă de studiu, de tato
nări, în care s-a>u verificat valoarea 
și posibilitățile actuale ale protago
niștilor. Dinamoviștii (în frunte cu în
vingătorul Gabriel Moiceanu) sînt în 
formă. Ei s-au instalat în fruntea ce
lor trei clasamente (individual, echi
pe și cățărare). Cei mai puternici ad
versari ai dinamoviștilor sînt rutierii 
de la Dinamo Berlin, care au în 
Miiller și Fiedler doi cicliști cu mari 
posibilități. Așa cura ne mărturiseau 
alergătorii romîni, cicliștii germani 
pot furniza surpriza cursei. Echipa 
C.C.A. a cărei forță este slăbită prin 
comportarea nesatisfăcătoare (în pri
ma etapă) a rutierului Ion Vasile, 
este cea de a treia formație care lup.a 
cu șanse pentru victorie. Echipa,

căldura cu care 
de tovarășii tor

ei sint în
de muncă.

PAPP
KOVACS KAROL 

corespondenți 
primit în cadrul concursu- 

Pentru cea niai bună corespon»

ZOLTAN

Din carnetul corespondentului
• ••O după*  amiază printre sportivii 

asociației Voința din Timișoara
1947 și 
de con-

Dozsa Budapesta
1 a ea reala din

n-a putut arăta va- 
cauza paiielor și a 

defecțiunilor suferite de majoritatea 
alergătorilor săi.

Cînd transmit aceste rînduri mai 
sînt cîteva ore pînă la, startul etapei 
a H-a. La Sinaia plouă și norii grei

H. NAUM

(Continuare in pag. a 8-a)

Secția de motociclism a asociației sportive Voința Timișoara a realizai 
în ultimul timp frumoase succese, tată-i pe tinerii motocicliști ai acestei 
secții la un antrenament.

Vizita ani început-o pe unul din te
renurile de fotbal situat în marginea 
orașului Timișoara. Terenul este cu
noscut de timișoreni 
„terenul de la trei 
așezat între maidane

sub numele de 
plopi". Altădată 
și gropi de gu-

noaie „terenul de la trei plopi" se 
află acum situat în mijlocul unui car
tier nou, tiu cartier de case frumoase 
pe care' oamenii muncii și le-au con
struit în ultimul timp.

Cînd am sosit, jocul de fotbal din-

tre echipele cooperalivelor „AAobiia 
Banatului" și „Alimentara" era în toi. 
Trecuseră 40 de minute de joc și sco
rul se menținea alb, în ciuda efor
turilor celor 22 de jucători care lup
tau cu ardoare pentru victorie. Apă
rarea „cofetarilor" (cei de la coope
rativa Alimentara), rezistă cu succes 
atacurilor deslănțuite ale „tîmplarilor" 
(cei de la Mobila Banatului). Cel 
mai bun jucător ? Stoperul echipei 
cooperativei Alimentara. Cine este? 
Maistrul Ludovic Pacepa. fruntaș în 
producție.

Pe marginea terenului, altă dispută: 
cea a „galeriilor". Vicepreședinții ce
lor două cooperative, Petru Raicov 
(Mobila Banatului) și Zoltan Slomo- 
vici (Alimentara) sînt principalii ani
matori ai „galeriilor" respective. Intre 
aceste două grupuri de susținători at 
celor două echipe un om stă liniștit. 
Tov. Octavian Micșa, președintele co
misiei de organizare a campionatelor 
de casă ale asociației Voința. De la 
el am aflat unele amănunte legate 
de campionatul de fotbal. La această 
întrecere participă 10 echipe, pe primul 
loc în clasament aflîndu-se echipa co
operativei Higiena.

★
malul sting al bătrinei Bega 
podul de fier din cartele*

B. ANTONIU, corespondent , 
(Continuare în pag. 2-a)

Pe 
linsă

Mîine se încheie turul campionatului de rugbi
In program, partida decisivă pentru clasament: CFR Grivița Roșie^Dinamo

DIACONESCU (Dinamo)

Mîine, amatorii de rugbi vor lua 
drumul stadioanelor pentru ultima 
dată în acest sezon, pentru că jocurile 
etapei a IX-a vor marea sfîrșitul tu
rului campionatului. Mai pasionant și 
mai echilibrat ca în alți ani, acest 
campionat a marcat un progres față 
de trecut, vădind totodată certele ca
lități pentru rugbi ale tinerei gene
rații. Să sperăm că partidele din ul
tima etapă nu vor dezminți impresia 
frumoasă pe care o păstrăm de la 
trecutele întîllniri, cu atit mai mult, 
cu cît ele vor pune față în față echipe 
puternice cum sînt C.F.R. Grivița Ro
șie și Dinamo (stadion Parcul Copi
lului, ora 9) și Progresul—G.C.A. 
(stadion Progresul, ora 17). In spe
cial prima întilnire suscită un deose
bit interes, în joc fiind titlul de frun
tașă a turului.

In legătură cu meciul C.F.R.—Di
namo, am stat de vorbă cu cei doi an- 
trenbri ai echipelor (Viorel Moraru 
și D. lonesou) care socotesc partida 
a extrem de grea. Feroviarii și-au

CLASAMENTUL CATEGORIEI A
1. C.F.R. Grivița Roșie 8 7 10 5i2:27 23
2. C.C.A. 8 6 r 1 114:20 21
3. Dinamo 8 6 11 96:26 21
4. Constructorul Buic. 8 5 2 1 58:41 20
5. Progresul 8 5 0 3 74:41 18
6. Constructorul Bîrlad 8 2 15 31:66 13
7. C.S.M.S. Iași 8 12 5 26:59 12
8. Știința Timișoara 8 0 3 5 15:41 11
■9. Știința Cluj 8 116 32:98 11
10. Metalul M.J.G. 8 10 7 17:96 10

probabil următoarea alcătuire: Buda 
—- Rotaru, Irimescu. Vusek, Țiboleac 
•— Gherasim, Stanciu (Stănescu) — 
Picu, Iosif (Ciobanu), Moraru—Rusu, 
Mladin — Cotter, Soculescu, Șerban. 
Dinamoviștii vor alinia cea mai bună 
formație posibilă : Ahxandrescu—Dia- 
conescu, Ilie, Ghiondea, Barbu—Cer-

alcătuit în principiu echipa, în dis
cuție fiind doar postul de mijlocaș la 
grămadă (se așteaptă încă avizul me
dicului în privința folosirii lui Costel 
Stănescu). In rest, echipa va avea

SOCULESCU (C.F.R.)

nat, lonescu—Zlătoianu, Graur, Ma-1 
zilu—Doruțiu, Rusu—Sebe, îordă- 
chescu, Aldea.

Etapa mai programează partidele:
Știința Timișoara—Constructorul B‘r- 
lad, Constructorul București
M.I.G., Știința Cluj—C.S.M.S. iași,



O după-amiază 
printre sportivii 
asociației Voința 

din Timișoara
(Urmare din pag. 1)

losefin, se află o frumoasă bază 
sportivă. Ea apurține asociației Vo
ința și cmd am ajuns acolo echipele 
de volei ale cooperatorilor de la „în
călțămintea" și „îmbrăcămintea" iși 
disputau cu ardoare intiietatea in ca
drul campionatului de casă. Ambele 
formații ciștigaseră cile un set și a- 
cum se disputa setul decisiv. Victo
ria a revenit in cele din urmă ce
lor de la cooperativa „încălțămintea". 
Pe carnet am notat și numele celor 
mai buni jucători: utemiștii Marius 
Cirstea și Matei Wolff.

Am făcut un scurt popas la poli
gonul de tir, unde președinta consi
liului asociației sportive Voința, Ma
na Bogoiy, care este și antrenoare de 
tir, era foarte ocupată cu organizarea 
unui concurs din cadrul Spartachiadei. 
Apoi, după ce am trecut și pe la clu
bul cooperativei Higiena, unde se dis
puta meciul de tenis de masă dintre 
echipele cooperativelor Higiena și Fo
tografica, am ajuns la arena de po
pice Progresul.

Aci avea loc primul meci din ca
drul campionatului de casă. Pe cele 
două piste se întreceau echipele co
operativelor Higiena și Îmbrăcămin
tea, alcătuite fiecare din 4 bărbați 

și 2 femei. Chiar de la primele bile 
am rămas impresionat de valoarea 
jucătoarelor celor două formații. Este

Corespondenții ne scriu despre 
Spartachiada de vară a tineretului

Aproape 8.000 tineri și tinere din 
raionul Brăila se întrec în cadrul pri
mei etape a actualei ediții a Sparta
chiadei. Aceste rezultate bune în an
trenarea tineretului se datoresc în 
bună măsură muncii entuziaste depuse 
de profesorul de educație fizică Pascu 
Cheleș (comuna Cazasti), Victoria 
Teodorescu (corn. Traranu). Marin 
Anton si Ion Bariton (G.A.S. Nazîrti.). 
N. Costin și I. Baltag-corcspondenți

In orașul, și raionul Roșiori de Ve
de, Spartachiada de 
lui se află in plină 
fel, în comunele 
Săteni, Zimbreasca, 
școala medie de 11

vără a tineretu- 
desfășurare. Ast- 
Siliștea-Gumești. 
Peretu ca și la 
ani și școala de 

mecanizatori din Roșiori de Vede, în
trecerile acestei mart competiții de 

mase au mobilizat aproape 2M)0 par- 
ticipanți la fotbal, volei, trință, oină 
si atletism.

AL Popescu-corespondent.

EXEMPLUL BRIGADIERILOR

dențiat 
tre ei :
lea Mare), Ilie Vasile (comuna Pe
trești) — la ciclism — Centrul școlar 
agricol (fete) și Progresul Găești — 
la volei — Centrul școlar agricol — 
la handbal, Petre Sendea, Ilie Gheor- 
ghe, Marin Ștefan (toți tjin Găești) 
— la triată — etc.

I. Feteanu-corespondent.

prin rezultatele obținute. Prin- 
Elorica lonescu (comuna Va

Muncitoarea Ana Vidruț este una 
din cele mai bune jucătoare de popice 
ale echipei Voința Timișoara. Ea s-a 
rerharcat cu prilejul unor competiții 

de mase.

Asociația sportivă de la întreprinde
rea „II iunie" Cisnădie obține fru
moase succese în munca de antrenare 
a tinerilor la întrecerile Spartachiadei. 
Cu sprijinul antrenorilor voluntari Al. 
Dumitriu și I. Frățilă, peste 480 mun
citori au luat parte la întrecerile pri
mei etape. Mulți tineri an obținut re
zultate promițătoare. Astfel, nimicitorii 
Gh. Ghitirițan și I. Robu au obținut 
4,70 m. la săritura în lungime. La 
aruncarea greutății. Ion Doican a rea
lizat 8,65 m. iar Vasile. Vlad 8,20 m. 
De o mare popularitate se bucură în 
rîndurile muncitorilor de ia „11 iunie" 
probele de tir ( au participat pîrrâ a- 
ctmt 180 nimicitori) și întrecerile de 
volei, în cadrul cărora iși dispută în- 
tîietate-a 15 eebine.

Nu același lucru se'poate spune des. 
pre felul cum sînt organizate întrece
rile Spartachiadei la Uzinele Textile, 
unde nu se face, mai nimic. Aceeași 
situație este și la întreprinderea „Mă
tasea Roșie".

C. Crețu-corespondent.

Zilele trecute, peste 300 sportivi din 
comunele raionului Vaslui au luat 
parte la întrecerile fazei raionale a 
Spartachiadei. întrecerile au fost deo
sebit de disputate, sportivii lup- 
tînd cu ardoare pentru a cîștiga locuri 
fruntașe.

Iată cîștigătorii etapei raionale a 
Spartachiadei: școala medie nr. 1 la 
handbal, colectiviștii din Miclești la 
volei băieți, șCoaia medie nr. 2 Vaslui 
la volei fete, Victoria II Vaslui la 
fotbal și echipa colectiviștilor din 
Miclc.ști la oină.

întrecerile Spartachiadei în raionul 
Iluși s-au desfășurat concomitent cu 
Festivalul raional al tineretului. Au 
participat 320 sportivi, campioni ai e- 
tapei pe asociație.

Iată echipele’ campioane pe raion: 
Volei:
A.S. , 
satul Scopeșeni; Handbal: A. S. Vic
toria Huși; Oină: A. S. Recolta corn. 
Pogănești; Popice: A. S. Victoria 
Huși.

P. Codrea-corespondent regional.

: A. S. Voința Huși; Fotbal: 
„Plăieșii lai Ștefan cel Mare" din

și normal acest lucru, deoarece spor
tul popicelor se bucură de o largă 
răspîndire în rîndurile muncitoarelor 
din cadrul cooperativelor timișorene. 
Echipa feminină a asociației sportive 
Voința a cucerit anul trecut titlul de 
campioană a țării iar acum s-a califi
cat în finală. Organizarea campiona
telor de casă constituie însă și un 
puternic mijloc de descoperire a ele
mentelor tinere și talentate. Astfel, re
cent a fost promovată în prima echipa 
tînăra muncitoare Ana Vidruț, care 
și-a început activitatea în cadrul unei 
competiții asemănătoare și care acum 
este una dintre cele mai bune jucă
toare ale echipei.

La Orăștie, într-o atmosferă plină 
de entuziasm, a avut loc de curind 
etapa raională 
vară a tineretului. La întreceri au 
participat peste 300 tineri și tinere, 
campioni ai etapei de asociație. La o 
bună valoare s-au ridicat meciurile 
de volei. .4 plăcut îndeosebi partida 
finală dintre echipele școlilor medii 
din Orăștie și Cugir. câștigată pînă 
la urmă cu scorul de 3—2 de volei
balistele din Orăștie.

Gh. Balogh-corespondent
Peste 600 concurenți din satele ra

ionului Drăgășani an participat, zilele 
trecute, la întrecerile etapei raionale 
a Spartachiadei de vară.

Iată cîtiva din cîstigători: ATLE- 
TIS.M: Bărbați: 100’ m: G11. ........
lescii 11,7 sec: 1500 m. N. Brăguș 
4 : 4,08 : Lungime : F. Gioadă 5.35 m; 
înălțime: V Drăghicj 1,62 m: HAND
BAL : echipa Oltul (corn. |
VOLEI : echipa asociației Progresul 
Drăgășani.
Gh. r........ . - ■

a Spartachiadei de

Miliăi-

Călina)

Mihăilescu și C. Stoican-coresp.

Găești, concomitent ca desfășu- 
jestivalului raional al tineretu- 
avut loc și etapa raională a

La 
rarea 
Ini a 
Spartachiadei de vară la care au par
ticipat peste 300 tineri. Cu tot timpul 
nefavorabil, numeroși tineri s-au evi-

PE URMELE
® N. D, Karnaziu din Tg. Neamț 

ne-a semnalat faptul că consiliul aso
ciației sportive Progresul din locali
tate arata un dezinteres total fată 
de sarcinile pe care le are. Foarte 
nlulți membri U.C.F.S. nu și-au plătit 
cotizațiile încă de la jumătatea anu
lui trecut. Membrii consiliului nu 
desfășoară nici un fel de activitate 
pentru angrenarea muncitorilor in 
practi area sportului.

Cercetînd cele semnalate, consiliul 
raional U.C.F.S. Tg. Neamț ne face 
cunoscut că a luat masuri pentru 
îndreptarea situației, pentru reorgani
zarea consiliului asociației.

e Din comuna Dranovăț, raionul 
Slatina, am primit o scrisoare sem
nată de Aristide Eremia. El iși ma
nifesta nedumerirea că in comuna res
pectivă n-a fost înființată încă o a- 
sociație sportivă. Analizînd această si
tuație, consiliul raional U.C.F.S. Sla
tina ne-a comunicat că au fost luate 
măsuri pentru crearea unei asociații 
sportive in comuna Dranovăț. *

® Popicăria din satul Nădășel, co
muna Viștea, raionul Cluj, era o bază

SPORTUL POPULAR
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Brigadierii de pe șantierul Combinatului de Celuloză Chișcani execută 
programul de gimnastică.

Chiar din primele zile după înfiin
țarea brigăzilor de tineret de pe șan
tierul Combinatului de Celuloză de 
la Chișcani, în programul de acti
vitate zilnică al acestor unități de 
muncă a fost introdusă și gimnastica 
de producție. In fiecare dimineață, 
înainte de a porni spre sectoarele de 
muncă, tinerii brigadieri execută un 
program de gimnastică de angre
nare. Vestea că brigăzile de muncă 
își încep activitatea zilnică printr-un 
program de gimnastică de angrenare 
s-a răspîndit pe tot șantierul, iar 
această acțiune a fo6t privită de

un exemplu 
după aceea, 

comitetului 
producție a

către toți constructorii ca 
bun de urmat. Nu mult 
ca urmare a inițiativei 
U.T.M., gimnastica de
fost introdusă și în alte unități de 
muncă de pe șantier. Astfel, la secția 
ntontaj 150 de muncitori și tehni
cieni practică în mod sistematic de 
la sfîrșitul lunii mai gimnastica de 
producție.

MIHAI CSONTOS 
student al Institutului 

de cultură fizică

cî t e va
sportive Recolta Slobozia 
Petrești sînt fruntașe în

Asociațiile 
și Neajlovul 
raionul-Găești. Ele au reușit — cu 
sprijinul organizațiilor U.T.M. — să 
strîngă în proporție de sută la sută 
cotizațiile de la membrii U.C.F.S. 
Cu banii rezultați din încasarea coti
zațiilor au fost cumpărate materiale 
și echipament 
corespondent).

sportiv. (Ilie Fețeanu —

★
pentru cucerirea insig- 

bun sportiv din 10" se
Concursurile 

nei „Cel mai 
bucură de o largă popularitate in ra
ionul Tirnăveni. De curind au obținut 
această insignă încă 46 tineri și ti
nere. Printre cei evidențiați cu acest 
prilej 
Guița, 
Sticla 
Maier
șiu — corespondent).

★
Pe mai multe baze sportive din 

orașul Botoșani au avut loc întrece
rile 
tiții 
riilc 
tivii 
află,
xandrina Uscatu (Stăuceni). Ncc.uiai

se află și Paul Szasz, Gh. 
V. Stoica (asociația sportivă 
Tirnăveni), Ion Lăcătuș, Tr. 
(Voința Blaj) ș. a. (Ion llasa-

sportive din cadrul unei compe- 
rezervate tinerilor din gospodă- 
agric.ole colective. Printre spur

care au obținut rezultate bune se 
Teodor Axinte (Cristești), Ale-

MATERIALELOR NEPUBLICATE
sportivă de admirat. De cîtăva vre
me însă, această construcție sportivă 
a fost transformată în magazie. în 
care cooperativa din comună a de
pozitat saci cu ciment, var, butoaie 
cu petrol, cărbuni și alte produse. 
„Cei peste 150 tineri, ne-a scris tov. 
C. Momete, nu mai au posibilitatea 
să practice sportul preferat". Sfatul 
popular al comunei Viștea, căruia i-am 
trimis sezisarea, confirmă justețea 
faptelor arătate în scrisoare. Comi
tetul executiv a luat în același timp 
măsuri ca în cel mai scurt timp po- 
pițăria să fie redată scopului pen
tru care a fost construită.

® „Cei 20.000 spectatori 
urmărit meciul de fotbal din 
B Metalul Titanii — Tarom 
piitat pe stadionul Republicii, au fost 
complet nemulțumiți de arbitrajul ne
satisfăcător prestat de Pttiu Rapa- 
port“, ne scrie cititorul nostru D. Ali- 
hail din București. Federația Romînă 
de Fotbal, căreia ne-am adresat, ne-a 
comunicat următoarele : „Autorul se- 
zisării are dreptate. F.R.F. a analizat 
comportarea arbitrului Rapaport și a 
luat măsurile corespunzătoare. El nu 
a mai fost delegat la jocuri impor
tante timp de o lună".

care au 
categoria 
Buc. dis-

• Răzvan Săvulescu din Moreni ne 
semnala că în cadrul schelei petroli
fere dm localitate exis'.ă o sală de 
sport. De ■ multe ori însă tineretul 
nii-și poate desfășura activitatea, sala 
fiind ocupată cu diferite ședințe, in
structaje, cursuri școlare etc., cti toate 
că pentru acest lucru există o altă 
sală, mult mai spațioasă, dar care 
stă închisă. Cei în drept de la schela 
Moreni ne-au'făcut cunoscut că : „Cer
cetînd cele sezisate am constatat că 
sala clubului „Flacăra II" Moreni, 
destinată sportului, a fost și mai este 
încă folosită în alte scopuri decît cele 
sportive. Din această cauză activita
tea sportivă stagnează. Am luat mă
suri pentru remedierea 
tuații".

acestei si-

Dinu Șarlea și 
Fălticeni, ne-au 
de fotbal dintre echipele

C. 
scris

fordăchescu
că

® 
din 
ciul
Suceava și Foresta 
din Suceava a 
care au 
biiritl Leonida Boțan — lași, 
ția Romînă de Fotbal ne-a 
că autorii șezisării dau dovadă de 
neprincipialitate. Din ancheta între
prinsă, ca și din relatările observa
torului federal, a reieșit că meciul 
s-a disputat în condiții absolut regu
lamentare.

Fălticeni, 
comis unele 

rămas nesancționate

ls me-
Victoria 

echipa 
durități 
de ar- 
Federa- 
răspuns

Botoșănescu (Cristești) etc. (A. Abra- 
movici — coresp.).

★
Cu cîteva zile în urmă a avut loc 

pe stadionul Progresul din Capitală 
deschiderea oficială a Festivalului Ti
neretului din raionul V. I. Lenin. Peste 
1.000 spectatori au asistat la între
ceri de tenis, baschet, volei și fotbal. 
(Nicolae D. Nicolae — corespondent).

★
In asociația sportivă „Voința" fac 

sport peste 350 muncitori și munci
toare de la Fabrica de Sticlă Avrig. 
Marea majoritate a membrilor U.C.F.S. 
sînt cu cotizația la zi. In cadrul aces
tei asociații sportive funcționează sec
țiile de fotbal, șah, tenis de masă, 
turism, schi și 
pescuit sportiv. 
pondent).

secția de vînă'.oarc și 
(Ilie lonescu — cores

★
Reprezentativele asociațiilor sportive 

din orașul. Dorohoi se deplasează cu 
regularitate în comunele din raion 
pentru a susține întîlniri cu echipe 
sătești. Echipa de fotbal a asociației 
„Șoimii" Dorohoi a jucat cu echipa co
munei Vîrful Cimpului întreeînd-o cu 
scorul de 1—0. Intîlnirea de volei 
desfășurată cu aceeași ocazie s-a în
cheiat cu scorul de 3—2 în favoarea 
gazdelor. (M. Grișariu — coresp.).

★
In raionul Turna Severin tinerii 

sportivi muncesc cu entuziasm la rea- 
menajarea prin muncă voluntară a 
bazelor sportive de care dispun aso- . 
ciațiile lor. In comuna Izvorul Anești- 
lor, tinerii din asociația „Unirea" 
și-au amenajat un teren de -fotbal și 
undi de volei, iar tinerii din comuna 
Izvorul Birzii au lucrai cu multă tra
gere de inimă la baza sportivă a co
munei. (Emil Dăescu — corespon
dent).

★
acesta asociația sportivă 
Poligrafic București or-

Și anul
Combinatul 
ganizează tradiționala competiție spor
tivă „Cupa Tipografilor". întrecerile, 
la care vor participa muncitorii din 
întreprinderile poligrafice din Capitală, 
se vor desfășura Ia următoarele pro
be : fotbal (vîrstnici), tenis de masă, 
tir, popice, șah și volei. Competiția

se va încheia la sfîrșitul lunii august. 
(N. Tokacek — corespondent).

A-
La concursurile pentru cucerirea 

insignei „Cel tnai bun sportiv din 10“ 
care se desfășoară la Școala trrdie 
mixtă nr. 2 din Bacău participă peste 
200 elevi. Pînă acum 14 dintre ei au 
reușit să cucerească insigna, dar, fi
rește, numărul I >r se va mări dato
rită faptului că întrecerile se orga
nizează cu regularitate. (A. Aromî- 
nesei — corespondent).

Tr

Aromî-

In raionul Curtea de Argeș
r.dficat da încasare

mai s-au strîns 
de la membrii U.C.F.S. 34.200 lei co
tizații. Acest lucru reprezintă un real 
progres și sînt create toate condi
țiile pentru ea în lunile următoare 
să se aducă la zi situația cotizai 
în toate asociațiile sportive din raion. 
(Emanoil Sterescu — corespondent).

★
Consiliul raional U.C.F.S. Medgidia 

a luat inițiativa organizării unor șe
dințe de instructaj cu președinții aso
ciațiilor sportive și instructorii ob
ștești. Cu această ocazie activiștii ob
ștești au fost ihstruiți asupra modu
lui cum trebuie organizată și con
dusă activitatea sportivă, cum pot fi 
amenajate prin muncă voluntară baze 
sportive etc. (St. Constantin — co
respondent).

tensificat munca de 
zațiilor. Pînă. la 15

s-a in- 
a coti-

★
Sfaturile Populare din comunele 

Vulturești, Pucheni, Dimbovicioara (ra. 
ionul C. Lung-Muscel) sprijină efec
tiv dezvoltarea bazei materiale a aso
ciațiilor sportive. Sfaturile Populare 
din aceste comune au repartizat sume 
variind între 1.000 și 2.500 lei pentru 
dotarea cu echipament a asociațiilor 
sportive și pentru amenajarea 
baze sportive 
coresp.).

simpie.

★
Cislău 
fotbal

unor
(I. Chilibar —

s-au organizat 
și volei la care

In raionul 
campionate de 
au participat 122 echipe din 29 sate, 
întrecerile au angrenat peste 3000 
tineri și tinere din satele raionului 
Cislău. (Alexandru Isac — cores 
pendent).

Activiști d n cadrul consiliilor asociațiilor 
sportive! Organizați cit msi multe competiții 
de mase pentru a asigura în acest fel o vie 

activitate sportivă tineretului din 
patria noastră!



„Este vorba despre un record!“
Ne am obișnuit să întîlnîm în 

ultimii ani în tribunele stadioa
nelor tot mai mulți oameni de 
știință, scriitori, artiști, care 
vibrează alături de ceilalți spec
tatori. Duminică dimineață i-ani 
zărit în tribunele velodromului 
Dinamo pe Ion Lucian, Valy 
Cios, Dinu Iancuiescu, Dem Sa- 
vu și aiți artiști de la teatrul 
„C. Nottara" aplaudînd la „sce
nă deschisă” pe protagoniștii 
concursului. Intuiția gazetă
rească ne-a „spus" că se pune 
ceva la cale în „culisele" velo
dromului. Și... I-am atacat... 
frontal pe actorul Ion Lucian.

—Să fi îndrăgit oare toți ac
torii de la teatrul ,,C. Nottara“ 
ciclismul de pistă ? Sau...

— Nu I-am îndrăgit ca spec
tatori, ci ca sportivi. Vrem să 
devenim campioni I

Am privit uimit Ia interlo
cutorul meu, ca și la Dinu Ian
cuiescu și Dem. Savu, mai ales 
la Dem. Save, solid ca un lialte- 
r 'l| de categoria grea. Am în- 

at să mi-1 imaginez în pos
tură de ...ciclist dar nu reușeam.

— Știți, am încercat eu să le 
spun, profesia de actor... repe
tiții multe... seara pină tireiu 
spectacole... este foarte greu...

— Nu. Nu la asta v-ați gîn- 
dit I Am văzut după felul în 
care ne priveați că socotiți cam 
nepotrivită „înfățișarea" noas
tră cu aceea a unor campioni 
Totuși trebuie să ne acceptați

Jtfari san mici?...
Aceasta întrebare se referă la 

fizicul fotbaliștilor. Care trebuie 
să fie statura fotbalistului ideal? 
Un răspuns competent l-a dat 
nu de mult cronicarul de spe
cialitate al revistei franceze 
„Miroir-Sprint", Franțois The- 
1 -t. El ia atitudine împotriva

•rii care începe să capete 
circulație, anume că fotbalistul 
trebue să fie înalt și solid. 
,,N-avem nevoie de... dulapuri 
în echipele de fotbal" se expri
mă plastic Thebaut. După pă
rerea sa și jucătorii mai mă
runți au loc în echipă, bine în
țeles dacă li se dă pe teren 
funcția corespunzătoare. Ziaris
tul francez consideră că aceștia 
fiind mai moBîli dau un randa
ment deosebit în atac. Dar cel 
mai bine este ■— spune Thebaut 
— ca echipa să aibă jucători 
de ambele tipuri, care pot ast
fel rezolva mai bine problemele 
ivite în joc.

AUREL D O B R I N A Ș, 
CONSTANȚA. — 1) l.aszlo Papp 
s-a accidentat și n-a mai boxat 
in ultimul timp. Printre viitorii 
săi adversari este posibil să fi
gureze și Ray Sugar .Robinson. 
Există un proiect în acest sens, 
meciul urmînd să aibă loc în 
toamna aceasta, Ia Viena, în 
joc fiind titlul mondial la cate
goria mijlocie. — 2) Col mai 
mare stadion din țară — în a- 
farâ de „23 August" și „Repu
blicii" — este stadionul din ora
șul Dv., cu cele 25.000 locuri 
ale sale. V-am dat o informa
ție plăcută, nu e așa ?

DAN MIHAILOV, BRAILA. — 
Memoria nu vă înșeală: după 
etapa a VIII-a din campionatul 
categoriei A la fotbal, Dinamo 
București avea o situație deose- 
tăt de favorabilă în clasament, 
totalizînd 15 puncte, față de 
cele 8 ale Petrolului și 7 ale 
echipei C.C.A. Deci, un avantaj 
teoretic de 3 și respectiv 4 punc
te. In plus, erau mai... sigure 
punctele pe care le avea Dina
mo decit cele pe care trebuiau 
să le realizeze de abia Petrolul 
și C.C.A. Și totuși...

MIHAI CfOBANU, GALAȚI. 
— Dacă un meci de fotbal tre
buie să fie întrerupt din motive 

— mă refer în general la ga
zetari — așa cum arătăm. Dra
gostea noastră pentru sport și 
pentru profesiune ne obligă să 
facem acest efort de a deveni... 
sportivi de performanță. Acum 
unii dintre noi se acomodează 
cu atmosfera...

— Și credeți că veți reuși ?
— Neapărat, preciza Ion Lu

cian. Finalul filmului nos.tru va 
confirma aceasta... Și acum să 
vă pun în temă. Împreună cu 
Virgil Puicea și Aurel Miheles 
am scris scenariul unui film cu 
subiect sportiv intitulat provi
zoriu ,,Este vorba despre un re
cord". Acțiunea se petrece prin
tre sportivii romîni care se pre
gătesc pentru Jocurile Olimpice 
de la Roma. Acest cadru ne va 
permite să redăm într-o suită 
de imagini aspecte din mai 
multe ramuri sportive. Accentul 
va cădea însă pe ciclism. Căci 
maseurul lotului, un băiat tî- 
năr. apreciat de sportivi și an
trenori, se îndrăgostește de o 
baschetbalistă. Cînd își mărtu
risește însă dragostea primește 
un răspuns care-1 pune pe... 
gînduri: „Inima mea — îi spu
ne fata — este ca un record. 
Ea nu poate fi cucerită decit 
de un campion". Și tînărul în
cearcă să devină sportiv de per
formanță...

— Cine va interpreta rolul 
principal ?

— In roiul campionului voi 
apare eu.

— .Alte amănunte?
— Ajung astea. In sport, 

cel mai mare farmec îl au... 
surprizele — nu e așa ?

H. NAUM

„iTiimos aleargă băieții ăștia 1" — pare să spună actorul
Ion Lucian, lingă care se află colegii săi Valy Cios,. Dinu 
Iancuiescu și Dem. Savu. Socotim că nu este nevoie să mai 
indicăm locul unde se află, printre spectatori, cei patru actori. 
Sînt atit de cunoscuți!

de forță majoră — ploaie to
rențială, vijelie, ceață deasă 
etc. — partida nu se rejoacă în 
întregime, ci se reia de la mi
nutul în care s-a produs între
ruperea, socotindu-se. firește, 
valabil, scorul existent în acel 
moment.

CORNEL GAîl.EANU, ORA
ȘUL STALIN. — 1) Cel mai 
mult care s-a apropiat de recor

dul lui Jesse Owens Ia săritura 
in lungime (8,13 m) este cam
pionul olimpic din 1956, Gre
gory Bell, care a reușit o sări
tură de 8,10 m. Specialiștii în
trevăd acum că recordul lui 
Owens ar putea fi doborît, în 
curînd. de tînărul atlet sovietic 
Igor fer Ovanesian (21 ani), 
noul recordman al Europei cu 
performanța de 8,01. — 2) Tara 
noastră participă la turneul o- 
limpic de fotbal. In preliminarii.

2000 de kilometri pe... 
terenurile de fotbal

Am așteptat cu nerăbdare în
toarcerea arbitrului Auhai 
Popa de Ia Ploești, pentru două 
motive: ca să aflăm mai multe 
amănunte despre partida Petro- 
lul-’U.T.A., care consemnase 
cea de a doua cucerire consecu
tivă a titlului de campioană da 
către echipa petroliștilor și pen
tru a-i adresa.,

— Felicitării
— ? I... Ii reamintim arbitrului 

—că după cum ne-o mărturisise 
singur, înainte de meci — în 
duminica trecută avea să se 
împlinească exact un deceniu 
de cînd, pe același stadion, 
„debutantul" Mihai Popa filie
ra începutul primului său. meci 
de categorie superioară : C.F.R. 
Ploești-Concordia, joc de divizia 
B.

... Mihai Popa ne îm
părtășește peripețiile începu
turilor sale de „cavaler al 
fluierului". Aflăm astfel (amă
nunt original) că acest arbitru, 
apreciat astăzi în țară și peste 
hotare, fusese... respins la pri
mul său examen de specialit-'-. 
Și tocmai la proba practică I 
Abia după alte 106 arbitraje de 
linie — în meciuri districtuale 
din campionatul Constanței — 
Mihai Popa a fost promovat la 
centru... Primul său î J im
portant, cel condus acum zr - 
ani la Ploești. n-a avut însă 
darul să fie un bun stimulent 
Proaspătul arbitru a fosi 
„speriat" de renumita galerie 
prahoveană și era cît pe ce 
să... dea bir cu fugiții. Atunci 
a intervenit P. Kroner are — 
întrevăzîndu-i calitățile — 1 a 
determinat să revie pe terenu-. 
rile de fotbal. Acum, cînd -*e  
la activ 16 ’meciuri internațio
nale (la acelea obișnuite nu le 
mai știe numărul) și a alergat 
„în diagonală”' peste 2.000 de 
kilometri pe terenurile de fot- 

noi sîntem în aceeași serie cu 
U.R.S.S. și R.P. Bulgaria. Dru
mul spre Roma este deci destul 
de dificil I — 3) Bazil Marian, 
actualul antrenor al echipei Ra
pid, are 37 ani. Avea mai puțin 
de 17 ani cînd a jucat pentru 
prima oară în echipa națională. 
O... performanță asemănătoare a 
realizat-o și Gică Popescu, an
trenorul echipei G.G.A.: a fost 
selecționat în echipa țării la 
vîrsta de 17 ani. E drept... îm
pliniți 1

TUREL OLTEANU, TIMI
ȘOARA. — 1) Fotbaliștii noștri 
nu s-au întîlnit niciodată cu 
fotbaliștii spanioli, nici în me
ciuri inter-țări, nici în întîlniri 
inter-cluburi. — 2) Cea mai
bună performanță a halterofi
lului sovietic Alexei Medve- 
diev : 505 kgr. Recordul IJ.R.S.S. 
este deținut de lurii Vlasov cit 
514 kgr. Acest record este cu 
1,500 kgr. mai bun decît recor
dul mondial al lui Anderson, 
dar nu îndeplinește condițiile 
pentru a fi omologat ca nou re
cord mondial, întrucît n-a (ost 
realizat într-o competiție la 
care să fi participat minimum 
3 țări.

ION POȘTAȘUL 

bal, Mihai Popa nu regretă că 
a perseverat...

— Dar cum poate fi aprecia
tă distanța pe care o parcurgeți 
în cursul unui meci ? — între
băm interesați de acest amă
nunt statistic.

— Eu am descoperit un sis
tem destul de precis... Am ru
gat-o pe soția mea 
pe cîteva file de 
hirtie toate mișcă
rile mele în teren 
prin finii frînte, a 
căror lungime a- 
proximativă o a- 
preciez după aceea. 
Am constatat ast
fel că într-un meci 
alerg în medie vreo 
6.200 metri...

— O adevărată 
cursă de fond ! 
Faceți antrenament 
pentru aceasta?

— Firește — ne 
asigură arbitru! 
Popa. — Noi ar
bitrii sîntem obli
gați la fiecare în
ceput de sezon sa 
trecem o serie de 
norme de atletism. 
Eu personal fac în 
fiecare joi uni an
trenament de con
diție fizică, exerci
ții de gimnastică 
și alergare.

Mai punem două 
întrebări. Prima :

— Spuneți-ne, cum determi
nați pozițiile de ofsaid ?... Ne 
referim la cele dubioase...

— Foarte simplu. Mă uit în 
special la picioarele jucătorilor 
și nu la poziția corpului, ftsa 
știu exact unde stau... Bineîn
țeles, sistemul nu funcționează 
cînd ambele echipe au jambiere 
de aceeași culoare I

— Dacă ar fi să schimbați 
pentru un moment fluierul de 
arbitru pentru condeiul de gaze
tar și — semnînd o cronică pe 
distanță de... zece ani — ce ju
cători ați remarca ? Firește, 
tot din punctul de vedere al ar
bitrului... Adică exemple de co
rectitudine.

Vrme ale unor întreceri sportive 
de acum 2200 ani...

De peste 130 de ani se des 
fășoarii săpăturile arhelogice în 
raionul Cherson — Tavriccsk, 
din Crimeia, pe malul Mării 
Negre. Aci, se afla cu patru 
secole înaintea erei noastre un 
oraș care a lăsat posterității 
nenumărate construcții în mar
mură, obiecte * de artă, vestigii 
ale unei vechi culturi. Muzeul 
arheologic de stat din Cherson 
deține o colecție din unicate 
extrem de valoroase.

Intr-unui din sălile muzeului 
se află o piesă deosebit de in
teresantă. Eae reprezintă un o- 
riginal „protocol" al unei com
petiții sportive. Un protocol 
care nu încape în buzunar și

Sportul Tn Ghana
In tînărul stat african Ghana care nu de mult s-a eliberat 

de sub jugul colonialismului, sjxtrtul a început să facă parte i 
din preocupările tineretului. Revista SPORT-RF.VIJE, care 
apare în Republica Democrată Germană, se ocupă pe mi spațiu 
destul de mare de tînăra mișcare sportivă din Ghana, arătînd. 
printre altele, că în această țară africană eu o populație de 
oeste 4,5 milioane de locuitori, în urmă cu doi ani nu exista 
nici un fel de activitate sportivă. Astăzi, în școlile dip Ghana 
s-au introdus ore de gimnastica, iar in orașe mari 
?a Accra, capitala țării, și în centrul comercial Kumasi s-au 
:onstruit stadioane moderne. Terenuri simple de fotbal se gă
sesc uneori chiar în comunele situate la marginea junglei.

Sporturile preferate în Ghana sînt fotbalul, boxul și atle
tismul. Competițiile nu au un caracter organizat. Nu există — 
de pilda — un campionat oficial de fotbal. Fotbaliștii gîianezt 
joacă desculți sau în papuci din împletitură de rafie, sînt 
'oarte iuți și după cum remarcă revista germană, au aptitudini 
serioase pentru practicarea fotbalului. Boxerii din Ghana sînt 
rezistenți și au lovituri extrem de puternice. Despre asta s au 
convins și boxerii europeni: Roy Ancrash boxer din Acera a cîș- 
tigat în urină cu cîțiva ani titlul de campion al Marii Britanii 
la categoria pană.

Mișcarea sportivă din Ghana merge pe drumul atirmăru.

— Lista ce'or remarcați ar fi 
cam lungă. Din fericire pentru 
fotbalul nostru și pentru ri, 
arbitrii ! Cred totuși că aș nota 
pe Marinescu de la Petrol ', 
Apolzan, Bone, Petschowski, 
Mercea, Filote, tinerii Fronea 
și Dridea și încă mulți alții pe 
care îi rog să nu se supere că 
nu-i citez pe toți. V-aș ocupa să deser»’.-

O amintire de la finala Turneului de 
tumori U.E.I-.A. (Sofia 6.IV. 1959) In timp 
ce căpitanii echipelor — italianul Eerrario 
(stingă) șt bulgarul Kirilov (dreapta) — 
schimbă fanioanele, arbitrii Al, Popa (stingă) 
și austriacul E. Steiner (pe juriiătale aco
perit ) fac probabil... pronosticuri

tot spațiul de intervin, lotuși, 
chiar cu acest risc, țin să mai 
adaug un nume : Ene I. Fiindcă 
spre deosebire de ceea ce cred 
uneori spectatorii din tribuna, 
eu — care stau mai aproape de 
fază! — pot să declar ferm că 
dinamovisttil practică intr-ide. 
văr un fotbal energic, bărbă
tesc, dar abso'ut Corect...

Iar rioi îi dorim arbitrului 
Mihai Popa să fie mereu în a- 
ceastă... dilemă, de a nu ști pe 
care jucător să-l aleagă mai în- 
tîi ca exemplu de corectitudine)

RADU NEAGOE

nici măcar într-o valiză fiind 
un... fragment dintr-o imensă 
placă de marmură pe care au 
fost săpate numele învingători
lor unor jocuri sportive desfă
șurate. în veacul 11 î.e.n.

Iată ce se poate citi pe pla
că (în traducere) :

„Alergare-Diocl...
Alergare dublă-Diocî..."
In cursa pe distanțe lungi 

(24 stadii — 4.5 km) victoria 
n-a mai fost de partea lui Dioct. 
Învingător a fost Antiloch. A- 
cest locuitor al străvechiului 
llersones a fost probabil un 
sportiv multilateral. In afara 
victoriei sale în alergare nu-

Varietăți
Dilomt. chirurgilor...

Un sportiv celebru a pus de 
curînd mari probleme unor chi
rurgi italieni. Este vorba de co. 
losul Primo Camera, fost cam
pion mondial de l>ox, care a 
fost operat recent la o clinică 
din orașul italian Udine. Pro
blema pe care au avut-o de re
zolvat medicii n-a fost cauzată 
d< boala de care suferă Camera 
ci... de găsirea unei mese de 
operație pe măsura taliei neo
bișnuite a fostului campion 
(2,20 m). In cele din urmă, fo- 
losindu-se două mese de opera
ție puse cap în cap s-a putut 
rezolva această... încurcătură t

Fotbalistice ..
Cu ocazia tîrguliii internațio

nal de mostre de la Leipzig, în 
secția sportivă a pavilionului 
R.D. Germane an fost expuse 
cîteva modele noi de ghete de 
fotbal. Talpa obișnuită a glietei 
este înlocuită cu un material 
plastic de perlon, care-i dă o 
mai “hiare elasticitate si como
ditate.

★
Cercetători din Austria au 

constatat că îrt țara lor fotbalul 
nu mai este cel mai popular 
sport. Sportul cu balonul rotund 
și-a pierdut supremația de 18 
ani I Din numărul total al ace
lora care practică sportul, 49% 
sînt schiori, urmînd în ordine 
înotătorii și anoi fotbaliștii.

ir
Știți cîți fotbaliști legitimați 

figurează îri controalele l-’.LF.A 
ci ? Aproape 9 milioane. Dintre 
aceștia cei mai mulți sînt din 
t I.R.S.S. (1.5 milioane). Ur
mează Anglia și Franța (cu 
cîte peste I milion). Interesante 
sînt și unele surprize De pilda. 
Italia are numai 134.000 fotba
liști legitimați, Spania 40.000. 
Brazilia 100.000.
Tot despre Istoria boxului.-

in muzeul sportiv din Ilonin 
slut adunate aproximativ 700 
publicații despre box editate in 
decursul vremurilor în diferite 
orașe din Italia. Uneia din acesta 
publicații prezintă un interes 
istoric deosebit. Astfel, exis'ă 
texte care pledează în favoarea 
tezei că regulile boxului au fost 
elaborate pentru prima oară in 
Italia și nu in Anglia, cam se 
credea pină acum. Există un ma
nuscris al unui autor uenețian, 
datat din anul 1650, care face o 
descriere amănunțită a acestor 
reguli. Un alt manuscris Vene
tian ne informează despre un 
turneu de box al gondolierilor, 
desfășurat in 1425 

mele îi este trecut printre ’na 
vingătorii pugilatului. Sînt coin 
semnați, de asemenea, cîștigă- 
torii întrecerilor de lupte.

Dedesubtul numelui sportivi
lor se află rămășițele unor ver
suri compuse probabil în cin-’ 
stea unuia dintre cîștigători.

Această piesă deosebit de în, 
teresantă din muzeul de la 
Cherson arată încă o dată că 
sportul se afla în mare cinste 
la antici.

Lipsea stimulentul •
Tenismaaul sudamerican Pau- 

cho Segura, unul dintre cei mai 
vechi „societari" ai Circufai 
Kramer, are în repertoriul său 
următorul „număr": el cere 
unui spectator din tribună o 
bancnotă de 5 dolari, o așea
ză în careu! de serviciu și a»oi 
efectuează 10 lovituri la riuid 
nimerind de fiecare dată exact 
pe biletul de bancă. In caz de 
reușită, Segura își oprește cei 
5 dolari.

La una din recentele side re
prezentații, Segura după ce a- 
șeză bancnota, nimeri numai 9 
mingi în țintă. A zecea o rată...

— Care este explicația eșe
cului? — întrebă spectatorul 
care făcuse pariul. — N-ai mai 
văzut bine bancnota?

— Ba dimpotrivă... — răs
punse ast»l rachetei. — M-atri 
uitat mai atent la ea. Era tal- 
să l.„



dincele mai vizitate de excursioniștii 
fotografie cîteva case de odihnă de la

că gimnastele din Romînia sînt pe lo
cul III în ierarhia mondială".

Intr-adevăr, gimnastele noastre au 
concurat cu multă voință și curaj, 
luînd conducerea chiar de la dificilul 
aparat — bîrna. Deși concurau în 
condiții cu totul neobișnuite (în aer 
liber, nocturnă cu zeci de reflectoare), 
ele au dovedit că sînt capabile să în
vingă greutățile și să obțină rezultate

Cînd crainicul concursului de gim
nastică dintre^echipele feminine ale 
R. P. Rțomîne și R.P.F. Iugoslavia a- 
nunța rezultatul final al întîlnirii, 
adică victoria gimnastelor noastre, a- 
plauzele celor 8000 de spectatori nu 
au încetat, deși echipa pe care au sus
ținut-o a pierdut concursul. Sigur că 
asemenea manifestare de simpatie, 
după succesul repurtat pe stadionul 
Tașmajdan din Belgrad, a umplut de foarte bune care să le aducă și victo- 
bucurie inimile celor 8 gimnaste ro- 
mîne. Gazdele au fost darnice în feli
citări sincere, recunoscînd superiorita
tea echipei noastre. Este semnificativă 
în acest sens, afirmația arbitrului iu
goslav, Irina Ivancevici: „Cei 8000 de 
spectatori din Belgrad și-au putut da 
seama că nu este întîmplător faptul

ria finală. Concursul a fost deschis de 
mezina echipei, Marina Bibire. Concu- 
rînd cu siguranță și curaj la toate a- 
paratele, ca a dovedit că încrederea 
ce i-a fost acordată este pe deplin 
justificată. Anica Kocsis, în revenire 
de formă, a lucrat cu siguranță la 
bîrnă și sol, cu mai multă amplitudine

Păltiniș, una 'dintre stațiunile < 
Sibiu iși așteaptă oaspeții. Iată în , 
Păltiniș.

ț; Bogată activitate
’ Sibiul este unul din orașele în care 
activitatea turistica cunoaște o mare 
dezvoltare. Săptămînal, sute și mii de 
amatori ai drumeției pleacă spre mun
ții din împrejurimi sau în alte locali
tăți, cu ocazia excursiilor organizate 
de. agenția locală O.N.T. „Carpați1.

Ani aflat multe lucruri interesante 
despre activitatea turiștilor d'in Si
biu, stînd dc vorbă cu tov Lazăr 
Stoia șeful agenției O.N.T. „Carpați" 
din oraș: „De la începutul anului au 
fost organizate peste 30 excursii, iar 
in programul nostru mai sînt trecute 
alte 70 — ne-a spus tov. Stoia. Acum, 
o dată cu venirea timpului frumos nu
mărul excursiilor și al excursioniștilor 
va crește și mai mult. Vor avea loc

(Foto O.N.T. Carpați)

turistică la Sibiu

Printre sportivii unei uzine brăilene

Pasionanta 
de volei

se

întrecere a echipelor 
din categoria B 

încheie miine
Mîine se dispută a 

campionatului categoriei B la volei. 
Lupta pentru cucerirea primului loc 
în fiecare serie a fost și este deo
sebit de pasionantă. Așa cum am 
mai arătat,. în prima serie sînt — 
In momentul de față — patru echipe 
cu cîte 21 puncte (Politehnica Orașul 
Stalin, Voința Bacău, Știința Galați 
și Petrolul Ploești), iar în seria 
a Il-a Știința Timișoara și Utilajul 
Petroșani au cîte 22 puncte. Revine 
deci ultimei etape sarcina să defi
nitiveze clasamentul.

Jocuri foarte importante se dispută 
în seria I. Politehnica Orașul 
Stalin întîlnește pe teren propriu for
mația Petrolul Ploești într-un meci 
direct decisiv pentru locul I, în timp 
ce celelalte două competitoare, Știința 
Galați și Voința Bacău, joacă în de
plasare : prima la Suceava cu echipa 
locală Voința (care luptă pentru evi
tarea retrogradării) și a doua la 
Constanța cu Feroviarul. Al patrulea 
joc are loc la ,Craiova: Jiul—Marina 
Constanța.

In seria secundă, Știința Timișoara 
și Utilajul Petroșani au jocuri destul 
de ușoare, pe teren propriu. Știința 
întîlnește pe Dinamo București, iar 
Utilajul pe I C. Arad. Avînd un set- 
averaj mai b::n decît Utilajul, Știința 
poate rămîne în continuare pe primul 
loc. Casa Ofițerilor Timișoara, care 
dă lupta pentru evitarea ultimului loc, 
are un joc greu, întîlnind în depla
sare echipa Șoimii Orașul Dr. Petru 
Groza. La Oradea, echipa locală 
Dinamo va înfrunta pe C.S. Rm. Vîl- 
cea.

excursii la Cheile Tur zii, pe Valea Lo
trului, o excursie pe Dunăre (Galați- 
Sulina), la Arad, Orșova, Băile Der
eu lane, Cluj. Alba tul ia etc. In plus, 
sute de sibieni vizitează săptămînal 
cabanele Bilea-Lac, Bilea-Cascadă, 
Negoiul, Poiana Neamțului. Sîmbăta. 
Podragul, Urlea, Surul etc".

— In ce întreprinderi s-a dezvoltat 
cel mai mult turismul?

— Cercurile turistice de la Balan
ța, MetaJurgica, Elastic, Libertatea. 
Școala medie nr. 2, Grupul Sanitar, 
I.A.S., „7 Noiembrie" pot fi socotite 
fruntașe, fiindcă de aci pleacă săptă
mînal sute și sute de oameni ai mun
cii. Mai puțin sprijin primește turis
mul la Independența, deși este 
una dintre cele mai mari întreprinderi 
din Sibiu. Asociația sportivă și cercul 
turistic nu se preocupă prea mult 
pentru a dezvolta turismul.

Am notat apoi — din nes f ieșitele 
liste de turiști — numele cîtorva mun
citori și muncitoare care luaseră parte 
de curînd la o excursie ce a avut 
ca punct terminus Lacul Bilea. Lăcă
tușul Otto Mîilier și linotipistul Ion 
Petrescu de la „Poligrafia", Elena 
Donceanu și Maria iMarcu de la fa
brica „7 Noiembrie", Ioachini Buda 
de la „Elast'c",• Andrei Moldovan de 
la „Balanța" (ca să-i înșir aici pe toți 
nu mi-ar ajunge nici două coloane de 
ziar) și-au meîntat privirile cu fru
musețile acestui colț din patria noas
tră drajjă.

O dimineață răcoroasă... Bătrînul 
port dunărean s-a trezit, parcă, în a- 
ceastă zi de primăvară niai devreme 
ca orieînd. Coșurile fabricilor și uzi
nelor au început să dea semnalul în
ceperii unei noi zile de muncă. Străzi
le s-au umplut de freamăt. Forfota a 
luat locul liniștii de peste noapte. 
Muncitorii se îndreaptă spre fabrici 
și uzine. Imensele hale care atrag spre 
ele sute de muncitori ne fac să ne ho- 
tărîm... itinerariul. După cîteva minu
te ajungem în fața unei porți impună
toare. Deasupra ei o placă : Întreprin
derea „Laminorul" Brăila.

Intrăm și noi împreună cu mulțimea 
de muncitori. E ora 6,50. In fața unei 
hale, un muncitor între două vîrste 
anunță : „Atențiune, începem !“ In a- 
cest moment începe gimnastica de pro
ducție. Oamenii de vîrste diferite, unii 
deja 
țața 
drul 
luni 
nari

încărunțiți, alții de abia cu mus- 
mijită, execută mișcările din ca 
programului. De aproape două 

de zile 1200 muncitori și funcțio- 
simt binefacerile acestor exerciții

ciației sportive. In afara faptului ca 
numeroși tineri activează în secțiile 
sportive enumerate mai sus, marea 
majoritate a membrilor U.C.F.S. este 
angrenată în campionatele de casă ale 
asociației, care au devenit tradițio
nale.

Cît timp am stat la uzină am avut 
ocazia să cunoaștem mulți muncitori 
care activează intens în secțiile aso
ciației. Despre toți ni s-a spus numai 
vorbe bune. Am aflat astfel că Ion 
Turcu, oare a obținut un frumos succes 
în actualul campionat -republican de ju
niori, depășește zilnic norma cu 20—30 
la sută. Ca Ion Turcu mai sînt și fot
baliștii Constantin Loghin din secția 
„Controlul de calitate" și Tudorel Cina 
de la „Atelierul central".

★

Planurile; de viitor ale asociației 
sportive sînt multe. Iată cîteva : îm
prospătarea. echipei de fotbal, organi
zarea unor concursuri fulger de tir, 
participarea la faza de masă a cetei 
de a IV-a ediții a Sparfachiadei de 
vară.

decît în concursurile din ultima vre
me. Același lucru'se poate , spune și 
despre Elena Dobrovolschi, care a 
plăcut în special la bîrnă și paralele. 
Uta Poreceanu a fost constantă — 
ca de obicei — la toate aparatele. 
Emilia Liță și Ileana Petroșanii, de 
asemenea, s-au prezentat bine, iar cît 
privește pe Sonia lovan și Elena Teo- 
dorescu, acestea și-au confirmat și de 
data aceasta valoarea lor cunoscută.

Elena Teodorescu a cîștigat concur
sul individual compus, cu 38,70 de 
puncte, ceea ce reprezintă o medie 
ridicată de 9,675 puncte, pe aparate. 
Iată și mediile celorlalte concurente; 
Sonia lovan, clasată pe locul II, are 
o medie de 9,387 p; Ileana Petroșanii 
și Emilia Liță 9,350 p; Uta Porecea
nu 9,213 p; Elena Dobrovolschi 9,187 
p ; Anica Kocsis 9,000 p și Marina Bi
bire 8,987 p. Dintre gimnastele iugos
lave, cea mai bună comportare a a- 
vut-o campioana țării, Tereza Kocsis, 
care a realizat o medie de 9,387 
puncte pe aparate. Pentru a le com
para cu rezultatele obținute de gim
nastele noastre, iată; și mediile celor
lalte concurente iugoslave: Liliana 
Medie 9,250 p; Antonia Mukici 9,200 
p; Mirjana Bilici 9,075 p; Vera Măriei 
9,037 p ; Nada Curelei 8,787 p ; Nada 
Feld 8,625 p și Sigulinschi 8,337 p. 
Procentajul mediei generale a prime
lor șase clasate din echipa noastră 
este de 93,75 la sută, față de 91,77 
la .sută, cît au obținut gimnastele iu
goslave, ceea ce dovedește că nivelul 
concursului a fost ridicat, iar echipa 
noastră a avut un adversar dificil.

Trebuie subliniat și faptul că în
treaga presă din Belgrad a adus elo
gii echipei noastre feminine. Tot> 
trebuie să arătăm că gimnastele no- ■ 
tre au lucrat sub posibilitățile lor la 
bîrnă, avînd chiar căderi (Petroșanu, 
lovan). La celelalte aparate însă, 
gimnastele au lucrat mai degajat, cil 
mult elan, dinamism, amplitudine și 
grație.

ILIE 1ONESCU, coresp.

★
R. BOGDAN
corespondent

FRANCISC LOVI,
Secretar general al F.R.G.

GALA DE BOX
Mîine dimineață cu începere de la 

ora 10 asociația sportivă Tehnica Mo
dernă organizează o reuniune amieslă 
de box în grădina ,,Cornt<ustibilul“ din 
str. Ion Vidu nr. 13. Programul cuprin
de 14 întîlniri. Vor box-a, printre aPii, 
Mihai Dumitru, Dincă Ni'colae, Slin 
Constantin, Zamfirescu Constantin, C o- 
codeică Sergiu, Mire-a Marin, Eftimiu 
Alexandru, 
ciu] dintre 
bei m$n.

Marin,
„Cap de afiș“ este me 

Iile Gheorghe gi Oscar Sil-

DINAMO 
TROLUL

ORAȘJL STALIN — PE- 
PLOEȘTI 24—17 (15—8)

LA HANDBAL
ȘTALIN 12 (prin telefon). —'

Dinamo Orașul
— ..Li J —2 

presărat cu numeroase'faze spectaculoase 
— de Petrolul Ploești cu scorul de 

'•26—17 (13—8). • înaintarea dinamoviștilor 
;a fost în mare vervă,, spre deosebire 
’de apărare, care a fost uneori pene- 
vtrabilă. A arbitrat corect V. Pelencian 
<Euc.).

C- GRUIA — coresp.

orașul i; ___ '
Intr-un meci restant din cadrul campio
natului categoriei A, Einauio Oralul 
Stalin a dispus — la capătul unui joc

de Petrolul- Ploești

Un pasionat al fotbalului, pe care 
l-am întîlnit la secția laminor, ne-a 
spus: „Laminoriștii și toți ceilalți 
muncitori ai uzinei iubesc sportul". 
Adevărul acestor cuvinte l-am înțeles 
stînd de vorbă cu fotbaliștii (a căror 
echipă reprezintă culorile uzinei în se
ria a Il-a a categoriei C), atleții, 
boxerii,, voleibaliștii și, bineînțeles, și 
cu tov. Gh. Șerban, președintele aso-

Pentru îmbunătățirea activității sportive 
in regiunea Cluj

Reorganizarea mișcării de cultură 
fizică și sport, ca urmare a Hotărîrii 
Partidului și Guvernului din 2 iulie 
1957 a făcut ca și în regiunea Cluj să

INGRID WACHTER A STABILIT UN NOU RECORD Șl LA 400 m. LIBER
• A 5-a etapă în campionatul de polo categoria A și prima la 

,B" • Mîine pe lacurile Herăstrău ți Floreasca „Travelsarea Lacurilor”
rezultate ale concursului: 
100 rn. liber: Blajec (C.C.A.) 

1500 m. liber: St. lonescu 
19:39,6; FETE: 100 m. liber: 

Iurciuc 
spate :

»i
A devenit parcă o regulă ca fiecare 

sezon să consacre — în sportul na- 
tației — cel puțin o „speranță"... A- 
n.ul acesta a venit rîndul înotătoarei 
Ingrid Wăchter.

Tînara reprezentantă a asociației 
Știința a început asaltul recordurilor 
cu proba de 1500 m liber. Ne aflam în 
ziua de 16 mai, la primul concurs des
fășurat în bazin descoperit. Au urmat 
la intervale regu'.ate (săptămînal) alte 
concursuri și alte... recorduri, după, 
cum urmează: 23 mai : recordul pe 
800 m liber ; 30 mai: corecordmană, 
împreună cu Sanda Iordan, la recor
dul probei 400 m mixt individual. S-a 
intercalat apoi o singură săptămînă 
de pauză competițională și iat-o joi 
după-amiază, din nou, pe Ingrid 
Wăchter împreună cu ceilalți înotători 
fruntași la startul primului concurs 
cupTinzînd probe pe distanțe clasice. 
Evoluția ei în proba de 400 m. liber 
a fost încununată de succes. Ac<de 
cronometrelor s-au oprit la timpul de 
5:36,5 — nou record republican de se
nioare și de junioare cat. I și a Il-a. 
La prima ei cursă, în anul acesta, pe 
400. m. liber, Ingrid Wăchter a 
o bună rezistență în regim de 
Iată, spre edificare, timpurile 
termediare :

100
200
300
400
Fără să însemne 

țării, performanța, cea mai bună a con
cursului (desfășurat joi după-amiază 
la ștrandul Tineretului și dotat cu 
„Gupa de Vară") aparține-maestrului 
sportului Mihai Mitrofan. El a înotat 
distanța de 2C0 m. bras în timpul 
de 2:43,6 — o performanță de valoare 
europeană. Anul trecut, în aceeași pe
rioadă, Mitrofan nu reușise, în această 
probă, decît (impui de 2:45,4.y Iată Ițiț

arătat 
viteză, 
ei in-

ni. 
m. 
ni 
m.

1:20,0 — 1:20,0
2:48,0 —
4:15,0 —
5:36,5 —

1:28,0
1:27,0
1:21,5
un nou record al

șî alte 
BĂIEȚI: 
1:00,5;
(C.C.A.) 
Vasilica
100 m. 
(C.C.A.) 1:23,3.
revenit echipei C.C.A. cu 149 p.

• Campionatul categoriei A de polo
pe apă programează pentru mîine o 
etapă (a V-a) cu numai două me
ciuri. La Cluj, echipa studenților din 
localitate va întîlni pe Industria Linii 
din Timișoara, ' ”
dispută meciul C.S. Tg. Mureș—C.S. 
Oradea.

• In acest sfîrșit de săptămînă 
înotătorii bucreșteni vor avea la dis
poziție un program competițional deo
sebit de bogat. Astfel, astăzi începe 
în Capitală și în întreaga țară, con- 
cairsul de natație prin corespondență 

.organizat de federația de specialitate.

(Dinamo) 1:12,6; 
Henriette Țincoca 
„Cupa de Vară" a

iar la Tg. Mureș se

Despre această frumoasă inițiativă a 
federației de natație, care marchează 
începutul sezonului conipetițio'nai în 
aer liber, am mai amintit și într-unul 
din numerele noastre trecute.
• Duminică, începe întrecerea echi

pelor de polo care activează în ca
drul categoriei B. Jocurile dintre echi
pele bucureștene vor avea loc la 
Ștrandul Tineretului (începîrid de la 
ora 9) după următorul program : 
S.S.E.I.—Constructorul; Recolta—Vo
ința; Cetatea Bucur—Clubul Sportiv 
Șoolar; Rapid—S.S.E.II.

• Tot duminică, înotătorii din Ca
pitală se vor alinia la startul tradi
ționalei curse „Traversarea lacurilor". 
Primele vor lua startul junioarele (ora 
17—Ștrandul ICAB nr. I de la lacul 
Floreasca). Le. vor urma după un sfert 
de oră, juniorii și senioarele care por
nesc de pe ecluza de la lacul Herăs
trău. La ora 17.30, de la- debarcaderul 
1CAB — Iacul Herăstrău, 
plecarea seniorii.

se înregistreze o serie de însemnate 
succese, mai ales în direcția sporirii 
numărului asociațiilor sportive și a 
membrilor acestora, a dezvoltării pe 
bază de masă a unor sporturi ca at’" 
tismul, voleiul, baschetul, tirul, trî 
tenisul de masă și altele, a asigurării ba
zei materiale și a creșterii numărului 
activiștilor voluntari. Așa de pildă, în 
momentul de față numărul asociațiilor 
sportive s-a ridicat la peste 600 (485 
în mediul sătesc) iar numărul membri
lor U.C.F.S. a trecut de 155.000. Pes
te <3000 activiști obștești muncesc cu 
dragoste și competență în co..du-area 
asociațiilor sportive, în comisiile ra
ionale și regionale pe ramuri de sport 
etc. La realizarea acestor succese, un 
important rol 1-ait avut organele de 
partid care au îndrumat și ajutat 
în permanență organizarea și dezvol
tarea activității sportive, luînd mă
suri concrete de îmbunătățire a mun
cii organizatorice

Cu toate aceste succese, s-a cons
tatat că activitatea sportivă nu se 
dezvoltă totuși în raport cu cerințele 
și posibilitățile regiunii Cluj. Așa de 
pildă, putem aminti că baza materială 
nu s-a dezvoltat peste tot în măsură 
suficientă. Mai sînt încă asociații 
sportive în comunele și satele regiu
nii, care nu dispun nici măcar de un 
teren de fotbal sau volei (satele Bi- 
că at. Călățele, Morlaca din raionul 
Huedin, Poiana Blenchi, Ciubăncuța, 
Magrilești din raionul Dej, Salva, Llva 
Mică, Mintiu și Romuli din raionul 
Năsătid. Milaș, Riciu, Cămăraș și Jaca 
din raionul Sărmaș). De asemenea, 
prea puțini membri ai U.C.F.S. din a- 
ceastă regiune sînt angrenați în prac
ticarea unor sporturi.

Existența acestor lipsuri se datoreș- 
te în mare măsură unor activiști ai 
consiliilor raionale U.C.F.S., care nu 
au privit cu simț de răspundere sar
cinile ce le reveneau, practicînd un stil 
de muncă birocratic. Față de această 
situație, consiliul regional U.C.F.S. 
Cluj a trecut la înlăturarea acestora, 
care s-au dovedit necorespunzători să 
conducă activitatea sportivă din raion.

Consiliului regional U.C.F.S. Cluj 
îi revine datoria de a instrui temei
nic pe noii activiști sportivi din ra
ioanele respective pentru a fi evitate, 
pe viitor, astfel de greșe'i

AL. MOMETE și S. KEZDI
corespondenți



CELE DOUA FINALISTE...
Pentru a cincia oară în decurs de 15 

ani o echipă de categorie B se califică 
în finala Clipei. După Flacăra Mediaș 
în 1951, Metalul Reșița în 1954, Pro
gresul Oradea în 1955 și Metalul Cîm- 
pia Turzii în 1956, iată și reprezentan
tul centrului muncitoresc Baia Mare 
— Clubul Sportiv Muncitoresc — în 
luptă pentru Cupă, în compania unui 
adversar de categorie A, Dinamo Bu
curești. Vor reedita fotbaliștii mn Baia 
Mare isprava reșițeriilor ? își va în
scrie Dinamo București pentru prima 
dată numele pe tabloul cîștigătorilor 
Cupei ? Iată întrebări la care ne va 
răspunde finala de mîine de pe stadio
nul „23 August".

Pînă atunci, să vă prezentăm pe 
cei doi finaliști. Și, bineînțeles, vom 
începe cu echipa din Baia Mare, orașul 
care a dat fotbalului nostru numeroși 
jucători de valoare.

SPERANȚELE BAIMARENILOR

Oaspeții — sosiți ieri în Capitală —• 
sînt cunoscuți din campionatul catego
riei B, seria 1 — unde ocupă un loc. 
modesi: 10, la cinci puncte distanță

din Baia Mare. La Oradea, Orașul 
Stalin și Arad publicul a susținut e- 
chipa noastră pentru jocul frumos 
practicat".

Caracteristicile principale ale jocului 
băimărenilor sînt: viteza, deschiderile 
pe aripi, trasul la poartă des și pu
ternic. Formația, omogenă, își bazează 
acțiunile pe cei doi mijlocași și .pe 
Vlad 1, fostul jucător al Progresului 
Oradea. Dintre jucători mai sînt 'ti- 
noscuți Sulyok (a marcat 4 goluri în 
actuala ediție a Cupei, fiind al doile i 
în clasamentul golgeterilor, după 
Szakacs 1 care u înscris 5 goluri), 
Horzsa (fost la Dinamo Bacău).

In actualul campionat, C.S.M. B ’i 
Mare a folosit următorul lot: Vlad II 
Solomon (29 ani, preparator chimist), 
Fejes loan (29 ani, sudor electric), 
Mălăieru Victor (27 ani, strungar), 
Gergely I Iosif (23, mecanic auto), 
Vasilescu Dumitru (25, strungar în 
fier), Feher Adalbert (35, contabil), 
Gergely II Vasile (17, strungar, ucenic 
anui II), Sulyok Elemer (24, bobina
te:), Horzsa Paul (22, tehnician mi
ner), Moldovan Victor (31, zidar), 
Vlad I Vasile (29, tîmplar m.'delor),

manțe frumoase, printre care: 2—2 cu 
U.T.A., 5—3 și 2—0 cu Știința Cluj, 
2—2 și 2—0 cu Ste'agul roșu, 2—2 cu 
Știința Timișoara, 3—3 și 5—3 cu 
Jiul, 2—2, 0—0, 2—1 și 4—4 cu Di
namo Bacău etc. Un amănunt inte
resant : în februarie 1958 a jucat cu 
Dinamo București un joc de pregătire 
și a cîștigat cu 3—2 (3—1).

In Cupă, C.S.M. a reușit rezultatele: 
5—1 cu Stăruința Sighet, 4—0 cu n;- 
namo Săsar, 3—1 cu Voința Oradea, 
2—0 cu Știința Cluj, 1—0 cu Petrolul 
și 2—1 cu Progresul.

DESPRE DINAMO BUCUREȘTI

A;
A,

Campioana R.P.R*  pe anul
1958*59:  Petrolul Ploești

VLAD I (C.S.M. Baia Mare)

MIINE LA AUGUST"

ENE I (Dinamo București)

Motroc 2 T și 8 J; Al. 
4
7
1
a

B și 6 T; Nunweiller 
T; Szakacs // 5 T; V.
B, 1 T și 7 J ; Nicușor
J; Varga 11 J; Erie l

Echipă arhicunoscută, nu-i vom adă
uga la cartea sa de vizită decît nu
mele jucătorilor săi i-ternaționali: 
Uțu 1 B, 3 T și 1 J; Cosma 3 B și 
4 T; Popa 3 A, 1 T; Călinoiu 20 A; 
Panait 1 
Vasile 3
3 A, 2 B și 
Anghel 4 A, 
8 A, 4 B și 
10 A și 3 B ; Biikbssy 1 B, 6 T și
2 J; Szbkd 11 A; Szakacs I 1 B ■ 
Suru 12 A și 5 B ; Semene seu 2 B și 
8 T. Ceilalți jucători (Dragomir, Val
ean și Kdszegy) n-au fost selecționați 
(literele A, B, T 
pele naționale A, 
niori).

Cum a aiuns
cu Rat. 4. Cîmpina, 1—0 cu U.T.A.,’ 
cu C.C.A. și 5—3 cu Rapid. a.

și J reprezintă echi- 
B, de tineret și ju-

Dinamo în finală ?

1

Petrolul Ploeșh (antrenori: I. Oană și FI. Fătu) a cucerit pentru 
a doua oară consecutiv campionatul republican și va reprezenta țara 
din nou în „Cupa Campionilor Europeni".

In picioare, de la stingă la dreapta: Florea Fătu, antrenor secund, 
Fronea, Pahonțu (de 4 cri selecționat în echipa națională A, de 7 ori 
în B și de 7 ori în reprezentativa de tineret), Marinescu (de 2 ori în 
echipa națională B), medicul echipei, Neacșu I (de 10 ori în echipa A), 
Topșa (de 2 ori la B), Ilie Oană, antrenor principal.

In genunchi, de la stingă la dreapta: Zaharia (o dată la A și de 
2 ori la B). Constantinescu, Sfetcu (de 6 ori la juniori), Dridea (de 2 
ori la juniori), Tabarcea (o dată la tineret și de 2 ori la juniori) și 
Babone (o dată la B).

In cursul campionatului, Petrolul a mai folosit următorii jucători: 
portarul Roman, Neacșu II (de 9 ori fa juniori), Bădulescu, Marin Mar
cel, Voica și Botescu (o dată la juniori).

Faza finală a Cupei R.P.R. ediția 1958-59

(oraș), amical
Mare, finala Cupei

Ora 15: Lotul de tineret R.P.R.—Dinamo I 
Ora 16.45: Dinamo București — C.S.M. Baia

R.P.R
DINAMO: Uțu •— Popa, Călinoiu, Panait — Al. Vasile, Nunweiller® 

— V. Anghel, Varga, Ene I, Szakacs. I, Kdszegy, k ' «
C.S.M. BAIA MARE: Vlad II (fejes) — Mălăieru, Gergely I, Va- S 

silescu — Gergely HI, Feher — Sulyok, Horzsa, Drăgan, Vlad I, Rusu. ®

Drăgan Ernest (22, turnător), Isac 
Ioan (24, avocat), Rusa- Vichentie (23, 
funcționar), Ionescu Const: (25, strun
gar în fier), Incze Șiefon (17, elev) și 
Czompa loan (23, mecanic auto).

Joi, băimărenii au susținut un meci 
de antrenament în compania selecțio
nate. Sighet, de care au dispus cu 
8—0 (4—0) prin punctele marcate de 
Drăgan (2), Vlad I (3), Ionescu (2) 
și Horzsa.

Echipa are la activ cîteva perfor-

de lidernl C.F.R. Arad. Totuși, fina 
Cupei nu-i... sperie. Dimpotrivă, îi am
biționează. Dorința lor, speranțele Ier 
le-a exprimat antrenorul lor, Woron- 
kowski: „Echipa noastră joacă pentru 

~'ina dată un meci oficial in Cap - 
țării. Dorini să dovedim la Bucu

rești că practicăm un fotbal bun. că 
alta este valoarea formației noastre 
decit aceea pe care ar vrea s-o arate 
locul ocupat în campionat. Și sperăm 
că vom reprezenta cu cinste pc minerii

Ultima etapă iu categoria C

CiF.R.PAȘCANI...... 
TEXTILA BOTOȘANI... 
PETROLUL M0INESTI.. 
DINAMO BACAU.................
TEXTILA SF.GHE0RGHE 
PROGRESUL BUCUREȘTI
C.F.R.TIMISOARA.... 
STIINTA TIMISOARA.. 
VOINȚA ORADEA..............
C.S.M.BAIA MARE.... 
C.F.R. CLUJ....................
STIINTA CLUJ.................
CARPATI SINAIA............
PETROLUL PL0ESTT... 
STIINTA GALATI..... 
LOC.FILARET BUC....

I RAF.4 CÎMPINA............
;DINAMO BUCU RES TI.. 
■A.M.E.F.A. ARAQ...
!U.T.A. ARAD.......
UNIREA FOCSANI.... 
C.C.A. BUCUREȘTI... 
ARIESUL TURDA..............
ST.ROȘU OR.STALIN.. 
METALUL T.IRG0VISTE. 
RAPID BUCUREȘTI.... 
MARINA CONSTANTA... 
FARUL CONSTANTA.... 
AURUL BRAD......................
JIUL PETROȘANI............
MINERUL ANIN0ASA... 
JIUL CRAIOVA.'..............

! 
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DINAMO

PROGRESUL

C.F.R

C.S.M.B.M.3-1

STIINTA

PETROLUL

STIINTA

DINAMO

U.T.A

C.C.A

ST.ROȘU
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FARUL

AURUL

4-2

3-0

2-1
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3-2 ]

a-x)
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2-2,0-01

MINERUL 1-0)

DINAMO 4-1

PROGRESUL 2-0

C.S.M. B.M. 2-0,

PETROLUL

DINAMO

C*  C. A,

RAPID

AURUL

3-0

1-0

3-1

3-2

2-1

PROGRESUL 2-1

C.S.M.B.M.1-r

DINAMO

RAPID

>C.S.M.B.M. 2-1

t

3-

3-0 /

DINAMO 5-3

Întrecerile celor 60 
categoria C iau sfîrșit

de echipe din 
mîine. Ultimei 

etape îi revine sarcina să decidă e- 
chipele cîștigătoare din trei serii: pri‘ 
ma, a doua și a șasea. Din acest punct 
de vedere, importante sînt meciurile: 
C.F.R. Pașcani — C.S. Piatra Neamț 
și Textila Botoșani — Sp. Muncito
resc Rădăuți în seria întîi, Victoria 
Buzău — S.N.M. Constanța în seria 
a doua. Metalul Oțelul Roșu — Șan-

(b l I.
Jocuri importante mîine la „B"

Campionatul categoriei B progra
mează mîine antepenultima sa etapă 
(a 24-a). Dacă în seria a doua lucru
rile sînt oarecum mai clare (Tarom 
are două puncte avans asupra e- 
chipei Metalul Titanii și asupra

Tr. Severin 
a șasea. In

tierul Govora și Drubeta
— U.M. Cugir în seria 
celelalte trei serii cîștigătorii sînt cu
noscuți: Știința București (fost C.S.U.), 
Chimia Făgăraș și Rapid Cluj.

La 21 iunie va începe barajul, mai 
precis turneul de calificare al echipe
lor cîștigătoare de serii, pentru a de
semna cele patru echipe care vor pro
mova la „B“.

S ir II R ii
Unirii lași), în schimb în prima serie 
continuă cea mai pasionantă întrecere 
din cîte a cunoscut această competi
ție. Lider este CER Arad (28 puncte), 
dar el este îndeaproape urmărit de: 
C.S.M. Reșița (27), Minerul Lupeni 
(27), Gaz Metan- Mediaș (26), C.S. 
Tg. Mureș (26). Nici echipele clasate 
pe locurile, 6' și 7 mi sînt lipsite de 
șanse în această bătălie pentru lo
cul întîi (C.F.R. Timișoara și Corvi- 
nul Hunedoara au cîte 25 puncte). 
Oricare dintre aceste echipe poate a- 
junge pe primul loc.-

Mîine au Joc cîteva jocuri foarte 
importante pentru primul loc. Dintre 
ele se detașează: Minerul Lupeni — 
AMEFA Arad, C.S. A. Sibiu — C.S.M. 
Reșița, C.F.R. Timișoara — C.S. Tg. 
Mureș și C.F.R. Arad — Știința Cra
iova. In cealaltă serie (unde Tarom 
nu joacă, rjteciul cu Gloria Bistrița 
fiind aniînat), cele mai interesante 
partide MM: Metalul Titanii — Poia
na Cîmpina și Flacăra Moreni — 
Unirea Iași,

FINALA CUPEI R. M.: DINAMO BUCUREȘTI-C. S. M. BAIA MARE
(Urmare din jrag. 1) 

din țară au dovedit cu prisosință i- 
ceasta. Condițiile optime de dezvol
tare create de partid și guvern miș
cării sportive din țara noastră în anii 
puterii populare au asigurat Cupei 
posibilitatea sa devină una din cele

Lotul de tineret se pregătește 
pentru jocul cu Suedia

(portari), Grea- 
Cojocaru, Mure- 

Emil, Fronea, 
Ivansuc, Mate- 

... Ene II,\ Raksi, 
Ciripoi (înaintași).

La 28 iunie, cum se știe, echipa de 
tineret a R.P. Romine va juca la Fa
lun (în Suedia) cu reprezentativa 
suedeză. In vederea acestui meci, to
tul își începe mîine pregătirile, sus- 
țiriînd Un joc de verificare c:t formația 
orășenească Dinamo 1 (stadionul „23 
August", ora 15). Săptămîna viitoare, 
lotul va disputa alte două meciuri 
(la 18 și 25 iunie). Lotul a fost astfel 
alcătuit: Todor, Uțu 
vu, Nedelcu, Motroc, 
șan (fundași), Petru 
Tabarcea (mijlocași), 
ianu, Varga, Dridea, 
Crăiniceanu și Ci 
Antrenor: C. Teașcă.

• Jocul Știința București—Metalul 
Tîrgoviște (cat. C) se dispută azi 
după amiază pe terenul C.A.M. (ora 
17). Tot azi are loc la Oradea și par
tida Voința Oradea — Rapid Cluj 
(cat. C).

0 Intîlnirea C.F.R. Cluj—Dinamo 
Săsar, programată duminică, va avea 
loc joi 18 iunie.

0 Joi la Cîmpina meci amical: Po
iana—Progresul București 1-0 (1-0). 
A marcat Bonta? (min. 12). 

mai importante competiții sportive 
din Republica noastră, competiție care 
— prin caracterul ei — face legătura 
între fotbalul de masă și fotbalul de 
performanță, înlesnind schimbul de 
experiență între echipele de categorie 
inferioară și cele de categorie supe
rioară. Participarea la Cupă a devenit 
o cinste, iar cucerirea trofeului pus în 
joc constituie astăzi un tit'u de glo
rie. Drumul succesului este deschis 
fiecărei echipe, iar surorizele nu sîrit 

. excluse. Dimpotrivă. Nu puține ău 
fost echipele de categorie inferioară 
care au ajuns pînă în faze'e superioa
re ale Cupei. Ba una dintre ele. Me
talul Reșița și-a și înscris numelg pe 
tabloul de onoare al cîștigătorilor. 
Iar miine, o altă echipă de categorie
B, Clubul Sportiv Muncitoresc Baia 
Mare își va măsura forțele și va în
cerca să obțină victoria în finală în 
întrecere cu o formație consacrată, 
de categorie A, Dinamo București.,

Cîștigătorii în ultimii 15 ani
In ajunul finalei, să reamintim cî- 

teva fapte importante din istoria a- 
cestei populare întreceri.

Cîștigători: l.T.A. Arad (1947—48),
C. S.C.A. București (1948—49), C.C.A. 
București (1950), C.C.A. București 
(1951),’ C.C.A. București (1952), 
U.T.A. Arad (1952—53),'Metalul Re
șița (1953—54), C.C.A. București 
(1954—55), Progresul Oradea (1955— 
56), Știința Timișoara (1956—58).

0 Ediția cea mai ... lungă : a 20-a. 
A început în 1956 și s-a terminat Jn 
1958 (prin trecerea de la sezonul pri- 
măvară-toamnă la sezonul toam.ijă- 
primăvară).

0 De 12 ori Cupa a rămas în Bucu
rești, (de 3 ori la Timișoara, de 2 
ori la Arad și cîte o dată ia Tr. Seve
rin, Reșița și Oradea).
Ce trebuie să știm despre fi ?

In caz de egalitate după 90 de mi
nute de joc, meciul va fi prelungit 
cu două reprize a 15 minute. Drcă și 
după prelungiri rezultatul va rămîne 
egal, atunci finala se va rejuca, pînă 
la desemnarea unui cîștigător.

PREȚUL
2,50



Campionatele de juniori au fost 
amînate

Biroul Federației de atletism luînd 
în discuție datele prevăzute pentru 
desfășurarea întrecerilor finale ale 
campionatelor republicane de juniori 
și junioare (26, 27 și 28 iunie) și ți- 
nîiid seamă că în această perioadă 
multi dintre participant se vor găsi 
angrenați in examenele dc maturitate, 
iar pe de altă parte că aceste între
ceri succed la numai o săptămînă 
campionatelor republicane școlare, a 
hotărît ainînarea campionatelor de ju
niori.

In felul acesta campionatele de ju
niori se vor desfășura în sezonul de 
toamnă, la o dată care va fi comuni
cată ulterior.

Etapa a ll-a a campionatului 
Capitalei

Astăzi și mîine se vor desfășura pe 
Stadionul Republicii întrecerile din 
cadrul celei de a ll-a etape a campio
natului de atletism pe echipe al ora
șului București. Cu această ocazie vor

Mîine în Capitală un important concur 
de juniori la tenis de masă

Asa cum s-a mai anunțat, mîine 
dimineață cu începere de la ora 8,30 
sala de sport din str. Mendeleev 
nr. 34 va găzdui un concurs de tenis 
de masă deschis tuturor tinerilor și 
tinerelor din Capitală care n-au îm-, 
plinit încă 18 ani. Socotim ca bineve
nita această inițiativă, deși cam tîr-j 
zic. a comisiei de specialitate a ora
șului București de a organiza compe
tiții deschise pentru juniori. Este cu
noscut doar faptul că 
ceri au un important 
rirea de noi elemente 
aceea am dori ca și 
organizate concursuri
Dar competiția de mîine prezintă unț 
plus de interes pentru că ea va con- 
stitui un prim prilej de verificare! 
(va mai fi organizat uni concurs la. 
20-21 iunie) a acelor jucători și ju
cătoare din București care vor parti
cipa-în probele individuale ale „Cri-" 
teriului european" care va avea loc, 
la Constanța la jumătatea lunii vii
toare. De aceea este necesar ca la| 
întrecerile de duminică dimineața. să 
ia parte un număr cît mai mare dej 
juniori și junioare. Deci asociațiile și

De la I.E.B.S
Pentru reglementarea accesului po-1 

sesorilor de permise de intrare la ma-i 
nifeștațiile sportive din orașul Bucu
rești, se face cunoscut căi începînd dc« 
duminică 14 iunie a.c., permisele’ 
U.C.F.S. au valabilitate după cum ur-l 
mează :

a. — albastre și roșii în piele, laj 
manifestațiile sportive de crice ca-' 
tegorie, pe stadioane și în săli, înț 
sectoarele rezervate ;

b. — albastre în dermațin (gene-l
rale), [a toate manifestațiile sportive, 
de orice categorie, pe sta'dioane și îti 
săli, la tribuna l-a (la stadionul 23 
August în sectoarele 1 și 46, la sta-' 
difmul Republicii în‘loji) ; i

c. — albastre în dermațin ale mem
brilor birourilor federațiilor la toartei 
manifestațiile sportive de orice ca
tegorie, pe stadioane la tribuna I-a 
(la stadionul 23 August în sectoarele 
1 și 46, la stadionul Republicii în 
loji), iar în săli numai la sportul res
pectiv ;

d. — gri în dermațin, la toate ma
nifestațiile sportive de orice catego
rie, pe stadioane și în săli, numai la 
sportul respectiv ;

e. — verzi în dermațin, pentru zia
riști, la toate manifestațiile spQrtive 
deportee categorie, pe -stadioane și în 
săli. la sectorul rezervat ziariștilor. în 
limita locurilor stabilite pentru fie
care publicație. Restul posesorilor de 
permise verzi au acces Ia tribuna l-a 
(la stadionul 23 August în sectoarele 
1 și 46, la stadionul Republicii în 
loji) :

f. — maron în dermațin, ale mem
brilor comisiilor pe ramuri de sport 
ale U.C.F.S. oraș București, au acces 
la toate manifestațiile sportive de 
toate categoriile numai la sportul 
respectiv ;

g. — arbitrii și antrenorii au acces 
la toate manifestațiile sportive pe 
stadioane și în săli numai la sportul 
respectiv.

Se atrage atenția că de la data de 
25.V1 a.c. carnetele de antrenori și 
arbitri din București, care nu poartă 
stampila 
bilitatea.

Pentru 
naționale 
ciaie 

triunghiulară își pierd vala-

manilestațiile sportive inter- 
se vor da comunicate sne-

avea loc următoarele întîlniri: I. — 
Metalul — Constructorul — G.C.A.; 
II. — Rapid — Recolta — Știința ; 
HI. — Progresul — Voința—Dinamo.

iolanda Balaș e in (armă
înaintea plecării spre Varșovia, 

unde, așa cum am anunțat, va parti
cipa la un mare concurs internațional, 
maestra emerită a sportului Iolanda 
Balaș ne-a declarat următoarele : „Mă 
simt într-o îormă destul de bună, care 
să-mi permită să pot realiza pe sta
dionul „A X-a aniversare" un rezultat 
bun. In cadrul turneului pe care l-am 
făcut în R.P. Chineză am sărit de 
patru ori 1,80 m. In special, în cadrul 
ultimului concurs, 
cut cu mult peste 
1,80 m. Tovarășii 
mau că am avut 
deasupra. îmi pare foarte rău că n-am 
putut realiza acolo un nou record 
mondial. Cred însă că lucrul acesta îl 
voi putea îndeplini în concursul din 
capitala R.P. Polone".

la Șanhai, am fre- 
ștacheta ridicată la 
mei de echipă afir- 
cel puțin 5—6 cm

cluburile sportive care încă nu s-au 
înscris la 
facă acest
Mendeleev nr. 34, la sala de sport.

acest concurs mai pot să 
lucru azi toată ziua în str.

asemenea între-' 
rol în descope-i 
talentate și de 

pe viitor să iie| 
pentru tineret.

mașini sportive Jin Ploești

ȘTEFAN IONESCO 
fotoreportaj trimis în cadrul concursului 
.Pentru cea tnai bună corespondență!").

la competițiile sportive care-i interesau.
de masă, iubitorii baschetului au mers la terenul 
III pentru a asista la partida dintre

rtigbi se

Salgotarjan—Honved este 
icărui rezultat, mai ales

AZI
IN CAPITALA

NATAȚIE: Ștrandul Tineretului, 
de la ora 16,30: etapa 1 a concursu
lui prin corespondență.

POLO : Ștrandul Tineretului, de la 
ora 17,30: meciuri din cadrul cam
pionatului de juniori.

ATLETISM: Stadionul Repub'icii : 
de la ora 17 : etapa a Il-a a campio
natului Capitalei.

FOTBAL: Teren C.A.M., ora 17: 
Știința București—Metalul Tîrgoviște 
(cat. C)

MÎINE
IN CAPITALA

POLO: Ștrandul Tineretului, de la 
ora 9: meciuri din cadrul campiona
tului categoriei B (S.S.E.I.—Construc
torul București; Recolta Buc.—Voința 
Buc j Cetatea Bucur—Clubul Sportiv 
Școlar Buc. i Rapid Buc.—S.S.E. 11).

ATLETISM: Stadionul Republicii, 
de la ora 9,30: etapa a 11-a a campio
natului Capitalei.

TENIS DE MASA: Sala de sport

E plăcut pe motocicletă, dar să respectăm 
legile de circulație ••••

Zilele calde și însorite de vară te 
îndeamnă să petreci la sfîrșit de săp
tămînă cîteva ore în mijlocul naturii, 
să te odihnești și să reîncepi apoi 
cu forțe proaspete munca. Zeci de mii 
de oameni ai muncii, de toate vîrs- 
tele, pasionați ai execursiilor, pleacă 
în ziiele lor libere spre munte, în lo
curile pitorești ale minunatei noastre 
patrii. Trenuri speciale și autobuze 
transportă cu regularitate pe acești 
pasionați ai drumeției în mijlocul natu
rii spre inima Bucegilor, spre Feleac, 
Retezat, Cheile Bicazului, pe litoralul 
mării sau în Deltă.

Un mijloc deosebit de plăcut și tot
odată practic pentru execursii este și 
motocicleta, care devine un impor
tant vehicul de transport pentru 
oamenii muncii. Șoselele patriei noa
stre sînt împînzite de motocicliști. Și 
lucrul acesta ne bucură. Motociclis- 
rnul este un sport sănătos și util. El 
dezvoltă reflexele, calitățile morale și 
de voință, rezistența și îndemînarea.

Trebuie să spunem că cei mai mulți 
dintre motocicliști sînt pătrunși de 
importanța respectării regulilor de 
circulație care îi apără pe ei și pe 
pietoni de accidente — mai mult sau 
mai puțin grave.

Norii plumburii care amenințau
■'ceea nu i-au împiedicat pe amatorii de sport din Ploești (din spate, 
să asiste

înainte
frustului
lavorită Petrolul Ploești și Sănătatea Roșiorii de 
grafia de sus), disputată în cadrul categoriei B 
de formația locală cu 57—46 (30—19).

După ora prînzului toți amatorii de 
îndreptau spre stadionul Petrolul. Acolo au asistat la un joc Stățenească, veghem la buna deslășu- 
pasionant de rugbi (fotografia de jos) în care petroliștii (intrare a transporturilor auto-moto, evi- 
tricoufi cu dungi) au obținut o victorie dificilă cu 5--~oJLăm accidentele și păzim viața tova- 
(0-D) în față formației Unirea Brăila. trașilor noștri. Nu ne îndoim că mo-

/tocichștn vor fi un exemplu in acea
stă privință.

Maior GH. ȘTEFANEASA 
din serviciul circulației D.M.O.

Din partea pietonilor se cere mai 
.multă atenție la traversarea străzilor 

. sau a șoselelor. Pe de altă parte, pie- 
cclitpa lor țtonii trebuie să fie ajutoare prețioase 

Vede (foto-/ale organelor de miliție la identifica
și cîștigată Jrca contravenienților sau a acelora 

'care provoacă accidente.
I Respeetînd legile circulației, ne în
deplinim o importantă îndatorire ce-

din str. Mendeleev Nr. 34, de la ora 
8,30, concurs de juniori.

BOX: Grădina Combustibilul (Str. 
Ion Vidu Nr. 13), de la ora 10: gală 
organizată de asociația sportiva Teh
nica Modernă.

FOTBAt : Stadionul 23 August, 
ora 15 : Lotul de tineret—Dinamo 1 
(oraș București); ora 16,45: Dinamo 
București—C.S.M. Baia Mare (finala 
Cupei R.P.R.); Teren Dudești, ora 
10,30: Metalul Titanii—Poiana Cîm- 
pina (cat. B.).

RUGBI: Stadionul Parcul Copilului, 
ora 9: C.F.R. Grivița Roșie—Dinamo 
(A); teren Constructorul, ora 11,30: 
Constructorul—Metalul M.I.G. I, (A); 
teren Progresul, ora 17: Progresul— 
C.C.A. (A); Stadionul Tineretului,ora 
9: Sirena—Arhitectura (B); ora 17,30: 
Știința București—Dinamo Mii-ja (B).

HOCHEI PE IARBA: Stadionul 23 
August, teren III: ora 8,30: Voința 
București — Viitorul Săvinești j ora 
10: Victoria București — Politehnica 
Or. Stalin; ora 11,30: C.S.A. VI — 
Dinamo Craiova.

>N TARA
RUGBI : Timișoara : Știința—Con

structorul Bîrlad (A) amînat la o 
dată care se va anunța ulterior; Cluj: 
Știința—C.S.M.S. Iași (A).

kilometrică de pe șos. Buc.-Pitești etc. 
De altfel, D.M.O. a luat măsuri dras
tice împotriva acestor contravenienți, 
suspendînd pe trei luni carnetul de 
conducere al lui C. Silvestru, ridieîn- 
du-i trei taloane lui Gh. Tută etc.
Numeroase propuneri și-au găsit 

rezolvarea
In consfătuirea care a avut loc s-au 

discutat probleme importante și s-au 
făcut multe propuneri utile. Nume
roase din sugestiile vorbitorilor au 
fost luate în considerare de Direcția 
Miliției Capitalei. O serie de propu
neri și-au și găsit rezolvarea, altele 
sînt încă în studiu. Așa de pildă s-a 
ținut un instructaj cu milițienii de 
circulație, atrăgîndu-li-se atenția să 
aprecieze cu mai multă obiectivitate 
viteza. D.M.C. a cerut Sfatului Popu
lar al Capitalei să ia măsurile nece
sare pentru aprovizionarea magazine
lor de specialitate cu piese auto-moto 
și becuri necesare vehiculelor, precum 
și repararea unor străzi cu pavajul 
deteriorat. La cererea motocicliștilor 
D.M.C. a apreciat să deschidă sub 
titlu de experiență circulația pentru 
motociclete pe Bd. 6 Martie și Repu
blicii cu începere de la 15 iunie.

Cîteva recomandări utile
După cum se vede, propunerile juste 

venite din mase au fost analizate, a- 
cordîndu-li-se importanța cuvenită. 
Rărnîne însă ca motocicliștii să res
pecte dispozițiile în vigoare, să nu 

'consume nici o picătură de alcool 
(înainte de a urca pe motocicletă, să 
evite vitezele excesive, depășirea în 
Icurbă și la intersecții, să respecte 
prioritatea de dreapta și să nu poarte 

să se scuture în duminica Sdiscuții în timpul mersului cu persoao

Pedepse exemplare pentru 
contravenient

Nu de mult, din inițiativa Direcției 
Miliției Capitalei a avut loc o consfă
tuire între organele de miliție și con
ducătorii motocicletelor din Capitală. 
In referatul expus de D.M.G. au fost 
citate o serie de accidente, cauzate de 
nerespectarea regulilor de circulație. 
Din vina unor conducători de motoci
clete au fost înregistrate unele acci
dente neplăcute. Motivele principale ? 
consumul de alcool și viteza excesivă. 
Gheoghe Ionescu, domiciliat în str. 
Col. Iacobini nr. 42, după ce a con
sumat o însemnată cantitate de al
cool, a circulat cu viteză excesivă pe 
șos. Domnești, lovind un autobuz. 
Conducătorul 'motocicletei 77.966 B., C. 
Silvestru a condus motocicleta în sta
re de ebrietate, iar Gh. Tută și Cos- 
tică Cireașă s-au accidentat din ace
lași motiv.

Ara văzut de multe ori o serie de 
motocicliști — inconștienți de riscurile 
vitezei exagerate — care circulă pe stră
zile și bulevardele Capitalei cu viteză 
ilegală, transformînd partea carosabi
lă a șoselelor în... piste de concurs și 
acrobații. Din aceste motive Ștefan 
Zamfirescu a tamponat un autobuz la 
intersecția bul. Nicolae Bălcescu cu 
C. A. Rosetti, Sorin Sanoru s-a acci
dentat grav pe șos. București-Ploești, 
Victor Lepădat a intrat într-o bornă

lata-ne în ziua închiderii concursu
lui Pronosport nr. 24. Participant 
trebuie să-și depună astăzi buletinele 
după ce bineînțeles au analizat șan
sele echipelor cuprinse în program.

Programul acestui concurs este do
minat de finala Cupei R.P.R., care 
opune lui Dinamo București una din
tre cele mai în formă echipe ale noas
tre în momentul de față, pe marea re
velație a actualei ediții a competiției, 
C.S.M. Baia Mare. Jocul se anunță 
interesant pentru că pe de o parte 
dinamoviștii vor firește să evite... re
editarea finalei ediției 1954, iar pe de 
alta băitnarenii țin cu tot dinadinsul 
să termine, printr-o performanță re
marcabilă șirul de victorii din Cupă.

Foarte echilibrate sînt și meciurile 
de categoria B. Antrenorul Pali (Mi
nerul Lupeni) este de părere câ, dată 
fiind valoarea sensibil egală a echi
pelor ce luptă pentru titlu în seria I, 
ocupanta locului I va fi decisă de gol
averaj. Prin aceasță prizmă întîlnirije 
C.S.A. Sibiu—C.S.M. Reșița, Minerul 
Lupefti—A.M.E.F.A. și C.S. Oradea— 
Gaz Metan Mediaș sînt echilibrate, 
fiecare puțind oferi surprize,

Cît privește cele patru jocuri ale 
seriei a ll-a prevăzute în program, 
ele stau fie sub semnul luptei pentru 
evitarea retrogradării (Unirea Iași— 
Praliova Ploești, Flacăra Moreni—U- 
nirea Focșani), fie sub acela al sprin
tului pentru un loc de frunte (Unirea 
Iași—Prahova Ploești) fie numai sub 
acela al unei lupte directe în clasa
ment (Dinamo Galați — Rulmentul 
Bîrlad).

Partidele din campionatul maghiar 
angajează direct echipele clasate pe 
primul loc. Astfel, jocul Vasas (locul 
II)—Csepel (locul I) este așteptat cu 
o nerăbdare foarte mare. Este posibil 
ca fundașul Kisutsky (Vasas) să nu 
joace, ceea ce reprezintă un serios 
handicap pentru echipa lui. Meciul 
Ferencvaros—Ujpest a căpătat o im
portanță deosebită datorită faptul i 
că, după toate probabilitățile, echipa 
clasată pe locul IV va fi a doua re
prezentantă a R.P. Ungare în Cupa 
Europei Centrale. Portarul Geller 
(M.T.K.) a fost înlocuit cu Bartfai 
pentru întîlnirea Gyor—M.T.K. în care 

handicap pentru echipa lui.

aceasta din urmă are neapărat nev«_._ 
de 2 puncte dacă vrea să mai con
teze în lupta pentru titlu. In sfîrșit 
întîlnirea F 
deschisă oricărui 
că halful Kotasz, om de bază al echi
pei budapestane, a devenit indispo-: 
nibil.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 25, ETAPA DIN 

21 IUNIE 1959
1. Minerul Lupeni—C.S.M. Baia Mare 
ILCorvinul Huned.—C.F.R. Arad
III. A.M.E.F.A.—C.F.R. Timi^ara

IV. Știința Craiova—C.S. Tg. Mureș
V. Tract. Or. Stalin—Gaz Metan Mediaș

VI. C.S.M. Iași—TAROM
VII. Victoria Suceava—Met. Titanii
VIII. 'Unirea Focșani—Prahova Ploești
IX. Csepel—Ferencvaros
X. Honved—Tatabanya
XI. B.V.S.C.—Diosgyor

XII. Szombathely—Vasas
PREMII PENTRU SPECTATORII 

FINALEI CUPEI; R.P.R.
I.S. Loto-Pronosport oferă premii 

spectatorilor la finala Cupei R.P.R. 
de mîine, de pe' stadionul 23 August. 
Pentru spectatorii care vor fi găsiți 
pe locurile lor vor fi distribuite urmă
toarele premii: una bicicletă „Car- 
pați", una carpetă de lină, 2*/ z metri 
stofă rochie, 7 ceasornice deșteptă
toare.

Pentru spectatorii găsiți pe locurile 
lor și care au asupra lor buletine Pro
nosport pe numele lor ,se distribuie 
următoarele premii : un aparat de radio 
„Balada", un ceasornic de mină, un al
bum de piele pentru fotografii, 7 
mingi de fotbal.

Premiile 
nr. 23:

Categoria 
15.508 lei.

Categoria 
2.215 lei.

Categoria 
514 lei.

Categoria
120 lei.

Se reportează: 250.000 lei Ia cate
goria 1.

77.541 lei la categoria ll-a.
Rubrică redactată de l. S. Loto- 

Pronosport,

concursului Pronoexpres

lila: 5 variante a cîte

IV-a: 35 variante a cîte

V-a: 226 variante a cîte

Vl-a :964 variante a cîte



După primul concurs de verificare

Popicarii fruntași
„Nu ne așteptam ca toți jucătorii 

și jucătoarele invitate la primul con
curs de verificare in vederea dublei 
intilniri cu reprezentativele R.P. Un
gare să obțină rezultate valoroase 
— ne-a spus tovarășul Ladislau Szocs 
secretarul Federației romîne de popice. 
Aceasta din două motive: la Orașul 
Stalin am chemat popicari tineri, 
mttlți dintre ei la primul concurs de 
o asemenea importanță; apoi, de la 
acest prim trial au lipsit o serie de 
sportivi fruntași care fac parte din 
echipele calificate in finala campio
natului republican. Sperăm însă că 
popicarii c'onsacrați prezenți pe arena 
jVtetrom vor evolua la valoarea 
lor reală. Dar numai Carol Zombori, 
Cristu Vînătoru, Vasile Rașovan, Ana 
Felsegy și Ilona Nagy au avut o 
comportare onorabilă* 1.

Intr-adevăr, cercetînd foile de arbi
traj am constatat că maestrul spor
tului Alexandru Andrei, Francisc Mi- 
cola. Ion Dragomirescu, campionul 
mondial Ion Micoroiu și Margareta 
Kelcmen au realizat procentaje care 
denotă o scădere de formă. Motiva
rea lor că arena ar fi grea nu pre
zintă nici un temei deoarece în ace
leași condiții au concurat și popicarii 
evidențiati mai sus, dar care datorită 
seriozității cu care se pregătesc au 
reușit să întreacă adversari expe
rimentați. Cauza rezultatelor nesatis
făcătoare ale sportivilor experimentați 
o constituie după părerea noastră su
perficialitatea cit care au privit acest 
roncurs. Din discuțiile purtate cu 
«necialiștri care au asistat la întrece
rile de la Orașul Stalin a reieșit 
chiar că unii dintre ei n-an vrut să 
realizeze scoruri superioare pentru ca 
să nu-și „strice" firul ascendent al 

vului graf:c de performanțe cerut 
o, forul de specialitate. Această con
cepție greșită a unora dintre popicarii 
noștri fruntași poate atrage după sine 
pericolul unor rezultate proaste în în- 
tîlnirile internaționale din acest an.

Și acum cîteva cuvinte despre ele
mentele tinere. Jn general, acestea au 
corespuns așteptărilor. Pe prim plan

Pentru o mai mare dicadtate a liniilor de treisferturi

nu au corespuns
se situează Cristu Vînătoru și Carol 
Zombori care au dovedit o mare pre
cizie în lansarea bilei și o bună pre
gătire fizică. Au mai lăsat o impre
sie frumoasă: loan Ilieș, Francisc 
Sasz, Geta Spiroiti, Maria Constan
tin și Viorica Măstan. Procentajele 
unora dintre tinerii popicari ar fi 
putut fi inai mari, dacă aceștia nu ar 
fi fost stăpîniți de o exagerată emo
tivitate.

Iată primi trei clasați: BĂIEȚI: 1. 
Carol Zombo-i 885 p.d.; 2. Cristu Vî
nătoru 848; 3. Vasile Rașovan 832; 
FETE: 1. Ana Felsegy 410; 2. Ilona 
Gagy 392; 3. Sidonia Jilovan 387.

TR. 1OANIȚESCU
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Concursul de caiac-canoe de Ia Snagov
Au fost trecute norme

Zilele trecute, pe iacul Snagov s-a 
desfășurat un important concurs de 
caiac-canoe — organizat din inițiativa 
Federației de Sporturi Nautice.

Cele 54 de echipaje prezente 1a 
start au făcut ca acest concurs să. 
se bucure de un frumos succes atit 
în ceea ce privește numărul pârtiei- 
panților, cît și rezultatele obținute. O 
contribuție la reușita acestei compe
tiții au adus-o cluburile C.C.A., Di
namo, Progresul, Rapid, Voința și 
Recolta.

Cu prilejul acestor întreceri, o se
rie de sportivi au reușit să obțină și 

'normele olimpice intermediare pe anul 
1959, ceea ce — la început de sezon 
— este un fapl deosebit de îmbucură
tor. Astfel, rezultate valoroase au rea
lizat Valentin Azizoaie (Dinamo) la 
canoe 1—1.000:4’46 (norma 4’54), e- 
chipajul militar la caiac 4—1.000 
(format din Vișevan, Stratulat, Ni
coară, Antoniu) care a obținut 3’25“4 
(norma 3’27).

Rînduri despre Mihail Tal
Cunoscuta lucrare a lui Kotov și Ju. 

dooici „Școala șahistă sovietica" cu
prinde printre numeroasele și intere
santele sale capitole biografiile tutu
ror marilor maeștri și ale celor mai 
valoroși maeștri ai șahului sovietic. 
A doua ediție a acestei lucrări a a- 
părut in 1955. Ei bine, cu patru ani 
in urmă, Mihail Tal nu figura pe ta
bla de materii a cărții... Omisiune ? 
Nici de cum. Șahisiul care avea să 
producă o veritabilă senzație in lu
mea „sportului minții" nu-și făcuse în
că intrarea în familia consacraților, 
deși numele său începuse să apară în 
reviste, împreună cu cîteva partide din 
care talentul, imaginația, temeritatea 
iți atrăgeau atenția imediat.

In patru ani Tal avea să străbată

olimpice intermediare
Iată rezultatele probelor: canoe

2—10.000 m: Qozlov — Grigore 
(C.C.A.) 49’28“; caiac 1—10.000 m: 
Mihai Stavăr (C.C.A.) 47’45"; caiac 
2—10.000 m: Artimov — Conțolenco 
(C.C.A.) 42’24; caiac 4—10.000: Vișe
van Stratulat Nicoară, Antoniu 
(C.C.A.) 37’37"5 ; caiac 1—500 m băr
bați: Stavăr (C.C.A.) 2’05”l: caiac 
2—500 m. bărbați : Mercurian — 
Barbu (Rapid) 1’51”; caiac 1—500 m 
fete: Ana Budu — Coveianu (C.C.A.) 
2'27“5; canoe 2—1.000 m: Jurcă — 
Tarara (C.C.A.) 4’38’’6; caiac 1 —1.000 
m bărbați: Stavăr (C.C.A.) 4’26” 1;
caiac 2—500 m fete: Maria Navasart 
— Victoria Vișevan (C.C.A.) 2:’1P’:9; 
canoe 1 — 1000 m: V. Azizoaie (Di
namo) 4'46“; caiac 4—1000 m: Vișe
van, Stratulat, Nicoară, Antoniu 
(C.C.A.) 3’25”4; caiac 2—1000 tn: 
Andrei — Ivanov (Dinamo) 3’55”8.

CORNEL RADUȚ 

un drum uriaș, par curgi nd rand 
treptele clasificării șahiste: maestru 
al U.R.S.S...maestru internațional... 
mare maestru internațional... candidat 
la titlul suprem...

Biografia șahistă a lui Mihail Tal 
începe în 1947 cind an copil în vîrstă 
de 11 ani, negricios și foarte firav, 
cu ochii vii și inteligenți, s-a prezen. 
tat la Palatul Pionierilor din Riga în 
secția de șah. De la primele sale evo
luții în fața tablei, antrenorului nu 
i-a putut trece neobservat talentul 

acestui copil. Partidele sale conțineau 
combinații uimitoare pentru virsta au
torului lor.

Pe atunci Tal știa numai să atace. 
Deseori insă, în fața jucătorilor expe

rimentați, ofensivele sale vertiginoase 
nu reușeau să treacă peste apărarea 
adversarului. Tal cîștiga partide fru
moase dar și pierdea multe. O dată 
cu anii el își apropie teoria, studiază 
tehnica și tactica dar — spre cinstea 
sa — rătnîne același făcător de atac, 
același iubitor al combinațiilor strălu
cite.

In 1953 Mihail Tal devine campion 
al R.S.S. Letone. La campionatul 
ll.R.S.S. pe echipe, jucind la masa a 
doua, el obține cel mai bun rezultat 
individual, la egalitate cu Kasparian, 
iar un an mai tîrziu, la campionatul 
unional de juniori, ocupă locul II 
după Spasski. 1955 a fost anul de în
ceput al consacrării lui Tal. Tinărul 
maestru cîștigă semifinala de la Riga 

a campionatului U.R.S.S. lăsind în 
urmă jucători ca Boleslavski, Korci- 
noi, Furman, Ilivițki, Borisenko. El 
ia parte la finală, și debutează promi
țător, ocupind locul 5—7 cu 7']2 p. 
din 17 posibile, după Taimanov, Aver
bach, Spasski (1 ll/2 p.) și Korcinoi 
(11 p.) înaintea lui Boleslavski, Polu- 
gaevski, Holmov, Toluș. Anul următor 
Tal joacă din nou în finală și reu
șește să ocupe primul loc intr-un tur
neu de o forță excepțională. Intr-ade
văr, in afară de Botvinik concursul 
a reunit pe cei mai valoroși șahiști 
sovietici. Printre învinșii campionului 
s.au numărat atunci Keres, Bronstein, 
Toluș, Petrosian, Taimanov și alții.

Ediția a XXV-a a campionatului u- 
nional a fost și mai dificilă. Dacă cu 
un an in urmă Tal, oarecum necu
noscut, scăpase atenției fruntașilor, 
de data aceasta „toți ochii" erau a- 
țintiți asupra sa. Asta nu l-a împiedi
cat să reediteze succesul, adăugind 
listei învinșilor săi alte nume de mare 
rezonanță cum ar fi Averbach, Spass
ki, Gheller, Kotov, Furman. In fruntea 
echipei U.R.S.S. Tal devine campion 
mondial universitar, capătă dreptul 
de a juca la turneul interzonal de la 
Portoroj. Concursul acesta prilejuiește 
un nou. succes lui Mihail Tal. El ocu
pă primul loc, conducind de la început 
piuă la sfirșit turneul, croind o serie 
de minunate partide. Victoriile sale in 
fața lui Panrio, Larsen, Szabo, Filin 
țin de domeniul unor realizări șahiste 
artistice.

Tal n-a putut obține perfornțaijta 
unică de a fi cucerit pentru a treia 
oară consecutiv titlul de camoio'i, al 
U.R.S.S. Anul acesta turneul desfășu
rat la Tbilisi a dat cîștig de cauză 
Iui Petrosian, iar Tal a împărțit cu 
Spasski locurile .2—3. Două înfringeri 
la codașii clasamentului l-au lipsit de 
titlu. Dar jocul său a fost Strălucit. 
Iar confirmarea marii sale forțe a ve
nit curlnd in tur item jubiliar de la 
Ziirich. pe care l-a ciștigat in luptă 
cu unii dintre cei mai buni șahiști ai 
lumii.

Se apropie turneul .candidaților la 
titlul mondial. O competiție atit de 
dificilă și atit de lungă (fiecare par
ticipant va susține 28 de partide) se 
pretează greu la pronosticuri. Dar, de 
pe acum, un nume circulă cu insis
tență în cercurile șahiste. Cei mai 
multi „văd" p:: Mihail Tal ca viitor 
adversar al lui Botvinik...

VALERIU CHIOSE

aripii, lăsîn- 
mare:

— să-și demarce partenerul -rin 
schimbarea direcției, după ce au atras 
asupra lor adversarul acestuia ;

— să facă diverse încrucișări 
aripa sau între ei.

— să trimită mingea 
du-i acesteia un culoar

cu

acordate învingătorilor, 
— de cele mai multe -ri 
confuze, cu multe lo- 

liit'a de marmde, 
de nive’ul teh- 

Pentru a cîști- 
maselor de spșc-..

Jocul „deschis", cu atacuri variate, 
la care participă liniile de treisferturi, 
este ceea ce place mai mult spectato
rilor me iurilor de rugbi.

Atacurile liniilor de treisferturi însă, 
ca și jocul „deschis", au devenit în 
ultimul timp f arte rare. Meciurile au 
C“nătat caracterul unor dispute acer- 

■entru cîșțigarea celor 3 puncte în 
clasament 
fiind ast'el 
— închise,
vitiiri de picior în 
ncținindu-se seama 
nic al jocului, 
ga, simpatia 
tatofi, trebuie să lei oferim jocuri de 
o factură tehnică ridicată, cu Cît mai 
multe atacuri ale liniilor de treisfer
turi. E necesar, deci, sa ' acbrdan. o 
mai mare atenție pregătirii acestor 
linii, deficitare în ultimul timp.

Urmărind jocurile de campionat 
poate trage concluzia că liniile 
treisferturi ale echipelor noastre 
ționează mult prea lateral, de unde 
rezu’tă atacuri sterile.

Pentru a realiza o mai mare efica
citate a liniilor de treisferturi trebuie 
ca în procesul de instruire, antrenorii 
să imprime jucătorilor noștri și în 
special mijlocașului la deschidere — 
pentru că el este conducătorul a 
tor ’.inii — concepția asupra atacului 
dr ?pt.

Intr-adevăr, mijlocașul la deschide
re, ca și ceilalți jucători, trebuie să 
aibă poziția corpului orient tă în per
manență spre locul de unde vin. . a- 
Ionul. Această poziție îi dă posibili
tatea de a avea direcția de alergare 
spre linia de țintă a adversarului și 
nu spre liniile.de margine (. 
șit se întîmplă de obicei).

Ce se realizează astfel? Se oprește 
cursa jucătorului liniei a In-a adver- 

venit să stopeze atacul sau să-l 
în linia de margine. In felul 
rezolvarea atacului 
normal, ceilalți parteneri 
față doar adversarii directi.

Poziția inițială a liniei de treisfer
turi va fi aceea de „atac", dar ea se 
va schimba mereu în raport cu situa
ția creată. De exemplu: la o grămadă 
ordonată, mijlocașul la deschidere ob- 
servlndj că,' după introducerea balonu-

lui, acesta va fi. câștigat de adversar, 
va schimba poziția inițială a liniei de 
treisferturi, în timp ce mingea este încă 
în grămadă, adueîndu-șî treisferturile 
în apropierea „liniei avantajului" și 
ocupînd astfel o poziție de apărare. 
Am ținut să precizez acest lucru pen
tru că la echipele noastre se observă 
tendința greșită de a avea poziții di
ferite în atac și în apărare.

Credem că instruiți într-o astfel de 
concepție (îmbinată cu o bună tehni
că individuală) și bine pregătiți din 
punct de vedere fizic, rugbiștii din li
niile de treisferturi vor putea imprima 
atacului mai 
taeiilozitate.

umilă eficacitate și spec-

maestru]
D. IONESCU

al sportului, antrenor

Jfc.

Pregătirile echipei K. P. Ungare
celei de a XVII-a Olimpiade 
pe stadionul din Roma să fi fost 

mpică. Nici nu-j de mirare. Recordul 
ta la sportul cu balonul rotund a făcut 
în capitala Italiei să-și măsoare

/■" ifrecerde de fotbal ale 
vor începe cu mult inainte ca 
aprinsă tradiționala flacără oii 

înscrieri înregistrat de data aceasrie
necesare meciuri preliminare, astfel ca 
forțele in turneul final doar 16 echipe.

Problema alcătuirii lotului olimnic 
maghiar constituie o preocupare prin
cipală a federației de fotbal din R. P. 
Ungară. Din cine va fi compusă echi
pa olimpică, cum se va p'egăti și care 
silit condițiile jieutru obținerea unor re- , 
zultate valoroase ■— iată cîteva. între
bări la care ne răspunde selecționerul

sc 
de 
ac

gre-

„Afaceri de

decurge
a-

se, 
împingă 
acesta, 
în mod 
vînd în

O astfel de orientare a atacului dă 
posibilitate centrilor:

I.ista victimelor boxului profesior.'st 
este dureros de lungă. Sportul care în 
condițiile orînduirii capitaliste și-a pier
dut de mult noțiunea de „nobila art ~“, 
dă anual zeci de morți in ring și ne- 
numărați schilozi. Una dintre cele mai 
mari tragedii ale boxului profesionist 
contemporan o constituie cazurile tot 
mai dese de orbire, înregistrate in 
rindul profesioniștilor ringului.

Sînt mai multe cauzele care-i duc 
la pierderea vederii pe boxerii din oc
cident. Greutatea mai mică a mănuși
lor face ca loviturile să fie mult —ai 
dure. De asemenea, lungimea excesivă 
a meciurilor (10, 12 ran 15 reprize) 
epuizează pb boxeri, iar desele k.o.-uri 
și traumatisme repetate la cap pro
voacă grave nevrite optice, soldate de 
cele mai multe ori cu pierderea vederii.

Semnificativă din acest punct de 
vedere a fost intilnirea dintre Dcve 
Moore și Hogan Kid Basset/, contînd 
pentru titlul de campion mondial la 
categoria semiușoară. După nouă runde 
Basset/, evident slăbit, nu mai putea 
face față loviturilor pe care Moore le 
aplica metodic și calculat în ochi. El 
continua să se apere mai mult instinc
tiv. Intr-o pauză Bassetj a spus secun
dului său:

„Nu mai văd nimic, nici ring, nici 
adversar, nici arbitru. Nu oct mai 
m-'f"

Meciul a continuat, insă, și Moore a

pe urma ochilor răniți" 
fost declarat învingător la nuncte. Dur, 
vederea lui Basset/ a suferit și e foarte 
puțin probabil că tratamentul se va 
dovedi eficace.

In ultima vreme cazurile de orbire 
în rindul boxerilor profesioniști au tie- 
venit și mai dese. Irlandezul Peter 
Keanen, fost campion al Angliei la ca
tegoria muscă, a părăsit ringul a- 
proape fără vedere, după ce suferise 
cea de a 60-a rănire în regiunea ochi
lor. Greul Bruce Woodcok, de asemenea 
fost campion al Angliei, a orbit la

Qy

un

ochi. Actualul campion la aceeași ca
tegorie, Henry Cooper, are v.c.lrea 
mult slăbită, iar fratele său geamă t, 
Hm. a suportat recent o complicată 
operație, vederea fiindu-i parțial sal
vată, dar cu multă greutate. Ca să 
nu amintim tragicul caz al francezu
lui Nollet, orb complet în urma lovitu
rilor primite pe ring. Dar lista aceasta 
este firește cu mult mai lungă...

In numărul pe mai al cunoscutei 
reviste engleze „Worlds Sports" a i- 
părut un articol semnat de comentato
rul sportiv al ziarului „F.wening Stan
dard!" George Whiting, intitulai suges
tiv „Maceri de pe urma ochilor răiliți".

„Rare ori asistam Ia un meci de box

’in— scrie Whiting — în care turul
sportivi să părăsească nebandajat ves
tiarul". ' e

Boxul profesionist în care adversarii 
se lovesc cu capul, cu mănușa des
chisă peste ochi, cu coatele și picioarele 
chiar, acest „box" seamănă tot mai 
mult cu catch, cu o bătaie sîngeroasă, 
cu orice dar numai cu o întrecere snor- 
tivă nu".

„Cine este vinovat pentru aceasta ?“
— se întreabă ziaristul englez. „Arbi
trii poartă o mare răspundere. Am vă
zut nu o dată că ei se miilțti eau cu 
un avertisment sau... amenințau cu de
getul la încălcări ale regulamentului 
pentru care singura soluție era desca
lificarea imediată”.

Dar oare numai arbitrii sînt vinovați 
de accidentele din ring? Autorul nu 
merge mai adine cu analiza sa. In 
schimb, el trage următoarea oncluzie: 
„Cred că, cu toate eforturile, trauma
tismele boxerilor vor. continua și vor 
deveni chiar mai dese..."

Evident că dacă ar fi fost vorba 
numai de arbitri, autorul articolului nu 
avea motive să fie atit de pesimid. 
Adevurații vinovați sint alții: antre
prenorii și managerii veroși, cărora a- 
facerile de pe urma ochilor răniți le 
aduc beneficii uriașe. Dar aceștia sînt 
prea puternici și nu se gîndesc să re
nunțe la nici o afacere. Oriclt ar fi de 
murdară...

unic al reprezentativei maghiare LA- 
JOS BAROTI.

„Lotul olimpic maghiar va fi alcă
tuit numai din jucători tineri. In 
toamna acestui an echipa olimpică 
maghiară ua figura sub. denumirea de 
reprezentativa B. In formație vor in
tra și unii fotbaliști carp au depășit 
23 de ani dar în nici un caz jucători 
care au evoluat în turneul final al 
campionatului mondial de fotbal. Ne
am oprit deocamdată asupra a 25 jucă
tori. Lotul va putea,fi firește comple
tat cu fotbaliști care se vor afirma 
între timp".

Baroti a arătat printre altele, că fot
balul maghiar nu duce lipsa elemen
telor tinere. ,,Nu avem momentan un 
fotbal de valoare mondială — a spus 
el — dar ne străduim in primul rind 
să alcătuim din jucători tineri și ta- 
lenfați o ECHIPA. Prin aceasta eu 
înțeleg jucători bine pregătiți din 
punct de vedere tehnic și fizic care 
să primească de la antrenori o orien
tare tactică la cel mai înalt nivel".

In continuare cunoscutul antrenor 
maghiar a atras atenția că principala 
misiune revine echipelor de club. Ele 
trebuie să fie acelea care sase ocupe 
de munca educativă și de creșterea 
necontenită a măiestriei jucătorilor. 
„Școala unui fotbalist se face in e- 
chipa sa, în meciurile de campionat, 
în întilnirile internaționale interclu- 
buri".

In încheiere. Baroti a cerut 
iubitorilor fotbalului să aștepte 
dare creșterea nivelului tehnic 
iilor jucători.

,,Spectatorii și 
el —. sînt foarte 
fotbal. Pricepuți 
contribui mult la
taie 'din ce în ce mai bune".

a spussuporterii —
'utili unei echipe de 
și răbdători ei pot 
obținerea unor rezul-

liniile.de


Campionatul mondial de handbal
Hotărîrea Comitetului Internațional Olimpic de a exclude din rîndurile 

sale clica ciankaișistă din Taivan, care pretindea că reprezintă marele po
por chinez în arena sportivă internațională, a stîrnit un puternic ecou în 
lumea întreagă. Presa de pretutindeni a comentat acest fapt de mare im
portanță pentru dezvoltarea viitoare a mișcării sportive internaționale, pen- 
itru întărirea colaborării și relațiilor prietenești pe care le promovează în
trecerile de pe stadion, pentru triumful spiritului prieteniei olimpice.

Cea mai mare parte a opiniei pu
blice mondiale a primit cu satisfacție 
vestea excluderii ciankaișistilor din 
C.I.O.

Sub titlul „Victoria gândirii sănă
toase" ziarul „Sovetski sport" publică 
un vast articol redacțional, în care 
arată marele folos pe care îl va 
aduce sportului mondial recunoaște
rea drepturilor legitime ale R. P. 
Chineză.

Ecouri semnificative ne-au parve
nit din Japonia, țara organizatoare a 
Olimpiadei din 1964. După cum a- 
nunță corespondentul agenției Fran
ce Presse, un purtător de cuvînt al 
Comitetului Olimpic Japonez caracte
riza prezența ciahk'aișiștilor in 
C.I.O. „ca o maladie canceroasă pen
tru Comitetul Internațional Olimpic" 
și arată că „toți am răsuflat ușu
rați cînd, în sfîrșit, a fost efectuată 
operația radicală".

Salutînd perspectiva dezvoltării re
lațiilor sportive internaționale, repre
zentantul Comitetului Olimpic Japo
nez a remarcat că „participarea activă 
a R. P. Chineze la viața sportivă va 
avea o influență binefăcătoare asupra 
dezvoltării sportului asiatic". S-a ară
tat de asemenea că „Republica Popu
lară Chineză va fi fără îndoială una 
din principalele participante la J.O. 
de la Tokio".

„Cupa Victoriei” 
la vele

Pe lacul Siutghiol de la Mamaia 
vor începe luni întrecerile din cadrul 
celei de a IV-a ediții a competiției 
internaționale'de vele dotată cu „Cupa 
Victoriei". La întrecerT vor lua parte 
mai multe echipaje din R.P. Bulgaria, 
R. P. Polonă și bineînțeles din țara 1 
noastră.

Concursul se va desfășura simultan, 
cu plecări din zece în zece minute, 
la următoarele clase : star, snipe, iolă 
olitnpiqă. FD și fin. Competiția va lua 
sfîrșit vinerea viitoare.

Turneul de șah 
de la Baiatonfiired

Maestrul romîn B. Soos continuă să 
se comporte remarcabil în turneul in
ternațional de șah de la Balatoii- 
fiired. In runda a 4-a el l-a învins pe 
maestrul maghiar Honfy, iar în runda 
a 5-a a remizat ou maestrul maghiar 
Kluger. Șahistul sovietic Holmov care 
a cîștigat în ultimele runde la Haag 
si Beny, conduce în clasament după 
5 runde eu 4 puncte. Pe locul doi se 
află reprezentantul nostru Soos, cu 
3% punct?

Ziarul finlandez „Kansan Uutiset" 
își intitulează sugestiv comentariul la 
această temă: „S-a făcut!".

„Formosa (Taivanul — n.r.) a fost 
exclusă din C.I.O. unde stătea cu 
încăpățînare în calitate de reprezen
tantă a „Chinei naționaliste" — 
scrie ziarul. A fost spartă astfel o 
breșă în zidul care s-a încercat 
să fie ridicat în jurul R. P. Chineze.

Nu putem deeît să urăm ca această 
realizare din domeniul sportiv să 
fie un bun exemplu, iar legendei cu 
„China naționalistă" să i se pună ca
păt și în alte domenii de activitate 
ale arenei internaționale".

Și numeroase cercuri din S.U.A. 
au privit realist această justă hotă- 
rîre a C.I.O. Sub titlul „Hotărîrea 
corespunde realității politice" ziarul 
„Washington Post and Times Herald" 
arată: „Hotărîrea de a exclude „China 
naționalistă" este dreaptă deoare
ce aceasta nu controlează apor
tul pe teritoriul Chinei continen
tale. Ea corespunde întrutotul realită
ților politice".

Dar cum era de așteptat, hotărî
rea C.I.O. a provocat furie printre 
sprijinitorii de peste ocean ai cian- 
kaișiștilor. Departamentul de Stat al 
S.U.A. și-a declarat pe față „indig
narea" pentru faptul că C.I.O., pasă
mite, se amestecă în politică. O se
rie de ziare influente au atacat cu 
violență pe reprezentanții americani 
din C.I.O. pentru faptul că n-au știut 
să acorde sprijin cauzei pierdute a 
ciankaișiștilor.

„Există în S.U.A. oameni care în 
ura lor față de China Populară ar fi 
în stare... să escaladeze pînă și ma-

A fost alcătuită 
echipa de șah a U.R.S.S. 

pentru meciul 
cu R. P. F. Iugoslavia
Intre 30 iunie și 7 iulie se va des

fășura la Kiev cel de-al patrulea meci 
internațional de șah între echipele
U. R.S.S. și Iugoslaviei. Fiecare echipă 
va fi alcătuită din 6 șahiști și două 
șahiste, care vor juca fiecare cîte 4 
partide.

Din echipa U.R.S.S. fac parte fostul 
campion mondial. V. Sinislov, campio
nul U.R.S.S. 'T. Petrosian, campionul 

-Ucrainei E. Gheller, marii maeștri in
ternaționali I. Averbach, D. Bronstein,
V. Korcinoi, M. Taitnanov, maestrul 
internațional E. Gufeld, campioana 
mondială Elisabeta Bîkova și campioa
na .U.R.S.S. Larisa Volpert. 

rele zid chinezesc", arată sugestiv în 
comentariul . său ziarul „Sovetski 
sport". Ei sînt aceia care încearcă 
să oprească mersul înainte al spor
tului mondial. Pînă unde poate mer
ge furia lor neputincioasă o demon
strează faptul că un „republican" din 
statul New York, pe nume F. Dorn 
a propus, nici mai mult nici mai pu
țin, retragerea S.U.A. de la Jocurile 
Olimpice în caz că nu vor fi admiși 
ciankaișiștii. „Statele Unite — a de
clarat Dorn — nu trebuie să accepte 
izgonirea unui vechi prieten". Vorba 
proverbului : „Spune-mi cu cine te 
însoțești..."

In această campanie deșănțată îm
potriva dreptății și a bunului simț a 
fost foarte bine venită scrisoarea 
unui american de rînd, Wintrop Park- 
cherst, publicată în ziarul „New York 
Times".

Salutînd hotărîrea C.I.O., Park- 
cherst scrie că ea trebuie să nete
zească calea pentru recunoașterea 
Republicii Populare Chineze în arena 
sportului internațional.

„Deși Departamentul nostru de Stat 
și-a exprimat nemulțumirea față de 
această hotărîre și continuă să se 
mențină pe pozițiile sale învechite, 
care corespund politicii „războiului 
rece", faptele rămîn fapte. Cu atît 
mai mult cu cît pînă și răposatul 
Dulles se declara pentru recunoaște
rea guvernului comunist al Chinei 
dacă el va dovedi (ceea ce a făcut-o 
cu prisosință) că poate conduce Chi
na. La Washington memoria este 
atît de slabă incit nu-i lipsit de uti
litate să amintim acest fapt".

Pot să spumege în iluziile lor cei 
care ar dori „dispariția" Chinei Popu
lare. Marea putere socialistă crește 
și înflorește necontenit. Cu pași uriași 
pășește înainte tînărul său sport. Gran
dioase sînt planurile de dezvoltare 
ale mișcării de cultură fizică în R. P. 
Chineză. In 1967 marele stat asiatic 
va avea 40.000.000 de purtători ai 
insignei G.T.O., 8.000.000 de sportivi 
clasificați, 5000 de maeștri ai spor
tului. Nu încape îndoiala că aceste 
cifre planificate vor fi cu mult de
pășite. Harnicul ,și talentatul popor 
chinez ne-a obișnuit cu mari victorii.

Noi recorduri ale sportivilor din R. P. Chineză
In capitala R.P."Chineze s-a des

fășurat cea de a doua Spartachiadă 
a Armatei Populare de eliberare. Cu 
prilejul întrecerilor au fost stabilite 
mai multe recorduri naționale.

Astfel, la haltere, în cadrul cate
goriei semimijlocie, sportivul Pen Go- 
fu a realizat la stilul împins 115,5 kg., 
ceea ce întrece cu 2 kilograme vechiul 
record chinez.

Trăgătorul Ciu Tia-cin a realizat 
la proba de siluete (25 m) 564 p..

I*a  Inchâdeyea ediției

• PESTE 35 de milioane de spor
tivi au luat parte la concursurile pre
liminarii ale Celei de-a doua Șparta- 
chiade a Popoarelor din LI.R.S.S. Fi
nalele acestei grandioasă corhpetiții 
sportive de masă se vor desfășura la 
Moscova între 6 și 16 august, cuprin- 
zînd întreceri la 22 de ramuri sportive. 
Vor lua parte reprezentanții republici
lor unionale, precum și selecționatele 
oras?lor Moscova și Leningrad.

La orina ediție a Spartachiadei au 
luat parte 20 de milioane de spor
tivi. Atunci victoria a revenit repre
zentativ?!’ orașului' Moscova.

Cea de-a doua Spartachiadă unio
nală va constitui un criteriu impor
tant pentru selecționarea celor mai 
buni sportivi sovietici în vederea Jo-I 
curilor Olimpice de la Roma. La .în
trecerile finale au fost invitați să a- 
siste reprezentanți ai federațiilor in
ternaționale, conducători ai organi
zațiilor sportive de peste hotare și nu
meroși ziariști.

• LA FERRARA a avut loc cel 
de al doilea concurs preolimpic al ci
cliștilor pistarzi amatori italieni. In 
proba de urmărire pe echipe, cel mai

Echipa R. P. Romne intilnește mîine formația Austriei
Ieri. dimineață a părăsit Capitala 

echipa reprezentativă de handbal a 
R.P. Romîne care va participa la în
trecerile turneului final ale campiona
tului mondial masculin care se des
fășoară în Austria. In vederea acestui 
important eveniment internațional au 
făcut deplasarea 15 jucători : Redl și 
Haberpursch (portari); Nițescu, V. Șe- 
laru, Covaci, Marcu, C. Șelaru, Iliescu, 
Bădulescu (apărători); Barabaș, Oțelea,

„Cursa Munțvor” la ciclism
(Urmare din pag. 1)

care au coborît pînă la înălțimea mun
ților nu dau nici o speranță de îndrep
tare a vremii.

ETAPA I: Clasament individual :
1. G. Moiceanu (Dinamo I) 3 1149:50;
2. 1. Stoica (Voința I) 3 h 50:20; 3. 
C. Dumitrescu (C.C.A. I) 3 h 50:35; 
(Primii trei alergători au timp cu 
bonificație); 4. Torok (Dozsa Buda
pesta) 3 h 50:54 ; 5. A. Șelaru (Dina
mo I) același timp. Echipe: Dinamo 
I 11 h 32:38. Clasamentul cățărători
lor: 1. C. Moiceanu (Dinamo' II) 5 
puncțp.

SINAIA 12 (prin telefon de la tri
misul nostru). Etapa a doua desfășu
rată pe ruta Sinaia — Cînipina — 
Orașul Stalin — Sinaia) a avut un 
final impresionant, care a adus mari 
schimbări în clasamentele generale. 
După ce pe mai' bine de 100 km. ni
mic nu venise să scoată din anonimat 
cursa, la Bușteni D. Munteanu și C-tiu 
Moiceanu evadează reușind să . cuce
rească avans. La coborîre, pe serpen
tinele Timișului, cei doi sînt prinși de 
G. Moiceanu și Gh. Rădulescu, evadați 
și ei din pluton. Piuă la Or. Stalin 
acești patru rutieri iau un avans de 
1:10,0. La Dirste sînt ajunși de un 

performanță care constituie de aseme
nea un nou record.

In excelentă formă se dovedește a 
lergătorul de fond Huan Ci-iun. El a 
stabilit noi recorduri naționale pe dis
tanțele de 10.000 m și 5000 m, ega- 
lîndu-1 totodată pe cel de la 3000 in. 
In proba de 5000 m Huan Ci-iun a 
reușit pentru prima oară să coboare, 
sub 15 minute, timpul său fiind 
14:57,2.

Costache 1, Hnat, Nodea și Bulgara. 
Lotul este însoțit de Antrenorul fede
ral N. Nedef și I. Kunst antrenorul 
echipei.

Iată programul jocurilor reprezenta
tivei noastre : 14 iunie: la Krems, cu 
Austria (arbitru Ahronius-Suedia); 16 
iunie: la Bruck an der Mur, cu Un
garia (arbitru Knudsen-Danemarca); 
18 iunie : H Baden, cu Elveția (arbitru 
Knudsen-Danemarca).

jluton de 8 alergători, compus clin 
C. Dumitrescu, I. Vasile, Zanoni, Șe
laru, Caicișcă, Torok, Stamusz și Han- 
ciuc. Acești 12 alergători rulează pu
ternic pe serpentinele Timișului. Din 
acest grup de 12 se desprind C. Du
mitrescu, G. Moiceanu, Torok și Ră
dulescu, care se pregătesc să atace 
urcușul. Chiar la începutul serpenti
nei C. Dumitrescu rulează puternic. 
Pînă la Predeal (punct de cățărare) 
C. Dumitrescu are 1 min. 10 sec. a- 
vans față de urmăritorii săi... Bariera 
de la Bușteni se lasă încet și se pare că 
îl va reține. Dar cantonierul o ridică 
și-i permite să treacă. In schimb cei
lalți 11 sînt opriți și ajunși din urmă 
de plutonul masiv. 40 de rutieri au 
așteptat timp de 1 min. 20 sec. la ba
rieră. C. Dumitrescu a sosit la Sinaia 
cu un avans de peste 3 minute, la 
care i s-a adăogat și bonificația de în
vingător în etapă. Clasamentul e' ■: 
1. C. Dumitrescu (C.C.A.) 4:14,53 teu 
bonificație 4:13,53), 2. Geza Torbli 
(Dozsa Budapesta) 4:18,14 (cu bonifi
cație 4:17,44), 3. Muller (Dinamo 
Berlin) 4:18,20 (cu bonificație 4:18,05). 
In același timp cu Muller a sosit un 
pluton de 38 alergători în care se a- 
flau toți fruntașii cursei. Clasamentul 
general individual: 1. C. Dumitrescu 
8:04,28, 2. G. Moiceanu (Dinamo) 
8:08,10, 3. G. Torok 8:08,38, 4. I. 
Stoica (Voința) 8:08,40, 5. Muller
(Dinamo Berlin) 8:08,59, 6. A. Șe’ari' 
(Dinamo) 8:09,14. In clasamentul pe 
echipe conduce C.C.A. urmată de Di
namo și Dozsa. Mîine (n.r. azi) se 
desfășoară etapa a IH-a Sinaia —Or, 
Stalin — Sercaia — Or. Stalin -— Si
naia 190 km. iar duminică etapa a 
IV-a (ultima) Sinaia — Bucu-ești 
130 km. Sosirea în ultima se .ce 
pe velodromul Dinamo în jurul orei 
18,15.

cu

Tenismanii francezi 
conduc in întiinirea 
reprezentativa noastră

Concursul internațional de tir 
de la Budapesta

• IN OEL DE AL PATRULEA 
MEOt al turneului pe care-1 întreprinde 
în U.R.S.S. echipa masculină de bas
chet Dinamo București a întîlnit la 
HO iunie la Tbilisi selecționata R.S.S. 
Gruzine. Baschetbaliștii gruzini au 
cîștigat meciul cu scorul de 96—49. 

bun rezultat a fost înregistrat de for
mația A (Signa, Constantino, Ciarri- 
ni, Orienti) care a parcurs 4 km în 
4:47,5. Proba de viteză a fost cîști- 
gată de Gaiardoni cu timpul de 11,9 
secunde,
• JOI S-A DISPUTAT LA MOS

COVA meciul de fotbal dintre prima 
reprezentativă a U.R.S.S., care a par
ticipat anul trecut la campionatele 
mondiale din Suedia, și selecționata 
olimpică a țării. Intîlnirea a revenit 
echipei reprezentative cu scorul de 
3—1.

La 27 iunie echipa olimpică a 
U.R.S.S. va întîlni la Moscova repre
zentativa R.P. Bulgaria în primul 
meci al preliminariilor turneului o- 
limpic.

• LA STOCKHOLM se desfășoară 
în prezent lucrările Congresului fede
rației internaționale de schi la care 
participă 120 de delegați din 24 de 
țări. In ședința de joi congresul a a- 
probat cu mare majoritate de voturi 
propunerea făcută de R.P. Romînă și 
R) Cehoslovaca de a se include o cursă 
feminină de fond pe distanța de 5 km 
în programul Jocurilor Olimpice și a 
campionatelor mondiale.

• ECHIPA selecționată de fotbal a 
orașului Tirana, care întreprinde un 
turneu în U.R.S.S., a jucat la 11 iunie 
la Chișinău cu formația locală Moldo
va.. Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 2—1.

Ieri după-amiază a început pe tere
nurile Roland Garros din Paris în- 
tîlnirea de tenis Franța — R.P. Ro
mînă din cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei Davis" (zona europeană).

In primele două meciuri de simplu, 
tenismanii francezi au ieșit învingători. 
Primii au apărut pe teren Robert 
Haillet și campionul nostru Gheorghe 
Viziru. Contrar reputației sale de ju
cător de regularitate, Haillet a folosit 
de la începutul meciului dese veniri 
la fileu, care au derutat pe Viziru, 
obligat să rămînă mereu pe linia de 
fund. Jucătorul francez a cîștigat cu 
6—4, .6—2, 6—0.

In a doua partidă, tînărul n stru 
reprezentant Ion Țiriac n-a reușit să 
treacă deeît în al treilea set peste 
handicapul emoției și a lipsei de ex
periență. După ce adversarul său, re
numitul Pierre Darmon a cîștigat ușor 
primele seturi (6—0, 6—0) el a tre
buit șă ke înțrebuiențeze foarte serios 
în ultimul (8—6) pentru a obține vic
toria.

Astfel, după prima zi francezii con
duc cu 2—0. Azi se dispută meciul de 
dublu, iar mîine ultimele două sim- 
pluri.

★

Tot pentru „Cupa Davis", Ia Flo
rența, Italia conduce cu 2—0 în fața 
Africii de sud, iar la Eastborn, An
glia are un avans minim în fața re
prezentativei Chile: 2—1.

BUDAPESTA 12 (prin telefon). 
întrecerile internaționale de tir din 
capitala R.P. Ungare, la care parti
cipă trăgători din R,P. Bulgaria, R. 
Cehoslovacă, R.P. Polonă, R.P. Un
gară, R.D. Germană și țara noastră 
s-au desfășurat joi și vineri pe trei 
poligoane; taleriștii — pe insula Mar
gareta, pistolarii — pe poligonul Mar- 
cibanya, iar cei de Ia armă calibru 
redus pe poligonul Doja. Concursul 
a prilejuit dispute deosebit de dîrze, 
datorită faptului că participă trăgă
tori de valoare mondială, ca de pildă 
Olinek,1 Krebs, Dostali, Șvab etc. Vîn- 
ttil puternic și ploaia, care n-au con
tenit în cele două zile, au constituit 
tm handicap serios pentru concurenți 
și de aceea ultimul cttvînt l-a spus 
numai experiența de concurs. Astfel, la 
armă liberă calibru redus1 cei trei tră- 
gători romîni au fost întrecuți de spor, 
tivii maghiari șf de cei din R.D.G., 
care au obținut primele trei lo uri în 
clasamentul individual pe poziȚi. To
tuși, rezultatele lor sînt mulțumitoare. 
Nu același lucru putem spune însă de 
taleriști și de concurenți la pistol ca
libru mare, ale căror rezultate sînt 
sub posibilități. Iată rezultatele: armă 
libera calibru redus iiy.40 focuri, po
ziția culcat: 1. Sandor Bereny
(R.P.U.) 395 p: 2. I. Dostaly (R.P.U.) 
394 p; 3. H. Mars (R.D.G.) 393 p. 
Trăgătorii noștri s-au clasat astfel : 
N. Rotaru pe locul 5 cu 392 p; M. 

Ferecatu pe locul 23 cu 387 p. Ciulit î 
realizat 382 p. Poziția in genunchi 
1. Imre Senko (R.P.U.) 389 p; 2. 1 
Lacsni (R.P.U.) 385 p; 3, R. Wișnew 
ski (R.D.G.) 383 p; 6. M. Ferecați 
581 p; 15. Rotaru 376 p; 18. Ciul!. 
376 p. Poziția in picioare: trăgători 
noștri Rotaru, Ferecatu și Ciulit ai 
obținut 363, 356 și respectiv 354 p 
Clasamentul pe trei poziții: 1. Kreb: 
(R.P.U.) 1.141 p; 2. Mars (R.D.G.; 
1.138 p; 3. Dostali (R.P.U.) 1.134 p 
4. Rotaru 1.131 p; M. Ferecatu a ob
ținut 1.124 p, iar Ciulit 1.112 p. Ta
lere aruncate din șanț, manșa /: 1 
Smelcinski (R.P.P.) 95 t; 2. Kulj 
(R.P.U.) 95 t. Taleriștii noștri Du 
mitrescu, Florescu și Enache au ob 
ținut cîte 90 t. Pe echipe sîntem con 
duși cu 10 talere de trăgătorii dii 
R.P.U. și cu 5 de cei polonezi. Pis
tol calibru mare: 1. Șvab (R. Ceh.’ 
585 p; 2. Waihle (R.D.G.) 575 p; 3 
Muha (R. Ceh.) 574 p; 9. Magyai 
565 p; 18. Mocuță 555 p; 22. Dumi 
triu 547 p; 23. Jeglinski 547 p; 26 
Manciu 544 p. Concursul continuă as 
tăzi cu probele de pistol viteză și pre- 
cizie și talere manșa a Il-a.

Din cauza deranjării firului telefonic 
pină la ora la care închidem ediția nu 
am primit rezultatele înregistrate ir 
cadrul „Trofeului orașelor țărilor bai 
canice" la lupte.

Redacția si administrația: București, str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.79.73 — 74—75. Nr. 1—2 STAS 3452. întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Brezoianu Nr. 23—25 
X X X Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi


