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PROLETARI D/.V TOATE miLE.VffTT^VM 0 delegalie a C. C. al P. Bl. R. 
va participa la cel de-a! xv-lea Congres 

al l*.  C. Francez

• Un nou cuplaj in nocturnă 
pe Stadionul Republicii

Mîine senră Stadionul Republicii va 
găzdui un nou cuplaj de lugti. In prima 
întâlnire (ora l«8,3O) vor juca C.F.'R. 
Grivița Roșie cu Dinamo București. In 
continuare (ora M) se vor întîlni în 
finala competiției Constructorul și C.C.A. 
KCh'pa câștigătoare va primi din partea 
clubului Dinamo «Cupa Festivalului*'.

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă
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Luni dimineața a părăsit Capitala, plecînd spre Paris, delegația Parti
dului Muncitoresc Romin care va participa la cel de-al XV-laa Congres al 
Partidului Comunist Francez.

Din delegație fac parte tovarășii Leonte Răutu, membru supleant al 
Biroului Politic ai C.C. al PJW.R., șeful Direcției de propagandă și cultură 
a C.C. al P.M.R., și Vasile Vilcti, membru supleant al C.C. al P.M.R- prim- 
secretar al Comitetului regional Constanța al P.M.R.

La plecare, la aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost conduși 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu, Dumitru Coliu, Florian Dănălache, Paiil 
Nicuîescu-Mizil, Costin Nădejde, Gheorghe Neotila, llie Verdet, precum și 
de activiști ai C.C. al P.M.R.

In întîmpinarea marii sărbători

Importante competiții închinate zilei de 23 August

Finalele Spartachiadei de vară a tineretului vor constitui și anul acesta o manifestație sportivă de mare 
amploare. Veniți din cele mai îndepărtate colțuri ale țării, tinerii și tinerele care vor lua parte la această fru
moasă competiție sportivă se vor întrece pentru a realiza rezultate cît mai bune, dorind să contribuie în 
acest fel la sărbătorirea zilei de 23 August.

In fotografia noastră, un aspect de la deschiderea finalelor celei de a Ill-a ediții a Spartachiadei de 
vară a tineretului desfășurată anul trecut in luna august in Capitală.

Puțin timp ne mai desparte de z.îus 
de 23 August, -cea- mai mare 
sărbătoare națională a poporului nos
tru. De la un capăt la altul al țăr.i 
oamenii muncii se pregătesc să în- 
tîrnp.nj cu noi succese această zi care 
a marcat victoria insurecției armate 
de la 23 August 1944 cbținuă sub 
conducerea Partidului Comunist Roiîn, 
pr' acțiunea coordonată a forțelor 
pa. atice, a soldaților, ofițerilor și ge
neralilor patrioți din armată, în con- 
diții'e loviturilor nimicitoare da'e ar
matelor fasciste de Armatete Sovietice 
eliberatoare.

Au trecut de atunci 15 ani. A fost 
instaurat regimul democrat popular.

FOTBAL 

Poporul nostru sub conducerea înțe
leaptă a Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn — îti frunte cu Comitetul său 
Central — merge din votorie în vic
torie pe drumul construirii depline a 
socia'ismului în Republica Populară 
Romînă. Sînt ani în care fara noas
tră a înflorit și s-a dezvoltat neconte
nit, fiind astăzi mai frumoasă și mai 
bogată ca orlcînd. Eliberat de exploa
tarea burghezo-moșierimii, mergînd cu 
fermitate pe drumul construirii socialis
mului, strîns unit în jurul partidului 
iubit, poporul muncitor din țara noas
tră își făurește cu o creatoare ener
gie un viitor luminos, fericit, bucu- 
rindu-se din plin de roadele muncii 
sale. Mergînd în pas cu uriașele pro
grese pe plan economic, social și 
cultural, realizate în țara noastră în 
acești 15 ani, mișcarea sportivă a 
cunoscut și ea o considerabilă dez
voltare. Astăzi sportivii noș'ri sînt în 
multe ramuri printre di mai buni d n 
lume; astăzi există nenumărate baze 
sportive noi și moderne; astăzi se 
produce echipament și material spor
tiv în cantități suficiente și de o 

calitate superioară. Astăzi Uniunea de 
Cultură Fizică și Sport are peste 
2.000.000 de membri, iar la marile în
treceri de mase participă sute de 
mii de concurenți

Finalele Spartachiadei de vară 
a tineretului...

Alături de întreg poporul munci
tor, sportivii se pregătesc să întîm- 
pine și ei cu cît mai multe succese 
cea de-a XV-a aniversare a eliberă
rii patriei noastre. Pentru a da un 
caracter cît mai sărbătoresc acestei 
aniversări, în cinstea zilei de 23 Au
gust se va organiza o serie de im
portante competiții sportive. Astfel, 
între 18 și 24 august la București se 
vor desfășura finalele celei de-a lV-a 
ediții a Spartachiadei de vară a tine
retului. Peste 1000 de sportivi din cele 
mai îndepărtate colțuri ale țării vor 
participa la această măreață competi
ție sportivă, care se va încheia cu o 
frumoasă festivitate ce va avea loc 
pe stadionul . „23 August11.. Finalele 
Spartachiadei# de vară a tineretului

(Continuare în pag. a 6-a)
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• Echipa Bucureșliulul va par
ticipa la un turneu «Dterorașe în 
R. P. Polonă

CU i>r tejul aniversării «15 ani de la 
eliberarea Poloniei de sub jugul fascist. 
In P. P. Polonă se va organiza un tur reu 
internațional de fotbal la rare vor par
ticipa mal multe reprezentative de orașe 
din țările frățești.

Turr.evl va avea loc î-tre ÎS șl 22 
lulie și se va disputa după sistemul eli
minatoriu. Iată programul jocurilor : 
lt iulie : Varșovia—Berlin (la Varșovia!, 
Katovice—Moscova (la Chorz.ow), Buda
pesta—Sofia (la Lodz) și București—Bra
tislava (la Wroclaw).

Echipele învingătoare din aceste me
ciuri se vor întîml. prin tragere la sorți, 
la ÎS iulie la Chorzow șl Gdansk. For
mațiile învingătoare în aceste partide 
se vor întîlni în finală, la 22 Iulie la 
Varșovia Echipele învinse își vor dis
puta locurile 3—4 la 21 Iulie la Lublin.

RIGBI

Concursul nostru „Pentru cea mai bună corespondență"
Popas în comuna Rușinoasa
In anii regimului nostru de demo

cratic populară s-a schimbat complet 
și înfățișarea comunei Rtiginoasa din 
raionul Pașcani. In acest răstimp s-au 
înălțat aici cîteva clădiri moderne, iar 
recent s-a terminat construcția coope
rativei sătești și a clădirii Băncii co
operative. De asemenea s-a dat în fo- 
osință un magazin universal. Mai tre
buie spus că, atunci cînd cobori din 
tren, te întîmpină tabloul plăcut al noii 
stații C.F.R. Cutreierînd ulițele satului 
atenția îți va fi atrasă de uzina elec
trică și școala de 7 ani, unde își are 
sediul și cons'liul asociației sportive 
„Victoria" din localitate.

De cînd țăranii muncitori din Ritgi- 
noasa și-au unit fîșiile de pămînt în 
ogorul mare al gospodăriei colective și 
în cele 4 întovărășiri, activitatea spor
tivă a luat o largă răspîndire în rîn- 
durile sătenilor. In momentul de față 

•conducerea asociației sportive „Victo

ria" a îrimîtiat la aproape 500 tineri 
și tinere carnete de membri ai U.C F S. 
Toți au plătit cotizația la zi.

Primind ajutorul organizației de par
tid și al organizațiilor de masă 
din localitate, consiliul asocia
ției sportive s-a străduit să asigure 
membrilor săi toate condițiile necesare 
pentru practicarea diverselor discipline 
sportive. Astfel, sfatul popular comunal 
a pus la dispoziția tineretului din co
mună un foc pe care acesta l-a tran
sformat într-un frumos stadion prevă
zut ou terenuri de fotbal, oină, volei și. 
instalații pentru concursuri de atletism. 
De asemenea, tot prin grija sfatului 
popular, s-a repartizat asociației spor
tive o cameră pentru păstrarea mate
rialelor și a echipamentului sportiv.

Nu este de mirare deci că, avind a- 
semetiea condiții minunate, la Rugi- 
noasa pulsează o bogată activitate 
sportivă. In întrecerile Spartachiadei de 

vară a tineretului au luat startul peș
te 1000 săteni. Gu acest prilej, o serie 
de tineri și tinere an făcut primii pași 
în sport, unii dintre ei dovedind cali
tăți deosebite.

Cu acest prilej s-au remarcat Con
stantin Popescu și Vasile Huțanu oare 
s-au dovedit cei mai tari la trîntă, Mi
hai Crech și Maria Lesertt, cei mai 
buni sprinteri la at'etism, trăgătoarei 
Profira Tigiță ș.a. Echipele de oină, volei 
și fotbal, care sînt angrenate în cam
pionatul raional, au reprezentat cu cin
ste culorile asociației lor, reușind să 
ocupe locuri fruntașe în clasamentele 
generale. Recent, s-a organizat pe mi
cul stadion din comună o serie de în
treceri în cadrul concursurilor „Cel 
mai buci sportiv din 10“ și , Campicn 
al asociației sportive". Cu acest prilej

C. EXEA

(Material trimis în cadrul ccncursu 
lui „Pentru cea mai bună cores;x>n- 
dență").

(Continuare în pag i d-a)

1) Trăgătorii sovietici de skeet 
și-au demonstrat încă odată vir
tuozitatea. In fotografie, campionul 
european Dumeri în timpul trage
rii. Se pregătesc compatrioții săi 
Țuranov și Losev. Pe bancă spor
tivii noștri 1. Dumitrescu și Gh. 
Enache.

2) In concursul de verificare șt 
selecție a lotului R.P.R. desfășu
rat sîmbătă și duminică. Emilia 
Liță a avut cea mai bună compor
tare. reușind să se claseze pe. lo
cul l. lat-o luertnd la hîrnă.

3) Se dă startul într-o serie a 
probei de viteză. Fază gin concursul 
ciclist pe velodrom dotat cu „Cupa 
Sportul popular".

(Fotografii de I. Mihăică, V. Ba- 
geac și Gli. Dumitru)



rIeri și azi, în regiunea București...
care au absolvit cursuri! speciale. Dez
voltarea activității competiționale din 
regiune este ilustrată și de faptul că 
astăzi există aproape 1.000 de arbitri.

Tineretul din orașele și comunele 
regiunii București pășește tot mai 
mult pe drumul măiestriei sportive...

însemnări despre

asociațiile sportive

Triste sînt filele care înfățișează viața aspră din 
vremurile trecute a locuitorilor din așezările care se 
întind dincolo de hotarele Capitalei. Ca robii mun
ceau țăranii pe moșiile exploatatorilor Racotă, care 
stăpîrieau cît vezi cu ochii pămînturile din comuna 
Storobăneasa, Noica — propietar a sute de hectare în 
comuna Grosy, și alții. Duceau oamenii viață grea, 
lipsită de bucurii, plină de suferințe. Zilele treceau 
lăsînd în urmă durere și jale. Și, pretutindeni, • in 
orașele de pe malul Dunării, în satele înșiruite de-a 
lungul Dîmboviței și Argeșului, oamenii muncii erau 
jefuiți și exploatați fără milă. Așa se aduna aurul 
pe care-l schimbau în valuri de șampanie, pe care îl 
risipeau în prelungite orgii, în viață de desfrîu, 
nesățioșii moșieri.

Cum s-ar fi putut vorbi măcar despre o activitate 
sportivă in acele vremuri? Cei cîțiva sportivi din 
Oltenița, Turnu Măgurele, Călărași sau Alexandria 
făceau adevărate sacrificii pentru puținele ceasuri în 
care se întilneau pe rarele terenuri de sport. Aspectul 
jalnic al copiilor zdrențăroși, cu fețele supte de sub- 
alimentație. care umpleau maidanele și se strîngeau 
uimiți atunci cînd vreuna din odraslele boierului se 
rătăcea printre ei cu o minge, n-a fost uitat de cei 
care, astăzi cu tîmplele cărunțite, privesc stadioanele 
și terenurile pline de un tineret entuziast care se 
întrece în minunate competiții sportive. Acest nou 
tablou a fost făurit în anii aceștia luminoși, de la 
eliberarea țării, cînd — sub conducerea Partidului —

oamenii au realizat atîtea și atîtea lucruri mărețe. 
Sportul a înflorit o dată cu viața nouă, îmbelșugată 
și fericită. Au apărut ca din pămînt sute de terenuri 
de sport, pe malul lacului Snagov s-a creat o bază 
nautică modernă, elogiată de toți specialiștii care 
au poposit aici, au luat ființă sute de echipe, zeci și 

zeci de mii de tineri se întrec în sporturi altădată 
aproape necunoscute —. gimnastica, atletismul, vo
leiul, handbalul și baschetul.

Sportul devine pe zi ce trece un prieten bun al 
muncitorilor din orașele regiunii, a! celor care, în 
sate și comune, luptă pentru recolte cît mai bogate. 
Seara, la căminele culturale în fața meselor de șah 
se adună nu numai tineretul. Mii de oameni virstnici 
participă cu entuziasm tineresc la întrecerile sportive. 
Sub soarele democrației, în cei 15 ani de viață nouă, 
regiunea București a cunoscut o puternică dezvoltare 
economică. Tot mai multe sînt comunele complet co
lectivizate sau cooperativizate; mereu mai multe fa
milii de țărani muncitori pășesc pe drumul belșugului. 
S-a schimbat cu totul fața satului. S-a schimbat și 
tabloul acela sărăcăcios pe care-l oferea pînă acum 
15 ani sportul. Astăzi, la fiecare pas, faci cunoștință 
— printre multe alte realizări — cu succesele pe care 
oamenii muncii din regiunea București le obțin in în
tărirea și dezvoltarea mișcării sportive.

15 anii... înainte vreme, un deceniu 
și jumătate nu însemna nici în sport 
mai nimic. Acești ani marcau doar 
desființarea unei echipe sau alta, în
registrarea unor modeste performan
țe și... atît. Este tabloul sportiv și al 
regiunii București — dinaintea anului 
1944. De-atunci însă, fiecare an a 
însemnat un șir neîntrerupt de victo
rii. succese importante pe drumul fău

ririi unei largi activități sportive de 
mase. Prin grija părintească a parti
dului, în condițiile create de regimul 
nostru democrat-popular, sportul a 
trecut hotarele fiecărei comune, a pă
truns în oel mai îndepărtat cătun. 
Mărturii sînt nmlte. Despre cîteva din 
ele vom încerca să vorbim în această 
sumară cronică sportivă a regiunii 
București din anul 1959...

Scurt istoric al unor...

cifre

Călătorul care cutreiera meleagurile 
toe astăzi formează regiunea Bucu
rești, intitnea altădată peisajul acela 
trist, mohorîf, lipsit parcă de viață, 
specific satului rominesc de atunci. 
In drumul lui, călătorul ar fi găsit și 
cîteva terenuri de sport. Acolo, ha 
Oltenița, Călărași, Giurgiu sau Roși
ori de Vede putea să vadă un mă
nunchi de tineri bolind de zor o minge 
veche parcă decind lumea. La sale, 
ar fi c iu tai degeaba vreun teren de 
sport. Nu exista nici tenul. In tocvtă 
regiunea se numărau doar 13 baze 
sportive, simple, sărăcăcioase. Po
posește însă astăzi prin orașele și satele 
regiunii București! Pe lingă multe 
alte lucruri care îți atrag atenția de 
la început, vei remarca, fără îndoială, 
numeroasele baze sportive care s-au 

încadrat în noul peisaj al așezărilor 
din întreaga țară. Numai in satele și 
comunele regiunii București există as
tăzi 640 de terenuri de fotbal și vo
lei pe care se întilnesc la fiecare 
sfîrșit de săptămînă, mii de tineri.

In acești 15 ani s-au con
struit in regiunea București de 55 de 
ori mai multe baze sportive de cit în 
toată trista perioadă de stăpinire a 

regimului burghezo-moșieresc. Sporti
vii din această parte a țării au astăzi 
la dispoziție 15 terenuri de fotbal ou 
tribune, 16 baze sportive complexe, 
cuprinzind terenuri de volei, baschet 
și tenis, 3 poligoane de tir, 13 săli de 
gimnastică, 13 popicarii (utilate mo
dern), 313 terenuri de fotbal simple, 
327 terenuri de volei etc.

Aceste baze sportive majoritatea a- 
menajate prin munca entuziastă a tine
retului — sînt îngrijite cu toată dra
gostea.

Și din fiecare raion al regiunii, so
sesc mereu alte vești despre noi 
construcții sportive...

Cunoștință cu oamenii

și cu dragostea lor

pentru sport

Oameni harnici, colectiviștii din 
Slobozia Mîrxira, Radu Negru, Căză- 
nești, Curcani, țăranii întovărășiți din 
comunele Independența, Băduleasa, 
Puranr, Jilave și altele, muncesc cu 
entuziasm și avînt deosebit pentru 
belșugul recoltelor, pentru îndeplinirea 
mărețelor sarcini trasate de partid 
agriculturii. In ceasurile libere, ei vin 
cu nespusă dragoste pe terenurile de 
sport, să se întreacă, să-și măsoare 
forțele și dibăcia în minunate com
petiții sportive. Cîteva sute de spor
tivi erau cu 15 ani în urmă. Astăzi, e 
necesar un adevărat oalcul matema- 
t c pentru a stabili numărul mereu 
mai mare al celor care practică spor
tul. Din satele și comunele regiunii,

din orașele înfloritoare, au cunoscut 
prietenia sportului 124.266 oameni ai 
muncii. Nit reprezintă oare această ci
fră cea mai puternică mărturie a dez
voltării activității sportive din regiu
nea București? Oamenii muncii din 
orașele și satele regiunii participă cu 
enU.iașm la marile competiții de 
mase cum sînt spartachiadele, crosu
rile etc. înregistrîndu-se adevărate... 
recorduri: 1952 — 28.763 part’cipări; 
1953: 36.968; 1954 : 71.009; 1955:
99.941; 1956: 135.670; 1957: 215.420;
1958: 496.758 iar în 1959, numai la 
Spartachiada de iarnă au luat parte 
159.543 tineri și tinere.

Iată de cită popularitate se bucură 
sportul astăzi în această regiune. Iată 
cît de mare este dragostea oamenilor 
muncii pentru activitatea sportivă!

Drumul spre măiestria

sportivă

Era firesc ca o dată cu o largă dez
voltare de mase a sportului să fie în
registrate succese deosebite și în creș
terea sportului de performanță. De la 
an la an, sportivii fruntași ai regiu
nii București s-au făcut cunoscuți iu
bitorilor de sport din întreaga țară. 
Este o mîndrie pentru noi toți faptul 
că țăranul colectivist Ivan Voicu 
a primit înaltul titlu de maestru al 
sportului. Progresele realizate de tră
gătorii, atleții sau gimnaștii din regiu
nea București sînt, de asemenea, evi
dente. Sportul de performanță este 
tot mai puternic. Să folosim și de a- 
ceastă dată cifrele. Numărul sportivi
lor clasificați a crescut de la 2.471 
în anul 1952 la 16.182 în amil 1959. 
De pregătirea sportivilor fruntași se 
ocupă cu dragoste și competență an
trenorii, profesorii de educație fizică și 
cei aproape 1.300 de instructori sportivi

Cei aproape 125.000 de membri ai 
■UCFS cîți numără regiunea București 
își desfășoară activitatea 
în puternice asociații 
sportive în care se orga
nizează tot mai multe 
secții pe ramură de sport. 
Astfel, în cele 599 dc 
asociații sportive sînt 
constituite numeroase sec
ții de box, fotbal, gim
nastică, atletism, șah, 
handbal, baschet, ciclism, 
nafație, haltere, hochei 
pe iarbă etc.

Numărul membrilor
UCFS care activează în 
asociațiile sportive va 
crește mereu. Asociațiile 
sportive din raionul 
Alexandria numără pe
ste 7.700 membri ai 
UCFS, cele din raionul 
Roșiori de Vede aproape 
9.500, cele din raionul 
Turnu Măgurele 9.000 ctc. 
Cu succes se desfășoară 
și acțiunea de încasare 
a cotizațiilor — acțiune 
menită să contribuie sub
stanțial la întărirea ba
zei materiale a asocia
țiilor — în raioanele 
Alexandria (numai în lu
na mai, 12.423 lei), Roșiori de Vede 
(10.9.50 lei), Oltenița (8.828 lei), Tur
nu Măgurele (11.000 lei) și altele.

Cîteva cuvinte despre linele asocia
ții sportive sătești. La Recolta GAC 
Alîndra — care a realizat un fond din 
cotizații de peste 6.000 lei — există un 
bogat inventar de echipament și ma
terial sportiv: două rînduri de echipa
ment de fotbal, 3 rînduri echipament 
volei, echipament pentru oină, mate
riale pentru atletism, masă de tenis, 
12 mese și garnituri de șah etc. In 
altă comună, la GAC Chiselet, raionul 
Oltenița, a fost cumpărat echipament 
pentru fotbal, volei, atletism, oină, 
materiale pentru atletism, garnituri și 
mese de șah, plase de volei și fotbal 
și altele.

Dar, cîfe asemenea lucruri nu se pot 
spune despre fiecare din cele peste 
590 de asociații sportive din regiune!

Prin munca lor...

Fără îndoială că, hotăritor pentru 
dezvoltarea mișcării sportive din re
giune — ca și din întreaga țară — 
este sprijinul permanent pe care par
tidul nostru il acordă acestei impor
tante activități. Condițiile create de re
gimul nostru democrat-popular, efortu
rile făcute pe plan local de organele 
regionale au făcut, de asemenea, posi
bilă această considerabilă creștere a 
activității sportive. Un rol important 

il im Insă și cadrele sportive, acei c 
meni care muncesc cu dragoste 
pricepere pentru :ca sportul să cunoa 
că o tot mai mare înflorire în r 
giunea București.

Succesele obținute pe tărim spori 
în re glumea București sini strins leg. 
te de munca și activitatea desfășura*  
de o serie întreagă de activiști o 
ștești cum sînt: Rdmeo lonescu, met, 
bru in oonsilîiil raional UCFS Roși 
ri de Vede, președinte al comisiei n 
ionale de volei, Andrei Alamisarid 
președintele comisiei raionale de fc 
bal din Turnu Măgurele, Vasili Hi 

SPORTUL POPULAR 
fag- a 2-a Nr. 3430

dotă, responsabilul secției de fotba, 
de la Șantierele Navale Oltenița ș, 
alții.

Firește, numărul acestor harnici ș, 
inimoși activiști sportivi este mult 
mai mare. Aminilndu-i doar pe aceș
tia, ne gindim însă și la toți ceilalți, 
care merită, de asemenea, felicitări 
pentru munca și străduințele depuse*

Citeva perspective...

Frumoasele succese realizate de 
mișcarea sportivă din regiunea Bucu
rești în cei 15 ani de la eliberarea 
țării, nu constituie decît un început. 
Activiștii sportivi, masele de oameni 
ai muncii din regiune care a' dră- 
git sportul, vor ca în orașele și ..ațele 
lor să se ridice tot mai multe baze 
sportive simple, construite din resurse 
locale și prin munca voluntară o tine
retului, vor să se extindă în cit mai 
multe întreprinderi gimnastica de pro. 
ducție, vor ca la competițiile de mase 
să participe din ce în ce mai miîlți 
tineri, ca sportivii regiunii să-și în
scrie numele pe tabelele de recorduri 
ale țării.

Regiunea București are minunate 
perspective de dezvoltare a sportului. 
Cu ajutorul organelor și organizațiilor 
de partid, sportul va cunoaște, fără 
îndoială, o creștere și mai puternică; 
Succesele realizate pînă acum sînt; 
de asemenea, o garanție că . în viitor 
vom avea multe de povestit despre 
bogata activitate sportivă din orașele 
și satele regiunii București.



lb 3,93 m!

Atletismul nostru
1,75— 1,63— 1,75— 1,68— 1,70.
1,91 — 1,87— 1,87— 1,79— 1,79.

Am pus față în față două șiruri 
de cifre. Primul reprezentări rezulta
tele cu care s-a cîștigat locul 1 la 
săritura în înălțime la ultimele 5 edi
ții a'.e campionatelor școlare. Cele
lalte, sînt performanțele primilor 5 
plasați la finalele din acest an ale 
aceleiași competiții. Diferența este atît 
de netă, îneît comentariile devin de 
prisos.

Am ales săritura în înălțime ba
teți, dar la fel de bine am fi putut 
lua aproape toate celelalte probe. Con
cluzia ar fi fost aceeași: atletismul 
nostru școlar se află în plin progres, 
încep să se arate roadele acțiunilor 
întreprinse cu hotărâre și consecvență 
de M.I.C., în ultimii doi ani, pentru 
'dezvoltarea atletismului în rândurile 
elevilor. S-a lărgit și s-a întărit con
siderabil baza de 
în școli. Ca urmare 
la un adevărat salt 
lalea probelor, j
UN RECORD AL

mase a atletismului 
putem asista astăzi 
calitativ la majori-

IOLANDEI BALAȘ 
ÎNTRECUT!

Firește, nu e vorba de recordul 
mondial (e greu de întrevăzut cine, 
pu excepția ei, ar puiea face la ora 
actuală acest lucru...) Simbătă, lolan- 
0a a pierdut un record pe care poate 
'Că îl și uitase: recordul republican șco
lar (1,56 m — Cluj, 1953). Rodica 
.Voroneanu care de cîțiva ani se a- 
tirină drept cea mai bună junioară 
3 țării.(și nu are decit 16 ani!) a 
Ceaiizat 1,58 m. Eleva din Roman 
țintește acum la un alt record 
!olandei: cel de „junioare mici'

m.
. I INTRE PREVIZIUNE 

Șl REALITATE 
legătură cu performanțele

școlar, în plin proces de maturizare
de la I.M.F. Prof. Bănățan a lucrat timp 
de mai bine de doi ani la o lucrare 
statistică despre campionatele repu
blicane școlare de atletism. Acum cît- 
va timp, manuscrisul a fost predat

cu mai multă autoritate ca 
Secțiile de atletism de la

însemnări pe marginea 
finalelor ediției jubiliare 
a campionatelor școlare

cursul, 
orieînd.
Clubul sportiv școlar, Dinamo și Pro
gresul, din care fac parte aproape 
toți campionii bucureșteni, merită din 
nou toate 
marcabilă 
regiunilor

laudele. O comportare re- 
au avut și reprezentativele 
Stalin și Oradea.

★
ediției jubiliare a campio-

•— Și chiar am trecut cu mult 
peste, tovarășe profesor ?

•— Intreabă-1 pe prietenul tău 1
— Da, da, ai fost cu mai bine de 

o palmă deasupra, confirmă Asta- 
fei.

...După

Editurii Tineretului, urmînd a fi com
pletat cu rezultatele ediției jubliare. 
Lucrarea va cuprinde însă și grafice 
înfățișînd evoluția, de la un an la 
altul, a rezultatelor cîștigători-lor și 
a mediilor primelor 5 clasați la fie
care probă. Construind graficele, prof. 
Bănățan a lăsat loc și pentru rezul
tatele maxime care — după părerea 
sa — puteau fi obținute la finalele 
din acest an (judecind în comparație 
cu edițiile anterioare și cu performan
țele de anul trecut ale atlefjîor șco
lari), ca de pildă: 3,80 m. la prăjină, 
1,55 m la înălțime fete, 55 m la su
liță băieți, 45 m la disc băieți etc. 
Dar previziunile au fost depășite. In 
aproape foaie cazurile, atît cifra cam
pionului cît și media primilor 5... ies 
din grafice. Ca atare, acestea vor tre
buie refăcute după noile dimensiuni 
impuse de progresul tinerilor atleți. 
: Asemenea „necazuri" am dori să 
aibă, cît mai des, toți statisticienii 
noștri în atletism I...
CERCETIND FOILE DE CONCURS...

O serie de atleți, dintre cei mai 
buni juniori ai noștri, au reușit să

Finalele 
natelor republicane școlare au consti
tuit, fără îndoială, una dintre cele 
mai reușite manifestări atletice de 
tineret desfășurate la noi vreodată. 
Așa cum arăta în cuvîntul de închi
dere al întrecerilor tov. Petre Dră- 
goescu, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, președintele Consiliului 
Superior al Școlilor, campionatele au 
scos în evidență puternicul avînt al 
sportului nostru școlar, reflectări grija 
părintească a Partidului și Guvernului 
pentru educarea tinerei generații, pen
tru creșterea unui tineret viguros, 
constructor harnic al socialismului.

L manoliu

încercarea reușită la 3,92 
m (după remăsurare: 3,93 m) A- 
fanasie Savin na-și mai găsea par
că locul pe stadion. Profesorul Du
mitru Gîrleanu, antrenorul lui, ar 
fi vrut să-l vadă că se concentrează 
pentru săriturile următoare, dar el 
era cu gindul tot la recordul abia 
stabilit. 3,93... Și ce simplu a fost! 
Acolo, sus, 

ștacheta, că 
cei care au 
celași lucru, 
poate urca,
Unde? Poate la 4 m, poate la 4,05,. 

Băiatul acesta de 17 ani care 
vrea să învingă ștacheta ridicată la 
4 m este — notați bine — abia in 
AL DOILEA AN de activitate atle
tică. A debutat anul trecut, în iarnă, 
cu un modest 2,40 m în sală. Sezo
nul în aer liber l-a început cu 3,10 
m și l-a încheiat cu 3,55 m. Un pro
gres de 1,15 m într-un singur an I 
Astă iarnă, în sală, a mai adăugat 

, 5 cm recordului personal. Apoi din 
record în record: 3,75—3,82—3,85 
fi acum 3,93 m,

Nu mai puțin impresionant reș£e

și progresul fostului recordman de 
juniori al probei (cu 3,91 m). Petre 
Astafei prieten și coleg de clasă cu 
Savin, cu care a început deodată să 
practice atletismul. „Duelul" lor nu 
s-a încheiat duminică. Acum, fie
care dorește să treacă el cel dinții 
4,00 m. Și nimeni din cei ce i-au 
văzut sărind pe cei doi atleți — în
cepătorii de acum un an și jumăta
te — nu se îndoiește că 
înplini visul, i

l

a simțit că stăpînește 
mai are rezerve. Iată, 
văzut săritura spun a- 
Asadar, recordul mai 
chiar în acest sezon.

AFANASIE SAVIN

Echipele Școlilor medii nr. 4 din București 
nr. 1 din Orașul Stalin, campioane la baschet

Timp de patru ?Se orașul Iași a dă acestui sport. Ieșenii au aplaudat
găzduit' întrecerile finale ale campio
natelor școlare de baschet, la care au 
luat parte 90 de elevi din București, 
Iași, Tg. Mureș, Orașul Stalin, Arad 
și Rădăuți. Publicul Ieșean a fost 
martorul unor întreceri de valoare ri
dicată. S-a jucat un baschet modern,

?•
Școala medie nr. 2 Tg. .Mureș 13 p. 
(253-210); 4. Școala medie nr. 12 
9 p.; 5. Școala medie nr. 1 București 
Z p.; 6. Școala medie Arad 5 p.

Petre Codrea, coresp. regional 
Aurel Scătinaș, coresp.

pe elevii din Tg. Mureș, Iași și Ora
șul Stalin răsplătindu-le astfel stră
dania de a practica un joc de cali
tate. Și au fost multe meciuri fru
moase. Afirmînd aceasta ne gîndim 
la disputa elevilor din Iași și Orașul 
Stalin încheiată cu victoria ieșenilor 

la 5 puncte diferență 
(50-45), sau la ultimul 
meci — cel mai viu dis
putat — în care elevii din 
Tg. Mureș au învins după 
o luptă foarte strânsă pe 
ieșeni tu 45-40. Astfel de 
exemple se mai pot da și 
în ceea ce privește parti
dele feminine, unde ele
vele școlii medii nr. 4 din 
București și cele ale școlii 
medii din Tg. Mureș au 
făcut dovada unor reale 
calități.

La băieți, pe primul loc 
s-a clasat echipa școlii 
medii nr. 1 din Oraștul 
Stalin, la egalitate de 
puncte cu formația liceului 
„Costache Negruzzi" din 
Iași și cu cea a școlii 
medii din Tg. 'Mureș, dar 
cu un coșaveraj mai bun. 
Victoria elevilor din Ora
șul Stalin încununează e- 
forturile unei echipe o- 
mogene conduse de un 
antrenor priceput (Vasile 
Geleriu).

Elevele școlii nr. 4 din 
București antrenate de 
profesoara Maria Găină 
și-au adjudecat ușor titlu 
de campioane școlare Ia 
baschet. învingătoarele 
au demonstrat un baschet 
modern, evidențiindu-sc 

îndeosebi Cornelia Gheorghe și Sanda 
Dumitrescu.

Iată clasamentele: Fete : 1. Școala 
medie nr. 4 București 11 puncte; 2. 
Școala medie nr. 4 Tg. Mureș 10 
puncte; 3. Școala medie nr. 3 Arad

4. Școala medie nr. 2 Rădăuți
5. Școala medie nr. 33 Bucu- 

4 p. (echipa școlii medii din 
nu s-a prezentat). Băieți: 1.

Școala medie nr. 1 Orașul Stalin 
13 p. (303-233); 2. Liceul „Costache 
Negruzzi" Iași 13 p. (282-236); 3.

al
cucerească mai multe titluri: Mircea 
Axente — trei (lungime, 110 mg, 
ștafetă), Anca Gurău — două (greu
tate și disc), Maria Budan — două 
(100 m și lungime), Victoria Paz- 
mani — două (200 m și ștafetă), 
Eliri Kineses — două (100 și 200 ni). 
Și alți elevi s-au afirmat cu acest 
prilej. Astfel, Nicolae Macovei, din 
Oradea, care a corectat unul dintre 
cele mai valoroase recorduri școlare, 
cel de la suliță (55,04 m față 
54,49) se anunță un decatlonist 
reale perspective (are „insigna 
aur" de atlet școlar la suliță, 110 
și înălțime). Au fost probe la care 
zultatele „juniorilor mici" (15—16 
ani) au fost superioare celor de la 
cat. I. Este cazul înălțimii fete 
(1,58 m al Rodicăi Voroneanu, în 
comparație cu 1,46 m al Doinei Albu) 
și lungimii fete (primele 4 clasate la 
cat. a Il-a au realizat: 5,29—5,16—5,03 

ce la cat. I 
m.).
din nou în evi- 
atletismul școlar, 
de juniori în

înre-In ,
gistrate la aceste finale, e interesantă 
;,pățania" profesorului Octav Bănă
țan, șeful catedrei de educație fizică

Dublă campioană

r Victoria Pazmanl, absolventă a j 
Școlii medii nr. 3 dim Oradea, a | 
ilștigat două titluri: la 200 m (cu\ 
27,0 sec — record personal) și la | 
ștafeta de 4 x 100 m. Pentru viitorul i 
■imediat, talentata atletă are două j 
(ăorinți: să absolve cu bine exame-1 
/ud de maturitate și să încerce 4 
^obarîrea recordului republican de | 
șjun.ioare la pentatlon. Succes I

O talentată handbalistă

—5,00 m., în titnp 
s-a cîștigat cu... 4,93

Finalele au scos 
dență probe Ia care 
și atletismul nostru 
general, este deficitar: alergările de 
demi-fond. Este timpul ca, prin efor
turile unite ale sutelor de profesori 
și antrenori, să se îmbunătățească si
tuația și la aceste probe.

Trebuie să arătăm că rezultatele fi
nalelor de stinbătă și duminică nu 
reflectă în întregime valoarea atle
tismului nostru școlar. De la start au 
lipsit mulți atleți de valoare, în 
n»are majoritate absolvenți ai clasei 
a Xl-a care se pregătesc de zor pentru 
apropiatul examen de maturitate.

In ceea ce privește „harta atletis
mului școlar", Bucureștml este o a- 
devărată capitală, atît la propriu cit 
și la figurat. Gazdele au dominat con-

Luptă îndîrjită sub panou, intr-ana din partidele 
turneului final de baschet de la Iași.

cu numeroase aruncări precise de la 
semidistanță, cu pătrunderi spectacu
loase, oare a făcut o bună propagan-

Rezultate, clasamente
ca-
cie
re-

Printre finalistele întrecerilor de 
.handbal de la Tg. Mureș s-a remar
cat și Erika Loch, elevă in cl. a 
IX-a B a Școlii medii nr. 9 din Ti- 

Spectalorii au apreebat-o 
, l ei precis, pentru spiri- 

j. tul ci de echipă. Ei nu știau — și le-o 
( ipunem noi — că Erika Loch este 

ulemistă și o elevă harnică avina 
i numai note de 9 și 10. Felicitării

i „ ...L
, , A,ușoara. Sp 
J pentru jocul 

h,l a..

7^

La handbal pe primul loc: 
S.M. 2 Timișoara (la băie(i) 
și S.M. 2 Orașul Stall n (la fele)

Ooncomitent cu întrecerile finale de 
baschet ale școlarilor, care se desfă
șurau la Iași, au avut fote și jocurile 
finale ale campionatului școlar de 
handbal, pe care le-a găzduit parcul 
sportiv „Voința" din Tg. Mureș. La 
startul acestor ultime întreceri ale 
tinerilor handbaliști s-au prezentat 6 
echipe de băieți și tot atitea de fete, 
care s-au calificat din etapele de zonă. 
In general, formațiile au dovedit o 
pregătire bună din punct de vedere 
tehnic și tactic, dar unele dintre ele 
au arătat deficiențe în ceea ce pri
vește pregătirea fizică. In finala mas- 
culină, echipele școlilor medii nr. 2 
Timișoara și nr. 3 București au luptat 
eu șartse egale pentru titlu Meciul 
final a fost deosebit de disputat, el 
revenind timișorenilor doar la un sin
gur gol diferență: 13—12. In finala 
feminină reprezentantele școlii medii 
nr, 2 din Orașul Stalin, au cîștigat

detașat. Iată, de altfel, ordinea cla
sării în cele două turnee finale și tot
odată elementele care s-au remarcat 

efli acest țprilej: BĂIEȚI: 1. S. M.
2 Timișoara (antrenor N. Polcih) H. 
Sauer, G. Krefling, D. Fuchs, R. Ant
man; 2. S.M. 3 București, F. Ene, 
Mărculesc-u; 3. S.M. 7 București, D. 
Banciu, V. Samungij 4. S.M. mixtă 
Odorhei L. Bedo, Z. Osovan; 5 S-M. 
mixtă Agnita I. Munteanu. O. Chitii; 
6. SM mixtă Bistrița V. Ciocan, M. 
Czibert FETE: 1. SM 2 Or. Stfidin 
(antrenoare Rozalia Czoppel) G. Rei-pp, 

M. Liphard; 2. S.M. 21 Buc. D. Wag. 
ner, E4 Lauthman; 3. S.M. 9 Timișoa
ra G. Schmidt, A. Nemetz; 4. S.M.
8 Tg, Mureș M. Stef, V. Preda; 5. 
S.M. mixtă Bistrița I. Stfotica, U. 
Grun;. 6, S.M. 17 Buc. Nedit.

V.t Ka|dar-coreisip. regional

8 p.; 
7 P-; 
rești 
Cluj

Probele categoriei 15—16 fni d'.n 
drul, finalelor campionatelor școlare 
atletism s-au soldat cu următoarele 
zultoate:

Fete 60 m: 1. Marita Mihai (S. M 
Buc.) 8,0 sec; 2. Maria Vaida (Oradea) 
8,0; 3 A. Sfătuțâ (Tim.) 8,2; 500 m: Au
rica Popovici (S. M. 2 Roman) 1:22,4; 
2. Mihaela Diamandi (Buc.) 1:23,6; 3. Ec. 
Cheșu (Galati) 1:28,4, 4. M. Levcenco 
(r. Stalin) 1:28,5 ; '60 mg : 1. V. Suică
(S. M. 3 Km. Vîlcea) 10.3 sec; 2. C. 
Doboșan (Tim.) 10,5; 3. M. Popescu (PI.) 
1-0,5; 4, s. Dăscăiescu (Buc.) 10,6; lun
gime: 1. ,Smara<':da Poenăreanu (S. M. 
22 Buc.) 5,29 m, 2. V. 
5,16 m; 3. *“ ~
M. Ianoși ( 
culescu (r 
van (Cluj) 
Voioneanu 
C. Vorinea 
Mărginea.nu (Buc.), 
5. A. Krammer (Tim.) 
(Buc.) toate 1,40 m; gredtat-, 
Ciceu (S. M. Beiuș) 10 49 m; 
canu (r. Strlzi) 10,13 m.

Băieți 80 m: 1.’ ”
Mediaș) 9,4 sec ; 2. 
9 5*  3. -
Sima (Cluj) 9,6 ; 1.000 m : 
curuș (S.M.l. Or. Stalin) 2:48 3; 
Buiachi (Constanța) 2:48,3: 
(Clui) 2:43,3 ; 4. V. C’osescu
2:49,3 ; 5. C. Cug- 
Mahnaș (R.A.M.) 
•Reioer Tart Ier (S.M. 
bay (R.A.M.) 13.4 ; 
13,5 ; 4. ~
gime : 1.
2. S. Popescu (Buc.) 6.22 m 
cov (C-ța) 5,91 m ; înălțime 
nicoiu (S.M. 18 Buc.) 1,72 m ;
Mairinescu (Buc.) 1,68 m ; 3. 
don (r. Buc.) 1,64 m ; greutate : 
Stănișteanu (S.M. 1.
2. C. Schnell (Bacău) 1*2,02  m ; 
zăr (Cluj) 111,80 m ;
Stalin) 11,66 m.

ECHIPA ORAȘULUI 
PE PRIMUL

In urma rezultatelor 
cele 37 de probe ale 
ambele categorii de vîrstă . 
și 17—13 ani) clasamentul pe 
tative de ‘ .....
orașul București 
55) ; 2. rcg.
Oradea »4 P (524-42) ; 4 
(4114-40) ; 5. .. ..................
Ploești 53 p , 
(30+14) ; 8. Constanți 39 p
Bacău 35 p (14+21); 10. Craiova 30 p»
(154 15) ; 11. reg București 29 p (17-r-3) ; 
1<2. Galați 19 p (9 + 10) ; 13. Pitești 17 p 
(UM) ; 14. Iași l'l p (5 + 6) ; 15. Suceava 

i 10 p (1 + 9) *, 16. Hunedoara 10 p (1t9) ;
17. Bala Mare 8 p (6+2).

4. M.
,,, ____  , -w : 1. v.
3 Hm. Vîlcea) 10,3 sec;

22

Dăscăiescu (Buc.) 10,6;
Șmaranda Poenăreanu (S.

2? vn, 2. V. Ciulinaru (Buc.) 
F. Grama (Tim) 5,03 m; 
(Craiova) 5,00 m; '' 
Buc.) 4,96 ni ; 6.
4,90 m; înălțime: 
(S. M. 2 Roman)

i (Craiova) 1,43
4. E Virlan (Buc.), 

6.

«.
5. M. Ni- 
R. MOltlO-

1. Rodi ca 
1.58 m; 2. 

m; 3^ M.

M. Pcpescu 
: r. D' ina 
2. L. Derș-

M. Mureșan (S.M. 1 
C. Stroe (Craiova)

B. MirciuTeseu (Buc.) 9,5 ; 4 E. 
1. Jon Chi-

(S.M.l. Or. Stalin) 2:48 3; 2. I.
• - - — 3. I. Tender

4. V. C’osescu (T-xn.) 
Cugeanu (Iași; 2-50.0 ; 8. A.

) 2:50,0-, 90 m g: 1.
-----  2 Sibiu) 2. L. Do- 

!. D Mzri'an (Tim.)
P. Corneliu (Pitești) 13.6 ; L<un- 

M. Calnicov (Buc.) 6,20 m ;
" ’ “ 3. A. Na-

1. Ion Ri- 
ii : ?. M.
AL Spirl-:

, : 1. Ia*
Giurgiu) 1-4,55 m ; 
■“.“2 3. I Ea-

6. I. Bcriceanu (r.
i

BUCUREȘTI 3 
LOC
înregistrate

regiuni este 
" 153 p 

Stalin 112
: ■?: ; 1. '

R A.IVI. 5S 
(34+19) ;

______ in 
cc cursult i (la 

15—16 ani 
reprezen.- 

ur mă torul : 1.
(băieți 98.

p (66 1-44) ; 3.
Timșoara 81' r» 
p (,7c-:-r<3) ; " 

; 7. Clui 44 
(13 1 21) ;

6. 
P 
9.

Părinți și copii
F.ugten Ducu a câștigat proba 

săritură în înălțime a juniorilor 
cat. I cu 1,91 m. A încercat apoi 
la 1,95 m, pentru a îmbunătăți cu 1 
cm recordul de juniori al țării, oare-i 
aparține. N-a izbutit. Dar, lucru cert, 
acest record nu mai are multe zile...

Cariera atletică a proaspătului cam
pion șoolar a început cu doi ani în 
urmă, cînd Ducu s-a dus la stadionul 
Progresul cu gindul să fie primit 1a 
„pitici" în secția de fotbal. Acolo, a 
văzut mulți copii strânși în jurul gropii 
de la înălțime, admirând săriturile u- 
nuia de seama lor. „Cine e?“ — „Cum 
nu știi? Grigore Marinescu..." I-a plă
cut atît du mult cum sărea Marinescu,

de 
de

• • •

îneît a uitat de oe venise pe stadion 
și s-a hotărât să ajungă și el sări
tor. îndrumat, ca și Grigore, de an
trenorul T. loneșcu, Ducu a progresat 
cu pași repezi: 1,54 în 1957; 1,81 în 
1958; 1,94 în acest an. La întrecerea 
de sîinbă'tă, Marinescu ,a condus pînă 
la ultima săritură. La 1,91 rn n-a reu
șit însă decit Ducu ...Intr-un colț 
de tribună, urmăreau imoreună b'pta 
celor doi atleți frenorâ I I I >rea Du^u 

și contabilul Ion Marinescu. Stau ală
turi și împart emoțiile fiecărui con
curs. Ca și copiii lor, s-au cunoscut 
într-o zi pe stadion si au devenit din 
acea zi buni prieteni...



I
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COMCiUlRtSllJlL MOSTIB *J ț Junioara Măriuca Rotam pe urmele recordu’ui 100 m. fluiure sen'oire! 
„Pentru cea mai bună corespondentă4I

PE PARCURS...
— Cred că trebuie să fie ceva la^ atenție deosebită, 

camera de fum, a rostit 
cînd semn fochistului 
De cum au deschis ușa 
și fumul au năvălit 
zervor.

— Garnitura de 
capului de emisie 
zise mecanicii!.

Fochistul și-a încovoiat trupul, dis- 
părînd mai mult de jumătate în ca
mera de fum, Apoi a revenit încărcat 
de funingine. Avea dreptate mecani-- 
cui: aburul dădea năvală în camera, 
de fum și nu se mai producea vid.

Mecanicul a cîntărif repede si-4 
tuația. Se aflau în linie curentă, capul Ț 
de emisie avea 80 kg., iar terrșpera-1 
tura din camera de fum era ridicată.f 
înlocuirea unei asemenea garniturii 
cere o muncă de multe ore în con-f 
diții normale de lucru. Toate acestea f 
i-au trecut prin minte ca o străful-Ț 
gerare. Apoi, nici nu s-a mai gîndit-L 
la ele. Reparația trebuia făcută. Ime-f 
diat au adunat uneltele necesare șir 
cei doi oameni au început o muncă X 
aprigă, încordată. După cîtăva vreme-ț- 
mașina era gata de pornire. Le-a fost-- 
dată cale liberă. ”

— Eu vă asigur calea, iar voi cîș-” 
tigați minutele pierdute, le-a zis ope-,. 
ratiorul. « >■ 

Acele manometrului nu mai cobo--- 
rau. Stațiile rămîneau în urmă una" 
cite una, iar zorii zilei destrămau.- 
d>n ce în ce mai mult negura nopții.;' 
Operatorul și-a încheiat tura de noap-.. 
te înregistrind sosirea mărfarului 7558" 
mai devreme cu 13 minute.

...Ți-e drag să muncești cu astfel" 
de oameni. Bucuria îți este cu atît. - 
mai mare cu cît nu sînt singurii din"- 
depou, gata oricînd să facă totul pen- - - 
tru

Nori negri năvăleau gata să cu
prindă ochiurile albastre de cer se
nin, scăpate în răstimpuri din strîn- 
soare. Și cînd cerul era din nou gata 
încheiat, ploaia pornea și mai deasă 
și mai repezită. Locomotiva 324687 
trăgea din greu. Tînărul FL 
Gheorghe, fochist fruntaș în 
și fotbalist în echipa feroviar.br 
Jibou, aruncă chibzuit cărbuni în 
car. Mecanicul Gheorghe Coșară 
un cunoscut șahist — manevra 
pricepere aparatele locomotivei.

Florea 
muncă 

din 
fo-

cii 
Ei 

conduc mărfarul 7558 din Jib.41 pînă 
la Valea lui Mihai.

Prin cele două ferestre ale marchi
zei locomotivei se perindă întinderi 
cu peisaje care se schimbă neconte
nit, ca pe o peliculă de film, în 
timp ce trenul lunecă mai departe 
pe șine.

— Ne apropiem de rampa Gîrcei, 
îi spune mecanicul fochistului. Știi că 
avem tonaj sporit. Țin-te bine cu 
presiunea.

fn acest timp mecanicul Coșară îa 
toate măsurile. Invîrtește cu cîteva 
gradații roata schimbătorului și abu
rii încep să pătrundă cu mai multă 
forță în cilindri.

— Mai mult cărbune, Florea!
Locomotiva pufăie, zvîrlind rotogoale 

groase de fum, se opintește și iat-o 
că a trecut rampa. Ajunși la palier, 
Gheorghe Coșară reduce gradul de 
admisie, strînge robineții de la con
ducta de păcură. Fochistul își șterge 
fruntea de nădușeală și trece la 
fereastră să respire aerul răcoros. 
Stațiile raportau că „7558“ merge după 
grafic. Pînă la Cărei, totul a mers 
ca un ceasornic. Deodată însă, deși 
fochistul își suflecase mînecile și pă
rea hotărît să nu mai lase lopata 
din mină, presiunea a început să 
scadă.

Dintr-o privire mecanicul a verifi
cat aparatajul, a îăcut apoi 2-3 probe 
și s-a oprit nedumerit. Totul părea 
a fi în ordine, dar acele manometru- 
fui coborau îngrijorător. In ce’e din 
urmă a oprit trenul.

ca

Ia 
a

© S-«i redeschis Tu ita. pentru titlu în campionatul <le po?o
In ultima duminică, natația a deți

nut „capul de afiș" al competițiilor 
cu caracter intern. In special derbiul 
campionatului republican de polo 
(C.C.A.—Dinamo) s-a bucurat de o 

......................... Televiziunea, sezi- 
sînd „actualul", și-a trimis reporterul 

la ștrandul Ti- 
astfel aportul 

ramuri sportive 
spectacolul pe

gînditor, fă-.
să-J urmeZe.Xși operatorii sportivi 
grea, aburul f neretului, adueîndu-și 
dintr-un re-Xla popularizarea unei

♦ mult apreciate prin 
postamentul*̂ 1 °feră-

fost suflată,. 4e
Pentru cei prezenți

amiază în jurul bazinului de 50 m. 
ca și pentru... telespectatori, desfășu- 

‘iȚrarea celor cîteva probe de înot a în
semnat o „uvertură" mult apreciată. 
In ceea ce ne privește, am așteptat 
nerăbdători acest concurs, care a reu- 

. Xnit, pentru prima dată în acest an, 
majoritatea înotătorilor și înotătoare
lor din lotul republican. Impresia cea

duminică după-

mai bună a prodius-o Măriuca Ro
taru, tînăra reprezentantă a clubului 
Rapid. Evoluînd în proba de 100 m. 
fluture, ea a corectat simțitor recor
dul țării la categoria junioare mici 
(15-16 ani). Succesul obținut dumi
nică de Măriuca Rotaru n-a surprins 
pe nimeni. El a putut fi întrevă
zut, 
mul 
rat în 
cînd această junioară 
record care aparținea senioarelor (cel 
de la 200 m fluture). Atunci, timpii 
intermediari ai distanței (200 m flu
ture) o arătau pe Măriuca Rotaru 
bine pusă la punct la capitolul re
zistență. In intervalul de cinci săptă- 
mîni cît s-a scurs de atunci, antre
norul C. Vasiliu a recomandat elevei 
sale un program special, i-a micșorat 
distanța pe care trebuia s-o parcurgă 
de repetate ori (cu pauze scurte de

chiar de
al anului, desfășu-

la pride altfel, 
concurs

bazin descoperit (10 mai) 
a realizat un

Măriuca Rotaru (Rapid) în drum spre... recordul probei de 100 m 
fluture senioare.

timp), formîndu-i astfel rezistența ne
cesară în regim de viteză. La 14 ani 
cîți numără Măriuca Rotarii, timpul 
(1:23,1) reușit este bun. Perspecti
vele de a-1 îmbunătăți sînt' însă și 
mai frumoase, dat fiind faptul că ea 
posedă un stil destul de corect ceea 
ce constituie în stadiul actual de pre
gătire factorul principal. Ar fi sufi
cient, după părerea noastră, dacă la 
sfîrșitul sezonului 1959 cea mai bună 
performanță a ei pe 100 m fluture 
s-ar apropia de actualul record de se
nioare (1:19,1) deținut de Nicoleta 
Ștefănescu.

Evoluția recordului de senioare ca
tegoria a Il-a la 100 m fluture : 
1:53,8 Ileana Petrescu (Constructorul) Buc.

13.Vil.1952 
1:46,8 Elena Dobrovolschi (Progr. Tim.) Oradea 

17.VIII.1952 
1:42,4 Elena Dobrovolschi (Progr. T:m.) Sibiu 

' 31.VIII.195J 
T m.) Sibiu 

26.VII.1953 
Buc-1 Buc. 

9.IX.1955 
Buc.) Buc.

18.IX.1955

îndeplinirea îndatoririlor lor. "

C. DOBRESCU ;;
(reportaj trimis în cadrul corn-- 
cursului „Pentru cea mai bună" 

corespondență") 7

Echipa orașului București a cîștigat
„Cupa regiunilor" la oinăsz

" CLUJ 
|--nică au 
"întrecerile

Rodnică activitate a vînătorilor din raionul Buhuși
Trecind peste greutățile care mai stau\; ginnihr Ja 

în calea obținerii unor rezultate iot maC ’ Petiție 
frumoase (greutăți provocate de unir *P arcul 
vinători oare nu se achită cu consti^V’'^''

O frumoasă activitate depune în a- 
ceste zile filiala A.G.V.P.S. din raio
nul Buhuși. Cei 152 vinători care ac
tivează in cadrul ei au obținut rezul
tate rodnice. Astfel, în primul trimes
tru al anului, planul a fost depășit atît 
la numărul de răpitoare împușcate cît 
și la cantitatea de blănuri predate sta
tului.

Este interesant de arătat că aproape 
toți vinătorii participă cu regularitate 
la concursurile de tir organizate la po
ligonul „Textila" de către A.V.S.'A.P. 
Pentru munca pe care o depun, zi de 
zi și pentru străduința ce o arată în
deplinirii planului filialei, trebuie să e- 
vidențiem pe Florea Năstasă (Buhuși), 
Teodor Manea (corn. Rediu), Ion Ro
taru (com. Blăgești), Ion Jipa (corn. 
Borlești) și alții. Se remarcă activita
tea organizatorică depusă (ca șefi de 
grupă) de Vasile Vartolomei (Taz/du), 
Franz Baliof (Buhuși), Șteian Biru 
(corn, Gîrleni).

In ultima vreme au fost luate mă- 
'suri și pentru organizarea pescuitului 
sportiv, o ramură care in trecut aproa
pe că nici nu exista. Pînă acum au 
fost înscriși 60 de pescari care, ca și 
cei 152 vinători, slut membri ai 
U.C.F.S., avînd cotizația plătită în pro
porție de 80 la sută.

(prin telefon). — Dumi- 
luat sfîrșit în localitate 
din cadrul “ 

“. La această com- 
desfășurată pe terenul din 
Victor Babeș,

Clipei re

au luat 
parte patru echipe: ale orașului Bucu-

incioziiaie de sarcinile lor), putem spu - • resti și regiunilor București, Suceava 
ne rJÎ în mrlrnt tilinlel A C. IZ D Q R,,.-- . „

--și Baia Atare, 
întrecerile au fost dominate de ju- 

la sfîrșitul 
celor șase partide disputate (competi
ția s-a disputat sistem tur-retur) au

- ■ terminat neînvinși. Ei s-au impus 
printr-o bună tehnică individuală atît 
la prins' cît și la bătaie. O frumoasă 
comportare a avut în acest concurs și 
echipa regiunii București, care s-a 
clasat pe locul II. Iată rezultatele în
registrate: Tur: oraș București cu reg. 
București 15—5, cu reg. Suceava

ne că în cadrul filialei A.G.V.P.S. Bu-'. 
huși se duce o activitate rodnică.

CEZAR BALAIȚA Tcătorii bucureșteni, care
(Material trimis în cadrul concursu-- 

lui „Pentru cea mai bună corespon-' ” 
dență"). "

Popas in comuna Ruginoasa;
(Urmare din pag. I)

și-au disputat întîietatea peste 250 de-- 
tineri țărani muncitori. "

Am arătat numai cîteva aspecte din' - 
multilaterala activitate sportivă pe" 
care o desfășoară țăranii din comuna--18—7, cu reg. Baia Mare 12—II; reg. 
Ruginoasa. Sportivii de aici sînt hotă-" 
rîți să întregească realizările pe care” 
le-au obținut în cei 15 ani de la eli-" 
berarea patriei noastre, prin dobîndi-" 
rea de noi succese la locul de muncă- ■ 
și prin participarea la numeroasele" 
competiții organizate dc asociația spor
tivă „Victoria" în întîmpinarea zilei de" 
23 August. ::

București cu reg. Suceava 12—10, cu 
reg. Baia Mare 18—12; reg. Suceava 
— reg. Baia Mare 14—9. Retur: oraș 
București cu reg. București 13—4, cu 
reg. Suceava 18—5, cu reg. Bata Mare 
15—4; reg. București cu reg. Suceava

După campionatele R. P« R« de popice

Puterea de
' Timp de 5 zile am asistat la între
cerile finale ale campionatelor repu
blicane de popice. Ele s-au caracteri
zat, anul acesta, prin creșterea sub
stanțială a potențialului de luptă al 
celor 10 echipe finaliste. Fiind mar
torii unor întîlniri pasionante, care au 
făcut ca situația în clasamente să fie 
neclară, pînă la ultimele biJe, ne-ani 
notat numeroase amănunte..

RECOLTA BUCUREȘTI ȘI C.F.R. 
TIMIȘOARA, CAMPIOANE 

MERITUOASE
I« Cu prețul unor eforturi însemnate 

echipa feminină a clubului Recolta 
București a reușit să-și apere titlul 
cucerit în anul 1958. Jucătoarele din 
București au... răsuflat ușurate abia 
duminică la prînz, cînd au obținut 
victoria decisivă în meciul cu Voința 
Timișoara. Este suficient să redăm 
scorurile realizate de echipa bucureș- 
teană cu principalele ei adversare 
(2276—2272 cti Voința Tg. Mureș; 
2275—2250 cu Rapid București și

> 
i

teană cu principalele

lupta a decis
2179—2171 cu Voința Timișoara) pen
tru a vă putea imagina cît de dispu
tate și cît de palpitante au fost între
cerile (la fel de strfnse an fost și 
rezultatele dintre celelalte formații), 
cîtă voință le-a trebuit campioanelor 
pentru a ieși victorioase în aceste a- 
dc vârâte confruntări ale nervilor.

După mtilți ani de muncă conștiin
cioasă, formația masculină a ceferiștilor 
din Timișoara a cucerit pentru prima 
oară titlul de cea mai bună echipă 
a țării.
DEFINITIVAREA CLASAMENTELOR 

STABILITE DE PUNCTAVERAJ
Duminică la ora 17 cînd inițial se 

anunțase închiderea festivă a compe
tiției, încă nu se știa ordinea locuri
lor 2, 3, 4 și 5 în clasamentul gene
ral al echipelor masculine. La acea 
oră, pe arena C.F.R., continua între
cerea popicarilor de la Unirea F. Z. 
Roman — Constructorul Pitești și 
l.O.R. București —; C.F.R. Timișoara.

clasamentele
Abia la ora 19 a putut fi stabilit 
clasamentul final, cînd după jocuri de 
uzură presărate cu numeroase momen
te pasionante, eforturile jucătorilor de 
la l.O.R. și Unirea au fost încununate 
cu succes. Iată clasamentul: 1. C.F.R. 
Timișoara 10 p. (18.524 p.d.)l 2. 
l.O.R. 8 p. (18.162); 3. Unirea Ro
man 8 p. (18.073); 4. C.S. Oradea 
8 p. (17.548); 5. Constructorul Pitești 
6 p. (17.453). Și în turneul feminin 
punctaverajul a decis ordinea locuri
lor 2, 3 și 4 în clasamentul general 
care are următoarea configurație: 1. 
Recolta București 12 p. (8.931); 2. 
Rapid București 8 p. (8.889); 3. Vo
ința Timișoara 8 p. (8.797); 4. Voința 
Tg. Mureș 8 p. (8.795); 5. llirtia P. 
Neamț 4 p. (7130).

In unul din numerele noastre vii
toare ne vom ocupa și de aspectele 
legate de valoarea tehnică a acestei 
competiții.

1 TR. 1OAN1ȚESCU.

14—3, cu reg. Baia Mare 9—8; reg. 
Suceava — reg, Baia Mare 12—4.

Lotul echipei cîștigătoare a fost for
mat din următorii jucători: I. Anton, 
M. Gruian, I. Văduva, V. Bsloiu, A. 
Roșea, M. Cristurescu, I. Boldu, 1. 
Dacău, V. Ghișa, C. Iancu, A. Cio- 
banu, I. Dunca. Antrenor: I. Popescu- 
Buftea. lată clasamentul final:

1. Oraș București
2.
3.
4.

Reg. 
Reg. 
Reg.

București 
Suceava 
Baia Mare

RADU l iăCH
corespondent regional

1 :42,0 

1:31,0 

1 :29,0

1:28,3 ... _____ -.........—
1:27,4 Măriuca Rotaru (Rapid) Buc. 12 X.1958 
1,23,1 Măriuca Rotaru (Rapid) Buc. 20.VI.1959

★
Duminică în campionatul categoriei 

A s-a consumat penultima etapă. Ca
racteristica acestei etape este că a 
redeschis lupta pentru titlu. Intr-ade
văr, dacă pentru mulți dintre cei 
oare urmăresc desfășurarea actualei 
ediții problema campioanei Se părea 
ca și rezolvată, pentru alții, printre 
care și antrenorul echipei C.C.A., lupta 
pentru titlu începea abia cu etapa a 
Vl-a. Intr-o discuție purtată eu Ad. 
Balint, antrenorul echipei C.C.A. și 
avînd ca temă comportarea nesatis
făcătoare a elevilor săi (de neînțeles 
ținînd seamă de valoarea individuală 
a jucătorilor ce alcătuiesc formația) 
acesta nu și-a ascuns optimismul: 
„Spre sfîrșitul turului — spunea el 
— echipa mea va juca cum trebuie". 
Duminică seara, la sfîrșitul meciul 
ne-ani amintit de cele spuse de Ba
lint. Cum fusese posibilă o schim
bare atît de radicală în comportarea 
echipei C.C.A.? O echipă care cîștiga 
penibil de greu cu puțin în urmă, în 
fața Științei București de pildă, de
venise de nerecunoscut în compania 
formației campioană (Dinamo) 
cercată" 
dapesta și Butterdorf). După părerea 
noastră, 
triumfat . ____
poate spune că a fost o victorie a 
jocului mai bine orientat în spațiul 
de joc, mai bine gîndit. Acum, spre 
sfîrșitul primei părți a campionatului, 
C.C.A. a cîștigat într-adevăr mult în. 
coeziune, acțiunile ei ofensive au de
venit mai clare, 
anumite scheme 
mentul:
1. C.C.A.
7. Dinamo
3. C.S. Oradea

Știința Cluj
C.S. Tg. Mureș 
Știința București 
Ind. Linii Timișoara

Agneta Szobotka

Elisabeta Brafu

Elisabeta Bratu

Măriuca Rotaru (Rop'd) Buc. 6 IX.1958

(Progr.

(Progr.

(Progr.

„in- 
în două turnee dificile (Bu-

în derbiul Dinamo-C.C.A. a 
superioritatea tactică. Se

desfășurîndu-se după 
tactice. lații

4.
5.
6.
7.

G.

5
5

5
4
5
4
4
NICOLAESCU

4
4

3
2
1
1 
0

0 
0 

1 
o
11 
o 
o

1
1

1
2

3
3
4

37:13 
34:16 

30:10
14:15
15:32
6:24
5:31

Mîine încep întîlnirile de box din „zonele" 
campionatelor individuale

Iată-ne în fața penultimei etape a 
campionatelor republicane individuale 
de box I Incepînd de mîine, orașele 
Craiova, Cluj, Constanța și Stalin, vor 
găzdui cea mai „grea" etapă — zo
nele — înaintea finalelor de la Bucu
rești. După cum am mai anunțat, pes
te 200 boxeri vor asalta titlurile de 
cîștigători ai zonelor, pentru a-și asi- 

, gura astfel participarea la turneul 
'. final. Este lesne de înțeles că meciu

rile vor fi extrem de disputate. De 
asemenea, ținînd seama că încruci
șează mănușile cei mai buni boxeri, 
este de presupus că întîlnirile, care 
încep mîine, se vor ridica la un nivel 
superior. Aceasta este de altfel do
rința unanimă a amatorilor 
cu mănuși.

Zilele trecute au sosit la 
de specialitate noi înscrieri 
la etapa de zonă, fapt care 
fără îndoială, interesul pentru aceste 
întîlniri. Astfel, vor evolua: campio
nul european feroviar fon Turcu (<a 
Constanța), timișoreanul Martin Far- 
caș (la Cluj). Constantin Turcu (la 
Orașul Stalin), Petre Chițu și Iani 
Corfiatis (la Gratova).

întrecerile de box din „zonele" 
campionatelor individuale vor fi conduse 
de arbitrii cei mai buni. Boxerii care 
vor fi prezenți la această etapă trebuie 
să știe că exigența arbitrajelor va fi 
sporită, că se va prefera boxul curat, 
în linie, lipsit de obstrucții. Pe de 
altă parte comisiile regionale de box 
din localitățile sus menționate a că
ror competență organizatorică și teh
nică a fost verificată deseori, au da-

toria să asigure reuniunilor un cadril 
festiv, săli sau grădini corespunză
toare, să existe asistența medicală, 
astfel ca întrecerile să cunoască un 
succes deplin.

sportului

federația 
de boxeri 
va mări,

Reuniunea pugiiistică 
de sîmbătă din cadrul 

Cupei „2 iulie'4
Sîmb-ătă seara a avut loc în sala 

Recolta o reuniune de box în cadrul Cu. 
pei ,,2 iulie“, organizată de clubul Re
colta. La această competiție participau 
numeroși boxeri juniori și seniori jiin 
mai multe cluburi și asociații sportive 
din Capitală. Mujți dintre ei s-au dovedit 
a fi taleritați, cu multe posibilități fi
zice și tehnice. O comportare foarte 
bună a avut tînărul boxer Stelian Sa- 
ramando (Timpuri Noi), care pînă în 
prezent s-a dovedit a fi superior celor
lalți d'e la categoria sa, reușind să-i 
învingă înainte de limită. Intîlnirea din. 
cadrul finalei între Saramando și Romeo 
Șerban (Grivița Roșie), v»a fi deosebit 
de interesantă.

ALTE REZULTATE ; C. Roșu (Semă
nătoarea) bp. P. Radu (Șc. sportivă 
U C.F.S.) ; C. Kiss (Metalul M.I.G.) 
b ab'. I. A Zăineecu (Constructorul) ; V. 
lovită (C.F.R. I.C I.) b p C, Coiocaru 
(C F.R.-T.C.I.) ; M. C'nsVneanu (Recolta) 
b.ab ii c. Răduleccu (Recolta) ; D. Mușat 
(Semănătoarea) b p. I. Nlcu (Bumbacul) ;
S. Sarannndo (Timpuri Noi) b.ab. II N. 
Dincă (Recolta) ; C. Dumitru (C.F.R.-
T. C 1.) b. kto. 7. P. Raneti (Recolta) ; 
C. Rusu (Știința) b.p. S Ghidriceanu 
(I.S.B.) ; C. Chirlac (Mase Plastice) 
b. k.o. II C. Nicoleseu (l.C.F.) ; G. 
Niiculcscu (Recolta) b.p N Dumitru 
(Constructorul) ; O Mănescu (C.F.R.- 
T.C1.) bab. li F Fătnașcu (Constructo
rul) ; G- Niță (Bumbacul) b.ah. 1 D. 
Gabriel (l.C.F.) ; E. Cchnapf (Ftiinta) 
b. ab. JI D. Sandu (Mase p\^ti<’z".

P. HENT •

c. c.

feroviar.br


Buletinul categoriilor B, C și juniori...
B S AU „LIMPEZIT APELE" IN SERIA INTII A CATEGORIEI B • DUPĂ PRIMELE TOCURI ALE BARAWLUI 

LA C > CAMPIOANA UT. A. DIN NOU IN FINALA LA JUNIORI

Ca și în campionatul categoriei A 
la fotbal, penultima etapă a clari
ficat situația și în categoria B, în 
primul rînd în seria 1 unde șapte 
echipe concurau la primul loc și în 
al doilea rînd în zona retrogradării 
din ambele serii.

■ In seria întîi. jocurile de dumi
nică au simplificat foarte mult lucru
rile. C.S. Tg. Mureș, Gaz Metan Me
diaș și C.S.A. Sibiu au ieșit din 
cursă, astfel că în momentul de 
față, înaintea ultimei etape își dis
pută locul întîi și, deci, promovarea 
la „A“ Minerul Lupeni, C.F.R. Timi-

NOTE, ȘTIRI
Echipa noastră de tineret

Joi, selecționata noastră de tineret 
va pleca in Suedia, la Ealun, unde 
va susține duminică primul meci al 
anului, in compania reprezentativei de 
tineret a Suediei. 0 întîi Hire ' grea 
pentru tinerii noștri jucători, dar că
reia ii pot jace țață cu succes, opă
rind prestigiul de care se bucură fot- 
balul nostru in țările nordice. Valoa
rea și posibilitățile fotbaliștilor selec
ționați in echipa de tineret constituie 
o garanție. Reprezentativa noastră cu
prinde elemente dotate și verificate cu 
prilejul numeroaselor jocuri de campio
nat și internaționale. Ele constituie 
descoperiri ale taberelor de juir.ri, 
care au fost evidențiate și co;isac"te 
mai tiraiu de turneele F. I. F. A. 
(U'.E.F.A.) de juniori. Ene II, titu
larul postului de inter stingă, s-a im
pus cu prilejul Turneului F.I.F.A. din
1955 (Italia) și in partidele interna
ționale ulterioare; Tabarcea șl Dr.'dea 
au participat Ia turneul F.I.F.A. 1956 
(Ungaria), o dată cu Mateianu, care 
s-a evidențiat, împreună cu Mdtroc, 
șz ediția 1957 (Spania): Ivansuc 
p ,t unul din cei mai buni jucători 
ai noștri la Turneul U.E.F.A. din 1958 
(Luxemburg), iar Crainiceanti i/z «fi; 
ția de anul acesta (R.P. Bulgaria). 
Greavu și Cojocarii au la activul lor 
comportări buna in jocuri internaționale 
de tineret și B Important de semnalat 
e faptul ce linia de atac (Ivansuc 
1958 — Mateianu 1957 — Dridea
1956 — Ene II 1955 — C.răiniceanu 
1959) cuprinde cite unul din. cei mai 
buni juniori din echipele noastre na
ționale care au participat la ediț ile 
1955—59 ale Turneului internațional 
de juniori.

Acest mănunchi de jticători taleri; 
tați, la care se adauaă Todor și Fro- 
nea — elemente la fel de dotate — în
trunește speranțele șl încrederea ma
selor de oameni ai munci', care ur
măresc cu 1 toată dragostea activitatea 
fotbaliștilor noștri. Din partea lor aș
teptăm o comportare la înălțimea ta
lentului și posibilităților lor.

★

Uwardia Varșovia va juca în țara 
noastră la 2 iulie cu Dir.amo Bacău 
la Or. Stalin, la 8 iulie la București 
cu Dinamo și la 12 iulie la Constanța cu 
Firul. In ziua de 5 iulie va mai sus
ține un meci cu un adversar care ur
mează să lie d>esem,n*at.
• Echipa turcă Vela Istanbul va in- 

tneprinde un turneu la noi: la 28 iunie la 
Ploești cu Petrolul, Ia 2 iulie la Bucu
rești cu Dinamo, la 5 iulie la Constanța 
cu Farul și la 8 iulie la Bacău cu 
Dlnamo.

H Mîine au loc două restanțe în cadrul 
categoriei B : Tarom—Gloria Bistrița 
(stadionul Giuiești ora 18) și Ind. SIrniel 
C. Turzii—C.S.M. Beta Mare.
• Duminică s-a disputat la Timișoara

un meci intre foștii jucători ai echipe
lor C. F. R. Timișoara și Rapid Bucu
rești. Timișorenii au învins cu 5—3 
(2—1) Au marcat : Ad. Covaci (3) și I. 
Covaci (2). respectiv Marian (2.) și Filote. 
Meciul a fost urmărit de peste 4000 de 
spectatori. ...................

1. S. LOTO-PRONOSPORT rezervă 
iubitorilor sportului o frumoasă sur
priză prin alcătuirea unui program de 
marc atractivitate și eu largi posibili
tăți de participare. Cele cinci meciuri 
internaționale și șapte intîlniri din 
campionatul categoriei B, sînt echili
brate, linele dintre ele — ca acelea 
din seria 1 a campionatului catego
riei B — chiar decisive pentru promo
vare sau retrogradare.

Programul este deschis de meciul 
Suedia (tineret) — R.P. Romînă (ti
neret). In antrenamentele și jocurile 
de verificare echipa noastră a satis
făcut și, așa cunr spunea unul dintre 
jucătorii ei de bază — mijlocașul 
Frouea: „Se poate colita pe elanul și 
dorința de afirmare a tuturor compo- 
nenților."

Urmează în program imul dintre 
cele mai importante jocuri internațio
nale inter-reprezentative, R.P. Unga
ră A—Suedia A. Duminică, selecțio
nerul echipei mardiiare — Lajos Ba- 
roti — a urmărit pe cei unsprezece 
probabili titulari ai reprezentat vei ma
ghiare. lată păreri'e lui asupra com
portării acestora: „Grosics n-a jucat 

șoara, C.S.M. Reșița și C.F.R. Arad. 
Diferența dintre lider și celelalte trei 
echipe este de două puncte. Duminică, 
Minerul joacă la Cîmpia Turzii, 
C.S.M. Reșița la Hunedoara și C.F.R. 
Timișoara la Oradea, iar C.F.R. Arad 
este singurul dintre concurenți care 
are joc acasă. Alinerului însă, îi este 
suficient un meci nul pentru a-și 
asigura primul loc. In cazul cînd 
echipa din Lupeni pierde meciul de 
la Cîmpia Turzii, iar unul sau chiar 
toți urmăritorii săi cîștigă. atunci — 
fiind la egalitate de puncte — va 
decide golaverajul. In prezent, Mi
nerul are golaverajul mai bun (1,608) 
față de celelalte: C.F.R. Timisoara 
1,458, C.S.M. Reșița 1,344 și C.F.R. 
Arad 1,20. De aici rezultă că pentru 
a pierde primul loc ar trebui ca Mi
nerul să fie învins cu 1—.0, iar C.F.R. 
Timișoara să cîștige cu 3—0, C.S.M. 
Reșița cu 6—0 și C.F.R. Arad cu 
11—0... Ceea ce teoretic nu pare rea
lizabil, cel puțin în cazul,echipelor din 
Reșița și Arad, Așadar, prima șansă 
este de partea fotbaliștilor din Lu
peni.

• In seria a doua, Tarom are 
două puncte avans și încă două me
ciuri de disputat față de unul singur 
al Aletalu’.ui Titanii, astfel că aici nu 
se mai pune problema cîștigătorului.

• In ce privește zona retrogradării, 
situația este limpede în prima serie. 
Știința Craiova, care a avut un fi
niș puternic, nu mai poate’evita to
tuși retrogradarea; se află la trei punc
te distanță de penultima clasată 
(A.ALE.F.A.) astfel că ultima etapă 
nu va face decît să consfințească re
trogradarea sa în categoria C, o dată 
cu C. S. Oradea. In cealaltă serie 
în schimb, lupta continuă între Pra
hova, Unirea Focșani și Gloria Bis- 
trița. Cea mai avantajată este echipa 
din Ploești care a cucerit cinci punc

Ce fac fotbaliștii din categoria A ?
„Ce preocupări și ce proiecte aveți 

pentru sezonul de vară?"
Cu această întrebare ne-am adre

sat unor conducători, antrenori și ju
cători de fotbal de la echipele din 
categoria A.

„LINIȘTE" LA STEAGUL ROȘU

— La noi e... liniște completă, — 
ne-a răspuns de la celălalt capăt al 
firului telefonic antrenorul Silviu 
Ploeșteanu. De cînd am terminat 
campionatul nu am mai susținut nici 
un meci amical. O serie de jucători, 
printre care Proca, Szigeti, Hidișan, 
Hașoti, Zaharia, Tîrnăvean și Zbircea 
sînt plecați la tratamente medicale.

— Cînd vor fi reluate pregătirile?
— Am fixat data de 10 iulie pen

tru reluarea activității, mai ales 
că pină la începerea campionatului 
vom avea de jucat și cîteva partide 
internaționale, printre care și aceea 
cu Csepel Budapesta, aminată din pri
măvară.

— Ce modificări va suferi forma
ția ’ dv. la toamnă?

— Modificări structurale nu vor fi, 
ci doar completări ale lotului cu ju
cători tineri. Eu am fost mulțumit 
de felul cum a mers echipa în re
tur

INTENS PROGRAM INTERNATIONAL 
LA CONSTANȚA

Despre Farul Constanța am vorbit 

duminică fiind suspendat, însă forma 
lui bună nu ne provoacă nici un fel 
de griji în privința titularului postu
lui de portar. Fundașul dreapta Mat- 
ray (Ferencvaros) a jucat foarte bine 
deși a fost folosit stoper. Ecelent se 
prezintă stoperul 'Sipos (M.T.K.). Sa
rosi (Vasas) s-a comportat în nota 
lui obișnuită, adică bine. Halfii au 
manifestat o deosebită vervă : Bund- 
szak (Vasas) a fost dirijorul victo
riei echipei lui, iar Kotasz (Honved) 
a fost cel mai Imn jucător de pe te
ren. Sandor (A4.T.K.) pe care îl vom 
utiliza ca extrem dreapta nu nt-a sa
tisfăcut. A jucat prea individual. Des
tul de șters s-a comportat Gorocs (Uj- 
pest), dar cum este un jucător cu 
resurse îi vom acorda încrederea pen
tru duminică. Centrul atacant al re
prezentativei va fi juniorul AlbeH (Fe
rencvaros) care a jucat de o manieră 
impresionantă. Datorită acestui fapt 

te în deplasare și s-a salvat dintr-o 
situație care la un moment dat părea 
iremediabilă. Astăzi, Prahova are cele 
mai multe șanse să-și păstreze locul 
în categoria B. Duminică joacă a- 
casă cu Pompierul și-i va fi necesar 
un singur punct pentru a acumula 
punctajul necesar (19) evitării defi
nitive a retrogradării, mai ales că 
Unirea Focșani nu poate totaliza de- 
e.ît maximum 18 puncte, iar Gloria 
Bistrița e greu de presupus că va 
învinge pe TAROM mîine la Bucu
rești.

• Primele jocuri ale barajului din 
categoria C au subliniat valoarea a- 
propiată a echipelor calificate. Me
talul Oțelul Roșu și Victoria Buzău 
au obținut victoria la limită, asupra 
unor adversari care li s-au dovedit 
egali în jocul de cîmp și chiar, cum 
a fost cazul Chimiei Făgăraș, su
periori. Peste această constatare de 
ordjn tehnic se situează însă aceea 
că jocurile au fost corect disputate, 
în limitele permise de regulament și 
că arbitrajele au fost excelente. Su
bliniem măsura — binevenită — a fe
derației de a delega la aceste partide 
arbitrii cei mai buni.

• In campionatul republican de ju
niori se cunoaște o echipă finalistă: 
U.T.A. Arad (antrenor: (Dumitrescu 
HI), deținătoarea titlului pe anul 1958. 
Juniorii textiliști au cîștigat toa‘e 
jocurile de pînă acum la diferențe ca
tegorice, mareînd în total 15 goluri 
și primind numai trei (6—2 cu C.S.M. 
Baia Atare, 5—1 cu Rapid Oradea 
și 4—0 cu C.S. Tg. Mureș).

Cealaltă finalistă o va desemna par
tida Unirea Focșani — Farul Con
stanța, care se va disputa joj la Foc
șani. De remarcat performanța ju
niorilor constănțeni, care duminică au 
eliminat pe C.C.A. echipa campioană 
a orașului București.

cu Sever, cunoscutul atacant al echi
pei Farul:

— Proiectele noastre? Deocamdată 
pregătirile sînt la fel de intense ea 
și în plin campionat, pentru că ne 
așteaptă un bogat program interna
țional. Vom juca la scurte intervale 
cu Alessandria, selecționata R. P. 
Chineze, Vefa Istanbul și Gwardia 
Varșovia. Putl cul constănțean, mulțu
mit acum că am menținut echipa în 
categoria A, va vedea la lucru cîteva 
echipe străine deosebit de puternice.

La mijlocul lunii iulie vom avea 
o mică perioadă de vacanță, în care 
o serie de jucători, în funcție de pres
cripțiile medicale, vor face unele tra
tamente.

ANTRENAMENTE ȘI LA PROGRE
SUL

Deși nu au în perspectivă nici o 
partidă amicală în viitorul apropiat, 
fotbaliștii de la Progresul nu au înce
tat antrenamentele : „Trebu'e să-i 
menținem în formă pe sportivii selec
ționați în vederea partidelor cu repre
zentativa Uniunii Sovietice" — ne-a 
declarat tov. I. Lupaș, antrenorul e- 
chipei.

M. TUDORAN

pe Ticliy (Honved) îl vom folosi ca 
inter stînga, post în care a mai jucat 
dealtfel. în sfîrșit, Fenyvesi (Ferenc
varos) care se prezintă mulțumitor va 
Ii extremul stingă". Reprezentativa 
Suediei s-a pregătit în comun de mai 
multe zile și va utiliza și pe unii din
tre titularii formației din semifinala 
campionatului mondial (1958): Axbom, 
Parling, K. Svenson ele.

In echipa B a R.P. Ungare care va 
juca cu Suedia B în deplasare întîl- 
nim pe: Lantos, jucător de renume, 
alături de un fotbalist de categoria B: 
extremul dreapta Ha jos (Szeged).

Partida de juniori R.P. Ungară — 
R.D. Germană se anunță echilibrată, 
dat fiind faptul că formația maghiară 
va Ii nouă, experimentîndu-se o for
mulă pentru viitorul turneu F.I.F.A. 
(1960).

Meciul Farul Constanța—A Ussapdr a 
Italia este așteptat cu multă nerăb-

Merghișescu (C.C.A.) deschide spectaculos un balon spre linia de 
trei sferturi. (Fază din meciul C.F.R. Grivița Roșie — C.C.A. disputat in 
nocturnă pe stadionul Republicii: 3—3).

(Foto I. Mihăică)
Tn urma disputării meciului res

tanță dintre Știința Timișoara și 
Constructorul Bîrlad (24—6), clasa
mentul turului categoriei A a căpătat 
formă definitivă :

1. C.F.R. Grivița
Roșie 9 7 2 0 55: 30 25

2. C.C.A. 9 7 1 1 125: 23 21
3. Constr. Buc. 9 6 2 1 66: 44 23
4. Dinamo 9 6 2 1 99: 29 23
5. Progresul 9 5 0 4 77: 52 19
6. Constr. Bțrlad 9 2 1 6 37: 90 14
7. Știința Cluj 9 2 1 6 35: 98 14
8. Știința Tim. 9 1 3 5 39: 47 14
9. C.S.M.S. lași 9 1 2 6 26: 62 13

10. Metalul M.I.G. 9 t 0 8 20:104 11

Reamintim cititorilor noștri că a- 
cest clasament a fost întocmit con
form regulamentului, în sensul că 
la egalitate de puncte se ia în con
siderare în primul rînd numărul vic
toriilor, apoi rezultatul direct și, nu
mai în ultimă instanță, esaverajul.

Rezultate nesatisfăcătoare in concursurile 
„Cupa măiestriei'*  și „Cupa 2 iulie" la tir

Sîmbătă și duminică, poligonul Tu
nari a găzduit întrecerile dotate cu 
„Cupa măiestriei" și „Cupa 2 iulie". 
Rezultatele obținute în aceste două 
concursuri sînt în general nesatislăcă- 
toare.

Rezultatele slabe obținute în concursul 
„Cupa măiestriei", sînt cu atît mai 
regretabile, cu cit concursul a avut 
menirea să verifice stadiul de pregă
tire al trăgătorilor fruntași în vede
rea campionatelor europene. Afirmăm 
cu toată certitudinea că în afara per
formanțelor lui N. Rotam la armă 
liberă calibru redus 3X40 focuri se
niori și al Marietei Liber la 3X30 se
nioare, celelalte rezultate sînt cu to
tul necorespunzătoare. La pistol viteză, 
de pildă, Ștefan Petrescu a realizat 
575 p., I. Tripșa 570 p, iar P. Mo- 
cuță 571 p. La senioare Jaqueline 
Zvonevschi, Elena Seimeanu și Sanda 
Caseti au obținut, de asemenea, re
zultate slabe. Aceeași comportare ne
satisfăcătoare au avut-o juniorii și 

dare în marele nostru port la Marea 
Neagră.

Dintre meciurile de categoria B pe 
primul plan se situează: Ind Sîrmei 
C. Turzii—Minerul Lupeni și C.S. O- 
radea—C.F.R. Timișoara, care ne vor 
furniza pe cîștigătorul seriei I. Ca 
meciuri importante pentru evitarea re
trogradării semnalăm : Unirea Focșani 
— Foresta Fălticeni, Gloria Bistrița— 
Victoria Suceava, Prahova Ploești— 
A.S. Pompierul.

REZULTATE PROVIZORII ALE 
TRIERII CONCURSULUI PRONO

SPORT NR. 25
In urma trierii concursului Prono

sport nr. 25 din 21 iunie, au fost sta
bilite următoarele rezultate provizorii : 

7 variante cu 12 rezultate exacte 
197 variante cu 11 rezultate exacte 

2064 variante cu 10 rezultate exacte
Valoarea definitivă a prcinilor va fi 

comunicată după terminarea operațiu
nilor de omologare.

Rubrică redactată de l.S. Loto-Pro- 
nospoit.

O dată cu desfășurarea celor două 
restanțe din seria I a categoriei B 
a luat sfîrșit și turul acestui Campion 
nat. In urma rezultatelor: Știința 
Buc.—Rapid 3—0 (0—0) și Sirena—* 
Metalul M.I.G, II 3—0 (0—0), clasa
mentul seriei I arată astfel: 

tectura a pierdut un punct.

1. Știința Buc. 10 8 1 1 98: 26 27
2. Cetatea Bucur 10 7 3 0 69: 24 27
3. Din. Miliția 10 7 1 2 59: 23 25
4. C.S.A. Ploești 10 7 1 2 104: 31 25
5. Rapid 10 7 0 3 201: 18 21
6. Sirena 10 5 1 4 93: 56 21
7. Metalul

M.I.G. 11 10 3 2 5 76: 53 18
8. S.N.M.

Constanța 10 3 1 6 43: 68 17.
9. Petrolul Pitești 10 2 0 8 37:103 14

10. Meteorul 10 0 l 9 21:195 lt
11. Arhitectura 10 0 1 9 14:218 10

Neprezentîndu-se la un joc, Arhi-

junioarele. La pistol liber rezultatele: 
seamănă mai mult cu ale unor încei 
pători. G. Maghiar 531 p, T. Bodnă-, 
rescu 531 p, T. Jeglinschi 524 p.

Iată rezultatele: „CUPA MAIES4 
TRIEI". Armă liberă calibru rcduȘ 
3X30 focuri senioare: 1. Marieta Lh 
ber (Metalul) 292,281,266:839 ; 2. Te-> 
reza Quintus (C.F.R. Arad) 291,279, , 
259:829 : 3. J. Zvonevschi (Dinamo)’ 
290,288,250:829; 4. R. Dumitrescu (Gri-’ 
vița Roșie) 288,273,258:819; 5. Elenă 
Seimeanu (Voința) 290,267,257:814. 
PISTOL VITEZA: 1. Ștefan Petrescit 
(Metalul) 575 p; 2. G. L’ctuardopol 
(Sănătatea) 573 p; 3. P. PAocuță(Di-: 
namo) 571 p; 4. V. Atanasiu (Șliin-*  
ța) 571 p: 5. I. Tripșa (Dinamo) 570 
p. Armă liberă calibru redus oX^d; 
focuri juniori, junioare: 1. M. Ruse seif 
(Dinamo) 819 p; 2. Gavril Tolli (UTA)| 
818 p; 3. Cleopatra Alexandru (Pro- 
greșul Alexandria) 813 p: 4. N. C04 . 
man (Metalul) 810 p; 5. G. Sfoiatî 
(Palatul Pionierilor) 802 p. Pistol 
uber 60 focuri: 1. Gavril Magliiaij 
(Dinamo) 531 p; 2. T. Bodnărescii 
(Spartac) 531 p; 3. Pic Nițu (Cetaj/ 
tea Bucur) 530 p; 4. T. Jeglinschj 
(Dinamo) 529 p; 5. Eugen Horeă 
(Grivița Roșie) 524 p. Armă liberă 
calibru redus 3X^0 focuri seniori: 17 
N. Rotam (C.C.A.) 394,385,352:1131 f
2. I. Sîrbu (C.C.A.) 394,377,360:1131 f
3. Constantin Antonescu (Spartac)'
392,374,364:1130; 4. Valentin Eneai
(C.C.A.) 390,371,356:1117; 5. T. Citi-? 
Iu (C.CA.) 393,375,337:1105. „CUPA! 
2 IULIE": pistol liber: L Ene Drăgari 
(Dinamo) 536 p; Armă liberă. colibrii 
redus 3X20 focuri juniori, junioare l 
1. I. Olănescu (Palatul Pionierilor)' 
534 p și Elena Donciu (Metalul) 524 
p. Armă liberă calibru redus 3X20 
locuri senioare.'1. Denise Popa (Voință 
523 p: Pistol viteză: 1. Gco Săvulescti 
(Sănătatea) 561 p. 3X90 seniori: 1^ 
Ă. Mititelu (C.C.A.) 1091 p. 1



Importante competiții închinate zilei de 23 August
[Urmare din pag. 1)

se vor desfășura anul acesta în con
dițiuni deosebite, -deoarece o dată cu 
întrecerile de atletism, ciclism, nata- 
ție, tir, trîrită, oină, handbal și volei, 
prevăzute în regulamentul acestei tra
diționale întreceri sportive de mase, 
se vor mai organiza de către fe
derațiile de specialitate concursuri 
ale celor mai buni sportivi atleți, 
înotători și halterofili. C'u această 
ocazie se vor face tentative pentru 
doborîrea recordurilor republicane. In 
același timp, vor fi organizate și de
monstrații sportive la ciclism, volei 
și handbal, cu prilejul cărora spor
tivii fruntași se vor întî'ni cu fina- 
liștii Spartachiadei și vor face cu 
aceștia un rodnic schimb de expe
riență.

zate cu prilejul celei de-a XV-a ani
versări a eliberării patriei noastre.

DUMINICA LA CLINCENI

...și sta Spartachiadei pionierilor

între 18 și 22 august, stadionul 
Dinamo din Capitală va găzdui fina
lele unei alte - mari și importante în
treceri sportive de mase. Este vorba 
de Spartachiada pionierilor, care și 
ea se va desfășura anul acesta în 
condițiuni speciale, datorită sprijinu
lui pe Care federațiile de resort îl 
vor acorda organizării în cele 
bune condiții a concursurilor de 
tism, gimnastică, volei, handbal, 
bal. oină, aeromodelism, șah și 
tație.

L

mai 
atle- 

fot- 
na-

„Cupa Eliberării"...
v ...se va desfășura cm ocazia, . celei
de-a XV-a aniversari a eliberării pa
triei noastre, Consiliul General 
U.C.F.S. organizează o mare între
cere sportivă dotată cu „Cupa Elibe
rării". Această competiție se va des
fășura cu participarea reprezentati
velor de regiuni la următoarele spor
turi : fotbal, box, volei și baschet. 
Demn de menționat este faptul că 
pentru a asigura un bun prilej de 
afirmare elementelor tinere, în alcă
tuirea selecționatelor regiunilor nu 
,vor putea intra sportivii care parti
cipă în cadrul campionatului cate
goriei A, iar la box nu vor putea lua 

sportului. „Cupa 
va desfășura în 
avînd finala în

parte maeștrii 
Eliberării" se 
patru etape, 
ziua de 23 August. In același timp, 
în toate regiunile țării și în Capi
tală vor avea loc întreceri de mase 
la disciplinele cele mai reprezentati
ve și specifice regiunilor respective, 

i echipelor divizonare 
Aceste în-

tu participarea <” .
§i a sportivilor fruntași. _____ ...
treceri de .mase se vor desfășura tot 
în cadrul „Cupei Eliberării 
încheia cu -o etapă finală 
care va avea' loc în ziua 
gust.

“ și se vor 
pe regiune 
de 23 Au-

întreceri organizate de

De asemenea, federațiile de specia
litate vor organiza o serie de com
petiții importante, în care vor fi an
grenați sportivii fruntași. Astfel, gim- 
naștii juniori vor face două demon
strații în aer liber în orașele Lugoj 
și Timișoara în perioada de la 5 la 
2(1 august. înotătorii vor participa la 
,,Cupa 23 August" organizată de fe
derația de specialitate, iar jucătorii 
oe tenis de cîmp se vor întrece pen
tru cucerirea „Cupei 23 August" în 
Zilele de 9—16 august la Arad. Ală
turi de ei, călăreții, jucătorii de po
lice, luptătorii, cicliștii, alpiniștii, ju
cătorii de rugbi și de oină, scrîmerii 
și motocicliștii și alți sportivi își 
*vor disputa întâietatea în cadrul unor 
frumoase întreceri sportive organi-

federații

Ștafeta în stea „Să întîmptnăm 
25 August 1959"

Un loc important în cadrul pre
gătirilor pe care mișcarea sportivă 
din țara noastră le face în întîmpi- 
narea zilei de 23 August îl ocupă 
organizarea ștafetei în stea „Să în- 
tîmpinăm 23 August 1959". Ștafeta 
se va desfășura în trei etape și va 
avea cinci trasee care vor străbate 
toate regiunile țării. In prima etapă, 
sportivii vor purta ștafeta de la co
mune la centre'e de raion, apoi în 
cadrul etapei a ll-a ștafeta va fi 
dusă de Ja centrele de raion la cele 
de regiune. Cea de-a treia etapă a 
ștafetei va avea caracter interregio
nal și se va îndrepta spre Capitală, 
unde va fi predată în după amiaza 
zilei de 24 august, pe stadionul „23 
August" în cadrul festivității de în
chidere a celei de-a patra ediții a 
Spartachiadei de vară a tineretului.

Această ștafetă care va aduce din 
cele mai îndepărtate colțuri ale țării 
mesajul de dragoste și recunoștință 
al sportivilor noștri față de Partid, 
conducătorul nostru iubit și făuritorul 
tuturor victoriilor noastre ne drumul 
construirii depline a socialismului, va 
însemna o adevărată sărbătoare spor
tivă. La sosirea și plecarea ștafetelor 
consiliile locale U.C.F.S. vor organiza 
mitinguri la care vor participa spor
tivii șt oamenii muncii din localită
țile respective, iar în componența fie
cărei echipe, care va purta ștafeta, 
vor intra sportivii cei mai reprezen
tativi ai comunei, raionului sau re
giunii respective, sportivi care s-au 
evidențiat nu numai > prin rezultatele 
obținute în ridicarea măiestriei lor 
sportive, ci și ia locul de producție.

Intîlniri internaționale
Printre numeroasele întreceri orga

nizate cu această ocazie trebuie men
ționate la loc de frunte și întîlnirile 
internaționale pe care sportivii noș
tri le vor susține cu sportivi 
țările socialiste. Astfel, în cinstea 
lei de 23 August va avea loc o 
tîlnire internațională de handbal 
tercluburi, precum și întîlnirea 
tenis de masă dintre echipa de 
neret a țării noastre și cea a Repu
blicii Populare Chineze. In același 
timp se vor organiza întreceri inter
naționale la care vor participa echipe 
din Uniunea Sovietică, R. P. Bulga
ria, R. P. Ungară.
Concursuri turistice, întreceri alpine, 

excursii
Pe de altă parte, prin grija O.N.T. 

„Carpați" în cinstea zilei de 23 August 
se vor organiza o serie de concur
suri de orientare turistică, traversări 
alpine, excursii și petreceri cîmpenești 
care vor mobiliza mase largi de oa
meni ai muncii într-o activitate spor
tivă recreativă. Concomitent cu aceas
ta se vor mai organiza demonstrații 
vînăforești, concursuri de tir la ta
lere și concursuri de pescuit.
Cît mai multe baze sportive siirple!

Consiliile regionale U.C.F.S. vor 
organiza în cinstea zilei de 23 Au
gust o serie de acțiuni privind ame
najarea de baze sportive simple, cu
rățirea și înfrumusețarea bazelor spor
tive existente, pentru ca în acest fel 
să poată fi asigurat un cadru cît 
mai sărbătoresc întrecerilor ce vor fi 
organizate în această perioadă.

In multe regiuni ale țării s-a tre
cut de pe acurn la studierea organi
zării unor întreceri cu participarea 
vîrfurilor sportive din regiunea res-

pectivă, pentru doborîrea recordurilor 
regionale.

Numeroase competiții de mase
Stimulate de consiliile U.C.F.S., 

asociațiile sportive de pe întreg cu
prinsul țării se pregătesc și ele să 
întîmpine sărbătorește ziua de 23 Au
gust. In cadrul asociațiilor sportive 
vor fi organizate nenumărate compe
tiții sportive de mase împ'etite cu di
ferite acțiuni culturale.
Expoziția „15 ani de cultură fizică 

ți sport"
grija consiliului 
se va edita un 
sportive și grafice 

care va

general 
plic cu 
de rea-

Prin 
U.C.F.S. 
fotografii 
lizări, care va fi difuzat în țară 
spre a servi la organizarea unor su
gestive fotomontaje. In plus, în Ca
pitală va fi organizată o foto-expo- 
ziție mobilă compusă din 15 panouri 
cu tema „15 ani de cultură fizică 
și sport".

★
Am cuprins în linii mari programul 

competițiilor și manifestațiilor organi
zate în cinstea celei de a 15-a aniver
sări a eliberării Patriei noastre. Pe 
întreg întinsul țării zeci și zeci de mii 
de tineri sportivi se pregătesc să par
ticipe cu entuziasm la ace-sie întreceri, 
să obțină rezultate dintre cele mai 
bune, dovedind în acest fel recunoș
tința și atașamentul lor față de par
tid și guvern, bucuria de a trăi o viață 
liberă și fericită.

' f

A începui campionatul republican de planorism
Duminică, pe aeroportul sportiv de 

la Clinceni s-a dat primul start în în
trecerea celor mai buni planoriști din 
diferite regiuni ale țării, maeștri ai 
sportului și sportivi de categoria I. 
Pînă la 2 iulie ei se vor întrece — în 
funcție de condițiile meteorologice •— 
pe diferite distanțe, însumînd sute de 
kilometri. O dată cu stabilirea noilor 
campioni ai R.P.R. pe anul 1959, se 
vor selecționa și cele mai bune ele
mente care vor participa la concursu
rile internaționale din acest an.

In acest campionat au luat startul 
9 piloți antrenamentiști și 6 piloți ins
tructori de zbor, printre care și maes
trul sportului Mircea Finescu. Dumini
că s-a dat startul în proba de viteză 
pe parcurs triunghiular de 100 km băr
bați și femei. Campionatul prevede mi
nimum trei probe. Se concurează pe 
planoare de construcție romînească. 
La acest concurs participă și planorul 
IS-3 construit la Orașul Stalin. De 
menționat că la Clinceni este prezent 
la întreceri și constructorul planoru
lui IS-3 ing. Iosif Șilimon. Rezultate 
bune dau și planoarele „Pescăruș" și 
„Partizan" construite la Reghin.

In cadrul acestui concurs Aurelia 
Roșiarui a stabilit un nou record re
publican feminin pe triunghi de 100 
km cu 45,500 km oră. Iată acum 
clasamentul primei zile: I. Gheorghe 
Gîlcă 1000 p; 2. Mircea Finescu 993

in

p; 3. Valentin Romașcu 848 p.
Ieri s-a desfășurat proba de distan-' 

ță cu țel fix și reîntoarcere la punctul 
de plecare (146 km). Din nou, pe 
primul Ioc s-a clasat planoristul Gh.... .......... sog t

p.), O vi-’ 
Iliescu 

Valenti-'

Gîlcă, care a realizat 1000 p. 
în ordine Viorel Cișmaș (899 
din Popa (899 p.), Err.il 
(899 p.). Tot ieri, planorista 
na Delaport a stabilit un nou record 
republican feminin pe dinstanța de 
146 km. Vechiul record era da 115 km.

CLASAMENT DUPĂ DOUA PRO- 
BE: l.Gh. Gîlcă (Iași) 2000 p; 2. 
Emil Iliescu (București) 1731 p ; 3. 
Viorel Cișma., (Oradea) L.85 p.

N. TOKACEK |

Se reiau campionatele republicane
masculine de handbal

din
zi- 
în- 
in- 
de 
ti-

O dată încheiate întrecerile din 
cadrul celei de a V-a ediții a campio

natului mondial masculin de handbal, 
atenția iubitorilor acestui sport din 
țara noastră se îndreaptă acum spre 
cele două campionate republicane 
masculine —- A și B — care mai pro
gramează încă două etape.

In campionatul categoriei A, lupta 
pentru titlu este deosebit de dîrză. 
Cele două formații angajate direct 
în această dispută aprigă, C.S.M. Re
șița și Dinamo București, au șanse 
egale. In momentul de fața în clasa
ment conduce C.S.M. Reșița cu -' J 
de puncte din 20 de partide dispu- 

»fate, urmată de Dinamo București cu 
27 puncte din 19 meciuri. Dinamoviștii 
mai au un meci restant cu Petrolul 
Ploești, ultima clasată, pe care pro-

babil îi vor cîștiga. Atunci diferența 
nu va mai fi decît de un singur 
punct; iar în ultima etapă este pro
gramată ia București întîlnirea Di
namo București—C.S.M. Reșița.

Biroul federației de handbal a sta
bilit ca ultimele două etape să se 
dispute Ia următoarele date: etapa 
a XXl-a, pentru ambele categorii, în 
ziua de duminică 28 iunie, iar etapa 
a XXII-a, ambele categorii, în ziua de 
5 iulie. Cele patru jocuri restante au 

tostastfel programate: miercuri 1 iulie: 
Odorhei : Stăruința—Recolta Hălchiu 
(cat. B); București: Dinamo—Petro
lul Ploești (cat. A); joi 2 iulie: Iași: 
C.S.M.S.—C.C.A. București (cat. A); 
miercuri 8 iulie: Galați : Știința —• 
Stăruința Odorhei (cat. B).

înti 'ecerile de caiac- 
canoe din București

In cadrul concursului republican 
de caiac-canoe, categ. a Il-a, a Ill-a 
și neclasificați, în organizarea comisiei 
orășenești de sporturi nautice ș-a des
fășurat în zilele de 20 și 21 iunie pe 
Iacul Herăstrău, faza I pentru de
semnarea campionilor orașului Bucu
rești. Au participat 60 concurenți, 
reprezentînd 8 cluburi sportive.

Iată primii clasați : k 1 —10.000 m: 
Mihai Stavăr (C.C.A.) 49:14; k 2— 
10.000 m: Traian Kuzmin—Grigore 
Kozlov (C.C.A.) 53:22; k 2-10.000 
in : Ion Andrei—Gheorghe Borobiov 
(Dinamo) 44:15; c 1 —10.000 m: 
Grigore Libidov (C.C.A.) 64:37; k 
4—10.000 m : V. Stratulat—V. Nicoa- 
ră—T. Rășcanu—1. Munteanu (C.C.A.) 
40:27; k ’1—500 m: S. Voicilă (Di
namo) 2:08,9; c 1 — 1000 m : Radu 
Rădiilescu (Recolta) 4:45,2 ; c 2—•' 
1000 m: Emil Jurcă—Tudor Tara 
(C.C.A.) 4:12,1 ; k 1—500 m (f) . 
Tereza Kertesz (Recolta) 2:3413; 
k 2—500 m : Ion Popescu—Constan
tin Andrei (C.C.A.) 1,53,3; k 2—500 
m (f) : Emilia Ferenczi—Sanda Pla
fon (C.C.A.) 2:22,6; k 1 (f) 4x500 
m: Dinamo (Emilia Niculescu, Maria 
Opriș, Eva Ianovici, Maria Benea) 
11:37,8; k 4 1000 m: C.C.A. (V. Ka- 
rataș—G. Ștefănescu—V. Boboci—G. 
Dimofte) 3:07. Clasament general: 
1. C.C.A. 78 p; 2. Rapid 41 p; 3. 
Recolta 39 p; 4. Dinamo 37 p; 5. 
Victoria 19 p; 6. Progresul 18 p; 
7. Voința 17 p și 8. Constructorul 
9 p.

NOTE CRITICE
De mai mtllți ani se duce o inten

să muncă de popularizare a halterelor, 
sport cu un puternic caracter aplica
tiv. In numeroase orașe ale țării au 
avut loc reușite demonstrații făcute 
de halterofili fruntași. Despre utili
tatea acestei acțiuni întreprinse de 
Federația romînă de haltere am mai 
scris.

In unele orașe u-nde au evoluat ce» 
mai buni sportivi al acestei discipli
ne, sportul cu haltere a luat o fru
moasă dezvoltare (Cîmpina, Pitești, 
Orașul Stalin etc.). La reușita aces
tor turnee, un sprijin efectiv l-au dat 
organele locale U.C.F.S., care au a- 
sigurat' halterofililor cele mai bune 
condiții de participare făcînd — în 
special — o bună popularizare (prin

IL IE II

Un concurs de haltere ținut în... secret!

întrecerile celor mai mici atleți

■ ORAȘUL STALIN 21 (prin telefon). 
Pe. stadionul Tineretului din localitate. 
14C de băieți și fete din întreaga țară 
și-au disputat azi dimineață finalele 
jcelei de a Il-a ediții a concursului 
republican de. atletism pentru copii. Cu 
excepția probelor de greutate și înăl
țime băieți, rezultatele au fost mai 
bune decît la' finalele de anul trecut, 
care au avut ioc ■ pe același stadion. 
Trebuie remarcată organizarea bună. 
Ia care și-au acjus contribuția orga
nele sportive locale. Cupa Federației 
Romîne de Atletism a revenit echipei 
Grasului București, clasată pe primul 
’loc cu 94 p. In continuare, clasamen
tul se prezintă astfel: 2. R.A.M. 86,5 p: 
3. Timișoara 86 p; 4. Bacău 63 p: 5-6. 
Craiova și Cluj 59 p; 7. reg. Stalin 
58 p: 8. regi București 56,5 o; 9. Ora- 
'dea 53 p; 10.-Huriedoara 45 p. ÎL 
'Constanța 41 p; 12. Ploești 24 p; 13. 
Iași 22 p; 14. Ba’iă Mare 14 p; 15 Su
ceava 13 p. Iată câștigătorii probe’or:

FETE. 60 m. Mariana Idioș (Ora
dea) 8,4 sec; 300 m: Elena Croitorii 
(Constanța) 45,0 sec; înălțime: Mar
gareta Nemeș (Hunedoara) 1,39 m; 
greutate (3 kg) 9,28 m.

BĂIEȚI. 60 ni: Moni Reisel (Ba
cău) 7,6 sec; 500 m: Marcel Geor
gescu (Craiova) 1:16,4; înălțime: Șt. 
Kiss (Cluj) 1,55 m;
Toma

La
șoara

greutate: Guță 
(Timișoara) 11,41 m.
ștafeta mixtă 4x60 m. Timi- 
31,8 sec, București 31,9 sec.

C. GRUIA, corespondent
Tonta Voicu un învingător 

nesconiat
Duminică s-a disputat în Capitală 

concursul republican de maraton re
dus (31,400 km) dotat cu „Cupa Re
colta". Comportîndu-se excelent, To
ma Voicu a reușit să învingă o serie 
de adversari puternici, specialiști ai 
curselor -de mare fond și să-și adjudece 
o victorie clară, lată rezultatele înre
gistrate cu acest prilej: 1. Toma Voi- 
cu (Rapid) 1.45:01,0; 2. loan Pricop 
(Progresul Timișoara) 1.45:07,0; 3. Di
nu Cristea (Metalul MIG) 1.45:42,0; 
4. David Cohn (Metalul MIG) 
1.48:29,0; 5. Mihai Babaraica (Recol-

ta) 1.50:03,0; 6. Ferdinand Moscovici 
(C.S.M. Baia Mare) 1.51:29,0.
N1COLAE D. NICOLAF corespondent 
Spartac a cîșiigat „Cursa Gărilor" 

la marț
Cea de a VI-a ediție a tradiționa

lului circuit de marș „Cursa Gărilor" 
organizat de clubul Rapid și asocia
ția sportivă P.T.T. a adunat la start 
4 echipe. După cei 30 km ai cursei, 
victoria a revenit echipei SPARTAC 
(Paraschivescu, Liga, Anghel, Păcura- 
ru, Moldoveanu, Roateș) cu timpul de 
3.23:21,0. Pe locurile următoare s-au 
clasat DINAMO (Răcescu, Popa, Nea- 
gu, Nourescu, Sîrghie, Merg eseu) 
cu 3.24:09,0; P.T.T. și echipa combina
tă ARMATURA-VOINȚA.

afișe, ziare locale, stații de radio
amplificare etc.).

Un asemenea concurs demonstra
tiv a avut loc sîmbătă și la Constan
ța. Înainte de a ne deplasa în acest 
frumos oraș de pe litoral credeam că 
aici întrecerile vor fi urmărite de mii 
de spectatori, la fel ca și acum cîțiva 
ani la finalele campionatelor republi
cane, 
cînd 
văzut 
trecerile 
rofili ai țării. In asemenea condiții nu 
e de mirare că seara, la demonstra
ția făcută de Lazăr Baroga, Tibeciu 

Roman, Afilia Vasarhelyi campio'ni ai 
R. P. Romîne și de ceilalți halterofili 
fruntași, în marea sală a Palatului 
sportului din Constanța n am putut 
număra nici măcar 100 de spectatori.

Vina o poartă în primul rînd Con
siliile regional și orășenesc U.C.F.S. 
Co'nstanța, care deși au știut cu o 
săptămînă înainte că întrecerea va fi 
organizată sîmbătă 20 iunie a.c. (în 
plus confirmarea concursului de către 
F.R.H. a fost făcută și joi 18 iunie 
a c.) nu au făcut nimic pentru popu
larizarea acestei demonstrații. Firește 
o demonstrație a unor elemente frun
tașe în fața unei săli goale nu-și a-

Mare ne-a fost însă surpriza 
intrînd în oraș nu am 
nici un afiș despre în- 

celor mai buni halte-

Atitudinea foruriloftinge scopul. _ _____ ____
sportive din Constanța dovedește d 
totală lipsă de răspundere față d-e 
munca pe care o duce Federația per 
fru popularizarea sportului eu ha 
tere. In plus, trebuie să arătăm că 
aceste foruri nu au sprijinit străda
niile organizatorului I.E.B.S. de a 
asigura o cazare potrivită, în loca-*  
litate, micii delegații de sportivi, care 
a trebuit să-și găsească loc de dor
mit... la Vasi'e Roaită. Un efort în 
plus pentru halterofili și cheltuieli 
inutile... De ce ?

Păcat că întrecerile de la Constan
ța — prin performanțele obținute —-• 
nu au constituit o satisfacție decît 
pentru halterofili și pentru puținii 
spectatori care au aflat de concurs,- 
Este vorba de rezultatele lui T. Ro4 
man (seniimijlocie) 362,5 kg.; L. Ba-» 
roga 385 kg. și Vasarhelyi (mijlocie) 
355 kg. etc.

ION OCHSENFELD

Campionatul republican de hochei 
pe iarbă

Campionatul individual al Capitalei

In vederea întrecerilor finale din 
cadrul campionatelor republicane indi
viduale de atletism pentru seniori și 
senioare, comisia de atletism a orașu
lui București organizează miercuri și 
joi campionatele .Capitalei. Concursul 
se va desfășura pe Stadionul Tine
retului miercuri de la ora 17 și joi 
de la ora 17,30.

REONIOHEA DE BOX
DE LA CLUBUL GRIVÎȚA R0$ffi
Duminică dimioeața, asociația sportivă 

C F.R. Grivița Roșie a organizat în gră
dina clubului o reuniune pugilistică în 
programul căreia au figurat cîțiva tineri 
de real talent. Cel mai disputat meci <a 
fost acela dintre M„ Mirea (Gr ivi ța Ro
șie) și D. Bălăci (SemănătoareaJ. De.?i 
în repriza «a treia Mirea a recepționat 
o puternică directă de stingă, în urma 
căreia a fost numărat, el a reușit totuși 
să-și adjudec-e victoria la puncte. ALTf. 
REZULTATE : v Ciucvreanu b.p. D. 
Mircea ; D. Davictescu b.p. I. Ne»3*cșu  ; 
D. Marcel b.p. M?. Protopopescu ; I. 
dose b.p. " 
Ian ou ; I. 
mion b.p.
b ab. II z-z. iviu^a«> , <?. KjytL's t w.p. x. 
Dumitru ; T. Crîn^așu b. ah. TI C. Mo
toc ; I. Bociațnu Uab. II M. Matei, _

V Ciucureanu 
OavicPeseu t>.p. I.

Tu-
S. Bălan ; V. Colan b.p. Gh. 
loniță b.p. P Neagoe ; C. St-
A. Ionescu ; St. Saramando 
D. Mușat ; F. Oprei b.p. T.

Rezultatele meciurilor 
din seria a Il-a

Din campionatul republican de hoî 
chei pe iarbă au mai rămas de dis-' 
putat jocurile din seria a Il-a. Astfel, 
în penultima etapă, desfășurată du-1 
minică , s-au înregistrat următoarele 
rezultate :

Constructorul București — Voința 
București 2—0 (1—0). Jocul a foist 
de slab nivel tehnic. Au marcat DtH 
li mov din corner și Bușe.

Viitorul Săvinești — Victoria Bucu
rești 0—3 (0—2). Joc frumos în care 
gazdele au arătat că și-au însușit 
multe cunoștințe în această disciplină 
sportivă. Neacșu (2) și Stanca sînt 
autorii golurilor.

Penicilina lași —• C.S.M. Rădăuți
2—0 (0—0). Au înscris Popescu și 
Odochi an.

Întîlnirea restantă — din seria l—:■ • 
Dinamo Craiova—Voința Ploești, dis-: 
putată la Craiova, a revenit dinamo-' 
viștilor cu scorul de 2—0 (2—0) prin 
punctele marcate de Popescu Eugen*



r

de skeet R. P. Romînă-ll. R. S. S
Comportarea trăgătorilor noștri în 

concursul internațional de talere ne-a 
adus o satisfacție deosebită.. Cele două 
noi valoroase recorduri ale R.P.R., 
atfît individual cit și pe echipe, dove
desc cu prisosință că taleriștii noștri 
s-au pregătit cu seriozitate și că acest 
concurs internațional, care a avut și 
menirea să verifice stadiul de pre
gătire în vederea campionatelor eu
ropene, a fost bine venit. Trăgătorii 
roinîni au trecut cut succes acest exa
men dificil, deși au cedat pe echipe 
in fața campionilor mondiali.

De la bun început s-a prevăzut că 
această confruntare va furniza o în
trecere pasionantă. Așteptările au fost 
confirmate. Puternica formație sovie
tică, omogenă și cu multă stăpînire 
de sine, a demonstrat încă odată 
clasa ridicată a tirului din U.R.S.S. 
Tdtnși, am fi putut obține mai mult 
dacă am fi avut și al... patrulea om 
în echipă. Dacă Ștefan Popovici s-a 
întrecut pe sine realizînd excelentul 
rezultat de 199 t. care îl situează prin
tre cei mai buni din lume, în schimb, 
Gh. Florescu, a „mers" în acest con
curs destul de slab. Din 8 serii a 25 
focuri, Gh. Florescu nu a realizat de- 
cît de două ori 25 talere, iar de alte 
două ori a ratat cîte trei lovituri. 
Acest lucru a dăunat în primul rînd 
echipei noastre, iar în al doilea rînd, 
1-a situat și pe el pe un lec codaș în 
clasamentul individual. Deși au mers 
satisfăcător, Danciu și Albescu ar fi 
putut da mai mult. Timpul permite 
ca pînă la campionatele europene să 
se mai facă rectificări în ceea ce 
privește pregătirea tehnică. Danciu, 
de pildă, trebuie să urmărească mai 
atent traiectoria talerului, iar Albes
cu, care a lipsit de la antrenamente 
o bună bucată de vreme, reținut de 
un examen, să muncească serios pen
tru a-și recupera întîrzierea în pre
gătire. Gh. Enache a concurat nu
mai la individual. El a realizat 191 t., 
punctaj suficient să ne asigure vic
toria dacă ar fi fost selecționat în e-

O competiție cicliste reușita:

Concursul școlilor sportive U. C. F. S
Tinerii cicliști, pregătiți în școlile 

sportive U.C.F.S., în școlile de elevi 
și în secțiile de juniori ale cluburilor, 
s-au întâlnit săptămîna trecută pentru 
a-și disputa întîietatea în cadrul unui 
concurs pe etape. Pentru a afla amă
nunte privind comportarea juniorilor 
ne-am adresat antrenorului federal, 
prof. N. Oțeleanu, care a urmărit a- 
ceastă întrecere.

— Care au fost condițiile tehnice 
în care s-a desfășurat întrecerea tine
rilor rutieri ?

— La Ploești, au fost reuniți cicliștii 
juniori din Școlile sportive U.C.F.S. 
București, Brăila, Ploești, Orașul Sta
lin, din Școala sportivă de elevi Ti
mișoara și din secția de juniori a clu
bului sportiv Victoria București. Ei au 
luat startul înir-o competiție cu 4 e- 
tape. disputată pe itinerariul Ploești 
'— Văleni — Ploești — Sinaia — Plo- 
ești — Urlați — Mizil — Ploești (259 
km). Etapele scurte — variind intre 58 
și 73 km — au permis dezvoltarea vi
tezei, iar punctele de cățărare de pe 
iraseu au verificat pregătirea rutierilor 
tineri la urcuș.

— Care a fost scopul acestei com-

Aurelia Radu și Nicolae Angeiescu 
învingători in concursul de tenis 

de masă al juniorilor
Competiția de tenis de masă de Competiția de tenis de masa de ve

rificare pentru juniori desfășurată sîm- 
bătă și duminică în Capitală a întrunit 
la startul întrecerilor 19 fete și 24 bă
ieți. La turneu) masculin a mai parti
cipat •— în afară de concurs — și 
Mariana Barasch.

întâlnirile — mai ales cele mascu
line — au fost spectaculoase și de un 
bun nivel tehnic, majoritatea concu- 
renților din turneul final practicing 
lin tenis de masă modern, cu lovituri 
variate. De pildă, partida Angelescu- 
Molancea (cîștigată de primul cu 2—0) 
a dat loc la faze de mare dinamism, 
cu contraatacuri continue. Dintre cei
lalți partîcipanți remarcăm pe Băcioiu 
(Buzău). Luchian (Rm. Vîlcea), 
Gheorghiu Laurențiu, Bărbulescil, Ti
torov și Marton (București).

Mariana Barasch a jucat uneori bine, 
'dar a fost inegală, manifcstînd slă
biciuni in apărare, în special pe rever 
și nu a insistat suficient în atac.

întrecerea femjnină a dat cî.știo de 
cauză Aureliei Radu. Remarcabilă a 
fost comportarea Dariei Pon, ccîîpantă' E. Max 2—0, 
a unui neașteptat loc IV. A doua cla
sată, Mariana Jandrescu, deși a pres-

chipă. Antrenorii s-au ghidat însă și 
după faptul că în concursul de la 
Budapesta Gh. Florescu a dat satis
facție.

De la oaspeți ne-a plăcut îndeosebi 
tenacitatea lui Dtirnev, precizia și 
calmul lui Losev. Primul a reușit sâ 
întreacă pe compatriotul său Kăplun, 
care a ratat 5 talere. Losev a fost 
în schimb o adevărată revelație. El 
a ocupat locul secund în clasamentul 
individual, cu 196 t., egalînd în ace
lași timp recordul mondial al probei. 
Rezultatul echipei sovietice ar fi fost 
mai bun dacă tînărul Turanov nu ar 
fi tras de patru ori cîte 23 talere. Ra
tările lui s-au datorat în mare majo
ritate, tragerii întîrziate asupra ta
lerului.

Minunatul schimb de experiență 
realizat cu prilejul concursului inter
național va fi nespus de folositor 
trăgătorilor. Am văzut, de pildă, în 
timpul concursului, cu cită bunăvoință 
dădea antrenorul sovietic Pokrovski 
explicații unor ta’.eriști romîni în ceea 
ce privește fandarea corpului atunci 
oînd se produce un rateu. De aseme
nea, sportivii celor două țări și-au 
împărtășit din metodele lor de antre
nament. „Mă bucur de succesul tră
gătorilor roinîni, spunea campionul 
mondial Kaplun, și de progresul în
registrat de ei. Noi am prevăzut că 
la București vom îutî’ni o echipă pu
ternică și pot spune că victoria pe 
echipe nu ne-a revenit ușor. Ștefan 
Popovici este un trăgător valoros. 
Performanța lui este demnă de invi
diat. Ceva mat mult. Eu aș putea 
spune că fa campionatele europene, 
formația dv. are toate șanse'e să 
ocune locul 1 sau 11. Noi îi dorim suc
ces".

Departe de a se culca pe laurii unor 
asemenea succese, trăgătorii noștri 
trebuie să se antreneze temeinic, să 
se pregătească intens în cele două 
luni care au mai rămas pînă la euro

pene.
V. GODESCU

petiții și în ce măsură a fost atins ?
— Ne-am propus să verificăm pre

gătirea tinerilor cicliști în vederea se
lecționării lor pentru tabăra de juniori 
care va avea loc in timpul vacanței de 
vară, între 10 iulie și 8 august la Si
naia, precum și in vederea alcătuirii 
lotului care va participa la intilnirile 
internaționale. Cu această ocazie am 
constatat că pregătirea lor — căpătată 
in secțiile școlilor — este foarte bună. 
Despre combativitatea juniorilor se pot 
spune multe lucruri bune. Ea constituie 
un exemplu chiar pentru cicliștii cort- 
sacrați. De asemenea viteza și — în 
parte — gîndirea tactică sint la ni
velul cerințelor F.R.C. față de școli. 
Marea majoritate a rutierilor au tre
cut cu succes acest dificil examen.

— Care au fost cei mai buni din
tre participant ?

— Lista evidențiaților este mare. 
Dintre ei voi remarca totuși pe Ștefan 
Petrescu. P. Ghdă (Brăila — antre
nor V. Mormocea), C. Burtea, St. Pa- 
diu (Ploești — antrenor Ion Sima). 
Tr. Cojocneanu, C. Popovici, V. Egyed 
(Orașul Stalin — antrenor N, Chicom- 
ban), H. Coslovschi (Timișoara — an- 

par-

Bărbpleseu, 7. Titorov, 8. 
Taloș, 10. Vrînceanu; ju- 

Aurclia Radu, 2. Mariana 
3. Erna Max, 4. Dana

tat un joc mulțumitor, â pierdut 
tida decisivă la Aurelia Radu pentru 
că — în urma unor ratări — s-a des
curajat și apoi a acționat deslînat.

Clasamente ale turneelor finale: ju
niori: 1. Angeiescu, 2. .Motancea. 3. 
Băcioiu, 4. Luchian. 5. Gîieorghiu Lau
rențiu, 6. 
Aiarlon, 9. 
nioare: 1. 
Jandrescu.
Pop, 5. Cristina Crinteanu, 6. Schon- 
holm. 7. Zoe Ionescu, 8. Silvia Szdrula.

Iată și citeva rezultate mai intere
sante: simplu juniori: Angelescii-Bă- 
cioiu 2—0. Angelescu-Luchian 2—l,
Motancea-Gheorghiu 2—1. Băcioiu-
Titorov 2—1, Gheorghiu. Luchian 2—0, 
I.uchian-Vrînceanu 2—1, Bărbu'escu- 
Titorov 2—1, Marton-Gheorghiu 2—1. 
Marton-Taloș 2—0, Titorov-Marton
2—1, Titorov—Taloș 2—0, Bărbulescu- 
Vrînceanu 2—1; simplu junioare: j\. 
Rad'ti-M. Jandrescu 2—0, A. Radit- 
D. Pop 2—1, A. Radu-E. Max 2—1, 
M. Jandrescu-D. Pon 2—0, D. Pop- 

. T-î.-x x--0, C. Crinteanu-D. Pop 
2—1, S. Szdru'a-Z. Ionescu 2—4, C. 
Crinteanu-Schonholm 2—0,

Vizîtatorului raioanelor estice ale 
Pekinului îi atrage de la început a- 
tenția un uriaș șantier împrejmuit de 
păduri de schele. De departe se poate 
vedea că e vorba de o ntare amena
jare sportivă. Plăcile de beton se u- 
nesc într-o imensă cupă ovală, amin
tind arhitectonica marelui stadion 
moscovit „V.I. Lenin" de la Lujniki.

Aici, într-unul din cartierele Peki
nului, se desfășoară construcția Sta
dionului Muncitoresc, al cărui com
plex se întinde pe o suprafață de 35 
liectare. Va răsări un veritabil orășel 
sportiv avînd în centru stadionul cu 
tribune pentru 80.000 locuri. Alături 
se va întinde un mare lac artificial, 
ctiprinzînd mai multe baze nautice și 
înconjurat de terenuri de volei, bas
chet, tenis, săli de gimnastică etc.

Sub tribunele stadionului vor fi a- 
menajate săli spațioase în care se vor 
putea antrena simultan 3—4000 de 
gimnaști, atleți, halterofili, voleiba
liști, baschetbaliști. La primul etaj vor 
fi camere de odihnă, o sală de expo- 

trenor F. Wittman), II. Chelaidite 
(Victoria București — antrenor E. 
Galgotzi), Gh. Chircoiaș (București — 
antrenor C. Cirjan). O mențiune spe
cială merită tînărul W. Gross (Olim
pia Orașul Stalin) care concurind indi-' 
vidual a reușit să realizeze performan
țe meritorii: locul VIII în clasamentul 
general individual și locul II in cla
samentul cățărătorilor. Fără îndoială 
însă că valoarea la care s-au prezen
tat, în general, tinerii rutieri reprezintă 
un bun ciștigat pentru ciclismul ro- 
minesc. Acești tineri care în curînd vor 
da examenul de maturitate in activi
tatea competițională de lung kilome
traj sint adevărate speranțe ale spor
tului cu pedale din țara noastră, cadre 
de nădejde, și poate... campionii de 
miine. Este necesar, de aceea, să li se 
acorde in continuare o grijă deosebită.

încercat* nereușită ..

Hoiărirea C.I.O. care a legijerat fap
tul că jalnicele rămășițe ciankaișiste 
nu pot reprezenta Republica Populară 
Chineză a provocat furie printre .con
ducătorii sportivi" din Taivan. Incer- 
cind să.., ocolească hotărirea C.I.O., 
ciankaișiștii au recurs la o manevră 
neabilă. Ei au trimis o telegramă pe 
numele secretarului C.I.O., Otto Mayer, 
in Elveția, cerînd să fie... reînscriși In 
C.I.O. sub numele de „Comitetul Olim
pic al Republicii China". t

Dar, această rapidă schimbare de 
firmă nu a putut deruta opinia publică 
sportivă, care a demascat provocarea 
ciankaișistă. Otto Mayer a declarat i 
„Cred Că această cerere nu va putea fi 
acceptată, deoarece tocmai pentru folo
sirea cuvîntului China a și fost exclus 
conritetul olimpic din Taivan". Preșe
dintele Cd.O. Averry Brundage a con
firmat la 11 iunie faptul că „cererea 
ciankaișiștilor este inacceptabilă, deoa
rece contrazice hotărîrea C.I.O "

Amendă pentru... joc corect

In tradițiile competițiilor de hochei 
figurează mai multe premii care se a- 
cor dă celui mai bun. portar, celui mai 
bun jucător de cîmp, -gclgeteridui în
trecerii sau al campionatului. O eviden
țiere specială capătă și sportivul cart

cel mai mare din lume
ziție, una de cinematograf, club, res
taurant.

In momentul de față constructorii 
grăbesc cu febrilitate ritmul de mun
că. Stadionul trebuie să fie gata la 
sfîrșitul lunii august, pentru a putea 
găzdui în primele zile ale lui septem
brie prima Spartachiadă pe întreaga 
Chină, închinată celei de a X-a ani
versări a proclamării puterii populare.

Stadionul Muncitoresc va fi numai 
pentru scurt timp cel mai mare din 
R.P. Chineză. Curînd el va trebui să 
cedeze... primul loc. In împrejurimile 
de apus ale Pekinului va fi amenajat 
în anii următori Marele Stadion din 
P :kin cu arenă centrală, ale cărei 
t 'bune vor putea [>rimi 300.000 spec- 
t lori 1

Construcția acestor două baze spor
tive arată grăitor grija deosebită a 
Partidului Comunist și a guvernului 
față de dezvoltarea sportului. Pînă la 
eliberare China nu dispunea de nici 
un stadion care să răspundă ne
cesităților. Acum, în R. P. Chineză 
există peste 3000 de stadioane, palate 
ale sporturilor, bazine de înot și alte 
construcții sportive.

In plus, toate întreprinderile și insti
tuțiile, unitățile-militare și școlile, fie
care sat îș! au terenurile de sport a- 
menajate prin muncă obștească.

Dezvoltarea vertiginoasă a bazei 
materiale va contribui la creșterea 
spartului de mase în R. P. Chineză, 
la ridicarea necontenită a performan
țelor sportivilor chinezi

Jocuri internaționale 
de fotbal

Duminică se vor disputa mai 
multe meciuri internaționale. In cadrul 
„Cupei Europei" va avea loc la Porto 
al doilea joc dintre Portugalia și R. 
D. Germană iar la Varșovia echipa 
R.P. Polone va întîlni selecționata 
Spaniei. In cadrul jocurilor preolim- 
pice echipa U.R.S.S. va întîlni Ia 
Moscova reprezentativa R.P. Bulgaria. 
In meci amical, formația R.P. Un
gare va juca la Budapesta cu echipa 
Suediei.

comentarii'
practică de-a lungul competiției cel 
mai corect joc, care a fost de cele 
mai puține ori pe banca ehininajilor.

In campionatul profesionist america- 
no-canadian a fost instituit un aseme
nea premiu, acordat la sfirșdut sezo
nului hocheistului Alex Deloiccio.

Semnificativă a fost remarca făcută 
de Punch Ilmach, antrenorul lui „Ma- 
p’e Leevs" din Toronto, care a ținui 

avertizeze elevii: „Voi amenda 
pe jucătorul din echipa mea care 
distins cu acest premiu..." 
un asemenea antrenor — și mai 
cu o asemenea mentalitate — 

să-și 
crunt 
va fi

Cu 
ales
nu-i de mirare că meciurile profesio
niste de hochei din S.U.A. și Ca-iada 
dau un mare număr de clienți... clini
cilor de chirurgie și ortopedie.

Reversul medaliei

Boxerul negru Floyd Patterson, cam
pion mondial la categoria grea, este 
în momentul de față cel mai popular 
sportiv al Americii. Recent, Floyd se 
afla la Indianopolis și pentru a-și po
toli ■ setea a intrat intr-o cofetărie, co- 
mandind o porție de înghețată. Patro
nul l-a privit cu mult dispreț și in loc 
de înghețată i-a arătat o tăbliță de pe 
ușă, pe care Patterson, grăbit, n-o ob
servase. Scria: „NU SERVIM PE NE
GRIE Cel mai biin boxer al lumii,

In anii puterii populare, tineretul 
R. P. Chineze a primii în dar mi
nunate oonstrucfii pi amenajări de 
baze sportive, semn al grijii Parti
dului și Guvernului jojă de dez
voltarea mișcării de cultură fizică.

In fotografie, vedere generală a 
Palatului Sporturilor din Tientsin.

,i

k

Pe pistele de atletism

♦ La Budapesta a luat sfîrșit dublă
întâlnire iiitertiațkMwlă dintre repre*  
zentativele R.P. Ungare și R.S.S<i 
Ucrainene. La băilMiți, victoria a re> 
venit atleților maghiari cU 102—90 înr 
timp ce la femei scocul a fost dd 
76—46 în favoare» atletelor sovietice^ 
Iată cîteva rezultate din ziua a Il-aS- 
200 m — Barteniev 21,2) 800 m —* 
Szentgali 1:49,0; 3000 m obstacole —t 
Hecker 8:48,8; lungime — Ter-OvaA 
nesiăn 7,92 m; disc — Szecsetiyf 
57,60 m; ciocan — Zstvolski 65,20 ni4 
FEMEI: 400 m — Lîsenko 55,3; greu-, 
tate ■— Kuznețova 15,72 m; înălțime 
— Sabenkova 1,62 m; 4ȘCJ00 m —i 
R.S.S. Ucraineană 46,8. i

♦ La Praga a avut Ioc memorialul
„Roszicki". iată câteva rezultate mai 
bune: 100 m — Ruzicka 10,15; 200 rn 
Mandlik 20,8; 8CW m — Orywal 1:49,51 
5000 m — Jurate 13:59,0. FEMEI;, 
înălțime — Gen Fen-iun 1,74 m f 
greutate — Stafiov3 15,75 m; disc — 
Schuch 51,43 ni. Protide de 100 și 
200 m au fost cîștigate de Qirkemeyer 
cu 11,6 și respectiv 24,0. ț

♦ Atletul Su Ven-ien, din R.P. Chte
neză, care se află în R.D. Germană 
a obținut o serie de rezultate valo< 
roase în probele de 5000 și 10.000 m,' 
corectînd simțitor recordurile țării;
sale. Astfel, la Potsdam ei a alergat, 
10.000 m în 30:06,8, iar la Dresda ă', 
realizat pe 5000 
14:34,4.

♦ La Hanovra 
Kopp (R.F.G.) a 
dial în proba de 80 m. g.: 10,6 

m reziultahil dd
I- 

atleta Cwi-ta Gastt-ț 
egalat recordul rnorW

-1

fostul campion olimpic, „mîmitia spor
tului american", cum au scris nu o dată 
ziarele 
sească 
corit.

din S.U.A., a frelntd să părăsi 
in grabă cofetăria. Foarte... ră->

Cumpărat... c*  fatnitfa

Tirgul de jucători — veritabil negoțța 
de carne vie — face parț-e din pei4*  
sajul sportului profesionist. El nu mai 
miră pe nimeni in occident, finind maf. 
mult de rubrica faptelor diverse. Iatlt, 
însă că o afacere a Clubului Lazio ditif 
Roma iese din obișnuit, devenind urt 
gen de record în malerie. Fotbalistul 
Tozzi a fost cumpărat pentru 25 rnilD 
oane lire împreună cu... soția și copD 
Iul. Să nu vă închipuiți cumva că emu 
soarta lui Tozzi urmează să evr^ueze 
în formația... feminină a întreprinderii' 
fotbalistice Lazio, iar copilul intr-o 
echipă de juniori. Ei au fost cumpărați 
cu toții doar din... prudență. In acest 
fel jucătorul va fi legat de miini și dd 
picioare și nu va putea scăpa lesrjg din 
robie.

Aspecte 
sclavi de 
variantele 
lui profesionist.

clasice ale tîrgurilor de 
odinioară sint reeditate in 
moderne ale junglei sport :i-



Alessandria își începe joi 
turneul în țara noastră

emil HORLfi,' I „Campionii mondiali au frebuH sa facă 
cmisieAehnTa F. i.H. ~| eforturi extraordinare pentru a clștiga!"

*, FOTBALIȘTII ITALIENI SOSESC ASTAZI • DINAMO Ș! FARUL SAU 
PREGĂTIT DUMINICA LA CONSTANȚA • FORMAȚIA ECHIPE! DINAMO 

PENTRU MECIUL DE JOI DE PE STADIONUL „23 AUGUST

Joi începe seria întîlnirilor amicale 
internaționale ale fotbaliștilor noștri. 
Anul acesta, sezonul de vară va fi 
bogat în asemenea manifestații. Pe de 
o parte vom fi vizitați de mai multe 
echipe de peste hotare, iar pe de alta, 
cîteva formații roniînești vor evolua 
în străinătate.

Prima formație străină care-și va 
începe turneul în țara noastră este 
Alessandria din Italia. Se știe că a- 
ceastă 
curi: unul

« FOTBALIȘTII ITALIENI SOSESC

formație va susține două jo
ia București — joi. cu Di-

stabiiit programul des
prinsului meci al echipei

A fost 
fășurării 
Alessandria în țara noastră. Jocul 
Dinarno București—Alessandria va 
începe la ora 17,45. In deschidere 
se vor întâlni echipele de juniori 
Dinamo București și Dinamo Ora
șul Stalin și două formații de pitici 
ale clubului Dinarno București.

■ - -> 
namo, altul la Constanța 
nică, cu Farul.

OASPEȚII ITALIENI-SOSESC 
ASTAZI

După cum s-a anunțat din Alessan
dria, delegația fotbaliștilor italieni ur
mează să sosească astăzi pe calea ae
rului, cu lotul său complet de jucă
tori. Alessandria, după cum remarcam 
și într-un număr trecut al ziarului, cu
prinde o serie de jucători de valoare, 
de mai multe ori internaționali, în 
frunte cu fundașul Giacomazzi, halful 
Pedroni, înaintașul Lorenzi, alături de 
care trebuie menționați centrul înain
taș Vonlanthen — internațional elve-

dumi-

țian — și argentinianul Tacchî, golghe
terul echipei.

In campionat, echipa de bază a 
Alessandriei a fost*  Notarnicola (Cu
man)—Nardi, Giacomazzi-—Snidero
(Girardo), Boniardi (Pedroni), Pisto- 
rello—Lorenzi, Filini (Moriggi), Von- 
lanthen, Dorigo (Monardi), Tacclii.

Alessandria (prima echipă din Italia 
care ne vizitează după 23 August 
• 944) are toate caracteristicile fotba
lului italian : joc atletic, tehnic, rapid 
și eficace.
PREGĂTIRI LA DINAMO ȘI FARUL

Cele două echipe roniînești, care vor 
da replica oaspeților, se pregătesc cu 
grijă pentru aceste meciuri. Duminică, 
ele s-au întîlnit la Constanța într-un 
meci care a prilejuit un spectacol 
foarte frumos. „A fost o partidă reu
șită, cu goluri multe" — ne-a spus ieri 
antrenorul Iuliu Baratki. Intîlnirea .și-a 
atins scopul. Echipele au manifestat o 
formă bună. Dinamo a învins cit 5—4 
(2—3), după ce Farul a condus de 
patru ori: cu 1—0 (Ciosescu), cu:2-l- 
(Nicușor și Sever), cti 3—2 .(Ene 1 
și Zinculescu) și cu 4—3 (Ene și Mo- 
roianti). In ultima parte ă meciului, 
Dinamo a înscris două goluri (Nun- 
weilhr și Ene), asigurîndu-și victoria. 
După cum ne-a relatat corespondentul 
nostru L. Bruckner, ambele echipe s-au 
dovedit bine puse. la punct.

Joi, pe stadionul „23 August" (tinde 
va avea loc partida Dinamo—Alessan
dria), dinamovistii vor alinia următoa
rea formație : Cozma—Popa, Călinoiu, 
Panait (Szakacs II)—Al. Vasile, Nun- 
weiller—V. Anghel, Nicușor (Szoko), 
Ene I, Szakacs I. Koszegy.

Farul e probabd să folosească pe 
Matei de la Rapid.

Ecouri după excelenta comportare a Iiandbaliștilor aoștrî
Excelentul tezu'tat obținut de reprezentativa țării noastre în cadrul 

celei de a V-a ediții a campionatului mondiail masculin de handbal este 
comentat de presa vieneză precum și de numeroșii specialiști străini pre- 
zenți la această importantă competiție sportivă. In cadrul unei convorbiri 
telefonice pe care am avut-o ieri cu Viena ani putut aâla o serie de 
eieri despre echipa noastră, despre valoarea jocului prestat de ea.

mînia există un handbal bun. de 
tate și la băieți. Pentru prima 
in istoria handbalului campionii
diali au trebuit să facă eforturi extra
ordinare pentru a cîștiga. In numele 
Comisiei Tehnice fe'icit Federația de

Splculrl din presă

Astfel, majoritatea ziarelor apărute 
luni dimineața la Viena au consacrat 
ample comentarii meciului final, dis
putat după cum se știe duminică dimi
neață în capitala Austriei. Spre exem
plu ziarul „Wiener Montag" scrie 
printre altele că „...Acela care a fost 
de părere că echipa națională de hand
bal a German ei își va apăra titlul de 
campioană mondială mergînd la plim
bare, a fost foarte surprins duminică 
dimineață pe stadionu’ Wacker. Aci, 
în prezența a peste 8.000 de spectatori 
echipa unită a Germaniei a fost ne
voită să pună în joc și ultimele rezer
ve de forță pentru a putea la urmă să 
fie învingătoare și să salute zîmbind 
publicul!" Deci, reiese cît se poale 
de limpede că partida pe care unii o 
considerau drept o formalitate pentru 
redutabila echipă germană a fost ex
trem de echilibrată și victoria a fost 
decisă în ultimă instanță de rutina 
handbaliștitor germani.

Declarațiile unor specialiști

Foarte interesante sînt și declara
țiile făcute unor ziariști de către o se
rie de personalități din viața handba 
lului. Printre alții,. Emil Horle, pre- 
ședinte'e Comisiei Tehnice a Federa
ției Internaționale de Handbal a de-, 
clarat următoarele: „Sînt fericit că 
am avut ocazia să constat că în Ro-

Despre succesul molocicliștilor romîni
]a concursul international de la Erfurt

Se știe că mbtocicliștii noștri șfrau 
cîștigat ui) deosebit prestigiu in marile 
concursuri de regularitate și rezisten
ța, ca urmșre a frumoaselor rezultate 
din ultimii ani. La concursul interna
țional de 4 zile de la Erfurt (R.D.G.) 
valoarea molocicliștilor romîni a fost 
reconfirmată. • mărturie stind cele 3 
medalii de apr și una de argint cîști- 
gate cn acest prilej.

Startul de la Erfurt a reunit pu
ternicele echipe reprezentative ale 
II.RSS, R. Cehoslovace, R.D.G.,*  R.P. 
Polone R.P; Ungare și’ R.P. Romîne. 
Alături de /ele, au participat nume
roase echipe de club ale fiecărei na
țiuni.

Traswiî, în lungime totală de cea. 
1.150 km., a străbătut regiunea mun
toasă a pădurii Turingiei,'- punînd în 
fata coneitrenților o varietate de pro
bleme de tehnică a conducerii moto
cicletei în teren: escaladări de por
țiuni stîncoase deosebit de accidenta
te. parcurgerea a mulți kilometri pe 
cărările sinuoase ale pădurilor dese 
de brazi și pini, treceri prin rîuri, 
porțiuni de. teren noroios pentru par
curgerea cărora se cere o tehnică și o 
pregătire fizică deosebPă etc...

Toate acestea au făcut o severă se
lecție între concurenți, cursa f'inu ter
minată de mai puțin de jumătate din 
participant. ,

Un aspețt-inedit al concursului l-a 
constituit sistemul nou de departajare 
al actualei ediții a concursului in‘er- 
național de 4 zile. Este vorba de por
țiunile „de stil" incluse în traseu.

MIRCEA CERNESCU BARBU PREDESCU GHEORGHE IONIȚA

apre-

cali- 
dată 
n»n-

Astăseară se reîntoarce pe calea 
aerului din Austria echipa repre
zentativă de handbal a țării noas
tre care a participat cu un deose
bit succes la întrecerile celei de a 
V-a ediții a 
masculin de

campionatului mondial 1 
handbal. Z

Rornînia și îi trrez noi
dezvoltare a

handbal din 
succese în munca de 
handbalului". Aprecierile’ președintelui 
Ccimisiei Tehnice sînt cu atît mai va
loroase cu cît el este considerat unul 
dintre cei mai de vază specialiști ai 
handbalului. Un alt tehnician de frun
te, Paul Hogberg, vicepreședinte al 
Federației Internaționale și președinte 
al Federației suedeze de handbal a 
spus : „Am văzut echipa dvs. în 1956 
la București, jucând cu Iugoslavia 
(n.n. P. Hogberg a fost delegat F.I.H. 
la acest meci internațional). Am apre
ciat atunci pregătirea tehnică bună 
șl pregătirea fizică excepționa’ă a ju
cătorilor romîni. In acest campionat 
mondial echipa romînă a arătat însă 
că și din punct de vedere tactic știe 
să se orienteze foarte bine. Asta în
seamnă că este o echipă completă."

Aprecieri elogioase la adresa 
jucătorilor noștri

In general toate ziarele apărute îp 
capitala Austriei au numai cuvinte de

laudă atunci cînd vorbesc despre ti
nerii noștri handbaliști. Se precizează 
astfel că, în ciuda faptului că echipa 
noastră a fost cea mai tînără dintre 
participante (medie de vîrstă 24 ani), 
ea s-a ridicat ca valoare alături de 
echipa tfnită a Germaniei, căreia i-a 
servit o replică dintre cele mai vigu
roase în jocul final.

Printre altele, ziariștii austriaci au 
fost unanimi în a aprecia că Mihai 
Red!, portarul echipei romîne, a fost 
cel mai bun portar al turneului final 
al campionatului. Elasticitatea lui, si
guranța intervențiilor sale au smuls 
de multe ori ropote de aplauze. Mult 
comentat este și faptul că în clasa
mentul golgeterjlor pe primele două 
locuri se află doi jucători romîni; 
Olimpiu Nodea (28 de goluri) și Au
rel Bulgaru (25). Ei au impresionat 
nu numai prin numărul mare de 
puncte înscrise, ci și prin tehnică 
(Nodea) și impetuozitate și forță 
(Bulgaru).
- Un fapt demn de remarcat este a- 

cela că apărarea echipei noastre (cpre 
a aplicat sistemul „om la om“ cu 
schimbarea oamenilor) a excelat toc
mai prin corectitudinea cu care ataca 
adversarul. Lucrul acesta a fost scos 
în evidență de nenumărate ori, dîn- 
du-se chiar exemplu felul corect, 
regulamentar, în care jucătorii romîni 
încercau să deposedeze de balon pe 
adversar. Astfel, în meciul final jucă
torii romîni au impresionat prin .co
rectitudinea cu care au sees atacanți-' 
lor germani multe mingi care a.poj -au 
fost fructificate de înaintașii noștri. 
Vorbind despre apărare nu trebuie 
uitat nici faptul că atacanții au dat-un 
real ajutor apărătorilor, în această 
direcție remareîndu-se în special Vir
gil Hnat și Gheorghe Covaci.

★
In concluzie se poate afirma că e- 

chipa reprezentativă de handbal a 
țării noastre a făcut o excelentă im
presie, dovedind o dată în plus valoa
rea pe care o are handbalul romînesc, 
pe plar) mondial.

Concursul hipic internațional de la Leiozig

Echipele R. P. Romîne 
au ocupat locul I la ștafetă 
și locul II in Cupa Națiunilor

PE SCURT
... <Z--

• Recent s-a desfășurat la Praga 
un turneu internațional de tenis cu 
participarea renumiților jucători aus
tralieni Fraser și Emerson. Cea mai 
mare surpriză a turneului a hirnizat-o 
cehoslovacul Kodra, care a dispus de 
Fraser cu 7—9, 6—4, 6—4.

• La turneul internațional de te
nis pe gazon de Ia Londra primul lec 
în proba de simplu bărbați a revenit 
indianului Ramanathan Krislvan care 
în semifinală a dispus de Alex Ol
medo cu 8—6, 6—1 iar în finală de 
australianul Fraser cu 6—3. 6—0.

• In primul meci al finalei „Cupei 
campionilor europeni" la baschet mas
culin echipa sovietică S K.V.O. Riga 
a învins cu scorul de 79—58 echipa 
Akademik Solia. Returul acestui jcc 
se va desfășurat duminică 28 iuire 
la Solia.

Trebuie să menționăm la acest ca
pitol că motociclistu! roniîn Barbu 
Predescu, a reușit să se numere prin
tre puțini; (15) concurenți din con
curs care la cele 7 probe de stil nu 
a înregistrat nici o greșeală:

După cum este cunoscut, Barbu 
Predescu, Gh. Ioniță și Mircea Cer- 
nescu au cucerit medalia de aur a 
celor ce au parcurs traseul — din 
control orar în control orar — fără 
nici o întîrziere. Mircea Cernescu, a- 
supra căruia lipsa concursurilor din 
primăvară s-a făcut simțită, a reușit 
însă prin voință și tenacitate — de
altfel calități recunoscute peste gra
niță ca fiind caracteristice motocicliș- 
Iilor noștri — să treacă peste „punc
tul mort" de la sfîrșitul etapei a doua 
și să parcurgă în continuare cu suc
ces ultimele două etape.

Ludovic Szabo, cîștipătorul unei 
medalii de argint, a resimțit cel mai 
mult — după cum era și normal — 
lipsa participării la concursurile din 
primăvara și din toamna anultif tre
cut. El nu a reușit din acest motiv 
să evite un traumatism dureros al 
regiunii dorsale, care punea la îndo
ială posibil'tatea participării lui în 
ultima etană sau chiar a terminării 
etapei a llf-a. Numai cti lin lăudabil 
efort de voință el a reușit tin rezultat 
satisfăcător.

Abandonul motoc:clistu!ui Mihai 
Pop ne-a scos din cursa pen'ru un 
loc fruntaș în clasamentul echipelor 
reprezentative. Trebuie precizat insă 
că acest abandon s-a datorat unor mo
tive obiective (ruperea cutiei de 
viteză).

In concluzie, putem privi cu încre
dere marele examen anual, concursul 
internațional de 6 zile al F.I.M., care 
va avea loc în luna septembrie la 
Gotwaldow (R. Cehoslovacă). Cu va

loarea molocicliștilor noștri și a ma
șinilor lor, cu o pregătire atentă și 
sistematică și cu cît mai multe con
cursuri pregătitoare se pot realiza 
performanțe de valoare.

M. SARAȚEANU 
președintele colegiului central 
al antrenorilor din F.R.M.

LEIPZIG 22 (prin telefon). — Con
cursul internațional de călărie al R. D. 
Germane a continuat sîmbătă și du
minică cu cele mai interesante probe 
înscrise în program. Una dintre a- 
cestea a fost și proba de ștafetă în 
doi călăreți, în care reprezentanții 
noștri s-au dovedit pînă la urmă cei 
mai buni. Cît de inspirată a fost ale
gerea cuplului Vasîle Pinciu pe calul 
Sucitu și Oscar Recer pe calul Co
vrig s-a văzut atunci cînd crainicul 
întîlnirii anunța la terminarea probei : 
Echipa R. P. Romîne a cucerit locul 
I cu rezultatul de 23 obstacole, ur
mată de echipa R. D. Germane. De

Actualități șahiste
Meciul feminin R. P. Română — R. P. Polonă tn Iulie la București

In prima decadă a lunii iulie va în
cepe în Capitală o interesantă întîlnire 
internațională de șah între reprezenta
tivele Republicii Populare Romîne și 
Republicii Populare Polone. Partida 
contează ca revanșa meciului disputat 
în noiembrie—decembrie 1958 la 
Sczeczin și încheiat, după cum se știe, 
cu victoria echipei romîne cu scorul 
de 33—31. Un rezultat excepțional a 
obținut atunci fînăra noastră inaestră 
Elisabeta Polihroniade care a realizat 
7</2 p., din 8 posibile. Celelalte puncte 
ale echipei romîne au fost obținute de: 
Popor evict 51/, p., Nicolau 4’/2 p., Teo- 
dorescu, Manolescu și Perevosnic 3’/j 
p., Ududec și Desmireanu 2’/2 p. Din 
echipa R. P. Polone cel mai bun rezul
tat l-a avut maestra internațională 
Kristina Holuj — 6*/ 2 p., Samoilewicz a

realizat 5'/2 p., Konarkowska 4*7 2, iar- 
cinska 4, Litmanowicz 3*/,,  Knanik 
V/t, Spakowska 2, Mălină 1, Lit- 
winska */ 2.

Pentru meciul de la București fede
rația de specialitate din R. P. Polonă 
a anunțat aproximativ aceeași echipă 
care a evoluat la Sczeczin. Vor face 
deplasarea în Capitala țării noastre 
următoarele jucătoare: Kristina Holuj, 
Henrika Konarkowska, Miroslava Lit- 
manowicz, Anna Iurcinska, Danutza 
Samoilewicz, Klara Knapik, Alexandra 
Stachowska, Apollonia Litwinska, Ha
lina Spakowska. Antrenorul echipei 
este maestrul St. Brszoszka. Meciul se 
anunță deosebit de interesant, opunînd 
două dintre cele mai puternice echipe 
ale lumii.

Gurghenâdze campion al Gruzial
Maestrul Buhuti Gurghenidze este 

acum cel mai puternic jucător de șah 
al Gruziei. El a demonstrat convingă
tor aceasta cu prilejul campionatului 
republican. încheiat nu de mult la Tbi
lisi. Obținînd în finală 11 victorii și 6 
remize, Gurofaeriidze a devenit campion 
lăsînd cu 2'/? puncte în urmă pe Bus- 
Meo. Pe locul III. cu 11 p. s-a clasat 
Sișov. Cei trei șahiști s-au calificat în

semifinalele campionatului de șah al 
U.R.S.S.

In afară de concurs a luat parte la 
turneu campi-ana republicii, junioara 
Nona Gaprindașvili. Ea a avut un de
but promițător fntr-o competiție de a- 
semenea amploare ocupînd locul 11 cu 
7'/2 p. Tînăra șahistă a realizat o serie 
de partide valoroase.

subliniat că la această probă au luat 
startul 36 de echipe. O altă perfor
manță în cadrul aceleiași probe' a 
realizat și echipa a Il-a a R.P.R., 
alcătuită din Gh. Langa pe Rapsod 
și V. Bărbuceanu pe Robot, care 
ocupat locul 3. Cea de a treia echi, 
a țării noastră formată din C. Vlad 
pe calul Nor și Oscăr Recer pe calul 
Odobești a ocupat locul 5.

O dispută pasionantă a furnizat-o 
proba vedetă a concursului dotată cu 
Cupa Națiunilor. Gazdele au luptat 
cu dîrzenie pentru a cuceri trofeul 
mult invidiat, lucru pe care l-au și 
reușit pînă la urmă, întrecînd în cea 
de a doua manșă echipa țării noastre 
clasată pe locul II. Țara noastră; a 
fost reprezentată în această probă‘de 
călăreții V. Pinciu pe ‘ Prundiș, Gh. 
Langa pe Rubin, V. Bărbuceanu” pe 
Robot și C. Vlad pe Nor. O compor
tare la fel de frumoasă în această 
probă a avut la individual călărețul 
romîn Gh. Langa care s-a clasat pe 
locul II.

La probele de dresaj, călărețul so
vietic Filatov și-a impus din non 
superioritatea, el cîștigînd atît proba 
intermediară cît și • proba olimpică. 
In proba intermediară, Filatov l-a 
întrecut de puțin pe N. Mihalcea cu 
calul Corvin (237,33—222 p) clasat 
pe locul 11.

In proba de obstacole forță dotată 
cu „Marele Premiu al R. D, Germane" 
un număr de 10 călăreți printre căre 
și reprezentantul nostru Vasile Pin
ciu pe calul Prundiș s-au clasat ex- 
aequo cu 4 puncte penalizare de la 
locul 5—13. Proba a fost cîștigat3 
de vest-germanul Stakfeld cu 0 p.

49 de călăreți au Iuțit startul în 
„proba de 6 bare". Dintre aceștia cel 
mai bun rezultat l-a obținut Freitag 
(R.F.G.) cti 0 p. O frumoasă com
portare au avut în această probă că
lăreții romîni Oscar Recer pe Odo
bești și V. Pinciu pe Mindir și Su
citu care au ocupat în ordine locu
rile 3 și respectiv 4 și 8. Concursul 
a luat sfîrșit. , ’
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