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Fizica și Sport din R. P. Romînâ

Mar(i 28 iulie 1959

Mîine, la ora 13, în piața Universității

începe cea de a Xll-a ediție 
a „Cursei Scînteii"

Oameni ai muncii din Republica Populară 
Romînă! Să întîmpinăm cea de a XV-a a* ' 
niversare a eliberării patriei, măreața săr- J 
bătoare a poporului romîii,cu noi succ s» in ? 
opera de construire a socialismului in patria ' 
noastră! )

(Din chemările C.C. al P.M.R. cu prilejul celei de-a z 
XV-a aniversări a eliberării patriei de sub ju^uT fascist). >

★

w
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8 pagni 25 bani

Sportivii răspund prin fapte documentelor plenarei 
C. C. al P. M. R. din 13-14 iulie

de la corespondenții noștri în care

P AL ADESCU-corespondent

29 iufie-2 august

închinate

La Șantierele Navale Galați, 
angajamente însuflețite

box nu pot fi se- 
emeriți și maeștrii

disputare este

(Czmi'intfdrv in pag. a 3-a)

La uiinele textile „Moldova" din 
Botoșani, elan sporit tn munci

întrecerile de box, inaugurate du 
minică prin mecij.il preliminar Bacău-

Cupa Eliberării"

Sportivii tării se întrec în cinstea zilei de 23 Augustj

competiția selecționatelor regionale:

canotaj 
iei sportive „Ancora" Galați 

mai multă 
da

Și în orașul nostru apariția Hptărjrii 
a fost primită cu mult entuziasm în 
cadrul adunărilor ținute la diferitele 
întreprinderi din marele port dună
rean. Astfel, la mitingul care a avut 
loc la șantierele navale din localitate 
au luat cuvîntul și mulți tineri spor
tivi care și-au arătat recunoștința față 
de grija partidului pentru necontenita 
ridicare a nivelului de trai al clasei 
muncitoare, angajindu-se în același 
timp să contribuie cu toate forțele 
lor la dezvoltarea economiei noastre. 
Mecanicul rectificator de la atelierul

In întreaga țară, oamenii muncii în- 
ttmpină cu noi succese cea mai mare 
sărbătoare națională a poporului ro- 
mîn, ziua de 23 August. Mii și mii de 
tineri desfășoară în același timp o bo
gată activitate sportivă sărbătorească 
în cinstea celei de a XV-a aniversări 
a eliberării patriei noastre de sub ju
gul fascist. Pe terenuri și stadioane 
au loc nenumărate competiții închi
riate zilei de 23 August.

1 Un loc important în cadrul acțiuni
lor inițiate de Consiliul General 
U.G.F.S îl ocupă întrecerile sportive 
dotate cu „CUPA ELIBERĂRII". A- 
ceastă competiție este organizată — de 
către federații prin comisiile regionale 
respective — la patru discipline spor- 

htive și anume: volei,. baschet,-fotbal și 
, box, cu participarea reprezentativelor 
Ș tuturor regiunilor țării, plus aceea a 

orașului București. In acest fel, sute

campionatele de atletism 
, Un nou record al țârii 

cu prăjină Blazek cu 
de 4,51 m. Zatopkova a cîș- 
sulițâ aruneînd 52,92 m. lată 
mai importante : 10.000 m :
100 m plat - Kynos 10,5 ; 
— Bantos 53,1 ; 200 m plai 
400 m - Jirasek 48,0.

La volei, jocurile au început dumi
nică. Tot duminică s-au disputat c.î- 
teva întîlniri preliminare la fotbal, box 
și baschet. De la 1 august însă, com
petiția se va desfășura în plin. Iată 
cîteva amănunte legate de aceste în
treceri.

c iceava. vor continua la 1 august! 
după următorul program: ?

Zona I: Bacău sau Suceava — oraș X 
București și lași-Galați.

Zona a ll-a: Pitești—Constanța și 
reg. București—Craiova. -,

Zona a lll-a: R.A.M.—Plocști și Hu-' 
nedoara—Stalin.

Zona a IV-a: Baia Mare — Cluj și • 
Timișoara—Oradea. Ci

• Sferturile de finală vor avea loc
la 8 august, semifinalele la 15 august, 
iar finala la 22 august. 4

• Reprezentativele pot înscrie cel 
mult cîtc 3 boxer, la o categorie. 4

• Pot fi selecționați și boxeri în .
ultimul am- de juniorat, finaliști sauT 
campioni R.P.R.’ >

• LA . . .... .
W ATLETISM din cadrul Federației interna- 
jibnale adresatâ Federației americane de 
ăwetism este posibilă organizarea unui meci 
rEgrgpo—S.U.A. dupâ terminarea campionate-

• La volei și baschet au loc întîl
niri masculine și feminjne.

• Pentru a da posibilitate de afir; 
mare cît mai multor elemente tinere, 
reprezentativele jsînt alcătuite . numai 
din^sportivi care activează la echipe 
de categorie B, C și regiuni (sau oraș 
în cazul Bucureștiului) la volei, bas
chet și fotbal. La 
lecționați maeștrii 
sportului.

• Sistemul de 
eliminatoriu.

• In prima etapă, întîlnirihe se 
fășoară pe patru zone geografice.

Nenumărate sint scrisorile primite
ni se vorbește despre entuziasmul cu care sportivii noștri, alături de toți 
oamenii muncii răspund măsurilor luate de partid privind îmbunătățirea 
nivelului de trai al poporului muncitor.

• IN FINALA „CUPEI DAVIS' la tenis 
.echipa Italiei conduce cu 3-1 în meciul cu 
|Spania. A^fcl, indiferent de ultima partida, 
^.(echipa ItaTfti este considerata cîștigăfoarea 
jrsSjhei, întttnind î.i finalâ cîștigâtoarea din- 
îsjtee Australia și S.U.A. In semifinala zonei

icane, la Montreal echipa Australiei a 
țdîSpus cu 5-0 de echipa Canadei.

. « AU ÎNCEPUT 
fale R. Cehoslovace, 
a realizat la săritura 
o performantă 
tigat proba de 
alte rezultate

.Graf 30:16,0 
400 m garduri 
r- Kynos 21,5 ;
• MECIUL DE BOX, revanșa dintre In 

mar Johansson și Floyd Paterson peniru c< 
pjonatul mondial la toate categoriile va 
yea loc în octombrie la Los Angeles

1. Formația, de înot sincronizat care a făcut o reușită demonstrație 
cu prilejul* intîlnirii de natație București — Sofia

2. Fază din partida amicală de volei dintre echipele de juniori lînărtd 
dinamooist și Titanii 23 August

3. Duminică dimineața pe Herăstrău s-a desfășurat un interesant con
curs de pescuit. Intr-o adevărată întrecere sportivă in care „golurile" au 
fost înlocuite de numărul... peștilor scoși din apele lacului bucur.eștean, 
a putut fi aplaudată măiestria participanților. lată-i la lucru, purtlnd nu
mere de concurs, pentru ca arbitrul să nu se încurce...

• TRIPLA INTILNIRE INTERNAȚIONALA 
DE NATAȚIE care a avut loc la Budapesta 
a luat sfîrșit cu următorul punctaj : 1. 
iU.R.S.S. 141 p ; 2. R. D. Germană 121 p ; 
3, R. P. Ungară 108 p.

ROPUNEREA COMISIEI EUROPENE

Participanții la cea de 
il Xll-a ediție a „Cursei 
Scînteii" și-au încheiat 
pregătirile. Aîîine la ora pZ?- 
13 ei se vor întîlni în ■Mr |
piața Universității pen- g '7;
tru a participa la des- ' 
chiderea oficială a corn- w; ' e 
petiției. Numeroși iubitori Mg- 'țt 
ai sportului cu pedale
care vor fi prezenți la
această solemnitate vor Ț - 
ura succes celor mai Ir- 4D|
buni rutieri din țara noa- y- 
stră, care timp de cinci » W fi 
zile se vor întrece de-a 
lungul a peste 900 km jAfl
pentru a fi învingătorul a\
în această tradițională

mpetiție de lung kilo- jr
.etraj organizată dezia- f

rut „Scînteia", Alături de *7 / / - 
cicliști cu experiență din 
cluburile sportive din K SJf?
Capitală ei vor putea sa- j' 
Iuta și pe tinerii alergă
tori din Orașul Stalin, 
Ploești, Cluj și Bacău. 
care au fost invitați sa w? V-fe fi 
participe la ediția din a- 
cest an a „Cursei Scîn- EOHIA 
teii".

■ Oamenii muncii de pe meleagurile 
Moldovei, ca și cei veniți Ia odihnă în 
stațiunea Lacul Roșu, așteaptă cu ne
răbdare caravana „Cursei Scînteii".

de întreținere mecanică, Aurel Gheor- 
ghiță, membru al secției de 
a asociații 
a arăiat că va munci cu 
rîvnă pentru depășirea sarcinilor 
economii planificate la materiale, 
justorul Filip Nedelcti. jucător de 
lei în prima echipă a șantierului, este 
apreciat drept țin muncitor fruntaș, 
datorită îndeplinirii, pînă la 1 iulie, 
împreună cu brigada sa. a planului 
de economii pe întreg anul: 4000 Iei, 
Însuflețit de măsurile partidului cl și-a 
luat angajamentul ca împreu
nă cu tovarășii săi de mun
că să mai realizeze pînă la sfî-șifut 
arului economii în valoare de 4,000 
lei ! Ataistrul sudor Gheorglie Stoica, 
căpitanul echipei de fotbal „Ancora" 
S.N.G. nu s-a lăsat nici el mai prejos 
luîndu-și sarcina (împreună cu echipa 
pe care o conduce) să depăs. is’c'ă 
angajamentul ca: fiecare sudor să eco
nomisească zilnic cite un leu la mate
riale și manopere.

In toate secțiile uzinelor textile 
„Moldova" din Botoșani muncitorii 
au luat cunoștință cu o deosebită sa
tisfacție de importanta Hoțărîre care 
prevede mărirea .salariilor, majorarea 
pensiilor, scăderea impozitelor și 
reducerea prețurilor la un număr de 
peste 2.600 articole. Muncitorii și-au 
manifestat recunoștința și atașamen
tul față de partid, luîndu-și noi an
gajamente în producție. Cuvinte în
suflețite, izvorîte din inimă au rostit 
cu acest prilej lăcătușul Tiberiu Gro- 
șan, cunoscut jucător de fotbal, mun
citoarele Profira Ivanov și Natalia 
Dina, jucătoare de volei, și alți tineri. 
Ei s-au angajat ca în cinstea zilei de 
23 August să realizeze alături de toți 
tovarășii lor de muncă indicii de uti- . 
lizare asifel: 622 kilonumere la 1000 X 
fuse-oră, la secția filatură, și 7.260 J 
bătăi război-oră, la țesătorie. Prin rea-X 
lizarea acestor obiective și creșterea X 
productivității muncii cu 0,6% fațadei 
1958, creșterea valorică a producției Y 
globale va fi de 0,3%, întreprinderea* 
va da în consum peste plan 3.500 kg>

de sportivi, din cele 16 regiuni și din 
orașul București vor avea prilejul să se 
întreacă într-un cadru festiv și să se 
afirme în 
sărbători.

Ejg 
t

mecij.il


Sport și învățăturăO regiune din ce în ce mai înfloritoare: Cluj ♦ Iubitorii sportului din întreaga țară 
Xurmăresc cu interes activitatea tine- 

boierii romîni, de vătășeii lor, trăiau într-o cumplită stareȚrilor reprezentanți ai clubului Știința 
de înapoiere și mizerie. Și nu puțini dintre ei, 1tAndu-și desagii XCluj. baschetbaliștii, rugbiș-

și Pietrosul Rodnei, intre munții părăseau îndurerați aceste locuri pornind în lume... Dar + 
■'.................. ’ ' ' ' ■ nici in altă parte h-ău gasît ei liniștea și mulțumirea, 'căci Ț

de ape aceeași situație era atunci pretutindeni. Istoria oglindește 4- 
j.'., ' C-CC- ție’crunt exp^a-^

Dar toate aceste răscoale, deși'au zdruncinat din*
----- Iii pozițra „stăpînilor“, n-au reușit totuși să *îmă- * 
tiUA, jugul care . apăsa greu grumazul celor săraci, să X, 
senimbe nfcoul de. viață, să inlalure sîngeroasa exploa-^ 
tar>, să gonească5 mizeria,1 să .facă să dispară învrăjbi- X 
rea între romîni, maghiari și sași. Dimpotrivă, an de an, ♦ 
burghezo-moșierimea a ațițat și mai mult șovinismul, X 
căutind să abată astfel atenția maselor de ia principa- 4- 
lele probleme ale vieții lor.. X

Visul de veacuri al tuturor celor exploatați și ținuți în + 
mizerie a putut fi împlinit abia după Eliberare. In ceiX 
15 ani care an trecut de atunci, aceste locuri âu înflorit > 
cît n-au înflorit veacuri de-a rindul. Șub conducerea în-X 
țeleaptă a partidului și guvernuluii nostru, aceste ine-4- 
leaguri sînt transformate astăzi prin forța oamenilor în-T 
tr-o adevărată grădină...

★ 44-4-4-4-4-4'4-4-44-4-444-4-4-4-4-4-

0 asociație sportivă cu o rodnică activitate

ție, ei se străduiesc să învețe eît’ina 
multe lucruri folositoare pentru pro 
[esiitriile pe care și le-att ales, dor 

să devină oameni 'de njilf^te» ît
Insetatul de drumeție care, satisfăcîndu-și această fru

moasă pasiune, cutreieră satele și orașele regiunii Cluj,

Trascăului ' și apele liniștite ale Mureșului, găsește fru
museți neasemuite: poduri seculare brăzdate

Titnpezi,- cimpii mănoase, coline acoperite de 
pomi fructiferi și piodgOrR... -

Peisajul natural al regiunii este completa

► moașa pasiune, ctitreir 
a ’ între munții Bihorului V * T - - • ’ • '

o seapiăj,de răscoale ale țărănimii a
tate. Dar toate aceste răscoale, d«.. .
temelii pozițra „stăpimloC* n-au reușit totuși să ’îmă- X

mnpez.i, timpii wu
pomi fructiferi și podgorii...

Peisajul natural al regiunii
- - zi ce trece, cu tue fitul nou,, acel fă ; fabriciloiț, uzinelor 
rțși întreprinderilor industriale care' si inafță tot mai 
ț.. multe pretutindeni.

r
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In sate și în orașe, locuitorii (romîni, maghiari și 
sași) înfrățiți în viață nouă, muncesc cot la cot, cu 
toată dragostea, cu toată priceperea și entuziasmul, pen
tru a face să înflorească și mai mult această regiune 
minunată a țării noastre libere și fericite.

Dar pe aceste meleaguri n-a fost totdeauna astfel... 
Frumusețea naturală a peisajului, bogățiile solului și 
ale subsolului au atras pe bogătașii feudali, în frunte 

'i „casei" Habsburgice, care le-au ex
ploatat fără milă. Oamenii locurilor. învrăjbiți de poli
tica stăpînirii, crunt exploatați de grofii maghiari sau de
♦♦♦♦♦♦ ♦ HH4444HHH4 ★

£
(£; cu reprezentanții 

fără milă

I

De la o simplă fabricată de cremă 
"de ghete, așa cum era in urmă cu ci- 

■ ieva decenii, „Dermata" și-a schimbat 
apoi profilul devenind o „societate pe 
acțiuni". Marii acționari, dintre care 
unii din S.U.A., Suedia și Ungaria au 
avut posibilitatea să realizeze ciști- 
'guri însemnate, deși poate că unii din
tre ei nici măcar nu știau bine cum 
arată această întreprindere...

Despre o activitate sportivă a mun
citorilor din această fabrică nici nu a

I

Q l»u CAI 
<2 g: ndirulu- 
(Xrească să

tii, fotbaliștii, hocheiștii, scrimerii 
etc. sînt întimpinați oriunde cu toa
tă simpatia, cu toată dragostea.

Sportivii clujeni sînt în același timp 
studenți sîrguincioși, mulți dintre ei 
fiind fruntași la învățătură. In sălile 
de cursuri, în laboratoare, în biblio
teci și în timpul practicii în produc-

munca de construire a sociarsnsuiu 
în patria noastră.

In fotografie, aspect de la un con 
curs atletic desfășurat pe stadionu 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej". Harfe Mag 
daș, unul dintre cei mai buni atleț 
clujeni, termină învingător o curs; 
pe 200 m.

fost discuție foarte mulți ani. 
itdr-o bună zi a început să 
bească și despre sport. Aceasta s-a în- 
timplat in momentul în care unul din
tre conducătorii fabricii, urmărind un 
scop par comercial, s-a glndit că pen
tru a face o reclamă și mai bună pro
duselor fabricii n-ar fi rău dacă ar în
ființa o echipă de fotbal. Ideea a fost 
pusă imediat în practică „apliiziționin- 
du-se" o serie de jucători-reclamă. 
.4șa s-a „organizat" de fapt sportul 
în această întreprindere, și tot așa a 
început și exploatarea sistematică a 
sportivilor.

Numai după Eliberare fabrica de în
călțăminte din Cluj a trăit insă adevă
ratele sale zile de viață nouă și de 
frumoase realizări. In 1949 întreprin
derea aceasta din marginea Clujului 
a primit numele muncitorului erou Ja
noș Ilerbak. Reorganizată pe baze noi, 
ea a început să jabrtce la nivelul ce
rințelor poporului. De atunci produsele 
purtînd acest nume au 
uzinei de pielărie departe 
țării.

In cadrul importantelor 
survenite în viața uzinei sportul a fost 
și el prezent. Asociația sportivă Ra
pid a muncitorilor și funcționarilor uzi
nei Janoș Herbak, are înscriși peste 
3.000 de membri in U.C.F.S.

Și totuși 
se vor-

Activitatea sportivă are loc in cele 
mai bune conddiuni ta complexul spor
tiv de lingă uzină, complex modern și 
perfect utilat pentru practicarea multor 
discipline sportive. Acesta cuprinde: 
2 terenuri de fotbal (din care unul cu 
pistă de atletism și tribune cu o capa
citate de peste 10.000 locuri), 4 tere
nuri de tenis, 1 bazin de inot cu 3 
trambuline, 1 bazin de inot pentru co
pii, 1 poligon de tir, 3 terenuri de 
baschet, 2 terenuri de volei, o arenă 
de popice cu 2 piste, o sală — cea mai 
modernă din oraș, un cabinet medical 
permanent etc.

Consiliul asociației sportive arată o 
preocupare deosebită și pentru crește
rea tinerelor cadre de sportivi, a copii
lor muncitorilor din uzină. In acest 
sens a fost organizat un centru de 
instruire la tenis cu peste 80 de copii, 
un centru de inot cu 120 de copii, iar 
in cinstea zilei de 23 August a fost 
organizat un campionat de fotbal al 
străzilor pentru echipe de copii născuți 
intre anii 1944—46. La 'întreceri par
ticipă 21 de echipe. Cei mai buni din
tre acești tineri fotbaliști, vor fi selec
ționați, de pregătirea lor ocupindu-se 
fostul jucător Andrei Oroszi, mecanic 
șef la atelierul de vulcanizare.

Astăzi, la uzina de pielărie Janoș 
Herbak se muncește cu spor și entu
ziasm și rezultatele ce se înregistrează 
sini dintre cele mai frumoase.

O o r<<r I

O simplă denumire!.. 
Dar ce înseamnă ea ? 
De unde vine ? Ce 
simbolizează ? Iată nu
mai cîteva din între
bările pe care ni le-am 
pus în ziua în care 
am auzit pentru pri
ma oară acest nume : 
POGOR.

Dar mai bine să vă 
relatăm povestea lui 
„Pogor"... In urmă cu 
cu 2—3 ani geologii 
au descoperit pe valea 
Pogorului, din apro
pierea comunei Surduc 
din raionul Jibou, o 
bogăție a cărei în
semnătate a fost în
scrisă cu litere mari 
pe un panou din fața 
actualei mine : „cărbu
nele este pîinea in
dustriei".

Așa dar. Pogor este 
o mină de cărbune !... 
Tocmai atunci cînd 
am vizitat mina, va
gonetele trase de „tro- 
lis" apăreau ca un 
lanț de mărgele la 
lumina zilei. Un om 
de statură potrivită,

cer-
Era 

sector

tarul organizației
noastre U.T.M. Lu
crează în mină de mai 
bine de câiei ani. Mai 
Intii a lucrat 
Cristolțel, -de 
I >st transferat 
în funcția de 
tor". Tovarășul 
ctiță este unul dintre 
cei mai harnici mi
neri.

Desideriu Rotenstein, 
este 
al echipei 
Surduc. 
taș în 
foarte 
„trolist*. 
Pășcuță. 
ultimele 
te depășiri 
Cel de al treilea, Au
gustin Lingurar, se 
mîndrește cu succesele 
repurtate în muncă.

De altfel, fiecare 
din cei 
echipei de fotbal Mi
nerul 
fruntaș 
Toți, fără excepție, au 
înregistrat importante 
depășiri de plan.
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să ve- 
muncesc

la niina 
unde a 
la noi 
„cuplă-

Păș-
; Un maestru emerit 
; al sportului
>
i Nu există tînăr în Cluj care, 

-se la sport, să nu-și do- 
.reîscâ să ajungă și el ca... maestrul 
'emerit al sportului loan Moina!

toan Moina s-a născut într-un 
sat din apropierea Clujului și a ur
inat cursurile liceului în acest vechi 
oraș transilvănean. Cu acest prilej 
a făcut cunoștință atletismului, că
ruia și-a dedicat tinereasca sa pa
siune. Talent deosebit și muncind 
cu seriozitate „Moci" — cum i se 
spune de către prieteni — a reușit 
rezultate excepționale pentru peri
oada aceea. El a fost unul dintre

f

£cei mai buni sprinteri ai Europei șiș 
chiar din lume, rezultatele sale dez 

£10,4 sec. (100 m) 2L3 sec.(200 m) șic 
*47,8 sec (400 m) fiind bine cotate? 
țpe plan internațional.

— De ce nu am eu acum 18 ani le 
ne-a spus comunistul Ioan Moina./ 
In condițiile minunate de activitate? 
create tineretului nostru de partid? 
și guvern, as fi putut realiza rezul-? 
îate cu mult mai bune decît cele? 
pe care le-ani obținut. Am mulțu-S 
mirea însă că fiii mei, lonuț și Dă-? 
nuț, cresc și se dezvoltă într-un? 
climat nou. sub soarele democra-i 
ției și socialismului. Cu siguranță? 

®că ei vor putea ajunge mult mai l 
£ departe,.." ș

Pagină redactată de ROMEO 
VILARA, RADU FISCH, corespon
dent regional și ALEXANDRU MO- 
METE, corespondent.

---------------------------- ----- ._________ ____ .____ __

dus faima 
de hotarele

transformări

Cifre care vorbesc
• In regiune își desfășoară acti

vitatea 723 de asociații sportive. In 
Cluj există 3 cluburi sportive : Știința, 
C.F.R. și Clubul sportiv școlar.

• 157.000 de membri ai U.C.F.S. 
(dintre care 38.358 de femei) sînt 
cuprinși în 
sportive.
• Astăzi

un maestru 
maeștri ai , . . .
30.000 de sportivi clasificați în dife
rite categoiii.

• 129.884 de tineri și tinere au luat 
startul în întrecerile din cadrul celei 
de a IV-a ediții a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. La Spartachiada 
de vară au fost înregistrate pînă acum, 
cu aproximație peste 200.000 de par
ticipări.

• De la introducerea complexului 
G.M.A. și-au îndeplinit normele peste 
80.000 de tineri (dintre care 24.143 de 
tinere). Peste 500 de tineri sînt pur
tători ai insignei G.M.A. gr. II.
• 128 de profesori de educație fizică, 

168 de antrenori și cadre cu calif.care 
și peste 1.000 de instructori obștești 
se ocupă de pregătirea sportivă a 
tineretului.

• 26 de comisii regionale pe ramură 
de sport își desfășoară activitatea la 
Cluj. S-au evidențiat prin munca de
pusă comisiile regionale de: gimnas
tică, fotbal, tenis de masă și de cîmp, 
natație, scrimă și atletism. In regiune 
funcționează 195 comisii raionale și 
orășenești.

• In orașul Cluj există 3 școli spor
tive ale U.C.F.S. (tenis de masă-an- 
trenor Fr. Paneth, scrimă-antrenor Ad. 
Gurath și box-ar»!renor FI. Stanomir), 
și una la Turda (natație-antrenor Z. 
Păltineanu)

desfășoară activitatea la Cluj (hand
bal, gimnastică, atletism, baschet, 
sporturi nautice, natație, scrimă și vo
lei) și două ' 
gimnastică).

la Bistrița (handbal și

cu ochii ageri, le 
ceta mersul... 
maistrul de
Traian Coca.

— Am venit 
dem cum
sportivii de aici...

— Sînteți bineve- 
niți pe la noi. Pe trei 
dintre sportivii noștri 
îi veți putea vedea 
imediat ce vor ieși la 
lumină toate vagone- 
tele. Ceilalți sînt în 
mină.

N-am avut de aștep
tat prea mult, 
imediat „trolisul 
oprit și o dată cu 
el și vagonetele încăr
cate ochi cu cărbune. 
In jurul maistrului 
Coca vin patru tineri.

— Dînsul, dînsul și 
dînsul sînt fotbaliști, 
iar cel de al patru
lea este „specialistul* 
galeriei echipei noas
tre. Echipa noastră — 
Minerul Surduc — ac
tivează în campionatul 
raionului Jibou. Uite, 
să-i cunoașteți: Flo- 
rea Pășcuță, secre-

căci 
s-a

centrul atacant
Minerul 

frtin- 
fiind 

ca 
ca și

El este 
muncă, 
apreciat

Și el.
a realizat în 
luni însemna- 

de plan.

altfel.
11 jucători ai

Surduc este 
în muncă.

aceste asociații și cluburi

există în regiunea Cluj: 
emerit al sportului, 25 de 

sportului și aproape

VIAȚA NOUA...
gării din Cluj e o for-Pe peronul 

fotă permanentă. Mii și mii de călă
tori vin și pleacă din zoți și pîim-n... _ . ....... ,.. .....  ____
zori. Sala de așteptare- e pțină pîpă dispărute și tineretul satelor noastre 
la refuz. Tot felul de.’oameni își aș- trăiește adevărata bucurie â tinereții 
teaptă trenul care să-j. ducă fie spre 
case, fie acolo unde ii mină (trebu
rile. ■ î..pSi>

Unii citesc ceva, căiții .și-au ‘des
făcut desagii înflorați ,și mănîncă. 
alții schimbă impresii, 
al sălii, doi tineri -îmbrăcați cu fru- _____._.................... .. _
moasele straie ale moților discută li- vente: în această regiune își desfă- 
niștiți. Trenul lor, spre Abrud va ” ..................
pleca peste cîteva ore, așa că pînă tive sătești, din care peste 250 func- 
atunci mai au destul timp. Ne-a atras ționează pe lingă unitățile socialiste 

din agricultură. In consiliile acest ra 
activează peste 2.500 de cadre volun
tare. Numai în ultimii doi ani au 
fost construite la sate, prin munca 
entuziastă a tineretului și prin resurse 
locale, peste 100 de baze sportive 
simple. Astfel, pe harta regiunii Cluj 
sînt înscrise
fotbal, peste 300 de terenuri de volei, 
21 arene de

In cadrul asociațiilor sportive să
tești sînt înscriși în U.C.F.S. peste 
80.000 de membri, majoritatea cu 
cotizația la zi. In cadrul diferitelor 
competiții sportive au participat zeci 
și zeci de mii de tineri și tinere. 
Numai la campionatele de casă ale 
asociațiilor sportive au luat parte

care analfabetismul făcea casă . bună 
cu alcoolismul, cu bolite sociale etc. 
Astăzi toate aceste plăgi sînt lucruri

sub soarele ltitnînos și cald al de
mocrației și. socialismului., '

Astăzi în satele regiunii! Cluj,' ca 
de altfel în toate satele ' pătriei noas- 

ți nroiiiuva, tre, a înflorit o -viață nouă, sportul 
Intr-un colț. facîhd parte integrantă <țin aceasta.

■ Cîtev.a .cifre, sînt mai mult-decît etoc-

discuția lor...
— Ce zici și-or lua ai noștri re

vanșa la București ?
— De... știu eu, fotbaliștii sovietici 

sînt tari 1 Om trăi și-om vedea 1
— Mergem la Cămin să ascultăm 

meciu’ la radio...
Apoi discuția a alunecat, pe nesim

țite, către echipa lor de fotbal care 
joacă în campionatul raional. Au 
vorbit apoi despre succesul „dumi
nicii sportive" organizate în satul 
vecin, despre cite și mai cite treburi 
sportive...

Este fără îndoială un fapt cît se 
poate de evident: în ultimii ani 
sportul a ajuns o preocupare de 
seamă în lumea satelor noastre, în 
acea „lume" în care pînă la Elibe-

șoară activitatea 485 as<5î*îațîi spor-

astăzi 312 terenuri de

popice etc.

leanu). Sfe noțiunea „sport" era ceva cu Pes‘e 30.000 de tineri, la întrecerile
Opt jcolj sportive Jie «£»»_ JitefcjuJ necunoscuta jnjicea „lume" îfl difl cadrul Spartachiadei de yajă au

i
i

I
I

i

concurat peste' 80.000, iar la concurau- 
rile- „Cel mai bun 

_și .„Campion a- i 
au participat peste 7.000 de 
săteni.

A fost extinsă în ultimul timp or
ganizarea „duminicilor sportive" astfe 
că în llina iulie numărul acestora i 
depășit cifra de 100. In aceasta pri 
vință s-au evidențiat asociați'le să 
tești d-in comunele Someș Odprhe 
și Dragii (Jibou), Salva și Sihgic. 
(Năsăitd), Mii aș, Biciu și Răzoari 
(Sărmaș), Crasna, Rom'naș ș 
Samsud (Zalău) etc.

In campionatele raionale de fot ba 
participă peste 130 de echipe sătești 
iar la volei aproape 100.

Anul 
ridicat 
de la 
și din 
100.000 
care dispun de echipament sportiv îi 
valoare de 
sînt cele 
(Huedin), 
(Sărmaș), 
etc. Multe 
înscrise în 
turi, sume 
Mintiu Gherlei, Giiău etc).

In cadrul diferitelor secții pe ra 
mură de sport ale asociațiilor spor 
tive sătești activează 516 instructor 
voluntar) $i pește §0 de arbitri,., _

sportiv din 40‘ 
asociației sporl&e* 

' > #ner

acesta, 145 de asociații ai 
echipament și material sporti’ 
magazinele l.D.M.S. din Clu 
Turda în valoare de pești 
de lei. Sînt asociații sportivi

zeci de mii de lei, cun 
din comunele: Sincre 

Rodna (Năsătid), Mocii 
Sieu și Teaca (Bistrița 
din asociațiile sportive at 
bugete la capitolul veni 

de peste 10.000 lei (Mociu



începe cea de a XH-a ediție 
a „Cursei Scînteii"

(Urmare din pag. 1)

dați de harnicii constructori de pe 
marile șantiere ale socialismului. Ple
carea în etapa a IV-a se va da chiar 
de la barajul Hidrocentralei „V. I. 
Lenin“ de pe șoseaua care trece prin 
punctul cel mai înalt al uriașei cons
trucții. Cicliștii vor iace astfel cunoș
tința cu importantele realizări obținute 
de muncitorii de pe acest vast șantier 
în cinstea celei de a XV-a aniversări 
g Eliberării.

Interesul stîrnit de această impor
tantă competiție este evident. La Ba
cău ca și la Roman, la Piatra Neamț, 
Bicaz, Lacul Roșu, ca .și în celelalte 
orașe se fac intense pregătiri pentru 
primirea caravanei. Alergătorii vor 
trebui să fie la înălțimea dragostei cu 
care oamenii muncii îi așteaDtă. Ei 
Vor trebui să depună toate eforturile 
pentru a realiza medii orare cît mai 
ridicate, pentru a obține performanțe 
de valoare. îndeosebi se așteaptă de 
la eî multă combativitate.

. Itinerariul „Cursei Scînteii" este ur
mătorul: ,

Miercuri, 29 iulie, ora 13 în piața 
Universității (ora 14 în fața Casei 
Șcînieii), etapa I : București — Bu
zău — Focșani (202 km); joi, 30 iulie, 
ora 14,30, etapa a !l-a: Focșani — 
Bacău — Roman — Bacău (188 km); 
vineri 31 iulie, ora 14,30, etapa a 
Ill-a: Bacău —• Piatra Neamț — Bi
caz — Lacul Roșu (117 lan); sîmbătă, 
1 august, ora 9,30, etapa a IV-a: Bi
caz — Piatra Neamț (33 km) — in
dividual contra-cronometru și Piatra 
Neamț — Focșani (164 km) cu pleca
re în bloc; duminică, 2 august, ora 
11.30. etapa a V-a: Focșani — Buzău

— Ploești — București (210 km). So
sirea se va face pe stadionul „23 Au
gust" înaintea meciului de fotbal din
tre R.P. Rotnină și U.R.S.S. Primii 
doi sosiți în fiecare etapă vor bene
ficia de bonificații de 30 și — res
pectiv — 15 secunde.

In „Cursa Scînteii" se alcătuiesc 
numai clasamente individuale. In a- 
cesț fel se stimulează combativitatea 
alergătorilor care, ne mai fiind obli
gați să lupte pentru realizarea tacti
cilor de echipă, pot să-și îndrepte toa
te forțele spre realizarea performan
țelor individuale. Pentru desemnarea 
celui mai bun sprinter se vor desfă
șura în timpul celor 5 etape cîteva 
sprinturi (în afara celor finale) la 
care se vor acorda punctaje: 5 — 3
— 2 p.

Participanții la cea de a XII-a ediție 
a „Cursei Scînteii" au fost selecționați 
dintre cei mai buni alergători din 
țara noastră. Pe lista parti-cipanților 
figu rează printre alții: V. Cohanciuc, 
N. Pelcaru, C. Biilciu (Voința), Gh. 
Calcișcă, Marcel Voinea, L. Zanoni, 
W. Ziegler, G. Moiceanu (Dinamo), 
Gh. Rădulesctr, Ion Vasile, I. Braharu, 
Al. Mitroi, Călin Tudose, Simion Ari
ton, C. Dumitrescu, Silviu Duță 
(C.C.A.), D. Munteanu, V. Dobrescu, 
C. Melcioc, I. Hora, C. Dumitrii. 
C. Istrate (Victoria), Petre Greff 
(Orașul Stalin), Petre Gane (Ploești), 
N. Matei (Constructorul). Ion Stan 
(Progresul), D. Rotam (C.P.B.) etc. 
Acești alergători și alții de valori a- 
propiafe lor vor porni mîine să-și dis
pute întîietatea în cea de a XlI-a e- 
diție a „Cursei Scînteii". Tuturor le 
dorim succes I

„Cupa Eliberării — competiția 
selecționatelor regionale

(Urmare din pag. 1)

Zona a IV-a: Oradea—Timișoara 
(m) și Timișoara—Oradea (f), Baia 
Mare—Cluj (m) și Cluj—Baia Mare 
Mare (f).

• Etapele următoare se vor disputa 
la: 9, 16 și 23 august.
• Echipele cî-Ștmătoare (m și f) la 

2 august se -vor întîlni între ele pentru 
a da învingătoarele zonelor. Acestea 
se vor întîlni în semifinale. în jocuri 
fixate prin tragere la sorți.

• Echipele regiunii București nu 
pot juca în orașul București, iar cele 
ale orașului București vor disputa toate 
meciurile în deplasare.

• In finale vor fi trase la sorți 
locurile de disputare.

In sfîrșit. fotbalul și-a alcătuit și al

programul de la 2 august în modul 
următor:

Zona 1: Iași—Bacău și Suceava — 
Galați.

Zona a 11-a: reg. București—Craio
va și Constanța — Pitești sau oraș 
București.

Zona a Iii-a: Stalin—Hunedoara și 
Ploești—R.A.M.

Zona a IV-a: Baia Mare — Oradea 
Timișoara—Cluj.

• Etapele următoare: 9 august (fi
nala pe zonă), 16 august (semifinale) 
și 23 august (finala).
• In caz de egalitate, jocurile se 

prelungesc; dacă egalitatea se men
ține și după prelungiri, se va califica 
echipa în deplasare.

Din viata unui tînăr strungar...
„De 11 ani viața lui Ion Olarii este 

legată de întreprinderea noastră. Par- 
că-1 văd, copil încă, intrînd pe poartă 
și întrebînd sfios unde se fac înscrie
rile la școala metalurgică", îmi spunea 
tov. Ștefan Bărbulescu, tehnolog la

operații gingașe. Piesele pe care le 
lucrez sînt »;ît de fine încît aproape 
că nici nu răi 'jndur să pun mîi>a pe 
ele".

— Și nu ți-a fost greu să învdți me
seria ?

Irumoasă-i meseria de strungar! Ion Olaru a tndrăgit-o din an;i 
copilăriei și pe zi ce trece o face cu și mai mare pasiune.

(Foto: B. Ciobanu)
serviciul organizarea muncii din ca
drul I.O.R. și membru în consiliul aso
ciației sportive. Cuvintele lui rni-au 
stîrnit curiozitatea și... iată-mă în fața 
lui Qlaru. Figura aplecată asupra unui 
mic strung îmi părea tare cunoscută. 
Nu și-a ridicat ochii decît atunci cînd 
a simțit că e cineva lîngă el. Hotărît, 
îl mai văzusem undeva. Dar unde ? 
Fulgerător mi-a revenit în minte o 
scenă la care am asistat astă primă
vară pe terenul din Dudești. Jucau 
fotbaliștii de la I.O.R. Un prichindel 
de lîngă mine începu să strige cît îl 
țineau puterile :

— Hai Olalu 1 Hai Olalu 1
Toate insistențele maică-si de a-1 

potoli au fost zadarnice.
— Știți, joacă și tatăl lui și de a- 

ceea strigă așa, încerca să se scuze 
tînăra mamă față de cei din jur.

Această scenă mi l-a amintit pe Ion 
Olaru, tînărul half pe care-1 admira
sem atunci pentru pasele lui precise —- 
strungarul în fața căruia mă aflam. De 
aceea l-am și întrebat:

— Ce-ți face copilul, tovarășe Ola
ru ?

— Mulțumesc, e bine sănătos. Creș
te. Mîinile lui Olaru dirijau cu îndemî- 
nare manetele micului strung. „E un 
strung de mare precizie, folosit la

— Ba chiar foarte greu, dar strun- 
găria am învățat-o la școală,

■ ...Ion Olaru s-a născut în 1936, an 
în care tatăl lui, muncitor și el, abia 
reușea să aȘigure de-ale gurii familiei 
sale. Peste cîțiva ani a venit pe lume 
și Valentin, fratele lui Ion. Apoi tatăl 
a murit și de amîndoi copiii a trebuit 
să se îngrijească mama lor, lucrătoare 
la țesătoria „Dîmbovița". Anii copilă
riei, care trebuiau să fie cei mai fru
moși, au fost pentru Ion Olaru cei mai 
negri. Adevărata viață de om avea s-o 
trăiască în anii de după eliberare.

— A fost a doua naștere a mea, 
povestește Olaru. Am putut să-mi ter
min școala primară, iar în 1948 am 
venit aici, la uzină, la școala 8 Metal. 
De atunci n-am mai plecat decît la ar
mată. Am crescut o dată cu I.O.R.-“I 
și cu tot cartierul acesta. Cînd am ve
nit eu, de jur împrejur, pînă la Uzine
le „23 August", erau numai locuri pă- 
răginite. Acum, vezi și dumneata cum 
arată totul!

Pe măsură ce îmi vorbea de zilele 
noastre, glasul lui devenea tot mai 
vioi, iar fața i se lumina. O dată cu fa4 
brica, Ion Olaru a făcut cunoștință și 
cu sportul. Ii plăcea și înainte tara 
mult. Cît ar fi vrut să dea și el cu piu 
ciorul într-o minge adevărată, așa 
cum văzuse la copiii unor negustori de 
pe strada Covaci, strada copilăriei Ini.-

— Intr-o zi, continuă el, mingea a1 
zburat și spre mine. Am dat cu sete, 
dar imediat s-a răstit unul la mine. 
Zicea că stric mingea copilului. O dată1 
cu înființarea școlii s-a alcătuit și la 
noi o formație de juniori. Cu cîtă plă
cere mergeam la antrenamente și 
jocuri 1 Aveam acum nu numai minge 
adevărată, ci și bocanci, tricouri șl 
chiar antrenor I Atunci jucam la îna
intare împreună cu colegii mei da 
școală Berdilă și Pestriții, azi strună 
gări și ei, tot la I.O.R. Dar nit numai 
fotbalul e îndrăgit în fabrica noastră. 
Acum sînt aici sute de turiști, patru 
echipe de popice, două de volei, iar 
șahiștii noștri ocupă în prezent locul 
I în campionatul raional.

Dar zilele nu stau pe loc. Bî’ețan- 
drului din 1948 a început a-i miji mus
tața. FI a devenit utemist și, înainte 
de a pleca în armată, s-a însurat.

— Pe Mariana am cunoscut-o în 
1955. Terminase școsla medie tehnică 
de mecanică și venise aici la practică. 
Si... aici a rămas și acum. Lucrează 
la corîtrolu.1 mecanic. Deși eram tînăr, 
m-am simțit în stare să întemeiez un 
cămin. Cîștigam destul de bine. Peste 
un an s-a născut și Cristian.

Discuția alunecă apoi sore măsurii» 
luate de partid pentru ridicarea nive-' 
lului de trai al celor ce muncesc.

— împreună cu Mariana vom ave* 
un plus de aproape 300 lei lunar, fără 
să mai pun la socoteală scăderea pre-t 
(urilor. Cristian al nostru are o copD 
lărie fericită, nu cum a fost a mea. 
Dulapul aproape că e plin numai cil 
hăinuțele șl jucăriile lui.

Vreți să cunoașteți care sînt năzu
ințele lui Ion Olaru? Să-1 lăsăm să 
ni le spună tot el.

— Vreau să-mi termin studiile medii 
și să dau examen la Politehnică.

Frumoase planuri, ce ziceți ? Ii do-’ 
rim din toată inima să le ducă la în
deplinire.

înainte de a pleca, mi-atn rotit încă 
o dată privirea în hala în care lucrează 
Ion Olaru și tovarășii lui de muncă. 
Toți erau tineri. O generație nouă, 
generația lui 23 August.

MIRCEA TUDORAN

Echipele de baschet Steagul roșu 
Orașul Stalin și Progresul București 

s-au calificat pentru categoria A

Muncitorii și funcționarii fabricii 
„Cimentul Păcii" din Medgidia lucrea
ză în timpul lor liber la construirea 
unei baze sportive. Pînă în prezent, ei 
au depus peste 71C0ore de muncă vo
luntară, electuînd 70 la sută din lu
crările de nivelare a terenului și de 
amenajare a spațiilor verzi din jurul 
bazeî sportive.

STEFAN CONSTANTIN
...și la Deleni

cinstea celei de a XV-a aniver- 
a eliberării patriei noastre de

In
Bări
sub jugul lascist, membrii U.C.F.S. 
dirt comuna Deleni, raionul Vaslui, 
și-au luat angajamentul să amenajeze
— prin muncă voluntară și printr-o 
judicioasă folosire a resurselor locale,
— un parc sportiv. In cadrul acestuia 
vor fi date în folosință sportivilor din 
comună, un teren de volei precum și 
o arenă de popice.

VICTOR VASIL1U

întreceri sportive ale muncitorilor 
din S.M.T.

De curînd, orașul Sf. Gheorghe a 
găzduit o interesantă competiție spor
tivă la care au luat parte muncitori 
ai S.M.T.-uritor din cîteva raioane ale 
Regiunii Autonome Maghiare. Au avut 
loc întreceri la șase discipline sporti
ve : fir, fotbal, volei, șah, popice și 
tenis de masă. In probele de tir, 
primele locuri au fost ocupate, pe e- 
chipe, de formația raionului Tg. Se- 
cuesc, iar individual de Oskar Csok 
(Sf. Gheorghe) și Tereza Kovacs (Tg. 
Șecuesc).

In întrecerile de volei și șah, cel 
mai buni au lost muncitorii din 
S.M.T.-urite raionului Reghin, iar Ia

chipele raioanelor Sf. Gheorghe și Re
ghin. După un joc viu disputat, prima 
echipă a cîștigat cu 1—0 (1—0). La 
tenis de masă, pe primul loc s-au cla
sat reprezentanții S.M.T.-ului din co
muna Sărarea.

ZOLTAN PAPP
Faza orășenească a campionatului 

republican de juniori la natație 
Peste 100 de înotători aparținînd 

cluburilor și asociațiilor sportive din 
Cluj, printre care C.F.R., Știința, Pro
gresul, Voinț3, (Tubul Sportiv Școlar, 
Metalul și altele, au participat la 
faza orășenească a campionatelor re
publicane de juniori la natație.

întrecerile desfășurate în bazinul 
din parcul „Victor Babeș" s-au în
cheiat cu o serie de performanțe re
marcabile printre care cităm pe cela 
ale lui Ladislau Daroczi (Știinta) 
1:03,2 la 100 m. liber, 1:09,9 la 100 ni 
spate și 10:46,0 la 800 m. liber. D» 
asemenea, menționăm timpul de 
10:39,0 realizat de ștafeta clubului 
Știința ta 4x200 m liber, formată din 
Daroczi, Berbecaru, Urcan si Zette.

RADli FISCH
Olimpia Pucioasa a cîștigat campio

natul regiunii Ploești la fotbal 
Cu cîteva zile în urmă a luat sfîrșit 

campionatul regiunii Ploești la fotbal, 
la care au luat parte 14 echipe din 
diferite centre ale regiunii. După con
sumarea celor 28 de etape ale campio 
natului, echipa Olimpia din Pucioasa. 
iotaUzîtid 42 puncte, a ocupat primul 
loc în clasament, (n urma et s-au cla 
sat în ordine, echipele Unirea Azuga 
cu 40 puncte și Zefirul Pucioasa cu 
36 puncta.

Pentru a asigura tinerilor sportivi 
continuitate în activitatea sportivă,

asociațiile sportive din raionul Sibiu 
organizează tot 
pentru cucerirea 
bun sportiv din 
asociației".

Cu ocazia unor 
desfășurate în ultimul timp, 95 de ti
neri și tinere au cucerit insigna „Cel 
mai bun sportiv din 10". Cele mai 
bune rezultate le-au obținut sportivii 
asociației „Păltiniș" din Rășinari, 
care au cucerit 41 insigne și cei de la 
Școala medie Săliște: 24 insigrie.

La aceste concursuri au fost cuce
rite și 105 insigne de „Campion al 
asociației", cete mai multe fiind acor 
date asociațiilor „Textilistul" Cisnâ- 
die, „Păltiniș" Rășinari și „Bumba 
cui" Cisnădie.

mai des concursuri 
insignelor „Cel mai 
10“ și „Campion al

astfel de concursuri,

I. IONESCU

VICTOR ZBARCEA

EcbipMs orașului Tîrgovifta, cam
pioane regionale la volei

Săptămîna trecută stadionul Meta
lul din Tîrgoviște a găzduit campio 
nateîe regionale de juniori la volei. 
Timp de două zile cîteva mii de spec
tatori au urmărit cu viu interes jocu
rile color două turnee care cuprindeau 
Li băieți, echipele Ploești. Buzău. Rm. 
Sărat, Cîmpina, Tîrgoviște și Pucioa
sa, iar la fețe, Ploești, Rm. Sărat, Bu
zău, Tîrgoviște și Pucioasa.

Echipele orașului Tîrgoviște au dat 
dovadă în aceste întreceri de o pre
gătire superioară, reușind, să cuce
rească primul loc atît la băieți cît 
și la fete.

MIȘU AVANU

Duminică s-a consumat ultimul 
„act" al campionatului categoriei B 
la baschet. După o întrecere deștul 
de grea, desfășurată pentru prima 
oară de-a lungul a 18 etape, cele 20 
de echipe participante și-au desem
nat reprezentantele care vor juca în 
sezonul viitor alături de cele mai 
bune echipe ale țării, precum și pa 
cele care vor retrograda. Ultima e- 
tapă a avut un caracter decisiv în 
desemnarea* cîștigătoarei seriei a 
U-a (în prima serie Steagul roșu Ot. 
Stalin își asigurase calificarea cu 
multe etape înainte de terminarea 
campionatului) ca și a echipelor cla
sate- pe ultimele locuri.

In seria I, cele mai importante 
jocuri s-au desfășurat la Rm. Viicea 
și Orașul Stalin. La Rm. Viicea, for
mația locală Voința a jucat „ultima 
carte" în meciul care a opus-o echipei 
Sănătatea Roșiorii de Vede. Ca și în 
etapa trecută, după o repriză egală, 
localnicii au forțat nota jocului în 
repriza secundă, obținînd o victorie 
meritată. In urma noului lor succes 
și, beneficiind de faptul că principa
lii lor adversari, jucătorii de la 
C.S.M.S. lași, au părăsit terenul în
vinși îit partida cu Politehnica Ora
șul Stalin, jucătorii din Rm. Vîlcea 
s-au „salvat" în ultimă instanță de 
Ia retrogradare, în detr'mentul ieșe
nilor.

Cele două pretendente la primul 
loc în seria a II-a. Progresul Buc. și 
Constructorul Cluj, au susținut de ase
menea, în această etapă, jocuri de
cisive — în deplasare — cu Mureșul 
Deva și, respectiv, Voința S. Mare. 
Ca o curiozitate, cele două partide 
au avut o desfășurare asemănătoare. 
Scorurile la pauză atît la Deva (20-27) 
cît și la Satii Mare (34-34), arată că 
localnicii au jucat de la egal la egal 
în prima repriză cu echipele oaspe. 
De abia in repriza a doua acestea 
din urmă au reușit să-și impună su
perioritatea, obținhid victorii clare. 
In urma acestor rezultate, hucureșțe- 
nii și-au menținut avantajul minim

de două puncte realizat în etapa tre-< 
cută, cînd clujenii au pierdut surprind 
zător la Sibiu, tranșînd astfel în fa
voarea lor o rivalitate care a pasiou 
nat pe iubitorii baschetului de-a lun
gul întregului campionat. In ceea ce 
privește desemnarea ultimei clasate 
în această serie, lucrurile au fost lă-I 
murite în urma noii înfrîngeri, de 
data aceasta pe teren propriu, a rne- 
diciniștilor timișoreni, care termină 
astfel pe ultimul loc.

Iată rezultatele ultimei etape și 
clasamentele respective:

SERIA 1

Șliinla Cra ova—Petrolul Ploești 74-34 
141-15) ; Politehnica Or. Stalin-C.S.M.S. 
lași 64-56 (31-25); C.S.A. Bacău-Stecqul roșu. 
Or. Stalin 67-105 (37-37) ; Voinfa Rin. VII- 
cea-Sânâtatea Roșiorii de Vede 59-47 (23-231/ 
Farul Constanta—C.S.M. Râdâuti 83-55 (46-23).;

1. Steagul roșu Or.
Statin 13 17 0 1 1490 : 907 52

2. Știința Craiova 18 15 0 3 1422 : 913 48
3. Farul Constanta 13 11 0 7 1109 994 40
4. Petrolul Ploești 13 10 0 8 1023:1066 38
5. Pol it. Or. Statin 18 8 0 10 1006 1040 34
6.C.S.A. Bacău 18 6 0 12 1009:1193 30
7. C.S.M. Rădăuți 18 6 0 12 1066:1295 30
8. Sandtotea Roșiorii

de Vede 18 6 0 12 1008:1300 30
9. Voința Rm. Vîlcea 18 6 0 12 939:1277 30

10. C.S.M.S lași 13 5 0 13 874 : 961 28

SERIA A lla

Voința Oradea—Strungul Arad 59-56 (23 25)»
Voința S. Mare-Constructorul Clui 6174
(34-34); Mureșul Deva-Proqresul Buc 47-55
(29-27); Luceafărul Sibiu-■Rapid Clui 100-75
(49-25); Medicina Tim .-Voința Ta. Mure»
44-49 (24-16).

1. Progresul Buc. 18 17 0 1 1175 : 85» 5»
2. Constructorul Cluj 18 16 0 2 1309 888 50
3. Voința Tct. Mureș 18 11 1 6 1097 1037 41
4. Vo nța Oradea 18 9 1 8 989 :104» 37
5. Voința S. Mare 18 7 0 11 944:1012 32
6. Strungul Arad M 6 1 11 979 1000 31
7. Luceafărul Sibiu U 6 1 11 inen inm -u
8. Mureșul Deva 18 6 0 12 948 1094 30
9. Rapid Cluj 18 6 0 12 919111* 30

10. Medicina Timișoara 18 3 2 13 880:1118 24
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In înhlnfrea R.P.K — R.PAI., Ia popice

Tineretul s-a ținut de cuvînt...

Tiberiu 
la con-

Edith GreUneth 
Elisabeta Bock 
Elisabeta Bock 
Sanda Platon 
Sanda. Platon 
Sanda Platon

Sportivii noștri au avut o pregătire
nesatisfăcătoare

l)c la stingă la dreapta: Henriette Tincoca, Mămica Poterii: 
Rînea, Sanda Iordan, Ingrid Wâchter, tinerii înotători evidențiați 

i cursul de notație București — Sofia.
Așa dar, tinerii înotători . bucureșteni 

l'țcare ne promisesera rezultate superi- 
loare vechilor recorduri) s-au ținut de 
I cuvînt. Contribuția lor la neta victo
rie obținută de selecționata Bucureș
tiului în dauna reprezentativei Sol.ei 

• (scor final:. 175^96), apare într-o lu
mină și mai frumoasă la o analiză 
mai atentă a performanțelor realizate 
de ei. Fericiți de succesul realizat, 

‘îlustrrt îndeosebi prin cele patru noi 
recorduri ale țării, tinerii recordmani 
ne-att rugat să anunțăm că-și închină 
performanțele lor celei de a XV-a a- 
niversări a Eliberării.

★ ■

Rezultatul cel mai apreciat a fost, 
fără îndoială, acela obținut de Tiberiu 
Rînea în proba de 206 m bras. Și, 
pe bună dreptate, deoarece timpul 
(2:46,8 —. nou record de juniori cat. 
I) cu care a acoperit distanța nu prea 
este la îndemîna tinerilor brasiști, 
ch ar de valoare mondială. Este cunos
cut . doar, faptul că -marii performeri 
ai acestui procedeu tehnic sînt recru
tați din rîndurile înotătorilor cu ani 
îndelungați de activitate. Progresul în
registrat de Tiberiu Rînea (17 ani) 
este de-a dreptul uluitor. Avînd o 
constituție fizică firavă („antipodul" 
recordmanului nostru Adrian Oanță, 
creditat și el cu un rezultat valoros 
și pe- timpul cînd era junior) T. Rî- 
n-.'i a coborît, într-o singură săptă- 
mînă recordul țării dc la 2:50,0 (timp 
standard) la 2:46,8 rezultat

care participă „elită" 
peni. Dacă - avem țn- vedere faptul că 
el- se află în prirrinl a.rr rfe pregăiire 
fizică generală și că stilul săli mai 
are nevoie de modificări (înoată cu 
umărul sting lăsat în jos) putem a- 
junge la concluzia că perspectivele

cele mai 
manifestă

sa'.e de progres sînt dintre 
mari. Seriozitatea pe care o 
în timpul pregătirii este o garanție în 
plus. Evoluția recordului la 209 in 
bras juniori cat. 1 :

2:50,0 (timp standard fixat la 
' ' brasul sub apămai 1957 cînd 

fost interzis)

------ , .a 2:46,8 rezultat cu care 
pîștigăș locul . I în multe” probe la 
-____ ,’,elMa“ brasiști'or euro-

Nou- record

la 50 m spate copii
Duminică seara, recordul probei 

50 m spate copii a căzut din nou. De
ținătorul 
(de la 
l-a mai 
secundă, 
la cifra

lui, dinamovistul Liviu Berea
4 mai 1959 cu timpul 35,0) 
corectat cu opt zecimi de 
stabilindu-1, pentru moment, 

de 34,2.

1
a

2:49,5 T. Rînea 
2:46,8 T. Rînea
Duminică. în timpul 

bras, T. Rînea (1:17,0) a dat mult 
de furcă lui M. Mitrofan (1:16,8). Cu 
acest timp, T. Rînea va amenința de 
acum înainte împreună cu consacrații 
Mitrofan, Oanță, Schmaltzer — și re
cordul probei pe 100 m bras (1:15,0 
timp standard) neclintit de pe tabelă 
de la 1 mai 1957.

Aflîndu-ne Ia acest capitol — pro
cedeul tehnic bras — este locul să 
subliniem și revenirea în formă a tine
rei dinamoviste Sanda Iordan, lnotînd 
distanța de 100 m în. timpul de 1:25,8 
(nou record de junioare cat. I) ea 
s-a apropiat la 1,4 sec. de recordul 
senioarelor (1:24,4 — G. Mangezius). 
A doua zi, Sanda Iordan s-a „simțit" 
bine și pe 200 m, pe care i-a parcurs 
în 3:06,6,. la numai două zecimi de 
secundă de recordul probei de junioare 
(3:06,4 S. Iordan). Succesele obținute 
de Sanda Iordan în brasul feminin 
nu sînt izolate. In ultimul timp s-au 
afirmat și foarte tînăra Anca Deme- 
trescu (15 ani) și Helga Boicehovschi, 
care vini tare (țin urmă,

★
Dar Ingrid Wichterî Revelația a- 

cestui j sezon al nat-ației noastre nu 
putea lipsi din acest buchet de tinere 
speranțe. evidențiate la ultimul con
curs. Recordul probei 400 m liber s-a 
dovedit foarte fragil în fața vigurosu
lui asalt dat de Ingrid Wâchter, du- 

I minică seara și astfel recordul ante- 
I rior (5:36,5) a fost întrecut cu 7,2 sec. 
I Noul record (5:29,3) nu va rezista, 
' sîntem siguri, nici el prea mult. Mai 
precis va figura pe tabelă pînă în 
ziua în care Ingrid Wâchter va întîlni 
o adversară ceva mai aproape de va
loarea ei. De remarcat că ea a evoluat 
cu succes și în proba de 100 m liber 
reușind cu’ timpul de 1:10,2 (la 2 sec. 
de recordul țării) un record personal.

Evoluția recordului 400 m liber se
nioare :

19.VII.1959
25. VI 1.1959 

cursei de 100 m

La Giurgiu, printre participanții 
la Spartachiada...

’ Cînd am ajuns la Giurg'u, întrece
rile .erau în toi. Pe stadionul „Olim
pia" se disputa tocmai un meci de 
handbal, iar atleții iși făceau încălzi
rea în vederea probelor programate 
pcu ru mai tirziu. Pe terenul de vo- 

„Cetatea", două formații luptau 
din răsputeri pentru fiecare punct, iar 
la bazinul orașului înotătorii par
curgeau lungime după lungime, susți
nuți frenetic de numeroșii spectatori. 
Era greu să ne hotărim, dezarece f e 
pe stadionul de atletism și handbal, 
fie. pe terenul de volei, la poligonul 
de tir s a pe străzile din centrul ora
șului (unde pedalau de zor cicliștii) 
eram atrași de elanul și dîrzenia cu 
Care tinerii pârtie'panți la etapa re- 
g'onală a Spartachiadei de vară a 
tineretului isi disputau întiietatea. De 
altfel, nu ne-a fost greu să constatăm 
c i aceeași dilemă o aveau și localni
ci1. Cei prezenți la tratație iși făceau 
socoteala cînd trebuie să plece pentru 
a ajunge la Urna la întrecerile de 
atletism, unde cîțiva reprezentanți ai 
orașului 
rească i 

aveam

lei

Ciocan, L. Siănișteanu, Elena Stan, 
Marin Simedrea ș.a. îndreptățiseră 
speranțele giurgiuvenilor și cuceriseră 
primele locuri în probele la care par
ticipaseră).

Noi ne-am hotărit pentru oină și

Pag. a

’ aveau mari șanse să cuce- 
o serie de probe (mai tirz'U 
să aflăm că 1. Cioroiu, D.
*PORTUL POPULAR
4-a Nr. 3450

Sidonia Jilovan și Iuliu Erdei, pri
mele schimburi în echipele noastre re
prezentative de popice, întreeîndu-și 
adversarii direcți ne-au dat speranța 
unor victorii la care conform calcu
lului hîrtiei ne și așteptam. Apoi, în 
schimbul doi, am crezut că Elena Du
mitrescu și Alexandru Andrei, care nu 
au reușit să mențină avantajul, repre
zintă un caz izolat de comportare 
nesatisfăcătoare. Dar, spre surprinde
rea generalr, ceilalți jucători și jucă
toare, cu excepția sportivei Margareta 
Szemani și în mai mică măsură a 
maestrei sportului Ana Felsegi, nu 
au mai dat acel randament bun cu 
care ne obișnuiseră chiar pînă la ul
tima verificare. Cu atît mai nesatisfă
cătoare apare în asemenea împrejurări 
comportarea sportivelor Ilona Nagy, 
Olimpia Popescu și a popicarilor Fran- 
cisc Micola, loan Micoroiu, Tiberiu Ne
gru și chiar Carol Zombori, care au 
obținut rezultate sub nivelul 
bilităților lor. Explicația 
sim în programul defectuos 
gătire. Conducerea tehnică a 
reprezentative nu a reușit
remedieze lipsurile constatate cu pri
lejul ultimelor întîlniri internaționale 
și anume: gradarea efortului, pregăti-

rea morală și de 
firea substanțială

Din nou sîmbătă și duminică ma
joritatea jucătorilor și jucătoarelor, 
noastre au părut obosiți, lipsiți 
acea vioiciune necesară, 
fruntări internaționale. Să 
ba de un supra-efort ? 
noastră este că da. Unii dintre popi-\ 
carii experimentați au făcut risipă' 
de energie _ în jocurile de verificare, 
pentru a fi selecționați. Cei doi an-, 
trenori ntr au sezisat eforturile deose-;' 
bite pe care le fac aceștia, pentru ca 
cel puțin în ultima perioadă de pregă--. 
lire să alcătuiască un program de 
antrenament mai ușor. Din discuțiile” 
purtate după meci, am constatat că 
unii jucători (Francisc Micola, Tibe
riu Negru ș.a.) nu au avut curajul- 
să aducă la cunoștință în timp util 
conducerii tehnice a lotului, că nu se 
află în cea mai bună dispoziție de 
concurs. Rezultatul: pe lingă că nu 
au dat randamentul necesar, s-au e-‘ 
nervat că nu le merge „jocul", comi- 
fînd greșeli elementare, pe o pistă 
căreia îi cunosc aproape t iate amă
nuntele. In plus, o parte dintre spor
tivii romîni, stăpîniți de o exagerată 
emotivitate, nu au reușit să folosească 
slăbiciunile adversarilor în momentele 
decisive ale partidelor.

In concluzie, eșecul suferit la Ora
șul Stalin în fața echipelor R.P.U.,- 
a scos la iveală deficiențele din pre
gătirea loturilor noastre reprezenta-! 
tive și în primul rînd lipsa unei pre
gătiri fizice corespunzătoare, care să 
asigure siguranța în mișcări, atit de 
necesară pentru oDffnerea preciziei 
în lansarea r bilei.

TR. IOANITESCU• - • • .. K ’ - ...» P « • ®

voință și îmbunată-; 
a pregătirii fizice.

de
în con-!

fie vor 4
Părereal.V. 1957

27.VII.1958
5:43,0
5:4L0 „
5:37,9 Margareta Wittgenstein

17.V111.1958
1 l.VI.1959

26. VII. 1909

timp standard 
Ingrid Rothe

împreună cu

Wâchter
Wachter

★
Sanda Iordan (bras) 

și cu Ingrid Wachter (liber) alte două 
tinere înotătoare, Henrietta 
(spate) și Măriuca Rotaru (fluture) 
au completat ștafeta 4X100 
a selecționatei Bucureștiului dueînd-o 
la victorie și la un nou record repu
blican de junioare cat. a Il-a (5:24,9).

G. NICOLAESCU
★

Rezultatul meciului de polo dintre 
reprezentativele de seniori ale orașe
lor București și Sofia — disputat du
minică seara la ștrandul Tineretului 
este de 6—0 (4—0) in favoarea echi
pei noastre și nu 6—4 (4—0) cum 
a apărut dintr-o greșeală de tipar.

Tincocâ

m mixt

posi- 
gă-o

de pre- 
loturilor 
încă să

Concursul de triatlon de la Orașul Stalin 
serie de tineri 
falentafi
ntthtf mdd'ern bntirhe : tirul (de dat.r 
aceasta, cu armă sport 20 focuri), 
înotul (200 m liber) și cbdsiil. (3.000 
m). In legătură* cu această competiție 
am stat de vorbă cu țov. prof. DUMI
TRU NEDELEA, secretarul tehnic al 
Federației romîne de călărie și pentat
lon modern, care ne-a declarat urmă
toarele : „Concursul de la Orașul Sta
lin a prilejuit o luptă sportivă de 
toată frumusețea și a evidențiat o serie 
de tineri deosebit de talentați, care 
dacă vor fi pregătiți cu toată atenția 
vor putea ajunge in scurt timp, prin
tre fruntașii noștri la pentațlqn mo
dern. Astfel, am remarcat pe: Petre 
Deak din Turda, Iosif Weinberger cț^n 
Oradea, Victor Sirbu din Constanța 
(el a ciștigat poliatlohul in cadrul 
Spartachiadei militare de vară de la 
Bacău) ji pe Ștefan Jeney din Tg. 
Mureș".

Pentru ca acești tineri să poată ob
ține cu adevărat rezultatele de care 
sînt capabili, sugerăm federației de 
specialitate, să facă un efort în plus 
și să se ocupe îndeaproape de crește
rea sportivă a acestora, organizînd 
chiar un fot republican de tineret pen
tru pentatlonul modern.

a evidential o 
foarte

Calendartd competițiilor interne avea 
prevăzut pentru sfîrșitul lunii iulie 
desfășurarea concursului republican de 
triatlon (modern). Întrecerile finale, 
care au avut loc zilele trecute la Ora
șul Stalin, trebuiau precedate de con
cursuri cu caracter raional și regio
nal, urmărindit-se astfel nu numai 
selecționarea celei mai bune echipe a 
regiunii respective, dar și populariza
rea acestui sport în rîndurile tinere
tului și atragerea sa către practicarea 
pentatlonului modern.

Din păcate însă unele consilii regio
nale ale U.C.F.S. nu au înțeles acest 
lucru și nu au acordat minimul de a- 
tenție cuvenit unei asemenea competi
ții. Așa se și explică faptul că acum 
la Orașul Stalin au absentat NEMO
TIVAT reprezentanții regiunilor Iași, 
Suceava, Galați, Baia Mare, Hune
doara, Pitești și ai orașului București. 
Și aceasta, în ciuda faptului că fiecare 
regiune a fost înștiințată din timp de 
organizarea acestei competiții și i-au 
fost comunicate toate amănuntele de 
ordin tehnic și administrativ.

întrecerile finale ale concursului re
publican de triatlon au cuprins trei 
dintre ramurile de bază ale pentatlo-

0 nouă formulă pentru activitatea 
competițională la handbal

Pe la
nostru a organizat 
tema „II.'.Î.'EEAL
7 ?“,

S-a dat startul în întrecerea feminină (biciclete
nu am regretat. Pe stadionul „Dună- etapei regionale a Spartachiadei. Locuitorii orașului 
rea" am avut prilejul să asistăm la mult interes evoluția tinerelor cicliste.

cte oraș) din cadrul 
Giurgiu urmăresc cu

frumoasa comportare a reprezentanți
lor Gospodăriei Agricole Colective 
„Drum nou" din- comuna Radu Negru, 
raionul Călărași. Bine pregătiți, aienți 
ta fiecare schimb de mingi, tinerii 
din Radu Negru au dispus de toți 
adversarii ți au cucerit titlul de cam
pioni ai Spartachiadei pe regiunea 
București. După întreceri, veselie, voie 
bună, felicitări din partea foștilor 
adversari. Am auzit cuvtniele tlnă- 
rului Aurel Uzum. 
frunte:

— Pînă acum a fost bine. La Bucu
rești (N.R.: în Capitală se dispută 
finalele Spartachiadei) va fi mai greu. 
Pînă atunci va trebui să muncim cu 
spor și pe ogor dar și pe terenul 
de sport. Chiar dacă nu vom lua fo
cul întîi, ne vom prezenta bine pre
gătiți.

Am plecat apoi ta atletism. Act am 
surprins un aspect cit se poate de

cdectivist de

plăcut: o fată blondă era înconjurată 
ți felicitată, iar ea, cu lacrimi de fe- 
ticire in ochi, zimbea ți nu găsea 
cuvinte pentru a răspunde. Ne-a im
presionat momentul și, după ce s-a 
liniștit am început o mică discuție. 
Am aflat că se numește Maria Căruță, 
fiica colectivistului loan Căruță din 
Călărași. Este elevă în clasa a X-a a 
școlii „Nicolae Bălcescu", fruntașă la 
învățătură, și a practicat pentru prima 
dată sportul în cadrul școlii.

— Am așteptat cu multă nerăbdare 
Spartachiada — ne-a mărturisit ea — 
dfeoarece eram însuflețită de dorința 
de a lua parte la o competiție care 
este mu ft iubită de tinerii șl tinerele 
din Călărași. Dar, deși simțeam că 
sfnt în fermă (I) nu m-am așteptat 
să cuceresc primul loc la etapa pe re
giune (N.R. Maria Căruță s-a clasat 
pe primul loc în proba de 80 m plat 
pudoare). Această a**us

și mi-a dat un imboldmultă bucurie 
în viitoarea mea activitatea ca spor
tivă.

Am plecat la trîntă ți apoi la hand
bal, am fost la ciclism unde am vă
zut mii de locuitori ai orașului înși
rați de-a lungul șoselei Giurgiu — 
București și aplaudînd participanții la 
cursă și din nou ne-am înapoiat la 
stadionul Olimpia, unde s-a desfășu
rat festivitatea de închidere. Frumos 
echipați, încolonați în șiruri perfect 
aliniate, aoroape 800 de sportivi și 
sportive pășeau în pas vioi și hotărit. 
Iar după-amiază, în drum spre gară, 
glasuri vesele și tinerești aminteau că 
la Giurgiu s-au disputat întrecerile 
etapei regionale a Spartachiadei de 
vară a tineretului și tci-colo prindea1 
frîniuri de promisiuni pentru o ți mai 
frumoasă comportare la finalele de la 
București.

începutul acestui 
t o

HANDBAL IN 
care avea drept 

să ajute Ia lămurirea 
care frămînta de multă 
nicienii handbalului. Era vorba despre 
principiile de organizare a activității 
competiționale, principii care la un 
moment dat s-au arătat a fi învechite, 
necorespunzătoare cu felul în care e#>- 
lua handbalul. Mai clar, apăruse evi
dent faptul că întrecerile de handbal 
în 11 ocupau un „spațiu" prea mare, 
sufocînd în felul acesta nu numai acti
vitatea handbalului în 7, ci și pe cea 
internațională la ambele sporturi.

Răspunzînd la ancheta noastră, d 
serie de tehnicieni au demonstrat că, 
avînd în liandbalul în 11 campionate 
republicane cu 12 echipe, înseamnă că 
aproape 3 luni toamna și alte 3 luni 
primăvara sînt rezervate acestor în
treceri. Dacă mai adăugăm și timpul 
necesar pentru pregătirile dinaintea 
începerii activității (la tur și la retur) 
înseamnă că 7 luni din cele 12 ale a- 
ntihii erau rezervate handbalului în 
II. Ce mai rămînea atunci pentru 
handbalul în 7 și pentru competițiile 
internaționale ?

Găsind juste aprecierile făcute de 
acești tehnicieni, federația de handbal 
a procedat cît se poate de bine hotă-1 
rînd ca în ediția 1959-1960 a campio
natelor republicane să sc dispute după 
o nouă formulă. Astfel, la campionat 
tele republicane de categoria A (mas- 
culin și feminin) să ia parte nu
mai cîte 10 echipe, față de 
12 cîte cran la edițiile anteri
oare. In felul acesta, echipele vor a- 
vea la dispoziția lor o perioadă de 
timp mai lungă pentru pregăt're, ian 
activitatea handbalului în 7 și cea pe 
plan internațional vor putea fi orga
nizate la un nivel corespunzător.

Cît privește campionatul republicări 
masculin de categoria B, el va începe 
cu participarea a 16 echipe împărțite 
în două serii de cîte 8. Pînă în pre
zent cele două serii n-au fost încă al4 . 
cătuite. Este însă cert că se va ține 
seama de criterii geografice în așa fel 
îneît deplasările să nu fie lungi.

an ziarul 
anchetă cu

11 SAU IN 
principal sebp 
unei probleme 
vreme pe teh*

D. STANCULESCU

Două importante 
competiții de tenis

La sfîrșitul acestei săptâmVni va 
cepe la Orașul Stalin o importantă 
competiție dotată cu „Cupa de vară**- • 
La întreceri vor luat parte cei mal 
buni Jucători șl Jucătoare, precum și o 
serie de elemente tinere. Concursul 
se va termina în ziua de 7 august.

După trei zile, fruntașii tenisului nos
tru se vor întîlni din nou, de .dat* 
aceasta la Arad -(intre 10—16 
într-o competiție organizată în 
zilei d.e 23 August.

Cum se vede, Jucătorii noștri 
gur:4ă o activitate destul de 
în. care^ ' _ __ -
rlor tenlsmenl romîni.

august) 
cinste^

au asi- 
bogatX 

sperăm eă se va oglindi pro* ; 
-i'pr'i-cțr-'-» majoritatea line*



DE-I NOU IN FOTBALCARNET ATI ETIC
PREGĂTIRILE LOTULUI NOSTRU 

PENTRU JOCUL CU U.R S.S. < 
fotbaliștii noștri au început pre- 
tirile în vederea întîlnirii retur de 
ninică, la București, cu echipa 
US.S., iar duminică au susținut un 

de verificare cu lotul B, care — 
n se știe — va juca la Moscova, 
’entru partida de la București, fe- 
ația noastră — conform regula- 
ntului turneului olimpic — a co- 
nicat forului sovietic de speciali- 
e și la F.I.F.A. următorul lot de 
de jucători din care va fi alcătui 
echipa : Todor și Mîndru, Popa, 

:avu, Caricaș, Macri, Soare și A- 
zan, Al. Vasile, Nunweiller și Je- 
. Oaidă, Constantin, Seredai, Ene, 
lulescu, Alexandrescu, Dridea, Me- 
oș și Tătaru.
)in lotul B fac parîe: Toma, Bir- 
u, Pahonțu, Zavoda II, Zaharia 
. roșu), Ioniță, Neacșu I, Petres- 
Mihăilescu, Bone, Toth, Sever, 

edai, Ciurdărescu, linguroiu, Ni- 
îscu, Bădulescu.
.olul de tineret (același care a 
at sub numele de București în 
'. Polonă, plus Georgescu și La- 

Remus) se pregătește la Orașul 
lin. unde va avea loc partida din- 
echipele de tineret ale R.P.R. și 

t.S.S.

CE FAC ECHIPELE

ilele se scurg repede și data în- 
erii campionatului republican de 
>al bate la ușă. Curînd, iubitorii 
laiului vor lua din noii drumul 
lioanelor pentru a asista la pa

Canotorii în fața 
nor importante întreceri
'n bogat program competition; 1 
în fața canotorilor noștri pentru 

a august. Pe plan internațional, 
mai importante întreceri ale anu- 

sînt campionatele europene ; iar pe 
i intern se deschide lunga serie 
□trecerilor pentru titlurile de cam- 
1 republican pe acest an. la nu- 
oasele ramuri ale sporturilor nau- 

iipă verificările făcute cu ocazia 
r întreceri pest? hotare, sportivii 
sportivele din lotul republican d? 
otaj academic au pornit la lumi 
toată seriozitatea în vederea cam- 
latelor europene, la care vor avea 
lila misiune de a apăra locurile 
itașe cucerite la precedentele ed'i- 
Campionatele europene de cano- 
academic feminin se desfășoară 

Franța, la Aîacoti, între 14—16 
ust, iar cele masculine, în același 

după cinci zile (21—23 august), 
a sfîrșitul lunii (28—30), caiaciș- 
și c-noișt’i își vor disputa titlu- 
de campioni ai Europei, pe pista 

la Duisburg (R.F.G.).
1 programul competițiilor interne 
rează mai întîi finalele campio- 
ilor republicane de juniori. Cei mai 
i dintre tinerii care s-au întrecut 
sfîrșitul săptămîriii trecute în ta

pe oraș, vor concura la 8—9 au- 
t, la București, pe lacul Herăs 
i, în finalele la caiac-canoe; după 
lăptămînă (15—16, pe lacul Sna- 
) se va disputa campionatul re- 
lican al juniorilor la canotaj aca- 
lic. Este de datoria antrenorilor 
cluburile și asociațiile sportive să 

toate măsurile, să muncească cu 
:ă seriozitatea în perioada care a 

rămas pînă la finale, pentru ca 
ecerile celor mai buni junimi să 
idice la nivelul scontat, să însem

Aspect uuur-o' întrecere de schij pe lacul Snagov.

sionantele întreceri de campionat. 
Pînă atunci, echipele se vor pregăti 
intens. Iată cîteva noutăți în legătu
ră cu antrenamentele fotbaliștilor 
fruntași.

• Dinamoviștii bucureșteni și-au re
luat activitatea de pregătire de săp- 
tămîna trecută, cu un efectiv de nouă 
jucători.

e Un lot redus al echipei C.C.A. 
se antrenează la Orașul Stalin, unde 
zilele trecute a susținut cîteva întîl- 
niri de verificare în compania unor 
selecționate ale taberei de juniori. 
Bucureștenii vor reveni la sfîrșitul 
lunii în Capitală, iar după 2 august 
își vor continua pregătirile cu lotul 
complet, adică și cu jucătorii aflați 
în prezent în loturi (Tătaru, Con
stantin, Jenei, Alexandrescu, Bone, 
Mihăilescu, Toma, Zavoda II, Apol- 
zan).

o U.T.A. a intrat în ritmul normal 
de antrenamente, care — la ora ac
tuală — se desfășoară cu participarea 
lotului complet de jucători. Astăzi, 
textiliștii fac un antrenament obiș
nuit, joi vor juca la două porți, iar 
duminică vor întîlni la Reșița pe în- 
vingato;rea din meciul C.S.M;—Olim
pia, în cadrul unei competiții orga
nizate în cinstea. zilei de 23 August.

• Celelalte două echipe arădene. 
C.F.R. și A.M.E.F.A., sînt și ele în 
pregătire. A.A1.E.F.A. a început de 
săptămîna trecută, iar duminica acea
sta a jucat la Jimbolia. C.F.R. a fă
cut primul antrenament duminică di

ne un succes pentru sporturile noa
stre nautice. In afara competițiilor de 
juniori, se organizează — tot în sco
pul dezvoltării bazei de masă a 
sporturilor nautice — un concurs re
publican pentru categoriile inferioa
re. Finala acestui concurs, pentru ca
notaj academic, va avea loc la Sna- 
gov, la 29 și 30 august.

Slalomul nautic este o ramură in
trodusă de relativ puțină vreme la 
noi. Totuși, ea a cîștigat simpatia 
multm tineri. Ei își vor putea arăta 
cunoștințele tehnice acumulate în sla
lom nautic, la sfîrșitul lunii cînd se 
dispută la Rrn. Vîlcea un concurs re
publican deschis practicanților acestei 
ramuri.

Iubitorii iahtingului vor avea și ei 
un program bogat și variat în a doua 
jumătate a lui august. Intr-adevăr 
între 16 și 30 august sînt programa
te campionatele republicane masculine 
la toate clasele. întrecerile la clasele 
mici vor avea ca „teatru" de desfă
șurare decorul pitoresc al lacului 
Siutghiol de la Mamaia, în fața cu
noscutei „case vapor". In schimb, 
concurență la clasa star își vor dis
puta regatele pe mare, pe porțiunea 
din fața Cazinoului de la Constanță. 
In aceeași perioadă, fetele se vor în
trece în cadrul obișnuitului lor con
curs republican, pe Siutghiol.

După cum se vede, în luna august, 
sportivii din toate ramurile na’ te? 
sînt chemați la startul unor competi
ții importante. Ei sînt datori să. de
pună toate ef'-rtor"?, at't în pregă
tirea prealabilă, cit și în întrecerile 
propriu-zise, pentru a obține rezul
tate cât mai bune, contribuind astfel 
la dezvoltarea continuă a acestir plă
cute și în același timp utile ramuri 
sportive. 

mineață sub conducerea antrenorului 
Reinhardt. La pregătiri ia parte un 
lot de 17 jucători.

• C.S.M. Baia Atare, finalista Cu
pei R.P.R. 1959, și-a început activi
tatea în vederea viitorului sezon ofi
cial de toamnă. Joia trecută a sust'- 
nut un meci în compania Selecționa
tei orașului. C.S.M. a cîștigat cu 7-6 
(1-0, 3-2, 3-4). Duminică, divizionarii 
B s-au întîlnit cu Dinamo Săsar, de 
care a dispus cu 5-1 (1-0).

DE ZIUA MINERULUI LA BAIA MARE

In cadrul serbărilor sportive care 
se vor organiza la Baia Atare cu 
prilejul Zilei Minerului, va evolua 
formația Minior din R. P. Bulgaria. 
Fotbaliștii bulgari, care activează în 
prima categorie a campionatului, vor 
întîlni pe C.S.M.

PRIMUL JOC IN „CUPA ELIBERĂRII

Duminică, la Pitești, a avut loc 
întilnirea preliminară din „Cupa Eli
berării", între reprezentativele regiu
nii Pitești și orașului București. E- 
cliipa piteșteană a repurtat victoria 
cu 3-2 (1-1) prin punctele marcate 
de Barbu (min. 30 și 46) și Bratu 
(min. 55). Pentru bucureșteni a în
scris ’Alehedințeanu (min. 6 și 78). 
Jocul — după cum ne relatează co
respondenții noștri I. Chilibar și I. 
Rizoiu — a fost frumos. Ambele e- 
chipe au luptat mult pentru victorie, 
deși terenul a fost greu din . cauza 
ploii care a căzut tot timpul. întrea
ga echipă a Piteștilor s-a remarcat, 
iar din formația oaspe portarul Drag- 
na și centrul înaintaș Alehedințeanu. 
In min. 72. Păun (București) a ratat 
un 11 ni. Formațiile:

PITEȘTI : Santa — Nicolescu, Ră
dici, Zamfirescti — Anuțescu, Mormo- 
cea — Cebuc, Valeca Perlele, Barbu, 
Bratu, Ionescu.

BUCUREȘTI : Dragna—Firii, Ră- 
ducanu, Stîncan—Popescu, Olaru— 
Stănoaia, Păun, Alehedințeanu, Aliloș, 
Ionescu.

PUNCTE DE VEDERE
„Noutatea" unui turneu inter-orațe

Turneul internațional de fotbal in- 
ter-orașe, desfășurat recent în R. P. 
Polonă, s-a încheiat cu victoria fot
baliștilor din Varșovia, care au în
vins în finală pe cei din Katowice cu 
4-3, după prelungiri. Pe locul 3 s-a 
clasat o altă echipă poloneză, Craco
via, care a reușit o performanță ex
celentă, dispunînd cu 4-1 de Sofia (o 
adevărată reprezentativă de tineret a 
R.P. Bulgaria). Budapesta (echipa 
olimpică a R.P. Ungare) s-a clasat 
pe locul 5 în urma victoriei sale a- 
supra Bratislavei (reprezentată de 
Spartak Trnava), iar pe locul 7 Ber
lin (o garnitură secundă a R.D. Ger
mane, inclusiv cîțiva jucători de A, 
ca Assmy, Schroter, Heine, Spicke- 
nagel, Unger, Vogt), care a întrecut 
echipa orașului București, a cărei 
como rtare nu a corespuns așteptă
rilor.

Competiția aceasta a stîrnit inte
res pr'ntre sportivii noștri prin va
loarea echipelor participante (polo
nezii au prezentat și ei — cu excep
ția orașului Cracovia — adevărat? 
selecționate naționale), și îrt bună 
măsură a atins un nivel tehnic ridi
cat.

Din relatările asupra acestei com
petiții cititorii noștri au reținut însă, 
— și nu fără interes — un amănunt 
care, poate, pentru unii a însemnat 
o noutate. Este vorba de criteriul 
după care au fost desemnate echipele 
calificate pentru etapele următoare 
atunci cînd ele au terminat la ega
litate după prelungiri. Regulamentul 
a stabilit ca aceste echipe să aibă 
dreptul, după terminarea prelungiri
lor, să execute cîte 5 lovituri de Ia 
11 m. și care transformă mai multe 
aceea să se califice (în caz de ega
litate și în această situație, echipele 
ar fi beneficiat de încă trei penal- 
t’uri). De fapt, n-a fost nevoie de
cît o singură dată să se recurgă la 
lovituri de la 11 m. : în meciul Bu- 
dapef.ta—București, care s-a încheiat 
la egalitate (2-2) după prelungiri.

„Cupa Metalul"

Sîmbătă după-amiazâ s-a desfășu
rat pe stadionul Republicii din Capi
tală un concurs organizat de clubul 
sportiv Aletalul M.I.G. în cinstea zi
lei de 23 August. Iată cîteva dintre 
rezultatele. înregistrate cu acest pri
lej: 800 m: M. Zotovici (C.CA.) 
1:59,8; 400 mg: D. Ovezea (Constr.) 
59,8; 3000 m: Ov. Lupu (C.C.A.)
8:49,2; greutate: A. Rajca (Recolta) 
15,95. întrecerea pe echipe a fost cîș- 
tigată de clubul Metalul M.I.G., care 
a totalizat 262 p. Pe locul doi s-a 
clasat Progresul cu 152 p.

Campionatele republicane 
individuale

La jumătatea lunii august, stadionul 
Republicii din Capitală va găzdui 
campionatele renublicane individuale 
ale seniorilor și senioa
relor. întrecerile vor 
avea loc în zilele de 
14—16 august și în zi
lele de 19—20 august 
(200 mg, pentatlon le- 
mei și decatlon). Cam
pionatul republican de 
maraton se va disputa la 
20 septembrie, o dată eu 
Jocurile Balcanice.

Pregătiri pentru 
Jocurile Belcanice

In vederea întrecerilor 
din cadrul celei de a 
XVIII-a ediții a Jocuri
lor Balcanice care se vor 
desfășura pe stadionul 
Republicii între 19—21 
septembrie comisia de 
organizare desfășoară o 
activitate febrilă. Zilele 
acestea a și ieșit de sub 
tipar afișul acestei fru
moase și tradiționale com
petiții sportive, afiș pe 
care-1 reproducem în 
clișeul alăturat.

Cum budapestanii au transformat trei 
față de cele două ale bucureșteni lor, 
ei s-au calificat pentru locurile 5—6.

Criteriul acesta de departajare a 
echipelor se aplică și în Cupa Iugo
slaviei la fotbal și nouă ni se pare 
mai just decît soluția cu calificarea 
echipelor în deplasare sau prin tra
gere la sorți. In orice caz este un 
criteriu mai obiectiv.

Lipsă de pregătire ...

Din păcate, această noutate a tur
neului din R.P. Polonă a fost prilej 
de reflecții amare pentru noi. Să 
transformi numai două din cinci lo
vituri de la 11 m. să recunoaștem că 
este prea puțin. E drept că nici fot
baliștii maghiari nu au reușit un pro
centaj prea mare (3 din 5), dar a- 
ceasta nu poate constitui o conso
lare pentru noi.

Cert este că ratarea penaltiurilor 
dovedește, odată în plus, lipsuri im
portante în însușirea execuțiilor teh
nice, lipsă de preocupare specială 
din partea antrenorilor și mai ales 
a jucătorilor în repetarea îndelungată 
și perseverentă a execuției unei lovi
turi de la II m. Numai așa pot a- 
junge jucătorii noștri și în primul 
rînd cei tineri să execute corect pe- 
naltiurile. Chiar și portarii trebuie să 
cunoască bine această execuție. Și nu 
sînt puține cazurile unor portrri care 
au devenit specialiști în această pri
vință. Unul mai recent: portarul in
ternațional Stacho, care a jucat la 
București în echipa cehoslovacă Spar
tak Trnava, a asigurai în turneul din 
R.P. Polonă victoria Bratislavei în 
meciul cu Berlin, transforming două* 
lovituri de la 11 m. In schimb, Uțu 
al nostru — în partida cu Buda
pest) — a ratat o astfel de lovitură, 
imitînd pe înaintașii Ene II și Varga 
(cele transformate se datoresc înain
tașului Constantinescu și fundașului 
Cojocarii).

Se impune mai multă atenție în a- 
ceastă direcție atît ifn partea antre
norilor, cît și din a jucător lor. Par

P.TT. a cîștigat „Cupa Eliberării" 
la marț

Duminică dimineața s-a desfășurat 
pa distanța -Comarnic—Predeal cursa 
da marș dotată cu „Cupa Eliberării". 
Cei 35 de km ai cursei au fost im- 
parțiți in trei schimburi, după fiecare 
schimb făcîndu-se regruparea concu- 
ranțil r. La capătul unei î' treceri viu 
disputate, primul loc a fost cirerit 
d? echipa asociației sportive P.T.T., 
compusă din N. Daradici, Gh. Badea, 
I. Baboie, V. Teodosiu, D. Chiose și 
V. Mitrea, care a parcurs distanța 
în 3.06:14,0. Pe locurile următoare 
sau clasat: Spartac I (Gr. Anghel, 
D. Paraschivescu, N. Liga, I. Păcu
rarii, Roateș I și îl) 3.07 : 39,0; 
3. Autobuzul 3.25 : 53,0 ; 4. Surdo
mut! 3.37 : 25,0 ; 5. Spartac II 
3.55:14,0; 6. Energia 4.04:43,0;
7. Vulcan 4.05:04.0. (Nicolae D. Ni
colas, corespondent)

ticiparea conștientă ia antrenamente 
și repetarea pînă la execuția per
fectă a loviturilor de la 11 metri.

Numai arbitrii nu !

De duminică a început o competiție 
rezervată micilor fotbaliști, organizată 
de clubul Victoria din București. Oricît 
de neînsemnată ar părea, pentru zecile 
de copii angrenați în întrecere, pentru 
antrenorii lor și pentru cluburile care 
dovedesc multă preocupare față de ca
drele tinere această competiție a con-' 
sliluit un eveniment destul de impor
tant. Și aceasta s-a văzut din intere
sul și pasiunea pe care le-a trezit. Au 
fost prezente toate cele șase echipe 
înscrise : Victoria I și II, Dinamo, Ra
pid, Constructorul și Recolta. Au lost 
prezenți copii mai mulți decît era ne
cesar pentru alcătuirea a șase echipe 
cu rezervele lor. Au fost" prezenți an- 
trenc.ii echipelor: Em. Vogi, Lupu, 
Bacinschi, Stănculescu, Goldenberg, 

■precum și alți antrenori (Moldoveanu, 
St. Wetzer etc.) care urmăresc cu 
multă plăcere asemenea meciuri între 
viitori fotbaliști. Nu au lipsit nici pa
sionalii fotbalului, care au înfruntat 
căldura toridă pentru a urmări cîteva 
talentate elemente tinere.

Numai arbitrii n-au fost. Nici mă
car în tribune, pentru a înlocui pe cei 
delegați cu conducerea jocurilor. Ast
fel că cele trei întîlniri (Recolta — 
Victoria II 3—0, Rapid — Victoria I 
8—1 și Dinamo — Constructorul 5—3) 
âu fost conduse de un antrenor (al 
Victoriei) ajutat la tușă de... spec
tatori..), deși' clubul Victoria a anun
țat la timp comisia orășenească de 
fotbal și competiția și programul 
tocmai pentru a fi delegați arbitri. Ba 
mai mult, delegatul său avea asupra 
sa duminică la teren ți haremurile 
pentru plata arbitrilor, ea nu cumva 
să existe niscaiva discuții...

Ce părere au comisia orășeriea că 
de fotbal și colegiul său de arbitri J 
Oare așa trebuie tratată o c-umeU»".’ ? 
Copiii n merită atenția prii;» Im ?

(t>- g )



pe marginea
Consider a (iuni tehnice

finalelor campionatelor republicane de box
SMiooiia de box a Vowlei Poesii louWoari 

îii îRiîbilrea cu suri (l- p. FM)
finalele campionatelor republicane 

de box au prilejuit- constatarea —- îm
bucurătoare — că valoarea tehnică a 
boxului nostru a crescut față de anii 
precedenți.

Tinerii care au -participat în număr 
destul de mare amil acesta la fazele 
de zonă și la finale, au dovedit o pre
gătire și o valoare destul de bună, 
reușind sâ se impună și —■ mai mult 
•— să obțină victorii în fata unor bo
xeri cu o vastă experiență și numeroa
se meciuri interne și internaționale la 
activ.

In afară de Nicolau, care a cucerit 
titlul de campion ta categoria 75 kg 
invingînd adversari de certă valoare 
și posesori ai unor lovituri puternice, 
mai pot fi citați și alți tineri. Un 
exemplu este Costescu din Cluj, cam
pion de juniori pe anul 1959, care în 
faza de zonă de la Cluj a primit cupa 
pentru cel mai tehnic boxer, deși în 
această zona an concurat boxeri cu 
activitate îndelungată și performanțe 
foarte bune ca Tiță, Traneă, C. Toma. 
(4. Iordache, P. Dobre, V. Vintită, I. 
Toma ș.a. De asemeni, Dumitrescu 
Grigore, Marcu Ion, Spulber Viorel, 
Păunoiu Ilie, Horea Ilie, Turcu Ion. 
Buzatu Gheorgbe au avut comportări 
foarte bune în fața unor boxeri de 
valoare, prin maturitate, cunoștințe și 
pregătirea lor. In afară de cei amin
tiți, o serie întreagă de alte elemente 
tinere bat ta poartă consacrării, do- 

' cu succes pe 
ei să fie pre- 
mrrltă atenție

pornit la un atac furibund fără să 
gindească. Rezultatul : nu a pirtut re
zista nici o repriză.

Greșeli de ordin tactic au comis și 
Andrei Oîteanu și Ion Ttircu în me
ciurile lor cu Toma Constantin. Deși 
aveau avantajul primelor două reprize, 
ei s-au lăsat angrenați în lupta de 
Uzură impusă de adversar, în loc să 
plece pe picioare și să puncteze.

In afară de aceste lipsuri principale 
mai trcbu'e menționată și inexistența

comis greșeli. Mai sînt însă arbitri 
care sancționează eschivele chiar a- 
ttinci cînd sînt corect executate, nti 
lasă să se desfășoare liipta la corp, 
nu 
din
li ii 
tei 
lele
cazuri. Exemple în
au fost următorii arbitri : Petre Mi- 
helfi Oradea, Victor Popescu București, 
Ion Tini București, Dumitru Dimiiles-

punctează corect fiecare repriză și 
această cauză la sfîrșituf nicciu- 

dau decizii necorespmrzătoarc lup- 
din ring. In semifinalele și fiiia- 
campionatelor am avut asemenea 

această privință 
arbitri :

Cază din inttlni-rea finală dintre Mircea Dobrescu (stingă) si Piuit 
mai tehnic și mai eficace a cucerit

PLOF.ȘTI 27 (pr.(n telefon). Dumi
nică seară, peste 2000 de spectatori 
au aplaudat victoria la bo.x a selecțio
natei Voința asupra formației poloneze 
„Start”.

Dintre boxeri o formă deosebită a 
arătat campionul european Jerzy A- 
damski, care l a învins detașat la 
p :cte pe Mircea Mi.'iăuș. Alte meciu
ri care au plăcut prin spectaculozitate 
și dinamism : Gheorghe Lache (V.) — 
St. Buzynski (S), Pavel Enache (V) 
— Stanislaw Grzes (S). Boxînd în a- 
fara acestei întîJniri, V. Bogoi (V) și 
!\. Golanowski (S) — categoria mij
locie ușoară —- an furnizat cea mai 
frumoasă partidă a reuniunii. La ca 
pătai celor trei reprize a învins la 
puncte sportivul romîn.

Iată rezultatele întîlnirii Vdința — 
Start -.categoria muscă: G. Răileanu 
(V) învinge prin descaliîicare în re
priza a treia pe S. Ruczinski (S)-, la 
capătul urnii meci confuz ; categoria 
cocoș: St. Buzynski (S) ebrine vic
toria la puncte în fata lui Gheorgbe 
Lache (V), |-e care l-a depășit in re

priza a treia. Un rezultat <le egulilal 
ar fi fost mai echitabil; categoria ac 
nă: Adamski (S) îl întrece la purici 
pe M. Miclău.ș (V). Categoria sem, 
ușoară: M. Albii (V) face meci nul c 
Adam Sudol (Si. Categoria ușoară 
Enactie Pavel (V) obține victoria I 
puncte în Tata lui Stanislaw Grze 
(S). Categoria se",: nijlode: după ii 
meci confuz iu care :::• abundat finer 
le repetat.-. I). Drabik (S) bate. 1 
puncte pe Constantin Kiss. Amb 
boxeri au i rimit cîte două averii» 
mente. Cute-oria mijlocie ușoară: dup 
tin meci spectaculos și viu disputa 
Ion Vasilov (V) și T. Mac.ziikiewic 
(S) termină la egalitate. Categori 
mijlocie: Gheorgbe Nicolae (V) bat 
la piruete pe larros Bilewski. Categr 
ria semigrea: V. Vlădescti (V) cîștig 
prin descalificare în repriza a trei 
In fața lui T. Bpnasczewicz (S). Cati 
goria grea: Ioan Petrov (V) și I 
Uczinki (S) au făcut meci nul,

M. BEDROSIAN 
coresn. regional si 
ILIE RADULESCU

Pregătiri pentru campionatele balcanice de basche

Caracteristica reprezentativelor 
R. P. Romine este tinerețea!

vedind că pot înlocui 
virstnici, cu condiția ca 
gătiți și îndrumați cu 
de către antrenorii lor.

O altă constatare 
este aceea că antrenorii 
foarte mu’t elan pentru înlăturarea 
lipsurilor din pregătirea boxerilor. 
Munca aceasta este eu atît mai mult 
de apreciat cu cît se știe că înlătura- 
rea unor deprinderi g-eșile este foarte 
dificilă. La recentele finale, însă, gre
șelile de ordin tehnic au fost mult mai 
puține ca în anii precedenți. Rareori 
s-au văzut lovituri cu podul palmei, 
cu mănușa deschisă, cu antebrațul, 
atacuri periculoase cu capul și atunci 
cînd s-au produs au. fost sancționate. 
In această direcție însă mai este mult 
de făcut. De pîTdă, majoritatea luptelor 
în ring au fost duse unilateral, urmă- 
rindu-se numai loviturile la cap. A- 
cea-ta denotă că bexer'i. noștri sînt 
def'citari în ceea ce privește execuția 
seriilor de lovituri variate și mai ales 
attinci cînd e vorba de apărare, cum 
ar fi eschivele, deplasările laterale și 
chiar apărarea prin blocaj. Din cauza 
lipsei acestora, boxerii primesc foarte 
multe lovituri care le diminuează po
tențialul de hiptă.

O eschivă, o deplasare sau un blo
caj făcut corect și la timp pune boxe
rul în poziții favorabile de a contra 
sau de a contraataca cu serii de Io
vilor', dînd luptei un aspect frumos 
și plăcut ochiului. Neîmbinînd corect 
procedeele de atac cu cele de apărare, 
boxerii dau luptei un aspect unilate
ral. sărac în procedee tactice. Așa se 
explcă faptul că unii boxeri cu multă 
experiență (cum ar fi V. Tiță, D. 
Gheorghiu, D. Rizea, N. Mîndreanu) 
au fost învinși de adversari cu mult 
mai puțină experiență ca ei. S-au a- 
runc.it în luptă încrezători în forțele 
lor, f iră însă a pregăti atacul sau lo
viturile. V. Tîță a făcut eschive foarte 
frumoase, spectaculoase, însă fără a 
le însoți de lovituri ușoare, care să:i 
permită apropierea de adversar și des
coperirea acestuia. După 2—3 eschive, 
el a aruncat cîte o lovitură puternică, 
care a fost evitată prin deplasări sail 
blocată de către adversar.

D. Gheorghiu, de asemeni, s-a avîn- 
tat în atac cu lovituri puternice dar 
nepregătite. Neglijînd apărarea, el a 
fost contrat cu regularitate de către 
Nicolau.

Cel mai concludent caz de lipsă de 
orientare tactică l-a oferit M. Balaș 
în meciul cu Șerbu Neacșu, care a

îmbucurătoare 
au muncit cu

Nicolae (dreapta). Mircea Dobrescu 
titlul republican la categoria muscă.

contraatacurilor pe greșelile adversa
rilor. Mu Iți Ixxxeri nu sezisează mo
mentele critice ale adversarilor sau 
cei care le observă se grăbesc și por
nesc neorganizat în contraatac, nea- 
preciind distanța și neaplicînd lovitu
rile cele mai potrivite situației sau 
poziției adversarului.

In ridicarea clasei boxului nostru 
un rol important îl au — afară de 
antrenori — și arbitrii. In acest an, 
arlntrajele au fost mult mai bune, 
lupta a fost lăsată mai litieră și s-au 
dat sancțiuni numai attinci cînd s-au

(Eotb: V. Bageac)
cu București, Teodor Popescu Bucu
rești — arbitri care se numără prin
tre cei mai buni dîn țară.

Boxul nostru se bucură de un fru
mos prestigiu pe tărîm internațional. 
Pentru a menține și a mări acest pres
tigiu, trebuie intensificată munca de 
creștere și de instruire a boxerilor 
noștri. E o sarcină pe care nu trebuie 
s-o uităm nici un moment.

ION POPA
antrenor federal

Faza de zonă a campionatelor republicane de juniori 
la canotaj

schif 4+1 rame 1000 m.t Clubul spor
tiv școlar 3:54,0 schif 4+1 visle 1000 
m..- Metalul 3:41,0 schif 8+1 1000 
m.: Clubul sportiv școlar 3:28,0.

Clasament general pe echipe la ca- 
iac-canoe : 1. Rapid 52 p.; 2. Victoria 
43 p.; 3. Recolta 39 p.

p,; 5. Voința 22
p. ; 7. Constructorul 3 p.

Sîmbătă după-amiază și duminică 
dimineață s-au desfășurat pe lacul 
Herăstrău întrecerile fazei de zonă a 
campionatelor republicane de caîac- 
canoe și canotaj academic, rezervate 
juniorilor. In general, la startul pro- 
belor au fost prezentate un mare nu
măr de ambarcații, fapt care dovedește 
preocuparea antrenorilor noștri pentru 
creșterea de noi cadre în sporturile 
nautice. Iată care sînt cîștigătorii :

JUNIORI — caiac simplu 500 m.: 
A. Băncilă (Rapid) 2:12.5 caiac sim
plu 5000 m.: A. Dinicu (Voința) 
26:47,0 caiac dublu 500 m.t Victoria 
(E. Niculescu — E. Apăteanu) 1:57,5 
caiac dublu 5000 m.: Recolta (V. 
Georgescu — V. Matornei) 21:03,5 
caiac 4 1000 m.: Victoria (Dudici — 
Crăciun — Frumușatiu — Istr; te) 
3:11,8. canoe simplu 1000 m.: Aurel 
Dolcescu (Recolta) 4:57,7 canoe sim
plu 5000 m.t Gh. Niculescu (Recolta) 
33:16,0 canoe dublu 1000 m. : Recolta 
(N. Niculescu — D. Cojocarii) 4:30,0 
canoe dublu 5000 m. : Recolta (R. Ze- 
linski — T. Mihăilă) 31:01,0 scW 
simplu 1000 m.t Anton Zena (Meta
lul) 3:22,0 schif 2 visle 1000 m.: Ra
pid 3:14,5 schif 4+1 1000 m.t Cetatea 
Bucur 3:06,0 schif 8+1 1000 m.: Ce
tatea Bucur 2:58,0. JUNlOARii — ca
iac dublu 500 m.: Dinamo (Emilia 
Niculescu — Mariana Opriș) 2:29,0 
schif simplu 1000 m.: Gherghina Mo 
roșanu (Clubul sportiv școlar) 4:13,5

Cît este 
republican 
săritură în

ÎNTREBAREA NR. 1 
(5 puncte)

ÎNTREBAREA NR. 2 
(10 puncte)

în cîte reprize se joacă un meci 
de polo pe apă și care este durata 
unei .reprize ?

și cine deține recordul 
de călărie la proba de 
înălțime ?

Concursul cu premii 
al ziarului nostru ȘTIȚI SPORT?

ÎNTREBAREA NR. 3 
(15 puncte)

Cîte titluri au cîștigat sportivii 
noștri la. Criteriul european de tern's 
de masă, pentru juniori în 1958 în 
Suedia ? Cine sînt cîștig itorii ?

Sportul Popular
CUPON DE PARTICIPARE 

NR. 10

Ne mai despart trei săptămîni de 
ziua în care vor fi reluate campiona
tele balcanice de baschet, la care 

j și-au confirmat participarea reprezen
tativele masculine ale R.P. Albania, 
R.P. Bulgaria, R.P.F. Iugoslavia și, 
bineînțeles. R. P. Romîne. Baschetba- 
liștii fruntași ai țărilor care se vor 
întruni între 12—ie august ta Bucu
rești acordă toată atenția bunei lor 
pregătiri.

Firește, iubitorii baschetului din țara 
noastră sînt dornici să afle cît mai 
multe amănunte asunra condițiilor de 
organizare și disputare a întrecerilor. 
Cu deosebire interesează amănuntele 
în legătură cu reprezentativa țării 
noastre. De fapt este vorba de RE
PREZENTATIVELE R. P. Romine, de
oarece în afara primei echipe a R.P. 
Romine va fi înscrisă în competiție 
și echipa secundă, de tirer t.

ACCENT PE TINEREȚE!
Aceasta este deviza antrenorilor 

primei echipe, prof. C. Herold și prof. 
C. Dinescu. După încheierea campio
natelor europene disputate la Istan
bul, lotul nostru reprezentativ a luat 
o vacanță, absolut necesară, iar de 
curînd și-a reînceput antrenamentele. 
Din formație fac parte, în afara lui 
Nedef, Niculescu, Novacek, Nosievici 
și L. Nagy, tinerii Nedelea, I. .Dine
scu, Popa, Vizi, Predulea, Rădiiț, C. 
Popescu, llofman și Karagheorglie. 
După cum se vede, lotul este al
cătuit — în majoritate — din clemen
te tinere, de perspectivă. Din discu
ția purtată cu antrenorul C. Herold, 
am aflat că în nrima fază a pregătirii 
(oină la 21 iulie) accentul a fost pus 
pe îmbunătățirea oreoătirii fizice (în 
special pe forță și rezistență), 
tehnice (mînuirea batonului în regim 
de viteză-, îmbunătățirea procedeelor 
telurice la unii jucători) și tactice in
dividuale (relațiile dintre atacant și 
apărător). După 21 iulie, în faza a

doua, a pregătirii sm trecut la exercit 
de tactică colectivă, la omogenizare 
echipei și la :ocurî de verificare.

LOTUL SPERANȚELOR...
...astfel poate fi denumită a doua ( 
chipă a R. P. Romine, din care doa 
Grigore- Costescu depășește- 23 de an 
Prezența lui Costescu în lotul de t 
neref este însă binevenită, deoarec 
unei echipe tinere îi este absolut ni 
cesar un jucător m-ai experiment 
capabil să conducă echipa și s;
„scoată” din impas- în monienui 
grele. Ceilalți componenți ai totali 
sînt: Al. Balint (1,86 m), C. Frânt 
(1,85 m), I. Cordier (1,92 m), F 
Păun (1,98 m), K. Zereleș (1,99 m’ 
II. Tursugian (1.85 ni), 11. Gitirgi 
(1,94 m), " ................... .
Toth, ’ 
lescii.
înălțimea jucătorilor, 
a scoate în relief 
sfîrșit s-a trecut 
unui plan de perspectivă în selecție 
narea speranțelor. S-a renunțat la se 
lecționarea unor elemente poate ma 
valoroase în momentul de față, da 
cu posibilități limitate din cauza înăl 
țimii mici, aîegîndii-se jucători c 
falie înaltă, atît de necesară în bas 
cheful mcxlern. Cei doi antrenori, prol 
Vasile Pooescu și p-of. Aurel Prede 
seu, au stabilit și ei două faze d 
pregătire : prima pînă Ia 26 iulie 
cuprins îmbunătățirea rezistenței și tor 
țci, exerciții de aruncare la coș pr« 
diferite procedee în condiții de joc ș 
pase, de asemenea în condiții de joc 
Tactic, s-a exersat apărarea, com 
binafă om la om în zonă și apărar 
om la om„ iar în atac, atacul în per 
nianentă mișcare împotriva zonei ș 
sistemului om la om. De acum înaint 
se va trece la jocuri de verificare, ci 
scopul de a verifica potențialul echi 
pei și da a-i mări omogenitatea.

D. STANCULESCU

C. Suciu 
I. Mittelman 
Am trecut în

(1,89 m), L 
și R. Sandi 

paranteze ș 
tocmai pentr 
fapțuî că l- 
la adoptare

4. Dinamo
p. ; 6. Progresul

Clasa-
30
13
merit general pe echipe la canotaj a- 
cademic: 1. Clubul sportiv școlar 73,5 
p.; 2. Cetatea Bucur 28,5 p. ; 3. Rapid 
23,5 p. ; 4. Voința 15,5 p. ; 5. Victo
ria 13,5 p. ; 6—7. Recolta și Școala 
sportivă de elevi 8 p. ; 8. Constructo
rul 5 p.

Capul de afiș al programului con
cursului Pronosport nr. 31 din 2 au
gust îl constituie tripla confruntare 
dintre echipele, de fotbal ale U.R.S.S. 
și' R.P.R. Primul meci, cel dintre echi
pele olimpice ale celor două țări, con
stituie returul partidei desfășurate 

, de curînd la Moscova. Cea de a doua 
partidă, care va opune reprezentativele 
secunde se va desfășura la Moscova. 
In ultima partidă dintre echipele B 
ale celor două țări, care a avut loc 

; în 1957, 3corul a fost egal: O—O, așa 
îneît este de așteptat ca de data a- 
ceasta, 
gazdele 
Partida 
U.R.S.S. 
tată cu

, fotbalului.
Meciurile IV—VIU fac parte din 

competiția dotată cu Cupa Eliberării 
.la care participă reprezentativele de 
regiuni.

Mec tarile 
piociatul R. 
la 2 august.

In geneva! 
programul acestui concurs sînt inte
resante prin noutatea lor și prin a- 
ceea că. pot produce 
duc după ele premii

★

Tragerea din urnă 
se acordă pentru variantele c« 
rezultate la concursul Pronosport nr.

folosind avantajul terenului, 
să încerce să obțină victoria. 
R.P. Romînă (tineret) — 
(tineret) este și ea aștep- 

deosebit interes de iubitorii

IX—XII sînt din Cam- 
P. Ungare, care începe

partidele cuprinse în

surprize care a- 
înseuiiM-te.

a premiilor care
„or

29 va avea loc nuarcur’ 29 iulie, ora 
19, în sala Agenției Centrale Loto— 
Pronosport, din cal. Victoriei nr. 9.

*
Cu prilejul meciului internațional de 

fotbal dintre echipele reprezentative 
ate R.P. Routine și U.R.S.S. care se 
desfășoară la București în ziua de 2 
august a.c., I. S. Loto-Pronosport a- 
eortiă spectatorilor urinătoarete pre
mii :

Pentru spectatorii care vor fi gă
siți de organele de ordine [ie tacu
rile indicate [ie bilete: 1 (una) bi
cicletă „Carpați”; 10 (zece) metri 
Balonseide „Cirus”.

Pentru spectatorii care vor fi gă
siți de organele de ordine pe loeurita 
indicate pe bilete și vor avea asupra 
tor buletine, depuse pe numele Iof, 
la concursurile Praiios|>ort sau Pwk> 
expres din 9 august a.c.: 1 (una) mo
toretă „Siinson", 3-, 15 m (trei metal 
și cincisprezece) ștofă- a 360 lei ffl-,. 
1 (una) broșă de aur.

Pentru a obține motoreta, partici
pantul respectiv trebuie să ailw asu
pra sa buletine depuse ta conclusurile 
din 2 august a.c. în valoare de cet 
puțin 50 lei (la Ptonosjxxt sau Pro- 
noexpres) sau- Ia ambele concursuri.

★
tnceiiînd cu concursul Pronoexpres 

nr. 30 (tragerea din 2 august) se

distribuie premii și variantelor cu tre 
numere din 6> Astfel, la. tiecare tra 
gere se vor acorda 7 categorii d- 
premii iar fondul de premii va fi îm 
părțit în 7 părți egale, cîte una li 
tiecare categorie. O altă noutate con 
stă în aceea că reportul se desfiin 
țează și întreg fondul de premii v< 
ti împărțit în felul următor: dacă rit 
există variante cîștigătoare ia cale 
goria I-a (6 din 6) cota acestei ca 
tegorii se adaugă la categoria VIf-a 
Dacă nu există variante cîștigătoari 
la categoria Il-a (G din 8) cota si 
adaugă tot la categoria Vil a. Daci 
ou există variante cîștigatoare l» ca 
tegoria I-a și Il-a, cota ambelor ca 
tegorii se împarte în părți egale ca 
tegoriilor V, VI și VII. Valoarea, ma 
lima a unui premiu este cea pre-vă 
zută în regulament. Dacă după salis 
facerea acestui plafon mai rănita» 
vreo sumă, aceasta nu se mai repor 
tează ci se repartizează ca nuri sus

★
Iu urma trierii variantelor depuși 

îa concursul Pronosport nr. 30 di» 
2ti,J'îu.lie au fost stabilite următowet 
rezultate provizorii:

2 variante cu 12 rezultate exact- 
10 variante cu 11 rezultate exach 
104 variante cu IO rezultate exacfc 
990 variante cu 9 rezultate exacta

Valoarea premiilor va fi staWW: 
In urma definitivării operațiunikw d 
omologare care sînt în curs.

Rubrică redactată de I. S. Loto 
Pronosport.

runc.it


NOUTĂȚI DIN RUGBI
• Vii ta antrenorului francez Rene DelepJaco în țara noastră • In 
septembrie, revanșa meciului cu R-D. Germană • A fost fixată data 
desfășurării Congresului F.I.R.A. • Ci nd se reia activitatea competițio- 
nală internă.

Cu Edusrd Pospisil
Colindînd Bucureștiul...

— președintele Federației de box d:n R. Cehoslovacă, 
prin Capitala patriei noastre

♦ De cîteva zile se afla în țara 
noastră, ca oaspe al Federației romîne 
de rugai, antrenorul francez Rene De- 
leplace. Fost jucător în echipa F.S.G.T. 
care a participat la turneul de rugbi 
din cadrul Festivalului de la Bucu
rești (1933), Rene Deleplace a devenit 
ulterior antrenor. In această calitate, 
el a pregătit mai întîi formația P.tl.C. 
Paris, care a evoluat și în țara noas
tră. In ultimul timp, Rene Deleplace 
a activat ca antrenor în F.S.G.T. A- 
mintim că din această organizație fac 
parte peste 40 de echipe — care se 
întrec în cadrul unui campionat dotat 
cu „Cupa Jacques Gavigues" —, pre
cum și numeroase formații pehtru ju
niori.

Antrenorul francez Rene Deleplace 
a venit în țara noastră pentru a cu
noaște sistemul de organizare al rug- 
biului romîncsc și, în aceiași timp, 
pentru a face un schimb de experiență 
cit antrenorii noștri. Rene Deleplace 
va rămîne în Rcmînia pînă la 5 sep-.
tejrbrfe. .

♦ După ram om mai anunțat, Ia 
13 septembrie echipa țării aoartre va 
fntî'oi. la. București formația R.D. Ger
mane. Meciul, contează drept revanșă 
a întilnirii care a avut loc, în decom-
bric anul trecut, la Brandenburg și 
care s-a încheiat cu un rezultat dc 
egalitate; 5—5.

Această întîlnire suscită un viu in
teres. dat fiind faptul că rugbiștii din 
R.D. Germană au progresat foarte mult 
în ultima vreme (lucrul ..•cesta ni l-a 
confirmat pe declin «i-oi-.iți i lor la 
București, cu prilejul «racului dotat 
cu „Cupa Victoriei”). *sl.fei că este 
de așteptat să asistăm ia o partidă 
'estul de echilibrată.

De pe pistele de atletism din Europa
• Pe stadionul ..Kirov" din Lenin 

grad s-a desfășurat întî'.niirea inter
națională de atletism dintre echipele 
masculine ale orașelor Leningrad și 
Belgrad. Victoria a revenit sportivilor 
sovietici cu rezultatul de 134—78 
puncte. Atleții din Leningrad au cîș- 
tigat 1G din cefe 22 de probe dispu
tate.

• După cum se știe, la Cracovia 
s-au întilnit echipele reprezentative ale 
R.P. Polo;;e și R.P.F. Iugoslavia. Vic
toria a revenit atlețiior polonezi cu 
124—88. Iată rezultatele: 110 m g.
— Lorger (I.) 14,1 ; 1500 :r — Le
wandowski (P.) 3:45,0... 3. Czalar
(I.) 3:52,2; Alugcsa (I.) 3:52,7;
disc — Radosevîci (I.) 51.23; 400 m
— Swatowski (P.) 47,9; Schneider
(I.) 48,0... 4. Grtijici (I.) 48.6: tri- 
piusalt — Jotfid (1.) 15,16 m'100 in 
•— Juskoviak (P.j 10.5; Larger (1.) 
10,5; suliță — Radziwonoivicz (P.) 
75,81 ; Miietici (I.) 75,34 m (record); 
Vujacici (I.) 69,49 ; 5000 m — Ozog 
(P.) 14:18,2; Ivanovici (I.) 14:42,2; 
4X160 in — Polonia 41,5; Iugoslavia 
41,9; prăjină — Leșek (I.) 4,40, Kuz- 
manovici (I.) 4,30; 200 m — Sch
midt (P ) 21,8: Schneider (I.) 22,0; 
Lorger (I.) 22.0; 800 m — Jaku
bowski (P.) 1:51,2... 3. Sarici (I.) 
1:52.4; 400 m g. — Kuniiszcie (P.) 
53,2; 4X400 ni Polonia 3:14,8; Iu
goslavia 3:16,7; lungime — Gra
bowski (P.) 7,68 m... 3. Aliler (I.) 
7,23 m; inălținie — Aiariwiovici (I.) 
1,98 ni... 4. Barovici (I) 1,90 m; 
greutate — Sosgornik (P.) 16,48 m; 
Radosevici (I.) 15,97 ni ; Jpcevici
(I.) 15,21 m; ciocan, — Ruth (P.) 
60.82... 3. Racici (I.) 57,70 m; 4. 
Koprivnîka (I.) 55,36 m.

• Reprezentativa Cehoslovaciei a 
întrecut la Plzen selecționata Bulga
riei cu 128—84 (bărbați) și 59—46 
'(femei). Iată rezultatele mai impor
tante: 400 m — Jirasek (C.) 49,2; 
'1500 m — Helmich (C.) 3:48,2... 3. 
Peiev (B.) 3:58,0; Dimitrov (B.) 
4:04 8; 5000 m — Graf (C.) 14:19,0... 
3. Mancev (B.) 15:00.4: 4F9 ni g. — 
tSnringinsfeld (C.) 53,7... 3. Cdiger 
XB.) 55,7; ’nălțime —- Lanski (C.) 
42.09 m; Bclcev (B.) 1.95 ni; lun- 
fjgime — Slavkov (B.) 7,36 ni; AAari- 
nov (B.) 7,24: disc. — Artarski (B.) 
52,11 m; suliță — Topolov (B.)

Azi se dispută meciul de volei 
Kolejliler Ankara— 

, Metalul MIG București 
î’ Azi ta ora 18 se discută pe terenul

Sănătatea din Piața Buzești întîlnirea 
[ internațională . feminină de volei 
; dintre echipa Kolejliler Ankara (Tur- 
țcia) și formația bucureșteană Atetalul 
țlM.l.G. Oaspetele vin de la Constanța, 

unde aii participat la „Cupa 
t UCECOM".

In aceeași zi, la Bîrlad vor evolua 
reprezentativele de juniori ale celor 
două țări.

Pregătirile rițgbiștilor noștri în ve
derea acestor întîlniri vor începe în 
cursul lunii viitoare.

♦ Congresul F.I.R.A., care va fi 
găzduit de capitala țării noastre, a fost 
fixat pentru zilele de 26—27 septem
brie. Secretariatul F.I.R.A. a anunța*, 
că au fost emise invitații tuturor ța
rilor membre pentru a participa la lu
crările Congresului.

-e- Activitatea competițională internă 
se reia la data de 20 septembrie, cu 
desfășurarea primei etape a returului, 
care programează, următoarele jocuri:

Categoria A : Constructorul Bîrlad 
— Constructorul București; Știința li 
mlșoara — C.F.R. Grivfța Roșie; Ace
falul M.I.G. I — Progresul București; 
Dinamo București — Știința Cluj : 
C.C.A. — C.S.M.S. Iași.

Categoria B, seria I: Cetatea Bucur 
—, Rapid București; Petrolul 
•Metihi» M.I.O.-MI: S.N.Mi C/^taW

Pitești

Categoria 8, seria a ll-a: Petrolul 
Ploești |— Gimeritiil Afed<jj<a; Ș0Krța 
Galați — Zimbrul Tecuci; Petrol Chi
mie București — C.F.R. Buzău; Uni
rea T.U.G. Brăila — Progresul F. B.
Galați; laminorul Roman — Aeronau
tica București.

Categoria B. seria a lil-a: Minerul 
Lupeni — C.S.A. Sibiu; Chimica Tîr- 
năveiii — C.F.R. Cluj; Utilajul Pe- 
8-oșani — Șt ința Petroșani; Corvlnul 
lfonedoara — C.F.R. Timișoara.

Atletul cehoslovac Jiri Lanski a obținut 
Bulgaria o excelentă performanță la

71,00 mi; 4X100 m — Cehoslovacia 
41,4: Bulgaria 42,2; 200 m — Aland- 
lik (C.) 21,0... 3. Kolev (B.) 22,0; 
800 in — Salinger (C.) 1:50,2; ...3. 
Sakundjiev (B.) 1:54,7; 10JJ00 m — 
Kantorek (C.) 30:46,6; Barcev (B.) 
31:36,0; /W m g — Ka-burov (B.) 
14,*9; prăjină — Hrisîov (B.) 4.1X3 ni... 
3. Hlebarov (B.) 4,20 nr; iriplusalt
— Palarinsl.i (B.) 15,08 nr; 2. Alir-
cev (B.) 15,05 m; greutate — Sko- 
bla (C.) 17,76 m; Arbanski (B.) 
16,39 ni; jetnei — 2(K) m Ker’wa 
(B.) 25,2; Kolarova (B.) 25.4;
100 m — Stolzova (C) 12,0; suliță
— Zatopkova (C.) 52,50, Peșkova 
(C.) 50,98 m: 4X100 ia — Bulgaria 
48,6.

o TIXARL'L ATLET POLONEZ NI- 
KICIUK (19 ani) a aruncat sulița la 
79,12 ni, cea -mai bună performanță 
mondială dc juniori din toate timpu
rile.

• Excelente sînt rezultatele la Spar-
tachiada R.S.F.S. Ruse de la Lenin
grad : m — Babiak 10,5: 5000 m
— Golubeiîkov 14:13,6, Vlasenko
14:14,8; 110 rn. g. Cistiakov 14,2;
200 mg. — Krhmov 22.9 (record 
U.R.S.S.) ; 400 m g. — Sedov 51.7; 
3000 m obstacole — Sokolov 8:47,0, 
Vlasenko 8:18.6; înălțime — Bolrov 
2,09 m; prăjină—Krasovski 4,50 m(l). 
Jurokovski 4,42 m; triptusali — Kreer 
16.18 m; decatlon — Pelricenko 
0936 o.: FEMEI: 400 m — Citiba- 
rova 56,5; 80 m g — Akimova 11,0; 
înălțime — levsiukova 1,65 m; lun
gime — Alakarova 6,00 ni; pentat
lon — Romanova 4493 p-
• DUMINICA AU LUAT SFIRȘIT 

pe stadionul Co'ombes din Paris cam 
picnatele de atletism ale Franței. Cu 
acest prilej Battista a sărit la triplu 
15,99 ni stabilind un nou record al 
Franței, atletul de culoare Seve a 
devenit dublu campion la 100 și la 
200 m, cu rezultatele de 10.5 și res- 
fiectjv (21,0, Aruncarea suliței ș lost

Prin fața geamurilor „Pobe-dei" noastre se perindă impresionanta pano- 
ramii a BucureștîuluL Pădurile de schele, asemuind blocurile care-și 
așteaptă, locatarii, marea de verdeață, florile parcurilor, construcțiile 

de beton, intr-un cuvînt semnalmentele de astăzi ale capitalei unui stat ce 
merge cu hotărîre pe calea construirii socialismului.

Misiunea de ghid nu este deloc 
ușoară. Mai ties ciad ri practici pen
tru prima oară. însoțesc un oaspete 
din Cehoslovacia ^ietenă, pe tovară
șul Eduard Pospisil, președintele Fe- 
terației de box din R- Cehoslovacă, 
af’.at i:i trecere prin București, in dru
mul care-l poartă spre Varna unde 
împreună cit soția și fetița își va pe
trece concediat de odihnă.

Eduard Pospisil este uri vechi j>rie- 
ten al sportului. In 1928 și-a început 
activitatea ca boxer și n-a abando
nat-o timp de 15 ani. Tinărul munci
tor din Praga, salariat al unei bru- 
iăr-i,i. a lost un îndrăgostit al sportu- 
lui cu mănuși. 16 ani el a evoluat 
ca amator, nracticind snortni in con
dițiile deosebit de dificile ale Cehă- 
slovaciei burghezo-moșiereșii. De două 
ori. în 19.14 și 1935, Pospisil a deve- 
uiț camriop al, țarii la calcuri a mi-

-Iii timp ce mașina aleargă spre prin- 
'■cipa'.ele baze sportive ale\Bucu re știu- 
lui, Eduard Pospisil ne împărtășea 
din impresiile sale despre spart, des
pre box, despre capitala țării noastre
f>e care o vizitează pentru întiia oară. 

„Ceea ce apreciez cel mai mult la 
un pugilist este... ca,pul. El a fost 
făcut să ...gnidească, nu să primească 
lovituri". Fostul campion al Ceho
slovaciei, avînd la activ 167 de întit- 
niri, tiu se sfie.ște să ne mărturisească:

recent la Plzen in meciul cu R. P. 
săritura în înălțime: 2,09 ni.

cîștigată de Macquet cu 75,59 m, iar 
Bernard a devenit campion la 1500 ni 
cu 3:44,6.

• CAMPIONATELE R.F. GERMA
NE desfășurate la Stuttgart s-au în- 
clieiat duminică, lată cîteva rezul
tate: înălțime — Piill 2,00; greutate 
femei — Werner 14,78 m; 10C și 200 
m — Germar cu 10,5 și 21,5; 110 
tu g. — Lauer 14,0; 400 ni — Kauf
mann 46,9; 400 m. g, — Janz 51,0: 
lungime — Alolzberger 7,64 ni; su
liță — Will 76,56 ni.

T î
Porumbeii, victimele

Pe pr»ligoanele diferitelor țări răsu
nă împușcături pașnice... Zboară, 
zdrobite în cioburi, talerele. Cad ră
puși „cerbii alergători", plumbul lasă 
'fisurile sale fine în .decarii" țintelor. 
Se întrec trăgătorii, oamenii care țac 
dovada celei mai mari stăpîniri, celei 
mai uimitoare precizii. Dirză este în
trecerea în cadrul diferitelor competi
ții, la Jocurile Olimpice, la campio
natele mondiale. Toți trăgătorii, în- 
cepind cu camrxonii lumii și închdnă 
cu începătorii, stimează acest sport 
interesant.

Dar e.cis'ă unele țări în care oa
menii nu sînt mulțumiți să ochească 
țintele de carton. Ei preferă ținte vii. 
Jertfe celor care doresc să-și sa
ture nervii cu spectacole singercase 
cad... pașnicii porumbei. In Franța, 
Italia, Spania, tirul la porumbei a 
devenit „sportul" pre’ernt al burghe
ziei plictisite șl îmbuibate. Amatorii 
de senzații tari, cei care populează 
în general reuniunile de catch și fe
luritele competiții așa-zise sportive 
desfășoară chiar și un „campionat al 
lumii" la care fder zeci. de_ mii de

„Ani cîștigat în viața mea foarte 
multe meciuri: am fost de 11 ori în 
echipa reprezentat.vă a țarii, dar cel 
mai mult am învățat din.-. îufrîugeri.

„Despre boxul romtuesc ? N'« voi
face decît să repet ceea ce specialiștii 
au dezbătut de nenumărate ori în 
presă. Boxerii roniînî au adus o con
tribuție importantă la dezvoltarea 
p.igilisnmlui european și mondial. Suc
cesul lor de la Melbourne rămîne 
unic în istoria acestui sport. Linca, 
Negrea, Dobrescu, Dumitrescu... 
Dar, trebuie elemente tinere. O- 
ditiioară am trăit și noi prin 

T-orhia, Zacliara, Majdlocli, Nemec, 
Netoukă, Ivaims ș.a. Anii însn nu 
iartă. Trebuie ridicată o gene.rație tî- 
nără. Și-mi face impresia că boxul 
romîiiesc este preocupat tocmai de a- 
ncastă problemă".

O primă escală la Parcul 23 August- 
Oaspetele nostru este impresionat de 
măreția stadionului care a găzduit 
deschiderea și principalele manifestări 
ale Festivalului din 1953.

„De necrezut. Construcția a durat 
mai puțin de un an ? Așa ceva este 
posibil doar într-o țară care constru
iește socialismul".

...Stadionul Dinamo. Eduard Pospi- 
cil nu-și poate reține exclamațiile de 
admirație. Cine ar bănui că pe aceste 
locuri era cu ani in urmă un maidan.

Șoseaua. Miile de tufișuri de 
roze nu mai sînt din păcate în floare. 
Dar verdeața care inundă locurile, săl
ciile care-și profilează siluetele gin
gașe în apa lacului, răcoarea apei 
creează un cadru de neuitat. Oaspetele

La lupte liLere juniori

R. P» Romînă R. P. Bulgaria 7=9

GALAȚI 26 (prin telefon). Sîmbătă 
seara a avut loc pe arena C.S.A4. din 
localitate întîlnirea internațională de 
lupte libere juniori între reprezentati
vele R.P. Romîne și R.P. Bulgaria. Cei 
peste 1.000 de spectatori au asistat la 
o întrecere viu disputată la care lipsa 
de tehnică a fost de multe ori supli
nită prin combativitate și elan. Debu
tul juniorilor noștri' s-a soldat cu o 
înfriiigere în fața luptătorilor bulgari 
care s-ati prezentat mai bine pregătiți, 
mai ales la categoriile mari.

Dăm mai jos rezultatele întilnirilor 
pe categorii :

52 kg: Vasile Ion (R.P.R.) învinge 
la tuș în minutul 11 pe Alehmed Ah- 
medov (R.P.B.).

57 kg: Ștefan Isfache (R.P.R.) și 
Aîetzov Kiril (R.P.B.) fac îneci nul.

62 kg: Alexandru Radu (R.P.R.) este 

n t e vi i__
cruzimii si barbariei unor pretinși... sportivi
păsări nevinovate. Astfel, la recenta 
.întrecere" desfășurată la San Remo 
au fost uciși 11.(M de porumbei. Dar, 
pe domnii cu simțurile atrofiate ou i 
satisface zborul na'ural al porumbelu
lui sănătos. Ei doresc altceva Ei 
smulg coada păsării, pun sare pe rană

.și aruncă porumbelul în aer Atunci, 
pasărea chinu'tă de durere, alege tra
iectorii neobișnuite, comp’icinj „sar
cina" țintașulai.

Nouă ne sînt străine fățărnici le 
„prietenilor" pis'cilor vagaboande și 
a dinilor fără stăpini. Cind știința, 
sau orice alt domeniu al activității 
omenești, o cere nu m dăm în lături 
să folosim drept cobai, iepuri și clini. 
Tocmai lor, colaboratorilor anonimi ai 
științei, primilor călători cosmici le-a 
fost ridicată o statuie la Leningrad. 
Recunoștință... Dar. distrugerea Po
rumbeilor, doar, de dragul ^enzalitior 

nostru fredonează o melodie. Recunoaș
tem curlnd cântecul alît de ponular 
locuitorilor Capitalei „București, Bucu
rești, fără seamăn să crești"- Și in
tr-adevăr, Capitala noastră dragă 
irește ca un voinic. „Clădiri semețe, 
ne d«m binețe Ia orice pas". Se ridică 
mărețele construcții, construcții ale sot 
cialismufui. Blocuri in care se mută 
zi de zi oamenii muncii.

Aleargă „Pobeda"... Stadionul 23 
August, Stadionul Rcpiiblir.ii, Parcul 
Dinamo, complexul Floreasca. stadio
nul Tineretului... Toate aa fost ridi
cate în anii luminoși ai regimului de 
democrație populară. Micuța Nina, fe
tița lui Pospisil, nu-și picate asem de 
admirația. In fața complexului sporti-o 
ai tinerelului rind-uri de copii așteaptă 
să înceapă lecțiile de pregătire. Școala 
de înot șe află in plină activitate ..

„Sînt nespus de fericit să vizitez 
Romînia în preajma măreței sărbători 
a poporului frate romîn, cea de a XV-a 
aniversare a zilei de 23 August. 
Cele cîteva ore petrecute. în can't.-da 
dv. — deși foarte puține — au fost 
suficiente ca să-mi dau seama de uri
așul efort constructiv depus de acest 
țmpoi. vrednic și talentat".

Mașina stopează în fața Meiului 
Ambasador. Peste cîteva ore oasnetrie 
nostru împreună cu familia tși va 
continua călătoria spre Varna, sure 
însoritul „Nisip de aur" de pe litora
lul Mării Negre. Stringeri de mi tă, 
urări de drum bun... Și promisiunea 
că la întoarcere președintele Federa
ției de box a R. Cehoslovace, arbitrul 
internațional și membru al F.l.B.A. 
își va rezerva mai multe ore pentru a 
cunoaște frumusețile patriei noastre și 
realizările poporului romin, care sub 
tcmducerea partidului pășește ferm pe 
calea construirii socialismului, pe ca
lea bunei stări și a fericirii-

VALERIU CH1OSE

învins la puncte de Cerveukov Stc.ian 
(R.P.B.).

67 kg: Atavridis Haralambie
(R.P.R.) învinge la puncte pe Dimitrov 
Stoicio (R.P.B.).

73 kg: Gheorghiev Iani (R.P.B.) în
vinge la puncte pe Ștefan Tampa 
(R.P.R.).

79 kg: Alexandru Baca (R.P.R.) 
este învins la puncte de Anghelov Ki
ril (R.P.B.).

87 kg: Nicolae Pavel (R P.R.) în
vinge la puncte pe Dragaoov Alexan
der (R.P.B.).

Categoria grea: Ivanov Alexander 
(R.P.B.) învinge Ia puncte pe Vladi
mir Hrelioreț (R.P.R.).

Scor final 9—7 in favoarea luptă
torilor bulgari.

V, PALADESCU 
coresp. regional

tari" reprezintă o barbarie fără sea
măn.

Aces'e păsări se plimbă in liniște 
prin parcurile și piețele multor orașe 
ale lumii. Nu trebuie să. fii un... VI il- 
helm Tell pentru a doborî o oasâre 
care zboară spre om. Cu același suc
ces poți să te intreci trăgind in...- 
găini sau rațe. Revoltător es e loriul 
că „domnii" care ucid porumbeii în
drăznesc să se numească ..snortim”. 
Mai mult decit ații', organizația lor 
este afiliată la Comitetele Olimpice 
naționale respective. Credem că Comi
tetele Olimpice ale Franței, Ilabei, 
Spaniei au acceptat doir diutr-o s m- 
plă neînțelegere să patroneze o orga- 
n'zaț ie atit de barbară Și de sin ge
roasă.

Distrugerea porumbeilor nu est° un 
sport. Cei care-și gîd.lă nervii tor u- 
rînd animale nu au dreptul să se nu
mească oameni și cu alît mai puțin 
sportivi. Barbaria rănîne barharie șl 
nimic altceva...



In ca tirul Fești valului de la Viena

Au început Jocurile sportive prietenești
27 (prin telefon). Dacă ar fi 
seama de programul oficial,

VIENA 
să ținem . _ „
întrecerile sportive din cadrul celui 
de al VH-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților care se desfă
șoară acum în capitala Austriei au 
început astăzi, luni, în primele ore ale 
dimineții. Dar vienezul, obișnuit al 
meciurilor duminicale de pe stadionul 
din Prater, socotește de fapt că pro
gramul sportiv interesant pe care-1 
vor oferi întrecerile propriu-zise a a- 
vut ca avanpremieră demonstrația de 
gimnastică de ansamblu a celor 1.000 
de fete și băieți din Republica Ceho
slovacă. Aceasta a fost executată cu 
prilejul festivității de deschidere a 
Festivalului, la lumina reflectoarelor, 
pe gazonul marelui stadion vienez. 
Urmînd dansatorilor din cele cinci 
continente, care au valsat cu grație 
în admirația vienezilor, frumoasa „Du
năre albastră", gimnaștii au cules ro
pote de aplauze prin executarea unui 
program de înalt nivel artistic, care 
a cerut în același timp măiestrie, 
forță și grație. La sfîrșit, gimnaștii 
și gimnastele au format o imensă 
floare vie. Floarea Festivalului, into- 
nînd împreună cu toți cei prezenți 
Imnul Tineretului. Artificii multico
lore au luminat apoi cerul Vienei, în
cheind spectaculos prima zi de sărbă
toare a tineretului pentru pace și 
prietenie. Acum, orașul muzicii, al 
frumoaselor monumente din secolele 
trecute, freamătă de voioșia miilor de 
tineri care iau parte la multiplele în- 
lîlniri ce figurează în calendarul Fes
tivalului și printre care se află la 
loc de cir .te și cele sportive.

Un scurt bilanț al programului com
petițiilor sportive ne asigură că ală
turi de tinerii veniți din toate colțu
rile globului vom asista la concursuri 
interesante în care tinerețea și dra
gostea de întrecere pașnică vor tri
umfa. Sînt prezenți la startul Jocuri
lor sportive prietenești din cadrul Fes
tivalului reprezentanți a 30 de țări, 
însumînd 120 de echipe, printre care 
18 formații de volei, 16 de fotbal, 14 
•de baschet etc. Interesante se anunță 
.a fi și întrecerile rezervate sporturilor 
individuale. Dintre ele se detașează 
atletismul cu peste 200 de înscriși și 
natația, tinde mai mult de 100 de îno
tători își vor disputa întîietatea. La 
atletism, de pildă, și-au anunțat parti
ciparea o serie de sportivi valoroși 
creditați cu rezultate remarcabile:

Juskoviak (R. P. Polonă) și Plaskov 
(U.R.S.S.) 10,4 sec. și respectiv 10,6 
pe 100 m, Kowalski (R. P. Polonă) 
21 sec. pe 200 m, Vedo'zov (U.R.S.S.) 
15,2 pe 110 m.g.,-Ivanov (R. P. Bul
garia) 7,32 m în lungime, la băieți, 
și Richter (R. P. Polonă) 11,9 pe 100 
m plat, Volkova (U.R.S.S.) 11,0 pe 
80 mg., Denisova (U.R.S.S.) 1,65 la 
înălțime și Grabowski (R. P. Polonă) 
53 m la suliță, la fete. Iată cîteva din 
numele care au stîrnit de pe acum cu
riozitatea iubitorilor atletismului. Me
ciurile turneului de fotbal au și în
ceput să se desfășoare pe diferitele 
stadioane ale Vienei. Pe agendele 
„suporterilor" au apărut primele rezul
tate : R.P.F. Iugoslavia—Austria III 
11—1, Italia—Indonezia 0—0, R. P. 
Ungară—Finlanda 22—1, Liban—Sue
dia 3—0, Irak—Algeria 3—0. Din 
programul competițiilor pe ramuri 
sportive spicuim următoarele date 
mai importante: baschet 27 iulie—2 
august, fotbal 27 iulie—3 august, 
handbal 29 iulie—2 august, atletism 
30—31 iulie, șah 29 iulie—1 august- 
ș. a.

Tinerii reprezentanți ai țării noas
tre evoluează la 3 discipline sportive: 
baschet băieți, volei fete și tenis de 
masă. La baschet băieți concurează 
8 formații, repartizate pe două grupe. 
A : R. P. Chineză, Franța, R. P. Un
gară, Finlanda, B: Argentina, R. P. 
Romînă, R. P. Bulgaria, Italia. Pri
mele două echipe clasate în fiecare 
serie urmează să se califice în 
turneul final. Cele dinții partide care 
au avut loc s-au soldat cu rezulta
tele următoare : Frarița—Finlanda 62- 
53, R. P. Chineză—R P. Ungară 77- 
42, Argentina—R. P. Bulgaria 75-18, 
R. P. Romînă—Italia, la pauză (la 
ora cînd telefonez se desfășoară re
priza a doua) 44—10. In concursul 
feminin de volei sînt două grupe și 
anume A: R.. P. Polonă, R. P. Ro
mînă, Italia, Finlanda, B : R. P. Bul
garia, R. Cehoslovacă, Austria. Marți 
dimineață are loc deschiderea oficială 
la volei, noi urmînd să disputăm pri
mul meci după amiază în compania 
voleibalistelor italience, 
mele două clasate 
turneul final. In 
masă meciurile au 
tăzi după amiază.

In afara acestor 
participă sportivi tineri mai puțin ex
perimentați, în aceste zile vor avea

0—0, R. P.

Din

Și aci pri
se vor califica în 
fine la tenis de 
început și ele as-

întreceri la care

Gh. Viziru învingător în turneul internațional 
de tenis de la Sopot (R. P. Polona)

SOPOT 27 (prin telefon). In loca- 
Uitate au luat sfîrșit întrecerile turneu
lui internațional de tenis la care au

OoPOHtitlb. VIZIRI

cu 6—3, dar Gh. Viziru acționînd apoi 
mai decis și cu mingi variate, a cîști- 

1 gat pe rînd următoarele seturi cu 6—3, 
6—2, 6—4. Victoria obținută de
Gheorghe Viziru a fost mult aplaudată 
de public și ci a produs o frumoasă 
impresie în rîndurile specialiștilor pre
zenți la întîlniri.

In celelalte finale s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : . simplu femei: 
Jendrzejowska (R.P. Polonă) — Sch
midt (R P. Polonă) 6—3, 6—3; dublu 
bărbați: Mei Fu ci, Ciu Cen hua (R.P. 
Chineză) — Panaiotovici, Nikolici 
(R.P:F. Iugoslavia)' 6—4, 6—0, 6—2; 
dublu mixt: Jendrzejowska, Skoneki 
(R.P. Polonă) — Robert, Katona 
(R.P. Polonă, R.P. Ungară) 6—2, 
6—2.

luat parte o seric de jucători cunos- 
cuți din Australia, R.P. Chineză, 
R.P.F. Iugoslavia, R.P. Ungară, R.P.

.' Romînă, R.P. Polonă etc.
La capătul unor iiitî’niri interesante 

și deosebit de disputate, reprezentan
tul nostru Gheorghe Viziru a reușit o 
splendidă victorie, cucerind locul întîi 
în proba de simplu masculin. In semi
finala probei tenismenul roniîn a eli
minat pe tenacele jucător polonez Pia- 
tek în patru seturi: 2—6, 6—1, 7—5, 
8—6 I11 cealaltă semifinală, racheta 
nr. 1 a țării gazde, Skonecki a învins 
pe compatriotul său Wojzorek cu 7—5, 
6—3, 6—2. In finală, campionul nos
tru a primit replica lui Skonecki. Pri
mul set a revenit jucătorului polonez

loc la 
primă

Vineri începe întîlnirea de tenis
R.P. Pomină-—P.P. Chineză

Viena și cîteva competiții de 
mărime la care își vor da-con

cursul, pentru a sublinia și mai mult 
importanța marii sărbători a tinere
tului, sportivi renumiți. Este vorba 
de turneele speciale de fotbal și box 
precum și de întrecerile atletice. Ast
fel, la sfîrșitul lunii vor începe con
cursurile atletice și de box iar la 2 
august se vor desfășura primele 
jocuri din cadrul turneului special de 
fotbal. La box și-au anunțat partici
parea renumiți sportivi sovietici în 
frunte cu campionul european Enghi 
barian, în timp ce la turneul special 
de fotbal vor participa echipele pre- 
fesioniste F. C. Austria, Westham 
United (Anglia), o selecționată a o- 
rașului Bratislava precum și cunos
cuta formație sovietică, campioana 
U.R.S.S., Spartak Moscova.

TUDOR VORNICU

Amînată cu 48 de ore, întîlnirea in
ternațională de tenis d.ntre repre
zentativele R.P. Romîne "și R.P. Chi
neză — programată pentru miercuri 
— va începe vineri după amiază 
de la ora 16 pe terenurile clubului 
Progresul din Capitală. Oaspeții noș
tri, ca și cei cinci jucători romîni 
care au participat la competiția in
ternațională de la Sopot vor sosi în 
București miercuri seara.

Din rîndul tenismenilor chinezi, cel 
mai cunoscut este Alei ru ci, care la 
campionatele internaționale ale R.P. 
Ungare desfășurate acum cîtva timp 
la Budapesta s-a calificat pînă <n 
semifinale, unde a fost învins de 
maghiarul Gulyas (în trei seturi: 
6—4, 8—6, 6—3). Cel de al doilea 
jucător este Crw Cert hua, care la 
Budapesta a fost eliminat în sfertu
rile de finală de Adam cu 3—6, 6—4. 
6—3, 4—6, 6—4. Cei doi jucători 
formează și un cuplu valoros, ei cîș-

tigînd la recentul turneu de la Sopot 
proba de dublu masculin, în fața 
perechii iugoslave Panaiotovici-Niko- 
iici cu 3—0 Al treilea sportiv chinez 
este Dei Iun min ; este posibil însă să 
mai sosească și un al patrulea tenis- 
men din R.P. Chineză.

întrecerea dintre cele două echipe 
se va desfășura după sistemul „Cli
pei Davis“, adică vor avea loc patru 
meciuri de simplu și unul de dublu. 
Pentru aceste jocuri, reprezentativa 
romînă va utiliza formația: Gheor
ghe Vizirii și Ion Țiriac la simplu 
și I. Țiriac — A. Bardan la dublu.

După disputarea acestor partide, 
tenismenii chinezi vor mai susține 
probabil încă două întîlniri la Petro
șani și Iași sau Sibiu. La Petroșani 
se proiectează ca echipa R.P. Chineze 
să joace cu, o combinată de tineret 
alcătuită din C. Năstase și Juhasz 
la simplu și Țiriac-Bardan la dublu.

Duminică are Ioc la Cluj

Campionatul republican 
de pentatlon modern

Concursul de verificare 
a atleților noștri fruntași

Ion. Vesa (C.C.A. II) trece spectaculos peste un obstacol dificil.

Duminică vor începe la Cluj între
cerile din cadrul campionatului repu
blican de pentatlon modern pe anul 
1959. La întreceri și-au anunțat par
ticiparea echipele Casei Centra’e a 
Armatei (cu două formații). Recolta 
București, Progresul București și re
prezentativa reg. Oradea.

Concursul se va desfășura după ur
mătorul program : duminică — proba 
de călărie (pe terenurile Institutului 
Agronomic de la Mănăștur) ; luni — 
proba de spadă (sala Armatei) ; 
marți — proba de pistol viteză (pe 
poligonul din parcul Universității Ba- 
beș-Bolyai) ;
îuot (bazinul din parcul Universității 
Babeș-Bolyai) ; joi — proba de cros 
(la pădurea llcia). In vederea acestei 
importante competiții, vor fi amena
jate trasee noi pentru probele de că
lărie și cros.

(prin te.elon). Etapa 
ciclist al Iugoslaviei 
ruta Nova Gorica-

Turul ciclist al Iugoslaviei
LJUBLJANA. 27 

a IV-a a Turului 
s-a desfășurat 
Ljubljana (192 km).

Clasamentul etapei atatiă astfel: 1. 
Vandervecken (Belgia) 511. 51:58; 2. Ver- 
faijles (Belgia; 5h. 54:28; 3. Valcic (R. 
P.F. Iugoslavia» 5h. 55:29: ...21. Aurel Șe. 
laru 6h. 03:29; 22. Ion Cosma 6h. 03:56; 
„25.
C.

Eugen MihăiU 6h. 
Moiceanu 6h. 1 

th. 14:56. 
individual

.ai. 
șt.

C£:31;
1(1:16; ...36,

Poreceanu 6h. 14:56. In clasamen
tul general individual conduce acum 
belgianul Vandervecken, iar în cei pe 
echipe R.P. Bulgaria. Marți este zi de 
odihnă la Ljubljana.

Ieri dimineață s-a desfășurat pe 
stadionul din Poiana Stalin un con
curs la care au participat și o serie 
dintre atleții noștri fruntași, care se 
pregătesc pentru Jocurile Balcanice de 
la București. Cu tot timpul nefavora
bil și 
atleții 
cîteva

la
Scherer a obținut 13,75 ni. De f 
că la un alt concurs, care a a\._ 

vineri, ea a aruncat 14,05 m.
Zoltan Szabo a trecut 4,25 m la sări
tura cu prăjina și a doborîf de puțin 
la 4,37 m. Constantin Crețu a înre
gistrat 15,91 m la aruncarea greutății. 
Sărind 14,94 m la tfiplustalt, tînărul 
Nicolae Mărășescu și-a stabilit un. nou 
record personal. Săritorii în înălțime 
își mențin forma bună : Xenofonte Bo
boc și Constantin Dumitrescu au tre
cut peste ștacheta înălțată la 1,98 ni. 
Grigore Enache a cîștigat proba de 
200 m cu 22,3 sec. Florentina Stanca 
a terminat pe locul întîi cursa de 
80 mg cu 12,0 sec. Același'rezultat l-a 
înregistrat și pentatlonista Eda Knal. 
Ambele rezultate reprezintă recordu
rile personale ale acestor atlete. 
Ioana Petrescu a acoperit distanța de 
100 m în 12,1 sec. La ciocan, Nicolae 
Rășcănescu a aruncat 59,89 m și în 
afară de concurs 60,90. In proba de 
400 m femei, Marilis Cuțui a obținut 
57,9 sec.

Fără îndoială, rezultatele atleților 
noștri fruntași ar fi fost cu mult mai 
bune, dacă timpul ar fi fost prielnic.

pista desfundată de ploaie, 
noștri fruntași au înregistrat 
performanțe remarcabile. Ast- 
aruncarea greutății femei Eri.

miercuri proba de

DE PESTE HOTARE
• CICLISM. — Cea de-a doua eta- 

a Cursei unionale s-a desfășurat
între orașele Vilnius și Kaunas. Pe 
primul loc s-a clasat Pavel Vostria
kov, care a parcurs 103 km în 2 h 
13:43,0. Vostriakov a trecut în frun
tea clasamentului general individual.

• Sportiva sovietică Galina Ermo- 
laieva a repurtat o -frumoasă victorie 
în campionatele mondiale feminine de 
ciclism pe pistă de la Liege. Peniru 
a doua oară consecutiv, Ermolaieva a 
cîștigat titlul mondial în proba de 
viteză, realizînd pe ultimii 200 m. 
timpul de 13,5. Proba de urmărire 
individuală a revenit ciclistei Burton 
Beryl (Anglia), care a învins-o în 
finală pe- Jacobs Elsy din Luxem
burg, campiona mondială de fond.

• FOTBAL. — In cadrul campiona
tului unional, la Moscova s-a dispu-’ 
tat meciul dintre echipele Dinamo 
Tbilisi și Spartak Moscova. Conduși 
la pauză cu 3—1, dinamoviștii din 
Tbilisi au remontat surprinzător în re-

priza a dotja, obținînd victoria finală 
cu scorul de 5-—4. In clasament con
tinuă să conducă Diriamo Moscova

• NATAȚIE. — Intr-un meci inter
național de nafație disputat la Waal- 
ivijk, echipa selecționată feminină a 
Olandei a învins cu scorul de ll9—89 
echipa Angliei. In cursul întîlnirii au 
fost stabilite mai multe performanțe 
de valoare. In proba de 400 m liber 
înotăfoarea olandeză Corrie Schimmel 
a realizat timpul de 4:57,7 (nou re
cord european). 
(Olanda) a acoperit 
l:ll,6, corectînd cu 
cundă recordul lumii, 
hams (Anglia). Un 
dial a fost stabilit 
brough (Anglia), care a parcurs 200 
m bras în 2:50,3.

• De curînd s-au disputat la Brno 
două meciuri de polo între reprezen
tativele R. Celioslovace și R.S.F.S. 
Ruse. Ambele întîlniri au revenit oas
peților cu scorurile de 6—4 și 4—3. 
Jocurile au fost conduse de arbitrul 
romîn, Henri Iacobini.

Ria van Velzen
100 m spate în 

3 zecimi de se- 
deținut de Grin- 
alt record mon
de Ănita Lons-

Concursul international de talere de la Varșovia
VARȘOVIA 23 (prin telefon). Po

ligonul Pelani din Varșovia găzdu
iește, începînd de marți o importantă 
întîlnire internațională de talere arun
cate din șanț, Ia care participă tră
gători din mai multe țări europene. 
Pînă duminică seara au sosit spor
tivii din R. Cehoslovacă, R.P. Romînă, 
R.D. Germană, R.P. Ungară, R.P. Bul
garia, Austria. Mai erau așteptați să 
sosească trăgătorii sovietici și cei din 
R'.F. Germană.

Echipa noas'tră a făcut pînă în pre
zent două antrenamente de acomodare 
cu poligonul, care prezintă multe in
conveniente (există un singur Stand 
de tragere și multe denivelări de te
ren). Din această cauză rezultatele în 
prima zi de antrenament au fost sub

posibilitățile trăgătorilor. Doar I. Du
mitrescu a realizat cifre mai bune 
(97 t. din 100), iar Gh. Enache și 
Ștefan Popovici au tras sub posibili
tăți. In cea de a doua zi însă, la 
antrenamentul controlat, cifrele reali
zate au fost mai bune.

Ținînd seamă de valoarea partîci- 
panților, lupta pentru primul loc râ- 
mîne deschisă pînă la consumarea ul
timului foc de armă, a'ît la indivi
dual cît și pe echipe. In cele două 
antrenamente s-au impus Smelcinski 
(R.P. Polonă), Szomiâk (R.P. Unga
ră), Nagy (R.P. Ungară), I. Dumi
trescu (R.P. Romînă), Asmus (R.D. 
Germană), Hassen (Afistria) și Ris
curi» (R.P. Polonă).

La invitația secției de atletism a 
clubului austriac W.A.F., un grup de 
atleți romîni va lua parte la un mare 
concurs internațional, care se va des
fășura la Viena în zilele de I și 2 
august. La aceste întreceri țara noas
tră va fi reprezentată de: Iolanda 
Balaș, Maria Diți, Alexandru Bizim 
și Traian Sudrigean.

De asemenea, Box Club Austria din

Viena a invitat federația noastră de 
specialitate să trimită cîțiva boxeri, 
care să participe la un turneu euro
pean de box amator, programat pen
tru zilele de 30 și 31 iulie. 1 F.R.B. 
a desemnat pe : Mihai Nicolau, los’rf 
Mihalic și Nicolae Puiu, însoțiți de 
antrenorul ion Popa.

Sportivii romîni părăsesc Capitala 
în cursul dimineții de azi, sub con
ducerea tov. I. Nițulescu.
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