
...Și întrecerea a pornit!
Pentru Paul Neagu, centruL atacant 

al echipei de handbal de la .Electra", 
ideea se contura, pe zi ce trecea, tot 
mai precis.

Da I S-a hotărit I Chiar după- 
amiază, la antrenament, va vorbi to
varășilor săi de echipă /...

Și-și aținti din nou privirea pe pie
sa măruntă din strung...

După încetarea lucrului, primul drum 
l-a făcut la sediul asociației sportive. 
Gheorghe Stadler, președintele, îl pri
mi cu bucurie.

— Ce e nou, tovarășe Neagu ? 
Cînd intrăm la baraj ?

— De baraj, sinfem noi siguri, dar 
ce facem cu întrecerea ? Cred că fot
baliștii de la matrițerie au depășit 
planul cu 15 la sută. Nu vrem 
răminem nici noi mai prejos și 
aceea, chiar după-amiază, înainte 
antrenament, am să fac propuneri 
chemare la întrecere. întrecere 
teren, în ceea ce privește rezultatele 
sportive, întreceri in muncă, în cin
stea zilei de 23 August!

însuflețirea tinărulul strungar i-a 
cucerit pe toți handbaliștii.

— Să mai adăugăm un punct in 
chemarea la întrecere — interveni Ior
dan, de la macara. Cit mai multe ore 
de muncă patriotică 1

Intr-un tirziii, Paul Neagu le a- 
minli:

— Ei, băieți, acum să nu uităm și 
de cealaltă întrecere. Deci... ta antre
nament I

să 
de 
de 
de 
pe

★
Vestea chemării la întrecere a hand- 

baliștilor se răspindl cu iuțeală in 
toate secțiile.

In sport, primele rezultate au și în
ceput să apară: handbaliștii au cu'ce- 
rit dreptul de participare ta barajul 
de calificare in categoria B, iar fot
baliștii au cîștigat meciut cu a doua 
clasată în campionatul orașului Bucu
rești (cat. a Il-a), F.R.B.-ul. Scorul: 
2—1 (1-1).

In producție, ta „bobinaj", la „ma
trițe/ie", la .jdemarori", întrecerea este 
în toi. Pînă in prezent rezultate bune 
au obținut handbalistul Selirn Emvet, 
care depășește planul cu 20 la sută,

Un obstacol original de pe traseul probei de călărie.
(Foto: I. Mureșanu)

Meciuri cu caracter decișii) mîine în campionatul de polo
înotătorii reșițeni au realizat două recorduri republicane

polo pede

la
Și

Oradea 
la Timi-

In bazinele din Oradea, Tg. Mureș 
și Timișoara se va consuma mîine 
ultima etapă (a VII-a) a turuluȘ‘ în 
campionatul categoriei A 
apă.

Partidele programate 
(C.S. Oradea — C.C.A.) 
șoara (Industria Lînei Timișoara — 
Știința București) sînt așteptate cu 
viu interes de către toți acei care 
urmăresc, atent, desfășurarea actualei 
ediții, deoarece angajează echipele 
care luptă pentru primul loc în cla
samentul competiției și Ibțneînțetes 
pentru evitarea ultimului. C.C.A., de pil
dă, în eventualitatea unei victorii 
(preferabil pentru ea la scor) își poate 
păstra mai departe locul I în clasa
ment. Altfel, Dinamo București, — 
care mai are de susținut jocul restan
ță (din etapa I) cu Industria Lînei 
Timișoara — își va reocupa locul (I), 
•„cedat" militarilor cu o săptămână în 
urmă.

In jocul derbi al etapei, C. S. Ora
dea se prezintă cu șanse apreciabile 
da rfstig. In caz de reușită, oră- 

se 
cit

u-
de

fotbaliștii Ilie Nimară șt M. Fior ea cu 
15 la sută și fotbalistul Dumitru Cioa
tă cu 40 la sută. Toți s-au angajat ca 
în cinstea lui 23 August să îndeplinea
scă planul lunar cu 3 și 4 zile înainte 
de termen. Cine va clștiga întrecerea? 
încă nu se știeI

Pînă atunci insă fiecare sportiv 
străduiește să aducă echipei sale 
mai multe puncte!

Săptămînal, pe micul stadion al 
zinel se ridică ceva nou : un teren 
volei, pista de alergări este tn curs 
de amenajare, iar în scurtă vreme te
renul de fotbal va fi complet renovat 
prin munca patriotică a tinerilor din 
echipele de handbal și fotbal ale aso
ciației sportive „Elecrra".

Entuziasmul cu care au pornit spor
tivii de la întreprinderea „Electră" 
întrecerea, lupta pentru o cit mat 
mare productivitate, pentru a da pro
duse cit mai multe șl de calitate su
perioară, realizlnd in același timp eco
nomii prețioase, felul cum știu să îm
bine atit de armonios munca și spor
tul, dovedește dragostea și dorința lor 
de a întimpina așa cum 
ziua de 23 August ■— 
scumpă întregului popor.

se cuvine 
sărbătoare

p. CELAN
(Material primit în cadrul concursului 
„Pentru cea mai bună corespondență")

Pregătiri intense pentru cel de al V-lea 
concurs internațional de pentatlon modern al R.P. Romine

acest an,Clujului i-a revenit, în 
cinstea de a găzdui întrecerile din 
cadrul celei de-a V-a ediții a con
cursului internațional de pentatlon 
modern, care se vor desfășura după 
următorul program: duminică 12 iu
lie — proba de călărie; luni — proba 
de scrimă; marți — proba de tir; 
miercuri — proba de înot; joi — 
proba de cros.

In vederea acestei importante con
fruntări internaționale — concursul 
internațional al R. P. Romîne este 

încerca „acasă" să forțeze victoria 
să obțină, astfel, primele puncte 
care să-și egaleze în clasament 

rivala de mîine (Știința București).
Tg. Mureș se dispută o partidă 

mijlocul clasamentului și va opune

denii nu vor putea urca mai sus de 
locul II, dar se vor menține în lupta 
pe care o vor purta, împreună cu 
Dinamo și C.C.A., de-a lungul, retu
rului. Industria Lînei din Timișoara 
va 
Și 
cu 
l>e 
La 
de
echipele C.S. Tg. Mureș și Știința 
Cluj. Iată cum să prezintă clasamen-

bazinul din Lugoj (50 m), s-a dispu
tat îniîlnirea dintre înotătorii orașelor 
Lugoj si Reșița. Cu acest prilej îno

tul înaintea ultimei etape a turului:
1. C.C.A. 5 4 0 1 37:13 8
2. Dinamo 5 4 0 1 34:16 8
3. C.S. Oradea 5 3 1 1 30:10 7
4. Știința Cluj 4 2 0 2 14:15 4
5. C.S. Tg. Mureș 5 1 1 3 15:32 3
6. Știința București 4 1 0 3 6:24 2
7. Industria Lînei Tim. 4

★

0 0 4 5:31 0

La sfîrșitul săptămânii trecute. în
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Intre 
fășura
internațional de pentatlon modern. La 
întreceri vor lua parte echipele repre
zentative ale R.S.F.S.R., R.S.S. Ucrai
neană, R.S.S. Gruzia, R. P. Polonă, 
R. D. Germană și R. P. Romină.

In vederea acestei competiții, echi
pa țării noastre părăsește Capitala în 
cursul zilei de azi. Vor face deplasa
rea: Dan Ionescu, Wilhelm Roman, 
Dumitru Țintea și Traian Croitoru 
(acesta va concura individual).

hroniade Elisabeta, Urseam: Beniamin.

5îmbăta 27 iunie 1959

Handbaliștii Paul Neagu și Selim Emvet, bobinind un electromotor.

(Foto: B. GioȘaiui)

unul din cele mai „tari" concursuri de 
pentatlon modern din acest an — au 
fost luate din timp toate măsurile or
ganizatorice și tehnice, în așa fel ca 
întrecerile de la Cluj să se bucure de 
un deplin succes. In acest sens, Fe
derația de călărie și pentatlon mo
dern, împreună cu consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Cluj au și întreprins o serie 
de acțiuni concrete. Astfel, a fost a- 
menajat parcursul pentru proba de 
călărie pe terenul Institutului Agro
nomic. Acesta măsoară cea 4000 m 
și este prevăzut cu 30 de obstacole. 
Parcursul ales este deosebit de spec
taculos, prin variata configurație a 
profilului său, fapt care va cere con- 
curenților să rezolve o sumedenie de 
probleme de conducere a calului și de 
tactică.

In același 
spectatorilor 
completă, putîndu-se 
mai bune condițium 27 din cele 30 de 
obstacole.

Pentru proba de tir (pistol viteză) 
a fost construită o instalație spe
cială. modernă, la poligonul din par
cul V. Babeș. Proba de înot se va 
desfășura în bazinul din același parc ; 
întrecerea la spadă va avea loc în 
sala Armatei, iar proba de cros se 
va desfășura pe un frumos 
pădurea de pe dealul Hoia, 
ginea Clujului.

La întrecerile din cadrul
V-a ediții a concursului internațional 
de pentatlon modern al R. P. Ro- 

timp, acest parcurs oferă 
o vizibilitate aproape 

urmări în cele

traseu în 
din mar-

colei de-a

tătorii reșițeni au realizat două noi 
recorduri republicane. Astfel, H. Pisichl 
(Olimpia Reșița) a parcurs distanța 
de 50 m fluture (capii) în timpul de 
33,9, superior cu 3 zecimi de .secun
dă vechiului record deținut de Radu 
Ionescu Pleșești (Cetatea Bucur) de 
la data de 3 august 1958. Cel de al 
doilea record a fost obținut de echipa 
de ștafetă 4 x 100 m mixt juniori ca- 
teg. a Il-a, probă în care cele patru 
schimburi ale clubului Olimpia Reșița 
au parcurs distanța în timpul record 
de 5:19,8. Vechiul record (5:20,2) a- 
parținea echipei de ștafetă Știința 
București.

★
Jocurile de polo în cadrul categoriei 

B programate mîine la ștrandul Ti
neretului din Capitală se vor desfă
șura începînd de la ora 11 după ur
mătorul program: Școala sportivă de 
elevi București — Voința București, 
Constructorul București — Clubul 
școlar București și Marina Constanța 
— Școala sportivă de elevi (L. B. 3) 
București.

mîne și-an anunțat participarea echi
pele reprezentative ale Austriei, R. P. 
Bulgaria, R. D. Germane, R. P. Po
lone și' R. P. Ungare. Țaira noastră 
va fi reprezentată de două echipe.

Decernarea titlului de maestru emerit 
și maestru al sportului 
unor sportivi fruntași

Shnionescu Teodora, Dinescu Ștefania, 
Voiou Maria, Niculescu Emil. Canotaj 
academic: Udrescu Viorica, Belu Ion, 
Riffelt Gheorghe, Benea Gheorghe, 
Petrov Ion, Corfu Gheorghe, Butnaru 
Gheorghe, Boroș Ștefan, Sechovitz 
luliu, Milincovici Petre, Kiss Carol. 
Caiac-canoe: Tarara Nichifor, Sidorov 
Achim, Calinov Lavrentie, Bardaș 
Doru. Fotbal : Marinescu Niculae,
Neacșu Ion, Pahonțu Gheorghe, Tcpșa 
Niculae, Zaharia Ion, Onisie Ștefan. 
Haltere : Amzuică Niculae, Baroga 
Lazăr. Handbal: Nițescu Octavian.
Jipa Marina, Borcea Liliana, Roșu 
Elena, Mureșan Elena, Vasile Antoa- 
neta, Covaci Gheorghe, Iliescu Ion, 
Nodea Olimpiu, Redl Mihai, Șelarii 
Valentin. Patinaj: Turușanco Roman. 
Motociclism : Szabo Vasile. Oină:
Ivan V. Voicu, Sigmireanu Aurel. Du
mitrescu Gheorghe, Cristache Niculae, 
Ciobanii Alexandru, Balin Viorel, 
Șulea Petre. Călărie: Langa Gheor
ghe. Rugbi : Piou Traian, Mladin Va
sile, Stănescu Constantin, Țibuleao 
Mihai. Scrimă: Orb Lazăr Ecaterina. 

______  Popice: Erdei luliu, Negru Tiberiu, 
Rugbi : Pircălăbescu Gheorghe. Tir: Felszegi Ana. Șah: Soos Bela, Poli- 

Antonescu Constantin. hroniade Elisabeta, Urseam: Beniamin.
MAEȘTRI AI SPORTULUI. Atle- Tir: Dumitrescu Ion, Tripșa lon, Je- 

tism : Sudrigean Traian, Szabo Zoltan, glinski Tadeus, 
Ardeleanu Tiberiu. Baschet: Predescu- F—„11.........

Aseară a avut Ioc Ia sediul U.C.F.S. 
festivitatea decernării titlului de 
maestru emerit și maestru al sportului 
unui număr de 69 de sportivi ai țării 
noastre, care s-au remarcat printr-o 
activitate deosebită în muncă și sport.

In cuvîntul de deschidere tov. 
MANOLE BODNARAȘ, președintele 
Consiliului General al Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport din R.P.R., a 
felicitat pe cei cărora Ie-a înmuiat 
înalta distincție, arătînd noile obli
gații ce decurg din primirea insignei 
și carnetului de maestru emerit și 
maestru al sportului, și le-a urat tot
odată realizarea de noi performanțe, 
care să ridice necontenit prestigiul 
sportiv al Republicii Populare Romîne.

In continuare, tov. ION BALAȘ, 
vicepreședinte al Consiliului General 
al U.C.F.S., a dat citire hotărîrii bi
roului Comitetului de organizare al 
U.C.F.S. cu privire la acordarea titlu
rilor de maestru emerit și maestru al 
sportului următorilor sportivi frun
tași :

MAEȘTRI EMERITI AI SPOR
TULUI.

„..................., Florescu Gheorghe.
Pentatlon modern: Ionescu Dan.

internaționalCunoscutul
partea tovarășului Manole t ....
Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R.P.R., insigna de 
sportului. C

rugbi Gheorghe Pircălăbescu prune te din 
Bodnâras, președintele Consiliului General al 

■ ■ 'e maestru emerit al
(Foto: 1. Mihăică)

• Arbitru romîn la meciul In
ternațional dintre R. P. Polon* * 
— R. F. Germană

Ieri a părăsit Capitala arbitrul de 
handbal Pândele Cîrligeanu, care va 
conduce mîine la O pole (R.P. Polonă) 
o importantă partidă internațională.’ 
Este vorba de jocul dintre reprezenta
tivele masculine ale R.P. Polone șl 
R.F. Germane.

PENTATLON MODERN
Concurs international la_ 

Moscova
29 iunie și 3 iulie se va des- 
la Moscova un mare concurs



Spartachiada militară de vară

Cei mai bum gimnaști militari au făcut o reușită demonstrație cu ocazia 
festivității de deschidere a celei de a XII-a ediții a Spartachiadei militare 

de
De curînd, pe stadionul „23 Au

gust" din Bacău, frumos pavoazat, a 
avut loc deschiderea festivă a celei 
dc-a XII-a ediții a Spartachiadei mi
litare de vară. După cuvîntarea rostită 
de președintele comitetului de organi
zare, tov. general-maior Petre Constan- 
tinescu, care a declarat deschise con
cursurile, a urmat defilarea celor a- 
•proape 400 de sportivi.

Demonstrația de gimnastică Ia sol 
și aparate executată cu multă măies
trie de cei mai buni gimnaști, aparți
nând diferitelor loturi, a fost aplaudată 
cu multă căldură, de cei aproximativ 
12.000 de spectatori.

Semnalul începerii întrecerilor 
l-au dat atleții care au dobo- 
rît 4 recorduri militare stabi
lite anul trecut la Cluj. Iată rezul
tatele tehnice: ATLETISM: 100 m
plat — soldat P. Mănescu (iotul Rod- 
na) 11,6; 400 m — soldat fruntaș V. 
Zănian (Rodna) 51,4 (record militar); 
800 m — soldat fruntaș N. Siminoiu 
(Oltul) 2:02,9; 3000 m — soldat frun
taș N. Siminoiu 9:22,1 ; 10.000 m — 
It. major O. Lica (Dîmbovița) 35:49,0. 
La probele de 3000 m și 10.000 m a

ETAPA RAIONALA A SPARTACHIADEI DE VARA 
A TINERETULUI

• Nu de mult, în orașul Bir Iad s-au 
desfășurat întrecerile din cadrul eta
pei raionale a Spartachiadei de vară 
a tineretului, la care au luat parte 
aproape 450 tineri și tinere. In mod 
deosebit s-au evidențiat sportivii aso
ciației „Avîntul” din comuna Bogdă- 
nești, care au reușit să câștige cele 
mai multe titluri de campioni raio
nali ai Spartachiadei. Un merit în 
realizarea acestei frumoase perfor
manțe revine prof, de educație fizică 
Petru Ghinea, care s-a ocupat de 
pregătirea sportivilor din această co
mună.

Floare Panaite, 
corespondent

• Întrecerile etapei raionale a Spar
tachiadei de vară desfășurate la Brăi
la s-au bucurat de un frumos suc
ces. Peste 200 de tineri s-au între
cut cu multă dîrzenie pentru cuceri
rea titlurilor de campioni raionali. O 
bună pregătire au dovedit reprezen
tanții asociației sportive „Șantierul" 
Chișcani și cei de la Școala profe
sională de celuloză. Astfel, sportivii 
de la Chișcani au reușit să cîștge 
întrecerea la oină, iar cei de la Școala 
profesională de celuloză s-au clasat 
primii în întrecerile de fotbal, volei 
feminin și volei masculin.

I. Baltag, 
corespondent

• Sportivi din 30 de asociații au 
luat parte recent la etapa raională a 
Spartachiadei de vară desfășurată 
pe patru centre de comună în raio
nul iîuhuși. întrecerea s-a bucurat de 
o bună organizare, astfel că tinerii, 
participanți au putut să obțină rezul
tate frumoase. O evidențiere merită 
asociațiile sportive Școala medie Bu
huși, Voința Podoleni, Voința Taz- 
lău ș.a. care s-au străduit și au reu
șit, ca și în prima etapă a Sparta
chiadei, să mobilizeze un număr mare 
de concurentj și să organizeze între
cerile la un nivel corespunzător.

Cezar Bălăiță, 
corespondent

vară.
concurat în afară de concurs și maes
trul sportului Dumitru Tîlmaciu care 
a ciștigat ambele probe ; înălțime — 
lt. major Gh. Ușurelit (Caraiman) 
1,71 ; lungime — soldat fruntaș C. 
Varda (Oltul) 6,54 (record miliiar) ; 
greutate — maior 1. Mincu (Negoiul) 
13,83; grenadă — soldat fruntaș 1. 
Mihăilă (Rodna) 73,95.

NATAȚ1E : 100 m liber — soldat St. 
Ecsedi (Semenic) 1:10,1; 200 m bras 
— sold. M. Bafotescu (Ancora) 3:10,5; 
100 m spate — soldat Al. Dinescu 
(Ancora) 1:28,3; 4x100 m liber — 
Marina Constanța 4:48,6; 3 x 50 m 
mixt — Marina Constanța 1:50,0; 
10x50 m echipat —- Marina Constanța 
9:42,8.

POLIATLON (5 probe : trecere ob
stacole, tir, grenadă, înot, cros) : 
1. Bacău 27.958 ; 2. Constanța 27.616; 
3. Or. Stalin 23.408; 4. Cluj 21.598; 
individual (ofițeri) : 1. cpt. M. Manii 
(C-ța) ; 2. Lt. maj. C. Ilolca (Bacău); 
3. Lt. maj. Th. Pănescu (Bacău) ; 
individual (militari termen) : 1. sold
V. Sîrbu (C-ța) ; 2. sold. R. Trencea 
(C-ța) ; 3. sold, fruntaș AL Căprian 
(C-ța).

• Timp de două zile, în cele pa
tru centre de comună din raionul Paș
cani s-au desfășurat frumoase com
petiții sportive în cadrul fazei ra
ionale a Spartachiadei de vară a ti
neretului. Un viu interes au stîrnit 
jocurile de volei, handbal, oină și 
fotbal, precum și întrecerile de ci
clism, atletism, tir efc. Iată și echi
pele câștigătoare: HANDBAL FETE : 
Victoria Pașcani, VOL-El FETE: Vic
toria Pașcani; OINĂ: Șiretul Les
pezi, FOTBAL: Gloria Pașcani. La 
ciclism învingători au fost Ungureanu 
Dan (Valea Seacă) — biciclete oraș- 
Ana Berbece (Victoria Pașcani) — 
biciclete oraș; Maria Gaiț — biciclete 
semicurse.

C. Bnea, 
corespondent

• Organizate in bune oondițiuni, în
trecerile etapei raionale a Spartachia
dei de vară din raionul Bats s-au 
încheiat cu rezultate dintre cele mai 
bune. Iată citeva din echipele câști
gătoare ale etapei raionale: HAND
BAL: Școala medie nr. 1 Balș, VO
LEI: Progresul Balș, OINĂ: echipa din 
comuna Drăgotești. In întrecerile de 
ciclism s-au evidențiat sportivii din 
coniima Leotești, jar la cele de atle
tism reprezentanții asociației „Mecani
zarea Balș”.

t«i Ioana și Aurel Roșea, 
corespondenți

• Pe frumosul stadion „Energia”
din Tg. Ocna au avut loc nu de mult, 
întrecerile atletice din cadrul etapei 
raionale a Spartachiadei de vară a 
tineretului din raionul Tg. Ocna. Tim
pul frumos a permis celor aproape 
100 concurenți veniți din toa
te colțurile raionului să obți
nă rezultate frumoase, lată cî- 
teva dintre ele: 100 m. seniori: V. 
Dobrea (Avîntul Rîpile) 12,4 sec; 
lungime juniori: A. Ionescu (Avîntul 
Sc. medie Tg. Ocna) 5,44 m; lun
gime seniori: I. Petrovici (Chimia 
Borzești) 5,89 m.; greirtate seniori: 
I. Butucaru (Avîntul Sc. medie Tg. 
Ocna) 10,02 m.; înălțime seniori:
M. Fichiaș (Avântul Șc. medie Tg. 
Ocna) 1,58 m.

Ion Butucaru 
cQteauondeni

TRIATLON (tir, înot, cros) : 1. Con
stanța 18.690; Z Or. Stalin 18.208; 
3. Bacău 17.248 ; 4. Gluj 14.048.

BASCHET: 1. C.S.A. Marina Con
stanța 9 p.; 2. C.S.A Bacău 7 p.; 
3 C.S.A. Or. Stalin 5 p.; 4. C.S.A. 
Cluj 3 p.

FOTBAL: 1. G.S.A. Marina Con
stanța 6 p.; 2. O.S.A. Bacău 4 p. ; 
3. C.S.A. Cluj 2 p. ; 4. C.S.A. Or. Sta
lin 0 p. In meciul decisiv echipa 
C.S.A. Marina Constanța a întrecut 
pe G.S.A. Bacău cu scorul de 4—2 
(4-0).

întrecerile de handbal au fost domi
nate de jucătorii echipei C.S.A. Ma
rina Constanța care a terminat tur
neul neînvinsă. La slirșitul eelor trei 
meciuri, ei au totalizat 6 puncte ocu- 
pînd primul loc. Constănțenii au fost 
urmați în clasament de C.S.A. Bacău 
cu 4 puncte, C.S.A. Cluj cu 2 puncte 
și C.S.A. Or., Stalin cu 0 puncte.

Turneul de volei a scos în eviden
ță buna pregătire a echipelor din 
Cluj și Constanța, care au ocupat pri
mele două locuri. Iată clasamentul 
final: C.S.A. Cluj 5 puncte, C.S.A. 
Marina Constanța 5 puncte, C.S.A. 
Orașul Stalin 4 puncte și C.S.A. Ba 
căii 4 puncte.

In cadrul concursului de gimnasti
că au participat 25 echipe. Primul loc 
în clasament a fost ocupat de Lotul 
Rodna care a totalizat 184,60 puncte. 
Au urmat în ordine, echipa Carpați 
cu 182,00 puncte și echipa Oltul ' cu 
181,95 puncte. Iată și clasamentul 
la individual compus: 1. Soldat Teo
dor Zăpadă (Oltul) 38.50 puncte ; 2. 
Soldat fruntaș Vasile Zaharescu 
(Rodna)38,35 puncte ; 3. Soldat Ghe- 
orghe Sirnion (Șiret) 36,95 puncte.

La sfîrșitul competiției, echipa 
C.S.A. Bacău, totalizînd 26 puncte a 
ocupat primul loc în clasamentul ge-

Fază din meciul de baschet C.S.A. 
Cluj — C.S.A. Or. Statin.

neral, cîștigîiid Cupa transmisibilă. 
Locurile următoare au fost ocupate 
în ordine de C S.A. Marina Constan
ța cu 26 puncte, C.S.A. Orașul Sta
lin cu 20 puncte și C-S.A. Cluj cu 
16 puncte.

lLflt 1ANCU, coresp.

Din problemele cluburilor sportive
Cu prilejul unei vizite făcute de noi la ciieva cluburi am avut posibi

litatea să constatăm o serie de aspecte pozitive din munca lor.

Pentru a putea asigura o instruire 
corespunzătoare sportivilor săi 
cabinetul metodic al clubului 

„Dinamo" a organizat un ciclu de 
conferințe din două în două săp- 
laniim, ia care 
tați să participe 
clubului Dinamo, 
de biroul cabinetului 
tatea și randamentul 
dintre ele; metode 

au lost mvi- 
toți antrenorii 
Tema stabilită 
a fost: „Capaci- 
sportiv; corelația 
pentru stabilirea

lor, precum și depistarea cauzelor fre- 
natoare ale performanței”. Au fost che
mați „în acest scop lectori competenți 
ca : Dr. Miron Georgescu, Dr. Traian 
Dumitrescu, Dr. AL Partenie, prof. L 
Șiclovan, prof. N. Epuran, prof. N. Pe
trescu, prof. Elias Baruch. Pe baza 
concluziilor trase de biroul cabinetului 
se vor trasa sarcinile și mijloacele pen
tru activitatea pe trimestrul II a an
trenorilor clubului Dinamo.

Unul din obiectivele principale din 
activitatea clubului „Metalul 
M.I.G." b fost problema creșterii 

elementelor tinere recrutate din ca
drul industriei grele din Bucu
rești Această preocupare s-a con
cretizat întro serie de acțiuni me
nite să ducă la îndeplinirea obiectivu
lui propus. Astfel, au lost încadrați an- 
treaua fiMfi *ă  se ocuxie de creșterea.

SPORTUL POPULAR
_ Jir. 3432

Cum sînt folosite fondurile 
provenite din cotizații?

— Scurt raid prin asociații e sportive 
din orașul și raionul Bacău —

Dezvoltarea bazei materiale a asociațiilor sportive — și prin aceasta 
creșterea activității sportive din aceste unități — depinde în bună măsură 
de conștiinciozitatea cu care membrii U.C.F.S. iși achită cotizațiile. De cu
rînd am întreprins un raid prin asociațiile spâr.ive din orașul și raionul 
Bacău. Constatările făcute cu ocazia acestei vizite — constatări din care 
pot trage învățăminte și alte asociații— vor constitui subiectul acestui 
material.

Angajamentul colectiviștilor
Asociația sportivă „Avîntul” din co

muna Răcăciuni (președinte — Aîir- 
cea Neică) avea 257 membri U.C.F.S. 
De curînd numărul lor a crescut la 
350 prin atragerea în activitatea spor
tivă a 93 tineri colectiviști de la 
G.A.C. Răcăciuni. Iui prima adunare 
a asociației, colectiviștii au hotărît 
să presteze o zi muncă (în medie 30 
lei de fiecare colectivist) pentru a 
contribui astfel la îmbogățirea bazei 
materiale a asociației sportive „Avîn- 
ful“. In fruntea acestei acțiuni se 
af.ă chiar președintele G.A.C., tov. 
Gh. Jofa, precum și tinerij C. Udrea 
(campion raional la trîntă), Elisabeta 
Pătlăgioiu, Gh. Alexa ș.a. Rină 'ui 
prezent, din fondul realizat din coti
zații (3000 lei) s-a cumpărat echi
pament pentru două echipe de volei, 
garnituri de șah și alte materiale 
sportive.
Tot mai mult echipament și mate

riale sportive
In mai puțin de un an, asociația 

sportivă „Voința" din Dragomirești 
(raionul Bacău) a strîns din taxa de 
înscrieri și cotizații peste 5.000 lei. 
Deci nu-i de mirare că „zestrea" 
asociației a crescut simțitor în ulti
mul timp. Sportivii din această aso
ciație au în momentul de față la 
dispoziție o masă de tenis, 10 mese 
de șah, echipament complet pentru 
secțiile de fotbal și volei, 4 saltele 
pentru trîntă etc.

Cu cej peste 3000 lei strînși din

NOTE C
De ce nu se face sport la fabrica 

de fermentare a tutunului 
din Ocna Mureș ?

întrebară: aceasta și-au pus-o nu nu
mai cei doi corespondenți ai ziarului 
nostru, I. Ilea și C. Popa, care au vi
zitat nu demult această întreprindere... 
Ea stăruie de multă vreme și în gîndu- 
rile zecilor de tineri muncitori dornici 
să se întreacă pe terenul de sport, să 
practice diferite discipline sportive. Dar 
de la aceste dorinii și pînă la reali
zarea lor este un drum lung și aceas
ta datorită nepăsării și inactivității 
consiliului asociației sportive (președin
te Gh. Lengher, secretar I. Găgidean).

Dacă te vei interesa de activitatea 
sportivă din cadrul acestei asociații, 
atunci ai să afli doar cîteva lucruri. 
Spre exemplu, că de curînd s-au cum
părat trei mingi și echipament pentru 
o echipă de volei. S-a confecționat și o 

pregătirea ți țdttcarea tineretului. In 
fiecare birou de secție s a trasat unui 
membru sarcina de a se ocupa în mod 
special de problemele creșterii tineretu
lui. Ca mijloace folosite. în atragerea 
tineretului din întreprinderile metalur
gice din școlile profesionale s-au folo
sit următoarele: organizarea de con
cursuri de mase la diferite ramuri spor
tive, deplasarea antrenorilor în școlile 
profesionale din întreprinderile aparți- 
nînd Ministerului Industriei Grele, a- 
gitația vizuală prin alișe, stații de am
plificare din uzine etc.

La clubul „Victoria M.I.B.C.*  pro
blema asigurării cadrelor tinere 
proprii este în centrul atenției. 

In acest sens s-au înființat opt centre 
de tineret și copii, în care activează un 
număr de 240 sportivi, după cum ur
mează: fotbal (tineret și copii) 55, 
atletism (tineret și copii) 80, handbal 
(tineret și copii) 35, baschet (tineret) 
15, ciclism (tineret) 12, sporturi nau
tice (tineret) 50, gimnastică (tineret) 
25, hochei pe iarbă (tineret) 18. Tutu
ror centrelor ii s-au asigurat condițiile 
necesare întregului proces tehnic și 
pedagogic de pregătire: baze sportive, 
echipament, material sportiv și cadre 
tehnice. Recrutarea elementelor pentru 
centrele clubului Victoria M.l.B.G. s-a 
făcut din școlile profesionale ale 
M.l.B.C. ca și de la Școala medie nr. 
25 patronată de club. 

cotizații, asociația sportivă „Recolta" 
Rădeni a cumpărat echipament pen
tru reprezentativele de oină și fot
bal. Asociația sportivă „Combinatul" 
din Bacău și-a îmbogățit de curînd 
baza materială cu o masă de tenis, 
o garnitură de popice etc., totul din 
banii rezultați din cotizații. Sportivi; 
din această asociație și-au amenajat 
prin muncă voluntară o popicărie. 
Aceleași realizări frumoase an obți
nut și membrii U.C.F.S. de ia Școala 
pedagogică din Bacău. Ei au cum
părat material și echipament sportiv 
în valoare de peste 1.400 lei.

Angajamente uitate
Nu se pot spune lucruri bune însă 

despre modul cum muncește consi
liul asociației sportive Recolta Păn- 
cești. Pînă acum, această asociație 
n-a strîns nici un leu din cotizații 
și aceasta nu pentru că membrii 
U.CF.S. n-ar vrea să se achite de 

obligația statutară pe care o au, ci pentru 
simplul motiv că consiliul asociației iui 
se ocupă de stringerea cotizațiilor. 
Președintele asociației sportive, tov. 
Gh. Muniteanu. și-a luat numeroase 
angajamente pe care însă nu le-a 
respectat niciodată. E timpul ca acest 
tovarăș să privească cu urai mult 
simț de ’răspundere îndatoririle sale. 
Și, firește, aceasta ar duce la dez
voltarea activității sportive din cadrul 
acestei asociații.

VICTOR MIHU 
A. AROMINESEi 

corespondenți

BITIC E
plasă... tot de volei. Deci s-ar părea 
că există o secție în această ramură 
sportivă și că ea are o oarecare acti
vitate. Nici vorbă însă... Cît privește 
înscrierea de membri în U.C.F.S. și 
stringerea cotizațiilor lucrurile stau la 
fel de slab. Cifrele ? lată-ie: 311 de 
membri ai U.C.F.S. de la care s-au 
strîns pînă acum 20 de lei 1

Toate aceste cifre sînt luate din „ac
tivitatea” unei asociații sporlive orga
nizată pe lîngă o întreprindere unde 
peste o jumătate dintre salariați sînt 
tineri; din „activitatea” unei asociații 
sportive care însă nu a mai fost vizi
tată de doi ani de nici unul din acti
viștii consiliului raional U.C.F.S. Aitid. 
Dacă în munca consiliului asociație’ 
sportive se manifestă asemenea lipsm 
o parte din vină o are și consiliul ra
ional U.C.F.S. Noi avem convingerea 
că primind ajutorul consiliului raional 
U.C.F.S., asociația sportivă de la fa
brica de fermentare a tutunului din 
Ocna Mureș va reuși să asigure pe 
viitor o frumoasă activitate tineretului 
muncitor din întreprindere.

Numai înscrieri...

Consiliul raional U.C.F.S. Odorhci se 
poate rnîndri cu faptul că asociațiile 
sportive din cadrul acestui raion nu
mără în prezent aproape 10.000 de 
membri ai U.C.F.S. Această frumoasă 
realizare este însă umbrită de situația 
necorespunzătoare care există în acțiu
nea de strîngere a cotizațiilor sportive. 
Astfel, cu toate că acest consiliu raio
nal iși propusese să realizeze 38.000 
lei din cotizații, pînă acum nu s-au în
casat decît 14.057 lei. Care sînt cau
zele acestei rămîneri în urmă ? In pri
mul rînd faptul că o serie de consilii 
ale unor asociații sportive nu sînt de 
loc preocupate de problema strîngerii 
cotizațiilor sportive. Un exemplu în a- 
ceastă privință îl constituie asociația 
sportivă din comuna Corund (președin
tele consiliului Acațiu Nagy), care — 
așa cum ne relatează corespondenții 
noștri Ioan și Balaș Barta — ntr a 
făcut prea mult pentru a stringe la 
timp cotizațiile membrilor U.C.F.S. De 
asemenea, nu poate fi trecută cu vede
rea nici lipsa de activitate în acest 
domeniu a unor activiști U.C.F.S., care 
preocupați mai mult de probleme com- 
petiționale, au neglijat munca organi
zatorică.

Consiliul raional U.C.F.S. a analizat 
această situație și a luat măsurile ne
cesare, așa îneît sperăm că nu peste 
multă vreme în raionul Odorhei se vor 
înregistra realizări frumoase nu numai 
la înscrierea membrilor ci și la înca
sarea cotizațiilor.



Sportivi cu care ne mîndrim
DOMNULE PREȘEDINTE, 
va adresam . 

ajuto rul c& ni l-ați dat , ,    .
timpul pe care l-a petrecut în Turcia dl. 

dumneavoastră ne-a
lui

în
_._un „ _

__ tură recunoscătorii federației dv, 
încaodafă, vă rugăm să primiți,

„Avem onoarea sâ 
rației noastre pentru 
voleiului la noi în țara. In 
Nicolaie Sotir, reprezentantul 
taine ale voleiului. Numele 
istoria voleiului nostru și 
frumos sport. Trindțîndu-ne 
Sotir, sîntem în aceeași

Mulțumindu-vă 7..JZ______
cele mai bune salutări spor tive*.

președintele 
»>

duse de
100 antrenori și
Cursurile au fost organizate la 
Istanbul și în alte orașe ca An
kara, Izmir, Balikesir și Erzrun. 
La Ankara, printre cursanți 
s-au aflat și numeroși sludenți 
de la Institutul de Educație fi
zică. Metodele folosite de Sotir, 
ca antrenor și profesor in Tur
cia. au părut — după declara- 

țitle gazdelor „deosebite in 
materie de volei".

Ca urmare a rodnicei activi
tăți de pină acum, Nicolaie So
tir a fost numit antrenor al 
echipei 
pe care 
vederea 
de volei 
București între I—7 iulie. Nici 
că se putea o răsplată mai fru
moasă.

Zeci de mii de americani vor 
putea să vadă în această vară 
faimosul Stadion Central „V.I. 
Lenin" de la Lujniki, să cu
noască minunatele sale amena
jări și construcții. Și, oricît ar 
părea de paradoxal, pentru a- 
ceasta ei nu vor trebui să facă 
drumul de la New York la 
Moscova. Atunci, cum ?

In scurt timp va pleca peste 
ocean macheta marelui stadion 
din capitala Uniunii Sovietice. 
Este vorba de o macheta uriașă 
care se va întinde pe o supra
față de 80 m pătrați și va fi 
expusă în secția de sport a pa
vilionului sovietic de la Expo
ziția din New York.

Recent, Biroul de Organizare 
al Uniunii asociațiilor și orga
nizațiilor sportive din U.R.S.S. 
a analizat în detaliu planul 
machetei care va fi trimisă în 
S.U.A. Numeroasele materiale

Sini, desigur, rinduri care 
nplu de bucurie și mindrie ini

mile iubitorilor de volei din 
țara noastră. Datorită minuna
telor condiții create de regimul 
nostru democrat-pop:dar mișcă
rii sportive, in cei 15 ani de la 
Eliberare in țara noastră s-au 
ridicat — aju'ngind la o înaltă 
pregătire sportivă — numeroase 
cadre tehnice printre oare se 
numără și antrenorul de volei 
și arbitrul international, Nicolae 
Sotir. ~ 
litote 
mită 
către 
care 
colaie

Cererea forului de specia- 
din Turcia a fost pi
ca multă bunăvoință d 
l'ederația romină de uole 

a desemnat pe Ni 
Sotir pentru a înde

plini timp de un an funcția de 
antrenor în Turcia. Iată o do
vadă elocventă de colaborare și 
ajutor prietenesc între cele două 
foruri de specialitate. Solicita
rea unui antrenor romirt peste 
hotare înseamnă totoda'ă o re- 

noaștere a valorii cadrelor 
.gătite de mișcarea noastră 

sportivă, a prestigiului voleiului 
nostru pe plan internațional.

Intr-o discuție avută la îna
poierea din Turcia cu antreno
rul Nicolaie Sotir, aim a lat că 
în afară de faptul că el a pre
gătit echipa națională masculină 
turcă în vederea campionatelor 
europene, s-a ocupat și de pre
gătirea cadrelor de antrenori și 
arbitri. In urma Cursurilor con-

UMOR
Re«<j ue i.igeu oziîate...

Iubitorul de sport rămas fără 
bilet in ziua unui mare meci de 
fotbal se consideră cel mai ne
fericit om de pe pămint. Șt 
dacă astăzi, totuși, televiziunea 
și radioul îi pot oferi o oarecare 
compensație-, cu un sfert de 
veac in urmă, cind imaginea nu 
itwățase „să alerge" pe calea 
undelor, iar transmisiile radiofo
nice ale competițiilor sportive 
constituiau excepții, situația era 
mult mai grea.

Poate de aceea un mare ama
tor de fotbal din Moscova, care 
n-a mai găsit bilet la meciul 
U.R.S.S.—Turcia (disputat în 
1935) a reușit să ajungă pe sta
dion, bătind deopotrivă și toate 
recordurile în materie 
niozltate: el a... căzut 
sărind cu parașuta.

Abia mai tirziu s-a 
era vorba intr-adevăr de un pa- 
rașutist, membru al aero-clubu- 
lui central, care „și-a ales" ora 
de antrenament in preajma în
ceperii jocului. Deschizind opor
tun uriașa „umbrei#" de pînză 
și manevrind cu multă măiestrie, 
parașatistal a aterizat exact la 
„punctul fix", puțin in spatele 
porții.

De unde a vă2ut meciul in 
cele mai bune condiții.^

de inge- 
din cer-,

aflat că

De vorbă cu un vechi prieten al sportului 
GEORGE VRACA

Peste cîteva luni, teatrul rominesc va sărbători un eveni
ment deosebit: jubileul a 40 de ani de teatru ai artistului po
porului George Vraca. Slujitor strălucit al scenei românești, 
maestrul George Vraca a dat viață, de-a lungul laborioasei sale 
cariere, unor eroi de neuitat ai dramaturgei noastre și univer
sale. Jubileul reprezintă o binemeritată încununare a unei stră
lucite cariere actoricești și profesorale, pusă în întregime in 
slujba poporului nostru.

Marele artist, pe care-l vom 
sărbători peste puțin timp, este 
un vechi prieten al sportului. 
Prin prisma acestui aspect, pen
tru multi, desigur, inedit, vrem 
să-l prezentăm azi pe artistul 
poporului, George Vraca...

— Deși joc alternativ în trei 
piese (Fîntâna Blanduziei, Ovi- 
diu și Vlaicu Vodă) și pregătesc 
noi' premiere pentru viitoarea 
stagiune (Richard al IlI-lea de 
Shakespeare, Don Juan de Mo- 
liere etc.) sportul constituie 
pentru mine întotdeauna un ade. 
vărat prilej de destindere...

— După cile știm, ați fost 

plin prezenta mulțumirile fede- 
în privința dezvoltării

introdus în adevăratele 
va rămîne înscris pentru totdeauna în 

inimile noastre ca profesor al acestui 
asernenea antrenor ca dl. Nicolaie

domnule președinte,

V. COLAKOGLU 
Federației 'de volei 
handbal din Turcia

N. Soiir, au rezultat 
102 arbitri.

noastre 
acum o 
turneului 

ce va

reprexniat-ioe 
pregătește in 
internațional 
mea loc la

M. TUDORAN

echipa de 
țarii, care 
la Paris, 
se întîm- 
1919... De 

apucat

pentru intîl- 
cu S.U.A. — 

accidentat 
ciocnire cu 

echipei 
Struxia-

dndua performer sportiv ?
— Rugbiul a fost prima mea 

„pasiune". Cu ani *n  urmă am 
făcut chiar parte, 
în calitate, de talo- 
ner, din 
rugbi a 
a jucat 
Aceasta 
pla în 
fapt, n-am 
însă să joc. La un 
antrenament cu e- 
cliipa Franței — 
cu care ne pregă
team 
nirea 
m-am 
într-o 
căpitanul 
franceze, 
no, astfel că pe toi 
timpul turneului am 
rămas... pe tușă, 
lotuși, numele de 
Vraca a fost pre
zent pe teren prin 
persoana fratelui 
meu, ing. Nicolae 
Vraca, acela care, 
la drept vorbind, 
rai-a insuflat dra
gostea pentru rug 
bi. Acesta a fost, 
aș putea spune, 
prologul și, în ace
lași timp, epilogul 
activității mele de 
de rugbist interna
țional.

— Cu aceasta 
deaf cariera de rugbist ?

■— Da. Am trecut în domeniul 
altui sport, tot cu mange, da» 
fără... placaje: fotbalul 1 Am 
jucat la Clubul Atletic Bucu
rești. Dar și fotbalul a fost doar 
o etapă în viața mea de spor
tiv, pentru că ulterior aveam să 
mă dedic altor sporturi mai a- 
propiate de constituția mea fi
zică.

— Vă referiți desigur, la no
tație ?

— Mai ales la natație, dar și 
la ciclism și la tenis. Sa înțe
lege că, actor fiind, nu eram 
ceea ce se cheamă un adevărat 
performer. Am câștigat totuși 
numeroase întreceri de înot — 
atît pe Dunăre, cît și la Bucu
rești, la bazinul ..Tirul". îmi 
amintesc, de asemenea, că într-o 
cursă ciclistă de amatori, dispu
tată în 1921, pe aleile Cișmi- 
giului, m-am clasat pe locul II. 
Pînă la urmă am rămas însă

ați încheiat

Știaț • ■ •

...victoria echipei Racing Club 
Paris în actualul campionat de 
rugbi al Franței are o semnifi- 
:ație deosebită? Este pentru pri
ma oară, începînd din anul 1918, 
că o echipă din Paris cîștigă tit
lul de campioană. Precedentele 
ediții au revenit — fără excepție 
— rugbiștilor din orașele sudului 
Franței.

...atletul italian Adolfo Con
solini va aprinde traditmnala 

care vor alcătui sectorul sportiv 
al pavilionului — fotografii, pa
nouri, grafice, diagrame, tabele 
statistice —- vor arăta vizita
torilor aspecte din uriașa dez
voltare a mișcării sovietice de 
cultură fizică, pusă în slujba 
întăririi sănătății celor ce mun
cesc.

Un stand special va prezenta 
realizări din sportul. de mase, 
aspecte din activitatea celor 
20.000.000 de oameni sovietici 
care practică azi cu regularitate 
educația fizică și sportul.

După cum se știe, a treia 
parte din totalul recordurilor 
mondiale aparține sportivilor 
Uniunii Sovietice. Un stand al 
expoziției va cuprinde numeroase 
date și fotografii care vor da 
prilej americanilor să cunoască 
pe maeștrii sportului sovietic, pe 
campionii și recordmanii săi. 
Vizitatorii vor afla aspecte ine- 

credincios doar înotului, care 
tuă face să înă simt mereu tî- 
uăr. In vacanță, mai ales la 
mare, înotul îmi dă deosebite 
satisfacții...

— Spuneți că ați abandonat 
rugbiul, fotbalul... Și totuși vă 
vedem deseori pe stadioane ? I

— Am rămas în continuare 
același prieten al sportivilor. 
Simt nelipsit de la marile com
petiții. Iar atunci cînd nu pot 

George Vraca in Oedip

merge pe stadioane, televizorul 
mâ menține în— atmosfera spor
tivă. Urmăresc pretutindeni e-

„Cine știe cîștigă"
...printre

Ieri dimineață, la cabana Ce
tatea Bucur de pe malul lacu
lui Herăstrău, am asistat la un 
inedit concura „Cine știe câști
gă" ; se întreceau voleibaliștii 
«1 voleibalistele din echipele 
reprezentative Tema (cred că 
nici nu ar mai fi nevoie s-o 
spunem), bineînțeles volei.

Prima întrebare e adresată 
fetelor: cînd și unde a avut loc 
demonstrația voleibaliștilor so
vietici în țara noastră ? „La 
Floreasca, în 1950", răspunde 
prompt timișdreanca Elisabeta 
Goloșie. Acum este rîndul baie- 

I G
flacără olimpică la 1.0. 'din Ro
ma? Aruncătorul de disc Con
soling care a adus cei mai multi 
lauri atletismului italian, a var- 
ticipat la cinci ediții ale cam
pionatelor europene de atletism, 
cîștigînd 3 din ele (1946, 1950, 
1954). Consolini are 41 ani șt 
cîntărește 104 kg! De asemenea, 
a mai deținut in ciieva rinduri 
ți recordul european.

dite din viața campionilor 
vietici, oameni de cele mai 
ferite profesii. Printre alții, 
fi prezentați doctorul în științe 
tehnice, campionul mondial de 
șan M. Botvinik, profesoara La
risa Latînina, campioana ab
solută de gimnastică, me
dicul Ar cad ii Vorobiov, de 5 
ori campion al lumii la haltere, 
muncitorul Leonid Spirin, cam
pion olimpic la marș și mulți 
alții.

Un capitol special „Prietenie 
cu sportivii întregii lumi" va 
oglindi relațiile internaționale 
tot mai largi ale mișcării sovie
tice de cultură fizică.

La Expoziția de la New York 
vor fi expuse de asemenea 
mostre ale materialului sportiv 
produs în U.R.S.S., literatură 
și presă sportivă, noutățile teh
nice în domeniul spartului pre
zentate de specialiștii sovietici 

voluția sportivilor noștri și mă 
gîndesc cu amărăciune la lipsa 
totală de interes a statului de 
ieri față de sport Azi, lucru
rile s-au schimbat radical. De 
aceea, regret că mai sînt încă 
unii sportivi care nu răspund 
cum se cuvine grijii deosebite, 
pe care le-o arată statul nostru 
de democrație populară. In a- 
ceastă ordine de <dei mărturi
sesc că m-a întristat mult com
portarea slabă a cicliștilor noș
tri în ultima ediție a „Cursei 
Păcii". Totul pleacă — după 
mine —- de la lipsa de concen
trare nervoasă în momentele 
decisive ale întrecerii sportive. 
Fiindcă consider — și aici 
vreau să fac o paralelă cu ceea 
ce se întîmplă și unui artist — 
că, oricît de bine ți-ai cunoaște 
„rolul"; un singur moment de 
neatenție pe scenă, ca și pe te
renul de sport, te scoate pentru 
un thnp din „rol". De aici, in
succesul 1 Așa-i 
artă, așa-i și în

...Iată cit de
sportul de scenă.

L-am părăsit
George Vraca cu 
a fi aflat atitea 
sânte, pe care 
împărtășim cititorilor noștri. La 
ele adăugăm și îndemnul artis
tului adresai tinerelului sportiv, 
de a fi mereu aproape de artă, 
această sursă nesecată de îm
bogățire a cunoștințelor, de lăr
gire a orizontului in viață. Este 
chemarea caldă a unui bun 
prieten al sportului...

cîte odată în 
sport...

aproape este

pe maestrul 
mulțumirea de 
lucruri Inie re

ne grăbim să le

D. GALLI MACH I 
T. STAMA

Florina 
meci al 

numai 
nil vine

voleibaliști!
țilar: cînd a fost înființată 
Federația romînă de volei ? 
Răspunsul lui S. Mihăilescu 
este precis: „In 1930!"

Conform regulamentului, după 
trei întrebări la care au răs
puns bine, cele două echipe au 
dreptul să-și nună reciproc în
trebări. Are cuvîntul 
Teodorescu : „Care
nostru a fost arbitrat 
de femei ?“ Răspunsul 
în cele 30 secunde regulamen
tare și băieții pierd punctele.

— Și care a fost meciul ?
— Jocul feminin R.P.R.—Uni

unea Sovietică, la Festivalul 
din 1957.

După mai bine de o oră de 
dispută crîncenă, cele 40 între
bări și-au primit în marc parte 
răspunsurile. Antrenorul T. Tă- 
nase face calculul final și a- 
nttnță rezultatul: „Echipa fe- 
min nă a învins cu 60—56 !“

Bravo fetelor 1 Am dori însă 
să vă vedem victorioase și în 
turnend internațional care se a- 
promie.

Sînt asociații spor
tive care folosesc 
pe unii tineri la 
mai multe disci
pline sportive.

sfîrșit clubul noIn
stru are reprezen
tanți pentru toate 
sporturile...

(Desen de
V. Crivăț)

J.

poșta Jfagaziir
BARBU DOCEA, CRAIOVA, 

G-heorghe Fiat este maestru eme
rit aj sportului. A cucerit de SJ 
ori centura de campion al țărit.i
2) Vîrsta exactă a fotbalistului*  
englez Stanley Mathews : 44 ant.—-
3) E greu de spus care au fost me
ciurile de fotb’al cele mai pasio
nante din punct de vedere aii 
evoluției scorului si el răstur
nărilor de situații. La noi, unv-BI 
dintre cele mai sugestive exem 
pte în acest sens l-a, oferit, în*  
campionatul trecut, meciul Rapid; 
—Steagul roșu. In min. B4; 3—L 
pentru Rapid. Scor final ; 4—3;
pentru Steagul roșu Pe ptan în- 
ternațional rămîne memoria bilă : 
performanța reprezentativei de*  
fotbal a U.R.S.S. In meciul m: 
selecționata Iugoslaviei din csdruL 
Olimpiadei de la Helsinki. Con
dusă cu 4—0 si apoi Cu 5—1 în.1 
repriza a doua, echipa sovieticii 
a reușit un adevărat ,,tur den 
forță“ terminînd pînă la urmă la 
egalitate (5—-5) acest meci car»' 
părea iremediabil pierdut.—

OCTAVIAN CO V ACT, BREA
ZA. — 1*)  Boroș. care « apărat- 
poarta echipei CC. A- la Dort
mund, în meciul cu Borussli, 
activează acum ca fotbalist ?1‘ 
voleibalist, la Tim-șoana-. 2) Ar
bitrul V. Dumitrescu nu este a— 
ceeasi persoană cu V. Dumitres
cu. fostul fundaș stînga al echi
pei CC. A. Dar faptul că există 
un arbitru cu numele de V. Du-- 
mttrescu nu trebiue să-l împie
dice eventual pe... celălalt V.. 
Du.mi trcsc-ti să reapară pe tere
nul de sport ca arbitru ! Poate» 
chiar că l-ați dat o... Idee?

EUGEN STRE.TA VA SI.UT. -*•  
1) La Olimpiada de 5a Melbourne., 
locanda Balaș a sărit 1-67 m. 2V 
Ene T (Dinamo) a debutat în- 
apul 1941. in echipa de pitici- 
Olimpia. Tn 1947 a activat în ea*  
tegoria B., la Metalechlmic. Din-» 
1951 este titularul postului 
centru înaintaș Ia Dlnamo Bucu
rești. A jucat, pînă acum, de 
ori în reprezentativa A. a țâri». 
Alte amănunte ? De ordin extra- 
soortiv, de pildă : este căsătorit” 
și sre un băiat — Adrhaai — înt. 
etate de 5 ani șl jumătate. Tn 
.perspectivă un... Ene ITI!

TON DERISANU, STMERTA. —
La vremea lor, Ton Popa și 

Ton Mihăilescu au fost cel mal 
iTinl boxeri la categoria ,,mijlo
cie’*. Primul era un excelent" 
tehnician, cel de «1 doilea 
avea un pumn puternic. Cele 
două meciuri dintre el s-a»i 
terminat la egalitate. — Echi
pele de fotbal din categoria C. 
trebuie să folosească în meciurile 
de campionat cel puțin 5 jucă
tori sub 23 
ceasta nu se 
rile de cupă, 
fi cîștigat în 
tuala contestație pe care ar ft 
depus-o după meciul cu Auruî 
Brad.—

E. DESZCJ, CLUJ. — Iată echi
pele campioane la polo pe apă ? 
1948—1251'
Flamura
—1966 (5 
1957—1958 
namo 
vede, 
numai 
rată ’

ani. Prevederea a- 
referă șt la meci ti • 
astfel că Jiul n-ef*  
nici un caz even

M ani consecutiv) : 
roșie Timișoara. 19S2— 
ani consecutiv) : C.C.A- 
(2 ani consecutiv) : Di-

București. După cum s» 
la
cu

polo avem de-a fac» 
campioni de lungă du-

ION POȘTAȘUL.

In 4 rinduri
UNEI „PĂSĂRI CALA*  

TOARE" IN SPORT

Ai îmbrăcat tricouri o grămadă t 
Albastre, negre, roșii, aurii;
Mai poți să ceri ca lumea să te 

vadă„
Acuma in culori... trandafirii ?

TITI GHEORGHIU



Popas la jumătatea sezonului atletic
/ O dată cu desfășurarea campionatelor Capitate!, sezonul competițiilor 
de atletism cu caracter intern a pășit în cea de a doua jumătate a sa. îna
inte de a comenta rezultatele înregistrate la ultima confruntare a atleților 
bucureșteni, trebuie să subliniem cit de bună a fost inițiativa organizării 
acestor campionate. Poate să pară de necrezut, dar pînă în acest an atleții 
Capitalei nu au avut campionatul LOR. Cel mai important centru atletic 
»1 țării găzduia concursuri de tot felul... numai un adevărat campionat oră
șenesc nu. lată că, în sfîrșit, s-a pus capăt acestei s.tuații nefirești.capăt acestei situații nefirești.

Deși programate în mijloc de săp- 
tămînă, campionatele Capitalei s-au 
bucurat de o participare satisfăcătoare. 
Cu acest prilej, atleții bucureșteni au 
Tăcut o adevărată „repetiție generală" 
înaintea importantului concurs cu ca
racter republican din 4—5 iulie, do
tat cu o cupă care poartă numele 
orașului lor.

N. Mărășescu (C.C.A.) 14,58; Ad. Io
nescu (D) 14,26- prăjină: M. Tranda- 
filov (D) 4,10; Gh. Constantin (D) 
4,10; P. loan (C.C.A.) 4,00; M. Rău- 
țoiu (Știința) 4,00; P. Astafei (C.S.S.) 
3,90; Ă. Savin (C.S.S.) 3,90; D. Gîr
leanu (Prog.) 3,90; suliță: Al. Bizim 
(Știința) 75,45; I. Gris- r

PRIMUL RECORD DE SENIORI
ANULUI 4957

AL

• In ceea ce privește rezultatele 
mice, campionatele Capitalei au 
atituit primul concurs de seniori 
-acest sezon încheiat cu un bilanț 
oarecum pozitiv. După începutul pro
mițător din prima zi, cînd au fost 
realizate o serie de performanțe va
loroase (Maria Diți — 51,97 m la 
aruncarea suliței; Xenofonte Boboc 
— 2,00 m la săritura în înălțime; 
Gheorghe Ciobanii — 49,5r sec pe 400 
in etc), continuarea concufsiilui a jus
tificat speranțele în obținerea altor 
-cîtorva rezultate bune. In ziua a 
Il-a, desfășurată joi după^amiază pe 
Stadionul Tineretului, am avut satis
facția de a asista la primul record 
republican de seniori al anului: SO- 
iRIN IOAN (C.C.A. — antrenor loan 

.‘.Soter) 15,47 m la triplusalt. Recordul 
acesta s-a lăsat mult așteptat: i-ati 
trebuit aproape trei ani lui Sorin 
Toan să-și îmbunătățească performan
ța (15,39 m) cu care a cîștigat la 
jielgrad titlul de campion balcanic.

Joi, Sorin loan a manifestat o 
formă bună. După o primă săritură 
depășită, el a obținut 15,47 m, apoi 
a depășit din nou. In finală a ob
ținut pe rînd: 15,16 m, 15,40 m (și 
această săritură peste vechiul record) 
și 15,28 m.

In timp ce Sorin loan primea fe
licitări pentru această performanță, 
pe gazonul stadionului sulița arun
cată de Alexandru Bizim cădea cu 
regularitate peste linia care marca 
70 metri, lăsînd să se întrevadă 
posibilitatea unui nou record.

teh-
con- 

din

MARIA DIȚI

spre dezaniăg.rea celor prezenți, cea 
mai lungă aruncare a lui Bizim n-a 
măsurat decît 75,45 m. Pînă la re
cordul deținut de Andrei Demeter 
mai rămăseseră 43 de cm, distanță 
pe care Bizim este în măsură, cu 
forma actuală s-o întreacă la primul 
concurs.

Dintre ceilalți atleți care au evo
luat joi pe stadion îi vom evidenția 
pe tinerii săritori cu prăjina Petre 
Astafeî și 
luptat de la egal cu cei mai buni 
săritori ai Ț ", ' " . '
din prima încercare peste ștacheta ri
dicată la 3,90 m și... întrecîndu-1 cu 
acest prilej pe Dumitru Gîrleanu, pro
fesorul Jor în săritura cu

Iată acum rezultatele zilei 
a Campionatelor Capitalei: 
200 m: I. V/iesenmayer 
Bucur) 22,4; Șt. Dobay 
Gr. Enache (C.C.A.) 22,6;

.nel (Rapid) 22,7; 800 in:
(D) 1:52,3; A. Romfeld (D) 1:55,4- 
L. Borcescu (Constr.) 1:56,4; M. Prid- 
vornic (Știința) 1:56,5; 3.000 m: C. 
.lAioanei (C.C.A.) 8:42,8; O. Lupu 
((C.C.A.) 8:43,8; 400 m.g.: C. Tontsch 
((Recolta) 55,5; S. Stoicescu (D) 56,6; 
i5 km marș: H. Răcescu (D) 22:18,0; 
<C. Nourescu (D) 22:45,6; M. Neagu 
((D) 22:49,4; triplu: S. Ioan (G.C.A.) 
115,47 •— nou record al R. P. Romîne;

(Știința) 75,45; I. Cris- 
tea (Rapid) 65,31 ; cio
can -. N. Rășcănescu 
(C.C.A.) 59,20’; C. Du
mitru (Ranid) 54,70; C. 
Musat (Știința) 50,17; 
FEMEI : 200 m: I. Pe
trescu (Rapid) 25,8; Sm. 
Poenăreanu (Prog.) 26,4; 
G. Palade (Știința) 26,6; 
800 m: Fl Grecescu (D) 
2:13,2; Z. Voinea (Met. 
M.I.G.) 2:22,5; lungime: 
M. Pândele (D) 5,60; V. 
Belmega (Smartac)*  5,43: 
G. Ltlță (Rapid) 5,43; E. 
Knall (- 
greutate:
(Prog.) 12,20; I. Stoica 
(Prog.) 11,39; disc: 
Manoliu (Met. 
45.04. N. Barbu (Știința) 
39,69; M. Ionescu (Con- 
str.) 39,18.
DEOCAMDATĂ, DOAR 

O SINGURA 
NORMA OLIMPICA
La noi, ca și în roate 

țările, țelul activității în 
acest sezon a celor mai 
buni atleți este pregătirea pentru par
ticiparea la cea de a XVII-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de la Roma. După 
cum se știe, în această pregătire atle
ții noștri se ghidează după jaloane 
precise: normele olimpice fixate de fo
rurile de specialitate. Este normal ca 
după fiecare nouă etapă să cercetăm 
în ce măsură ș-au apropiat atleții de 
aceste performanțe. Gomparînd rezul
tatele din acest sezon cu normele 
noastre olimpice prevăzute pentru 
anul 1959, constatăm că pînă acum 
a fost îndeplinită doar o singură nor
mă. Este vorba bineînțeles de să
ritura în înălțime femei, probă în 
care maestra emerită a sportului Io- 
landa Balaș a avut toate rezultatele 
cu mult superioare normei de 1,65 m.

Campionatele Capitalei au . arătat 
însă că în momentul de față mai 
sînt atleți capabili să obțină per 
formanțe care să le aducă selecționa
rea în lotul olimpic al R. P. Romîne. 
Astfel, Maria Diți se află doar la 3 
cm de norma olimpică (52,00 m). Ace-, 
eași distanță îl desparte și pe Sorin 
Ioan de norma prevăzută la triplu 
salt (15,50 m). Alexandru Bizimeste 
desigur capabil să înregistreze 76 m, 
iar Xenofonte Boboc și Cornel Po
rumb pot, de asemenea, să sară 2,03 
m la înălțime.

Lista se oprește aci! Deocamdată 
nu se mai întrevăd alți candidați 
pentru atingerea normelor pe 1959 
și care să fie în stare să realizeze 
și în anul olimpic performanțele co
respunzătoare care se impun. E clar - 
că în această privință atleții noștri 
au rămas în urma colegilor lor de 
la alte ramuri sportive. Or, nu e un 
secret pentru nimeni că atletismul 
este unul din cele mai importante 
sporturi la Jocurile Olimpice. Țara 
noastră trebuie să fie bine reprezen
tată la întrecerile atletice de pe ma
rele stadion olimpic., din Roma. Pri
vind astfel lucrurile, constatăm că 
pînă acum s-a făcut prea puțin pen-

(Știința) 
: ' A.

5,36;
Gurău

L.
M.I.G.)

tj;

Afanasie Sâvin, care au

țării, trecînd cu ușurință

prăjina, 
a 11-a 

BARB AȚI: 
(Cetatea 

(D) 22,5; 
Gh. Stă- 

Z. Vamoș

SPORTUL POPULAR
«feg. _ ■ Hr. 343?^

tru o pregătire la cel mai înalt ni
vel, pe măsura creșterii vertiginoase 
a performanțelor atletice internațio
nale.

Atleții fruntași, antrenorii lor tre
buie să-și analizeze cu spirit de răs
pundere activitatea desfășurată pînă 
acum, să nu se mulțumească cu re
zultate care pot asigura un loc în 
lotul republican, dar nu au nici o 
valoare pe plan internațional. Clu
burile noastre sportive, în cadrul că
rora își desfășoară activitatea marea 
majoritate a atleților de frunte tre
buie să pună atletismul pe primul

! ’

SORIN IOAN

plan al preocupărilor, să dea dovadă 
de exigență sporită față de activita
tea antrenorilor și atleților.

LA MAI PUȚIN DE TREI LUNI 
JOCURILE BALCANICE

DE

Principalul eveniment al atletismu
lui nostru în acest an îl constituie 
Jocurile Balcanice, pe care Capitala 
le va găzdui între 19—21 septembrie. 
Avem de apărat la fete victoriile cu
cerite la primele două ediții ale în
trecerilor balcanice feminine (Atena 
— 1957 și Sofia — 1958), iar la bă
ieți avem datoria să prezentăm o e- 
chipă puternică, omogenă, combativă 
care să dea o replică valoroasă for
mațiilor Bulgariei, Greciei, Iugo
slaviei și Turciei. Din știrile sosite 
de peste hotare se desprinde serio
zitatea cu care sînt privite întrece
rile de la București de către atleții 
țărilor balcanice. Fixate să se des
fășoare în anul preolimpic, aceste în
treceri au toate șansele să atingă ccl 
mai înalt nivel din istoria Jocurilor 
Balcanice. In aceste condiții, rezul
tatele cu care se prezintă atleții noș
tri la mai puțin de trei luni ,de sem- 

sînt 
mai
cît- 
re- 

cei- 
mai

naiul de începere al Jocurilor 
încă 
multe 
orva performeri, care au obținut 
zultate pe măsura așteptărilor, 
lalți atleți fruntași se prezintă 
slab decît în perioada corespunzătoare 
a anului trecut. Răgazul pînă la Bal
caniadă este totuși suficient pentru 
a putea aduce performanțele la ni
velul care să dea posibilitatea 
pelor noastre reprezentative să 
situeze la valoarea ridicată 
o va atinge concursul.

Și la acest capitol, deci, ca 
cel privind normele olimpice, același 
îndemn: mai multă muncă, mai 
multă ambiție, mai multă seriozitate, 
atleți fruntași!

nesatisfăcătoare la cele 
dintre probe. Cu excepția

pe

ec.hi- 
se 

care

și la

ACTUALITATEA LA
• S-A AMINAT FAZA DE ZONĂ A 
JUNIORI • PREGĂTIRILE LOTULUI
• CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI 
TEGORIEI B

K
• Intre 1 și 20 iulie Ministerul In- 

vățămîntului și Culturii organizează 
ia Toplița o tabără de pregătire pen
tru cei mai buni baschetbaliști școlari 
din întreaga țară. Datorită acestui 
fapt, federația de specialitate a ho- 
tărît amînarea fazei de zonă a cam
pionatului republican de juniori care 
trebuia să aibă loc între 3—5 iulie, 
pentru datele de 24—26 iulie.

« Săptămîna trecută au început 
antrenamentele lotului feminin de ti
neret al Capitalei, care se pregătește 
in vederea unui apropiat turneu (12-20 
iulie) în R.S.S. Moldovenească. Din 
lot fac parte jucătoarele Doina Che- 
laru, Raluca Manolache, Patrița Șisu, 
Virginia Jujescu (Știința I.C.F.), Cor
nelia Gheorghe, Sanda Dumitrescu 
(Rapid), Lucia Cornea, Daniela Co- 
cora/idu^ %oe Paplica (G.Q.A.), Dorina

CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE 
EEMININ DE TINERET AL CAPITALEI 
• JOCURILE ETAPEI A XIV-A A CA

Marian (Șc. sp. de elev}), Maria 
Ouatu (Constructorul) și Eliza Barca 
(Voința). Pregătirile echipei sînt con
duse de antrenoarea Stela Pusa.

® Săptămîna aceasta au continuat 
jocurile de baschet din cadrul Gupei 
Orașului București. In întrecerea for
mațiilor feminine, prin victoria obținută 
în fața Voinței (56—27), echipa Rapid 
ocupă primul loc, urmată de Olimpia 
și Progresul. In turneul masculin, 
C.C.A. a obținut o nouă victorie 
(96—62, în fața Olimpiei), continuînd 
să fie singura echipă neînvinsă în 
competiție. Iată alte 
riin: Constructorul 
46—33; Olimpia — 
Progresul — Știința 
lin: Cetatea Bucur

rezultate: Femi- 
•— Sel. tineret 
Victoria 42—37;
34—26 ; Mascu- 

___  ____  — Proiectantul 
71—34 ; Rapid — Știința 70—52.

• Dcpi^ffonatul categorisi S. te PAS-'

Campionatele de handbal se reiau 
prin jocuri decisive

Mîine ^sș reiau cele două .campio
nate republicane masculine de hand
bal. Evenimentul este deosebit de im
portant în activitatea acestui sport, 
deoarece aceste două competiții pro
gramează încă două etape (ultimele) 
a căror desfășurare este hotărîtoare 
atît în lupta pentru cucerirea titlu
lui de campion, cit și în lupta pentru 
evitarea retrogradării.

Spre exemplu, un joc decisiv est? 
acela care Va avea loc la București 
și în cadrul căruia se vor întîlni e- 
chipele bucureștene Rapid și Dinamo. 
Feroviarii au în prezent 20 de punc
te, ceea ce înseamnă că nu sînt la 
„adăpost" de surpriza de a in
tra în zona jocurilor de baraj. Pe 
de aită parte, dinamoviștii sînt di
rect angajați în lupta .pentru titlu 
și vor depune toate eforturile pentru 
a cîștiga cele două puncte fără de 
care nu mai au nici o șansă să a- 
jungă pe C.S.M. Reșița, liderul ac
tual al clasamentului.

Două partide echilibrate se anunță 
a fi și acelea de la Timișoara și Jira- 
bolia. In primul joc, studenții timi
șoreni primesc replica formației Vo
ința Sibiu, care și ea are doar 20 tie 
puncte (la fel cu Rapid Buc.). Deci : 
Știința Timișoara luptă pentru cuce 
rirea celor două puncte care o pot 
duce de pe locul 11 (retrogradarea 
directă) pe un loc superior, eventual 
pe unul din acelea care dă cel puțin 
dreptul la baraj, iar Voința Sibiu, 
dacă pierde, începe să aibă emoții... 
O situație nu mult . diferită are șl 
meciul de la Jimbolia unde se întîl- 
nesc Victoria Jimbolia și Tehnometal 
Timișoara.

Programul complet al jocurilor de

mîine este următorul : A4ASCULIN, 
CATEGORIA A: BUCUREȘTI: Ra
pid—Dinamo București (stad. Giulești 
ora 10); REȘIȚA: C.S.M.—Dinamo 
Or. Stalin; PLOEȘTI : Petrolul— 
C.C.A.; TIMIȘOARA: Știința—Voința 
Sibiu ; JIMBOLIA : Victoria—Tehno
metal Timișoara ; MASCULIN CATE
GORIA B: BUCUREȘTI: C.S.U. H 
Dinamo Bacău (stad. Progresul F.B. 
ora 10) ; CONSTANȚA : C.S. Marina- 
Voința Sighișoara ; TG. MUREȘ: 
Dinamo—Știința Galați; ODOR HEI 
Stăruința—Textila Cisnădie.

Iată clasamentele:
Masculin, cat. A

1. C.S.M. Reșița 20 13 4 3 235:185 30
2. Dinamo Buc. 19 12 3 4 219:174 27
3. Chimia Făgăraș 22 10 4 8 235:225 24
4. C.C.A. 19 10 2 7 198:175 22
5. Tehnometal 21 11 0 10 266-252 22
6. Vonta Sibiu 20 10 0 10 212:208 20
7. Rapid București 20 10 0 10 223:220 20
8. Dinamo Or. Stalin 20 929 226:228 20
9. C.S.M.S. lași 20 7 4 9 223:214 18

10. Viet, j: mbolia 20 7 3 10 184:205 17
11. Știinfa Tim. 20 7 2 11 175:205 16
12. Petrolul Ploești 19 2 0 17 127:232 4

Masculin, cat. B
1. Textile C’snădie 20 15 1 4 248:179 31
2. Dinamo Tg. Mureș 21 14 2 5 245:209 30
3. C.Ș.U. Buc. 20 13 1 6 271:204 27
4. Voința Sighișoara 20 11 3 6 221:179 25
5. Știința Galati 20 9 4 7 213:219 22
6. Recolta Hălchiu 20 10 1 9 193:190 21
7. C.S. Marina C-ța 20 9 2 9 236:227 20
8. I.C. Arad 21 8 2 11 188:198 18
9. Balanța Sibiu 22 8 1 13 252:288 17

10. Dinamo Bacău 20 5 5 10 1 98:219 15
11. Stăruința Odorheii 18 6 1 11 187:225 13
12. Știința Cluj 22 2 1 19 82:197 5

Echipa Știința Cluj a fost elimi
nată din campionat pentru că nu 
s-a prezentat la un meci. Toate par
tidele din retur ale acestei formații 
au fost omologate cu rezultatul de 
0—6.

Activitatea competiționalâ 
la tenis

Prima etapă a fazei pe Capitală a 
campionatului republican de tenis pe 
echipe începută săptămîna trecută s-a 
încheiat cu următoarele rezultate: 
C.C.A. I — C.C.A. II 17—2; Pro
gresul — Știința 11—6. Meciul Di
namo — Constructorul a fost amînat. 
Din 'desfășurarea acestor partide a 
reieșit că nu toți jucătorii privesc 
cu toată seriozitatea această com
petiție și este cazul că ei Să acorde 
mai multă atenție unui campionat 
republican.

Azi și mîine sînt programate par
tidele celei de a doua etape a cam
pionatului Capitalei: Știința — C.C.A. 
I; Progresul — Dinamo; Construc
torul — C.C.A. II.

★

Săptămîna viitoare va avea loc în 
București un concurs deschis copiilor, 
întrecerile se vor disputa pe trei ca
tegorii de vîrstă : 11—12 ani, 13—14 
și 15—16 ani.

Mîine Ia Reșița

Etapa a Il-a a campionatului motociclist
de viteză

doua etape aîntrecerile celei de a 
campionatului motociclist de viteză 
pe circuit au loc mîine dimineață în 
orașul Reșița. Aci se vor întîlni, din 
nou, cei mai buni alergători din țar,ă 
pentru a continua disputele începute 
la Gîmpina. In răstimpul pe care l-au 
avut la dispoziție de la prima etapă 
a campionatului și pînă în prezent, 
motocicliștii noștri fruntași .au conti
nuat să ’ se pregătească cu multă a- 
tenție ceea ce ne îndreptățește să spe-

pe circuit
răm că probele de mîine dimineață 
se vor ridica la un înalt nivel tehnic.

Pînă în prezent, în clasamentul 
acestui campionat conduc următorii 
motocicliști : 125 cmc — O. Nedelcu 
(Dinamo) ; 175 cmc te-- bărbați —
Tr. Macarie (Dinamo); 175 cmc femei 
•— Venera Va-silescu (Metalul) ; 250

BASCHET
mline cu jocurile etapei 

programează următoa- 
Seria I : Știința Craio- 
Constanța; Politehnica 

Stalin — Voința Rm: Vilcea; 
Bacău — Petrolul Ploești;

chet continuă 
a XIV-a care 
rele partide ; 
va — Farul 
Or.
C.S.A. Bacău — Petrolul
Steagul roșu Or. Ștalin — Sănătatea 
Roșiorii de Vede: Medicina Iași •— 
C.S.M. Rădăuți; Seria a Il-a: Voința 
Oradea — Mureșul Deva; Luceafărul 
Sibiu — Voința S. Mare; Medicina 
Timișoara — Strungul Arad; Voința 
Tg. Mureș — Constructorul Cluj; Ra
pid Clui — Progresul Buc.

Intffftît echipa Politehnica Or. Sta
lin nu s-a prezentat la partida cu 
Știința Craiova (24 iunie), federația 
de specialitate a decis omologarea re
zultatului de 20—0 in favoarea Știin
ței Craiova.

De asemenea, in urma constatării 
unor grave greșeli in ținerea foii de 
arbitraj la meciul Sănătatea Roșiorii 
de Vede — Farul Constanța, terminat 
cu victoria primei echipe (47—45), 
Federația a decis re [acar ea portiței.

Gh. Ion (C.C.A.) conduce in clasament 
tul de viteză pe circuit la categoria 

curse, clasa 350 cmc.

— Fl, Costache (C.C.A.) ; 350 
V. Szabo (Dinamo); 500 cmc — 
Mormocea (C.C.A.) ; 350 cmc.

cmc
cmc
G.
curse — Gh. Ion (C.C.A.) ; 500 cmc 
curse —■ Gh. Voiculescu (C.C.A.); 
750 cmc ataș — M. Dănescu + C, 
Udrescu (C.C.A.),



Confirmînd forma sa excelentă

inamo București a întrecut la scor, 5-0 (2-0), 
echipa italiana Alessandria

uatno București a adăugat în bo
și fructuosul sau palmares inter

nai o nouă victorie, de data aceas- 
supra unei echipe din prima ligă 
sionistă italiană, Alessandria, în 
>ania căreia a confirmat joi forma 
entă atinsă în ultima parte a sezo- 

de primăvară. Ca un ecou al sco- 
de 5—0 (2—0), cu care dinamo- 
și-au întrecut adversarii, au ve- 

inediat după meci, aprecierile elo- 
;e ale oaspeților italieni, exprima- 
rintr-unul din însoțitorii echipei, 
encio Valentini. „Dinarno practică 
oc modern. Jucătorii romini joacă 
■u echipă nu pentru ei. O aseme- 
formație ar face in Italia o impre- 
.bellis'sima" (n.r. foarte frumoasă), 
ră discuție că echipa Dinamo și 
re jucător al său în parte merită 
lenea aprecieri. Jocul lor a fost și 
faculos și eficace, iar miile de spec-

fac echipele din „A”?
„Parte dintre jucători vor 

i în această perioadă diferite 
mente — ne-a spus Gh. Popescu, 
.-norul echipei C.G.A. Vacanța 
, nu-i de lungă durată: 
10 iulie ne vom reîntîlni cu 
pe terenul de antrenament pentru 

e anunță un campionat dificil și 
sc ca echipa noastră să fie în 
ă bună încă din prima etapă. De 
a vom face o pregătire de 5 săptă- 
, între 10 iulie și 16 august. In ce 
:ște activitatea internațională, vom 
ine asemenea jocuri doar atunci 

campionatul va îi întrerupt pen- 
partidele echipei naționale".
Ran'U a acordat o scurtă vacanță 

tori săi. De la 14 iulie,
vor începe pregătirile pentru
sezon. In cadrul acestor pregătiri, 

nceputul lunii august, Rapid ur- 
ză să joace în R. P. Ungară, cu 
jul Zilei Feroviarului. La 24 au- 
:, cum se știe, Rapid are de jucat 
^okomotiv Sofia în campionatul in- 
ațional feroviar. Partida va avea 
la București.
Echipa campioană, Petrolul Plo- 
și-a continuat seria jocurilor a- 

ile. Joi, ea a jucat la Moreni cu 
ăra. Joc interesant, care s-a în- 
at cu victoria Petrolului la scorul 
3—2 (2—2), punctele fiind marcate 
Babone și Petrescu (2) respec- 

Badea și Capoianu. Petrolul 
iniat formația : Sfetcu-Pahonțu, Ma
sca, Topșa (Ionescu)-Neacșu II, 
eșu I - Petrescu, Constantinescu, 
:a, Babone, Bădulescu (Botescu).

La Arad — după cum ne-a infor- 
tov. Emeric Variag, responsabilul 

iei de fotbal U.T.A. — în momen- 
de fată se acordă o importanță 

sebi juniorilor. De altfel, la 
.A. îi.„;tdeauna a existat preocupare 
tru tinerele cadre, de care se ocupă 
•enorul Dumitrescu III. De data a- 
sta însă, este vorba de campionatul 
iblican, în care echipa textilistă — 
nătoarea titlului pe 1958 — a ajuns 
finală. Aceasta se dispută mîine la 
■urești.
'.ît privește prima echipă, aceasta 

continuat antrenamentele sub con- 
erea lui C. Braun. Jucătorii vor 
a în vacanță pînă la data de 15 
c, cînd vor relua pregătirile.

Vă prezentăm pe viitorii noștri oaspeți la fotbal
Săptămîna viitoare ne vor vizita cîteva echipe de fotbal de peste hotare, 

î vorba de fotbaliștii selecționatei R. P. Chineze și ai echipelor Gwardia Var- 
ovia și Vefa Istanbul. Pentru azi, cîteva rînduri despre fotbaliștii chi- 
rezi și cei polonezi.

FOTBALUL CHINEZ !N PROGRES

Față de 1953 (cînd au jucat în țara 
astră, la București și Arad), lotbaliș- 
chinezi vor constitui fără îndoială o 

relație pentru amatorii de fotbal de 
noi. Pentru că în cei șase ani care 

iu scurs de atunci, fotbalul din R.P. 
lineză a progresat mult, apropiindu-se 

clasa ridicată europeană.
Turneul întreprins de echipa C.C.A.

R. P. Chineză în luna februarie a 
estui an a dat posibilitatea fotbaliș- 
or noștri să cunoască îndeaproape 

•. prietenii chinezi, să le aprecieze 
cui.
Se știe că C.C.A. a cîștigat 
itru meciuri în prima parte a tur
cului, iar în ultimele două jocuri a 
cut 2—2 cu selecționata Armatei Chi- 
cze și a realizat același scor de 2—2, 
t compania selecționatei orașului Pe- 
n, după ce gazdele conduceau la pau- 
i cu 1—0, iar pînă în min. 80 cu 
-1.
De fapt, după cum declarau antreno- 

i chinezi, selecționata Pekin-ului este 
veritabilă echipă reprezentativă a 

. P. Chineze și desigur că cei mai 
miji din jucătorii acestei echipe vor 

tatori prezenți în tribunele stadionului 
„23 August" au avut poate doar un 
singur regret: că dinamoviștii nu au 
fost puși mai mult la încercare, pentru 
a ieși și mai bine în evidență forma 
și valoarea echipei noastre, deoarece 
dacă Dinamo a fost un demn repre
zentant al fotbalului nostru, în schimb 
Alessandria a fost unul modest al fot
balului italian.

Și acest lucru s-a văzut aproape tot 
timpul meciului. De fapt, cu excepția 
primelor 5—10 minute (un adevărat 
„foc de paie") cînd totuși oaspeții au 
arătat unele calități tehnice și tactice 
apreciabile și un jucător de mare clasă 
(Tacchi), meciul a fost la discreția di- 
namoviștilor, iar scorul putea lua pro
porții și mai mari. Dinamo a acționat 
ca o echipă omogenă, echilibrată în 
compartimente, preocupată deopotrivă 
de latura spectaculară și de eficacita
tea jocului. Apărarea (derutată in pri
mele minute) și-a revenit total apoi 
și a intervenit cu promptitudine, des- 
trămînd cu ușurință atacurile înghesuite 
sau acțiunile individuale ale italienilor. 
Linia de mijlocași a asigurat un echi
libru perfect între apărare și atac, iar 
acesta mai ales în prima repriză a des
fășurat un joc de toată frumusețea: 
acțiuni variate, gîndite, cu schimbări 
de direcție, în adîncime și încheiate cu 
șuturi puternice și destul de precise. In 
min. 4 o asemenea acțiune a dus la 
marcarea primului gol (Szoko), iar în 
min. 19, ținînd seamă și de superiori
tatea manifestată de dinamoviști, me
ciul putea fi considerat ca încheiat: 
la 2—0 (V. Angliei, a marcat
cu un șut bombă cum n-am vă
zut în tot returul campionatu
lui), italienii au cedat pasul defi
nitiv. Ceea ce a urmat a fost o forma
litate, pe care au îndeplinit-o prompt 
Szakacs I (min. 51, din 11 m., la un 
hends în careu), Constantin — intro
dus în repriza a doua — (min. 62, după

Barajul categoriei C

Victoria Buzău și C.F.R. Pașcani în categoria B!
• Joi: Rapid Cluj — Metalul Oțelul Roșu 1—0 și C.F.R. Pașcani — Ști
ința București 1—0 e Mîine au loc ultimele partide
Barajul categoriei C a continuat 

joi la Arad și Ploești. In grupa a 
doua, situația s-a limpezit după două 
etape: învingîrrd cu 1—0 pe Știința 
București (care a pierdut și primul 
meci), C.F.R. Pașcani — indiferent 
de rezultatul partidei de mîine — va 
promova în categoria B, împreună 
cu Victoria Buzău. In prima grupă, 
este decisiv jocul de mîine Rapid 
Cluj—Chimia Făgăraș, lată cîteva a- 
mănunte de la meciurile de joi:

® La Arad: Rapid Cluj—Metalul 
Oțelul Roșu 1—0 (1—0). Joc de fac
tură tehnică slabă. 2.000 spectatori. 
Metalul, superior, a atacat mai mult. 
Rapid a marcat unicul gol cu con
cursul portarului Iovănescu, care a 
scăpat mingea în poartă la un șut al 
lui Chircoșa (min. 12). RAPID: 
Pafli — Balog, Soos, Hăran — Cîm- 
peanu, Chircoșa — Barta, Ilea, A- 
vram, Chirică, Onaca. METALUL: 
Iovănescu — Cioarcă, Turcan. Roi — 
Borlovan, Careli — Ponoran, Pla- 

face parte și din lotul care ne va vi
zita peste cîteva zile.

Calitățile principale ale jucătorilor 
chinezi sînt viteza și mobilitatea. E- 
chipele din Pekin (mai ales „1 August" 
— echipa Armatei și cea a studenților 
de la Institutul de Cultură Fizică) au, 
în afara acestor calități, și o tehnică 
ridicată. Ceie două formații pe care 
C.C.A. le-a întîlnit la Pekin ar putea 
emite pretenții la victorie în fața mul
tora din echipele noastre de categoria 
A. Chinezii joacă mingea „dintr-o bu
cată", fac atac și apărare supranume- 
rice, bazîndu-se pe halfi foarte activi, 
știu să marcheze strict adversarul. Din 
punct de vedere tactic, s-a putut ob
serva că echipele chineze au predilecție 
pentru jocul cu cei doi interi vîrfuri de 
atac și centrul retras, pentru a activa 
liber pe mijlocul terenului. Este o in
fluență a faptului că fotbalul chinez a 
avut în anii frecuți, prin diverși antre
nori, contact direct cu fotbalul ma
ghiar, de la care a preluat jocul cu 
centrul retras (ani de zile, echipa 
R.P.U. aplica acest joc).

Fotbaliștii chinezi stau mai slab la 
capitolul rezistență. Ca individuali
tăți, jucători ca Cin ja le, Șien di 

o acțiune personală) și Nuniveillcr 
(min. 77, printr-un șut senzațional de 
la aproximativ 35 m, la semiînălțime). 
Semenescu și-a înscris și el numele 
printre marcatori (min. 80), dar golul 
a fost anulat pentru un ofsaid imagi
nar semnalat de la tușă. De la 3—0, 
dinamoviștii nu au mai insistat la poar
tă, unde totuși au construit numeroase 
acțiuni frumoase și au ratat alte cîteva 
ocazii clare de gol. In această parte a 
jocului, unii spectatori s-au arătat prea 
pretențioși față de Ene I, care — după 
ce jucase foarte bine în prima repriză, 
cucerind aplauze meritate — a comis 
unele greșeli. De altfel, nu numai el, 
ci — în general — întreaga echipă di- 
namovistă s-a remarcat joi, prin jocul 
său viguros, eficace și spectaculos, prin 
alura de echipă cu valoare ridicată, 
care a impresionat pe oaspeți și i-a 
făcut să se gîildească la un apropiat 
turneu al bucureștenilor în Italia.

Din rîndurile oaspeților s-a impus 
Tacchi, — un jucător de valoare ex
cepțională, — prin controlul balonului, 
prin viteza și prin schimbările de ritm 
în alergare, pătrunderi și șuturi. Cei
lalți au acționat modest. Poate fun
dașul Nardi merită o mențiune deo
sebită.

Mîine oaspeții joacă la Constanța, cu 
Farul și, mărturisim, așteptăm cu ne
răbdare evoluția fotbaliștilor constăn- 
țeni.

Arbitrul V. Măicănescu a condus bine 
acest joc, în care echipele au aliniat 
formațiile:

DINAMO: Cozma-Popa, Călinoiu, 
Panait-Al. Vasile, Nunweiller-V. An- 
ghel, Szoko (Constantin), Ene I, Sza
kacs I, Koszegy (Semenescu, min. 75).

ALESSANDRIA: Notarnicola (Cu- 
man)-Nardi, Boniardi (Girardo, Gia- 
coraazzi), Giacoinazzi (Girardo)-Sni- 
dero, Pistorello-Manenti, Girardo (Do- 
rigo), Volanthen, Dorigo (Passario), 
Tacchi. P. GAȚU 

vușteac, Birău, Schier. Titel. Arbitru: 
D. Schulder

ST. WEINBERGER — coresp.
• La Ploești: C.F.R. Pașcani—Ști

ința București 1—0 (1—0). A marcat 
Atanasiu în min. 12 din lovitură li
beră de la 20 m. C.F.R. a jucat cu 
mai mult elan și voință, s-a organi
zat mai bine în apărare unde a avut 
un portar în formă excelentă (Cris- 
tescu). Studenții, după aspectul 
jocului, meritau un meci nul. Ar
bitru : Al. Toth-Oradea.

1. RADULESCU — coresp.
In urma acestor rezultate, clasa

mentele arată astfel: 
Grupa I

1. Rap’d Cluj 1 1 0 0 1:0 2
2. Metalul Otelul Roșu 2 1 0 1 2:2 2
3. Chimia Făaăras 1 0 0 1 1:2 0

Grupa a ll-a
1-2. Victoria Buzău 1 1 0 0 1:0 2
1-2. C.F.R. Pașcani 1 1 0 0 1:0 2

3. Stiinfa Buc. 2 0 0 2 0:2 0
Mîine, ult'mele meciuri

La Arad : Rapid Cluj—Chimia Făgăraș
La Ploești : Victoria Buzău-C.F.R. Paș

cani.

șuan, Ha tzîn kuan au lăsat o bună 
impresie în întîlnirîle cu C.C.A. de la 
Pekin.

Jocul corect, comportarea sportivă pe 
teren constituie de asemenea trăsături 
caracteristice ale fotbaliștilor chinezi, 
pe care amatorii de fotbal de la noi îi 
așteaptă cu dragoste și viu interes.
CÎTEVA cuvinte despre gwardia 

VARȘOVIA
Formația Gwardfa Varșovia este 

una din echipele cele mai bune din Po
lonia. Gwardia, clasată a 7-a în actua
lul campionat (în curs de desfășurare), 
a reprezentat Polonta de două ori în 
Cupa Campionilor Europeni : în 1955— 
56 și 1957—58. Formația sa cuprinde 
mai mulți internaționali: portarul Ste- 
faniszyn, fundașul Wozniak, mijloca
șul Szarzynski, înaintașii Hachorek, 
Baszkiewicz, Gawronski, Wozniak, 
Hachorek și Baszkiewicz au făcut par
te din echipa națională a Poloniei care 
a terminat la egalitate cu R.F.G. la 
Hamburg (1-1) în luna mai. Baszkie
wicz a fost autorul golului cu care po
lonezii au condus în acest meci cu 1—0 
pînă în min. 80. Gawronski este golge- 
terul echipei în actualul campionat. E- 
chipa de bază a Gwardiei: Stefaniszyn- 
Wozniak, Maruszkiewicz, Hodyra-Jur- 
czak, E. Szarzynski-Gawronski, Pacz- 
kowski, Hachorek, Z. Szarzynski, Basz
kiewicz.

j L Mihăică

Mîine în Giulești

Finala campionatului republican de juniori 
la fotbal

Stadionul Giulești va găzdui mîine 
un interesant cuplaj fotbalistic:

Ora 15,45: TAROM București — 
Unirea Iași (cat. B)

Ora 17,30: U.T.A. Arad — Farul 
Constanța (finala campionatului re
publican de juniori).

Deosebit de interesant se anunță 
meciul de juniori, în care se întîlnesc 
deținătoarea titlului pe anul 19o8, 
U.T.A., și tinerii fotbaliști constăn- 
țeni, calificați pentru prima dată 
îu finala competiției. Farul a

jucat la Foc.șan-’ cu Unirea din 
localitate, în cadrul semifinalelor, 
și a cîștigat ou 4—1 (1—I)
prin golurile înscrise de Presada, Niș- 
cov, Burghelea și Marinache, respec
tiv N. Dumitru. In jocul de mîine vor, 
juca formațiile : U.T.A.: Necula—Mi-, 
culan, Bauer, Szigeti—Lele, Tașcă— 
Matușinca, Pîrcălab, Chișo, Roman,’ 
Macavei. FARUL: Răducanu—Vicen- 
țiu, Stoica, Greavu—Presada, Popescu 
— Burghelea. Marinache, Bîtlan, Niș- 
cov, Hamparian.



0 INTERESANTA COMPETIȚIE DE VOLEI: 
CUPA ELIBERĂRII”

„CUPA ELIBERĂRII" se dispută 
sistem eliminatoriu (un singur joc).

Regiunile au fost împărțite după cri
teriul geografic în următoarele patru 
zone: zona I: Suceava, Bacău, Iași, 
Galați ; zona a Il-a: Pitești, Cons
tanța, Craiova, București, Orașul Bucu
rești; zona a 111-a: Hunedoara, R.A.M., 
Ploești, Stalin ; zona a IV-a: Oradea, 
Timișoara, Cluj, Baia Mare. Competi
ția se desfășoară în patru etape, avîud 
și un meci preliminar, de baraj, între 
reprezentativa orașului București și a 
regiunii București. Aceasta pentru ca 
și în seria a Il-a să rămînă tot patru 
echipe. Jocul va avea ioc la 12 iulie.

In prima etapă (26 iulie), cele două 
jocuri din fiecare zonă vor fi stabilite 
prin tragere la sorți. Cele două echipe 
cîștigătoare se vor califica pentru e- 
tapa a Il-a (2 august) și vor juca în
tre ele ixiutru desemnarea câștigătoarei 
zonei respective. In etapa a IlI-a (16 
august) se vor disputa jocurile între 
cele patru echipe cîștigătoare ale zo
nelor. Echipele învingătoare vor dispu
ta finala „CUPEI ELIBERĂRII", care 
va avea loc la 23 August.

»»
Una din problemele dezbătute cu ar

doare la diversele conferințe ale antre
norilor ți conducătorilor echipelor de 
volei din țară, era aceea a inactivită
ții majorității echipelor masculine și 
feminine din provincie în timpul verii, 
Activitatea se încheia odată cit campio
natul (de obicei în luna mai) și se 
relua toamna tîrziu.

Anul acesta, voleibaliștii și voleiba
listele noastre au însă activitatea asi
gurată și în timpul verii. Nu este vor
ba despre întîlnirile internaționale des
pre care am scris într-unul din nume
rele trecute ale ziarului, ci de organi
zarea, de către Federația romînă de 
volei, a „CUPEI ELIBERĂRII". Iniția
lă în cinstea aniversării a 15 ani de 
la eliberarea țării, competiția are ca 
scop popularizarea și ridicarea nivelu
lui tehnic al voleiului în regiunile țării.

La „CUPA ELIBERĂRII" fiecare re
giune participă cu cîte o echipă femi
nină și una masculină, selecționate 
dintre cele mai bune elemente din re
giune, In afară de jucătorii din echipele 
de categoria z\.

Despre un meci de hochei pe iarbă 
și despre un musafir nepoftit 

orice caz, nu se poate spune că n-au 
văzut cu acest prilej lucruri... 
sânte. Nici nu începuse bine 
și o droaie de copii gălăgioși, 
că jucătorii sînt îngrămădiți la
Științei, s-au... instalat in partea cea
laltă a terenului și s-au pus pe... fot- 

acestui sport 
nu era ații 
teren. Chiar 
greu iți pot 

această bază 
niște clădiri,

Săptămâna trecută, echipele Voința 
Ploești și Știința București urmau să 
dispute un meci in cadrul campionatu
lui republican de hochei pe iarbă. Par
tida era programată la Ploești, dar ni
meni nu s-a omorit cu firea, căutînd să 
găsească pentru hochei pe iarbă — ce, 
e fotbal ? — un teren mai ca lumea. 
Pină la urmă s-a hotărit ca meciul să 
aibă loc pe terenul „Dorobanțul", al 
fabricii cu același nume.

Partida era destul de interesantă șt. 
firește, mtilți amatori ai 
ar fi vrut s-o vadă. Dar 
de simplu să ajungi la 
ploeștenii get-beget, ca 
explica unde se găsește 
sportivă, ascunsă după 
cu intrări întortochiate prin curțile oa
menilor. Pentru cei care nu-s din oraș, 
problema chiar că e de nerezol-jat. 
Doar avind o... busolă sau niște ghizi 
bum ai șansă să descoperi terenul.

Cind faci însă cunoștință cu acest te
ren, iți dai seama de ce este edit de... 
ascuns: ca să nu-l vadă nimeni in ce 
hal a ajuns! Terenul e plin de bălării. 
Aproape de margini, iarba a crescut a- 
tit de înaltă incit dacă te prinzi intr-un 
joc „de-a v-ați ascunselea“, te poți piti 
in ea fără teamă de a fi descoperit. Cit 
privește praful, să-l tot încarci cu ca
mionul și de-abia să nu-l termini. Te 
Si miri, așa stind lucrurile, că bieții 
jucători de hochei pe iarbă mai 
sesc să găsească micuța lor minge 
colbul și buruienile de pe teren...

Și totuși meciul s-a jucatI Nu 
tem ști dacă spectatorilor le-a plăcut 
cau nu nivelul tehnic al jocului. In

reu-
prin

pu-

repuIn Capitală
AZI

de la oră 9:
Capitalei, 
sport d«n str

<Je la ora 91 
Capitalei, 
sport din str

Tir. Poligonul Tunari, 
campionatul individual ai

Tenis de masa. Sala de ..... ..........
Mendeleev nr. 34, <Ie la ora 17: „Ouoa 
Eliberării •’

Tends. Campionatul pe echipe al orașu
lui București, de la ora 15: tetfen Stiinta 
(lacul Herăstrău): Știința-C.C.A. I; te
ren: Progresul: Prcgresul-Dinaimo; teren 
Constructorul: Comstructorul-C.C.A. II.

Natație. Ștrandul Tineretului, ora 16.30: 
concurs de verificare.

MIINE
Tir, Poligonul Tunari, 

campionatul individual ai
Tends de masă. Sala de

Mendeleev nr. 34. de la ora*  8,30: ,,Cups 
Ellherărli".

Handbal, stadionul Giulești, ora 10: 
Rapid-Dinamo (mase., cat. A)- teren 
Progresul. ora 10: C.S U -DOnamo Bacău 
(mase. cat. B.i

Tenis. Campionatul pe echipe «1 ora
șului București, de la ora 9 și ora 15: 
teren știința (lacul Herăstrău): Știința- 
C.C.A. I; teren Progresul: Progresul Di 
namo; teren Constructorul: constnucto 
iul C.C.A. II

Hochei pe iarbă. Farcui 23 August, t» 
ren IU, ora 9: Voința București PenicI 

■ ■ ■

intere- 
meciul 
văzând 
poarta

București, 
Interesant 
Ia startul 
atît jucă-

DERBIUL DE GALOl

Nu puteau să-și 
un meci oficial, 
dacă e vorba de 
joace și ei ?

ta/. La drept vorbind, copiii nu trebuiau 
trași de urechi pentru acest lucru. Ei 
au crezut, probabil, că și ceilalți se 
joacă, 
colo e
zis că 
nu se

După ce copiii au fost invitați să 
părăsească terenul, a apărut un alt. . 
musafir, mult mai greu de convins să 
lase terenul liber, pentru ca oamenii 
să-și poată vedea de meci. „Musafirul" 
— priviți-l in fotografia alăturată I —

închipuie că a- 
Și atunci și-au 
joacă, de ce să

lina Iași; ora 10.30: 
tructorul București 
blican).

Fotbal. Stadion-ul 
Turom-Unlrea Iași 
U.T.A. AradFarul

C. S. Vic to ri-a-Cons- 
(campionatul

Giulești, ora 
(cat. B); ora 

_ _ Constanța (finala 
campionatului republican <fe juniori).

Natați-e»: Ștrandul Tineretului, ora 9.30: 
concurs de verificare; de la ora 1U30: 
jocuri în cat. B de polo: Șc. sp. eîevi- 
Voința și Marina Constamța-Șc. sp. elevi 
(L.B. 3)

Ștrandul Constructorul, ora 12: 
tructorul-Clubul sportiv școlar.

In țara
AZI

rs.45
17.30-

Cons

Lupte. Lugoj: Turneul triunghiular de 
lupte clasice R.P. Romînă-R.P. ungară- 
R.P.F. Iugoslavia (Concursul speranțe
lor olimpice).

Cilărie. Lugoj: Concursul republican 
de călărie.

M1INE
Lupte. Lugoj: Turneul triunghiular dc 

lupte clasice R.P. Romînă-R.P. Ungară- 
R.P.F. Iugoslavia (Concursul speranțe
lor olimpice).

Călărie. Lugoj: Concursul republican 
de călărie.

De ce jocurile le popice 
durează mai mult

prezenți IaIn atenția specialiștilor 
întrecerile turneului final al campiona
telor republicane de popice a-u stat 
două probleme: omogenizarea echipe
lor și orientarea lor spre un joc mai 
rapid. Aceste probleme au format su
biectul multor discuții, din care am 
tras o serie de concluzii, bazîndu-ne 
și pe unele probe practice, tăcute cu 
prilejul ultimelor întîlniri internațio
nale.

1. In ceea ce privește omogeniza
rea echipelor, aceasta depinde sută 
la sută de gradul de pregătire al 
sportivilor. La Orașul Stalin am con
statat din nou că echipele noastre nu 
au căpătat încă acea mult dorită omo
genitate, deoarece majoritatea popica
rilor au stiluri diferite și trag în forță. 
De multe ori atenția antrenorilor noș
tri s-a îndreptat spre uniformizarea 
stilului elevilor lor, recomandîndu-le a- 
runcarea dreaptă, lentă, cu mișcări 
largi. In momentul în care sportivii 
ajung să stăpînească această tehnică, 
et pot imprima Mei o ușoară înșuru
bare. Dar se pare că antrenorii nu 

venise și el de pe o uliță oarecare, a- 
tras nu atît de hochei, cit de mindre- 
tea de iarbă care crescuse ne laturile 
terenului. Iarbă bună și deasă, de nr 
fi putut sătura o ctreadă întreagă, nu 
numai un taur venit să pască și el 
câteva smocuri... Im drept vorbind, tau
rul făcea in felul acesta un serviciu a- 
tit jucătorilor de hochei cit mai 
proprietarilor terenului, care ia 
Ploeștiul nu găsiseră o coasă cu 
să reteze iarba. Dar ce te faci 
e taurul lingă tine și tu ești îmbrăcat 
în tricouri., roșii, așa cum erau echi
pați jucătorii de la Voința Ploești ? 
Nici taurului nu i-a mai tihnit păscu
tul., dar nici hocheiștitor nu te a mai 
ars de meet, avind in mijlocul lor un 
oaspete pe atit de neașteptat și care în 
plus dădea semne evidente de... ner
vozitate

ales 
ici 

care 
cind

(Foto: Șt. lonescu)
Dar, fiindcă veni vorba: oare nu e 

timpul să se ia... taurul de coarne, re- 
zolvindu-se așa cum trebuie problema 
acestui teren de sport lăsat in para
gină ? Ce părere are, de pildă, con
siliul orășenesc U.C.F.S. ?...

JACK BERAR IU 
VASILE GODESCU 

(după o corespondentă trimisă de 
Ștefan lonescu)

participanților la 
posibilități de 

cuprinde meciuri 
orice fel de re- 
primul rînd, de

Concursul nr. 26 care se închide as
tăzi la ora 24 oferă 
Pronosport frumoase 
combinații, deoarece 
în care sînt posibile 
zultate. E vorba, în 
meciul Suedia (tineret) —- R. P. Ro
mînă (tineret). Dacă prima reprezen
tativă a R. P. Ungare poate fi luată 
ca solistă în compania fotbaliștilor 
suedezi, în schimb apare deschis me
ciul dintre reprezentativele secunde 
ale Suediei și R. P. Ungare unde 
mai indicate pronosticuri sînt 1 și X. 
Opinăm pentru luarea ca „soliști" a 
următoarelor echipe: R. P. Ungară 
(juniori), Farul Constanța. Corvi- 
nul I lunedoara, Prahova Ploești. Pro
nosticurile cele mai potrivite pentru 
celelalte întîlniri ar fi. după 
noastră: 1, 2 la Ind. Sîrmei 
nerul Lupeni; 2. 1 la C.S. Oradea 
— CF.R. Timișoara; 1, X U Guz. 
Metan — C.S.A. Sibiu; 1. X la Uni
rea Focșani — Foresta Fălticeni și 
1, 2 la Gloria Bistrița — Victoria Su
ceava.

părerea
— Mi-

ta Gaz

PROGRAMUL CONCURSULUI
NOSPORT NR. 27

Etapa din 5 iulie 1959

PRO-

I. R.P.R. (tineret) — R. P. 
neză (A)

IL Dinamo Bacău
R. P. Polonă

Chi-

Gwardia

deeît ar trebui ?
ătî ’'trecut cu hotărîre la această ac
țiune pen-tru îmbunătățirea performan
țelor popicarilor noștri.

2. Cît privește imprimarea unui 
ritm mai rapid, această problemă -este 
legată de o greșită obișnuință a ju
cătoarelor și jucătorilor de popice. 
Astfel, regulamentul nostru, spre deo
sebire de cel internațional, prevede 
(?!?) ca jucătorii să fragă alternativ, 
din care cauză adversarii se așteaptă 
unii pe alții pînă cind execută arun
cările. Numai că avem numeroși po
picari ca Vasile Mateiaș, Ion Dinescu, 
Victor Felsegy, Maria Caleb, Ana Fel- 
segy ș.a. care exagerează în

lansare. Unde duce acest 
de joc ? în primul rînd,

segy ș.a. care exagerează în rezer
varea timpului de pregătire pentru 

sistem 
, la o 

încetinire a mișcărilor, și acest lucru 
ate. de cele mai multe ori, influențe 
nefavorabile asupra preciziei în lan
sarea bilei. In al doilea rînd, această 
„așteptare" duce la o slabă concen
trare în timpul jocului, în sensul că 
popicarii noștri în Ioc să fie atenfi la 
eventualele defecțiuni proprii, urmă
resc mai mult evoluția adversarilor 
lor. Această concepție a dăunat, la 
Orașul Stalin, comportării multor po- 
picari fruntași, intrind în ritmul adver
sarilor lor. Și în al treilea rînd, acest 
mod de joc duce la prelungirea ne
justificată a partidelor. Că se poate 
juca repede și bine, ne-au dovedit-o 
popicarii Petre Pure, luliu Erdev, 
i'rancisc Micola și Carol Zombori, care 
trag în continuă mișcare, fiind preocu
pați mimai de obținerea unor rezultate 
individuale cît mai valoroase.

TR. IOANIȚESCU

Azi începe „Cupa Eliberară6 
de masatenis

Inițiativa asociației sportive „Pasteur" 
de a organiza o competiție de tenis 
de masă dotată cu „Gupa Eliberării" 
a trezit mult interes în rîndurile pa- 
sionaților acestui sport din Capitală. 
Pînă ieri dimineață se înscriseseră la 
acest concurs, deschis tuturor jucă
torilor și jucătoarelor din 
peste 70 de concurenți. 
de semnalat este faptul că 
întrecerilor pot fi prezenți
tori fruntași cît și cei de valo'are 
medie și începători. Deci un foarte 
bun prilej de a face un folositor 
schimb de experiență, de a acumula

Duminică 28 Iunie, la ora 16, se dispu
tă Derbiul de galop R.P.R., principala 
alergare a anului. In această alergare 
participă ced. mai buni cai de trei ani 
și «nume :

Graur 57 (Lazăr), Pardubice 57 <Hu- 
țuleag). Sincer 57 (Stoiftn Gh.). Stejar 
II (Soare Gh.). Micuța 55 (Spfitaru). No
rocoasa 55 (Cîmpeanu), Sovata 55 (Crl- 
șan), Vrancea 55 (lonescu).

In premiiui Fantastic aleargă cei mai 
buni cal vîrstnici : Vestal 59 (Huțuleag), 
Stoc 59 (Cîmpeanu), Văduva 58,5 (Stoian 
Gh.). Covasna 54,5 ‘ "
(Lazăr), Leandru 
52.5 (Crișan).

Celelalte alergări 
prin marele număr 
Iei sînt două alergări cu cîte 11 cai,

(Spătaru), Lăstun 54 
53,5 (Soare), Cazac

se caracteriza?.) z 3 
de ccncurenți. Ast-

I („Cupa

I („Gupa

(„Cupa o-

III. Farul. Constanța — Vefa (Tur
cia)

IV. Ploești — București 
orașelor" juniori)

V. Arad — Timișoara 
orașelor” juniori)

VI. Hunedoara — Reșița 
rașelor" juniori)

VII. Baia Bare — Cluj („Cupa ora
șelor" juniori)
VIII. Botoșani — Bacău („Cupa ora
șelor" juniori)

IX. Cîmpia Turzii — Ocna Mureș 
(„Cupa orașelor" juniori)

X. Oroszlanyi Banyasz — Szegedi 
V.S.E. („Cupa de vară" R.P.U.)

XI. Szallitok — Jaszberenyi Vasas 
(„Cupa de vară" R.P.U.)
XII. Szolnoki M.A.V. — Csepel Auto 

(„Cupa de vară" R.P.U.)

înDin nou un program variat 
care meciurile internaționale ale fot
baliștilor noștri figurează la loc de 
cinste. De asemenea, o competiție im
portantă pentru viitorul fotbalului 
nostru — „Cupa orașelor*  la juniori 
— este privită și în programul con
cursului Pronosport cu importanța cu
venită. In sfîrșit, o a treia categorie

CONCURS DE MARȘ IN CAPITALA
*

Ra onul U.C.F.S. I. V. Stalin organizează 
mîine Circuitul de marș al raionului I. V. 
Stalin dotat cu „Cupa 2 Iulie". Concursul 
este deschis tuturor mărșăluitorilor din Ca
pitala. începătorii și juniori vor avea de 
parcurs un traseu lung de 4,5 km (ple
carea la ora 8,30 în str. Pictor Verona 
nr. 1). Traseul pentru seniori măsoară 
14,5 km (plecarea din același loc, la ora 
9f30J.

IN ATENȚIA CICLIȘTILOR JUNIORI CARE 
PARTICIPA LA CAMPIONATELE REGIONALE 

DE FOND Șl VELODROM

Participant la campionatele regionala 
de fond și velodrom — (juniori) se vor 
prezenta astăzi . ia orele 16 la Dispensarul 
Central al sportivilor din Splaiul Indepen
denței nr. 19, camera 9, în vederea efec
tuării vizitei med'tale. Cei care nu vor 
efectua vizita medicală nu vor putea lua 
startul în campionat.

JCWWWJl

acești 
as ci»- 
compe- 
ac tivi

noi cunoștințe. Pentru toate 
motive noi salutăm acțiunea 
ți-ei Pasteur de a organiza o 
tiție în această perioadă de 
tate mai redusă și nu ne îndoim că 
antrenorii și conducerile secțiilor de 
tenis de masă din București vor răs
punde așa cum se cuvine acestui eve-; 
niment.

întrecerile se vor disputa numai la 
probele de simplu bărbați și simplu 
femei și vor începe azi de la ora 17 
și mîine de la ora 8,30, în sala de 
sport din str. Mendeleev nr. 34.

una cu 10 și două cu cîte 9 cal.
Pe program mal figurează o demon

strație pe obstacole variate a echpel 
Hipodromului Republican de Stat

alergările de azi

Pentru azi după amiază eete progra
mată o reuniune de trap.

Ft tecipaja alergare este pren-.lml 
Zeta. în care participă cai din prima 
categorie, printre care Tic, Lurtragln, 
Nărăvaș.

Campion? tul condu cit orilor ama! ori 
continuă cu premiul Zmeura. în caro 
cc ncure:.ză echipa ziariștilor, echipa, 
primă a teatrului Tineretului și echipa 
Arta.

Pentru caii de doi ani sînt rezervate 
două alergări.

de meciuri o alcătuiesc partidele din 
„Cupa de vară" a R. P. Ungare, în
trecere organizată de forul maghiar 
de specialitate pentru formațiile de 
categoria C și campionatul orășe
nesc. Deci partide în care surprizele 
pot apare oricînd, ceea ce va face 
ca programele concursurilor Prono
sport să se mențină interesante.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO-
EXPRES NR. 25

In urma trierii și omologării va
riantelor depuse la concursul Prono
expres nr. 25 din 24 iunie 1959, 
au fost stabilite următoarele pre
mii:

Categoria a 
23.160 lei 

III-a: 3 variante a cîte

Categoria a 
cîte 4.087 lei

IV-a: 17 variante a

Categoria a 
cîte 480 lei

V-a: 217 variante a

Categoria a VI-a: 706 variante a

pentru tragerea din
1

oîte 147 lei
Se reportează
iulie:
250.000 lei Ia categoria I și
69.480 lei la categoria a Il-a. 
Fond de premii 416.881.
Viitoarea

loc miercuri
tragere Pronoexpres are 

l iulie la București

Rubrică 
Pronosport

redactată de I.S. Loto



SINTEM PE DRUMUL CEL BUN ! |Noi amănunte desp’e lupta
„Tinerei Gărfl“I'îleva aprecieri asupra feluiui în care a evoluat echipa masculină, 

<ie handbal a fării noastre ta campionatul mondial După 16 ani) schingiuitorul tinerilor eroi 
din Krasnodon a fost descoperit

lată echipa țării noastre fotografiată înaintea jocului cu Elveția. In picioare, 
de la stingă la dreapta: Costache I., C. Șelaru, Bădulescu. Iliescu, Ilnat, 
Nițescu, jos: Bulgaru, Nodea, Redl, Covaci, V. Șelaru. In jocurile disputate 
în Austria au mai fost folosiți Haberptirsch (portar), Barabaș, Oțelea și 

Marcu Sabin.
în concordanță cu linia dc dezvoltare 
a handbalului pe plan mondial. Ba 
mai mult, s-ar putea spune chiar — 
și aceasta pe baza declarațiilor spe
cialiștilor străini și a constatărilor 
personale — că de data aceasta o 
serie de formații de valoare (Elveția, 
Austria și chiar echipa unită a Ger
manici) au avut de învățat de la noi. 
Este un lucru îmbucurător, care va 
trebui să ne stimuleze și mai mult 
în muncă, pentru continua perfecțio
nare și creștere a jocului nostru.

Tăria principală a echipei noastre 
a constat în moralul ei ridicat. Con- 
știenți de buna lor pregătire, încreză
tori în forțele lor, fără să subaprecieze 
adversarul, dar nici să-l supraesti
meze, handbaliștii romîni s-an aruncat 
cu toată energia lor în luptă, au 
surprins de fiecare dată echipele ad
verse, s-au încurajat reciproc în mo
mentele grele luptând din răsputeri. Ei 
au cucerit prețuirea noastră și a tutu
ror pentru patriotismul lor, pentru fe
lul cum au știut să lupte. Este foarte 
greu în aceste condiții să facem evi
dențieri. Pe cine putem scoate în evi
dență ? Pe Nodea și Bulgărit care s-au 
situat în fruntea .jucătorilor acestui 
campionat, înscriind cele mai multe 
goluri și demonstrînd o clasă excep
țională ? Pe Redl, care a apărat de o 
manieră entuziasmantă, mai ales în 
meciul cu R. P. Ungară (în care 
Haberpursch s-a accidentat), fiind una
nim apreciat ca cel mai bun portar al 
campionatului? Pe apărătorii care au 
rezistat cu bărbăție, dînd dovadă de 
mult curaj, atunci cînd înaintașii ad- 
verși, superiori ca înălțime și greutate 
se dezlănțuiau avînd spectrul înfrân
gerii în față ? Iliescu. Nițescu, Bâdu- 
lescu, V. Șelaru, C. Șelaru și Marcu 
Sabin (atunci cînd a jucat) au făcut 
dovada că pot forma o linie de apă
rare omogenă pe care atacul se poate 
bizui. Sau să evidențiem pe Covaci 
și Ifnat, care au acceptat fără să ezite, 
sâ asigure singuri prin rotație, aju
tați uneori de Costache I, rolul celui 
de-al 6-lea apărător, pentru a cruța 
în felul acesta forțele lui Nodea și 
Bulgarii. Cu toții, întreaga echipă a 
arătat că este într-adevăr o ECHIPA.

Din punct de vedere tactic trebuie 
relevat faptul că sistemul de apărare 
„om la om" a fost întrebuințat de că
tre toate echipele. Formația țării noas
tre și-a fixat linia de apărare pe semt- 
cercul de la 19 metri, folosind siste
mul om la om cu împerecherea pe fîșif 
și cu schimbul de oameni în apărare.

Cea de-a V-a ediție a campionatu
lui mondial masculin de handbal s-a 
încheiat, după cum se știe, cu vic
toria redutabilei echipe unite a Ger
maniei. In cadrul acestei competiții, 
formația reprezentativă a țării noas
tre a înregistrat un frumos succes, 
reușind să se claseze pe locul 11 și 
să cucerească în acest fel medaliile 
de argint. Această valoroasă perfor
manța reușită de handbaliștii romîni 
nu este îutîmplătoare. Ea se datorește, 
în primul rînd, sprijinului acordat de 
partid și guvern mișcării sportive. 
Sportul nostru, implicit și handbalul, 
a obtinut — datorită acestui sprijin 
— ortante succese pe plan mon
dial. . istfel, handbalistele și handba- 
lișfii s-au impus prin valoarea lor 
tehnică, prin buna lor pregătire pri
vita în ansamblul ei, în ierarhia ce
lor mai buni din lume. De asemenea, 
rezultatele bune realizate în ultima 
vreme la handbal se datoresc și bu
nei orientări a federației de speciali
tate în privința selecționării jucătorilor, 
condițiilor optime de pregătire pe care 
aceștia le-au avut, muncii depuse de 
antrenori pentru pregătirea acestora în 
cadrul echipelor respective, muncii con
știincioase a tuturor jucătorilor selec
ționați.

La această ediție a campionatului 
mondial masculin a fost verificată 
și confirmată, o dată în plus, clasa 
handbalului romînesc. Drumul pe care 
s-a dezvoltat pină în prezent handba
lul nostru a fost un drum bun. Accen
tul pus an de an pe întărirea com
petițiilor interne — garanție sigură 
a creșterii valorice —, pe ridicarea la 
un nivel superior a muncii de instruire, 
în - -mâțule sportive, a făcut ca ni
vel, .eneral al echipelor noastre să 
fie ridicat și echilibrat. Problemele 
care se pun jucătorilor noștri în com
petițiile interne de categoria A și chiar 
B, cerințele actuale de pregătire re
zolvate în majoritatea asociațiilor cu 
secții de handbal fruntașe în mod co
respunzător, au permis unor jucători 
tineri (Barabaș, Bădulescu, Iliescu, C. 
Șelar», Oțelea, Marcu Sabin) fără ex
periența întîlnirilor internaționale, să 
facă totuși față cu succes dificultă
ților unor jocuri de amploarea celor 
de la campionatul mondial.

In campionatul mondial s-a văzut 
clar un lucru și anume că handbaliștii 
noștri au știut să învețe și din întîl- 
nirite internaționale pe care le-au sus
ținut în anii trecuți. Concepția noas
tră de joc s-a dovedit a fi bună și

In fiecare an, înaintea începerii tra
diționalei întreceri de la Wimbledon, 
numeroși tenismani de valoare din în
treaga lume participă și la campio
natele Angliei. La turneul din acest 
an au foSt prezenți și jucători din 
U.R.S.S.

Cea mai mare surpriză a campio
natelor a furnizat-o tînărul Andrei Po
tanin, în vîrstă dc 19 ani, care a reu
șit frumoasa performanță de a se ca
lifica pînă în sferturile de finală, unde 
a fost întrecut de cunoscutul jucător 
Peruvian Alexandro Olmedo — com
ponent al echipei S.U.A., câștigătoarea 
ultimei ediții a „Cupei Davis".

Olmedo a cîștigat partida cu 6—3, 
6—4, dar Potanin a fost acela care 
și-a cucerit unanima simpatie a pu
blicului britanic. Aceasta nu numai din 
cauza celor 7 „ghemuri" luate de tî- 
aărul Potanin lui Olmedo, considerat

Alexandro Olmedo

Reilly și de ex 
de juniori Jack

a elogiat jocul

rn momentul de față cel mai bun jucă
tor al lumii, ci și formei arătate de 
Potanin în meciurile anterioare, cînd 
a dispus de o manieră categorică de 
australianul Dennis ~ 
campionul mondial 
Frost (S.U.A.

Alexandro Olmedo _
combativ, în forță, al talentatului Po
tanin. In timpul întrecerilor Olmedo a 
filmat multe partide.

— „M-aș bucura nespus dacă jucă
torii sovietici vor primi în dar de la 
mine acest film. Mă voi strădui ca în 
viitor să fac tot posibilul să contribui 
la progresul jucătorilor sovietici. Acești 
jucători sînt adevărați sportivi care ne 
impresionează" — a spus Alex Olmedo.

Olmedo a stat o zi întreagă împreu
nă cu jucătorii sovietici. „Serviciul lui 
Potanin — a spus Olmedo — precum

Acest lucru a constituit o noutate fața 
de trecut, cînd se foloseau mai mult| 
alunecările. In atac s-a acționat pe 
baza șarjei rapide, a circulației în opp 
și a aglomerării jocului pe o parte, 
pentru a rămine Bulgarii singur cui 
un adversar în față, sau prin pă
trunderea interilor pe semicerc și ie
șirea în afară pe extreme, pentru a< 
se crea aceeași situație lui Nodea. 
Ixe^eiti.aCm1mermj,i- rf '^ztei'de‘Apărare "a Patriei TDe
1-itip î nnt cu " 1 & \ ‘ 5- 7 c'^e or‘ n~am reluat cu pasiune carteaație m opt cu îmbinarea in cele dm ( aCeas/fl s j •„ ^tinutul ei ad.
urma a celor două acțiuni au mirind inalta‘ conștiință a datoriei că-
bne stapm.te de echipa ?1 pairie de care au daf dovadâ Oie^
cu succes in fiecare joc > Coșevoi și tovarășii săi de luptă? De

in punct de vedere tehnic cu ex-v ori nu ne.atn cutremurai de ororile 
ccpția scoaterii mingii de la adver-7 com-se S|. M
sar unde sintem încă deficitari, ini impresiona1i de tinuta pUnă de demni. 
rest handbaliștii noștri s-au prezentat/ taie -m fa/a morill a cccslor eroi de

forța lor morală, și mai cu seama, n-am
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MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS transmite: Ziarul „KOMSOMOLS- 
KAIA PRAVDA" din 25 iunie a .publicat noi date despre lupta și moartea mem
brilor „Tinerei Gărzi" organizație ilegală a comsomoliștilor care și-au desfășu
rat activitatea în orașul ucrainean Krasnodon in anii Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei.

S-a stabilit că în tragedia din Krasnodon a jucat un rol important Vasili 
Podtînnîi, trădător de patrie, vîndut fasciștilor. Fiind locotenent în Armata Ro
șie, el s-a predat hitler'știlor încă în cursul primelor lupte și a trecut de bună 
voie în slujba for. Fiind comandantul secției polițienești din satul „Pervomaika", 
iar apoi șef adjunct al poliției din orașul Krasnodon, Podtînnîi a condus acțiu
nile pentru arestarea membrilor „Tinerei Gărzi". El personal a luat interogato
riu multor membri ai „Tinerei Gărzi", i-a torturat și schingiuit.

Cînd trupele armatei sovietice au intrat în Krasnodon, Podtînmii a reușit 
să fugă. Timp de 16 ani el s-a ascuns sub nume străine, schimbindu-și profe
siunea și domiciliul. In ultimul timp Podtînnîi lucra într-un sovhoz din regiunea 
Stalino. Criminalul spera că va putea scăpa de pedeapsa ce i se cuvine pentru 
crimele comise. Acest lucru nu i-a reușit însă. Organele .securității de stat l^au 
descoperit pe asasin și l-au predat justiției. Procesul lui Podtînnîi a durai apro
ximativ trei luni. Puși în fața unor dovezi incontestabile, Podtînnîi și complicii 
lui judecați anterior de către justiția sovietică au fost nevoiți să spună tot ade
vărul despre ultimele zile petrecute de membrii „Tinerei Gărzi" în carcerele 
politiei din oraș. In cursul cercetărilor au ieșit la iveală noi fapte în legătură 
cu activitatea „Tinerei Gărzi", s-au stabilit împrejurările în care au murit neîn
fricată ilegaliști.

Tinerij partizani au fost arestați de către Vasili Podtînnîi. încă în prima 
noapte au fost arestați 18 tineri. Podtînnîi a declarat că toți membrii „Tinerei 
Gărzi", fără excepție au fost torturați și sctiingiuițl

la un nivel .corespunzător. Modul cum 
s-au însușit și dezvoltat la noi proce
deele de prindere și pasare, de fen- 
tare, de aruncare la poartă și de miș
care în teren, sînt în concordanță cu 
felul în care a evoluat handbalul pe1 
plan mondial.

Pentru a ne asigura premlzele unei 
comportări și mai bune, în viitor, este 
necesar să muncim cu aceeași rîvnă. 
Este necesar, în primul rînd, ca an
trenorii echipelor noastre divizionare 
să se preocupe mai mult de ridicarea 
elementelor tinere, care trebuie in-' 
struite pe linia concepției moderne de 
joc. De asemenea, handbaliștii care 
au luat parte la campionatul mondiali 
nu trebuie să-și închipuie că știu totul. 
Ei au datoria să persevereze în viitori 
pentru a se perfecționa și mai mult. 
Să nu ne lăsăm nici un moment îm- 
bătați de succesele de pînă acum și să. 
ne străduim să cucerim noi victorii 
de prestigiu pentru scumpa noastră) 
patrie, Republica Populară Romînă.

Prof. IOAN KUNST
antrenorul echipei masculine de hand

bal a R.P.R.

IN CINSTEA MARII SĂRBĂTORI

La 29 noiembrie poporul albanez va 
sărbători cea de a lb-a aniversare a 
eliberării țării. In cinstea sărbă
torii între 4—11 octombrie se va 
desfășura la Tirana prima Spartachia- 
dă națională. începută încă în anul 
trecut Spartachiada a angrenat la 
startul întrecerilor preliminarii mase 
largi de oameni ai muncii de la orașe 
și sate. l.a diferite competiții au luat 
parte peste 76.000 de concurenți din
tre care aproape 14.G00 femei. De no
tat că înainte de război Albania nu
măra doar 1200 dc sportivi. In prima 
etapă a Spartachiadei au fost stabi
lite 88 recorduri ale țării.

întrecerile finale, de la Tirana, vor 
reuni la start peste 1000 dintre cei 
mai buni sportivi albanezi. Cu acest 
prilej, se va desfășura, de asemenea, o 
mare paradă sportivă, la care 
lua

vor 
parte 10.000 de tineri și tinere.

SPORTIVII DIN PEKIN 
SE PREGĂTESC

Tineretul oapitalea R.P. Chineze se 
află în preajma unui important eveni
ment sportiv. Peste cîteva zile se va 
deschide cea de a IV-a Spartachiada 
a orașului. In anii democrației popu- 

Pen- 
cînd 
vom

și reverul său trebuie încă îmbunătă
țite”.

Antrenorul șef de tenis al U.R.S.S., 
B. Heiman, s-a bucurat nespus de per
formanța lui Potanin: „El a obținut 
cel mai mare succes de pînă acum al 
tenisului sovietic. Este foarte importan
tă întîlnirea jucătorilor noștri cu tenis- 
mani de valoare mondială. De ce nu 
jucăm în S.U.A. sau Australia ? 
tru că nu am fost invitați. Atunci 
vom fi în posesia unei invitații 
veni cu plăcere în aceste țări.

Și Ana Dmitrieva a obținut la 
kanham rezultate meritorii. Ea a dispus 
de Warwick (Anglia) cu 7—5, 6—1, 
Hind socotită una din cele mai bune 
jucătoare ale turneului.

In ultima vreme tenisul a luat în 
U.R.S.S. un avînt considerabil. Valoa
rea și talentul jucătorilor sovietici se 
afirmă din ce în ce mai mult la ma
rile întreceri internaționale.

Bec-

Citi dintre tinerii noștri sportivi n-au 
citit cu înfrigurare „Tînăra gardă", 
zguduitorul roman al scriitorului so
vietic Alexandr Fadeev? Ciți nu-și amin
tesc de minunatul exemplu de eroism 
al tinerei organizații de rezistență — 
comsomoliste din orașul Krasnodon, în 
fața hoardelor fasciste, în timpul Ma- 

O demonstrație de masă a tineretului albanez cu prilejul ediției trecute a, 
Spartachiadei naționale.

lare sportul a luat o mare dezvoltare hoslovac, succesele remarcabile pe care 
la Pekin. Orașul numără acum peste Ie-a repurtat au arătat încă c dată 
4900 de secții sportive în care acti- marele progres înregistrat de mișca- 
vează aproape 50.000 de tineri și ti- rea șahistă din Republica Cehoslovacă.

Acolo,

nere. Cele mai populare sporturi prin
tre oamenii muncii din Pekin sînt fot
balul, baschetul, tenisul de masă, ci
clismul, înotul, halterele și patinajul. 
Acum, în întreprinderile și instituțiile- 
orașului se fac ultimele pregătiri îna
intea începerii interesantelor întreceri 
ale Spartachiadei.

PATRU TURNEE — PATRU 
VICTORII

După cum anunță agenția telegra
fică cehoslovacă, la Praga s-a întors 
— după o absență de cîteva luni — 
marele maestru internațional de șah 
Ludek Pachman, care fusese într-un 
turneu în America de Sud.
Pachman a luat parte la trei mari turnee 
internaționale — Mar del Plata, Santia
go și Lima— ocupînd în toate primul 
loc. După aceea, campionul cehoslovac a 
jucat într-un mic turneu internațional 
la Cordoba (10 participant) clasîn- 
du-se, de asemenea, primul, La 
întoarcere Pachman s-a oprit în 
Brazilia, susținînd mai multe simul
tane. La Rio de Janeiro el a întilnit 30 
de adversari, cîștigînd 25 partide și 
remizînd pe celelalte. In al doilea si
multan, la care au luat parte cei mai 
tari jucători din capitala Braziliei, 
Pachman a reușit din 33 de întîlniri 
24 victorii și 5 remize.

Lungul voiaj al marelui maestru ce

clocotit de ură împotriva călăilor fi ii 
trădătorilor de patrie care i-au tortu
rat bestial, curmindu-le viata ?

Zadarnice au fost însă actele tică
loase ale călăilor fasciști și ale trădă
torilor de patrie. Fiara fascistă a fost 
zdrobită in bîrtogul ei, iar trădătorii 
și călăii ori cit și ori unde s-ar as
cunde ei, nu pot rămine pină la urmă 
nedescoperiți și nepedepsiți cu asprime. 
De aceea, simțim o mare satisfacție la 
vestea apărută in „Komsomolskaia 
Pravda" pe care o reproducem mai 
jos, privind noi amănunte in legătură 
cu procesul unuia dintre cei care i-au 
trădat pe neînfricata comsomolișii, cri
minalul care a torturai și a schingiuit 
pe membrii „Tinerei gărzi''.

★

Turneul de tenis 
de la Wimbledon

IN TURUL TREI al probei de 
simplu din cadrul concursului interna
țional de tenis de la Wimbledon, ju
cătorul indian Ramanthan Krishnan 
l-a învins cu 6—2, 6—2, 6—3 pe 
australianul Phillips Moore. In proba 
feminină sportiva cehoslovacă Puza- 
jova a dispus eu 9—7, 6—2 de Hei 
lyer (Australia). Alte rezultate : băr
bați : Mc Kay (S.U.A.) — Skonceki 
(R. P. Polonă) 3—1, Olmedo (Peru) 
— Mandeks'tam (Africa de Sud) 3—0, 
Hewitt (Australia) — Douglas 
(S.U.A.) 3—1 ; femei: Ann Haydon 
(Anglia) — Joung (Anglia) 2—0. In 
primul tur al probei de dublu bărbați 
perechea Leyus—Lihaciov (U.țț.S.S.) 
a eliminat cu 4—6, 7—5, 6—3, 6—3 
pe Candy (Australia) — Baranovik 
(R. F. Germană). Cuplul Ayala (Chi
le) — Krishnan (India) a învins cu 
6—3, 6—2, 6—2 pe Molinari—Grinda 6—3, 6—2, 6—2 pe 
(Franța).

In tu al patru al 
Olmedo (Peru) l-a 
3—6, 6—4, 7—5 pe

probei de simplu 
întrecut cu 6—4, 
Krishnan (India).
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Să fie oprit procesul intentat eroului grec,
Manolis Glezos !

Vestea că la Atena se pregătește în aceste zile — de către un tri
bunal militar — un nou atentat la viața și libertatea neînfricatului patriot 
grec, Manolis Glezos și a tovarășilor lui de luptă, m-a 
fund. Eroul care a înfruntat cu ani în urmă primejdia de 
gînd de pe Acropole drapelul cu zvastica, omul care și-a 
scump ideal din lupta pentru libertatea și independența 
este acuzat astăzi în propria-; țară de „spionaj". Acuzația 
nolis Glezos și celorlalți patrioți greci este desigur neîntemeiată și -în 
același timp jignitoare la adresa celor mai buni fii ai poporului grec. 
Ea nu va reuși să umbrească cîtuși de puțin figura luminoasă a vajni

cului luptător pentru libertate și democrație, ci, dimpotrivă, face ca toți 
oamenii cinstiți din lumea întreagă să-și unească cu și mai multă tărie 
glasul pentru a cere eliberarea lui Manolis Glezos.

Ca unul din sportivii patriei noastre care am concurat pe terenurile 
de sport din Grecia, unde am cunoscut și m-am împrietenit cu mulți 
sportivi greci, cer să se pună capăt odioasei înscenări și amenințări la 
viața lui Manolis Glezos și a tovarășilor lui. In amintirea frumoaselor 
întreceri sportive la care am luat parte împreună, adresez pe această 
cale un apel fierbinte sportivilor greci de a cere și ei autorităților din 
Atena anularea procesului și eliberarea din închisori a lui Manolis Gle
zos și a celorlalți patrioți greci.

CONSTANTIN GRECESCU 
maestru al sportului la atletism

indignat pro- 
moarte, smul- 
făcut cel mai 
poporului său 
adusă lui Ma-

Mîine la Falun

Echipele de tineret ale Suediei și R. P. Romine 
se intilnesc pentru a doua oară

Al doilea meci internațional al fot- deplasarea: Uțu (portar), Mureșan și 
balului nostru în acest an are loc Nedelcu (fundași), Petru Emil (mijlo- 
mîine la Falun în Suedia. Cum se știe, 
se întîlnesc echipele reprezentative de 
tineret ale Suediei și R. P. Romîne, 
în revanșa partidei disputată în 1957 
la București și terminată la egalitate 
(0—0). De data aceasta — jucînd în 
deplasare și înfruntînd un adversar ale 
cărui posibilități nu ne sînt cunoscute 
dedt prin prizma primei echipe națio
nale suedeze — reprezentativa noas
tră de tineret are o misiune grea.

— „Nu cunosc valoarea adversaru
lui — ne spunea joi dimineață, la ple
care, antrenorul echipei. Constantin 
Teașcă. Ținînd seamă însă, de compor
tarea și valoarea demonstrată de fot
balul suedez la campionatul mondial 
din 1958, unde Suedia s-a clasat a 
doua, trebuie să conchid că și tinerii 
jucători suedezi sînt de valoare și că, 
în consecință, meciul nostru de la Fa
lun va fi foarte greu pentru noi. Am 
însă, încredere în tînăra noastră echi
pă și în calitățile îndelung 
ale jucătorilor săi".

Reprezentativa de tineret 
va alinia mîine următoarea 
Todor-Greavu, Motroc, Cojocaru-Fronea, 
Tabarcea-lvansuc, Mateianu, Dridea, 
Ene II, Ciripoi. Ca rezerve au făcut

caș), Varga și Crăiniceanu (înaintași).

verificate

a R.P.R. 
formație :

0 săptămînă 
de fotbal international

De duminică în țara noastră vor avea 
loc numeroase meciuri internaționale de 
fotbal. In decurs de 8 zile (28 iunie— 
5 iulie) se vor disputa nu mai puțin 
de șapte partide :

28 iunie
Constanța: Farul Constanța — Ales

sandria (Italia);
Ploești : Petrolul Ploești — ' 

Istanbul ;
2 iulie
Orașul Stalin : Dinamo Bacău 

Gwardia Varșovia ;
București : Dinamo București 

Vefa Istanbul ;
5 iulie
București : Selecționata de tineret 

R.P.R. — Selecționata R. P. Chineze;
Bacău: Dinamo Bacău — Gwardia 

Varșovia ;
Constanța : Farul Constanța — Vefa 

Istanbul ;

Vefa

// z /
I

Faza de zonă
a campionatelor republicane individuale de ho)

• Surprize la Craiova, Cluj și Constanța • Rezultatele reuniunilor de miercuri și joi 
LA CRAIOVA

tri-la
primei 
stadio-

• PRIMA ETAPA a turului ciclist 
al Franței, desfășurată pe traseul 
Moulhouse — Metz (238 km) a fost 
cîștigată de Andre Darigade (Franța) 
în 5:33,45 (medie orară 42,786 km). 
In același timp cu învingătorul au so
sit De Groot (Olanda), Meneghini 
(Franța), Baffi (Italia). Hovenaers 
(Belgia).
• AZI SE DISPUTA la Moscova 

primul meci al preliminariilor turneu
lui olimpic de fotbal între selecțio
natele U.R.S.S. și R. P. Bulgaria. 
Echipa U.R.S.S. va alinia probabil 
următoarea formație : Razinski — Sol
datov, Ermolaev, Bagrici — Sokolov, 
Zâvidonov — Metreveli, Cislenko, 
Kaloev, Meshi, Batanov. Formația 
Bulgariei este în linii generale aceea 
care a evoluat în ultimele partide in
ternaționale.

e MIINE, LA PORTO, echipa R. D. 
Germane întîlnește formația Portuga
liei, în cadrul „Cupei Europei" la 
fotbal, iar în meci amical fotbaliștii 
maghiari vor juca în compania echi
pei Suediei.

ORAIOVA (prin telefon de 
mlisul nostru). — In cadrul 
reuniuni desfășurată pe 
nul Locomotiva, s-au înregistrat 
cîteva surprize. Astfel, au fost elimi
nați pugiliștii Șt. Mihăilescu (Din. 
Buc.), Dinu Eugen (Met. M.l.G. Buc.) 
și Iosif Demeter (Spartac Buc.), con
siderați favoriți. Iată rezultatele: 
muscă: E. Moldoveanu (C.S.M. Re
șița) b.p. Șt. Mihăilescu (Din. Buc.) ; 
cocoș: G. Calenciuc (Iași) b.p. V. 
Teodorescu (Rapid Cluj); pană: N. 
Urlățeanu (Din. Buc.) b.p. C. Bohor 
(Din. Dr. Stalin), A. Drăgan (C.S.A. 
Or. Stalin) b.p. Dinu Eugen (Met. 
M.l.G. Buc.), Florea Ilie (Șc. sp. tin. 
C-lung Mușcel) b.p. D. Dumitrescu 
(Met M.l.G. Buc.), Emil Cismaș 
(C.C.A.) b.p. C. Popa (Din. Buc.) ; 
semiușoară: M. Albu (Voința Ploești) 
b.p. M. Pînzaru (C.S.M. Galați) ; 
ușoară: S. Bogoi (C.S.M. Galați) b p. 
Iosif Demeter (Spartac Buc.) ; senai- 
mijlocie: C. Stoian (Dinamo Buc.) 
b.p. C. Kiss (Voința Ploești) ; mijlo
cie ușoară: I. Botezan (C.F.R. Cluj) 
b.p. I. Corfiatis (Progresul Brăila) ; 
S. Neacșu (C.C.A.) b.p. C. Moreanu 
(G.A.S. Mogoșoaia) ; mijlocie: P. 
Deca (Dinamo Craiova) b.p. I. Mo- 
nea (Dinamo București), ' ’ ’
(C.S.M. Galați) b.p. C. 
(St. Roșu Or. Stalin).

Joi, a doua reuniune 
dispute spectaculoase și dîrze. Nici de 
data aceasta nu au lipsit surprizele. 
Stroe Trifan (Metalul Cîmpina) a 
pierdut în fața tînărului C. Stoian 
(Dinamo Buc.), care a făcut o par
tidă excelentă. Fără a se întrebuința 
prea serios, M. Dobrescu a întrecut 
detașat la puncte pe Al. Bariciu (Cet. 
Bucur). O notă bună pentru dîrzenia 
cu care și-a apărat șansele boxerul de 
la Cetatea Bucur. Ilie Dragnea (Dina
mo Buc.) a învins Ia puncte pe craio- 
veanul C. Bîlă (Dinamo Craiova). 
Tînărul R. Davidovici (Spartac Buc.), 
deși avea un adversar într-o formă 
excelentă (Andrei Olteanu — Metalul 
M.l.G.), s-a comportat foarte bine, 
răspunzând cu regularitate la „pistoa
nele" de stingă, cu directe la față și 
stomac. Boxerul metalurgist a cîști
gat pe merit la puncte. O rezistență 
neașteptat de dîrză a opus O Baciu 
(Voința Cluj) experimentatului D Do
ne (Met. M.l.G.). Victoria a revenit 
lui Done, care a terminat întîlnirea 
în forță. A. Roznovski (Constructorul 
Buc.) I-a obligat pe O. Mărăcineanu 
(Dinamo Craiova) să se întrebuințeze 
serios pentru a 
puncte. In sfîrșit, 
rea foarte bună 
(Metalul M.l.G.) 
Neacșu (C.C.A.).
cucerit victoria la puncte. Alte rezul
tate : muscă: E. Moldoveanu (C.S.M. 
Reșița) b.p. Gh. Gihiță (C.F.R.-I.C.I.); 
cocoș: C. Calenciuc (C.S.M. Iași) b.p. 
M. Ghencea (Marina C-ța) ; pană : M. 
Urlățeanu (Dinamo Buc.) b.p. A. Dră
gan (C.S.A. Or. Stalin) ; semiușoară :

M. Albu (Voința Ploești) b.p. V. 
Spulber (©st. Bucur) ; ușoară: S. Bo
goi (C.S.M. Galați) b.p. I. Marcu 
(Șc. sp. tineret C-lung Muscel) ; m>ij- 
locie ușoară: N. Coama (Voința C-ța)

I. Botezan (C.F.R. Cluj)

R. CALARAȘANU

b.p.

LA ORAȘUL STALIN

Ber-Astăzi și mîine vor avea loc la 
lin și Senftenberg (R.D. Germană) 
concursuri internaționale de gimnas
tică la care participă sportivi și spor
tive din R. D. Germană, R. P. Romî- 
nă și Franța.

Țara noastră este reprezentată de 
gimnastele Elena Teodorescu, Sonia 
lovan, Ileana Petroșanu, Emilia Liță, 
Elena Dobrovolschi, Uta Poreceanu și 
de gimnaștii Gheorghe Tohăneanu, 
Gheorghe Stanciu și Cezar Cernușca. 
Fetele vor concura atît la individual 
cît și pe echipe, iar băieții numai la 
individual.

A. Cristea 
Peterman

a prilejuit

obține decizia la 
subliniem comporta- 
a tînărului 1. Low 
în fața lui Șerbu

Boxerul militar a

ORAȘUL STALIN (prin telefon). 
Intîlnirile de joi au fost foarte disputate, 
nivelul tehnic fiind mulțumitor. In 
mod deosebit au plăcut mecurile N. 
Mîndreanu—O. Eremia, P. Văleanca— 
FI. Onîsei și Gh. Dumitrescu—Oanță 
Mihai, în care primii au cîștigat ia 
puncte. O partidă frumoasă a furni
zat I. Marin și N. Linca, acesta dm 
urmă cîștigînd în bună parte datorită 
experienței sale. Rezultatele tehnice: 
muscă : N. Puiu (C.S.M. Reșița) b.p. 
M. Cristea (Met. Buc.), C. Turcu 
(Dunărea Brăila) b.p. M. Mihali (Spar
tac Buc.) ; cocoș: N. Mîndreanu 
(C.C.A.) b.p. O. Eremia (Cet. Bucur), 
P. Pavel (C.S.M. Galați) b. prin des
calificare rep. a III-aGh. Răileanu 
(Voința Ploești) ; pană : Gh. Dumitre
scu (Dinamo Buc.) b.p. M. Goanță 
(Gr. Roșie), A. Farcaș (Dinamo Craio
va) b.p. Șt. Văcaru (Marina C-ța) ; 
semiușoară: P. Văleanca (C.S.A. Ba
cău) b.p. FI. Onisei (Gr. Roșie), V. 
Czegeli (C.C.A.) b.p. 1. Toth (Dinamo 
O. Stallin) ; ușoară : C. Dumitrescu 
(Dinamo Buc.) b.p. M. Mirea (Gr. 
Roșie), Gh. Dumitru (Met. M.l.G.) 
b.p. V. Carvațki (St. Roșu Or. Stalin); 
semimjjlocie: Șt. Bejan (C.C.A.) b.p. 
D. Bălăci (Semănătoarea), 
(Dinamo “ 
Bucur) ; 
(Șc. sp. 
(Constr. 
Buc.) b.

N. Linca 
Buc.) b.p. I. Marin (Cet. 

mijlocie ușoară : I. Pițigoi 
elevi C-lung) b.p. Gh. Deac 
Cluj), M. Balaș (Dinamo 
k.o. rep. I pe Cazacu (Jiul 

Craiova) ; mijlocie : N. Negrea (C.S.A. 
Sibiu) b.p. V. Vîlvari (Marina C-ța), 
D. Gheorghiu (Dinamo Buc.) b.p. Gh. 
Nicolae (Voința Buc.).

C. GRUIA, coresp.

LA CLUJ

CLUJ (prin telefon). — Sala Arma
tei din Cluj s-a dovedit neîncăpătoare 
pentru numeroșii amatori ai spectaco
lelor pugilistice, veniți să asiste la 
prima gală din cadrul „zonei" Cluj. 
Iată rezultatele din prima zi : muscă : 
A. Nuri (Voința C-ța) b.p. I. Avram 
(Dinamo Or. Stalin) ; cocoș: D. Ră
gălie (Marina C-ța) b. prin dese. rep. 
Hl-a V. Filiuță (C.S.M. Galați), C. 
Toma (Dinamo Buc.) b.p. N. FiiligeiA 
nu (Dinamo Craiova), A. Morăruș 
(Gr. Roșie Buc.) b.p. G. Popa (St. 
Roșu Or. Stalin); pană: I. Boceanu 
(Gr. Roșie) b.p. 1. Iriza (C.S.A. 
Craiova), Șt. Aurică (Marina C-ța) 
b.p. Gh. Lache (Voința Buc.), C. Vă
duva (Jiul Craiova) b. k.o. rep. 1 
Teodor Lucian (Met. Buc.); semiușoa
ră : M. Trancă (Dinamo Buc.) b.p. N. 
Lupu (St. Roșu Or. Stalin), V. lone- 
scu (Dinamo Craiova) b.p. P. Vizitiu 
(Voința Buc.), M. Godeantt (Dinamo 
Craiova) b.p. C. Calciu (Spartac

Campionatele individuale de tir ale Capitalei
M. Ferecatu a realizat doua noi recorduri republicane de juniori

Joi și vineri, la poligonul Tunari, 
au continuat întrecerile de tir din ca
drul campionatelor individuale ale Ca
pitalei, Ieri, în proba de armă liberă 
calibru redus 3x30 focuri juniori, care 
s-a desfășurat în afara campionatului, 
tînărul Marin Ferecatu (Grivița Ro
șie) a realizat două noi recorduri 
R.P.R. (juniori) la poziția în genunchi 
și pe trei poziții, obținînd 292 p. 
(vechiul record 289 p) și respectiv 855 
p. (vechiul record 850 p). Performanța 
este deosebit de valoroasă, cu șase 
puncte peste recordul mondial de ju
niori. Dintre celelalte rezultate remar
căm pe cel al Marietei Liber la trei 
poziții 842 p. (cea mai bună perfor
manță la senioare din acest an), pe 
cel al lui 1. Dumitrescu la talere și 
Ștefan Petrescu în manșa I la pis
tol viteză. Junioara Cleopatra Alexan
dru, de asemenea, a avut o compor
tare meritorie, realizînd 292 p. la po
ziția culcat.

Iată rezultatele : TALERE ARUNCA
TE DIN ȘANȚ, manșa a II-a : 1. I. Du
mitrescu (Rec.) 96 t.; 2. Gh. Florescu 
(C.C.A.) 94 t. Clasament (200 tale
re) : 1. [. Dumitrescu 194 t. ; campion

al Capitalei; 2. Gh. Florescu 188 t. 
ARMA LIBERA CALIBRU MARE 
3x40 FOCURI SENIORI, POZIȚIA 
CULCAT: 1. Constantin Antonescu 
(Spartac) 388 p. campion al Capitalei; 
2. V. Enea (C.C.A.) 387 p. Pozițip în 
genunchi: 1. I .Văcaru (Din.) 373 p. 
campion al Capitale! ; 2. N. Cojocarii 
(Iași) 370 p. Poziția în picioare: 1. 

■C. Antonescu 357 p. campion al Capi
talei ; 2. V. Enea 351 p. Clasament pe 
trei poziții: 1. C. Antonescu 1111 p. 
campion 
1106 p. 
REDUS 
OARE, 
cat: 1.
tul pionierilor) 285 p. campioană a Ca
pitalei ; 2. Vasilica Răceanu (Voința) 
285 p Poziția în genunchi: 1. Doina 
Iordache (Met.) 264 p campioană a 
Capitalei; 2. Rodica Hurdubețiu (Ști
ința) 263 p. Poziția în picioare: 1. 
Lidia Lazăr (Cet. Buc.) 226 p. cam
pioană a Capitalei; 2. R. Hurdubețiu 
219 p. Clasament pe trei poziții : 1. R. 
Hurdubețiu 761 p. campioană a Capi
talei ; 2. Lidia Lazăr 747 p. SENIOA
RE GRUPA A poziția eufeat: 1. Ro
dica Dumitrescu (Gr. Roșie) 293 p. 
campioană a Capitalei; 2. Ana Goreti

al Capitalei ;
ARMA -----

3x30 
GRUPA 

M.

2. V. Ene a 
LIBERA CALIBRU 
FOCURI,

B poziția 
Esabaloglu

SENI- 
cul- 

(Pala-

(Spn-tac) 293 p. Poziția în genunchi: 
1. Marieta Liber (Metalul) 281 p. 
campioană a Capitalei; 2. Tereza
Quintus (C.F.R. Arad) 279 p. Poziția 
în picioare: 1. Marieta Liber 269 p. 
campioană a Capitalei ; 2. Maria Otz 
(Spartac) 266 p. Clasament pe trei po
ziții : 1. Marieta Liber 842 p. cam
pioană a Capitalei ; 2. Tereza Quintus 
833 p. PISTOL VITEZA, MANȘA I, 
GRUPA A: 1. Ștefan Petrescu (Met.)
293 p; 2. Gh. Lichiardopol (Sănăt.) 
290 p. GRUPA B : 1. Paul Goreti 
(Voința) 279 p. ; 2. G. Teodorescti 
(Met.) 271 p. ARMA LIBERĂ CALI
BRU REDUS 3x30 FOCURI JUNIORI 
(în afara campionatului Capitalei) po
ziția culcat: 1. M. Ferecatu (Gr. Ro
șie) 295 p. ; 2. M. Rusescu (Din.)
294 p. Poziția în genunchi : 1. M. FE-
RECATU 292 p. NOU RECORD 
R.P.R. DE JUNIORI (vechiul record 
289 p.) ; 2. Gh. Paltenie (C.F.R. Cluj) 
281 p. Poziția în picioare: 1. M. Fe
recatu 268 . ~ ~
Clasament pe trei poziții : 1. M. FE
RECATU — ..........—
R.P.R. DE
850 p.) ; 2. M. Rusescu 833 p.

p. ; 2. M. Rusescu 264 p.

292 p. NOU RECORD
JUNIORI (vechiul record

V. GORUN

Buc.) ; semimijlocie; P. Dobre (Di 
narea Brăila) b. k.o. re>p. a II-a 1 
Neagu (Șc. sportivă U.O.F.S. Coi 
stanța), I. Gheorghe (G.A.S. Mogi 
șoaia) b.p. I. Pătran (Energia Cîn 
pina), I. Ai'lenii (Dinamo Or. Stalin 
b.p. M. Rînjeu (Unirea TimC).

Cei peste 2000 spectatori prezen 
joi în sala Armatei din Cluj, au fo: 
dezamăgiți de meciurile slabe și cor 
fuze. Iată rezultatele tehnice; 
I. Toma (Voința Buc.) b.p. Șt. Coi 
tescu (Șc. sp. tineret Cluj), V. Vintk 
(Dinamo Craiova) b.p. A. Nuri (Voir 
ța C-ța) ; cocoș: C. Toma (Dinam 
Buc.) b.p. D. Răgălie (Marina C-ța) 
pană: I. Boceanu (Gr. Roșie) b.ț 
Șt. Aurică (Marina C-ța); semiușoars 
M. Trancă (Dinamo Buc.) b.p. V. Ic 
nescu (Dinamo Craiova) ; ușoară 
Fr. Pazmani (Dinamo Buc.) b.p. fi 
Nagy (Voința Buc.), I. Rodicenc 
(C.S.M. Galați) b.p. V. Sășanu (D 
namo Or. Stalin); semimijlocie: F 
Dobre (Dunărea Brăila) b. k.o. rep. 
Al. Eftimiu (Voința Buc.), I. Gheor 
ghe (G.A.S. Mogoșoaia) b.p. I. Aileni 
(Dinamo Or. Stalin) ; mijlocie ușoari 
C. Iordache (Dinamo Craiova) b. k.c 
rep. I Gh. Petrie (Dinamo Oradea) 
Gh. Buzatu (Dinamo Craiova) b.ț 
Șt. Itoafă (Farul C-ța); mijlocie: V 
Tiță (C.C.A.) b.p. dh. Simion (Mei 
Buc.) ; 
Galați) 
Bucur).

muscă

Șt. Comănescu (Cet

V.

LA

CACOVEANU, coresp.

CONSTANȚA

CONSTANȚA (prin telefon). - 
Peste 2000 spectatori au asistat la pri 
ma reuniune de box. Surpriza ace-te 
gale a constituit-o victoria I k.o 
în repriza a 3-a, obținută de u Spul
ber (Școala sportivă lași) în fața Iu 
O. Zilberman (Știința Buc.), lată re
zultatele: muscă: A. Săraru (St. Ro
șu Or. Stalin) b.p. L. Fereșteant 
(C.S.A. Cluj) ; cocoș : I. Turcu (Dună
rea Brăila) b.p. A. Ciucă (Cet 
Bucur), V. Șchiopu (C.C.A.) b.p. M, 
Marinescu (Dinamo Craiova) ; pană 
Petre Zăinescti (Energia Cîmpina) b.p
D. Fieraru (Spartac Buc.), C. Gheor
ghiu (Dinamo Buc.) b.p. N. Popa 
(C. S. Galați), M. Miclăuș (Voința 
Cluj) b.p. G. Octavian (C.C.A.), Z. 
Motea (Știința Craiova) b.p. V. Stoia- 
novici (C.S.M. Reșița) ; semiușoară : 
C. Preda (Marina C-ța) b.p. D. Bo
iangiu (C.S.M. Galați). I. Nicola? (Di
namo Craiova) b.p. P. Rînje-a (Voința 
Ploești) ; ușoară : Șt. Comaroni (C. 
S. A. Cluj) b.p. Gh. Tănase (Gr. Ro
șie Buc.), C. Gherasim (Voința Buc.) 
b. k.o. rep. a 1 I-a I. Pîrvu (Știința 
Craiova) ; semimijlocie : A. Gănescil 
(Dinamo Buc.) b.p. N. Niță (Spartac 
Buc.), Gh. Ereml'a (C.S.M. lăți) 
b.p. M. Voăcu (C.S. Oradea), l. spul
ber (Șc. snortivă laș ) b. k.o. rep. a 
Ill-a O. Zilberman (Știința Buc.) ; 
mijlocie ușoară : D. Rizea (Met B-uc.) 
b.p. A. Barteș (Met. Tîrgovișt-?).

In 
trat 
că: 
b. p. 
râru 
Iliescu (Iași) ; cocoș : 
(Dunărea Brăila) b.p. V. 
(C.C.A.), Șt. “ ‘ ‘
Buc.) b.p. I. 
pană: ~ .
b.p. P. Zăinescu (Energia Cîmpina), 
M. Miclăuș (Voința Cluj) b.p. Z. Mo
tea (Știința Craiova) ; semiușoară : C. 
Preda (Marina C-ța) b.p. I. Nicolae 
(Dinamo Craiova), I. Mihalic (Dina
mo Buc.) b. abandon rep. I Șt. Bog
dan (Met. Buc.) : semimijlocie : Gh. 
Ereiriia (C.S.M. Galați) b.p. A. Gă
nescu (Dinamo Buc.), M. Stoian 
(Știința Buc.) b. abandon rep. a ll-a
E. Spulber (Șc. sp. Iași). N. Stoenescu 
(Marina C-ța) b.p. V. Bogoi (C.S.M. 
Galați), D. Rizea (Met. Buc.) b.p. I. 
Vasilov (Voința Buc.) ; mijlocie: Z. 
Ciocîrlan (C.S.A. Oradea) b.p. V. Vlă- 
descu (C.F.R. Ploești), M. Nicolau 
(Energia Cîmpina) b. abandon rep. I 
Șt. Mascovescu (C.S.M. Reșița).

V. SUCIU, coresp.

cealaltă reuniune s-au îiiregs- 
următ oarei?
L. Aițnbruș
N. Eremia

(St. Roșu Or. Stalin)
(Iași) ; cocoș : I.

mus-
E uc ) 

A. Să- 
b.p. E.

Turcu 
Șchiop u 

Dumitrache (Spartac 
Stoica (Cet. Bucur) ; 

C. Gheorghiu (Dlănamo Buc.)

rezultate : 
(Dinamo 

(C.C.A.),

Aii sosit 
voleibaliștii chinezi
Bucureștiul găzduiește de ieri pe 

voleibaliștii chinezi participanți 
turneul internațional de volei 
începe miercuri în Capitală.

Echipele oaspe sînt alcătuite drn 
cei mai buni jucători și jucătoare de 
volei din Pekin, Șanghai, Ciunking, 
LIhan, Șenian și Kuantung.

Ia
care
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