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Sub conducerea înțeleaptă 
ridului Muncitoresc Roinîn se dezvoltă

onterit cultura fizică si 
in tara noastră

sportul
p
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VICTOR VOICHIȚA
Membru al biroului Comitetului 

de organizare al U.C.F.S.

muncita-j ■ 
crearea'“ 

uniuni spor-" 
muncitorești’ 1 

de--

.. _____  ____  și sport din
■ ’"ublica Populară Romînă. Acest do- 

Xnt de mare însemnătate politică 
i Jcială a marcat trecerea la o nouă 

i, superioară, în organizarea și 
- wurarea activității de cultură fi- 

rr Ti sport. Partidul Muncitoresc 
partid marxist-leninist, con- 

cu înțelepciune masele în ope- 
construire a socialismului, pe 

inoașterii legilor obiective de 
vvi, .re a societății, a pus în cen- 

I preocupărilor sale problemele fun- 
nentale ale construcției economice, 

- și culturale, asigurînd în fe
sta dezvoltarea multilaterală și 

nonmasă a patriei noastre, pe dru- 
'timinos al socialismului.

‘ul celor 15 ani de luptă și 
a poporului nostru este o măr- 

,*ie a justeței politicii parti- 
<• toate domeniile de activitate, 

ce, ca și toate celelalte as- 
e vieții noastre, mișcarea spor- 

parte integrantă a revoluției 
e — în cei 15 ani de exis- 

puterii populare a trecut prin 
■refaceri revoluționare.

domeniul activității sportive, 
o-moșierimea ne-a lăsat o moș- 
grea. Ținînd departe poporul 

>r de activitatea sportivă, cla- 
jloatatoare au folosit acest as- 

vieții sociale drept armă de 
a exploatării și de ațîțare a 

îsmului burghez, a șovinis- 
rasismului. Burghezia a fo- 

•ortul și ca mijloc de abruti- 
tineretului, de transformare a 

în carne de tun necesară 
ui de jaf și cotropire, 
ipul regimului burghezo-moșie- 
condițiile cruntei prigoane și 

„ității, Partidul Comunist Ro- 
, luptat cu hotărîre împotriva 
' sportului, a mobilizat ma- 

fupia pentru crearea unei ac- 
sportive muncitorești. Congre- 

IV-lea al P.C.R. din anul 
„Rezoluția în chestiunea Uni- 

—..'-t“ a trasat 
o deosebită im- 
activității spo-r-

sportive 
rești și 
unei 
tive 
independente, 
clasă".

Victoria insu--- 
recției armate din?5!

23 August 1944 și răsturnarea dictaturii^ 
militare fasciste, obținute sub condu-T Ș 
cerea Partidului Comunist Romîn prin? 4 
acțiunea coordonată a forțelor patrîo--- 
tice populare, a soldaților, ofițerilor? ■ 
și generalilor patrioți din armată, în-' L 
condițiile loviturilor nimicitoare date? = 
armatelor fasciste de Armata Sovie--- 
tică eliberatoare a deschis poporului? 
nostru calea unor mari prefaceri rev.o— 
luționare, calea răsturnării hidoasei dr? 
rînduiri capitaliste și a trecerii la con-^4-
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}-rineretului Comunist' 
lui sarcini de 

•>. în domeniul

Competiții Concursuri
strucția socialismului. Pe acest drum" Din toată tara ne vin în aceste zile vești despre nenumăratele compe-
partidul nostru, învățînd din experiența-- titii sportive organizate în cinstea celei de a 15-a aniversări a eliberării 
Partidului Comunist al Uniunii Sovie-" patriei, precum și despre angajamentele luate de sportivi în cinstea acestei 
tice, a acționat multilateral, obținind.. Vnărețe sărbători. Iată cîteva din relatările corespondenților noștri 
siffiCPSp itrhîiQf» în tnnip dnmpniil.A pen--” '■succese uriașe în toate domeniile eco- T 
nomiej și culturii. In cadrul revoluției., 
culturale inițiată și condusă de către' 
partid se i ,
nizației Sportului Popular, chemată să-nl? 
mobilizeze masele populare la lupta;?3*0:11 
pentru democratizarea sportului 
curățirea sa 
reacționare.

0 In întîmpinarea celei de a 15-a 
^aniversări a eliberării patriei, consiliul

înscrie si înființarea Orga-Wp"a’ U.C.F.S. Gheorghieni ya orga-
. . . — HPtHTrii nrima nara in îjca^tnizâ — pentru prima dată în acest 

t 1 — Spartachiada fetelor la tir,
■ • j p’rîn^volei., handbal, ciclism, atletism și tir 

de elementele fascisto-? cu aycul. întrecerile se vor desfășura 
deschizind astfel calea?în trei faze: pe asociații sportive, pe 

spre o mișcare sportivă de tip nou.?cen,fr^ de comune (concursurile vor 
In t!rma_ acestui fapt, activitate?-avea țoc în această fază la Suseni, 

unei mișcări sportive de mase, care'’^oser:'1 Ditrau) și faza finala pe

In urma acestui fapt, i 
sportivă a făcut primii pași pe drumul??’ 

s-au materializat prin atragerea unui' ■ rafor
important număr de oameni ai muncii! 
în mari întreceri sportive populare -- 
cum au fost: „Cupa unității tinere-? 
tului", „Crosul popular de schi", „Cam—- 
pionatul popular de șah“, crosurile? 
„1 Mai" și „7 Noiembrie", „Cupa ti- — 
neretului muncitor", dintre care unele? 
au devenit tradiționale. Aceste între-T 
ceri sportive populare au constituit^ 
embrionul revoluționar care avea să 
schimbe complet conținutul vechii ac
tivități sportive.

Organizația Spor4mîăi Popular a foști 
înființată de că{rre partid ținind seamă I 
de cerințele primei etape a revolu > 
ției din țar a noastră, etapa desăvîr-» 
șirii revo> ,uției burghezo-democratice șiȚ 
prin ea a asigurat de fapt înfăptuirea 

sarcinii., stabilite încă la Congresul al 
IV-le-d ai p.C.R. din 1928, respectiv 
••CFțearea unei uniuni sportive munci- 
t°’rești independente, de clasă". Ca și 
’’ n toate celelalte domenii de activi- ♦ 

tate, partidul nostru a aplicat în mod 
creator — ținind seama de specificul 
țării noastre — învățătura marxist- 
leninistă privitoare la adoptarea ace-

(Continuare in pag. a 2-a)

. la Gheorghieni. 
IOAN PAUȘ — coresp.

• IOe curînd, biroul consiliului ară-

șenesc U.C.F.S. Craiova și-a întocmit 
planul de acțiune privind întîmpinarea 
zilei de 23 August

La loc de frunte se situează între- 
cerilexcare se vor organiza în asociații 
pentru cucerirea insignei „Cel mai 
bun sportiv din 10“ și „Campion al 
asociației sportive", precum și o serie 
de competiții sportive la baschet, vo
lei, atletism, tir și box.

O atenție deosebită este acordată 
pregătirilor pentru culegerea de mate
riale și documente din activitatea miș
cării de cultură fizică și sport în cei 15

ani — trofee, fotografii, grafice etc — 
care vor fi expuse în expoziția ce se 
va amenaja în cadrul cercului de turism 
al clubului Jjul-Craiova.

R. SCHULTZ — ecresp. regional
• La Odorhei au început de pe a- 

cum pregătirile sportivilor în vedarea 
sărbătoririi zilei de 23 August. Po
picarii, fotbaliștii, handbaliștii, jucătorii 
de tenis de masă și voleibaliștii vor 
lua parte la numeroase competiții. Se 
vor organiza duminici sportive la sate 
în cadrul cărora se va populariza con
cursul „Cel mai bur* sportiv din 10". 
In unele asociații sportive se vor ține 
conferințe și referate c€r exemplificări 
asupra unor discipline sportive nvai 
puțin cunoscute la Odorhei. \
IOAN și BALAȘ BARTHA coresp

--------------------------- -c -

jî început turneul international de volei din Capitală

istă rezoluție o^stab^fe
nat ■•'"? tivitatea în clubu-

...izațiile sportive, munca
. U.T.C. în toate organiza- 
rtive cu caracter muncitoresc, 
ea pentru centralizarea mișcării

INTRU PRIMA OARA

volei din Capitală.a turneului internaționalAspect de la festivitatea de deschidere

transportau 
jocurilor de

De data

masculine ale R. P. Romîne. Și astf«L 
turneul a început...

R. P. Romînă I — RP Romînă IX
(m.) 3—0 (7—11—13)

Incepînd de ieri, tramvaiele care 
merg spre patinoarul artificial din 
parcul sportiv „23 August" sint la 
fel de pline ca șl astă iarnă, cînd

IN R. A. U.„.
iinzind invitației primite din 
forului atletic din Republica 
Unită, un grup de trei atleți 

’ au făcut deplasarea in provin- 
•ipt pentru a participa la con- 

, .te internaționale de la Cairo si 
iidria. Constantin Grecescu, Tra- 
Sgdrigean și Zoltan Vamoș sint 

atleți romini care au evoluat in 
i parte a lumii.
ari de atleții noștri, la 'întreceri 

luat parte sportivi din Iugosla- 
recia, Turcia, Liban, R. F. Ger- 
i bineînțeles atleți din cele două 
■ii ale R.A.U., Egipt și Siria.

L'zî adversar și mai greu de inoms a 
fost... căldura toridă, specifică acestor 
ținuturi. Pentru a putea fi mai lămu
rit este suficient cred să arăt că in- 
tr-una din zile am concurat pe o căl
dură de 51 de grade (f).

Iată rezultatele probelor la care au 
participat atleții noștri: CAIRO 
(13.14.6): 400 m: Silis (G) 48,5; Sii- 
drigean 49,0; 800 m: Depastas (G) 
1:51,6; Vamoș 1:52,8; 1.500 m: Depas
tas 3:54,2; Blatt (R.F.G.) 3:54,8; Va
moș 3:55,2; 5.000 m: Papavasiliu (G) 
14:40,0; Onel (T) 14:42,0; Grecescu

/ /

14:45,0; 10.000 m: Grecescu 31:26,8 — 
record al stadionului; ALEXANDRIA 
(18.19.6): 800 m: Vamoș 1:51,0 —• 
cea mai bună performanță romînească 
pe 1959; Depastas 1:51,3; 1.500 m: 
Vamoș 3:56,4.

In timpul celor două săptămini cit 
am fost oaspeții sportivilor egipteni 
ne-am bucurat de o atenție deosebită, 
aiit din partea conducătorilor federa
ției de atletism, cit și din partea pu
blicului spectator. Cu acest prilej am 
putut constata că atletismul din R.A.U. 
sport destul de nou pentru Tineretul 
din această țară, face progrese impre
sionante. La aceasta contribuie și aju
torul pe care-l dau cei doi antrenori 
sovietici și unul din R.D.G. care de 
mai bine de șase luni desfășoară in 
Egipt o intensă activitate.

într-acolo pe iubitorii 
hochei.
aceasta, tribunele stadio

nului de iarnă sînt populate de ama
torii voleiului, care vin să asiste la 
partidele deosebit de interesante ale 
marelui turneu internațional organi
zat în cinstea celei de a 15-a ani
versări a eliberării patriei.

La orele 16,30 cele 13 echipe mas
culine și feminine participante la în
trecere s-au aliniat pe podium la 
festivitatea, de deschidere a turneului. 
A fost intonat Imnul de Stat al 
R.P.R., după care a luat cuvîntul 
tov. general Petre Dumitrescu — pre
ședintele federației de volei.

„Noi, Federația romînă de
împreună cu miile de sportivi din pa
tria noastră — a spus președintele 
federației — sîntem bucuroși să 
găzduim o ase«nenea competiție, care 
îrunănirnchează cele mai bune echipe 
din Europa și chiar din lume. Acest 
turneu l-am închinat celei mai scum
pe și mai mari sărbători naționale a 
poporului roinîn, zilei de 23 August*'.

Apoi, în fața celor peste 4000 de 
spectatori, arbitrul R. Florian a che
mat la întrecere cele două formații

volei.

A fost un meci interesant, în care 
echipa noastră secundă — alcătuită 
din jucători tineri, remarcați în ul
tima vreme — s-a comportat la înăl
țimea așteptărilor. Ea a jucat îndrăjw- 
neț. Forța sa a fost serios întărită 
— față de turneul de la Budapesta 
~ prin introducerea lui Pavel și Che-i 
rebețiu. Ultimul, în special, s-a •» 
ratat într-o formă

Echipa secundă 
faze spectaculoase,

ciclism pe pislă ale Capitalei, începute luni, au con-Campionatele de ciclism pe pistă ale Capitalei, începute luni, au con- 
marți și miercuri pe velodromul Dinamo, lată-l în fotografie pe fina- 

'•/ probei de seniori, V. Voloșin (C.C.A.) for find pentru a obține un 
'imp mai bun. (Citiți cronica întrecerilor în pag. a 2-a),

CONSTANTIN GRECESCU, 
maestru al sportului

excelentă.
a realizat multa 
dar a fost întrAt

M. TUDORAN

(Continuare in pag. a 4-a)

PROGRAMUL DE AZI 
ȘI DE MTINE

2 IULIE

I

TEREN I, de la ora 17: R. P. 
Polonă — R. Cehoslovacă (1): 
R. P. Romînă I — R. P. Chineză 
(m); Moscova — R. P. Polonă (m).

TEREN II, de la ora 16,30: Mos
cova — R. P. Chineză (f); R. P. 
Ungară — R. P. Romînă

TEREN III, ora 18: 
slovacă — R. P. Romînă

(f). 
R.
II

Ceho-
(m).

întrecerile sportive care vor avea 
loc în cadrul celui de-al Vll-lea [•'es
tival Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Viena sînt 
cu mare interes de amatorii de sport 
din Europa. Peste 1500 de sportivi 
și sportive, reprezentînd 30 de țări, 
vor participa la competiții de atletism, 
natație, volei, tenis de masă, handbal, 
baschet, fotbal, ciclism, lupte și șah. 
Cele mai numeroase înscrieri au fost 
primite pentru concursul de atletism, 
care va avea loc în zilele de 29, 30 
iulie și l august. La această com-.

așteptate

sportivi
țări,

petiție vor evolua atleți din U.R.S.S., 
R.P. Polonă, R.P. Ungară, R. Ce
hoslovacă, R.P. Romînă, R.P. Bul
garia, R.D. Germană, Austria, Belgia, 
R.F. Germană, Finlanda, Franța, Ita
lia, Chile și alte țări. La tenis de 
masă vor participa și echipele R.P. 
Chineze, iar la volei, printre altoie, 
s-au înscris și echipele Israelului și 
Tunisiei. Echipa Marocului va partici
pa la turneul de fotbal, iar echipa Ir
landei va concura în competiția de 
ciclism. (Agerpres).

• 3 IULIE

TEREN I, de la ora 17: 
Romînă — R. Cehoslovacă (f); 
R. P. Polonă — R. P. Romînă I 
(m):R. P. Ungară — Moscova (m).

TEREN II, de la ora 16,30: R. P. 
Ungară — Moscova (f); R. P. Chi
neză — R. P. Polonă (f).

TEREN III, ora 18: R. P. Chi
neză — R. Cehoslovacă (m).

R. P.
■

*

O sv



' Pe întreg cuprinsul țării tineretul nostru ia parte cu entuziasm la acțiuni 
țl manifestații sportive prin care sărbătorește doi ani de la apariția Hotă- 
lîrii din 2 iulie 1957, cu privire la reorganizarea mișcării de cultură fizică 
și sport din R.P.R.
La Pioești, o interesantă gală de 
filme sportive ți un reușit concurs 

de atletism

In marele oraș petrolifer a fost pre
zentat săptămîna trecută un ciclu de 
filme cu subiecte sportive. Mii de 
spectatori au vizionat aceste filme în 
grădina Teatrului de variț înainte de 
începerea fiecărui film, sportivii frun
tași din localitate au împărtășit spec
tatorilor din activitatea lor de pe sta
dioane. Așa de pildă, au luat ctivînttd 
maeștrii sportului Paul Diaconescu 
(șah), Gii. Pahonju (fotbal), Al. Con- 
stantinescu și Marin Marcel din echi
pa campioană de fotbal Petrolul Pio
ești, atleți fruntași ca Ștefan Tănăses- 
cu, loan Dăndărău, Vasile Ghiță, mem
brii echipei de fotbal Victoria Buzău 
din categoria C, aflată în Pioești pen
tru turneul de calificare în categoria 
B etc.

Tot- la Pioești s-a desfășurat sapi-:- 
mîna trecută un concurs festiv de atle
tism organizat de secția de atletism 
a C.S. Petrolul, care a strîns la start 
sportivi de la Uzinele „1 Mai", Loco
motiva, Școala sportivă U.C.F.S. și 
Petrolul Pioești. De remarcat că deși 
a împlinit numai cinci luni de la în
ființare, secția de atletism a clubplui 
sportiv Petrolul Pioești aduce o con
tribuție însemnată la dezvoltarea acti
vității atletice din localitate.

Albii Florian-coresp.

In Regiunea Autonomă Maghiară, 
numeroase întreceri dotate 

cu „Cupa 2 Iulie"

Cu prilejul aniversării apariției Ho- 
tărîrii, sportivii romini și maghiari din 
regiune participă la numeroase între
ceri fes*ve. Astfel, în comuna Văr
gata ( ml Tg. Mureș) a fost or
ganizata „duminică sportivă" în ca
drul căreia au avuf Joc demonstrații 
la tir cu jrcul, o reuniune de box în
tre boxeij din Tg. Mureș și Reghin, 
terminat» cu victoria primilor, un meci 
de fotba, între reprezentativele comu
nelor 'argata și Iobăgeni, concursuri 
de cățjrie lupte etc. După terminarea 

-^jtefRînstrației de tir cu arcul, 60 de ță
rani muncitori și-au încercat îndemî- 
narea trăgînd cite 3 săgeți cu arcurile 
demonstranților. întrecerea lor a stîr- 
nit un viu interes pentru acest sport în 
rîndiil celor peste 500 de spectatori. 
Totodată, la Tg. Mureș a început dis- 
jmtarea competiției de fotbal „Cupa 2 
Iulie" organizată de asociația sportivă 
llefor, pentru echipele de juniori (la 
care participă 6 formații) și pentru 
pitici, la care s-au înscris 8 formații 1 

și anume I.R.A. Nr. 2, Dinamo, Rapid, 
Harghita, Fabrica de zahăr, Voința, 
llefor și C.S. Tg. Mureș. Primele re
zultate înregistrate la juniori sînt: 
llefor—Ciocanul 6—0, Voința—Gloria 
3—1.

Dintre manifestațiile sportive săr
bătorești care vor avea loc zilele aces
tea în regiune semnalăm concursul de 
canotaj inițiat de U.C.F.S. oraș Tg. 
Mureș, întrecerile hipice, cu participa
rea călăreților școlii de tineret și a 
CiS.A. Tg. Mureș precum și seria de 
competiții organizate pentru sportivii 
S.M.T.-urilor din regiune, la fotbal, po
pice, tenis de masă și șah, de către 
conducerea asociației sportive S.M.T. I 
Sf. Gheorghe.

Ioan Păuș-coresp.

Finalele campionatelor școlilor 
profes:onale de ucenici, de meserii 

și agricole
In zilele de 3—4—5 iulie vor avea 

loc în Capitală finalele campionatelor 
școlilor profesionale de ucenici, de me
serii și agricole. Se vor desfășura în
treceri la 5 ramuri sportive: atletism, 
gimnastică, volei, fotbal și trîntă. La 
finale participă sute de elevi și eleve 
din toate colțurile țării.

Etapele anterioare ale campionatului 
au dovedit că tinerii sportivi s-au pre
gătit foarte bine pentru aceste între
ceri, obținînd rezultate remarcabile. Pe 
baza acestor rezultate avem încrederea 
că și finalele se vor desfășura la un 
nivel superior. Un singur exemplu: la 
finala de atletism au dreptul de par
ticipare numai sportivii care au înde
plinit normele „Insignei de atlet șc.o- 
lar" gradul bronz.

Iată acum și programul celor 3 zile 
de întreceri:

ATLETISM — Stadionul Tineretului,
4 iulie ora 16: 5 iulie ora 8.

GIMNASTICA — Sala Dinamo, 3 
iulie ora 9; 4 iulie ora 9.

VOLEI — Stadionul Tineretului, 3 
iulie ora 9 și 16; 4 iulie ora 9 și 16,
5 iulie ora 8.

FOTBAL — Stadionul Dinamo (te
ren 2), 0 iulie ora 9 și 16: 4 iulie ora 
9: 5 iulie ora 8. Finala va avea loc la 
Stadionul Tineretului la ora 10,30.

TRINTA — Baza sportivă nr. 2 a 
M.I.C. (str. Roma nr. 64), 3 și 4 iulie 
ora 9 și 16.

In cronicile de box apare de la un 
timp cu tot mai multă regularitate nu
mele unui pugilist tinăr din Cimpina: 
Mihai Nicolau. Evoluția acestui boxer 
pe ringurile din Capitală ca și pe cele 
din țară este așteptată cu un interes 
din ce în ce mai mare de amatorii 
sportului cu mănuși. Aceasta, pentru 
că Mihai Nicolau, la cei 19 ani ai săi, 
a reușit să demonstreze calități deose
bite, care l-au impus in ochii specia
liștilor.

Dar cine este tînărul _ căruia îi con
sacram aceste rinduri 7

—In anul 1956, un tinăr înalt (173 
m) pășea pentru prima oară înir-o sală 
de box. Mihai Nicolau, tinăr muncitor 
la Uzina mecanică din Cimpina, a fost 
primit în sala de antrenamente cu oa-

Inc.ă o victorie și... o cupă I ,‘Mihai 
Nicolau, pe fața căruia se maii văd 
urmele efortului, n-a avut tump să 
zîmbească obiectivului fotografic. A 
făcut-o însă (fiți siguri) după' meci...

recare neîncredere. Era prea slvib, nu 
avea nimic care să aducă a... Ipoxer. 
Și el parcă a simțit acest lucru. Cu 
toate acestea, Nicolau a început să se 
pregătească cu pasiune pentru box, 
sport pe care l-a îndrăgit încă de co
pil. Zi de zi el a urmat cu perseveren
ță obișnuitele antrenamente, s-a aple
cat cu grijă asupra sfaturilor dale de 
antrenor. Iar seara, despărțindu-se de 
antrenorul său Traian Marinescu, pă
șea intr-o nouă sală, lipsită ce-i drept 
de pucinguri sau aparate de gimnas

tică, dar cărora, de data această le 
luau locul băncile școlărești. Elevul 
Mihai Nicolau de la școala medie din 
Cimpina se preșțătea pentru viață.

Dar, să revenim la Mihai Nicolau ca 
boxer. Chiar de la primele apariții pe 
ring, pugilistul din Cimpina a făcut o 
bună impresie prin stilul său de box 
curat, bazat pe o tehnică destul de 
bună. De la finalele campionatelor de 
calificare desfășurate in 1957 la Ora
dea și pînă acum, boxerul cimpinean 
a progresat neîncetat și a obținut vic
torii in fața unor pugiliști de valoare. 
Amatorii de box din Capitală își amin
tesc desigur cu plăcere de meciul M. 
Nicolau—I. Monea, în care tînărul din 
Cimpina a entuziasmat, cucerind cupa 
acordată celui mai tehnic boxer al 
reuniunii. De curind, Mihai Nicolau a 
repurtat la etapa de zonă de la Con
stanța încă un succes, calificindu-se 
pentru turneul final.

67 meciuri în 3 ani: 54 victorii și 
do.ir 6 inf ringer i 1 Iată palmaresul bo
xerului din Cimpina pe care îl vom re
vedea cu plăcere, în curind, lă fina
lele campionatelor republicane de la 
București.

R. CALARAȘANU

Juniorul Mircea 
a corectat de două 

la urmărire
Proba de urmărire individuală — 

desfășurata marți și miercuri pe ve
lodromul Dinamo — a adus satis
facții spectatorilor prezenți la a- 
ceste reuniuni. Ei au asistat la du
bla corectare a recordului național de 
juniori pe 2000 m de către tînărul 
Mircea Ionescu (Dinamo — antrenor 
Mircea Mihăilescu). în serii el a ob
ținut 2:45,2 (vechiul record aparți
nea lui D. Rotaru și era de 2:45,5), 
iar în semifinale a realizat un nou 
record republican cu rezultatul de 
2:45,1. Fiind cel mai în formă dintre 

juniori, el a «îsVgat sigur finala în 
fața colegului său ' de club Eugen 
Sima.

Proba senioarelor — cart* a întru
nit un număr redus de concu rente — 
s-a încheiat cu victoria maestre,' spor
tului Hermina Popescu (Dina, mo). 
Timpul realizat de învingătoare: 
3:00,4. Cea de a doua clasată, mae.-

a trecut in frur 
clasamentului la r

Marți după-amiază, în bazin 
ștrandul Tineretului, s-a desft 
tîlnirea restantă dintre Dinamo 
reștii și Industria Lînii-Timișo. 
cadrul campionatului categoriei 
polo. Jocul a fost tot timpul la 
ția dinamoviștilor, care — ber 
de un Zuhan în mare formă d- 
aii realizat cel mai mare scoi 
pionatului: 13—0 (7—0). Pun< 
fost marcate de Zăhan (6), Ga..,„a. 
(4), Bădiță (2) și Kroner.

In urma acestui rezultat, Diiunx 
București a trecut pe primul loc îî
clasamentul turului, care arată astfel

1. Dinamo Buc. 6 5 0 1 47:16 H
2. C.S. Oradea 6 4 1 1 334?
3. C.C.A. 6 4 0 2 3'
4. C.S. Tg. Mureș 6 2 13 18:-
5. Știința Cluj 5 2 0 3 16
6. Știința Buc. 5 2 0 3 9:26
7. Ind. Linii Tini. 6 0 0 6 7»47

€îclîsr~

Ionescu (Dinamo' 
ori recordul R. F 
individuală
tra sportului Silvia Stănescu 
ria), a realizat 3:09,8.

Un numeros grup de fond: 
încercat să obțină titlul de c, 
al Capitalei în proba de urmări 
dividuală seniori (4000 in), 
în vedere că această probă fig 
în programul Jocurilor -Qlir 
voluția participanjiîcr a fost u 
cu deosebit interes. Revelația 
cerilor — ca de altfel și a 
început de sezon la pistă — » 
nărui V. Voloșin (C.C.A.). El 
pat locul II, după C. Dur 
(5:18,2), realizînd în finală 
Locurile 3 și 4 au fost ocupat. 
Moiceanu (Dinamo) și respect 
Radulescu (C.C.A.).

Campionatele de ciclism pe 
ale Capitalei continuă astăzi cu 
ba de urmărire pe echipe și se 
cheie vineri cu semifondul.

— h. r

Sub conducerea înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Romîn 
se dezvoltă necontenit cultura fizică și sportul 

în țara noastră
(Urmare din pag. 1) partidului și guvernului eu privire la pentru muncă și apărare" au fost cu-

acest domeniu de activitate. Sub con- cerite de cetățenii patriei noastre. Nu- 
lor forme organizatorice în formarea ducerea organelor și organizațiilor de mai în 1955 marile acțiuni sportive 
organizațiilor proletariatului care să partid, sfaturile piopulare, pe lingă de masă, ca: spartachiada sindicală, 
corespundă cerințelor unei etape date care funcționau comitetele de cultură spartachiada de iarnă a sațelor, con- 
în desfășurarea revoluției. Făcînd bi- fizică și sport, au asigurat cu spri- cursurile sportive de vară ale tine- 
lanțul activității desfășurate în a- jinul activ al sindicatelor și al or- retului, campionatele școlilor medii și 
ceastă perioadă pe linie sportivă, Ho- ganizațiilor U.T.M., dezvoltarea plani- universitare au cuprins peste 2.000.000 
fărîrea Biroului Politic al C.C. al ficată a bazei materiale a activității de parlicipanți".
PJW.R. asupra problemei stimulării și sportive, creșterea numărului de cadre Documentele de importanță istorică 
dezvoltării continue a culturii fizice sportive cu calificare medie și supe- elaborate de cel de al II-lea Congres
și sportului, din 26 iunie 1949, arăta rioară. In felul acesta au fost create al P.M.R., din decembrie 1955, au
că: „îndrumată de partid și sprijinită noi condiții pentru atragerea unui nu- stabilit — pe baza cunoașterii cerin- 
pe sindicate și pe organizațiile demo- măr cit mai mare de oameni ai tnun- țeior legice ale dezvoltării — linia
cratice de tineret, Organizația Spor- cii în practicarea sportului și pentru de urmat în construcția pe mai de-
ttilui Popular a combătut mentăhta- ridicarea prestigiului internațional al parte a socialismului în țara noastră, 
tea burgheză în sport, șovinismul, ral patriei noastre pe tărîm sportiv, prin Aplicarea în viață a sarcinilor trasate 
sismul și huliganismul de pd teren:'- cucerirea de noi titluri în ierarhia miș- de cel de al II-iea Congres al P.M.R. 
rile de joc. Ea a luptat pentru eli'1 carii sportive mondiale și europene, a dat un nou impuls activității exa
minarea elementelor reacționare fas- Trecerea activității de cultură fizică toare a maselor în toate domeniile 
ciste din sport și pentru educarea și sport în grija directă a sfaturilor construcției economice, politice și cul- 
sportivilor în spiritul moralei prole- populare a constituit o necesitate iz- turale.
tare și al atașamentului față de re- vorită din cerințele evoluției istorice Dezvoltarea neîntreruptă a econo-
gimul de democrație populară, obți- concrete a țării noastre pe drumul mjej tării într-un ritm încă necunos-
nînd o seamă de succese". construirii socialismului, care arăta că Cllt jn jjtorja poporului romîn, con-

Această hotărîre a marcat o nouă vechea formă de organizare a mișcării tinua rid-icare a nivelului de ’ viață
etapă în dezvoltarea culturii fizice și sportive nu mai corespundea posbili- material șj cultural al celor ce mun-
sportuhii și a izvorît din necesitatea taților dezvoltării acestei activități in cesc, măsurile partidului și guver-
adoptării unei forme organizatorice tara noastră. oului în domeniul ocrotirii sănătății,
care să corespundă noilor condiții ce Adoptarea acestei forme organiza- au creat condiții multilaterale și pen
au fost create în urma trecerii țării lorice, pe baza Hotărîrii Biroului Po- tru dezvoltarea pe bază de mase a
noastre la rezolvarea sarcinilor cefei litic al C.C. al P.M.R. din 26 iunie culturii fizice și sportului.
de a doua etape a revoluției etapa 1949, a dus la obținerea unor noi Succesele obținute în îndeplinirea
revolut ei socialiste. succese pe drumul dezvoltării miș- sarcinilor trasate de Hotărîrea Bi-

Hotărirea din 26 iunie 1949 a sta- car|i de cultură fizică și sport în anii roului Politic al C.C. al P.M.R. din 
bilit crearea Comitetului pentru Cui- care au urmat. iunie 1949 au dus la consolidarea con-
tură Fizică și Sport de pe lîngă Con- Referindu-se la această problemă, ținutului nou, socialist al mișcării 
sițiul de Miniștri, căruia i s-a încre- Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a Con- sportive. Această dezvoltare continuă
dințat sarcina de a înlătura lipsurile siliului de Miniștri al R.P.R. cu pri- a făcut însă în același timp ca forma
ce au apărut în vechea formă de or- vire la reorganizarea mișcării de cui- organizatorică adoptată pe baza Ho- 
ganizare și de a asigura luarea mă- tură fizică și sport din R.P.R., din 2 tărîrii din iunie 1949 să rămînă, la
surilor necesare dezvoltării pe mai de- iulie 1957, arăta că „...față de 400.000 un moment dat, în urma ritmului de
parte a culturii fizice și sportului, de membri în 1950, la sfîrșitul anului creștere a mișcării sportive. Subl:-
Atragerea directă a organelor puterii 1956 mișcarea de cultură fizică și niirid această problemă, Hotărirea din
de stat în munca de organizare și sport număra peste 990.000 de meni- 2 iulie 1957 a partidului și gttver-
sprijmire a mișeării sportive a avut un bri, dintre care peste 250.000 de fe- nului arată că: „Lipsurile existente
rol însemnat în realizarea politicii mei. Peste 900.000 dc insigne „Gata în mișcarea de cultură fizică și sport

se datoresc în primul rînd sistemu
lui depășit de organizare, în care se 
constată un paralelism de organe con
ducătoare de sus și pînă jos, ceea 
ce a dus la o conducere birocratică și 

. greoaie și a lipsit mișcarea sportivă 
de o conducere unitară".

Analizînd multilateral stadiul dez
voltării mișcării sportive, Hotărirea a 
scos la iveală și a criticat in același 
timp lipsurile ce continuau să existe în 
dezvoltarea bazei de mase a activi
tății sportive, în organizarea educa
ției fizice a copiilor, în privința atra
gerii femeilor în sport, în extinderea 
activității sportive în mediul sătesc, 
în formarea și pregătirea cadrelor, în 
munca de educație a sportivilor și 
activiștilor, în dezvoltarea bazei ma
teriale, în domeniul sportului de per
formanță, în activitatea presei spor
tive, în domeniul cercetărilor știin
țifice etc.

Pe această bază s-a stabilit trece
rea la noua formă organizatorică, me
nită să asigure crearea condițiilor 
necesare dezvoltării culturii fizice și 
sportului în concordanță cu dezvol
tarea economică și politică a R.P.R. 
In felul acesta. în locul C.CJ:.S. a 
fost creată Uniunea de Cultură Fi
zică și Sport, pe principiul centralis
mului democratic, ca organ unic de 
conducere, îndrumare și organizare a 
activității de cultură fizică și sport, 
înființarea U.C.F.S., care își desfă
șoară activitatea sub directa condu
cere a P.M.R., a deschis perspectiva 

dezvoltării succeselor obținute în anii 
precedent și a pus bazele organiza
torice ale unei largi mișcări sportive 
de mase, prin atragerea directă a 
maselor la organizarea și conduce
rea acestei activități. Măsurile luate 
de către partid și guvern au stimulat 
interesul oamenilor muncii pentru ac
tivitatea sportivă, creîndu-se astfel 
condiții optime pentru lărgirea bazei 
sale de mase. Uniunea de Cultură 
Fizică și Sport numără în prezent 
peste 2.100.000 membri din care peste 

417.000 sînt femei, organizați în 8051 
asociații, ceea ce reprezintă o creștere 
în proporție de peste 260% față de 
numărul total de membri existenți 
înainte de apariția ’Ictărî,-:i dm 2 iu

lie 1957. Faptul ,că într'' 
scurt de numai doi 
membrilor U.C.F.S. a crescut 
două ori, oglindește justețea m 
lor organizatorice luate de pârtie 
crearea U.C.F.S. ca o largă org.j 
ție de masă.

Traducînd în viață sarcinile t> 
de Hotărirea din 2 iulie 1957, 
nizațiile U.C.F.S. conduse și î 
mate de organizațiile de partid și 
jinile de organizațiile sindicale și 
tineret, au acordat mai multă ai 
dezvoltării sportului în mediui 
tesc. Organizațiile sportive sătești 
mără astăzi peste 850.000 me,.. 
Această cifră în continuă creștere 
încă o dovadă a faptului că satul 
tru se trezește la o viață no' 
dată cu transformarea socialis. 
agriculturii.

Activitatea sportivă de mas" 
crescut in amploare. Spartacb 
tineretului, crosurile tradiționali, 
tivitatea G.M.A. și numeroasele « 
petiții locale mobilizează an ci. 
milioane de muncitori, țărani m . 
tori, elevi și studenți în pracfi 
organizată și continuă a sportului 

In răstimpul care s-a scurs d 
Hotărîrea din 2 iulie 1957, gii 
tica de producție s-a introdus ir 
număr de peste 130 întreprinde 
ea își aduce o importantă c<. 
buție la întărirea sănătății celor » 
muncesc și la mărirea productivity 
muncii.

Apariția Proiectului de statu* 
Uniunii de Cultură Fizică și Spo; 
constituit de asemenea un eveniu. 
important in mișcarea noastră sp< 
tivă. La dezbaterea sa au particip 
mase din cele mai largi care au fă- 
propuneri și sugestii prețioase. D'^ 
cutiile purtate pe marginea Prouctu- 
lui de statut al U.C.F.S. au conslitu 
în același timp și un bun prilej d 
analiză a activității asociațiilor ș 
cluburilor sportive, în urma cărei 
munca s-a îmbunătățit simțitor. * 
activitatea sportivă de performanță ; ■ 
înregistrat succese remarcabile. In rîrr- 
dul membrilor U.C.F.S. există astăzi 
peste .320.500 de sportivi clasificați 
Sportivii noștri fruntași au obținui nil 
meroase victorii și titluri mondiale s 
cu'*onep2 în întmerile sportive inter-



AZI PE STADIONUL DINAMO

DINAMO BUCUREȘTI ÎNTÎLNEȘTE PE VEFA ISTANBUL
O nouă bază sportivă în Capitală

Activitatea fotbalistică internaționa
lă de vară, inaugurată săptămîna tre
cută la București, Ploești și Constanța, 
continuă astăzi, cînd formațiile noastre 
fruntașe Dinamo București și Dinamo 
Bacău întîinesc din nou oaspeți de 
peste hotare. Dinamoviștii bucureșteni 
primesc replica formației Vela din Is
tanbul, în timp ce valoroasa echipă din 
Bacău va fi primul adversar al Gwar- 
diei din Varșovia,
VEFA EVOLUEAZĂ IN CAPITALA

Cu mult interes este așteptată par
tida de azi din Capitală, de pe stadio
nul Dinamo. Echipa Vela din Istan
bul a lăsat o foarte bună impresie du
minică la Ploești, cînd a terminat la 
egalitate cu Petrolul (2—2). Președin
tele comisiei de competiții din Federa-

ția noastră de fotbal, ing. St. Socaciu, 
care a asistat la acest joc, ne-a vor
bit în cuvinte elogioase despre fotba
liștii turci, despre jocul lor tehnic, ra
pid. O impresie deosebită au lăsat-o în 
special cei doi halfi Arif și Eșref — 
foarte buni în prima repriză — pre
cum și,aripa stingă, compusă din Ismet 
și cunoscutul internațional Hilnii. Tînă- 
rul portar Baskîn s-a remarcat și el 
prin intervenții curajoase și elastici
tate.

FORMAȚIE NOUĂ LA DINAMO

Dinamo București, care s-a găsit în 
fața unei probleme destul de dificile 
atunci cînd a fost vorba să-și alcătu
iască formația pentru azi, deoarece nu 
mai puțin de 7 titulari sînt reținuți în

• Un prim lot de fotbaliști chinezi a sosit marți, al doilea urmează 
vină azi • Formația probabilă a selecționatei de tineret a R. P.
De cîteva zile, capitala țării noastre 

a devenit locul de întîlnire al multor 
sportivi de peste hotare, în vederea 
unor interesante întreceri internaționale. 
După fotbaliștii italieni din Alessan
dria au sosit jucătorii turci de la Vefa 
Istanbul, voleibaliști din Moscova, R.P. 
Chineză, R. Cehoslovacă, R. P. Un
gară și R. P. Polonă, iar de marți îi 
avem printre 
zentativei R. 
ției poloneze

Printre
’rimul grup a sosit marți seară : 9 

*<jri_ împreună cu tov. Ke Lun din 
e utFtaș Pekin, .conducătorul de- 

Pin- jtreilorul Cen Fu lai și me- 
ucitu, im. Al doilea grup de jucă- 
). In i urmează să sosească în 
lacolei de azi sau inline: el cu- 
italia 'jucători și un antrenor. 
RockȚneață, fotbaliștii chinezi au 

portiv l prim antrenament pe sta
ul 11 Biblicii, sub conducerea an- 

Cen Fu-lai. La acest antre- 
ATiy -participat următorii jucători: 
Eun-șiu, Siu Fu-șăn, Fan Ien-țiu, 

Sân lu-min, Uang Si-

noi pe fotbaliștii repre- 
P. Chineze și ai forma- 
Gwardia din Varșovia.
fotbaliștii chinezi

Cian
II u Făng-șan, i 
ven, Li Hen-i, Tun Te-iui și Ten T iu
lian.

Am stat de vorbă cu conducătorul 
delegației chineze, tov. Ke Lun, care 

1 se află la a doua sa vizită la Bucu
rești. Era firesc deci, ca în primul

Și 
or- 
pa- 
s-a

a experiența
£”9r.^iiilor sportive in 

competițiilor. Prestigiul 
noastre în întreaga lume

• .„.cat considerabil și pe tărim spor
tiv. Numele sportivilor noștri frun
tași sint cunoscute în cele mai înde
părtate părți ale globului pămîntesc. 
In același timp a crescut numărul ca
drelor cu calificare superioară în sport. 
Așa. spre exemplu, dacă în 22 de 
(1922 — 1944) au fost pregătite 
cadre cu calificare superioară, în 
mai 15 ani care au trecut de la 
August 1944 numărul celor care

ani 
674 
nu- 

23 
au 

absolvit Institutul de Cultură Fizică 
s-a dublat.

Prin grija partidului și guvernului, 
în anii puterii populare baza mate
rială a activității sportive a crescut 
intr-un ritm necunoscut înainte vreme. 
Mii de baze sportive noi complexe și 
simple au fost construite intr-un timp 
scurt istoricește. Așa, spre exemplu, 
numărul arenelor și terenurilor de 
fotbal a crescut față de existentul în 
1944 în proporție de peste 600%, nu
mărul sălilor de sport și gimnastică 
a crescut în proporție de aproape 
200%, numărul pistelor de atletism 
3 crescut in proporție de 500% etc. 
Despre asemenea realizări nu se poate 
vorbi decît in statele socialiste, tinde 
>mul cu nevoite sale este în centrul 
Jtcntiei politicii partidelor comuniste 
și muncitorești.

Munca pentru educarea ideologică, 
politică și culturală a sportivilor și 
ictiviștilor sportivi s-a Îmbunătățit și 
i crescut în intensitate. Sub condu- 
:erea organizațiilor de partid, organi
zațiile U.C.F.S. se ocupă cu mai 
nultă răspundere de problema muncii 
educative, desfășurind o activitate sus- 
inută pentru lichidarea rămășițelor 
Mentalității burgheze din sport, pen- 
ru creșterea unor sportivi de tip nou. 
cetățeni conștienți, devotați patriei 
loastre socialiste. Se acordă mai mare 
atenție calificării profesionale a spor
irilor, legării lor de locul de produc
te. Pregătirea sportivilor pentru via- 
ă, pentru ca ei să devină cetățeni 
ictivi în construirea socialismului este

Lăzi in centrul atenției majorității 
'urilor și asociațiilor sportive. Se 
tete cu hotărîre id"ea retrogradă,

să 
R.

rînd să ne vorbească de impresia 
care i-a făcut-o acum capitala 
noastre.

„Sint profund impresionai de aspec
tul nou al orașului dvs., de ritmul 
construcțiilor care se ridică pretutin
deni.

In ce privește întilnirile noastre 
sportive, ele sint de natură să întă
rească legăturile trainice de prietenie 
dintre sportivii țărilor noastre. Asta, 
pe de o parte. Pe de alta, meciurile de 
fotbal vor prilejui învățăminte preți
oase pentru noi. Avem ce învăța de la 
sportivii romini, cu care — mai ales 
anul acesta — am avut legături foarte 
intense".
Duminică pe stadionul Republicii

Prima întîlnire a reprezentativei 
R. P. Chineze va avea loc duminică 
pe stadionul Republicii, cu începere de 
ia ora 18. Oaspeții nu și-au alcătuit 
încă echipa. Se așteaptă sosirea celui
lalt grup de jucători.

Duminică, oaspeții vdr primi replica 
selecționatei nga.'&rfe de tineret, care 
a jucat d.i’uminică la Falun în Suedia. 
I inerii fîjoștri jucători au sosit marți, 
iar ieri-', după-amiază au făcut antre- 
namețjft. Duminică este probabil să joa
ce formația: Todor (U(u)-Greavu, Mu- 
reȘfân, Cojocar u-Fronea, Tabarcea-I- 
'bănsuc, Mateianu, Dridea, Ene II, Ci- 
ripoi.

pe. 
țării

lotul reprezentativ, prezintă totuși o 
formație foarte bună, alcătuită din cei
lalți jucători ai primei formații, rezer
ve și cîțiva jucători tineri, de perspec
tivă din lotul echipei reprezentative de 
tineret. Iată care este formația proba
bilă a echipei Dinamo, în meciul de 
azi:

Uțu (Cosma)-Szakacs II, Motroc, 
Panait-Petru Emil, Dragomir-Koszegy, 
Varga, Dridea, Nictișor (Bîikossy), Ci- 
ripoi.

Rezerve vor fi Szoko, Semenescu, 
Valcan și doi jucători de la A. S. 
Pompierul, Buzeșan și Nunweiller IV.

După întoarcerea de la Ploești, fot
baliștii turci au făcut un antrenament 
marți, iar în cursul zilei de ieri au 
cut o plăcută plimbare pe malurile 
cului Snagov.

PROGRAMUL DE AZI
ora 15.15: Dinamo—Constructorul 

(finala campionatului de copii al ora
șului București);

ora 16.15: A. S. Pompierul — Me
talul litanii (joc amical);

ora 18: Dinamo București — Vefa 
Istanbul.

GWARDIA LA ORAȘUL STALIN
Echipa poloneză Gwardia a sosit 

marți în Capitală, iar ieri la prînz a 
plecat spre Orașul Stalin. Astăzi oas
peții întîinesc în orașul de la poalele 
TîmpVi pe Dinamo Bacău, urmînd ca 

■revaijșa acestui meci să se desfășoare 
duminică 5 iulie, de data aceasta la 
Bacă: j.

fă- 
la-

Un aspect al sălii de tenis de masă și volei inaugurată duminică la asociația 
sportivă Bere Grivifa

Membrii asociației sportive Here- 
Grivifa au dus la îndeplinire o fru
moasă inițiativă. Mai multe încăperi 
care se află situate la subsol, în apro- 
pterea clubului, au fost transformate 
doar în ciieva luni, inir-o atrăgătoare 

'Și bine utilată bază sportivă care cu
prinde o arenă de popice ca două 
piste de bitum, o sală pentru practi
carea tenisului de masă și a voleiu
lui, vestiare, dușuri etc.

In același timp și clubul a primit 
o haină nouă, fiind reamenajat și 
utilat cu mese de șah.

Țoale aceste amenajări au fast rea
lizate printr-o entuziastă muncă vo
luntară și prin folosirea chibzuită a 
resurselor locale, datorită ajutorului 
primit din partea organizației de par
tid, a direcțiunii fabricii, comitetului 
de întreprindere și consiliului! raional 
U.C.F.S. Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Noile instalații sportive ale acestei 
cunoscute fabrici din Capitală au fost 
inaugurate duminică, in cinstea zilei 
de 23 August, cu mult înainte de ter
menul propus.

l
i Reluarea activității

AFILIEREA SECȚIILOR DE ALPINISM PE UNGA F.R.S.B.A. • POPU- 
-------........................  ... —.........  'ALPINIADELE" 

INSTRUCTORI Șl ÎNCEPĂTORI
Iulie în Bucegi. Se contează pe parti
ciparea a 60 alpiniști.

In cinstea celei de-a 15-a aniver
sări a eliberării patriei de sub jugul 
fascist, federația va organiza „Alpi- 
niada 23 August", la care vor parti
cipa toate categoriile de alpiniști. Se 
vor efeclua numeroase trasee și 
premiere. Alpiniștilor de categoria a 
11-a și a Ill-a le este rezervată „Al- 
piniada 7 Noiembrie", iar alpinistelor 
„Alpiniada fetelor". Aceasta este, pe 
scurt, activitatea pe care o vor avea 
în lunile de vară alpiniștii clasificați. 
Este interesant de remarcat că pen
tru îmbunătățirea nivelului tehnic al 
începătorilor, se va organiza o ta
bără la cabana Peștera. Ta
băra va avea o durată de 45 de 
zile și va fi împărțită în trei serii, 
urmînd ca în fiecare serie să ia parte 
cîte 35 sportivi. Recrutarea lor se 
va face din rîndul celor care au cu
cerit insigna „Alpinist R.P.R.". In a- 
ceste tabere vor fi instructori cei mai 

precum și federațiile!buni antrenori și alpiniști experimen
tați din țara noastră.

O altă tabără de vară va avea sediul 
la Cheile Bicazului: aici, între 14—25 

lor — verigi de bază ale mișcării spor-Ț iulie, 25 instructori din diverse centre 
five. Ele trebuie angrenate efectiv în 4 din țară se vor perfecționa pentru a 
munca de dezvoltare a succeselor ob-î putea, la rîndul lor, să predea noțiuni 
ținute pînă în prezent pe linia orga--L-j--,:: J- s_
irizării educației fizice a copiilor, dez-j 
voltării sportului în mediul 
atragerii 
politice,

LARWZAREA ALPINISMULUI IN RÎNDUL TINERETULUI • 
• TABERE DE PREGĂTIRE PENTRU “ *........
Zilele trecute, tov. Petre Focșeneanu, 

secretarul general al Federației romîne 
de scâii, bob și alpinism ne-a dat 
unele amănunte în legătură cu viitoa
rea activitate a alpiniștilor.

alpine
Bușteni să se găsească întot<4eaun% 
antrenori care să efectueze, împre'5^, 
cu turiștii care vor dori acest lt 
o serie de trasee ușoare. Dacă ace 
inițiativă va da roade, ea va fi 
tinsă și la alte cabane.
TOATE SECȚIILE DE ALPINISM

TREBUIE AFILIATE

ALPIN1ADE, 
TABERE DE INSTRUIRE

alpi-
11-a 
„Al-

y
Maeștrii sportului, precum și 

niștii care au categoria I și a 
de clasificare, vor lua parte la
piniada Carpaților" care va angrena 
15 echipe în efectuarea unor trasee de 
dificultate ridicată, în Bucegi, Piatra 
Craiului și Cheile Bicazului. De re
marcat că prima etapă (vor urma 
înță 5) va avea loc în zilele de 4—5

unor sporturi încă insuficient dezvol
tate.

Consiliile regionale, raionale și oră
șenești U.C.F.S. 
sportive au datoria de a munci cu 
perseverență pentru consolidarea or
ganizatorică a asociațiilor și cluburi-;

care mai există pe alocuri, potrivit 
căreia activitatea și preocupările pro
fesionale și de învățămint ar dăuna 
performanței. Acest lucru îl dezminte 
însăși viața, prin numeroasele sale 
exemple. împletirea rațională a preo
cupărilor de antrenament cu cete de 
ordin profesional-cetățenesc duc la 
formarea sportivului de tip nou, cu o 
bună pregătire moral-politică, gata să 
reprezinte cu înalt simț patriotic cu
lorile patriei in întrecerile sportive 
și să participe activ la opera de con
struire a socialismului.

Sportivii patriei noastre sint edu
cați în spiritul dragostei și prieteniei 
față de poporul sovietic și față de 
popoarele țărilor socialiste frățești, în 
spiritul internaționalist, al prieteniei 
și solidarității cu sportivii și oamenii 
muncii din toate țările lumii care 

luptă pentru apărarea păcii și pentru 
înțelegerea între state.

Succesele obținute pînă în prezent 
pe linia îndeplinirii sarcinilor trasate 
de Hotărîrea partidului și guvernului 
din 2 iulie 1957 constituie un im
bold pentru muncă de viitor a orga
nelor și organizațiilor U.C.F.S. Grija 
pentru lărgirea continuă a bazei de 
mase a mișcării sportive va trebui 
să stea în centrul preocupărilor fie
cărui sportiv și activist sportiv. In 
acest scop este necesar să intensifi
căm munca politico-organizatorică in 
vederea atragerii de noi membri în 
U.C.F.S., înțelegînd prin acest lucru 
nu numai înscrierea de noi membri, 
ci și angrenarea acestora într-o acti
vitate sportivă continuă și organizată, 
prin găsirea, pe plan local, a unor 
forme noi și variate de organizare a 
întrecerilor 
să uităm 
asociațiile 

folosească caracterul atractiv și re
creativ al sportului în mobilizarea ma
selor spre această activitate depinde 
într-o mare 
mărului de 
cotizațiilor. 
U.C.FjS, au 
dința unor 
se ocupa unilateral de anumite ramuri a _ . , • ■ «-
sportive, practică ce constituie o frînă la marea operă de construire a socia-Ț 
în calea lărgirii bazei de mase a lismtdui în scumpa noastră patrie. î

medii de alpinism acelora care au în
drăgit această disciplină.

sătesc, + jn csea ce privește popularizarea 
femeilor în sport, educăriiȚaceștui sport Jn rîndul turiștilor care 

patriotice și cetățenești a 1 ... - .
sportivilor etc. Intîmpinarea celei de 
a XV-a aniversari a eliberării patriei 
noastre constituie un bun prilej de 
manifestare a inițiativei federațiilor 
și consiliilor U.C.F.S., a cluburilor și 
asociațiilor sportive în mobilizarea 
maselor pentru a participa la marile 
competiții de mase închinate acestei 
mari sărbători naționale a poporului 
romîn precum și în acțiunea de lăr-; 
gire a bazei materiale a mișcării spor-!iulie cuprinde trei 
tive, prin stringerea ia zi a cotiza-T na]e șase meciuri 
fiilor, amenajarea de noi baze spor-I jor“ pentru juniori 

folosirea resurselor locale, întreține-! Problema care îi 
rea și repararea bazelor sportive exis-! pe pafticipanți la liecare concurs este

vin. săptămînal pe Valea Prahovei, co
misia de alpinism din cadrul federa
ției a hotărît ca la Căminul alpin din

sportive. Nu trebuie 
că de felul în care 
și cluburile vor ști să

măsură atit creșterea nu- 
membri cit și strîngerea 

Organele conducătoare 
sarcina de a combate ten- 
cluburi și asociații de a

Pentru a exista o evidență cît mai 
clară a secțiilor de alpinism din țară, 
ca și a alpiniștilor și alpinistelor, aso
ciațiile și cluburile sportive trebuie să 
se îngrijească de afilierea secțiilor 
lor pe lîngă federație. Transferările se 
vor putea face pînă la 15 iulie, direct 
la federație.

In regiunile în care există mai 
multe secții de alpinism, se va con
stitui o subcomisie de alpinism care 
va activa în cadrul comisiei regionale 
de schi-bob-alpinism și care se 
îngriji de activitatea alpină de pe 
prinsul regiunii.

INTENSĂ ACTIVITATE 
IN TIMPUL VERII

Coordonarea activității alpine
țară o va face o comisie de alpinism 
din cadrul F.R.S.B.A.

Unul dintre obiectivele pe care și 
Ie-a propus această comisie este creș
terea numărului de alpiniști, prin or
ganizarea a numeroase acțiuni adre
sate alpiniștilor de categorii inferioare 
de clasificare și începătorilor, un ac
cent deosebit punîndu-se pe popu
larizarea insignei „Alpinist R.P.R." în 
rîndul tineretului. De asemenea, se va 
organiza < o serie de importante ac
țiuni în vederea ridicării măiestriei 
sportive a fruntașilor, acestui sport.

va
cu-

din

Concursul nr. 27 de duminică 5 
meciurj internajio- 
din „Cupa Orașe- 

. ____ ....... j____  si trei meciuri din
tive simple prin muncă voluntară șiȚCupa de Vară din R.PJU.

preocupă mai mult

na le,' șase meciuri

tente și prin alte activități obștești. ! următoarea : care sînt cele mat sigure 
meciuri (soliștii) ? După părerea noas
tră acestea sînt: I. R.P.R. (tineret) 
— selecționata R.P. Chineză 1, 
Arad — Timișoara I 
Cîmp. Turzii — Ocna Mureș 1.

In „Cupa Orașelor" întîlnindu-se 
echipe de juniori care luptă pentru 
calificare în etapa următoare sînt po- 
sibile și meciuri nule, însă este mai 

sare a zilei de 23 August — cea mai! indicat să se aleagă pronosticuri a- 
niare sărbătoare națională a poporului! xate pe rezultate decisive : 1 sau 2. 
romîn — sportivii și activiștii U.C.F.S.Ț PREMIILE CONCURSULUI Nr. 26 
îsi manifestă hotărîrea de a consolidaT In urma trierii și omologării va- 
si dezvolta succesele obținute pe liniapiantelor depuse la_ concursul Prono- 

îndeplinim sarcinilor de mare wnpor-! fost stabilite următoarele premii 
tanță trasate de Hotărîrea C.C. al! Premiul 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri alf fiecare 
R.P.R. cu privire la reorganizarea! Premiul

i” fi&care mișcării de cultură fizică și sport f pren1jul 
și de a contribui cu toate forțele loiy [jecare

Fond de r__
Și de data aceasta s-a dovedit

Toate acestea vor crea condiții op
time și pentru dezvoltarea pe mai de-, 
parte a sportului de performanță. Din- 
rîndul maselor se vor ridica noi ta-; 
lente, gata să doboare recorduri și să- 
urce treptele cele mai înalte pe linia; 
performanțelor și a măiestriei spor
tive.

Intîmpinînd cea de a XV-a aniver-.

V. 
I și' IX.

din 28 iunie 1959, au

I :

11:

4 variante a 21.535

209 variante a 494

III : 2352 variante a 65

premii: 344.561 tei

lei

lei

lei

că

în sezonul de vară premiile sînt fru- - 
moașe, Cei patru participanți care au 
indicat 12 rezultate exacte pot con
firma aceasta. Astfel, Garabet Gara- 
bedian din București participînd pe 
un buletin colectiv de 648 variante 
depuse la agenția 5/11 a obținut un 
premiu I, 11 premii II șt 51 premii 
III. Tot pe un buletin colectiv — de 
24 lei — a participat și Varlam 
Teodor din str. Diligentei 49, Bucu
rești, care are un premiu I, 4 premii 
II și 5 premii III. Ceilalți doi pârtiei- 
panți au depus variante simple: 
Taive Aron din Tg. Ocna — 8 variante 
simple — iar Nic. Vasilescu din Bă- 
beni regiunea Pitești 3 variante sim
ple. După cum vedeți și colectivele 
ca și variantele simple judicios alcă
tuite pot aduce premii importante.

PRONOEXPRES
In urma tragerii concursului Pro- 

noexpres din 1 iulie, au fost extrase 
din urnă următoarele numere:

15 22 42 48
Numere de rezervă: 2

Fond de premii: 734719 
Tragerea din urnă a

35 26
39 
lei.
concursului

special Pronoexpres din 8 iulie, va

I. S. Loto-
avea lac la București.

Rubrică redactată de
Pronosport



Libertate eroului de la Acropole!

i

I
• 1

Opinia publică din țara noastră a primit cu profundă indignare știrea 
că Manolis Glezos, eroul național al poporului grec, precum și alți de- 
mocrafi greci au fost mutați din închisoarea de pe insula Creta în închi
soarea de la Atena și că, în grabă, acestor hotărîți luptători pentru pace, 
democrație și libertate li se pune la cale judecarea în fața unui tribunal 
militar.

Această acțiune este o manevră odioasă menită să lipsească pe Gle
zos și pe ceilalți patrioți greci de la cele mai elementare drepturi de 
apărare. Viața lui Manolis Glezos se află cu atît mai mult în primejdie, 
cu cit procesul intentat eroului de la Acropole urmează să fie judecat 
pe baza legii 375, lege votată în timpul dictaturii fasciste a lui Metaxas, 
care încalcă cele mai elementare drepturi judiciare de apărare și care 
contravine Cartei Națiunilor Unite și chiar actualei constituții a Greciei.

Nu-mi pot închipui cum conducătorii greci au uitat fapta plină de 
măreție si curaj a lui Glezos, care în anii ocupației fasciste a avut cura
jul să smulgă steagul hitlerist de pe Acropole ? Cum pot uita aceștia 
exemplul de abnegație, de demnitate națională, spiritul de sacrificiu do
vedit de Manolis Glezos în timpuri atît de grele pentru poporul grec și 
pentru Grecia ?

Judecarea lui Glezos are un profund caracter antidemocratic, iar con
damnarea acestui neînfricat luptător pentru pace și prietenie intre po
poare ar însemna o jignire adusă trecutului istoric al poporului grec, ar 
fi o crimă monstruoasă.

De aceea protestez împotriva acestei crime in pregătire și cer să se 
pună capăt tuturor înscenărilor la adresa lui Glezos și a celorlalți demo- 
crați greci. Să fie eliberat Manolis Glezos, eroul poporului grec I

CONSTANTIN TABARCEA
din reprezentativa de fotbal (tineret) a R.P. Romîne

Cer să fie eliberat Manolis Glezos!
; Viața lui Manolis Glezos se află 
. în primejdie! Din ordinele reac- 

țiumi internaționale, după luni și 
f luni de închisoare în insula Creta, 

neînfricatul luptător pentru intere
sele democrației și ale păcii a fost 

' deferit de către autoritățile gre- 
i cești unui tribunal militar din 
i Atena, sub acuzația de „spio- 
’ naj". Este limpede unde vor să țin

tească, de fapt, dușmanii poporului 
f grec. Prin această acțiune mon

struoasă — intr-un moment cînd
< se plănuiește transformarea teri- 

7 loriului Greciei într-o bază pentru 
amplasarea armei atomice și rache
tă — se urmărește să se abată a-

tenția poporului grec 
fapt, să se lovească 
greci pentru pace și 
Acesta este scopul adevărat al or
ganizatorilor „procesului Glezos".

Ca activist sportiv mă alătur 
tuturor oamenilor cinstiți din lume 
și cer cu toată hotărîrea ca Manolis 
Glezos, eroul național, mîndria po
porului grec, să fie eliberat din în
chisoare 1 Libertate lui Glezos — 
eroul luptei antifasciste a poporului 
grec !

de la acest 
în luptătorii 

democrație.

ANTON AMAN
secretarul clubului sportiv 

Dinamo București

Reprezentativa de tineret
a R. P. Romine a ciștigat

Popicar ii romi ni conduc după primele trei perechi
Ieri după-amiază, pe arena Recolta 

din șdseaua Iancului, formația mascu
lină de popice Motor-Jena din R. D. 
Germană a întîlnit combinata Recol- 
ta-Voința. Cele două formații au fost 
alcătuite din cîte 6 jucători, fiecare 
din ei lansînd cîte 200 lovituri mixte. 
Primii care au pășit pe pista arenei 
au fost Petre Molsescu (combinata) 
și Walter Franke (Motor). Reprezen
tantul nostru, datorită unei mai bune 
pregătiri tehnice și fizice, a cîștigat 
cu 89 popice diferență față de Franke. 
E>1 a realizat 573 popice doborîte în 
„plin" și 257 la „izolate", total 830 
p.d. Francke a reușit 534 p.d. la „plin"

și 207 la „izolate", totalizînd 741 p.d. 
Cel de al doilea concurent romîn, 
Gheorghe Scurtu, s-a comportat slab : 
768 popice doborîte față de 805 reali
zate de tînărul popicar R. Muller 
(Motor). A urmat perechea Lambru 
Bejan — Siegfried Ferghe. Sportivul 
romîn și-a învins net adversarul: 815 
p.d. — 767 p.d. Astfel, Ia jumătatea 
întrecerii, combinata Recolta — Voin
ța conduce cu 2413 p.d. —• 2313 p.d.

Azi, cu începere de la ora 16, par
tida continuă, tot pe arena Recolta, 
cu celelalte trei perechi.

N. TOKACEK 
corespondent

concursul „speranțelor 
olimpice" la lupte clasice

Un mare concurs internațional 
la Moscovade atletism

Atleții din 11 țări — R.P. Ungară, 
R.D. Germană, R.P. Chineză, R.P. 
Polonă, R.P. Romînă, Norvegia, R. 
Cehoslovacă, R.F. Germană, R.P.D. 
Coreeană, R.P. Mongolă și U.R.S.S. 
— vor participa în zilele de 4 și 5 
iulie la marele concurs atletic orga
nizat în memoria cunoscuților atleți 
sovietici frații Serafim și Gheorghi 
Znamenski, căzuți în Marele Război 
de Apărare a Patriei. In conciîrs vor 
fi incluse majoritatea probelor, atleti
ce din programul olimpic. Medalia 
comemorativă „Cursa Frațilotr Zna
menski" va fi atribuită atleților în
vingători în probele de 1500 nl, 5000 
m și 10.000 m plat. Anul trecut a- 
ceste medalii au fost cîștigate de Sta
nislav Jungwirth (R. Cehoslovacă), 
Miklos Szabo (R.P. Ungară) și Ev
ghenii Jukov (U.R.S.S.).

La aceste întreceri țara noastră va

fi reprezentată de un 
Iolanda 
deleanu

grup format din: 
Diți, Tiberitt Ar- 
Bizim.

Balaș, Maria 
și Alexandru

★
Serafim și
la început muncitori la uzi- 

,Secera și Ciocanul"

Frații 
menski, 
nele „Secera și Ciocanul" din Mos
cova, au terminat Institutul de medi
cină și au lucrat pe front ca medici 
chirurgi. Ei au fost excelenți atleți, 
specialiști în probe de demifond și 
fond. Frații Znamenski au cîștigat de 
trei ori crosul „l’Humanite" și au 
stabilit 20 de recorduri unionale.

Gheorghi Zna-

Concursul internațional triunghiular 
de lupte clasice de la Lugoj a luat sfr 
șit cu victoria echipei de tineret i 
R. P. Romîne, care a totalizat 29 puni - 
te. Locul II a revenit echipei secunde 
a R. P. Romîne cu 22 puncte, iar pe 
locul III s-a clasat formația iugoslavă 
cu 16 puncte. Reprezentativa R. P. 
Ungare a obținut locul IV cu 14 punc
te. Iată clasamentele pe categorii: 
cat. 52 kg.: I. C. Ofițerescu (R. P 
Romînă): 2. V. Vlădesc.u (R. P. Ro
mînă): 3. Iovanov (R.P.F. Iugoslavia);.-. 
cat. 57 kg.: 1. M. Cristea (R. P. Ro-j 
nună); 2. S. Popescu (R. P. Romîtiă):- 
3. Riidakovici (R.P.F. Iugoslavia): cai. 
62 kg. 1. M. Bolocan (R. P. Romînă); 
2. I. Kelemen (R. P. Ungară): 3. Da
vid (R. P. Romînă): cat. 67 kg.: ț» 
Paster (R.P.F. Iugoslavia); 2. Kovaci 
(R. P. Romînă): 3. Cîrciumaru (R. P. 
Romînă); cat. 73 kg.: 1. Gh. Toth (R. P. 
Romînă): 2. Gh. Fischer (R. P. Ro
mînă); 3. Rizmayer (R. P. Ungară)' 
cat. 79 kg.: 1. Halosi (R. P. Ungară);
2. Retfalvi (R. P. Romînă); 3. I. Io- 
nescu (R. P. Romînă); cat. 37 kg.: 
1. I. Țăranu (R. P. Romînă); 2. Ba- 
zicevici (R.P.F. Iugoslavia); 3. Pataki 
(R. P. Ungară); cat. grea: 1. I. Her 
man (R. P. Romînă); 2. Mezinca (R.P 
Romînă); 3. Citakovici (R.P.F. Iugo! 
slavia).

1ON LEȘ-corespondeat '

Selecționata 
de polo a Bucureștiului 
pleacă astăzi in U.R.S.S.
Intre 4 și 14 iulie selecționata de 

polo pe apă a Bucureștiului va susține 
trei întîlniri în U.R.S.S. Prima partidă 
a jucătorilor bucureșteni este pro-ma- 
mată pentru sîmbătă 4 iulie la Kiev; 
următoarele două se vor desfășura la 
Tbilisi și Baku. Turneul reprezentativei 
orașului București, fixat pentru această 
oerioadă, este bine venit, deoarece în 
co’mania redutabilelor formații sovîe- 
'i?e. echipa va cîștiga în omogenitate. 
R ■'adele acestui turneu le vom putea 
a «.’ceia de-a lungul lunilor august-sep- 
'embrie, cînd reprezentativa țării noas
te se va întîlni cu selecționatele 

Suediei. Poloniei, Ungariei, Iugosla
viei, U.R.S.S., Italiei și Olandei.

Selecționata Bucureștiului părăsește 
țara astăzi pe calea aerului cu desti
nația Kiev. Fac deplasarea, printre al
ții, jucătorii Zahan, Blajec, Bădiță, 
Kroner, Szabo, Grințescu.

Dumitru Țintea și echipa R. P. Romîfîe 
pe locul doi după trei probe

1 (prin telefon). Sala 
capitala Uniunii Sovie-

Jocuri restante la handbal
Ieri s-au disputat două jocuri res

tante în campionatele de handbal. La 
Ploești s-au întîlnit echipele de ca
tegoria A Petrolul din localitate și 
Dinamo București. La capătul unui 
meci în care au fost net superiori, 
dinamoviștii buoureșterif au învins cu 
scorul de 14—7 (7—2).

La Odorhei, un joc de categoria B: 
Stăruința Odorhei — Recolta Hălchiu 
11—11 (4—4).

MOSCOVA 
Armatei din 
tice a găzduit marți întrecerile de 
scrimă din cadrul concursului inter
național de pentatlon modern. Con
cursul s-a desfășurat pe 3 planșe și 
a durat șase ore și jumătate. In 
prealabil, echipele participante au con
venit ca durata unui asalt să fie de 
3 minute și nu de 5 minute, așa cum 
prevede regulamentul internațional. 
Această derogare de la regulament a 
avut un caracter experimental iar pe 
baza concluziilor trase, s-a hotărît 
să se facă o propunere în acest sens 
la viitorul congres al Uniunii Inter
naționale de pentatlon modern.

Iată rezultatele probei de SPADA : 
1. Deriughin (R.S.S. Ucraineană) 
1.096 p; 2. Tuleakov (R.S.F.S.R. I) 
1.000 p; 3. Piciușchin (R.S.S. Ucrai
neană) 952 p; 4. D. lonescu (R.P.R.) 
952 p; ... 6. D. Țintea (R.P.R.) 808 
p; ... 9. W. Roman (R.P.R.) — 
... 16. Tr. Croitoru (R.P.R.
616 p.

Clasamentul pe echipe: 1.
Ucraineană 2.664 p ; 2. R.P. Romînă 
2.472 p; 3. R.S.F.S.R. I 2.472 p; ‘ 
R.S.S. Gruzină 2.088 p.

Miercuri s-a desfășurat proba 
PISTOL VITEZA pe poligonul 
namo din localitatea Mîtiși (la 
km de Moscova). Iată rezultatele :
1. Pevțov (R.S.S. Gruzină) 960 p :
2. Murântev (R.S.S. Gruzină) 940 p;
3. Ciuvilin (R.S.F.S.R. I) 920 p; ...

D. lo- 
520 p. 
R.S.S.

Polonă
R.D. Germană 2.420 p. 

Echipa noastră a totalizat 2.040 p.
Clasamentul general individual du

pă trei probe: 1. Ciuvilin (R.S.F.S.R. 
I) 2.803 p; 2. Dumitru Țintea 2.793 
p ; 3. Muranțev (R.S.S. Gruzină) 
2.753 p; 4. Tuleakov (R.S.F.S.R. 1) 
2.750 p; ... 10. Dan Ionescu 2.514 
p : ... 16. Wilhelm Roman 2.365 p.

Clasamentul general pe echipe: 1. 
R.S.F.S.R. I 8.014 p; 2. R.P. Ro
mînă 7.672 p ; 3. R.S.S. Gruzină
7.640 p; 4. R.D.G. 7.505 p ; 5. R.S.S. 
Ucraineană 7.349 p; 6. R.S.F.S.R. II 
7.138 p; 7. R.P. Polonă 6.579 p.

Astăzi și mîine se desfășoară ulti
mele două probe: natația și crosul.

760 p: 
ind.)

R.S.S.

4.

de 
Di-
20

A început turneul internațional 
de volei din Capitală

(Urmare din pag. 1)

cută de prima formație, pentru că 
aceasta a știut să folosească plusul 
sân de experiență și a profitat prompt 
de greșelile sau momentele de scădere 
ale tinerilor adversari.

Reprez«ntativa Moscovei — R. P. 
Chineză (m.) 3—2 (15—9, 14—14, 

'■ ‘ 11—15, 15—9)15—5,

La sfîrșitul 
ovaționat cele 
cui admirabil

Voleibaliștii ___ ____j_____
valoarea înaltului prestigiu de care

partidei, spectatorii 
două echipe pentru 
prestat.
sovietici au jucat

au 
jo-

la

11. D. Țintea 820 p; ... 16.
nescu 700 p ; ... 23. W. Roman 

Clasamentul pe echipe :
Gruzină 2.780 p;
2.640 p; 3.

1.
2. R.P.

unui concurs atle- 
Tbilisi, studentul 
a sărit 2,13 m în

se bucură. Acțiunile lor în forță, cu 
scheme tactice variate și bine apli
cate au avut o mare eficacitate. Me
ciul a abundat în faze de mare spec
tacol voleibalistic. Victoria reprezen
tativei Moscovei este pe deplin meri
tată.

Voleibaliștii chinezi au impresionat 
prin calitățile lor fizice deosebite, 
prin pregătirea tehnică bună, prin 
concepția tactică de joc. Le-a lipsit 
însă experiența marilor concursuri și 
continuitatea în joc.

R. P. Polonă — R. P. Unqară (m) 
5—1 (15—10, 14—14, 15—15, 15—7).

♦ IN CADRUL 
tic desfășurat la 
Robert Savlakadze 
înălțime, realizînd astfel cea mai bună 
performanță europeană din acest an 
și a doua din lume.

♦ INTRE 15 și 19 IULIE vor avea 
loc la Monte Carlo jocurile elimina
torii ale zonei Monaco, contînd pen
tru competiția de tenis „Cupa Galea" 
rezervată tineretului. Din această gru
pă fac parte echipele R.P. Romîne, 
Franței, Elveției și Monaco. In primul 
tur R.P. Romînă va juca cu Monaco 
iar Elveția cu Franța. Echipele cîș- 
tigătoare în aceste meciuri își vor 
disputa finala grupei între 23—26 iu
lie la Vichy. Echipa Franței pentru 
turneul de la Monte Carlo a fost 
alcătuită din următorii jucători: Re- 
navand, Vaubrun, Bresson, Boudbotil.

♦ CICLIȘTII SOVIETICI de pistă 
și-au început pregătirile în vederea 
campionatelor mondiale și a Jocurilor 
Olimpice. Prima reuniune desfășurată 
pe velodromul din orașul Ventspils 
(R.S.S. Letonă) a reunit cicliști din 
Moscova, Leningrad, Riga, Tuia și 
Tbilisi. Chiar din prima zi s-au în' 
registrat cîteva rezultate excelente. In 
proba de 5 km, Stanislav Moskvin 
a corectat cu 4 zecimi de sectjndă

AAC.HEN (prin telefon). La tradi
ționalul concurs internațional de călă
rie care a început în localitate iau par
te anul acesta călăreți din 19 țări, cu 
un număr total de 360 cai. In PROBA 
DE DRESAJ „SF. GHEORGHE", care 
a întrunit 36 cai, locul I a fost ocupat 
de Gestit (R.F.G.) pe Matador cu 614 
p. Reprezentanții noștri Mihalcea (cu 

-^ItTL’fk-ăi Teodorescu (cu Cincinal) 
s-au clasat ngJocurile 13 și respectiv 
16. Proba de oljfljtacole „PREMIUL 
ORAȘULUI AACFÎEN~a . sțrîns la 
start un număr record de cS* : ]471 
întrecerea a revenit călăretei na K>e- 
ment cu 0 p. (1:10,2). Călăretî\no?tri 
s-au comportat meritoriu. Astfel.X/-071' 
ga cu Rubin n-a suferit nici o pe 
lizare, dar realizînd un timp ceva mal ___  ___
slab (1:20,2) s-a situat pe locul 12A^îp- întrecerile continuă pînă dunii

Față de numărul și valoarea jțc> 
panților acest rezultaV-EonslVm 
succes. Al doilea spfirtiv romîn, 
cin, s-a clasat pe locul 25 cu S 
avînd rezultatul de 4p. (1-19 2 
fine, PROBA DE FORȚA (obs! 
pînă la 1,60) a fost cîștigată de 
nul Raymondo D’Inzeo pe The 
(0 p. 1:14,3). Pinciu, singurul s 
romîn în concurs a ocupat loc 

'cu 4 p. (1:17,9).
In PREMIUL COMEMOR 

„LANDRAT PUTZ" cîștigat de Her
man Schriede (R.F.G.) cu 20 obst. 
(1:12,9) au participat, de asemenea, 
un mare număr de cai: 133. Și aci. 
călăreții romîni au avut comportări me
ritorii. Bărbuceanu pe Robot (20 obs* 
1:21,7) s-a clasat pe locul 10, iar î/i/te 
ga pe Rubin (20 obst. 1:33,5) pe lociff

Se apropie Balcaniada de
Nu mai este multă vreme pină cînd 

arbitrii vor chema la întrecere, pe 
podiumul de la paiinoarul artificial 
„23 August", echipele masculine care 
vor lua parte la Balcaniada de bas
chet.

Această întrecere se organizează a-

vechiul record unional, parcurgînd dis
tanța în 6:23,2. Un nou record unio
nal a stabilit în proba de urmărire 
pe echipe selecționata orașului Le
ningrad (Moskvin, Petrov, Romanov, 
Belgardt) care a realizat pe 4 km 
timpul de 4:40,2.

♦ IN TURUL TREI al probei de 
dublu mixt din cadrul campionatelor 
internaționale da tenis de la Wimble
don perechea cehoslovacă Jaworski, 
Puzejova a eliminat cu 6—1, 6—0 pe 
Paul Willey (Canada), Gloria Butler 
(S.U.A.).

♦ INTILNIREA INTERNAȚIONALA 
DE SORIMA dintre echipa orașului 
Sofia și selecționata maghiară a clu
burilor Vasas și Elektromos, disputată 
la Sofia, s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate. La floretă bărbați vic
toria a revenit echipei bulgare cu 
scorul de 10—6, în timp ce meciul 
feminin a revenit 
cu același scor.

echipei maghiare

INTERNAȚIONAL 
se desfășoară în

♦ IN TURNEUL 
DE FOTBAL care 
orașul Valencia echipa braziliană F.C. 
Santos a învins cu scorttl de 7—1 
(2—0) echipa italiană „Internaziona- 
le“, una dintre cale mai cunoscute 
formații europene.

nual de federațiile naționale din ță
rile balcanice într-una din aceste țări$ 
în scopul dezvoltării legăturilor
de prietenie dintre 
această parte a 
tru anul acesta, 
fost încredințată f 
tre de specialitate. Și astfel, amatorii 
de baschet din Capitală vor vedea la 
lucru între 12—16 august, echipele 
reprezentative ale Albaniei, Bulgariei, 
Iugoslaviei, Turciei și țării noastre (și 
în cazul cînd va confirma la timp par
ticiparea, pe aceea a Grediei).

Balcaniada de baschet se va dispu
ta sistem turneu, într-o singură serie; 
meciurile vor fi conduse de doi ar
bitri internaționali numiți de Federația; 
internațională de baschet, de arbitri 
internaționali incluși în delegația fie
cărei țăni și de arbitri internaționali 
din țara noastră. La sfîrșitul întrece
rilor, echipa care se va clasa pe pri
mul loc va primi o cupă transmisibilă; 
medalii de aur și diplome pentru fie
care jucător, echipa clasată pe locul
II va primi o plachetă de argint și 
medalii de argint, iar cea de pe locul
III o plachetă de bronz și medalii de 
bronz.

sportivii dla 
Eurcpei. Pe.i- 
organizarea a 

federației noas-

Grecia s-a înscris la „Criteriul 
european" de tenis de masă 

al juniorilor
Ieri s-a primit din partea federației 

de tenis din Grecia o adresă prin 
care se anunță înscrierea unui număr 
de trei jucători la întrecerile de tenis 
de masă ale „Criteriului european", 
care va avea loc la Constanța între 
16—19 iulie. Cu aceasta numărul ță
rilor care vor lua parte la această 
competiție a ajuns la 10.
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