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Succesele popicarului Nicolae Vasilat
Am părăsit arena C.F.R. din Orașul 

Stalin noaptea tîrziu. Amîndoi eram 
mulțumiți. Eu pentru că asistasem la 
o partidă frumoasă, iar tovarășul meu 
de drum pentru că echipa sa — în 
care el fusese ultimul schimb — de
butase victorioasă în turneul final al 
campionatului republican de popice. 
La un moment dat, în fața unei 
fabrici de unde răzbatea zgomo
tul mașinilor, însoțitorul 
prește.

— In aceste zile și la 
cește cu mai mult avînt. 
întîmpinarea celei de a 15-a aniversări 
a eliberării patriei noastre să obținem 
rezultate cît mai însemnate.

Și popicarul Nicolae Vasilat a în
ceput să-mi povestească despre între
cerea pornită în cinstea zilei de 23 
August de muncitorii fabricii de zahăr 
din Roman, despre începutul muncii 
lui în această fabrică.

...își amintește și acum de ziua 
aceea de la mijlocul anului 1945, 
cînd a intrat pe poarta fabricii de 
zahăr din Roman. Se angaja ca mun
citor. De atunci au trecut 14 ani. 
Acum Nicolae Vasilat este fruntaș în 
muncă, este vestit și ca inovator.

...Era în anul 1949. Intr-o bună zi 
maistrul Gheorghe Mereț de la secția 
curelărie venind la atelierul de între
ținere, se adresă șefului secției Ion 
Tomescu: „Nu știu ce să mă mai fac. 
Agrafele acestea, pe care le cumpărăm 
cu bani grei din străinătate, nu mai 
fac două parale la intensitatea ritmu
lui nostru de producție. Trebuie să fa
cem ceva, că altfel na mai merge".

Nicolae Vasilat a ascultat cu luare 
aminte discuția dintre cei doi maiștri. 
Cînd a plecat spre casă a luat o piesă

moment dat, în fața 
de unde răzbatea

meu

noi se 
Vrem

se o-

mun
ca în

pe care a studiat-o mai multe zile și 
într-o dimineață s-a prezentat la șeful 
secției cu o matriță specială. „AfeșZere, 
să încercăm să confecționăm niște a- 
grafe după matrița asta. Poate o ieși 
ceva". Și agrafele executate de Vasilat 
au fost cu mult mai bune decît cele 
care înainte erau importate.

De numele lui Vasilat sînt legate 
și alte îmbunătățiri aduse procesului de 
producție. Printre acestea amintim doar 
de stivuitorul proiectat cu tovarășul 
său de muncă Simion Staicu, deputat 
în Marea Adunare Națională. Pentru 
meritele sale, Nicolae Vasilat a fost 
numit șeful secției mecanice. El a fost 
decorat la 23 August 1953 cu „Medalia 
Muncii" iar anul trecut a primit, în 
cinstea lui 1 Mai, steaua fruntașilor în 
producție oferită 
Sindicatelor.

— Cum veți
— In primul

că în ultima vreme m-am dedicat unei 
activități care mă pasionează foarte 
mult: mă străduiesc să introduc în tai
nele meseriei pe elevii școlii noastre 
profesionale care-și fac practica în ate
lierul meu. Sînt băieți sîrguincioși, vor 
ieși din ei buni meseriași. Dar e ca
zul să fac și altă mărturisire: și eu 
învăț! Acum, la 40 de ani, mă pregă
tesc pentru un apropiat examen; vreau 
să obțin diploma de maistru.

...Ne-am luat rămas 
să ne vedem a doua 
arena C.F.R. la meciul 
de popice Unirea F. 
C. S. Oradea, în care 
avea să fie, din nou, 
sale...

Știrile țilei
CICLISM

M. Ferecatu, surprins de obiectivul aparatului nostru într-o clipă de răgaz în

Disputat în cadrul turneului f'nal de baraj pentru desemnarea campioanei
” la volei juniori, meciul dintre echipele Tînărul dinamov’st și Școa-

organizat duminică d'mineața 
pe Stadionul Tineretului. învingător a 

activitatea competițională. E drept, campionatele orâ- 
s-au închei ot. Dor continuă barajele pentru promo- 

joc de baraj disputat duminică între eclvpele 
formației T.A.P.L. intervine la un atac al

_'_.i II București au 
B, |n dauna formației C. S.

“ să-și de-

Fotografii de : T. Roibu, M. Rahoveanu și H. Nandi

1. ...
lOncursul de duminică.

2. •
irașului București, la VOiei |uniori, nim-iui unmo cwnpcio iiiimiwi UIIIUIIIVVI 
fl sportiva de elevi București a revenit primei formații cu scorul de 3-1.

3. Start în cursa de 1.500 m. în cadrul concursului c * ‘
le comisia de atletism a regunii București 
eșit tunarul Silviu Chiran din G’urgiu.

4. Fotbaliștii își continuă
fenești, ra’onale și regionale-----  ---------- ---- . —........__ ....... ,----------------  . -
?area la categorii superioare. Un astfel de baraj se dispută în orașul București. 
Fotografia reprezintă o fază din.tr-un i-- * *~f~~ '~*“T *“
Aiimentara T.V. și T.A.P.L. Portarul formației T.A.P.L. intervine la un 
înaintașilor Alimentarei.

5. Tinerii jucători de polo aii echipei Școala sportivă de elevi
ITBpurtat prima lor victorie în campionatul categoriei B,
Mar na Constanța. In fotografia noastră un jucător bucureșfean încearcă 
posedeze de balon adversarul.

de Consiliul Central al

• Trei rutieri romtni participă 
la concursurile de la Magde
burg (R. D. Germană)

Răspunzind unei invitații oficiale,
• cicliștii Ion Stoica, V. Cohanciuc și 

‘ >N. Pelcaru (Clubul sportiv Voința) au 
plecat duminică seara spre Magde- 

‘ ,burg. Sportivii noștri vor participa la 
concursurile organizate în acest oraș 
in zilele de 3 și 5 iulie.

• Motor Jena evoluează in (ara

echipă alcătuită din jucători ti- 
evidențiați în ultimul timp.
fel de valoros apare și tur- 

feminin: este prezentă reprezen-
COMPETIȚIE DE VALOARE 

MONDIALA

POPICE

, șui ui Moscova figurează mulți jucă- 
‘ 'tori din formația Uniunii Sovietice.

sărbători 23 August? 
rînd aș vrea să spun

noastră

Echipa de popice Motor lena din 
R.D. Germană sosește astă seară în 
țara noastră, unde va întreprinde un 
turneu de trei meciuri in compania u- 
nor formații din Tg. Mureș, Ploeșfi și

i Giurgiu. IR.

urmînd 
nou pe 
echipele

bun 
zi din 
dintre 
Z. Roman —

Nicolae Vasilat 
sufletul echipei

IOANIȚESCU '

Mîine începe turneul internațional 
de volei din Capitală

Sezonul marilor întreceri internațio
nale de volei a fost inaugurat anul 
acesta în țara noastră o data cu tur
neul „Cupei Dinamo", care a avut 
doo în luna mai. El va îi continuat 
cu competiția internațională organizată 
în cinstea celei de a 15-a aniversări 
a eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist. Turneul începe mîi
ne pe terenurile de volei de la pa
tinoarul artificial „23 August” și se 
va încheia în seara zilei de 7 iulie.

Este suficient să arătăm care sînt 
echipele participante la turneul mas
culin ca și la cel feminin, ca să ne 
dăm seama că amatorii de volei din 
Capitală vor avea posibilitatea să a- 
siste la o competiție de valoare mon
dială.

La întrecerea echipelor masculine 
va fi prezentă formația R. Cehoslovace, 
eîștigătoarea campionatului mondial 
disputat în 1956 'la Paris și a cam
pionatului european disputat anul tre
cut la Praga. Prima formație a R. P. 
Romîne s-a clasat pe locul II atît la 
campionatele mondiale cît și la cele 
europene, iar în reprezentativa ora-

mația Cehoslovaciei cu 3—2) și VIII 
la cele mondiale. In sfîrșit sportivii 
din China populară au obținut la pri
ma lor ieșire internațională (campio
natele mondiale de la Paris) locul IX 
în lume.

La întrecerea masculină țara noa
stră va fi reprezentată și de o a 
doua 
neri,

La
neul
tativa orașului Moscova. Cu mici ex
cepții, formația poate fi considerată 
ca fiind echipa Uniunii Sovietice. Cîș- 
tigătoarele ultimelor ediții ale cam-

pionatului mondial și european al echi
pelor feminine vor primi replica re
prezentativelor R. Cehoslovace, R. P. 
Polone, R. P. Ungare, R. P. Chineze 
și R. P. Romîne, care au ocupat locuri 
fruntașe atît la campionatele mon- 

’diale de la Paris, cit și la cele eu
ropene de la Praga.

PREGĂTIRILE 
ECHIPELOR NOASTRE

Valoarea deosebită a competiției care 
începe mîine a făcut ca jucătorii și 
jucătoarele care vor alcătui cele trei

(Continuare în pag. a 8-a)

Litoralul se 
cu noi instalații

împodobește 
și baze sportive

! Reprezentativa masculină a R. P. Po- 
ț done a ocupat locul IV la campiona

tul mondial și locul VI la campio
natul european, în timp ce formația

1 'R. P. Ungare a ocupat locul V la 
campionatele europene (întrecînd for-

5trăbătuid stațiunile de pe litoral 
și admirînd minunatele construc
ții care se ridică in aceste locuri 

pentru zilele de odihnă ale oamenilor 
muncii, te impresionează plăcut nume
roasele instalații și baze sportive căro
ra li se pune temelia acum sau care 
sini terminate, împodobind țărmul mă
rii, Iubitorul de sport își manifestă pe 
bună dreptate satisfacția față de vi
ce sie noi daruri ce i se fac iar gazeta
rul sportiv are datoria să zăbovească 
lingă terenul cu zgu^ă, la chelul proas- 

unde vor ancora în curt nd micile

nave, pentru a face cunoscute noile 
posibilități de odihnă șZ călire fizică. 
Și cum în mediul marin „vioara în- 
tîia" sînt, bineînțeles, sporturile nou- 

tice, să începem cu...

PORTUL TOMIS, CEL MAI MARE 
CENTRU NAUTIC DE PE LITORAL

Lucrările au început din toamna a- 
nului trecut. Azi, dacă cobori in Con
stanța, spre piața Sfatului Popular 
străjuită de statuia lui Ovidiii sau mal 
jos către locul unde se află bustul ne
muritorului poet care a cintat frumuse
țea și dragostea — Eminescu — și pri
vești spre stingă, către mare, nu se 
poate să nu observi „conturul" noului 
port de iahting care va purta străve- 

, chiul nume al Tornisului. Dar in ce 
, constă acest port ? Cum va folosT el 
sporturilor nautice ? La întrebările a- 
cestea ne-a dat răspuns șeful șantie- 

' rulai, inginerul Georgescu: „Portul 
Tomis va avea o suprafață de cca 14 
hectare de... ape liniștite, închise, de 
țărm și două diguri. Unul în formă 
de T, din spre plaja Modern, există, 
dar trebuie consolidat și prelungit. Ce
lălalt care va închide cercul de ape 
este, după cum se vede, în plină con
strucție. El va avea 360 metri lungime. 
In prezent s-a construit mai mult de 
jumătate din miezul de piatră".

Am reținut citeva imagini din tim
pul construirii digului din spre larg.

NEAGOE MARDAN

(Continuare în pag. a 3al



Pe e a
Suc e v

'44444444444444-W4 tru neguțătorii de sport ci și un prilej de 
X semănare a învrăjbirii între romîni și
4 naționalitățile conlocuitoare. In citeva 
X cluburi reacționare se strînsese toată
4 scursura societății, progeniturile politi- 
X cienilor vremii. Pe terenul de sport a-
4 ceștia se dedau la acte huliganice. Ei 
Ț cereau ajutorul poliției pentru a aresta 
-- chiar în timpul meciului pe reprezen-

guri
prima oară pe o arenă sportivă. Prin 
munca entuziastă a tineretului 
construit 
iar prin 
tive au 
material
experiență a sportului sovietic, tine
retul nostru s-a avîntat în practicarea

s-au 
nenumărate baze sportive, 

grija statului unitățile spor- 
fost dotate cu echipament și 
sportiv. Invățînd din vasta

peste meleagurile Moldovei. - - 
urmele lor "

au trecut
lăsînd în urmă doar ruine. Pe 
știință pentru a reconstitui istoria aces-Veacuri, unite la număr, 

Vremea a năruit cetățile, 
pășesc astăzi oameni de 

tor ținuturi.
In partea de nord a Moldovei se află regiunea Suceava, vestită prin 

varietatea profilului său. Ochiul iubitorului de drumeție întilnește aici splen
dori de neasemuit ca acelea ale Mestecănișului și Cîmpulungului; așezări 
pitorești, cîmpii pline de rod. Prin părțile acestea, ca și în restul țârii, 
cu numai 15 ani în urmă toate bogățiile solului și subsolului erau în stă- 
pînirea unor boieri hrăpăreți. Oricîț și-ar fi rotit privirea Uapri, Ghica, 
Milescu ș. a. n-ar fi putut cuprinde pînă la hotare imensitatea moșiilor lor, 
al căror rod îl transformau toamna în aur sunător. Storcind pînă la 
ultima picătură vlaga moldovenilor, acești moșieri durau conace aidoma 

"castelelor feudale, iar din pragul lor, drept răsplată pentru munca da 
"robi, împărțeau țăranilor — prin intermediul vechililor— lovituri de ha- 
2, rapnic. „Apa care se scurge de veacuri pe Șiret, Moldova, Suceava și 
2" Jijia n-ar putea să-i spele niciodată de păcatele săvîrșite" — îmi spunea 

deunăzi un țăran de prin părțile Câmpulungului.
-- Pe focurile unde odinioară stăpîneau boierii se întind astăzi gospo-
4- dării agricole înfloritoare. Raioanele Săveni, Trușești, Botoșani, sînt com- 

plet cooperativizate, iar pe harta regiunii Suceava au apărut noi com- 
X binate forestiere (la Vatra Dornei și Fălticeni), s-au ridicat Uzinele 
T Textile Moldova Botoșani, Fabrica de in și cinepă Fălticeni, Combinatul 

de lactoză Vatra Dornei, s-a dezvoltat sectorul minier. Pădurile despuiate 
I de lacomii exploatatori sînt reamenajate. S-au creat pe aceste meleaguri 
X case de cultură, s-au construit terenuri de sport.
T Sub înțeleaptă conducere a partidului, regiunea Suceava, laolaltă cu 

celelalte regiuni ale Moldovei, se transformă astăzi văzînd cu ochii.
4 Oamenii harnici din această parte a țării răsplătesc încrederea și ajutorul 
4 partidului cu adevărate fapte de eroism în muncă. Ei scriu astăzi o nouă 
4- istorie, o istorie a înfloririi acestei minunate flori ce se cheamă : MOL- 
4 DOVA...

.. Va,4- yai Șs

Tinărul portar Iosif Sofian — membru al Clubului sportiv muncitoresc Ră
dăuți — cvoluînd intr-un meci internațional de hochei pe gheață 

desfășurat anul acesta
tuturor ramurilor sportive reușind să 
obțină prin muncă și conștiinciozitate 
rezultate de valoare pe terenul de 
sport și să se călească în frumoase 
competiții sportive. In regiunea Su
ceava, numai după 5 ani (în 1949) 
existau de două ori mai multe baze 
sportive decît în vremea burgheziei, 
iar numărul celor ce practicau spor
tul crescuse de peste 15 ori. In acel 
an au fost înregistrați la startul com
petițiilor de mase peste 26.000 tineri 
și tinere, adică de 35 dc ori mai mult 
decit în anii dinaintea eliberării. Cu 
fiecare an mișcarea sportivă din acea
stă regiune a repurtat noi și însem-

IN ANII LUMINOȘI AI PUTERII POPULARE

Oamenii de prin părțile Sucevei au 
Tăcut șt ei cunoștință, după eliberare, 
cu sportul. L-au îndrăgit din prima 
clipă și an de an tot mai mulți au 
fost cei . care au venit pe terenuri, 
•tadioane și în sălile de sport pen
tru a se întrece în minunate com

petiții sportive pentru a-și oțeli forțele 
pentru a-și întări sănătatea. Astăzi re
giunea Suceava se mîndrește cu cele 

.peste 400 asociații sportive care desfă
șoară o activitate intensă, cu peste 
! 100.000 membri U.C.F.S. și 211.875 par- 
rticipanji la competițiile de mase desfă
șurate anul acesta. In regiunea Su-

laritate la campionatele republicane 
la celelalte competiții oficiale, 
rîndurile 
maeștri 
au fost selecționați în loturile repu
blicane. *-— ' ’ ........................
Safian . . . __
blican de hochei pe gheață care a par
ticipat la întrecerile „Criteriului Eu
ropean" desfășurat anul acesta în R. 
Cehoslovacă, al junioarei Liliana 
Saucă (în lotul de juniori la atletism), 
al Rodicăi Șindilaru (loiul școlar care 
a participat la întrecerile de schi din 
R. P. Ungară) și al altor sportivi de

?i 
. ■ ■ In

sportivilor suceveni se află 
ai sportului și sportivi care

Exemplul sportivului Iosif 
- selecționat în lotul repu-

-țeava s-au amenajat pînă acum 474 
i'baze și terenuri sportive. Pe ele se 
jdispută întreceri de fotbal, gimnastică, 
I handbal, popice, tir, atletism, tenis, 
.'-precum și hochei pe gheață, hochei 
i pe iarbă, baschet, volei, haltere — 
pporturi necunoscute altădată. Din 
grindurile tineretului participant la coiii- 
țpetițiile de mase s-au ridicat sportivi 
hdc valoare care au urcat, rînd pe rînd, 
'"treptele măiestriei sportive. Astăzi în 
rreglunea Suceava se află 7.444 spor- 
Stivi clasificați, care participă cu regu-

valoare constituie un puternic stimu
lent pentru toți tinerii sportivi din 
regiunea Suceava.

Cum au fost realizate aceste impor
tante succese? La această întrebare 
am aflat răspuns vizitînd zilele tre
cute regiunea Suceava.

CE A FOST ÎN TRECUT...

Înainte de eliberare prin aceste 
locuri existau doar citeva sute de spor
tivi. Sportul era folosit — ca și în alte 
părți ale țării — nu numai un mijloc de 
realizare a unor grase beneficii pen-

tanții cluburilor muncitorești, provocau 
bătăi, devastau sediile cluburilor, su
puneau la tot felul de presiuni pe spor
tivii oiastiți.

Sportivii muncitori—cum au fost de 
pildă cei de la „Sportul Muncitoresc 
Rădăuți" — nu se lăsau însă impre
sionați de aceste manevre ale reacțiu- 
nii. Cu ajutorul cotizațiilor pe care 
le plăteau (cu bani rupți de la gură) 
ei își întrețineau singuri clubul lor drag. 
Pe toată întinderea care formează as
tăzi regiunea Suceava existau doar 
vreo zece terenuri de sport (in majo
ritate . terenuri de job al). Aceasta era 
„grija" pe care o purtau așa-zisele par
tide istorice sportului. Cele mai multe 
eraa construite de diverși patroni 
scopuri speculative.

al participanților 
mase crescuse 
au fost înregistrați 
populare 111.431 
1959 — al XV-lea 
reprezintă un pas 
dezvoltării sportului sucevean. In 
giunea Suceava există astăzi 412 ; 
ciații sportive, 100.632 membri U.C.F 
7.444 sportivi clasificați și peste 200. 
participant la Spartachiadele de v 
și de iarnă-. Sportivii își desfășc 
activitatea pe 8 piste de atlet: 
157 terenuri de fotbal, 275 tere-r 
de volei, 13 terenuri de baschet, 
meroase săli dc sport, bazine, pop 
rii și terenuri de tenis. In ora: 
Rădăuți, Suceava, Botoșani, Fa! 
ceni, Cîmpulung, Dorohoi ș. a., în 
munele Lozna (Dorohoi), Mărăția 7 
ceava), Boroia și Mălini (Făltice. 
Falcău, Putna și Horodnicul de 
(Rădăuți), Moldovița (Oîmpulun 
Vlăsincști (Săvcni), Ștefănești (1 
șești), Broș-teni (Vatra Dornei) > 
sportul s-a dezvoltat puternic cu s| 
jinul direct al organizațiilor de. par 
Printre sportivii de frunte ai regii 
se numără comuniștii Ștefan Const, 
iin, tăbăcar la Fabrica de încălțăm 
te „Străduința" Ițcani, inginer \ 
Stănescu de la l.G.O. Suceava, Mi 
Filo, muncitor la Combinatul For 
tier Fălticeni, Paul Socaci, fruntaș 
producție la Uzinele Textile >ldc 
(Botoșani) ș. a.

Activitatea sportivă din regiun 
Suceava a cunoscut o dezvoltare ; 
ternică. Premisele create în acc 
ani sînt prielnice pentru realizai 
unor rezultate și mai valoroase. Ac 
viștii obștești din această regiu 
muncesc cu dragoste pentru conțin 
dezvoltare a activității sportive c

la competițiile
uimitor. In anul 1 

în diferite între 
participant 1 .’
de la eliberare 
însemnat pe c;

SUCCESE,

TOT MAI MULTE

După eliberare țara noastră a por
nit să-și vindece rănile lăsate de răz
boi, să-și clădească o viață nouă. Cu 
sprijinul partidului și guvernului miș
carea noastră sportivă a luat un avînt 
neniaiîntîlnit. Terenurile de sport au fost 
împînzite de tineretul dornic să tse 
întreacă în competiții, 
pentru obținerea 
înalt nivel, care, 
porului muncitor, 
masă au adunat 
zeci de mii dc 
joritate pășeau

să lupte 
unor performanțe de 
să facă cinste po- 
Marile competiții de 

la startul lor zeci și
tineri. Alarea lor ma

cii acest prilej pentru

Continuîrtd. tradițiile „Sportului 
Munaitoresc Rădăuți , Clubul sportiv 
mun'ciioresc Rădăuți reprezintă sportul 
de performanță din regiunea Suceava. 
Aici vin tinerii cei mai ialenlați, fiii 
oamenilor muncii de pe aceste melea
guri, pentru desăvîrșirea măiestriei 
lor sportive, pentru obținerea cefor 
mai valoroase rezultate. Îndrumați de 
tehnicieni calificați, tinerii învață tai
nele sportului, pășesc sigur pe dru
mul sportului de performanță.

In Clubul sportiv muncitoresc Ră
dăuți activează 234 sportivi activi 
încadrați in 7 secții pe ramură de 
sport. Multi dintre tinerii sportivi din 
acest club sini încă juniori și dra
gostea cu care ei muncesc pentru 
perfecționarea procedeelor tehnice, pen
tru îmbunătățirea pregătirii fizice, este 
o chezășie a progresului pe care-l vor 
realiza.

Secția de baschet activează cu o 
echipă în categoria B (formația de 
seniori) și cu două echipe de juniori 
(băieți și fete). In secția de fotbal își 
desfășoară activitatea peste 50 spor
tivi. In prima formație — încadrată

A- ■

succese. In 1954, cînd s-au împli- 
la eliberare, sportul

nate
nit 10 ani dc
sucevean număra aproape 40.000 spor
tivi activi încadrați î-n peste 300 uni
tăți sportive. Numărul sportivilor 
clasificați se ridica la 1.749, iar cel

regiunea lor, pentru sporirea preș 
giului reprezentativelor sucevene. Fi 
care an schimbă fața acestor locu 
Firește aceste rînduri vor 
cîțiva âni niște file de 
unei înfloritoare istorii.

sportiv al muncitorilor
în campionatul categoriei C — au fost 
promovați 5 juniori, care dovedesc 
talent și seriozitate in pregidire. Pro
movarea acestor tineri în prima echipă 
a însemnat un real stimulent pentru 
ceilalți juniori. Echipa de hochei pe 
gheață a promovat anul acesta în 
prima categorie a țării, astfel că ea 
constituie cu adenăwt mindria spor
tivilor și susținătorilor clubului.

O rodnică activitate desfășoară și 
secțiile de hochei pe iarbă, atletism 
volei și tenis. Numărul sportivilor cla
sificați a crescut anul acesta — față 
de anul 1958 — cu 64 — adică cu 
aproape 90 la sută. Acesta este firește 
un indiciu că munca de instruire 
decurge in bune condițiuni și că în 
curînd clubul se va afirma cu noi 
performanțe.

Clubul sportiv muncitoresc Rădăuți 
dispune de o serie de baze și tere
nuri sportive care permit membrilor 
clubului să desfășoare în bune con
dițiuni activitatea de instruire sportivă.

Pentru sportul rădăuțean clubul nu 
reprezintă însă numai o mutate spor
tivă care creează tineretului posihilitn- 
țea șă obțină rezultate de valoare. El

părea pes 
început l

este și un educator al tineretu'n 
Sportivii care nu erau încadrați i 
cursuri de învățămint politic, au fre 
ventat ciclul de lecții de pregătire po: 
iică. Peste 30 sportivi au ui mai eu regi 
laritate aceste lecții și au oi țin. 
calificative bune pentru conșîiincioz 
taiea cu care ș&au însușit material 
predat. Influența învățăturii i, căpăta, 
in aceste lecții s-a văzut- în coi, 
portarea tot mai bună a acestor spo 
tivi pe terenurile de sport, în dri 
gostea cu care au apărat culorile ci 
bului în diferite competiții.

Paltinii privesc astăzi cu dre 
goste la acest vlăstar a! sportul’, 
nou. In tribunele stadioanelor se pi 
observa cu regularitate oameni trecu 
de prima tinerețe care, împreună c 
ceilalți spectatori aplaudă cu îi 
suflețire pe reprezentanții Clubuli 
sportiv muncitoresc Rădăuți.

Rezultatele sportivilor Clubului spoi 
tiv muncitoresc Rădăuți constituie 
mindrie a sportului sucevean, o eh 
zășie a viitoarelor succese pe drunii 
ridicării continue a măiestriei sportivi

li. NAUM
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D.’n activitatea școlilor sportive U. C. F. S
■ ’Activitatea școlilor sportive U.C.F.S, 
s-a îmbunătățit simțitor în acest an. 
Reorganizate în decursul anului 1958, 
piuite dintre aceste școli au funcționat 
J>e iîngă unele mari întreprinderi, re- 
crutîndu-și cadrele din rîndurile elevi
lor școlilor profesionale de ucenici și 
'meserii. Această Miasură a fost bine 
venită, contribuind în mare măsură la 
îmbunătățirea activității — așa cum a 
fost cazul școlilor sportive de la Ora
șul Stalin, Ploești. Reșița etc.

Activitatea diferitelor secții ale șco
lilor sportive U.C.F.S. a fost îndru
mată și controlată îndeaproape de fe
derațiile de specialitate, precum și de 
Consiliile U.C.F.S. regionaie, care le-au 
acordat un ajutor prețios în munca de 
instruire și educare a tinerilor spor
tivi. Elevii acestor școli au participat 
Jn cursul anului la numeroase compe 
tiții sportive, în cadrul cărora au ob- 
Jimit multe rezultate promițătoare.

In rîndurile de față vom analiza —• 
jpe scurt — activitatea cîtorva dintre 

‘Aceste școli în 
Rezultatelor din

lumina realizărilor și 
acest an.

nasiică, fotbal, ciclism, 
Condițiile de practicare 
discipline sportive sînt foarte bune, iar 
procesul de instruire este asigurat de 
antrenori calificați și ■ pricepuți ca Ni
col ae Chicomban (ciclism), Marin 
Crist ea (tir), Ilans Eisenburger și 
Meta Popescu (gimnastică) etc. Frec
vența elevilor la antrenamente este 
satisfăcătoare, iar rezultatele n-au în- 
tirziat să se arate, ’finerii cicliști ai 
școlii au clștigat tn acest an campio
natul republican de juniori pe echipe 
(contra timp). Trebuie amintii, de a- 
semenea, că la campionatul de juniori 
de semifond, unul dintre elevii școlii, 
Traian Cojocneanu, a cucerit locul I.

Dar nici celelalte secții nu s-au lă
sat mai prejos: la campionatul de ju
niori de lupte libere cei din Orașul 
Stalin au ocupat două locuri III, iar 
din secțiile de tir și gimnastică s-au 
ridicat multe elemente de valoare

tir și lupte, 
a diferitelor

sa 
pe-

de
are

O ȘCOALA SPORTIVA MODEL
SECȚII FRUNTAȘE 

DAR Șl ALTELE CODAȘE...

Școala sportivă U.C.F.S. din Ora- 
țul Stalin, care funcționează pe lingă 
Uzinele de Tractoare, se poate minări 
tu realizări deosebit de frumoase. In 
pad rid ei sînt Organizate șase secții 
pe ramuri de sport: atletism, gim-

șco-In regiunea Timișoara secțiile
Iilor sportive U.C.F.S. funcționează în 
trei orașe: la Arad (atletism, gimnas
tică, sporturi nautice) la Timișoara 
(box, lupte, haltere) și la Reșița (atle
tism, fotbal, lupte, gimnastică), cuprin-

Litoralul se împodobește
(cu noi instalații și baze sportive

(Urmare din pag. 1)

Nu-i deloc ușor să pătrunzi adine, in 
r să o domolești. Este nevoe de 
p. . muncă, pricepere, de unelte și 
mașini complicate. Uscatul ciștigă teren 
'doar pas cu pas. Autobasculantele a- 
fuucă neîncetat in adine bolovanii mari 
'de piatră, macaralele gigantice com- 
'plectează forma brută a digului. Apoi 
totul trebuie îmbrăcat în beton și în
tărit in exterior cu blocuri de calcar, 
'care să contracareze efectul eroziunii 
marine. Urmează dublarea digului ca 
iin chei de acostare și așezarea unei 
'platiorme de 15—20 m. In același timp 
se droghează fundul viitorului port. E 
încă mult de lucru, dar brațul solid 
de piatră care înaintează viguros prin
tre valuri, pentru a forma un adevărat 
bria, ne dă certitudinea deplină că 
munca harnicilor constructori va fi în
cununată cu succes.

Ain insistat asupra acestor imagini 
rpentru că portul Tomis va fi centrul 
activității nautice de pe litoral. De 
aci își vor începe scurtele croaziere 
spre Eforie, Mangalia, Vasile Roaită, 
Techirghiol sau Mamaia „taxiurile ma- 
« și celelalte vase construite în 
șu .aerele de la Oltenița; aci se vor 
'aduce numeroase tipuri de ambarenții 
de agrement făurite de meșterii din 
Reghin; pc poarta lui vor ieși veliștii 
țn larg iar în apropiere își vor duce 
betmitatea pescarii sportivi.
’■ Dar litoralul va fi înzestrat și cu alte 
asemenea așezări sportive. Este vorba, 
țn primul rînd de baza nautică de a- 
'grement de pe Siutghiol (lîngă Casa 
vapor) a I.C. Constanța, unde au fost 
terminate de curînd două debarcadere 
(un al treilea, tot pe Siutghiol, s-a 
'gonstruit ceva mai departe, în dreptul 
pilei Yalta) și au și fost aduse peste 
(ii) de ambarcații (in curînd încă 70): 
bărci populare, universale, sandoline, 
lole de turism nautic, șalupe rapide, 
'hidrobiciclete etc. Centre nautice ase- 
'(nănătoare se ridică și la Efocie, Va-

sile Roaită sau Techirghiol. Semnalăm, 
de asemenea, amenajarea bazinului de 
înot de la Eforie și lucrările care au 
început pe lacul Sud-Belona din ace
eași stațiune pentru a-l pune la dis
poziția înotătorilor și canotorilor.

zînd în total un număr de 403 elevi 
și eleve. Majoritatea acestor secții au 
avut o activitate deosebit de bogată, 
confirmată și de rezultatele înregistrate. 
Astfel, în „palmaresul" secției de. lupte 
de la Timișoara (antrenor Ion Crîsnic) 
figurează trei titluri de campioni de 
juniori la lupte libere și unul la lupte 
clasice. Sub conducerea antrenorului 
Ludovic Ambriiș, secția de box de la 
1 imișoara se mîndrește, de asemenea, 
cu frumoase realizări.

Iri schimb secția de haltere de la Ti
mișoara — singura secție din țară — 
a avut o activitate foarte slabă. Antre
norul tinerilor halterofili, Francisc 
Erdos. a fost bolnav timp îndelungat, 
iar consiliul orășenesc U.C.F.S. nu 
îngrijit să-l înlocuiască în această 
rioadă.

In regiunea Hunedoara, secția 
box care activează la Hunedoara
multe realizări. Frecvența elevilor la 
antrenamente este corespunzătoare. De 
asemenea numărul sportivilor clasifi
cați este mulțumitor. In schimb, sec
ția de lupte de la Petroșani aproape 
că nu-și justifică existența, prezentîn- 
du-se foarte slab la diferite concursuri, 
cu toate că are ia dispoziție toate 
condițiile necesare unei bune pregătiri.

O secție codașă este și cea de schi 
de la Baia Mare. In ciuda condițiilor 
foarte bune de pregătire, rezultatele 
obținute de această secție sînt slabe. 
Cauza acestor deficiente este faptul că 
cei de la comisia regională nu s-au 
preocupat de loc de activitatea tinerilor 
schiori.

In viitorul an școlar aceste secții 
mai slabe vor trebui să depună o mun
că mai susținută pentru a ajunge la 
nivelul celor fruntașe. Organele locale 
U.C.F.S. trebuie să sprijine în mai 
mare măsură activitatea secțiilor, iar 
conducerea acestora să colaboreze, și 
să ceară sprijinul organizației U.T.M. 
în vederea îmbunătățirii procesului e- 
ducativ.

LA MAMAIA. UN MIC STADION... 
PE MALUL MARII

Nici spcrrturile de uscat n-au de ce... 
se plinge. Lor le sînt rezervate o su
medenie de terenuri, pe care anul tre
cut le-ai fi căutat in zadar. Un iubitor 
al spori ului, directorul adjunct al sta
țiunii Ejorie, tovarășul Cocoloș (el 
însuși Țost înotător și voleibalist) 
he-a arătat noile terenuri de vo
lei, baschet și tenis din această pi
torească localitate. Și tot el ne-a re
latat despre alte terenuri construite de 
curînd la Vasile Roatfă. De asemenea, 
directorul „Taberei Prieteniei" (tabără 
internațională de -corturi) de la Ma
maia. Ion loș, ne-a purtat printr-un mic 
dar bine înzestrat complex sportiv al 
O.N.T.-ului in care am întîlnit două 
terenuri de volei și cite unul de tenis, 
baschet și handbal redus. Surpriza ne-a 
oferit-o însă inginerul Edgar Rusii, șe
ful grupului de șantiere din Mamaia, 
care ne-a dus în fața unui mic stadion 
în construcție chiar pe malul mării! 
Tocmai atunci se așezau rîndurile de 
gradene ale tribunei în lungime de 
cite 150 m orientate spre Siutghiol pu
țind cuprinde într-un viitor apropiat 
peste 500 spectatori care să poată ur
mări in condiții optime întrecerile de 
pe terenurile de tenis, volei, baschet 
și handbal redus, toate în curs de a- 
menajare.

Da, și în domeniul sportiv litoralul 
se împodobește cu noi instalații și 
baze, contribuind astfel la dezvoltarea 
activității sportive în rindul oamenilor 
muncii veniți la odihnă vara in minu
natele stațiuni ale litoralului nostru.

Toate acestea sînt făurite în anii lu
minoși ai regimului democrat-popular, 
pentru oamenii muncii, sînt o mărturie 
a grijii pe care le-o poartă făuritorul 
vieții noastre noi — Partidul.

*

In general se poate spune că în lo
calitățile unde organele U.C.F.S. s-au 
ocupat îndeaproape de desfășurarea ac
tivității școlilor, sportive și unde între
prinderile pe lingă care au funcționat 
aceste Șfcoli au arătat interes fată de 
bunul lor mers, rezultatele obținute au 
fost satisfăcătoare. Invățindu-se din ex
periența de pînă acum, trebuie să se 
acorde școlilor sportive U.C.F.S. o și 
mai mare atenție, în scopul pregătirii 
și ridicării pit mai multor cadre de 
sportivi.

In cînsiea ziieâ de 2 Iulie
Joi 2 iulie se împlinesc 2 ani de la apariția Hotăririi Partidului slf 

Guvernului cu privire la reorganizarea mișcării de cultură fizică și 
sport din țara noastră.

In cinstea acestui eveniment, sportivii de pe întreg cuprinsul tării
participă cu însuflețire la numeroase
• Consiliul raional U.C.F.S. Fălti

ceni a organizat competiții de volei 
și tenis de masă dotate cu „Cupa 2
Iulie". La întrecerile de volei desfă
șurate la baza sportivă 
participat șase echipe 
Competiția a fost câștigată de echipa 
asociației Voința. Pe locurile următoa
re s-au clasat Foresta și Horticola. 
Concomitent cu partidele de volei, 
clubul Voința a găzduit un coincurs de 
tenis de masă, la care s-au înscris 12 
dintre cei mai buni jucători din oraș. 
Intîlnirile au fost de un nivel teh
nic satisfăcător și au dat cîștig de 
cauză lui P. Manole (Spartac), care 
a învins în finală pe P. Harmanescti 
(Voința) cu 2—0. Cupa a fost cîști- 
gată de sportivii asociației Voința.

Lazăr Negru, coresp.

Voința au 
masculine.

• In organizarea consiliului regio
nal U.C.F.S. București, pe poligonul 
Dinamo din Capitală s-au desfășurat 
întrecerile de tir dotate cu „Cupa 2 
Iulie". Au participat 56 de sportivi 
din raioanele regiunii. Pe echipe victo
ria a revenit raionului Alexandria,

competiții sportive sărbătorești.
urmat de orașul Giurgiu și de raiomiî 
Hrănești. Cîștigătorii diferitelor probe: 
bărbați: armă liberă 3x20 focuri: An
gelo Zgoncibete (Cetatea Giurgiu) 516, 
p; armă sport 3x20 focuri: Dumitru Șo
ricel (Cet. Giurgiu) 519 p; pistol viteză 
60 focuri : Gheorghe Bucur (Cetatea 
Giurgiu) 453 p ; femei: armă sport 
3x20 focuri: Panica Ene (Voința Că
lărași) 476 p.

Stări Cristea, coresp. j

• ConsilM raional U.rt.F.S. Huși a 
organizat o serie de întreceri sportiva 
dotate cu „Cupa 2 Iulie", lată câteva 
rezultate ale acestor întîlmri: Ia 
handbal: Avîntul Gugești-Victoria
Huși 7—7 ; la fotbal : Se'ecț-on’tă 
Huși—C.S.M.S. II Iași 4—3 (2—2); lă 
volei: Voința Huși — Victoria Huși 
3—2. Concursul de popice a fost cîști- 
gat de echipa Victoria Huși urmată 
de Voința Huși și S.M.T. Huși. Pînă 
la 2 iulie se vor mai organiza Întîîniri 
de volei (fete și băieți), fotbal, tir ettti

P. Codrea, coresp. regional

ACTIVITATEA MOTOCICLISTĂ IN ȚARĂ
desfășoară 
numeroase 
de specta-

In fiecare duminică se 
in diferite orașe ale țării 
competiții motocicliste. Mii 
tori asistă la aceste competiții în care 
evoluează alături de sportivi cu expe
riență, elemente tinere, talentate. Pu
blicăm astăzi cîteva știri transmise 
de corespondenții noștri despre com
petițiile desfășurate in ultimul timp.

• întrecerile organizate de clubul 
sportiv Oradea — la care au asistat 
10.000 spectatori — au fost deosebit 
de spectaculoase. Concursul de viteză 
pe circuit s-a bucurat de participarea 
unor sportivi din Timișoara, Reșița, 
Cluj și Oradea. Rezultate tehnice:

125 cmc : S. Brentan (Reșița) : 175 
cmc : C. Polonkay (Oradea); 175 cmc 
(fete): Margareta Unghi (Oradea): 
250 cmc: C. Polonkay (Oradea); 350 
cmc : O. Wilcotn (Timișoara) 1 500
cmc: A. Kiss (Timișoara): 750 cmc 
ataș: F. Rîdi-ț-St. Farcaș (Oradea). 
(Mircea Roxin — corespondent).

• Peste 20 irfotoc ici iști din regiunea 
Pitești și-au disputat întîietatea în ca
drul unei probe de regularitate și re
zistență desfășurată pe ruta Pitești— 
Cîmpulung — Bran — Orașul Stalin și 
retur. Cîștigătorii întrecerii sînt aler
gătorii Z. Dieter (Cîmpulung), lai 
Popescu (Pitești) și H. Michelstein

(Pitești). (I. Chilibar — coresp.)
• întrecerile de îndemînare și vD 

teză care au avut loc la Tîrnăveiii au 
constituit un bun prilej de populari
zare a sportului cu motor în această 
localitate. Rezultatele înregistrate:

INDEMINAREA : 125 cmc: 1. Al- 
bert: 77,7 cmc : B. Benko ; 2.7p cmc. a 
C. Tomescu ; 330 cmc : I. Peter; VI- 
TEXA: 125 cmc: St. Grosz; 175 cmc: 
B. Benko; 250 cmc: B. Bordi ; 350 
cmc: Radu Bucur. (I. Hasașiu — co
respondent ).

• 15.000 spectatori din Tg. Jiu șî 
din împrejurimi au urmărit eu deose
bit interes evoluția ce'.or mai buni mo- 
tocicliști din Turnu Severin, Craiova 
și Tg. Jiu. Concursul a fost organizat 
la Tg. Jiu de asociația sportivă Vo- 
ința. Rezultate

125 cmc : 1.
2. D. Tomescu 
roiu (Tg. Jiu); 175 cmc: 1. 1. Keler 
(Tg. Jiu); 2. C. Badea (Craiova) î
3. D. Tomescu (Tg. Jiu); 250 cmc f 
1. A. Buzatu (Tr. Severin) : 2. D. Ion 
(Craiova) ; 3. I Bejenam (Tre J iH > 
350 cmc: 1. R. Pîrvti (Tg. Jiu); 2. C* 
Isăilă (Craiova): 3. G. Gheorglie ( Ig- 
Jiu) ; cat. nelimitat: 1. G. Gheor* 
ghe (Tg. Jiu). (Gh. Fometescu —• 
corespondent).

tehnice :
C. Badea 
(Tg. Jiu) :

(Craiova) *
3. 1. Ciu-

Rezultate bane in campionatele individuale de tir ale Capitalei
au 

,____  ... și
sportivilor prezenți la poligonul Tunari, 
s-au încheiat cu rezultate bune. Du
blul scop al acestui concurs, desemna
rea campionilor Capitalei și selecționa
rea lotului pentru campionatele euro
pene, a fost în linii mari atins. Bare
mul stabilit de către Federația romînă 
de tir a fost în multe probe depășit, 
ceea ce dovedește că s-a respectat cu 
strictețe programul antrenamentelor și 
că „aglomerarea" de concursuri de care 
s-au plîns multi trăgători, a fost totuși 
binevenită. Este drept că o parte din 
sportivi au dat și semne de oboseală. 
Cu toate acestea însă, rezultatele sînt 
mai mult decît bune la armă liberă ca
libru redus 3x40 focuri, (medie pe 3 
poziții peste 1140 p), la pistol viteză 
unde 6 trăgători au depășit granița ce
lor 570 p, remarcîndu-se Șt. Petrescu, 
I. Tripșa în revenire de formă șî Gh.

Cele cinci zile de întreceri care 
limit încordată atenția spectatorilor

Mughiar. La armă calibru' redus 3x30 
juniori Marin Ferecatu a realizat două 
noi recorduri R.P.R. de juniori, far la 
talere aruncate din turn șl din șanț 
rezultatele sînt foarte bune.

Concursul a fost caracterizat, pe' de 
altă parte, de asaltul elementelor ti
nere și al celor neconsacrate, care în 
unele probe au depășit pe favoriți, ceea 
ce constituie un fapt îmbucurător. La 
60 focuri senioare, grupa B de pildă, 
Eda Antoș (Știința) a obținut rezultate 
superioare celor înregistrate de unele 
trăgătoare din grupa A (Marieta Li
ber, Jaqueline Zvonevschi, Maria Olz, 
Mariana Miiler etc). Același lucru se 
poate spune și despre Mircea Străoanu, 
Gh. Paltenie, Gh. Toth și alții tot la 60 
focuri culcat, ca și despre I. Văcaru 
la armă calibru mare poziția în ge
nunchi.

Considerăm totuși, făcînd bilanțul 
concursului, că o parte din trăgătorii

fruntași n-au dat rezultate pe măsură 
posibilităților lor. Cum pot motiva acest 
lucru 
Ciulu, 
3x 40 
Vierii,
P. Mocuță, a dovedit în plus și lipsă 
de disciplină, neprezentîndu-se îu timp 
la concurs, fapt pentru care a fost pe
nalizat ,iar M. Dumitriu, nesiguranță 
în mînuirea pistolului (a scăpat un foo 
în aer), fiind de asemenea penalizat. 
Nesatisfăcătoare au fost și rezultatele 
Iui T. Ciulu, I. Văcaru și V. Enea la 
60 focuri culcat. La armă militară și 
calibru mare, în afara faptului că re
zultatele sînt slabe, ne-a surprins ab
sența unor trăgători. Despre ce altceva 
poate fi vorba dacă nu de subaprecie
rea concursului de către V. Panțurii și 
alții ? Un cuvînt în această direcție R 
are de spus Federația romînă de ttf 
și clubul Dinamo.

N. Cojocarii, M. lamandi, T. 
M. Antal la armă calibru redus 
focuri, sau P. Mocuță. Gh. 
M. Dumitriu la pistol viteză ?

La poalele falezei șl peisajului constănțean, digul, în construcfie, înaintează'' masiv in marc pentru a desăvțȚși forma brîului de piatră, al noului port Tamis.^ Qol a i)



Campionatele Capitalei la ciclism pe pistă

Rezultate promițătoare în proba 
de 1000 m cu start de pe loc

' Ieri după amiază au continuat pe 
Velodromul Dinamo întrecerile din ca
drul campionatelor Capitalei. La star
foul probei de 1000 m cu plecare de 
pe loc s-au aliniat o serie dintre cei 
mai buni pistarzi — cărora li s-au 
adăugat și cîțiva fondiști. Performan
ța reuniunii a fost realizată de junio
rul Eugen Sima — un real talent —, 
care a reușit să corecteze cu aproape 
o secundă recordul țării la această 
probă. Noul record realizat de Eugen 
Sima este de 1:19,3 (v.r. 1:20,1 — 
Tănase Adrian). O performanță mai 
bună decît vechiul record a realizat 
ți juniorul M. Ionescu: 1:19,9. Ambii 
alergători fac parte din clubul spor
tiv Dinamo și se pregătesc sub su
pravegherea antrenorului Mircea Mi- 
băilescu. Printre performanțele zilei 
se înscrie, fără îndoială, și rezultatul 
maestrului sportului Ion Ioniță. El 
'a obținut 1:13,1 (la o secundă de 
recordul țării), apropiindu-se la o ze
cime de secundă de norma olimpică 
pentru acest an. Bun este și rezul
tatul fondistului C. Dumitrescu: 1:15,0.

Rezultatele obținute de alergătoare

sînt însă cu mult mai slabe și ele 
reflectă lipsa de participare a senioa
relor la probele de velodrom. Numai 
cu evoluția lor la campionate nu se 
va putea asigura un progres ciclismu
lui feminin. Ce au de spus în această 
direcție asociațiile și cluburile spor
tive ?

REZULTATE TEHNICE:

Juniori: 1. Eugen Sima (Dinamo) 
1:19,3 — nou record de juniori al 
R.P.R.; 2. M. Ionescu (Dinamo) 1:19,9;
3. Dan Popovioi (Dinamo) 1:24,4; se
nioare: 1. Hermina Popescu (Dinamo) 
1:28,2; 2. Silvia Stănescu (Victoria) 
1:29,7; 3. Aurelia Niculescii (Dinamo) 
1:38,8; seniori: 1. Ion Ioniță (Voin
ța) 1:13,1; 2. C. Dumitrescu (C.C.A.) 
1:15,0; 3. Vasile Oprea (C C.A.) 1:16,2;
4. Dan Budișteanu (Dinamo) 1:16,4; 5. 
C. Bilciu (Voința) 1:16,9.

Marți și miercuri după amiază se 
desfășoară pe velodromul Dinamo pro
ba de urmărire individuală.

— h. n. —

Fază din desfășurarea probei de viteză (campionatele de ciclism ale 
Capitalei). Iși dispută tntîietaiea alergătorii M. Voinescu (Dinamo), 

C. Bilciu (Voința) —sus — și D. Stan (C.C.A.) •— jos

Responsabilitatea înotătorilor noș
tri fruntași în actualul sezon este deo
sebit de mare. Sînt de mult perfectate 
întîlnirile cu înotătorii suedezi și po
lonezi; ambele în deplasare la Stock
holm și respectiv Ia Varșovia, unde 
înotătorii noștri fruntași vor fi che
mați să evolueze în condiții ceva mai 
dificile decît în anii trecuți. Aceasta 
implică o atenție sporită față de pre
gătirea înotătorilor și înotătoarelor din 
lotul republican. Din păcate, faptele 
nu se petrec întocmai. Din dorința de 
a da un ajutor tovărășesc antrenori
lor și înotătorilor noștri, ziarul nostru 
a luat poziție din timp prin articolul 
,,De ce atîta dezinteres față de pre
gătirea înotătorilor noștri fruntași 
Cele cîteva concursuri programate de 
atunci, soldate cu cîteva rezultate re
marcabile, ne îndreptățeau să sperăm 
într-o remediere a situației. Dar, ne-arrr 
înșelat I Un nou concurs, desfășurat 
la sfîrșitul săptămînii trecute, care 
trebuia să însemne o nouă verificare 
a înotătorilor din lotul republican, 
ne-a redus.. optimismul. Cele cîteva 
rezultate remarcabile obținute recent 
de Ingrid Wăchter, Măriuca Rotaru, 
Mihai Mitrofan, ne-au apărut dintr-o 
dată ca niște succese izolate, de su
prafață, și nu urmarea firească a unei 
munci temeinice, de ansamblu, dusă 
deopotrivă de către toți antrenorii 
lotului cu toți înotătorii din lot. La 
concursul cu pricina (repetăm, pro
gramat în scopul unui nou control al 
formei înotătorilor noștri fruntași), ab
sențele au fost cu duiumul. Au lipsit 
înotători (deși înscriși la concurs), au 
lipsit antrenorii lor, unii cu motive 
mai mult sau mai puțin întemeiate, 
alții fără motiv. Spre surprinderea 
noastră, acum în plină perioadă com- 
petițională, înotătoarea Sanda Iordan 
(Dinamo) specialistă în probele de 
bras, a fost înscrisă la 400 m. li
ber ; Ingrid Wâchter și Ingrid Rothe, 
ambele de la Știința, au fost înscrise 
și ele la probe în care nu sînt spe
cialiste. Cu ce scop ? Nici ele nu au 
fost în stare să ne lămurească. Au mo
tivat doar că așa au lăsat... vorbă 
antrenorii lor. înotătoarea Măriuca 
Rotaru (Rapid) n-a fost înscrisă de 
loc, deși cu toți am fi voit s-o vedem 
evoluînd la o săptămînă după recor
dul reușit de ea pe 100 m. fluture. 
Al. Popescu, fără nici o,cursă anul 
acesta în proba sa specifică (a evo
luat o singură dată pe 200 m. fluture 
în bazin de 50 m. la Budapesta) a 
fost remarcat în colectivul ...arbitri
lor. Să fie oprită gluma ! Cerem co-

lepiuliii central al antrenorilor sa ia 
atitudine împotriva tuturor antrenorilor 
și înotătorilor care se fac vinovați de 
neseriozitate. Federației de specialitate 
îi revine și ei sarcina de a analiza 
cît mai grabnic activitatea colegiului

La sfârșitul turului iu
Așadar, după etapa consumată du

minică (ultima din tur) în campio
natul de poîo, apele... s-au cam lim
pezit. După cum am mai spus-o, Di
namo nu poate pierde „restanța" cu 
Industria Linii Timișoara și, deci, sfîr
șitul primei părți a competiției o va 
găsi pe primul ioc în clasament. Nu 
se poate afirma, însă, că ea a scăpat 
definitiv de orice „necazuri", deoarece 
poziția dinamoviștilor (locul I) va con
tinua să fie amenințată și în retur, 
atît de C.S. Oradea, cît și de C.C.A., 
angajate în cursa pentru titlu.

Nesperat de multe puncte (5) a 
realizat, pînă în prezent, formația C. 
S. Tg. Mureș. Mureșenii au fructificat 
cît se poate de bine avantajul terenu
lui propriu, obținînd 5 puncte din 6 
posibile. Locul 4 pe care-1 ocupă ac
tualmente în clasament îl vor ceda,

central al antrenorilor, care im se do» 
vedeșle î:i stare să coordoneze munca 
de instruire sportivă a înotătorilor noș
tri fruntași. Cu ajutorul unor măsuri 
corespunzătoare situația s-ar putea 
schimba în bine. Timp ar mai fi. , 

campionaiul de polo 
însă, după părerea noastră, Științei 
Cluj care mai are de jucat acasă o 
restanță (din etapa a Il-a) cu Știința 
Buc. Studenții din București, după un 
șir întreg de insuccese, au reușit în 
ultimele două săptămîni să scape dei 
obsesia ultimului loc. După ce au în» 
vîns pe C.S. Tg. Mureș cu 4—2 (eta^ 
pa aVI-a), ei au mai cîștigat duminică 
încă două puncte în dauna echipei

G. NICOLAESCU J

Industria lânii Timisoara. Publicăm 
cum aratămai jos clasamentul, 

în prezent :
așa

1. C.S. Oradea 6 4 1 1 23—12 9
2. C.C.A. 6 4 0 2 39—16 8
3. Piirafno 5 4 0 1 34—16 8
4. C.S. Tg. Mureș 6 2 1 3 18—34 5
5. Știința Cluj 5 2 0 .3 16—18 4
6. Știința Buc. 5 2 c 3 9—?I6 4
7. Ind. Lîniii' Timișoara 5 0 0 5 7—31 0

Campionatul republican de planorism

Gheorghe Gilcă campion al R.P. Romine 
pe anul 1959

Ovidiu Popa a realizat un nou record

înaintea ultimei etape la handbal
' Cele două campionate republicane 
masculine de handbal se apropie de 
sfîrșit. In oursul acestei săptămîni se. 
vor mai desfășura o serie de jocuri 
restanță șf apoi duminică vom asista 
la ultima etapă, ale cărei partide vor 
trebui să decidă pe învingătorii aces
tor întreceri și pe cei ce retrogra
dează.

Firește! că cel mai interesam duel de 
urmărit este acela dintre echipele Di
namo București și C.S.M. Reșița, care 
tși dispută titlul de campion al țării. 
Dinamoviștii bucureșteni susțin mîine 
la Ploești meciul restanță cu Petrolul. 
Partida se anunța destul de ușoară 
pentju bucureșteni. Spunem „se anun
ța", deoarece duminica trecută Petro 
lu! a reușit un adevărat „tur de for
ță", tctrminînd învingător în întîlnirei 
cu C.C.A. Echipa din Ploești a reali-, 
zat un rezultat de valoare pentru ea, 
care o recomandă drept un adversar 
dificil pentru Dinamo București. Hand
balist ii bucureșteni sînt însă, așa cum 
au arătat în jocul de duminica trecu
tă cu Rapid, hotărîji să lupte cu toate 
forțele pentru titlul de campion. Iată 
motivul pentru care credem că în me
ciul de mîine victoria va fi de partea 
echipei bucii'reșt ene. Pentru că tot sîn- 
tem la capitolul jocurilor restanță, 
adăugăm că mîine se mai dispută un 
astfel de meci: la Odorhei, Stăruința 
va întîlni în cadrul campionatului ca
tegoriei B pe Recolta Hălchiu, iar joi 
la Iași C.S.M.S. primește replica echi
pei bucureștene C.C.A.

Deci, î,n campionatul categoriei A, 
înaintea ultimei etape, toate echipele 
se vor prezenta fără jocuri restanțe. 
Revenind la derbiul campionatului 
(Dinamo București — C.S.M. "Reșița) 
trebuie să spunem că mefalurgiștii 
reșițeni se prezintă la acest meci ai 
un avantaj de un punct (în cazul 
citul Dinamo învinge mîine pc Pete- 
Jul Ploești) și că, în această situație, 
un meci nul le-ar fi suficient pentru a 
păstra primul loc în clasament și a 
cîștiga titlul de campion. Echipa for 
nu se prezintă însă în formă în aceas
tă perioadă. Așa cum ne-a informat

corespondenți»! nostru din Reșița, M. 
Luca, duminica trecută handbaliștii re
șițeni au prestat un joc slab, confuz 
în atac. Să sperăm însă că pînă du
minică ei se vor pune la punct în așa 
fel î.ncît alături de redutabila echipă 
a dinamoviștilqr bucureșteni să furni
zeze un meci frumos, de certă valoare.

In încheiere să facem o scurtă in
cursiune în cadrul campionatului de 
calificare. Pentru campionatul mas
culin' de categoria B se calificaseră 
■încă de săptămîna trecută cele două 
formații învingătoare în meciurile de 
baraj : Petrolul Teleajen și Știința Pe
troșani. Duminică s-au mai disputat 
încă două jocuri decisive: C. S. Pia
tra Neamț a întrecut Voința Botoșani 
cu 15-7 (8-4), iar Flamura roșie Ag
nita pe Mureșul Periam cu 15-9 (6-6). 
Ambele formații învingătoare vor ac
tiva anul viilor în campionatul catego
riei B. •

De asemenea, se cunosc și cele două 
formații feminine care vor participa 
la barajul pentru calificarea în cam
pionatul categoriei A, alături de e- 
chipelc divizionare Constructorul Ti
mișoara și Record Mediaș. Duaninică, 
C.S.M. Reșița a întrecut pe Harghita 
Odorhei cu 10-7 (7-1), iar Textila 
Buhuși a învins pe C.S.M. Galați cu 
4-1 (2-1). In urma acestor rezultate, 
echipele C.S.M. Reșița și Textila Bit- 
huși vor lua parte la turneul de ba
raj care începe duminică 5 iulie la 
Ploești.

Iată acum clasamentele campiona
telor masculine înaintea ultimei etape 
și a jocurilor restanță:

M,asculin, categoria A

1. C.S.M. Reșița
2. Dinamo București
3. Chimia Fâaăraș
4. C.C.A. București
5. Tehnometal Timiș.
6. Voința Sibiu
7. Rapid București
S. Dinamo Or. Stalin
9 Victoria Jimbolla

IC. C.S.MS. lași
11. Știința Timișoara
12. Petrolul PIcești

21 14 4 3 244:192 32
20 13 3 4 036:184 29
22. 10 4 3 236:229 24
20 UI 2 9 210:1»» 22
?e M 0 11 276:234 22
21 10 1 10 222:2»» 21
21 10 0 11 253:237 20
21' 9 2 10 233:337 20
21' 8 3 10 106:205 09
20 7 4 9 203.2141 18
21 7 3 11185:235 17
20 3 0 17 140'244 ♦

Masculin, categoria B

1'. Dinamo Tg. Mureș
2 Textila clsnădie

3. C.S.U. Bucureșlti
4. Voința Sighișoara
5. Știința Galați
6. C.S. Marina C-ția
7. Recolta Hălchiu
8. I.C. Arad

22 15 2 5 280'1221 33
24 16 1 5 259:104 31
21 0» 1 6 289:216 31
21 11' 4 6 236:M4 20
21 9 4 8 225:204 22
31 9 3 9 211:242 21
20 10 1 9 193:190 21
21! 8 2 11 160:198 19

9. Balanța Sibiu
10 Dinam o Bacâu 
11’. Stăruința Odorhei 
12. Știința CMij

22 8 1 13 252:288
21 5 5 Aii 210:237
19 7 1 11 202:236
22 2 1 1» 82:197

17
15
15

5

După o întrerupere de patru zile — 
determinată de condițiile meteorolo
gice nefavorabile — sîmbătă, pe aero
portul sportiv Clinceni, s-a dat startul 
în cea de a treia probă de zbor fără 
motor, la care iau parte cei mai buni 
piloți planoriști din țară. Cei 15 piloți 
au luat startul în ultima și cea mai 
grea probă. Ei au fost defavorizați de 
condițiile slabe de zbor. Proba de sîm
bătă — triunghi viteză 200 km (Bucu- 
rești-Găești-Roșiori) — a făcut o se
lecție serioasă în rîndul concurenților, 
punîndu-i la grea încercare din punct 
de vedere tactic și tehnic. Un fapt gră
itor : din cele 15 planoare care au luat 
startul doar... trei au trecut „linia de 
sosire", restul aterizînd la diferite dis
tanțe. Din cauza unei greșeli tactice, 
liderul probelor anterioare, Gheorghe 
Gîlcă, a „rămas" cînd mai avea doar 
1400 m pînă la sosire. Planoristtil 
bucureștean Ovidiu Popa cu planorul 
I.S.-3 a trecut primul linia de sosire 
obținînd 1000 puncte și totodată un nou 
și valoros record al R. P. Romine in 
triunghi 200 km cu viteza medie de 
48,420 km pe oră (vechiul record era

de 39 km pe oră), lată rezultatele teh* 
nice ale acestei probe: 1. Ovidiu Popă 
(București) planor I.S.-3 1000 p, vii 
teză medie 48,420 km pe oră (nou re* 
cord al R.P.R.); 2—3: Mircea Fincsc ' 
(București) I.S.-3; Viorel Cișmaș (C 
radea) I.S.-3 892 p ; 4. Gheorghe Gilcă 
(Iași) I.S.-3 888 p. Clasamentul gene* 
ral final:după trei probe: 1. GHEORGHE 
GÎLCA (Iași) 2888 p — campion al 
R. P. Romine pe anul 1959; 2. Viorel’ 
Cișmaș (Oradea), 2577 p; 3. Mircea" 
Finescu (București) 2569 p; 4. Emil 
Iliescu (București) 2545 p; 5. Ovidiii 
Popa (București) 2462 p; 6. Valentin 
Romașcu (București) 2386 p; 7. lori 
Dragu (București) 2287 p; 8. Ion Ai 
lexa (Iași) 2078 p; 9. Aurelia Roșiantî 
(București) 2021 p; 10. Iosif Șilimori 
(Or. Stalin), 1985 p : 11. Gheorghe Ștei 
fani (Or. Stalin) 1938 p; 12. Nicolae 
Mihăiță (București) 1693 p; 13. Valen». 
tina Delaport (București) 1545 p ; 14. 
Gheorghe Petrovici (București) 1227 
p: 15. Nicolae Costescu (București) 
784 p.

N. TOKACEK 
corespondent

Peste 6oc0 săteni in întreceri 
sportive

Peste 6000 tineri și tinere din sa
tele și comunele raionului Tg. Mureș 
au luat startul în întrecerile de atle
tism, ciclism, volei, handbal, popice, 
fotbal, frîntă, tir și natație din cadrul 
primei etape a Spartachiadei de vară. 
Cele mai frumoase rezultate în orga
nizarea acestor concursuri le-au obți
nut asociațiile sportive „STĂRUINȚĂ" 
Găiești, „VOINȚA" Troița, „ÎNAIN
TE" Păsăreni, „PROGRESUL" Dum- 
brăvioara, „VULTURUL" Voiniceni, 
„OLIMPIA" Tirimia, „CIMPIA" Band, 
„SC1NTE1A" Roteni, „FULGERUL" 
Sîngiorgiu de Mureș, „ÎNAINTE" Sa
tul Nou, „TRACTORUL ROȘU" Co-

runca, „iSCINTEIA" Crăciunești, 
„PROGRESUL" Cîmpenița, „RAPID" 
Sîntioana ș.a., care au angrenat la 
startul întrecerilor un mare număr de 
tineri și tinere.

Ion Pâuș
Concursul celor mai tineri 

glmnaști
Consiliul orășenesc U.C.F.S. Craio

va a organizat recent în sala de sport 
„23 August" un concurs de gimnas
tică rezervat celor mai tineri sportivi 
din țară. Întrecerile acestora, au fost 
urmărite cu deosebit interes de un 
mare număr de spectatori care au re
marcat îndeosebi calitățile elevilor Gh. 
Păunescu, Gh. Muta (ambii din Cra
iova), Ileana Mihăilescu și Zoe Șiirbu

Tînăra gimnastă Ileana Mihăilescu din București, câștigătoarea concursului 
de la Craiova, executînd un șpagat.

(Foto loan Teșcovcanu)

de la Școala medie nr. 35 din Bucii* 
rești. In clasamentul general indiviș 
dual primele locuri au fost obținute la 
fete de Ileana Mihăilescu (Buc ) ur- 
mată de Zoe Știrba (Buc.) și Crizanti 
Dinu (Craiova), iar la băieți de Gh. 
Păunescu, la egalitate de puncte ai 
Gh. Mutu. Pe echipe competiția a fost 
cîștigată de selecționatele orașului 
București.

R. Schultz ]

Pentru a 10-a oară campioană i 
regională

Echipa de tenis de masă a asocia» 
ției sportive „Tractorul" din Orașul 
Stalin a reușit, anul acesta, să cucei 
rească pențrti a 10-a oară tjthtl de’ 
echipă campioană a regiunii. Echipa 
Tractorul, formată din Spini Constant 
tinescu, Vasile Zamfir, Mihai Stoiari, 
Ladislait Danko și losif Gajdo s-a cai 
lificat în etapa superioară a campiol 
natului republican.

C. Gruia |
I

Cupa „2 iulie" Ia ciclism j

In organizarea consiliului regional 
U.C.F.S. București, la Oltenița s-a 
desfășurat un concurs de ciclism —j 
biciclete oraș — dotat cu cu/ra ,12 ItH 
lie". Au luat startul 52 alergători diri 
raioanele Alexandria, Giurgiu, Vidra, 
Călărași, Ropiprii de Vede, T. Măgu
rele, Lehliu, Răcori și Oltenița, Băieții 
și-au disputat întîietatea de-a lungul 
a 20 km. iar fetele au parcurs 10 
km. Iată ciștigătorii: băieți: C. Tig-* 
mearu (Alexandria); fete: Margaretă 
Popescu (Alexandria). In campionatul 
general pe echipe primele trei locuri 
aii fost ocupate de Alexandria, Giur
giu oraș și Oltenița.

Stan Cristea



...Și totuși, fotbalul n-a intrat în vacanta! Note, știri, rezultate de fottal
Comentariul nostru de azi asupra 

bogatului program fotbalistic de 
la sfîrșitul săptămînii trecute 

începe cu un meci care — în limbajul 
sec al cifrelor — înseamnă un insucces: 
întîlnirea de la Falun, în care tabela 
de marcaj a consemnat finalmente 3 
goluri înscrise de echipa de tineret a 
rării noastre și 4 de cea a Suediei. Am 
pierdut deci : dar iată o înfrîngcre, în- 
ir-un joc amical, care nu ne afectează 
deosebit. Pentru că rezultatul în sine 
(nu trebuie să uităm că fotbalul suedez 
și-a disputat nu de mult supremația 
mondială cu cel brazilian!), obținut 

Fotografia noastră dovedește „aglomerarea" care a existat 
aproape tot timpul In fața porții echipei Unirea Iași. Atacanții de la 
Tar om nu s-au putui descurca în fața acestei „apărări beton". (Fază din 

meciul Tarom București—Unirea Iași 0—2).
(Foto Gh. Dumitru)

în deplasare și, mai ales, comportarea 
de ansamblu a tinerilor noștri repre
zentanți sînt mai mult decît satisfăcă
toare. Rezultatul de 3—4 — pe care 
neta diferență de 20 de cornere în fa- 

'■»a noastră îl pune, în orice caz 
si n senin de întrebare — vorbește 
despre un joc echilibrat, „deschis"; a- 
dăugînd la aceasta șl aprecierile mar
torilor ooulari („joc foarte frumos, de 
ridicat nivel tehnic, plin de faze spec
taculoase"... ,,după aspectul jocului și 
numărul ocaziilor, formația noastră me
rita tm rezultat de egalitate") avem, 
pe scurt, argumentația care să ne ducă 
Ia convingerea că echipa noastră de 
tineret și-a trecut cu bine prințul său 
examen în acest sezon și în... această 
formulă. Și pentru că a venit vorba 
despre formulă, se pare că în aceeași 
măsură în care a consacrat „osatura", 
jocul de la Falun a ajutat și la des
coperirea unor lacune care nu puteau 
ieși la iveală decît în condițiile unui 
joc greu, cu un adversar oarecum ne
cunoscut, cum a fost cel de duminică. 
Prin urmare, atenție — pentru viitorul 
w it — la re tușă rile necesare și vom 
pi; „ aștepta cu optimism viitoarele 
„apariții în scenă" ale tinerilor noștri 
fotbaliști, dintre care n-u-i exclus ca 
unii să fie chemați să joace în scurt 
timp și roluri mai grele...

Întâlnirile internaționale inter clu
buri au continuat în provincie, în 
timp ce bucureștenii s-au mulțu

mit (și, electiv, au avut și de ce să fie 
mulțumiți!) să urmărească pasionanta

Campionatul republican de hochei pe iarbă

Constructorul București și-a păstrat primul loc 
în seria a doua după ultima etapă a turului

' Terentîl III din parcul 23 August 
a găzduit duminică dimineața un in
teresant cuplaj de hochei pe iarbă în 
cadrul Ultimei etape a turului cam
pion aiului republican. S-au întîlnit, 
în seria a 11-a, echipele Voința Bucu
rești cu Penicilina Iași și, în cel mai 
important jbc, Constructorul Bucu
rești, liderul clasamentului, cu C.S. 
Victoria București. Acest meci avea 
«ă decidă pc campioana turului.

In primit»! joc, Voința București a 
primit replica iiocheiștilor ieșeni. E-' 
voluția acestora a constituit o sur
priză plăcută, prezentîndu-se bine 
pregătiți și cu o frumoasă orientare în 
joc. Echipa buicureșteană, deși pornea 
favorită, nu a reușit să cîștige, pe de 
o pairte lovindu-se de dîrza apărare 
a ieșenilor, iar pe de altă parte din 
cama ineficacității liniei de atac, 
care nit a reușit să concretizeze nici 
una dim ocaziile avute. întîlnirea a 
luat sfiirșit cu tin just rezultat de ega
litate : 0—0. Acest rezultat constituie 
o performanță frumoasă a jucători
lor de la Penicilină Iași, care au reu

finală a campionatului republican de 
juniori și să se... orienteze asupra 
uneia din formațiile străine pe care 
urmează să le vadă „la lucru" in Capi
tală: Vefa Istanbul. Or, în această pri
vință, previziunile sînt din cele mai 
bune : fotbaliștii turci au jucat bine la 
Ploești și „egalul" reușit de ei în fața 
Petrolului, ca și calificativul de „echipă 
bună, care știe fotbal" — pe care îl dă
dea formației turce un observator al Fe
derației — ne îndreptățesc să așteptăm 
cu interes întîlnirea de joi cu Dinamo

București. Constănțenii și-au deschis 
bogatul sezon de jocuri internaționale 
din aceasta vară cu un 2—2 în fața unei 
Alessandria mai bună (dar și mai ner
voasă, din păcate...) decît la București. 
Conducerea tehnică a echipei Farul tre
buie să fie însă deosebit de atentă. 
Duminică, jucătorii de pe malul mării 
au dat semne de oboseală, firească du
pă eforturile care — în finalul cam
pionatului — i-an dus la o mare per
formanță : evitarea retrogradării, deși 
porneau returul dintr-o poziție din cele 
mai precare.

Una cîte una, s-au încheiat toate 
competițiile interne cu caracter 
oficial. Duminica aceasta ne-a 

adus oficializarea unei situații ce se 
întrevedea de mai multe săptămîni 
(vom avea în campionatul viitor cinci 
echipe buoureștene în categoria A, prin 
promovarea TAROM-ului) și a dat câș
tig de cauză formației Minerul din l.u- 
peni în pasionanta întrecere, cu 5—6 
echipe pretendente, pentru cucerirea 
primului loc în seria I la B! Numai 
că în timp ce bucureștenii au părăsit 
categoria B cu o înfrîngere și un joc 
slab — care au umbrit puțin satisfac
ția pentru bilanțul general, a miilor lor 
de suporteri — mineri din Lupeni au 
terminat cursa lor spre categoria A cu 
un succes decisiv în deplasare (1—0 
la Cîmpia Turzii), care a stopat pre
tențiile și... speranțele timișorenilor, 
învingători la mare scor, dar fără fo
los, la Oradea. In acest fel, C.F.I^. Ti
mișoara „plătește" comportarea sa in

șit să cîștige un punct prețios în 
deplasare.

Derbiul seriei, în care se întâlneau 
primele două clasate, Constructorul 
București și C.S. Victoria, a cores
puns așteptărilor. A fost un joc de 
nivel tehnic mulțumitor în care, ca 
dotate meciurile care îmbracă un ca
racter decisiv, s-a făcut multă ri
sipă de energie, s-a luptat pînă la 
epuizare pentru obținerea victoriei, 
dar ineficacitatea liniilor de atac ca și 
fermitatea apărărilor care a-u destră
mat cu promptitudine toate atacurile, 
a făcut ca nici în această partidă să 
nu se înscrie nici un gol, jocul luînd 
sfîrșit ou scor alb, 0—0. După felul 
cum s-a desfășurat meciul, C.S. Vic
toria ar fi meritat să cîștige, deoare
ce a fost ceva mai insistentă și mai 
periculoasă în acțiunile de atac.

Cei mai buni jucători au . fost 
Neaoșii, Secășanu și Crăcea de la 
C.S. Victoria, iar de la Constructo
rul s-au remarcat Unsache, Vătafu și 
Bucur. Arbitrii Srrerecinski și Dumi
trescu au condus foarte bine echipele:

Constructorul: Vătafu, Ilie, Bucur, 

suficientă din tur, punctele pierdute în 
toamnă făcînd-o să nu poată reveni în 
categoria A pe care a părăsit-o acum 
cîțiva ani.

Rapid Cluj, Metalul Oțelul Roșu, 
C.F.R. Pașcani și Victoria Bu
zău s-au desprins pînă la urmă 

din plutonul numeros al celor 60 de e- 
chipe care s-au întrecut în categoria 
C și și-au cîștigat dreptul de a juca la 
toamnă într-o categorie superioară. Ul
timul act al întrecerii, barajul capilor 
de serii, a purtat amprenta acestui gen 
de competiții: luptă dîrză, epuizantă, 
echilibru sensibil de forțe, scoruri 
strînse. Ceferiștilor din Pașcani, în 
afară de satisfacția ocupării locului 
prim în serie, acest baraj le-a adus și 
aprecieri din cele mai favorabile: e- 
chipa a știut mereu „ce vrea", a lup
tat calm și hotărît, s-a apărat bine. 
Cît despre Chimia Făgăraș, căzută la 
acest ultim examen, trebuie deocamdată 
să se mulțumească cu aprecierile publi
cului arădean, care a socotit-o, totuși, 
cea inai bună echipă a micului turneu 
desfășurat în orașul de pe Mureș..,

Despre finală și
Finala fotbaliștilor juniori, desfășu

rarea ei și comportarea echipelor 
U.T.A. Arad și Farul Constanța au 
dovedit că acestea nu au ajuns în mod 
întîmplător să-și dispute titlul de cam
pioană a țării. Fiecare reprezintă o 
valoare destul de ridicată, pentru con
turarea căreia antrenorii respectivi 
(maestrul sportului Nicolae Dumitrescu 
și Tudor Mihai, pe care-i felicităm pe 
această cale) au muncit cu rîvnă, cu 
pasiune, cu... folos.

Finala din Giulești a prilejuit multe 
constatări interesante, și bune și mai 
puțin bune. înainte însă, să facem' o 
scurtă prezentare a celor două echipe 
finaliste. Bineînțeles, începem cu...

Campioană!

U.T.A., cum am mai spus, este cam
pioană pentru a doua oară consecutiv. 
Arădenii au fost prezenți în turneul 
final al campionatului de mai multe 
ori. Activitatea clubului arădean nu a 
fost însă rodnică numai sub aspectul 
rezultatului, al performanței, cf și al 
elementelor ridicate șl promovate. La 
U.T.A. se duce de multă vreme 6 se
rioasă muncă în direcția pregătirii co
piilor și juniorilor, iar în ultimii trei 
ani prima echipă și-a luat de aici Ju
cătorii necesari: Țîrlea în 1957, Koczka, 
Igna și Gal în 1958, Pîrcălab și Ne- 
cula anul acesta. Antrenorul Dumitres
cu „scoate" în fiecare an o echipă 
aproape nouă. De pildă, din echipa de 
duminică doar Macavei a jucat șî anul 
trectrt. Restul provine din echipele 
de copii (pitici), cu excepția lui Pîr
călab, Kișo și Matușinca.

Dar, poate vă interesează cîteva date 
asupra jucătorilor? Iată-le:

Necula Petre: născut în 1941, de 
meserie strungar la uzina „30 Decem
brie"; Miculan Aurel: 1941, lăcătuș Ia

Ursache, Dulimov, Bușe, Bîrzan, Păș- 
călău, lonescu, Ivana și Dumitrescu.

C.S. Victoria: Tudor, Crauciuc V., 
Stemate, Crăcea, Crauciuc Gh„ To 
mescu, lonescu, Baghilovtci, Secă 
șanu, Catană și Neacșu.

In urma acestui rezultat cele două 
echipe 'și-au păstrat vechile locuri.

De menționat performanța realizată 
de ambele echipe în decursul desfă
șurării jocurilor din tur : C.S. Victoria 
nit a primit .nici un gol, în toate întâl
nirile disputate, iar Constructorul a 
primii numai until,

★

rjiiminică la Oradea, în organizarea 
ciltubului Dinamo din localitate s-a 
disputat „Cupa de vară" la care atu 
participat echipele Constructorul Cluj, i 
Progresul Gheorghieni, Electrica și 
Dinamo, amibetc din Oradea. Cupa 
a revenit dinamcvtștilor, care în fi 
nală au învins pe Constructorul Cluj 
ou 2-0 (0—0).

PAUL NEDE1ANU,, corcsp.

• Fotbaliștii turci au lăsat o fru
moasă impresie la Ploești, în meciul 
cu Petrolul. Echipa î'e/a din Istanbul 
cuffrinde o serie de jucători de valoare, 
printre care cîțiva internaționali: fun
dașul Rahmi (de 3 ori), mijlocașii 
Eșref (21) și Nejat (6), interul stînga 
Isinet (6) și extrema stingă Iiilmi (15). 
Centrul înaintaș Ozer a fost selecționat 
în echipa națională de juniori și la B. 
Vefa are la activ cîteva rezultate bune: 
0—0 și 1—1 cu Galatasaray, 1—1 cu 
Beșiktaș în campionatul turc.

• După meciul de la Ploești, con
ducătorul echipei Vefa, Hayrullah Gil- 
venir, a declarat unui corespondent al 
nostru următoarele: „Sîntem mulțu
miți de rezultatul obținut. Petrolul este 
o echipă puternică, practică ttn fotbal 
modern. Mi-a lăsat o impresie bună. 
Noi am făcut tot ce puteam face, stră- 
duindu-ne să fim un partener la nive
lul adversarului nostru. Calitățile echi
pei noastre au fost elanul și voința, 
așa cum a dovedit atunci cînd era 
condusă cu 2—0. Doresc să-mi mani
fest satisfacția față de spectatorii ro- 
mîni, care sînt obiectivi și buni cu
noscători ai fotbalului".

finalistii campionatului de juniori
cooperativa Oțelul; Bauer Eduard:
1940, filator la fabrica Teba; Szigete 
Adrian: 1942, lăcătuș la „30 Decem
brie" (anul acesta a terminat școala 
profesională metalurgică); Lele loan: 
1942, elev în clasa a X-a; Nagy Ște
fan : 1940, tâmplar la „30 Decembrie" ( 
Pîrcălab Ioan: 1941, moletor la „30 
Decembrie"; Matușinca Andrei: 1942, 
lăcătuș la „30 Decembrie"; Roman 
Aurel: 1942, anul II la școala profe
sională mefaltirgică; Kiso Ludovic:
1941, lăcătuș la Centrul Mecanic; 
Macavei Gh.: 1941, lăcătuș la ,,30 De
cembrie" (acum a terminat școala 
profesională metalurgică).

Au mai jucat în acest campionat: 
Weichelt Carol: 1942, reglor la coope
rativa Precizia; Tașcă loan: 1942, me
canic auto la „30 Decembrie" și Morar 
Mihai: 1940, ajustor la uzina „Gheorghi 
Dimitrov",

Echipa elevilor

Aceasta este a Farului. Din 11 ju
cători, 10 sînt elevi la școli medii sau 
serale:

Varșani Stere: 1942; Burgbelea Ște
fan: 1940; Stoica 6onst.: 1941; Greaj 
Nicolae: 1941; Presadă Virgil: 194f; 
Popescu Ioachim: 1941; Marinache Au
rel : 1942 j Bîtlan Const 1 1941;
Nișcov Const.: 1941' și Ham-
parian Hazar: 1941. Al 11-lea, Crăciun 
Ioan (1941) este mecanic la I.6.G. 
Rezervele: Răducanu Dumitru: 1942,

campionatului republican deFinalista
Farul Constanța

mecanic; Zelinger Vili: 1943, elev; 
Ignat Vicențiu: 1940, electrician.

Dintre aceștia, doar Greavu, Popes
cu, Bîtlan și Nișcov au jucat și anul 
trecut. Deși în campionatul categoriei A 
recent încheiat Farul a avut un obiec
tiv special de atins (evitarea retrogra
dării) totuși nu s-a pierdut din vedere 
problema echipei de juniori și antreno
rul și juniorii muncind laolaltă cu 
sîrguință au avut satisfacția de a a- 
jtmge în finală. Ceea ce trebuie să 
constituie un îndemn pentru viitor.

Ce a fost bun...

Și acum, cîteva constatări îmbucu
rătoare.

1. Juniorii ambelor echipe, aproape 
fără excepție, att dovedit calități la un 
capitol destul dc deficitar în fotbalul 
nostru: joacă bine cu capul, au în
vățat să lovească în mod corect cit 
capul mingea. Și acest lucru trebuie 
perfecționat. Sarcină de viitor pentru 
ambii antrenori.

2. Juniorii — majoritatea și în spe
cial cei de la U.T.A. — dovedesc gîn-

O Joi vor avea loc următoarele 
jocuri internaționale: Dinamo Bacău 
— Gwardia Varșovia la Orașul Stalin 
și Dinamo București — Vefa Istanbul 
la București.
• Echipa cehoslovacă de fotbal Spar

tak Trnava, din prima categorie, va 
susține trei jocuri in țara noastră. Pri
mul va avea loc la 7 iulie, la Bina
re ști, cu Metalul Titanii. Dirt ecfupa 
Spartak, clasată in prima jumătate S 
clasamentului, fac parte cunosc'uțll in* 
ternaționali Stacho — portarul care Ti 
evoluat și la București — șl fundașul, 
Gogh.

• Duminică se reia competiția de 
juniori „Cupa Orașelor". Se Vor disa 
pută următoarele partide: Botoșani* 
Bacău, București II-BrălleL Ploești* 
București I, Baia Mare-Giuf 7, G; Tuf* 
zii-Ocna Mureș, Arad-Timișoara I, Si* 
biu-Tg. Jiu și Hunedoara-Reșița. i

• Jocuri amicale: Dinămo Bacău—î 
C.S.A. București 3—0 (0—0)’, Au mar* 
cai: Asan, Țîrcovnicu și Vătafu. CraJ. 
iova —• Timișoara (sitrdomuți) 0-1Q 
(0—7).

dire tactică pe teren. Am văzut multe», 
execuții cu conținut tactic, multe- 
schimbări de direcție în atac, schimb 
bare de pe o parte pe alta, joc des--? 
fășurat larg pe extreme cu pase lungiA 
rezolvări de faze cu surprinzătoare ma-’ 
turitate (la U.T.A.). Sau, pregătirea? 
acțiunilor prin pase laterale pînă la‘ 
declanșarea lor în adîncime (fa Farul)A 
Tinerii jucători trebuie deprinși • de Ia 
această vîrstă să gîndească, să nu joa-- 
ce la întâmplare.

3. Apărătorii, chiar în cele mai difi
cile situații, nu au recurs la „minge 
la portar" decît foarte-foarte rar (de 
două sau trei ori). Au căutat tot timpul 
să rezolve fazele, degajînd pe cît po
sibil, în teren, chiar dacă erau în po
ziții grele.

4. S-au remarcat cîteva elemente do-’ 
tate, cu perspectivă, care pot fi folo
site,, treptat și cu chibzuință, în lotu
rile prime: Bîtlan (Farul) — un inter 
înzestrat cu reale calități tehnice și tac- 
tice —, Roman (U.T.A.) — un adevă
rat „inter rătăcitor", prezent în" egală 
măsură în «tac și în apărare —, Bur- 
ghelea (Farul) un fundaș rapid și bun 
la intercepție, precum și Pîrcălab — 
extremă dreapta — și portarul Ne-.ula 
(ambii de la U.T.A.), elemente care au 
și fost încercate în prima formație.

...șf ce nu a fost bun

1. Lipsa de rezistență a constănțeni- 
lor. Acest lucru este însă în bună mă-

juniori pe anul 1958159
(Foto T. Roibtt)

sură explicat de faptul câ Farul a jucat 
semifinala joi și tinerii jucători au re
simțit oboseala deplasării și a jo
cului. Aici se pune însă și problemă 
programărilor jocurilor de juniori, de 
care ne vom ocupa cu alt prilej.

2. Gîteva durități intenționate comise 
de unii jucători (Burgbelea-, Miculan,- 
Crăciun). Intervenind la timp, Juniorii 
pot fi îndrumați spre o comportare per
fect sportivă.

3. Pasele juniorilor au lăsat să se 
întrevadă că nu au lucrat suficient cit 
balonul. In această direcție trebuie in? 
sistat mult.

4. Echipamentul necorespunzător și 
tricourile fără numere ale textiliștilor 
arădeni. Se impunea mai multă grijă 
din partea clubului.

P. GAȚU



Rezultatele competiției de tenis 
de masă „Cupa Eliberării"

' Competiția de tenis d'e masă „Cupa 
Eliberării", deschisa jucătorilor și ju
cătoarelor din București, a cunoscut 
g!t succes deosebit, la întreceri luînd 
tarte aproape 200 de conctirenți. Or
ganizatoarea concursului, asociația 
tportivă Pasteur, ca și activișlii con- 
pț'iului raional U.C.F.S. Gheorghe 
JSheorghhi-Dej merită felicitări pentru 
strădaniile depuse în organizarea în- 
jîlilirilor ’ o mențiune se cuvine în 
fecest sens și jucătorului și antreno
rului Vicențiti Tulcea. Dacă totuși au 
țxisfat și unele defecțiuni organiza
torice. acestea s-au datorat faptului 
jpă sala din sir. Mendeleev este im
proprie pentru un concurs de amploare 
81 lipsei de disciplină a unora dintre 
jrarticipanți (prea multă gălăgie și 
forfotă în sală).

Marea majoritate a asociațiilor și 
fluturilor ca și a jucătoarelor și jucă
torilor bucureșteni (fruntași sau înce
pători) au înțeles sa sprijine această 
Inițiativă a asociației Pasteur, com- 
Jiortîndu-se bine. O notă discordantă 

ce privește atitudinea față de aceas
ta importantă competiție au făcut frun
tașii tenisului de masă de la clubul 
Constructorul (antrenor Victor Marca) : 
Beta Pitică, Calrinel Folea, Mircea 
popescu, Paul Pesch, care s-au abți
nut să participe. Constructorul a în
scris 19 sportivi începători plus Hcsit. 
jSsfe adevărat că în lunKe de vară, 
Antrenamentele la tenis de masă au 
țj intensitate mai scăzută, că în această 
perioadă cu o activitate mai redusă, 
linii jucători își aduc diferite corec
tări, își schimbă paletele etc. Dar 
Aceste aspecte au un caracter general 
și ele nu privesc numai pe jucătorii

Din toate
FJNAl.A 2 IULIE- LA BOX

Joi 2 iulie, începînd de la ora 19,30 va 
avea loc In salo Recolta din șos. lancului 
nr. 130 finala competiției de box ,,Cupa 
2 iulie- organizată de clubul sportiv Re- 
fcolta București Toți fincliștii acestei com
petiții vor fi prezenți la cfntarul oficial 
miercuri 1 iulie, ora 18, în sala Recolta.

CONCURS ZONAL DE AEROMODELE

Intre 26 și 28 iunie a avut loc la aero
portul de Io Cfr’nceni și în parcul ,,23 Au
gust" din Capitala concursul zonal de aero- 
modele la care au participat aeromodeliști 
din regiunile Croiova, Pitești, Ploești, Cons- 
stanța, București. Iotă cîștigâtorii : Zbor 
libar (plonwe) - A. Georgescu (oraș 
București) ; Zbor Biber (propulsoare) - $t. 
Turice (oraș București) ; Motomodele - Gh. 
Constantinescu (Croiova) j Captive viWră 
(2 5 cm — Elvira Purice (oraș București) ; 
Acrobație — H. Cession (oraș București).

N. Tokacek 
corespondent

CIRCUITUL DE MARȘ AL RAIONULUI STALIN

Aproape 40 de mărșăluitori au luat star
tul duminica diminecța în întrecerea din 
cadrul pr rnei ediții a circuitului de marș 
al raionului Staîin dotat cu „Cupa 2 talie", 
lată rezultatele înregistrate : începători
(3,8 km): 1. D-tru M hăilă (P.T.T.) ; 2. Gh. 
Nfeguț (Surdomut) ; 3. I. Costache (Spar- 
tac) ; juniori (3,8 km) : 1. D-tru Roateș 
(Spartac) ; 2. T. Anghel (Spartac) 3. M. 

Programul concursului Pronosport 
nr. 27 din 5 iulie reflectă într-o bună 
măsură activitatea fotbalistică inter
națională intensă care se desfășoară 
în țara noastră. Capul de afiș este 
CostituiD de partida dintre echipa de 
tineret a țării noastre și selecționata 
R. P. Chineze.

Al doilea meci al programului este 
cel dintre echipele Dinamo Bacău și 
Gwardia Varșovia.

Al treilea meci este cel dintre echi
pele Farul Constanța și Vefa Istan
bul. Echipa oaspe reprezintă în fotba
lul din Turcia o certă valoare. Dp par
tea cons’tăilțejnlor este însă avantajul 
'terenului.

LTmătopfeli 6 meciuri sînt din 
Cupa Orașelor pentru juniori și an
grenează fo'rtlțații dintr-o serie de ora
șe cu veche tradiție fotbalistică.

Echipele “programate în concursul 
Pronosport hr- 27 s-au calificat pînă 
iu această.etapă în felul următor:

Ploeșți : 4—3 cu Orașul Stalin (la 
Pioeștij și 5—4 cu Moroni (la Mo- 
reni).

București 1: 8—0 c» Medgidia șl 
5—0 cu Giurgiu (ambele jocuri în de
plasare). . ;

Arad : 3—3 cu Oradea și 3—0 cu 
Brad (ambele jocuri în deplasare).

Timișoara : 4—1 cu Jimbolia (la 
ÎJimboliaj și 1—0 cu Lugoj (la Timi
șoara).

Hunedoara : 4—2 cu Cugir (fa Qi- 
gir) și 3—0 cu Simeria (la Hune
doara).

Reșița : 3—1 cu Craiova (la Reșița) 
și 2—0 cu T. Severin (la Tr. Severin).

Baia Mare: 4—1 cu Zalău (la Baia 
Mare) și 4—1 cu Satu Mare (Ia Satu 
Mare).

Cluj: 3—0 cu Sighet și 3—2 cu 
Salonta (ambele jocuri la Cluj).

Botoșani: 3—1 ou V. Doinei (la 
Botoșani), 3—1 cu Pașcani (la Paș
cani) și 2—2 cu Suceava (la Su
ceava).

Bacău: 4—0 c-ti Iași (la Bacău), 
3—2 cti P. Neamț (la P. Neamț) și 
3—2 cu Btihuși.

Câmpia Turzii : 7—1 cit Toplița (la 
C. Turzii) și 1—0 cu Tg. Mureș (la 
C. Turzii).

Ocna Mureș : 3—1 cu Turda.
Nu uitați că în „Cupa Orașelor" 

pentru echipele de juniori, pronosticu
rile se indică prin 1, X, 2.

Amănunte complete asupra meciuri
lor din program găsiți în Programul 
Loto-Pronosport.

Ultimele trei meciuri ale programu
lui includ partide ale Cupeu de Vară 
din R.P.U., competiție, care a devenit 
tradiționala și la care participă echi
pe din campionatul categoriei B și 
C. In această etapă sînt incluse echi
pe din categoria B.

Meciul X : Oroszlanyi Banyasz — 
Szegedi V.S.E. pare să prilejuiască a- 
pariția urnii solist: 1. Prima echipă 
este pe locul 9 într una din cele 2 
serii ale campionatului categoriei B

Constructorului. Așa cum ceilalți spor
tivi fruntași ai tenisului de masăbucu- 
reștean au trecut peste toate aceste 
„motive obiective" și au luat parte la 
acest concurs, iot așa trebuiau să pro
cedeze, dacă nu toți, măcar o parte 
din fruntașii tenisului de masă de la 
Constructorul.

întrecerile propriu-zise au d'at loc 
la dlispute dîrze. In genera; partici
pant» au manifestat multă dispoziție 
de joc și o pregătire mulțumitoare. în
vingători au ieșit Ella Constantinescu 
și Oito Bottner. ambii de la Voința.

Iată rezuitateie tehnice mai impor
tante: simplu femei: sferturi de fi
nală : Mariana Barasch—Mariana Jan- 
drescu 3—1 ; Lucia Cobîrzan—Aurelia 
Radu 3—0 ; Fila Constantinescu—Telli 
Gropescu 3— 0 ; Maria Alexandru—Ar- 
celea 3—0; semifinale: Mariana Ba
rasch—Lucia Cobîrzan S—1 ! Ella 
Constantinescu—Maria Alexandru 3—1: 
finala: Ella Constantinescu (Voința) 
—Mariana Barasch (Progresul) 3—2. 
Simp’u bărbați: epiimi: Bottner— 
Goliac 3—0; Gh. Gheorghe—Teodo- 
rescu 3—0 ; Pelenghian—Ardelean» 
3—2 ; Andronache—Hobană 3—0 ; Na
zarbeghian—Bunea 3—0 ; Angelescu 
—Rusu 3—2; Motancea—Boca 3—1 ; 
Bcdea—Bilțvskl 3—1 ! sferturi de fi
nală : Bottner—Gh. Gheorghe 3—0 ; 
Andronache—Pelenghian 3—1: Nazar- 
beghian—Angelescu 3—0 ’ Motancea— 
Bodea 3—2! semifinale: Bottner-— 
Andronache 3—0; Nazarbeghian—Mo
tancea 3—0; finală: Bottner (Voința) 
—Nazarbeghian (Voința) 3—0.

Cîștigăiorii an primit cupe, iar cei 
clasați pe locurile secunde au fost 
distinși cu diplome.

CT. C.

sporturile
Moldgvan (Spartac) ; seniori (14,5 km): 1. 
I. Baboie (P.T.T.) 1.07:40,0 ; 2. V. Teodo- 
siu (P.T.T.) 1.10:00,0 ;3. I. Pâcuraru (Spar
tac) ; 4. I. Barbu (Victoria) ; 5. Gr. An
ghel (Spartac).

In clasamentul general al începătorilor și 
juniorilor pe primul loc s-a situat Spartac 
cu 13 p, iar la seniori P.T.T. cu 20 p.

Nicolae D. Nicokse -» coresp.

„CUPA 2 IULIE4*

In organizarea clubului sportiv Recolta 
București se află în plină desfășurare 
cc-mpetiția jater-asoctații „Cupa 2 Iulie". 
Peste 300 de sportivi, de ia Recolta 
M'.A.S., Pasteur, Centrul Mecanic Oto- 
peni, Centrul Mecanic Dudești Cioplea, 
GLA.S. Mogoșoaia, Hipodromul de Stat, 
I.S.P.S. etc,, se întrec la șase discipline 
sportive. Pînă în prezent s-au încheiat 
întrecerile la tar. Celelalte fin-ale vor 
avea loc astfel : marți 30 iunie, ora 17 : 
finalele la natație (bazinul Recolta din 
șos. I-ancului 130) și finalele la volei 
(tere-> Recolta, șos. lancului) ; miercuri 
1 iulie, ora 17 : finalele la șah (clubul 
Recolta) și Ja fotbal (terenul Pasteur) ; 
joi 2 iulâe-, ora 19,30 : finalele la box

restanță d’n etapa I) dintre ech’pele Di
namo București și Industria Linii Timișoara. 
Meciul începe V ora 18.

(sala Recolta).

MECI RESTANTA IN CATEGORIA A
LA POLO

Astăzi la ștrandul Tineretului din Capi
tală este programată partida de po'o

DISCUȚII PE TEME UCTUUIEH1

Ce trebuie făcut pentru îmbunătățirea
nivelului atletismului nostru ?

Deși au fost realizate unele suc cese importante, totuși atletismul din țara noastră nu s-a ridicat încă la înăl
țimea pretențiilor actuale ale acestei discipline sportive. Tocmai de aceea, ziarul „Sportul popular" este interesat 
să contribuie la lămurirea celor mai importante probleme ale atletismului nostru, la discutarea și anali
zarea lor. In această privință, începînd cu numărul de față, vom face loc părerilor antrenorilor, profesorilor de 
educație fizică, maeștrilor sportului, conducătorilor cluburilor și asociațiilor sportive etc.
Trăiesc în atletism de mai bine de 

două decenii. Muncesc astăzi pentru 
acest sport atît de frumos și util cu tot 
entuziasmul și toată abnegația. Mă 
bucură succesele sale și mă întristează 
sincer atunci cînd lucrurile nu merg 
așa cum ar trebui să meargă...

Pentru oricine este clar că atletismul 
din țara noastră a înregistrat în ulti
mii ani o serie de succese importante, 
la care, eu și alții de vîrsta mea, nici 
măcar nu ne puteam gîndi la începu
turile activității noastre. Iu această 
privință se cuvine, cred, o explicație : 
în urmă cit 22 de ani am devenit cam
pion balcanic la aruncarea greutății 
dar fără să fi știut ce-s aceia pantofi 
cu cuie, ce este și cum ar trebui să 
muncească un antrenor 1 Pornind de 
la acest exemplu și uitîndu-te — azi 
— în jur, pe lin stadion, la sutele de 
tineri frumos echipați, la zecile de 
antrenori eare-i sfătuiesc și-i ajută să 
urce treptele măiestriei sportive, îți dai 
seama că în atletismul nostru s-a

Accent deosebit pe munca de perspectivă
PROBLEMA ÎNCEPĂTORILOR SI 

A JUNIORILOR. Atletismul este un 
sport destul de greu care cere multe 
„butoaie de sudoare" cum 
Ozolin, și care, mai ales, 
comparație cu jocurile sportive 
oferă tinerilor satisfacții imediate. 
Tocmai de aceea cred că este deose
bit de important felul în care sînt a- 
trași tinerii în activitatea atletică, față 
de care antrenorii și profesorii trebuie 
să dea dovadă de mult tact și de foarte 
multă răbdare, într-un cuvînt să fie 
pedagogi în adevăratul înțeles al ctt- 
vîntului. Față de tm copil care vine pri
ma oară pe stadion, antrenorul tre
buie să fie în același timp ttn frate 
mai mare, un prieten adevărat. Trebuie 
să fie foarte abil și să-i asigure aces
tuia un sistem compeiițional cît mai 
divers, dar continuu, căci doar cu 8-9 
competiții cît 
— nu știu de 
prea mult.

In aceeași
tinerii începători sînt atrași în activi
tatea atletică, trebuie sporită grija față 
de educarea lor, față de creșterea lor 
sportivă. Din proprie experiență cred

zice 
în 
nu

se organizează de obicei 
ce — nu se poate face

ordine de idei : după ce

că răbdarea trebuie să fie pusă pe pri
mul plan. In atletismul nostru am 
avut zeci și zeci de talente autentice, 
dar care n-au ajuns să dea toiul și 
din cauza acestei lipse de răbdare a 
antrenorilor, a celor care se ocupă — 
în diverse locuri — de atletism. Multor 
atleți tineri li s-a cerut să obțină mai 
repede un rezultat valoros. Și lucrul a- 

] cesta s-a dovedit că nu este cel mai 
bun-Alții, tot atît de talentați, dar care 

iar cea de a doua pe același loc în 
cealaltă serie.

Oroszlanyi: 29 9 9 11 41 : 38 27
Szegedi: 29 9 10 10 33 : 46 28
In meciul XI: Szallitok — Jaszbe- 

renyi Vasas pronosticurile la care ne 
oprim sînt 1 și X. Szallitok este pe 
locul 6 într-o serie, iar Jaszberetiyi pe 
locttl 5 în cealaltă.

Szallitok : 29 10 11 8 31 : 36 31
Jasberenyi: 29 12 8 9 43 : 39 32 
Meciul XII : Szolnoki M.A.V. — Cse- 

peI Auto pare să ofere, gazdelor posi
bilitatea unei victorii.

Csepel Auto este pe ultimul loc al 
uneia din serii, iar Szolnoki M.A.V. 
este pe locul 11. In prima etapă a 
„Clipei de Vară" disputată duminică, 
s-au înregistrat următoarele rezultate: 
Csepel — Oroszlanyi 1—1 ; Jaszbe- 
renyi — Szolnoki 2—2; Szegedi — 
Szallitok 4—0, Kistext — Budai 5—2, 
Vaci Petofi — Egyertes 1—4, Salgo- 
tarjap — Borsodi Banyasz 2—2.

In urma trierii buletinelor depuse la 
concursul Pronosport nr. 26 (etapa 
din 28 iunie), au lost stabilite urmă
toarele rezultate provizorii:

4 variante cu 12 rezultate,
208 variante cu 11 rezultate 
2346 variante cu 10 rezultate
Valoarea premiilor, va fi definitivată 

în urma operațiunilor de omologare, 
care sînt în curs.

★
Tragerea din urnă a numerelor 

concursului Pronoexpres de mîine 1 
iulie, are loc în București, la ora 19, 
în sala din str. Ing. Saligny nr. 2. 
Concursul are un report de 319.480 lei.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Pro- 
nospqrt.

schimbat complet fața lucrurilor 1...
Vasăzică, este clar: atletismul nos

tru a înregistrat succese deosebit de 
importante. Dar, cu toate aceste suc
cese, se poate spune că nu s-a înregis
trat încă acel salt valoric calitativ care 
se aștepta, care trebuie să ridice a- 
tletismul nostru la înălțimea cerințelor 
internaționale, care, se știe foarte bine, 
sporesc cu trecerea fiecărui an.

De c.e atletismul nostru n-a ajuns 
încă acolo unde trebuie: acolo unde, 
de fapt, i-ar fi locul dacă ținem seamă 
de condițiile noi de activitate create 
de regimul nostru democrat popular? 
lată numai două din întrebările pe 
care mi le pt;n de mult timp și pe 
care le-am analizat, vă rog să mă cre
deți, sub toate fețele și sub toate as
pectele lor.

După părerea mea, cred că actuala 
stare necorespunzătoare a atletismului 
nostru provine din mai multe cauze. 
Voi încerca să le „atac" pe cele care 
mi se par mie cele mai importante.

n-au putut realiza în puțini ani rezul
tate înalte, au fost oarecum neglijați, 
pentru ca apoi să renunțe ei înșiși. De 
aceea, socotesc că ceea ce ne mai lip
sește este planul concret de pers-

Specializarea, pe primul plani
Salut și socotesc binevenită propu

nerea ziarului „Sportul popular" pri
vind înființarea centrelor de antrena
ment specializate pe probe. Avem și tin 
exemplu, care după părerea mea mă 
scutește de orice alte comentarii: în 
urmă cit doi ani prof. D-tru Gîrleănu 
a fost sprijinit de M.I.C. să înființeze 
în Capitală o „școală" a săritorilor cti 
prăjina. Rezultatele se văd 1... In acest 
răgaz, extrem de scurt, doi tineri de 
17 ani (Petre Astaiei și Afanasie Sa
vin) au ajuns la performanțe de aproa
pe 4 metri, iar alții sînt pe urmele a- 
cestora. Vrea cineva un exemplu mai 
bttn ?

Și dacă vedem că lucrurile au mers și 
merg atît de bine cti această „școală" 
a săritorilor cu prăjina, nu văd ce anu
me ne poate împiedica să-i generalizăm 
experiența și să trecem la organizarea 
cît mai grabnică și a altor asemenea 
centre-școli pe specialități de probe.

Toată atenția bazelor sportive!
• Atletismul bticureștean are ■ la 

dispoziție un număr de 10 stadioane 
înzestrate cu pistă de atletism: „23 
August", Republicii, Dinamo, Giulești, 
Progresul, P.T.T., Belvedere, C.C.Ă., 
Parcul Copilului, Tineretului "și „Vese
liei". La prima vedere, numărul aces
tor baze sportive complexe pare ne
corespunzător nevoilor atletismului 
bticureștean. Cu toate acestea, la o 
analiză amănunțită a felului în care 
sînt folosite aceste baze se poate con
stata că numai pe cîteva dintre ele se 
desfășoară o activitate continuă și or
ganizată. Restul însă nu este folosit. 
Ținînd seamă de faptul că unui tîuăr 
care locuiește — să zicem — 
undeva în raionul „23.. August" îi 
este foarte greu să se deplase
ze la antrenamente sau la con 
cursuri pe Stadionul Tineretului, suge
răm comisiei de atletivm a orașului 
București să ia în discuție această pro
blemă și să organizeze pe toate baze
le (mai ales acum în lunile de vară) o 
„permanență" de antrenori și profeso
ri de educație fizică pentru îndruma
rea tinerilor care ar veni să se arrtre 
neze acolo. Bine’nțeles că o aseme
nea acțiune, foarte necesară, trebuie

Activitatea turistică în țară
Timp de dottă zile s-a desfășurat în 

pirul orașului Tg. Mureș faza a doua 
i concursului de orientare turistică 
dotat cu „Cupa R.A.M." Concursul a 
avut gradul II complex, cu pr.abe de 
tir, aruncarea grenadei, prim ajutor 
etc.

La concurs au participat opt echipe, 
care s-au clasat astfel : 1. Textila Mu
reș 1 (condusă de Lmre F.rdelyi) 272 
p; 2. Textila Mureș III (condusă de 
Ioan Bucșa) 362 p: 3. Stăruința (con
dusă de f iifren Czellecz.) 372 p; 4. 
Frigoriferul 405 p; 5. Fabrica de za
hăr [ 466 p; 6. Cablul 556 p; 7. Fa
brica de zahăr II 737 p: 8. Textila 
Mureș II 1264 p.

După două etape, formația Textila 
Mureș I (ou 304 p.) se află pe pri 
trail loc în clasamentul general, ur-. 

pectivă. Deși avem a.tîtea exemple stră
lucite din atletismul sovietic și al ță
rilor de democrație populară, deși noi 
înșine am văzut care este calea cea 
mai bună, totuși iată că încă 
nu reușim să ne asigurăm drumul cel 
mai just. Federația de atletism, în 
primul rînd ea, trebuie să întocmească 
un plan de perspectivă al atletismului 
nostru, pe care să-l discute în amă
nunțime cu antrenorii, cu conducerile 
cluburilor și asociațiilor sportive, cu 
profesorii de educație fizică din școli 
și aș propune chiar cu părinții tineri
lor atleți. Apoi să fie aleși cîte 25—30 
(poate chiar mai Vuiilți) juniori mici 
la fiecare probă. Bineînțeles, aceștia 
trebuie să fie tineri talentați, bine clă
diți din punct de vedere fizic și care 
sînt dornici să realizeze ceva în atle
tism. Acești tineri ar trebui urmăriți cti 
toată atenția, din punct de vedere ști
ințific, și cu ei să se lucreze temeinic 
și cu răbdure de-a lungul a 5—10 ani, 
asigiirîndu-Ii-se antrenorii cei mai pri- 
cepuți, baze sportive, echipamente și 
materiale cele mai bune. Acest lucru 
poate fi făcut foarte bine în București, 
dar și în multe alte centre atletice de 
pe întinsul țării. Socotesc că 
trebuie legați de proba lor, de 
norul lor, de culorile clubului 
îi aparțin.

tinerii 
antre- 

< ărtiia

interesTrebuie numai ceva mai mult _____
pentru atletism și în orice caz, să fie 
lăsate deoparte problemele mărunte, 
le-aș zice chiar meschine, pe care I 
„atacă" cei mai multi dintre tovarăș, 
mei de meserie, profesorii de educație 
fizică și conducătorii de cluburi. Nu
mai punînd problemele, atletismului ro- 
ntînesc deasupra intereselor înguste 
locale sau de chtb putem avea certitu
dinea unei mutici serioase și de pers
pectivă a ridicării valorice a acestui 
sport. Altfel, vom lucra ca și pînă 
acum și rezultatele nu vor fi cele aș
teptate...

Trebuie să se dea o adevărată bătă>' 
lie pentru atragerea tineretului în atle
tism 1 Să ne străduim din toate pu
terile noastre pentru ca'atletismul să 
capete un caracter tot mai pronunțat de 
mase.

NICOLAE GURAU 
antrenor la clubul Progresul- 

București — fost campion balcanic

precedată de: o reamenajare' — prin 
resurse locale — a cîtorva din bazele 
amintite, a căror stare lasă pe alocuri 
de dorit; o intensă muncă de [xtpttlar 
zare în rîudul tinerilor din raionii, 
respectiv; înzestrarea acestor baze cu 
materialele și echipamentele necesare.- 
După o perioadă oarecare de instruire 
și de antrenament trebuie să fie orga
nizate o serie de concursuri pe echipe 
între aceste centre.

• In curțile școlilor trebuie amena
jate. prin mijloace locale, cît mai 
multe baze simple pentru atletism. Cre-« 
dem că nu este cîiuși de puțin compli-t 
cat să fie amenajată, în funcție de 
posibilități, o pistă lungă de 50—100 
m, o groapă pentru sărituri și ttn loc 
pentru aruncări. Existența unor astfel 
de baze simple în curțile școlilor este 
mai mult decît necesară pentru atrage
rea tineretului în atletism. Acolo, în 
curțile școlilor, numeroși tineri vot pu
tea face — îu recreații —■ primii lor 
„pași" în această activitate și (toate 
că printre acești elevi vor putea Ii des
coperite talente autentice. Trebuie însă 
mult mai mult interes în rezolvarea 
acestei probleme, mică în aparettla, 
dar de o mare importanță 1...

mată de Stăruința (375 p) și Frigoiit 
ferul (438 p)„ ■

Ioan Păuș, corespondent

Comisi i locală de turism și excursii 
din Brăila desfășoară o intensă actil 
vita.te. In ultima vreme au fost «ri 
ganizate numeroase excursii în dit 
ferite localități din țară, în regiunile 
de munte și în balta Brăilei, l.a a- 
cestea au participat peste 2300 ex
cursioniști din diferite întreprinderi 
ale rjra-.ș.-iilui și raionului, [iste demnă 
de remarcat activitatea diepttsă de 
cercurile turistice de la U.M. Pro-; 
greșul. Atelierele Navale „Viitorul', 
Fabrica de Confecții și Școala Satii-i 
taxă.

1, Baltag și N. Goștin 
corespon-denji



Ecouri după etapa de zonă la box
In patru centre ale țării — Craiova, Cluj, Constanța- și Orașul Stalin 

— s-a încheiat penultimul act al campionatelor republicane individuale de 
box. După dispute dinamice, in cadrul cărora boxerii au luptat cu toată 
energia pentru a se califica în turneul final de la București, campionii zo
nelor .trăiesc în aceste zile bucuria succesului dar, în același timp, se gin- 
desc la întrecerile finale care bat la ușă. Tinerii boxeri care au dat anul 
acesta o replică deosebit de viguroasă celor ccnsacrați, au demonstrat că 
sportul nostru cu mănuși dispune de multe talente care trebuie sprijinite cu 
hotărîre. In sfîrșit, despre arbitrajele din etapa de zonă trebuie spus că. 
spre deosebire de Craiova (unde, în general, ele au fost bune), în celelalte 
zone și în special la Constanța, arbitrajele au viciat unele rezultate, fapt 
care a produs nemulțumiri justificate.

Organizare excelentă la Craiova
Este îmbucurător faptul că marea 

majoritate a boxerilor participant la 
zona de la Craiova au înțeles chemarea 
federației de specialitate de a practica 
un box în linie, corect și combativ, 
întrecerile lor dinamice, adesea spec
taculoase, s-au desfășurat su-b con
ducerea unui valoros colectiv de ar-

Timp de trei zile, evenimentul spor
tiv central al orașului Craiova a fost 
etapa de zonă a campionatelor re
publicane de box. Pasiunea craioveni- 
lor pentru box a fost verificată încă 
odata în seara finalelor, cînd în tri
bunele stadionului „Jiul" au luat loc 
peste 6000 spectatori. Organizarea ex
celentă a celor trei reuniuni, la care 
și-ait adus ’ contribuția îndeosebi to
varășă Puiu Rădulescu (președintele 
comisiei regionale de arbitri) și N. 
Popcscu (membru în comisia regio
nală de box), precum și interesul ma
jor ce se acordă sportului cu mănuși, 
ne face să credem că în scurt timp 
Craiova va deveni unul dintre cele 
mai puternice centre de box din țară.

Vorbind despre desfășurarea meciu
rilor, ceea ce s-a remarcat la zona 
de la Craiova (ca de altfel și în alte 
zone) a fost asaltul dat de tinerii 
pugiliști. Ara văzut tineri care pînă 
nu de mult sc mențineau la un nivel 
modest (R. Davidovici, Ad. Rosnov- 
fichi. I. Low, O. Baciu, C. Stoîan 
ș. a.), dar care acum, la zone, s-au 
prezentat mult schimbați în bine. Ei 
au dovedit că posedă o perfectă ținută 
în ring, lovituri puternice. în linie, 
că sînt trieri care merg cu pași si
guri spre însușirea corectă a deprin
derilor, adică exact ceea ce trebuie 
pentru ridicarea calitativă a boxului 
nostru.

In finala categoriei semi mijlocie (I. 
Dragnea — C. Stoian) de pildă, pu
țin a lipsit ca victoria să fie de par
tea tînărului Stoian, care s-a dovedit 
o mare speranță. Tînărul dinamovist 
a fost superior experimentatului Drag
nea timp de o repriză și jumătate și 
numai o „dreaptă" la ficat (în urma

Se vor întîlni în finale... 4
O dată cu consumarea etapei de f 

zonă s-au calificat pentru tur-4 
neul final de la București (care va 4 
avea joc între 15—18 iulie) urmă-1 
torii boxeri:

GAT. MUSCA: M. DobrescuȚ 
(C.C.A.), Toma llie (Voința-Bucu-4 
rești), L. Ambruș (DinamoBucii-1 
rești), N. Puiu (C.S.AL Reșița).4 

1GAT. COCOȘ: A. Olteanu (Meta-4 
41111 M.I.G.), ’ O. Toma (Dinaraol 
TBucurești), I. T-urcu (Dunărea Bră-y 
Xila), N. Mîndreanu (C.C.A.). CAT.X 
“PANA: E. Cișmaș (C.C.A.), I. Bo--4 
Rcianu (Grivița Roșie), O. Gheor-Î 
--ghiu (Dinamo București), A. Far-4 
Kcaș (Dinamo Craiova). CAT. SEMI-T 
4UȘOARA: M. Albu (Voința Plo-4 
“ești), I. Mihalic (Dinamo Oluj),f 
--V. Czegeli (C.C.A.). Al patnuleal 
“boxer va fi decis de întîlnirea din-4 
"tre M. Trancă—M. Godeanu, care! 
“va avea loc la o dată ce se va4 
“anunța ulterior. CAT. UȘOARA :t 
”0. Mărăcineanu (Dinamo Craiova),4 
“C. Gherasim (Voința “ 
--Fr. Pazmani (Dina-mo 
“C. Dumitresoii (Dinamo 
^CAT. SEMIMIJLOCIE: 
“lan (Știința București),

jite. In cadrul acestei etape s-a ob
servat în mod deosebit replica vigu
roasă dată boxerilor consacrați de că
tre tinerii E. Iliescu (Șc. sportivă
U. C.F.S. Iași), M. Marinescu (Dinamo 
Craiova), D. Fierarii (Spartac Buc.), 
Z. Motea (Știința Craiova), Gh. Tă- 
nase (Grivița Roșie), E. Spulber (Șc. 
sportivă U.C.F.S. Iași), N. Stoenescu 
(Dinamo Orașul Stalin), M. Nicolau 
(Energia Cimpina).

Calitatea arbitrajelor însă, a con
trastat uneori cu atmosfera entuziastă 
in care s-au desfășurat meciurile. Dacă 
în finalele acestei competiții arbitra
jele și deciziile au fost în general 
bune, in schimb, in reuniunile prece
dente ele au fost sub orice critică 
producând nemulțumiri în rîndul spec
tatorilor. S-au dictat o seamă de de
cizii eronate (în meciurile V. Șchiopa 
— M. Marinescu. P. Zăinescu — D. 
Fieraru, A. Săraru — E. Iliescu, M. 
Miclăuș — Z. Motea, Z. Ciocârlan —
V. Vlădescu ș. a.), victoriile fiind atri
buite greșit, primilor boxeri. Din a- 
ceastă cauză au fost opriți din dru
mul spre finalele zonei boxeri care 
meritau cu prisosință această cinste.

V. SUC IU — corespondent

Dispute strînse Ia Cluj

Concursul internațional triunghiular 
de lupte Be la £ugoj

LUGOJ 29 (prin telefon). Aproape 
2000 de spectatori au urmărit cu in
teres întîlnirea internațională triun
ghiulară de lupte 'clasice, ,,Concursul 
speranțelor olimpice". Iată, rezultatele 
primului tur: categ. 52 kg: C. Ofi- 
țerescu (R.P.R. 1) învinge prin tuș în 
minutul 9 |>e Vlădescu \ Iad (R.P.R. 
II), iar Iovanov (R.P.F.I.) cîștigă prin 
tuș în minutul 7 la R^vi (R. P. Un
gară): categ. 57 kg: S. Popescu 
(R.P.R. II) învinge la puncte pe Lcnd- 
vay (R. P. Ungară) ; Al. Cristea 
(R.P.R. I) cîștigă la puncte întîlnirea 
cu Rudakovici (R.P.F.I.) ; caieg. 62 
kg: Al. Bolocan (R.P.R. I) bate la 
puncte pe Constinov.ici (R.P.F.I.) ; 
Kelerman (R. P. ^Ungară) termină la 
egalitate cu David ( R.P.R. II) categ.. 
67 kg: Silvestru 
bate la puncte pe 
II) ; Viliam (R. P. 
puncte în fața lui

Covaci (R.P.R. I) I 
Crrciuniaru (R.P.R. 
Ungară) cîștigă la 
Paster (R.P.F.I.);

categ. 73 kg: Gh. Toth (R.P.R. TȚ 
învinge la puncte pe I. Fischer (R.P.Rj 
II); Rizmayer (R.P. Ungară) învinge 
la puncte pe Veiici (R.P.F.I.) ; categ. 
79 kg: Otto Retfalvi (R.P.R. II) cîș
tigă la puncte întîlnirea cu Malovici 
(R.P.F.I.) ; Alallosi (R. P. Ungară) 
termină la egalitate întîlnirea cu I. 
Ionesc-u (R.P.R. I); categ. 87 kg: Ba*' 
zicevici (R.P.F.I.) cîștigă la puncte; 
întrecerea cu Batki (R. P. Ungară) | 
I. Țăranii (R.P.R. I) învinge prin tuș 
în minutul 2 pe Gh. Oișan (R.P.R-- 
II) ; categ. grea: Mezinca (R.P.R. -II)' 
face meci nul cu Sitacovici (R.P.F.L^

LADISLAU BLOCK 51 
corespondent

.................................... ........ ....

București),
București), 
București). 

M. Sto- 
___ ț_ ____ I. Dragnea

"(Dinamo București), Dobre Pavel 
--(Brăila), N. Linca (Dinanno Bucu- 

căruia Stoian a fost numărat) a pro- -.rești). CAf. MIJLOCIE UȘOARA.
- - - .................. - -- --Șerbu Neacșu (C.C.A.), N._ Stoe-dus schimbarea situației și în cele din 

urmă victoria a fost atribuită lui 
Dragnea. Neagu Cosma (Voința Con
stanța), un alt tînăr de real talent, a 
fost un adversar incomod pentru Șerbu 
Neacșu. împletind curajul cu acțiuni 
bine gîndite, tînărul constănțean a de

monstrat calități cpre-1 vor ajuta să 
sc afirme în scurt timp, cu condiția 
să dovedească și pe viitor conștiin
ciozitate în pregătire.

(XUJ 29 (prin telefon). — Pe lista 
participanților la zona de la Cluj a 
campionatelor republicane de box n-au 
figurat decît oîteva nume consacrate 
în boxul nostru (V. Tiță și C. Toma), 
astfel că pugiliștii au fost de forțe 
sensibil egale. Aceasta a făcut ca dis
putele să 
păcate nu 
Iul scăzut 
torește în 
tiri fizice 
boxeri, 
cunoscuți ca 
cianu, Dobre Pavel. Vasile Tiță, pre
cum și tinerii Stelian Costescu (Cluj), 
Neagu Vasile (Constanța), Ilie Gheor- 
ghe (București) și llie Păunoiu (Bu
zău). In schimb, alți boxeri ca D. Ră- 
gălie (Constanța), I. Pătran (Cîm- 
pina), Gh. Petric (Oradea), M. Rîn- 
jeu (Timișoara) s-au prezentat slab 
pregătiți, lucru ce a dăunat în ansam- 

rești). CAT. MIJLOCIE UȘOARA: 1 blu, desfășurării competiției. Arbitra- 
~ ■’ -• --.T jeje prestate de I. Brand (Bucu-
nescu (Din-amo Orașul Stalin), C.T rești), F. Zoltan și I. Kiss (ambii din 

"KV^DiSmo1’ Buci^R^CATi J Cluj)’ în general bune, excepție făcînd 
"MIJLOCIE: Petre Deca (DinamoT Intr-o măsură Gh. Dumitrescu (Bucu- 
"Oraiova), Vasile Tiță (C.C.A.), Mi-4 rești), care a dovedit neatenție în 
“hai Nicolau (Energia Oîmpina), Ț r;n^ 
--Dumitru Gheorghiu (Dinamo Bucu- 
"rești). CAT. -SEMIGREA: P. Za- 
-■hairia (Steagul roșu Orașul Sta- 
"lin), I. Ferenț (Dinamo Craiova), 
ÎO. Cioloca (C.S.AL Reșița), Ghețu. zr-»:____ __ i.:\ n A rU

tenis

cam pio- 
sîmbătă

fie foarte strînse, dar din 
și de bună calitate. Nive
al multor întîlniri se da 
bună măsură slabei preg; - 
Ș* 

S-au
tactice a unora dintre 
remarcat pugiliști de' i 
Fr, Pazmani, I. B >-

V, CACOVEANU — corespondent

Etapa a doua 
a campicnatalui de 

al Capitalei
Dintre cele trei întîlniri ale 

natului Capitalei, desfășurate
și duminică, cea mai interesantă a fost 
întrecerea echipelor Progresul și Di
namo. învingători au ieșit reprezen
tanții clubului Progresul, care și fără 
aportul lui Cristea (aflat în examene) 
au reușit totuși sii-i depășească pe di- 
namoviști cu scorul de 12—7. Mențio
năm comportarea și victoriile' lui Za- 
copceanu la Bosch cu 3—2, Mărmurea- 
nu la D. Viziru cu 2—0, Julieta Na- 
mian la Irina Ponova 
ghe la Ionescti Costin 
Namian-Caralulis la 
Bardan cu 2—1.

In celelalte meciuri 
două s-au înregistrat următoarele re
zultate: C.C A. I—Știința 12-7. Cî
teva rezultate individuale : Gh. Viziru 
—St. Georgescu 8—6. 6—2. G—4 ; 
Manana Ciogolea (Șt.)—Cornelia
Năsfase (C.C.A.) 6—1, 6—3.

C.C A. II—Constructorul 10—9. Re
zultatul constituie o surpriză, cu toate 
că învinșii s-au prezentat 'fără Tudorel 
Bădin. Dintre meciurile disputate men
ționăm pe cele care au opus lui A'bert 
(C.C.A. II) pe Schmidt (Constructo
rul) 8—6, 6—0. 6—1 și Ecaterinei 
Horșa (C.C.A. II) pe Verone (Cons
tructorul) 6—1. 6—2.

cu 2—0, Boa-
2—1 și Julieta 
Irina Ponova-

ale etapei a

„Cupa orașului București” 
la atletism

Federația romînă de atletism orga! 
nizează la sfirșituil acestei săptănfn^ 
pe Stadionul Republicii din' Capitală» 
un concurs atletic cu caracter repuă 
blican dotat cu „Cupa orașului Bucu* 
rești".

La întreceri pot lua parte echipe de! 
club sau de asociație din întreaga 
țară afiliate la F.R.A. precum și atleți 
legitimați. Echipele pot fi formâte 
dint-r-iiin număr nelimitat de concu4 
renți, care trebuie să aibă însă dat 
sifidârea la categoria maestru, I și a 
Il-a.

Programr’ competiției cuprinde uM 
mătoarele probe : BĂRBAȚI: 100 
200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m* 
10.000 m, 110 mg, 400 mg, 3.000 m obstat 
cole, 4x100 m, lungime, triplu, înalt 
țime, prăjină, greutate, disc, suliță* 
ciocan, 10 km marș (pe pistă), decan 
tlon și pentatlon (juniori); FBMEIJ 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 80 mg,- 
4x100 m, lungime, înălțime, greutate* 
disc, suliță, pentatlon (junioare).

înscrierile nominstle, pe probe, sd 
vor face la F.R.A. (s-tr. Vasile Conta 
nr. 16), prin adresă, telefonic sau te-' 
legrafic, pînă la data de 2 iulie crf.

Vor fi punctate primele 12 'Irteuri 
(12 p, II p, 10 p... 1 p). L'a ștafetei 
punctajul va fi dublu.

Concursul va avea loc sîmbătă (dd 
la ora 9,30 și de la ora 15,00) și difi 
minică (de la ora 9,30 și de la-oră! 
16,00).

"9

A început finala campionatului 
de șah al Capitalei

; ' In sala Clubului Finanțe Bănci din 
; strada Doamnei n.r. 4 a început finala 

campionatului de șah a4 Capitalei, 
care reunește 14 jucători. Iată ordi
nea tragerii la sorți: 1. Nacht, 2. Boz- 
doghină, 3. Botez, 4. Bondoc, 5. V. 
Georgescu, 6. Pușcașii, 7. Samarian, 
8. Stănculescu, 9. Tucă, 10. Ciocîl- 
tea. 11. Israilovici, 12. Ga^rilă I, 13. 
Rădulescu, 14. Filipescu.

Coeficientul turneului este destul de 
ridicat (0,464) astfel că pentru ob
ținerea unei note de maestru trebuie 
realizate 8'7'2 P- 'ar a llrtei 
candidat maestru, 7 p.

Iată rezultatele tehnice. Runda I : 
Nacht—Filipescu 1-0, Bondoc—Israilo
vici 1-0, Bozdioghină—Rădulescu, Bo
tez—Ga vriilfi, Georgescu—Cioc; Ițea, 
Samarian—Stănculescu, remize. Puș- 
cașu—Tucă într. Runda a Il-a : Fili- 
.pescu—Stănculescu Oii, Ciocîltea — 
Ptișcașu 0-1, Gavrilă—Bondoc 0-1, Tu
că—Samarian, Israilovici—Georgescu, 
Rădulescu—Botez, Nacht—Bozdoghină, 
remize. Runda a IlI-a: Bozdoghină- 
Filipescu 1-0, Bondoc—Rădulescu 0-1, 
Georgescu—Gavrilă 0-1, Pușca.șu—Is
railovici 0-1, Samarian—Ciocîltea 1-0, 
Stănculescu—Tucă 1-0, Botez-Nacht 
Vî-'A- Runda a IV-a : Filipescu—Tucă 
T-0. Israilovici—Samarian 0-1, Gavrilă 
—Pușcașii 1-0, Nacht—Bondoc . 0-1, 
'Rozdoghină—Botez 0-1, Ciocîltea — 
Stănculescu, Rădulesou—Georgescu re
mize. Runda a V-a : Bondoc—Bozdo- 
ghină 0-1, Samarian — Gavrilă 0-1, 
Stăncuilescu—Israilovici 0-1, Tucă — 
Ciocîltea 0-1, Botez—Filipescu, Geor
gescu—Nacht, remize. Pușcașu — Ră- 
dulesiu într.

Clasamentul: 1. Gavrilă 3'/2 p., 2—6. 
Botez, Bondoc, Samarian, Bozdoghi- 
nă, Stănculescu 3 p„ 7—9. Rădulescu 
(f), Nacht, Israilovici 2‘/2 p-, 10—II. 
Georgescu, Ciocîltea 2 p., 12. Filipes- 
cu l’/2 p., 13. Pușcașu 1 p. (2), 14. 
Tucă i/2 p. (1)..

Luni, miercuri și vineri înccpîhd de 
la ora 18 se joacă runde. Duminică de 
la ora 9 partidele întrerupte.

X P. MUNTEANU—coresp.

Velicu (Dinamo București). GAT.
GREA: V. Mjriuțan ""
București), D.
București) și 
București).

(Dinamo 
Qolxrtaru (Dinamo 
1. Petrof (Voința
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Vasilii Rudenkov, noul recordman european la aruncarea ciocanului

t

1

bitri judecători 
(București), dr. 
V. Bîrsăncscu 
(București) și 
iova).

Arbitrajeie au
la

compus din I. _ Firu 
P. Tonița (Craiova), 
(Sibiu),’ N. Neacșu 

AL Crăciunescu (Cra-

R. CÂLÂRAȘ.ANU

umbrit întrecerile
Consîanța

29 (prin telefon).CONSTANȚA
Peste 7000 spectatori au urmărit 
mare

de

cu
3 

gale, care au prilejuit dispute îndîr-
interes desfășurarea celor

In cadrul meciului atletic dintre 
echipele R.P. Polone și R.S.F.S. Ruse, 
desfășurat la Varșovia, aruncătorul de 
ciocan Vasilii Rudenkov obținînd per
formanța de 68,27 m a stabilit un 
nou record al Uniunii Sovietice și al 
EurWpei.

Vasilii 
1931. In 
sa‘le au 
creștere 
60,17 m 
66,34 m 
timul său rezultat este la 41 cm de 
recordul mondial oficial deținut de 
campionul olimpic Harold Connolly 
(68,68 m, Bakersfield 20.6.1958).

P"denkov s-a născut în anul 
iTiimii 5 ani performanțele 
înregistrat o impresionantă 
valorică: 57,59 m (1955),
(1956), 63,64 m (1957),

(1958) și acum 68,27 m. Ul-

Iată cum a evoluat recordul euro
pean al probei de aruncarea cioca
nului : 
59,00 m Erwin Blask

(Germania)
59,02 m Imre

(Ungaria)
59,57 in I mre

(Ungaria)
59,88 m Imre

(Ungaria)
60,34 m Jcfesef Csermak

(Ungaria)
61,25 m Sverre Strandli

(Norveg.)
62,36 m Sverre Strandli

(Norveg.)

Nemeth

Nemeth

Nemeth

r

|1i» II

Acum citev-a 'seri, pe arena „Yankee 
Stadium" din New York s-a consumat 
una din cele mai mari surprize din 
istoria pugilismului mondial: expedia* 
de 7 ori la podea in decurs de 46 
secunde, campionul mondial la toate 
categoriile Lloyd Paterson a cedat 
prin k.o. tehnic suedezului Inge-mar 
Johansson. Nu trecuseră nici 3 reprize 
— cei doi boxeri se aflau după 8 mi
nute și trei secunde de luptă — Cirul 
a survenit neașteptatul deznodămint.

Cu toate că măsura 1,93 m în înă! 
țime și cintărea 99 kg, față de ctj 
1,81 m și 91 kg ale lui Paterson, pu- 
gilistul din Goteborg era socotit ca 
o „victimă" sigură a campionului. 
Antecedentele sale nu păreau să-l re
comande în mod deosebit. In 1952, l-a 
Jocurile Olimpice de la Helsinki, In- 
gemar Johansson s-a calificat in fi
nala categoriei grea, dar a pierdut ia 
țața negrului american Sanders, intr-un 
mod pe care chiar presa din țara sa 
nu s-a sfiit să-l considere drept „ru
șinos". Johansson fugise iot timpul de 
luptă, evitînd „schimburile' cu Son 
ders. ceea ce i-a atras avertismentele 
arbitrului și, in cele din ' urmă, des-
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63,34 m Mihail Krivonosov 
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64,05 m Stanislav Nenașev
(U.R.S.S.)
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,,Yankee Stadium" (35.000 locuri) să' 
se desfășoare ca casele închise, în 
schimb tot cu acest prilej elenul său a 
pierdut centura, care a luat drumul 
Europei.

„Dacă arbitrul Ruby Goldstein ■— 
declară cu cinism managerul — n-ar 
Ii comis greșeala de a opri mecitrl, al
tul ar fi fost rezultatul. Este știut că 
n-a existat meci în care Paterson să 
nu fie la podea și pînă Ia urmă să nu 
cîștige. Așa s-a întâmplat cu Harris, 
Rademacher, London și totuși Pater
son a terminat învingător".

D’Amaio omite să spună. însă, că 
în cea de-a treia repriză Paterson a 
fost transformat in sac de antrena
ment. In definitiv, pentru manager 
sănătatea sportivului nu intră în cal
cule. Numeroși boxeri profesioniști, 
printre care se numără și Sanders, 
învingătorul de odinioară al noului 
campion al lumii, împinși orbește in 
luptă, au plătit cu viața lăcomia ma 
•îngerilor. Socoteala lui d'Amato nu-i 
prea complicată: un campion primește 
de regulă o bursă mai mare decit cha- 
langerul său. La meciul acesta, de 
pildă, Paterson a avut de încasat o 
bursă dublă față de cea cuvenită suede
zului. Managerul își are asigurat 30%

calificarea pentru lipsă de combativi
tate. Devenind profesionist, Johansson 
n-a avut dificultăți deosebite pentru a 
ajunge in fruntea categoriei in Euro
pa, dată fiind lipsa de elemente cores
punzătoare la „grea"

Agențiile de presă și ziarele pint in 
unanimitate de acord că, inițial, me
ciul dintre Paterson și Johansson a 
fost perfectat pentru scopuri exclusiv... 
financiare. Campionul, in lipsă de ad
versari, „șoma", Cîteva meciuri cu 
boxeri de duzină, gen Roy Harris, 
Tom Hurricane sau Brian London, în 
ciuda reclamei deșănțate, tipică pentru 
S.U.A., n-au adus beneficiile scontate, 
Dornic să-și garnisească punga cu 
noi zeci de mii de dolari, managerul 
lui Paterson, d’Amato, a avut ideea 
unei confruntări intre campionul mon
dial și campionul Europei. lJ'Amato 
miza pe două elemente: 1. Nici un 
boxer din lume, după părerea lui, nu 
putea constitui un pericol pentru Pa
terson și 2. Evoluția lui Johansson la 
New York, unde locuiesc aproximativ 
60.000 de americani de origină sue
deză, putea fi în măsură să ducă la 
încasări „grase". Lacomul manager 
s-a înșelat iftsă într-o privință. Căci 
dacă „debutul" lui Johansson la New „ . „
York a. făcut ca reuniunea de la din această" bursă. Oricine" își gopie. Nr 3434

da seama că pentru d'Amato na ești, 
același lucru să încaseze 30.000 ’ 
lari în loc de 60.000. Acum el 
vaită pe toate drumurile, dă 
terviuri, face declarații și solicită 
răbdător revanșa. îl interesează 
riera sportivă a
Nicidecum. D’Amaio se vedea pus Id. 
adăpost de griji prin puterea lui Pai 
terson și iată că planurile Iul au fost 
complet răsturnate. După englezul. 
Fitzimmons, italianul Camera și gem 
marțul Schmeling, suedezul JohanssSil 
este al patrulea boxer european carfi 
intră în posesia titlului suprem. Și 
totuși, în această situație neplăcută; 
d’Amato are un motiv de bucurie. In-t 
ir-unul din buzunarele sale se află 
contractul prin care Johansson s-4 
obligat înainte de meci să acorde ret 
vanșa în timp de 90 zile, dacă va ieși, 
învingător. Vă dati seama că de peț 
acum interesul este enorm, iar ccre-\ 
rile de bilete vor fi, desigur, pe mă-t 
sura lăcomiei lui if Amato și a acolit 
ților săi...

siț

neg 
cat 

protejatului său ?!

PAUL OCHIALBI



Hiiiie începe turneul internațional
de volei din Capitală

(Urmare din pag. I)

pre-'echipe ale R. P. Romîne să se 
gătească cu deosebită atenție. Astfel, 
antrenorii N. Sotir și T. Tănase s-au 
ocupat de prima echipă masculină, 
țâre a arătat o formă bună la ulti- 
miiî meciuri de verificare. Echipa de 
țincrct s-a pregătit sub îndrumarea 
prof. V. Surugiu. Lipsurile constatate 
cu ocazia turneului recent desfășurat 
Ja Budapesta au fost în bună parte 
remediate prin antrenamente intense. 
Pe asemenea s-a făcut o completare a 
lotului, echipa feminină s-a pregătit și 
ea temeinic. Prof. N. Tărchilă și C. 
Vieru, antrenorii formației, au avut 
numai cuvinte de laudă pentru dis
ciplina care domnește în lot și inte
resul pe care îl arată bunei lor pre-

PROGRAMUL DE MÎINE

Patinoarul artificial „23 August", 
de la ora 16,30:

— festivitatea de deschidere a 
turneului

— R. P. Romînă II — R. P. 
Romînă I (m.)

— R. P. Chineză 
cova (m.)

— R. P. Polonă — R. P. Un
gară (m.)

Mos-

mondiale, cit și la

ne-a comunicat că

PUN IN VÎNZARE 
BILETELE

polonezi vizitind Capitala 
campionatele 
europene".

AZI SE

Să fie saivaiă viața lui Manolis Glezo
Am aflat cu indignare că după ce a fost ținut luni de zile în înch 

soare, lui Manolis Glezos. mindria poporului grec, luptătorului hotărî 
pentru libertate, pentru democrație și pace i se pregătește un proce 
m fața Tribunalului Militar. Eroului național al luptei antifasciste a pi 
porului grec i se înscenează un proces odios, care umple de indigna- 
inimile tuturor oamenilor cinstiți din lumea întreagă.

Manolis Glezos, care cu ani în urmă, sfidînd moartea, a smuls drapel 
cu zvastica de pe Acropole, este tîrit acum în fața unui tribunal at 
de aspru sub acuzații imaginare. In fond, adevărul este știut c 
toată lumea. Manolis Glezos este judecat pentru activitatea sa neînf; 

cată depusă întotdeauna ca om politic și publicist, pentru bine1 
poporului grec,

Ca cetățean 
testul puternic 
să fie salvată 
tentat marelui

Adresez un 
cultură milenară și cu puterice tradiții de libertate, să-și ridice și ei 
sul în apărarea lui Manolis Glezos, să ceară imediata lui eliberare, 
nolis Glezos nu trebuie să apară în fața Tribunalului Militar !

ȘTEFAN PETRESCU
Maestru emerit al sportului, campion olir>

întotdeauna ca om politic și publicist, pentru 
pentru cauza păcii între popoare.
al patriei tr.ele și ca sportiv, îmi alătur glasul la pr< 
ce s-a ridicat în toată lumea și cer cu toată hotărire,' 
via(a lui Manolis Glezos, să se pună capăt procesului in 
fiu al poporului grec 1
apel călduros tuturor sportivilor din Grecia, țară

gatiri atît jucătoarele cu o mai veche 
practică internațională, cît și cele in-practică internațională, cît și cele 
troduse de curînd în lot.

SERII AU SOSIT SPORTIVII 
POLONEZI

Ieri dimineață, au sosit în Gara 
Nord voleibaliștii și voleibalistele 
'echipele reprezentative ale R. P. 
lone.

Veseli, încrezători în forțele 
sportivii polonezi ne-au anunțat 
rința lor de a avea o comportare 
mai frumoasă în acest turneu, gîndin- 
Ișiii se chiar și la ocuparea primului loc!

Nu știm în ce măsură vor fi de. a- 
Eord... sportivii din reprezentativele 
Celorlalte țări cu dorința polonezilor, 
nar trebuie știut că voleibal’știi din 
R.P. Polonă se prezintă la București 
Au formații redutabile, din care nu 

, Țîpsesc Rutkowski, Szolomicki și Pole- 
șzczuk, ta și Jadwiga Abisiak, Kryst- 
tynă Czajkowska și Wanda Zarzycka. 
I, • „După cite am aflat, aici la Bucu-

------ ■-----------------------------------------

de 
din 
Po-

lor, 
clo
cit

Un grup al sportivilor 
rești va avea loc un mic campionat 
mondial de volei, ne-a declarat G. 
Grohowski, antrenorul echipei mascu
line. Prezenta formațiilor R. Ceho
slovace, a țării gazdă și a orașului Mos
cova, sini o carte de vizită impresio
nantă pentru orice turneu internațio
nal de volei masculin. Nu trebuie să 
neglijăm nici reprezentativa R. P. Chi
neze, care in ultimul timp a făcui un 
mare salt de valoare, ca urmare a 
numeroaselor întllniri internaționale 
disputate în compania unor echipe re
dutabile".

— In concluzie?
— In concluzie, un turneu foarte 

interesant și, după părerea mea, la 
fel de dificil pentru fiecare echipă.

Jerzy Szewczyk, antrenorul formației 
feminine a R. P. Polone a ținut și el 
să ne spună cîteva cuvinte despre tur
neul internațional de volei care va în
cepe mîine în Capitală. Szewczyk ne a 
vorbit — firesc I — mai mult despre - 
echipele care vor lua parte la turneul 
feminin: „Prezența reprezentativei o- 
rașului Moscova cred că va ridica 
foarte mult calitatea voleiului ț rădi
cat în turneul feminin. Jucătoarele so
vietice domină de multi- ani voleiul 
feminin din lumea întreagă. Jucătoa
rele cehoslovace și poloneze le vor fi 
insă adversare put mice. De altfel, a- 
ceste echipe, împreună cu formația 
Rominiei, și-au disputat aproape în
totdeauna primele p:.tru locuri atît la

I.E.B.S.-ul 
tele de intrare pentru această 
petiție internațională de volei se pun 
în vînzare 
chioșcul din str, 
găsi de vînzare 
rului „23 August"

La acest turneu 
labilitate următoarele carnete-legitima- 
ții: roșii și albastre în piele, albas
tre în dermatin, gri în dermatin cu 
ștampila „volei", maron. în dermatin 
cu ștampila „volei", legitimațiile ar
bitrilor și antrenorilor de volei cu 
viza pe anul 1959 și cele verzi pentru 
ziariști.

com-

începînd de astăzi la 
Ion Vidu și se vor 
la casele patinoa- 
în zilele meciurilor, 
internațional au va

TUR DE
LA MOSCOVA A FOST UN MECI 

DE MARE LUPTA

"-I.

Concursul internațional de pentatlon de la Moscova

DUMITRU ȚINTEA . 
învingător în proba de călărie 

Echipa R. P. Romînă ps locul II în clasamentul pe echipe
I MiOSCOVA 29 (prin telefon). 
Astăzi au început întrecerile di.n ca
drul tfnui important concurs inter
național de pentatlon modern.

Pe foile de concurs sînt înscrise 
următoarele 7 echipe: R.S.F.S.R. (cu 
S formații), R.S.S. Gruzină, R.S.S. 
Ucraineană, R.P. Pololnă, R.D. Ger- 
tnană și R. P. Romînă.

' _ Prima probă a concursului — că’lă- 
tia — s-a desfășurat la aproximativ 
25 km. de Moscova, pe un traseu 
foarte accidentat, lung de 2.500 m, 
prevăzut cu 18 obstacole.

Confirmînd buna sa valoa-rg, repre
zentantul țării noastre Dumitru Țin
tea a avut o comportare frumoasă 
clasîndu-se pe primul loc cu 1.165 p. 
Wilhelm Roman s-a clasat pe locul 
șase cu 1.085 p.

Clasamentul pe echipe a fost urmă
torul : 1. R.D. Germană 3.285 p; 2. 
R.P. Romînă 3.225 p ; 3. R.S.F.S.R. I 
3190 p; 4. R.S.F.S.R. 11 2.980 p: 5. 
R.S.S. Gruzină 2.925 p; 6. R.S.S. 
Ucraineană 2.810 p ; 7. R.P. Polonă.

Marți se desfășoară proba de scri
mă, iar miercuri cea de tir.

In ciuda faptului că juca în depla
sare, echipa R.P. Bulgaria pornea fa
vorită în meciul cu reprezentativa olim
pică a U.R.S.S. Intr-adevăr, experi- 
mentații jucători bulgari, posesorii unui 
stagiu lung în echipa națională, întîl- 
neau o formație ținărâ, alcătuită din 
jucători care, cei mai mulți, debutau 
în echipa Uniunii Sovietice. Tinerii 
fotba'iști sovietici au dat o replică 
foarte dîrză adversarilor lor și spre sfîr- 
șitul meciului s-au aflat la un pas de 
victorie. In general, colegiul antreno
rilor sovietici este mulțumit de jocul 
formației, dar numai in repriza a doua 
cind — e'iberați de trac — fotbaliștii 
sovietici au atacat mereu, punînd la 
prea încercare poartă lui Naidenov. 
Din echipa U.R.S.S. cei mai buni au 
fost portarul Razinski, fundașul Solda
tov, mijlocașul Zavidonov, atacanții 
Kaloev și Korolenkov. Din echipa bul
gară s-a remarcat întreaga linie de 
apărare iar din atac 'Milanov, Vasilleo 
și Kolev. Antrenorul Kacialin a decla-

începe campionatul mondial studențesc de șah
! Astăzi, la Budapesta, începe cea de 
S VI-a ediție a campionatului mondial 

'studențeCî de șah. Această întrecere 
este supranumită „mica Olimpiadă". 

/Și într-adevăr, ea are foarte multe 
(hsemănări cu tradiționalul Turneu al 
-Națiunilor. Aceleași echipe de cîte 
Jpatrtj titulari și două rezerve, același 
/sistem de desfășurare în semifinale 
și finală, și, în sfîrșit, cam aceiași 

-‘jucători care se întrec atît la Olim- 
' piadă cît și la campionatul mondial 
al studenților. Pentru că, în ultima 

-.Vreme, tineretul este acela care asal
tează pozițiile fruntașe.
' Cele cinci ediții anterioare au revenit 
echipei Uniunii Sovietice. Anul acesta 
deținătorii titlului aliniază o forma
ție complet nouă alcătuită din tinerii 
maeștri B. Gurghenidze, A. Nikitin, 
A. Ghipslis, I. Nikolaevski, A. Volovici 
Și V. Liberzon.

La sfîrșitul săptămînii trecute 
plecat spre Budapesta echipa 
noastre alcătuită din cinci maeștri 
Și un candidat de maestru: C. Ra
dovici, D. Drimer, I. Szabo, A. Giins-

berger, Gh. Mititelu și P. Joița. An
trenorul echipei este B. Men'as.

Actuala ediție se anunță deosebit 
de interesantă. Vor lua parte echipe 
din 17 țări, printre care U.R.S.S., 
Romînia, Bulgaria, R.D. Germană, 
R.P. Mongolă, Polonia, Cehoslovacia, 
Islanda, Spania, Suedia, Finlanda, 
Ungaria etc. ,

a
tării

As/daf începe la Warnemudde 
(R-JJ.G.) un. mare concurs internațio
nal de iahting, la care participă și 
veliști din țara noastră.

In vederea acestui concurs, care se 
desfășoară între 30 iunie și 5 iulie, au 
făcut dep’asarea la W arnemiinde urmă
torii sportivi: Puiu Mânu, Paul Ro- 
moșan, I. Naum, Gh. Petrescu, Milio 
Tașcu, M. Saghin, Vasile Cost eseu și 
Petre Purcea.

In program sînt prevăzute . probele 
olimpice.

Concursul international de gimnasti 
din R. D. Germană

avut loc la 
concurs in

ternațional de gimnastică, la care au 
participat gimnaști și gimnaste din 
R. P. Romînă, Franța și R.D. Ger- . . . 
mană. Echipele franceze au concurat grid Fost (R.D.G.) 75,899 pj 2. I 
numai la exercițiile liber alese, iar Teodorescu (R.P.R.) 75,267 p; 3 
țara noastră a fc'st reprezentată de ’ ’ *
echipa de fete și de trei gimnaști 
care a-u participat numai la concursul 
individual.

In special întîlnirea gimnastelor s-a 
desfășurat la un înalt nivel, dînd 
cîștig de cauză, după o luptă strînsă, 
gimnastelor din țara gazdă, care s-au 
prezentat foarte bine pregătite.

Iată și rezultatele: Femei, pe e- 
chipe (exerciții impuse și liber alese):

Sîmbătă și duminică a 
Berlin și la Erfurt un

1. R.D. Germană 368,900 p; 2. 
Romînă 367,704 p. Numai exerciți 
ber alese: 1. R.D. Germană 187,531 
2e. R.P. Romînă 186,037 p; 8. F 
1*84,100 p. Individual compus: 1

nia Iovan (R.P.R.) 74,501 p.
Bărbați, pe echipe (exerciții 

alese): 1. R.D. Germană 276,0 
2. Franța 262,35 p. Individual 
pus: 1. Nachtigall (R.D.G) 111 
2. Friedrich (R.D.G.) 109,60
Karstedt (R.D.G.) 109,05 p.j
Gheorghe Stanciu (R.P.R.) 104,
9. Cezar Cernușca (R.P.R.) 98,-
10. Gheorghe Tohăneanu (R. 
93,60 p.

ORIZONT IN
rat după meci că jocul echipei olimpi
ce a U.R.S.S. poate fi mult îmbună
tățit. Pentru meciul de la 19 iulie cu 
echipa R.P. Romîne tînăra formație, 
sovietică se anunță un adversar foarte 
puternic. 1
ECHIPA R. P. UNGARE A JUCAT EX
CELENT... DAR NUMAI 65 DE MINUTE

Cei care au ascultat la postul de 
radio Budapesta transmisia meciului 
R.P. Ungară—Suedia și au văzut că 
în min. 65 scorul ajunsese la 3—C în 
favoarea gazdelor, au crezut că pot 
pleca în liniște la... cinematograf sau 
la teatru, deoarjee meciul era, cum se 
spune, .’.jucat". Pîriă atunci 
maghiară dominase copios, 
un fotba? de excelentă factură, 
că balonul rotund n-a vrut 
mintă reputația sportului în, 
zultatul se poate cunoaște doar la în
cheierea a 90 de minute. Gazdele au 
avut o neașteptată cădere fizică și 
suedezii au inițiat o serie de atacuri 
periculoase dintre care două s-au în
cheiat ca goluri. Fluierul fina' a fost 
cel care a pus capăt emoțiilor specta-

PE SCURT
• IN OEL DE-AL PATRULEA 

MECI susținut în U.R.S.S. echipa de 
lupte libere a S.U.A. a întîlnit la Tbi
lisi reprezentativa R.S.S. Gruzine. 
Luptătorii sovietici au învins cu sco
rul de 6—2.

• REPREZENTATIVA SECUNDA 
de fotbal a R.P. Bulgaria și-a început 
turneul în R.P. Chineză întîlnind e- 
chipa orașului Pekin. Meciul s-a 
minat la egalitate: 1—1.

• CAMPIOANA DE FOTBAL 
Braziliei, echipa F. C. Santos din 
Paolo a învins formația spaniolă 
Barcelona cu 5—1 (2—1).

• IN MECI RETUR pentru optimile 
de finală ale „Cupei Europei" la fot
bal s-au întîlnit la Porto echipele Por
tugaliei și R.D. Germaae. Gazdele au 
cîștigat cu 3—2, calificîndu-se pentru 
sferturile de finală ale competiției.

• CAMPIONATUL DE FOTBAL al 
Greciei a fost cîștigat anul acesta de 
echipa Olimpiakos Pireu, care a tota
lizat 48 puncte. In clasament urmează 
A.E.K. 46 p., Panionios 37 p., Pana- 
thinaikos 36 p. In ultima etapă Olim
piakos a făcut meci nul cu A.E.K. 
(2—2) menținîndu-și poziția de lider.

• ECHIPA DE POLO pe apă a 
U.R.S.S. a susținut două întîlniri în 
compania reprezentativei Italiei. In pri-

ter-

Redacția șl administrația; București, str. Vasile Conta nr. 16. telefon H.79.73 — 74—75. 
XXX Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii

FOTBAL
lorilor. Au înscris; Sandof și 
(2) pentru R. P. Ungară, re 
Bentstroem și Backman. Echipa 
Ungară a aliniat următoarea forr 
Grosics—Sipos, Sarosi, Malrai— 
zak, Kotasz—Sandor (Gorlits) G 
Albert, Tichy, Fenyvesi. Cit 
postului de radio Budapesta a r 
cat forma excepțională a por’ 
Cirosics, aflat cu adevărat într-- 
niare". Din atac cei mai buni s 
tinerii debutanți Albert și C 
Primul este în vîrstă de numai

REAL MADRID, K O. IN „CU
SPANIEI I

i'f

formația 
prestase 
Dar iată 
șă dez- 
care re-

mul meci disputat la Neapole forma
ția italiană a cîștigat cu scorul de 
3—2. Revanșa acestui joc desfășurată 
la Bologna a revenit echipei U.R.S.S. 
cu scorul de 4—3,

• IN ORAȘUL TOULOUSE s-au 
întîlnit pugiliștii amatori ai Franței 
și Angliei. Echipa franceză a cîștigat 
întîlnirea cu scorul de 7—3.

• A ÎNCEPUT turul ciclist de ama
tori al Austriei. Prima etapă a fost 
cîștigată de Vanderveken (Belgia) iar 
etapa a doua de compatriotul său Go- 
ossens, care conduce în clasamentul 
individual urmat la 
Mascha (Austria).

• ETAPA A V-A i 
s-a desfășurat între 
(286 km.). Victoria

_ A 
Sezonul fotbalistic intern s-a 

iat în Spania cu desfășurarea 
rilor de cupă. După cum se ș 
această competiție echipele se 
nesc de două ori (acasă șl în 
sare). In sferturile de finală 
pei a capoiat surprinzător Able! 
drid învinsă de Valencia cu . 
3—1. Senzația cupei a constitui^ 
semifinala, în care s-atî întîlh’ 
celona și Real. Echipa din Ba 
a eliminat pe deținătoarea 

_ campionilor europeni" învingîn- 
3—1 și 4—3. A doua finalista 
Granada, caliiicală după trei n 
în datina Valenciei. Finala (un 
meci) s-a desfășurat la Madri 
consemnat victoria Barcelonei: 
După pierderea campionatului, 
din cupă a constituit o grea 1' 
pentru Real și, maî ales, pentr 
prietarul 'lui, senor Bernabeu...

în clasamentul 
un minut de

Turului Franțeia
Rouen și Rennes 
a revenit france

zului Graczyk în 8 h 6:36,0. In același 
timp au sosit Darrigade, (Fr.), Favero 
Baffi (It.) și Povenaer (Belgia). Gro
sul plutonului a fost cronometrat după 
2 minute 30 sec. In clasamentul in
dividual continuă Să conducă Robert 
Cazala urmat la 27 sec. de B. Gaathîef, 
Vermeulin la I mln. 42 sec., Annaert, 
la 1 min. 49 sed., Piccol și Schellem- 
berger la 1 min. 57 sec

0 singură echipă a Germ 
pentru Jacurile Olirr 

de iarnă si de va
Comitetele olimpice ale R. 

mane și R. F. German* 
trimite îri orașul Koenigs 
din apropiere de Bonn, a 
tărît să prezinte o echipăm 
Germaniei la viitoarele Jocuri 
pice de iarnă și de vară, de la 
Valley și Roma,-Convorbirile 
curs într-o atmosferă de î-nt 
Reprezentanții celor două con 
limpice au convenit ca sport 
R.D. Germană și R- F. Germ 
aibă posibilitatea de a partî 
Olimpiadă fără . nici o discri 
In ce privește conducerea ecî 
nite a Germaniei, șeful fiec? 
din est și din vest, va răsp 
participant'săi.

Inlntil național al echipei 
Germaniei va fi ,,Imnul Bucii 
Beethoven.


