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In cei 15 ani care au trecut
de la istoricul act al Eliberării

Educația fizică școlară 
a înregistrat frumoase succese

Educația fizică practicată în școlile de toate gradele constituie una 
din verigile de bază ale mișcării noastre de cultură fizică și sport. Din 
rolul de „cenușăreasă" între-ob iectele de învățămînt, educația fizică 
școlară a ajuns în regimul nostru de democrație populară, o preocupare 
de prim ordin, unul din'mijloaoele de;, întărire a sănătății, de dezvoltare 
armonioasă și de educare a. tineretului studios în spiritul moralei -* 
muniste.

co-

Trăiască prietenia și colaborarea între toate 9; 
popoarele pentru triumful politicii de coexisten- « 
jă pașnică între state, fără deosebire de sistem S 
social, pentru înlăturarea războiului din viața $ 
internațională !

Trăiască, pacea în întreaga lume! $
(Din „Chemările C.C. al P.M.R. cu prilejul celei de a XV-a ani- « 

versări a eliberării patriei de sub jugul fascist") 9)

★ 8 pag'ni 25 bani

Sportivii din țara noastră obțin noi succese în muncă

In cei 15 ani care au trecut de la 
istoricul act al Eliberării, educația fi
zică școlară a parcurs un drum lung, 
marcat de o orientare cu totul nouă, 
3' o considerabilă dezvoltare a con

tului ei, avînd 
gatirea multilaterală 
școli.

Dar, ar 
nutul cu 
care-l are 
Iară, dacă n-am face 
cu felul în care era ea _ 
înainte de 23 August 1944.

In Romînia, sub regimul burghezo- 
moșieresc se practica sistemul de gim
nastică suedeză, un sistem arid, sta
tic, cu mișcări analitice formale, cu 
eforturi fiziologice reduse și mai ales 
cu un pronunțat caracter reacționar. 
Este semnificativ să arătăm, în ace
lași timp, că numărul orelor de edu
cație fizică prevăzute în planurile 
învățămînt era extrem de redus 
unele școli, iar la altele — cum 
fi cele profesionale și de meserii 
lipsea cu desăvîrșire. Nu existau 
ompetiții sportive organizate pe plan 

trai. Preocuparea pentru activitatea 
ja-școtară era inexistentă, activi- 

atea fiind canalizată către diverse 
irganizații para-militare, fasciste. Nu 
xista nici un fel de grijă pentru îti 
estrarea școlilor cu material și ech:’ 
lament sportiv, ca să nu mai vorbim 
aspre felul în care erau întreținute 
juținele săli și terenuri de sport, 
au de faptul că în unele regiuni nici 
u se pomenea de așa ceva.

In noile condiții create de regimul 
emocrat-popular. Reforma învățămîn- 
ultti din 1948, ca și experiența valo- 
oasă acumulată prin folosirea meto- 
elor pedagogice sovietice, au contri
buit la lichidarea acestor stări de tu
ruri.
Pentru a remedia lipsa acută de 

adre calificate în domeniul educa- 
iei fizice școlare — problemă de 
nare importanță la vremea respec- 
ivă — în anii de după Eliberare-

drept scop pre- 
a tineretului din

de înțeles conți- 
revolufionar pe

fi greu 
adevărat 
astăzi educația fizică șco- 

o comparație 
organizată

de 
la 
ar

știrile zilei
• IN PRIMUL TUR ai „Cupei cam- 

ionilor europeni la fotbal" echipa 
D.N.A. Sofia va juca cu campioana 
paniei, F. C. Barcelona. Primul 
teci se va disputa la 16 septem- 
rie la Sofia, cel de al doilea o 
Sptămînă mai tîrziu la Barcelona.

teh-
pe-

înfiinfate școlile medii 
cultură fizică și școlile 
de educație fizică, iar Insti- 
Cultură Fizică (reorganizat 
și-a mărit simțitor capaci-

au fost 
nice de 
dagogice 
tutui de 
în 1949) , 
tatea, îmbunătățindu-se în același timp 
calitativ pregătirea viitoarelor cadre 
didactice. S-a ajuns astfel ca, în 
acești 15 ani, numărul cadrelor care 
activează în sectorul educației fizice 
să crească față de perioada i924-1944, 
cu peste 500 la sută!

Dacă pînă în 1944 nu putem vorbi 
de existența unor baze sportive șco
lare care să facă față nevoilor im
puse de desfășurarea orelor de e- 
ducație fizică, în schimb, astăzi, nu
mărul acestor baze sportive a cres
cut considerabil, ajungîndu-se ca a- 
proape toate școlile de 
dispună de săli și 
zătoare. Ceva mai 
complexe sportive 
ultimele cerințe ale 
Stadionul Tineretului, baza sportivă 
a școlii medii nr. 7 „I. L. Caragiale", 
bazele nautice de la Herăstrău și 
Snagov, complexul sportiv de la To- 
plița, bazele sportive școlare de la 
Orașul Stalin, Timișoara etic, sînt 

la dispoziția

Printre sportivii de

Pe tpvarașul Vasile Dumitres
cu , l-.am cunoscut de fapt cu multe 
zile înainte de a-i strîngc niîna 

în atelierul de marocfîinărie al fabri
cii de mase plastice „București"... 
l-am întilnit numele, mai întîi, în ru
bricile de sport ale ziarelor, la sfîrși
tul cronicilor de fotbal, acolo unde 
esle amintită calitatea arbitrajelor. In 
cazul lui aproape întotdeauna cu ca
lificative de „competent", „corect", 
„autoritar’’... I-ain zărit deunăzi chi
pul pe panoul de onoare din curtea 
fabricii. Sub fotografie stătea scris: 
„Un bun organizator al atelierului pe 
care-l conduce”. Și am mai aflat des

sportivilor din fa- 
prunii inovatori!.-. 

Colectivul atelierelor de marochină- 
rie din care face parte s-a situat 
totdeauna printre secțiile fruntașe... 
Mergeți să vedeți noile modele de 
articole de larg consum pe care ie rea
lizează în cinstea recentei II of ari ri a 
Partidului" ...

pre el din spusele 
brică: „Este printre

11 ani să 
terenuri corespun- 
rnult, o serie de 
amenajate după 
tehnicii, cum sînt

puse în exclusivitate 
tineretului studios.

Activitatea sportivă 
ajuns să fie și ea în

extrașcolară a 
deplină arme

Toi mai multe economii
„Măsurile cuprinse în recenta Hotă- 

rîre a plenarei C.C. al P.M.R. o- 
glindesc grija permanentă pe care o 
jpoartă partidul nostru drag ridicării 
continue a nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

Prin aplicarea prevederilor Hotărî- 
rii, salariul meu tarifar va crește cu 
aproape 200 lei. Dacă adaug la aceas
ta, scăderea impozitului pe salariu și 
reducerea de prețuri, se vede limpede 
cît voi cîștiga eu și familia mea.

Darul minunat al partidului repre
zintă un puternic imbold în muncă, 
o adevărată chemare spre obținerea 
de noi succese în producție. Concret, 
împreună cu tovarășii mei de muncă 
din sectorul 3, am hotărît ca în cin
stea importantului document de par
tid să realizăm pînă la sfîrșitul anului 
economii în valoare de 84.000 lei, cu 
14.000 lei mai mult decît era prevă
zut inițial. De asemenea, ne vom stră
dui să îndeplinim planul de producție 
pe luna în curs, cu 
de

Atelierul de marochinărie —- o 
adevărată simfonie de culori vii: 
materiale plastice de toate nuan

țele, pentru satisfacerea tuturor gus
turilor, de la roșul aprins de culoarea 
bujorilor proaspeți Ia albastrul azuru
lui, de la galbenul boabelor coapte 
de porumb la albul imaculat. Cu multă 
pricepere, lucrătoarele dădeau viață 
alîtor și atitor produse de larg con
sum: coșulețe pentru gospodine, plase, 
portmonee, mape, portțigarete, piepteni

plastice „București46
etc. etc. La început n-a fost așa. Se 
scoteau doar două trei sortimente și 
acelea departe de calitatea celor ce 
se execută azi. Obiectele aveau o anu
mită rigiditate, modelele nu răspun
deau tuturor cerințelor. Dar, călăuzițî 
de același gînd, de 
te pentru locul tor 
dorința de a da 
bune, muncitorii și 
cii în frunte cu comuniștii nu s-au des
curajat. Săptămîni de-a rîndtil s-au 
străduit să aducă noi îmbunătățiri ca
lității produselor, au mărit de la lună 
la lună numărul sortimentelor. Așa 
s-au ivit inovatorii. Printre ei și co
munistul Vasi/e Dumitrescu, auto
rul primului model de poșetă din mate-

<
TIBERIU STAMA

R. TEODOR

dragostea fierbinj 
de muncă, și de 
produse cît mai 
tehnicienii fabri-

(Continuare tn pag. a 3-a)

termen".
două zile înainte

Vom da 5 balanțe peste plan
Hotărîrea plenarei C.C. al P.M.R. 

din 13—14 iulie, cu privire la mărirea 
salariilor, reducerea impozitului pe sa
larii, mărirea pensiilor șt scăderea 
prețului la o serie de produse indus
triale și alimentare mi-a prilejuit o 
nespusă bucurie : salariul meu va creș
te eu peste 150 lei.

Mulțumirea mea pentru grija pă
rintească pe care partidul o are față 
de oamenii muncii din țara noastră, 
în direcția creșterii continue a nive
lului lor de trai, mi-o voi manifesta 
printr-o activitate profesională și mai 
entuziastă, prin realizări și mai im
portante în producție..^ Astfel, în cin-

stea Hptărîrii și a celei de a 15-a. 
aniversări a eliberării patriei de sub 
jugul fascist, voi da împreună cu bri
gada de balanfe din care fac parte, 
un număr de 5 balanțe complecte, rea
lizate peste plan numai din materiala 
economisite. In același timp, îmi voi 
înzeci eforturile pentru a mări pro
ductivitatea muncii și a contribui la 
scăderea prețului de cost al produse
lor.

GHEORGHE CHIRAN
ajustor la uzinele „21 Decembrie* 

jucător de volei în echipa 
Metalul Obor

• PARAȘUTiSTELE CHINEZE Hu 
ien-ha, Li Su-hui și Lie Hue-cen 
u stabilit un nou record mondial 
i săritura în grup de la înălțimea^ 
e 1000 m cu aterizare la punct fix.Ț 
le au obținut rezuitatul de 2,21 m 
nedia distanței de punctul fix) față 
e 8,77 m cît eia pînă acum recor- 
ul lumii.

• ATLETUL AMERICAN Parry O’ 
rien a reușit o performanță de 
7,30 m întrecînd cu 5 cm. propriul 
fu record mondial la aruncarea 
reutății.

a avut satisfacția 
astfel ultima etapă

pentru
în fotografia

pe stadionul 
a „Cursei

do a intra 
a celei de-a

2. Spectatorii 
reprezentanți ai tenisului din 
și Ciu Cen-hua.

3. Simion Ariton (C.C.A.) 
,,23 August" și de a cîștiga

primul 
Xll-a ediții

prima oarâ 
noastră

pe valoroșii 
pe Mei Fu-ci

S. BARANY
Director-adjunct în Direcția educației 

tineretului școlar din M.l.C.
CLENCIU
uzinele „Vasile - 
rugbi în echipa;

ALEXANDRU 
lăcătuș montor la 
R-oaită", jucătoi de 

de categorie B „Sirena

bucureșteni au putut urmări
R.P. Chineză, lată-i

(Continuare în pag. a 6-a)

Blf

1. Duminică, în așteptarea parti dei R.P.R.-U.R.S.S. zecilor de mii de 
spectatori din tribunele stadionului „23 August” li s-au oferit două spectacole 

fotbalistice care le-au făcut o mane plăcere. Au jucat patru echipe de copii; 
Intîi selecționatele orașelor Giurgiu și Urzi câni (5—2) apoi „piticit" cluburilor 
bucureștene Din-mo și Recolta (7—1). Jocul micilor fotbaliști — printre oare 
o serie de adevărate „speranțe" — a constituit deliciul spectatorilor.

In fotografie: o fază din partida Dlnamo Recolta.

■ '■ / ■ '■



Clubul sportiv muncitoresc Baia Mare

1 In toamna anului 1958 
activiști sportivi și de

pe
un grup dc 
pasionați ai 

sportului din centrul minier Baia 
(Mare, sprijiniți de organele de par
tid, au pus bazele comisiei de iniția
tivă menită să pregătească înființarea 
primului club sportiv muncitoresc din 
regiune, în lumina sarcinilor trasate 
de Hotărîrea din 2 iulie 1957.

...1 februarie 1959! O dată pe care 
sportivii din Baia Mare o țin bine 
minte. Atunci a fost constituit Clubul 
sportiv muncitoresc Baia Marc, ale- 
gîndu-se totodată conducerea clubului. 
Apoi, s-a trecut la muncă.★

Intr-un timp relativ scurt au fost 
organizate secțiile clubului alegîndu-se 
In fruntea fiecăreia activiști sportivi 
și sportivi cu experiență ca ing. Dio- 
nisie Toth, responsabilul secției de 
atletism, prof. Mihai Petrovai, la bas
chet, dr. Alois Nemecz la lupte, Va
lentin Bota la volei, Alexandru Leș 
la fotbal, Ioan Hosszu la popice, Etne
ric Szeleczki la box, Andrei Kovaci 
la schi etc. C.S.M. Baia Mare reu
nește sportivi fruntași din toate în
treprinderile miniere, 
instituții precum și 
mercia.1 de stat din 
prezent și un număr 
susținători, oare în 
al acestui an au achitat cotizațiile în 
proporție de 100%, ceea ce însumează 
125.060 lei. Clubul sportiv muncitoresc 
Baia Mare este sprijinit în activitatea 
sa de majoritatea întreprinderilor și 
instituțiilor din oraș, 
aportul la dezvoltarea

metalurgice, din 
din sectorul co- 
oraș, avînd în 

de 3.384 membri 
primul semestru

care își dan 
permanentă a

spec-
îiuiintea

8.000 de
Echipele de fotbal C.S.M. 

ciului disputat pe stadionul

clubului. Aderarea majorității 
țiilor sportive la C.S.M. Baia 
dus la alcătuirea unei unități puter
nice, condusă de activiști sportivi pri- 
cepuți, dornici de a-și pune în valoa
re toate cunoștințele în folosul clu
bului. Consiliul de conducere al C.S.M. 
Baia Mare contează mult pe experien
ța și dragostea de muncă a tov. Va- 
sile Șuta, președintele Sfatului Popu
lar orășenesc, care, în calitatea sa 
de președinte al clubului, depune toa
te străduințele pentru dezvoltarea lui, 
■Iosif Rona, secretarul clubului, ing. 
Gheza Kishegyi, ing. Petre Vlad, vice
președinți, Ioan Boitor, Etneric Sze-

Competiții sportive de mase
în cinstea zilei

Filele din calendar se desprind una 
cîte una și cu Jiccare zi ce trece, 
întregul nostru popor întîmpină cu 
tot mai mult entuziasm cea de a 
XV-a aniversare a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist.

★

Ca peste tot în patria noastră, ti
neretul sportiv din raionul și orașul 
Caracal întîmpină cea de a XV-a ani
versare a eliberării patriei noastre, 
participînd la numeroase competiții 
sportive de fotbal, volei, tir, tenis dc 
masă și natație, organizate de con
siliul raional U.C.F.S. și comisiile ra
ionale pe ramuri de sport. Astfel, co
misia raională de fotbal organizează 
„Cupa Eliberării" cu participarea unui 
număr de 12 echipe din orașul și co
munele raionului Caracal. Comisiile 
raionale de volei, tir, tenis de masă 
și natație organizează și ele „Cupa E- 
liberării", la care vor participa cele 
mai' bune echipe și cei mai buni spor
tivi din orașul Cararal. In afară de 
aceste competiții, îțiortivii orașului 
nostru vor participa cu reprezentati
vele de fotbal, volei, handbal, atletism

drumul afirmării
1-cczki, loan Ghișa, loan Retezar, ing. 
Tibcriu David, Alexandru Leș, Ludo
vic Steinfeld, loan Mădăraș și Gheza 
Fried, membri.

Activitatea sportivă se desfășoară 
pe. următoarele baze: stadioanele „23 
August" și „Chimistul", terenurile de 
tenis de cîrnp, sala de gimnastică, 
noua sală de sporturi, noul bazin de 
înot, sală și terenurile de volei și 
baschet din strada Crișan, popicăria 
„Chimistul" ș.a.m.d.

Dintre numeroasele secții care duc 
o rodnică activitate, amintim în pri
mul rînd, secția de lupte, a cărei e- 
chipă de seniori participă în campio
natul categoriei A. In această secție 
activează o serie de valoroși luptători 
printre care Anton Salca, Cornelii: Ar- 
deleanu, Ludovic Major, Vasile Papp 
ca și sportivii fruntași Gavril Dohi, 
Dumitru Pricop și Alecu Bălan.

Secția de fotbal, mai precis echipa 
de fotbal C.S.M., s-a comportat fru
mos și faptul că a ajuns în finala Cu
pei R.P.R. vorbește de la sine despre 
valoarea, echipei. Dintre componenții 
formației amintim pe Mircea Sas, Va
sile Gergely, Grațian Cipșa, Ștefan 
Incze^ Solomon Vlad, elemente talen
tate și cu mari perspective.

Din echipa feminină de baschet care 
a cîștigat recent campionatul regio
nal, remarcăm în mod deosebit pe Cla
ra Winter și lldiko Jakab, iar dintre 
cei 60 de tineri atleți antrenați de 
maestrul 'sportului Ferdinand Mosco
vici. cele mai bune rezultate le-au ob
ținut nînă 
masculină

acum frații Hahn. Echipa 
de volei antrenată de Pe-

Baia Mare și S.R.V.O. I.wow 
„23 August", în fața a peste 

taiori.
asocia-
Mare a

succes primtiltre Borz a trecut cu 
obstacol spre categoria B, cucerind 
turneul de calificare desfășurat la 
Suceava. Echipa cuprinde elemente 
de valoare, printre care Agîrbiceanu, 
Tigu, Sziakcs. Din celelalte secții mai 
pot fi evidențiați Alexandru Konerth 
(handbal), loan llosszu (popice) și 
Gh. Stoica (tir).

In cinstea zilei de 23 August con
ducerea clubului și-a luat angajamen
tul de a obține noi succese. Va crește 
considerabil numărul membrilor sus
ținători, se vor organiza numeroase 
competiții sportive, vor fi întărite sec
țiile pe ramură de sport.

de 23 August
și tenis de masă la „Cupa Eliberării" 
organizată de consiliul regional UCFS 
Craiova. Tot în cinstea zilei de 23 
August comisia raională de educație 
și propagandă, în colaborare cu casa 
raională de cultură, organizează un 
simposion cu tema : „15 ani de sport 
în patria noastră".

G. DONCIU și T. DANA, coresp.
In cadrul nenumăratelor com

petiții sportive ce se organizează 
în orașul și raionul Sighișoara, sute 
și sute de sportivi se întrec salutînd 
cu bucurie măreața sărbătoare. Spor
tivii asociației Voința s-au deplasat 
duminică în comuna Gogan, întreeîn- 
du-se 911 tinerii din comună la volei 
și fotbal. Cu ocazia acestor întîlniri 
în comuna Gogan a luat ființă în 
aceeași zi o nouă asociație sportivă: Re
colta Gogan. S-a înscris pe loc 
un număr de 31 tineri țărani înto
vărășiți.

In cadrul asociației Locomo
tiva Sighișoara a fost organizat un 
campionat de casă între unitățile com
plexului C.F.R., la fotbal, șah, volei, 
tenis de. masă și tir. întrecerile au 
stîrnit un . viu interes în rîndurile 
muncitorilor, tehnicienilor și ingineri
lor din complexul C.F.R. Sighișoara.

>. TURJAN, corespondent

Gavrilă Dohi deTlnării muncitor 
la combinatul metalurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" este unul din cei mai buni 
luptători de la C.S.M. Baia Mare. De 
curîud el a făcut parte din repre
zentativa de juniori a R. P. Romine, 
care a iniîlnit selecționata R. P. Bul
garia.

Constituit pe baze sănătoase, avînd 
sprijinul larg al iubitorilor sportului 
din oraș, C.S.M. Baia Mare a pășit 
hotărît pe drumul afirmării și sîntem 
convinși că în scurtă vreme sportivii 
clubului vor cuceri victorii de pres
tigiu.

VAS1LE SĂSÂRANU—coresp. rcg. 
(AAatcrial trimis în cadrul concursului 
„Pentru cea mai bună corespondeță").

Se extinde gimnastica în producție 
în regiunea București

mai eficace mij- 
sănătății maselor

Unul dintre cele 
loace de întărire a 
de oameni ai muncii este și gimnas
tica în producție.

In dorința ca această formă supe
rioară de educație fizică să fie cit 
mai mult extinsă, consiliul regional 
U.C.F.S. București, cu sprijinul consi
liului sindical regional București, a 
luat frumoasa inițiativă de a asigura 
mijloacele prim care gimnastica în pro
ducție să poată fi și mai larg răs- 
pîndită în regiune. Astfel, au' fost a- 
Iocate fonduri pentru salarizarea â 5 
metodiști care să se ocupe de această 
problemă, fapt care a permis ca, în 
scurtă vreme, ea să fie introdusă în 
7 întreprinderi, unde peste 1.50(7 de 
muncitori și muncitoare practică azi, 
în mod organizat, gimnastica în pro
ducție.

Datorită acestei acțiuni, la Șan
tierele Navale Giurgiu gimnastica în

Halterofilii craicvenî întîmpină 
ziua de 23 August cu noi succese

Tinerii din cadrul secției de haltere 
a clubului sportiv Jiul-Craiova, în 
dorința de a întîmpină cu noi succese 
ziua de 23 August, au organizat o 
seric de tentative de record. Rezulta
tele obținute la unele categorii au în
semnat noi recorduri regionale.

Dintre ele se desprinde frumoasa 
performanță a juniorului Menis Do- 
mcnic la categoria semigrea, care 
întreeîndu-și propriul record a rea
lizat 275 kg (vechiul record 257 kg). 
De asemenea Marian Cornac a obți
nut un noi^ record regional la cate
goria semiușoară 75 kg. (Vechiul re
cord 72,500 kg). Tot el a întrecut și 
recordul deținut de Marcel Antonescu 
(Știința) ia stilul aruncat — reali- 
zînd 85 kg.

Un record regional a obținut și 
loan l ecioru, la categoria ușoară 245 
kg (împins 75 kg, smuls 75 kg și 
aruncat 95 kg).

Romică Schultz

Un club modern Ia Odorhei

De curînd, la Odorhei, în incinta 
Casei de cultură, a fost dat în folo
sință un club pentru oamenii muncii 
din oraș. Utilat cu mese de te
nis, cu jocuri de șah și
altele, acest club satisface exigențele 
celor carc-1 vizitează. Iluminația este 
csigurată prin tuburi fluorescente.

Bariha Balasz și Bartha loan

Spartachiada de vară 
ia Bocșa Romînă

Stadionul din Bocșa Romină, cu 
gazonu-i verde tuns proaspăt, cu pis
ta de atletism, terenul de volei și 
gropile pentru sărituri puse la punct, 
era împodobit cu frumoase drapele 
care fîlfîiau ușor. în adierea vîntului. 
A.vea oaspeți în dimineața aceea: pe 
numeroșii participant la Spartachiada 
de vară a tineretului. Pe lîngă ei ău 
mai venit însă foarte mulți specta
tori, dornici să urmărească evoluția 
tinerilor sportivi.

După, deschiderea festivă, tinerii 
concurenți s-au îndreptat către locu
rile tie întreceri. Totul trebuia făcut 
rapid și organizat, deoarece probele 
erau multe, iar echipele și mai multe.

In această zi, cei mai solicitați nu 
au fost nici atleții, nici voleibaliștii, 
nici fotbaliștii și nici handbaliștii, 

ci spectatorii. Anunțați de cu seară 
prin stația de radioamplificare, ei au 
venit la stadion ca la orice meci de 
fotbal sau handbal. Azi se juca însă 
și fotbal și handbal și volei și se 
mai disputau și probe de atletism. 
Fotbalul le era bine cunoscut, dar și 
handbalul era interesant. La volei, 
echipa muncitorilor din uzină cîștiga 
set după set, făcînd pași siguri către 
finală. Pe pista de atletism se dis
putau curse interesante. La groapa 
de nisip, săritorii în lungime execu
tau sărituri tot mai lungi și mai fru
moase. Apoi, stația de radioamplifi
care a început să anunțe întrecerile 
de trîrită, ciclism șr înot.

Și astfel, muncitorii uzinelor de 
construcții metalice și unelte agricole 
au asistat la o adevărată sărbătoare 
sportivă. Pe lîngă probele din cadrul 
Spartachiadei ei au mai urmărit fru
moasa evoluție a sportivilor de la 
C.S.M. Reșița, care au făcut demon- 

producție a început să fie practicată 
la secțiile strungărie, turnătorie, su
dură și timplărie. De asemenea, la 
întreprinderea „Steagul roșu" din 
Giurgiu peste 200 de țesătoare exe
cută zilnic un program de gimnastică 
în producție. Un frumos succes a în
registrat această acțiune și la Șan
tierele Navale Oltenița, unde peste 
130 de muncitori și 140 cîe funcționari 
din aparatul administrativ execută cu 
regularitate programul de gimnastică 
în producție.

Mergînd perseverent pe acest drum, 
consiliul regional U.C.F.S. București 
și-a propus ca pînă la sfîrșitul a- 
cestui an numărul oamenilor muncii 
din regiunea București care practică 
în mod organizat gimnastica în pro
ducție să crească la 3.000.

STAN CRI STEA,
corespondent 

ORESPONDENTULUI
Cor. urs regional dc tir

In cinstea zilei de 23 August, Co
misia regională dc tir București a 
organizat pe poligonul Dinamo un 
concurs iegional dc tir. C11 acest pri
lej s-a putut constata buna pregătire 
a concurenților din raioanele Alexan
dria și orașul Giurgiu, care au ocu
pat majoritatea locurilor fruntașe. 
Sportivul Dumitru Șoricel (orașul 
Giurgiu) a stabilit un nou record re
gional. la proba de armă sport 3x20, 
cu 531 puncte. La întreceri ati parti
cipat 61 de sportivi reprczentînd ra
ioanele Alexandria, Oltenița, Giurgiu 
oraș, Turnu Măgurele, Brănești, Titu, 
Călărași, Snagov, Roșiori de Vede și 
Lehliu.

Stan Cristea

Concurs dc popice la Babadag

In întâmpinarea marii sărbători a 
Eliberării, lia Babadag s-a organizat 
un concurs orășenesc de popice, la 
care au participat 6 echipe. Con
cursul a fost cîștigat de echipa coo
perației. Demn dc remarcat este fap
tul că acesta este primul concurs dc 
popice organizat în localitate și că la 
cil au participat numeroase fete.

Nicolae Fucigiu

„Col mai bun sportiv din zece"

In raionul Reșița există o vie pre
ocupare pentru organizarea și popu
larizarea concursurilor do casă si cu
cerirea insignei „Cel -mai bun sportiv

strații la lupte libere și clasice, hal-', 
tere, atletism și gimnastică. Pârtiei-: 
panții la Spartachiada au avut multe 
de învățat din evoluția sportivilor re-i 
șițeni. Au urmat jocuri distractive 
(fuga în sac) și demonstrația echipei 
de box Metalul Bocșa Romînă. Cînd' 
s-a înserat, pe stadion s-au aprins 
sute de becuri multicolore precum și. 
reflectoarele.

Din sutele de concurenți care evo
luaseră pe stadion în cursul zilei s-an 
evidențiat mulți. Să amintim totuși 
cîțiva. La probele individuale s-a 
remarcat eleva Gysela Munteanu (14 
ani) din Văliug, cîștigătoarea probe
lor de 80 m și 500 m plat. De ase-: 
menea, vom sublinia comportarea e-, 
levilor Teresia Feher și Virgil Con-' 
sta.ntinescu de la Școala medic din 
Bocșa Romînă, care au ocupat locul 
întîi la cite două probe. Teresia la 
aruncarea greutății și săritura în 
lungime, iar Virgil la aruncarea greu
tății și 100 m plat. Muacitorul Moise 
Golea din Văliug s-a clasat pe primul 
loc la aruncarea greutății și la trîntă, 
categoria peste 84 kg.

SEBASTIAN STOIA 
corespondent

primit în cadrul concursu-: 
cea mai bună corespon-

(Material 
lui „Pentru 
dență").

Rezuitate din cadrul etapei 
regionale a Spartachiadei

Peste 200 
la întrecerile 
t.ism desfășurate pe stadionul 
Brăila, î ' '
celei dc a. lV-a Spartachiadc dc v 
a tineretului. Primele locuri, care 
calificarea în finala competiției, au 
fost ocupate de următorii: CICLISM: 
biciclete oraș fete: Maria Ștefănescu 
(raionul Lieșți), băieți: 1. Alirodene 
(Focșani), biciclete semi-curs?, fete: 
Dumitra Filip (raionul Filimon Sîr- 
bu), băieți: Gh. lorga (Brăila); 
GINA: 1. raionul Liești; ATLETISM, 
JUNIOARE: 80 m plat: Eugenia 6®- 
cioală (Brăila), înălțime: Ion Viorica 
(Brăila), lungime: Ion Viorica (Brăi
la), 500 m plat: 
(Focșan i), greuta te: 
(Focșani); JUNIORI: 
C. Ciobanii (Panciu), 
L. Pompiiiu (Brăila), 
Banamaciuc (Bcrești), lungime: 
Uastardis (Brăila), înălțime: 
gulesou (Brăila); SENIOARE 
plat: Ionica Lascu (Brăila) 
Adriana Iepure (Focsani.) ; I 
Ionica Lascu (Brăila), 
Ioana Mihăilescu (Focșani), greutate: 
Elena Bălănică (Vrancea); SENIORI: 
100 in plat: Al. Tudorașcu (Brăila' 
1.000 m plat: M. Pitic (Brăila), înă 
țime: S. Trifan (Brăila), lungime: 
F. Vasiliu (Brăila), greutate: C, Con
stantin (Brăila).

dc sportivi au luat parte 
de ciclism, oină și atle- 

,.. ----------1 din
în cadrul etape: regionale a.

MironescuTița
Maria Cherestes

■ 10(S in plat: 
1000 m plat: 
greutate: N. 

C.
I. Nc- 
100m 

înălțime: 
5lU m pi'it : 

lungime:

N. COSTIN
V. ȘTEFANESCU 

corespondenți

din zece". La Minerul Doman, de 
pildă, peste 250 de sportivi au trecut 
normele prevăzute de regulament, iar 
31 au și devenit purtători ai insignei. 
Și la „Cuptorul Secul" un nu-măr de 
76 de membri ai asociației sportive 
„Muncitorul" au devenit purtători ai 
insignei „Cel mai bun sportiv din 
zece". Printre aceștia se allă Ion 
Tartor, Ioana Miron, I. Drăgoi, Nieo- 
lac Gadea, Gheorglie Marc.u. Cornel 
Ginea și alții.

Gheorglie Dobrescu

Campionat interstrăzi la fotbal

Zilele acestea a luat slîr.șil campio
natul interstrăzi al copiilor între 12 
și 15 ani din l’g. Mureș, organizat 
în cinstea zilei dc 23 August. Acesta 
a constituit un btin prilej dc verifi
care a elementelor tinere care pol 
intra în echipele de pitici ale diferite
lor cluburi și asociații sportive din 
oraș. Antrenorii Inczc Ladislau (Dii 
naiuo) și Kiss Arpad (Voința) s-au 
evidențiat în munca de organizare a 
acestui campionat. Pe primul loc s-a 
clasat echipa străzii Malinovschi cu 
16 puncte, urmată de echipele străzie 
lor Pușkin, Cuza Vodă, Remctea etc. 
In cursul acestui campionat, s-au im
pus o scrie dc elemente talentate ca 
K'Ocsis Ladislau, Gyorgy Karp, Sâni 
dor Kovacs, Ladislau Rozsdas. Ale
xandru Ferenczi și alții.

im Pătiș
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Din viata dc azi a sportivilor noștri

Deputatul circumscripției 75, 
în fața alegătorilor

va-

arin
sai...

Vizirii 9)

Ti ne

non- To - ru-i cu t -

Sa fim ret vi -

Sălile de clasă, holul și culoarele 
școlii elementare „Ion Creangă" din 
raionul V. I. Lenin au cunoscut din 
nou joi după-amiază (în plină 
canță) animația foarte apropiată pe
rioadei examenelor. Și totuși nici o 
sesiune specială pentru micii școlari. 
Atunci cine a făcut să răsune din 
nou încăperile bătrînei clădiri care 
păstra în tăcere amintirile sfirșilului 
de an școlar ? Au test cetățenii mai 
vîrstnici ai cartierului, mulți dintre 
ei părinții copiilor care au luat gri 
mul contact cu cartea aci, veniți să 
participe tot la un fel de... examen al 
lor și al deputatelor din sfatul popular 
al raionului V. I. Ecnin. Acum se 
întîlneau cetățenii mai multor cir
cumscripții și emoțiile sesiunii în care 
avea să se analizeze realizările și lip
surile, erau evidente pe fețele parti
cipantelor...

In fața acestor cetățeni ttrma să-și 
prezinte raportul de activitate și de
putatul Marin Vizirii, maestru al 
sportului. De aceea ne-am grăbit să 
fim și noi prezenți la sesiune, să 
constatăm la fața locului cum unul 
dintre cei mai populari sportivi din 
țara noastră își aduce contribuția la 
activitatea obștească.

Intr-o sală de clasă, oameni 
ai muncii, pensionari, numeroase gos
podine ascultă cu atenție cuvintele 
maiorului Marin Viziru, deputatul cir
cumscripției 75, care relatează 
țiuni și fapte ce au fost duse la 
depliuire cu mult entuziasm de 
prezenți.

„Preocuparea noastră s-a îndreptat 
spre menținerea în permanență a cu
rățeniei străzilor, curților și imobile
lor, spre asigurarea unei largi asis
tențe medicale a populației, precum

și spre asigurarea unei conviețuiri li
niștite a cetățenilor în special în imo
bilele aglomerate...".

Cifre, date, nume de oameni entu
ziaști în munca obșteașcă, se deapă
nă în aprobarea auditoriului. Se vor
bește despre acțiunile care vor fi în
treprinse în Juna înfrumusețării Bucu-

nivelului de trai a!pentru ridicarea 
oamenilor muncii.

Ascultam cu 
satisfacție cuvintele deputatului, 
se umplea inima de bucurie. Iată, 
veam în față un sportiv, crescut în 
anii puterii populare, care vorbea bine 
documentat despre toate aceste pro

interes și cu mare
. Ni

a-

Moment de bună

ac- 
în- 
cei

Fruntea sus, tineret, să cîntăm 
Hotărîți, cu avînt și uniți
Să fim demni de-a trăi, să luptăm 
Sub al păcii stindard înfrățiți.

Refren:
Să fim vrednici la muncă și carte 
Să zdrobim uneltiri de război
Pe dușmani să-i urîm ca de moarte. 
Tineret, viitoru-i cu noi.

Eruntea sus tineret muncitor 
Sîntem multi, sîntem tineri și tari 
Azi Partidul ne-e-nvățător 
Către fapte frumoase și

dispoziție surprins de 
nea, la sțlrșitul discuțiilor pe marginea durii 
putatul Marin Vizirii.
reștiului, în cinstea celei de a XV-a 
aniversări a eliberării țării noastre, 
despre unele probleme care și-au gă
sit de pe acum rezolvarea, despre al
tele care-și așteaptă rîndul. Se pune 
accentul pe importanța Hotărîrii C.C. 
al P.M.R. din 13—14 iulie, arătîn- 
du-se grija și dragostea partidului

fotoreporterul nostru
de seamă susținute

G. 
de

Sti- 
dc-

mari.

Pentru-al patriei scump 
Să-ntărim lupta noastră 
Tinerețe, viteaz luptător 
Pentru tine nimic nu e

viitor
mereu

greu.

Oameni de nădejde ■ ■ ■

(Urmare din pag. I )

iaf plastic executat în această fa- 
rică.
Ne adresăm tovarășului Vasile 

nitrescu:
nn Și acum, la cîte sortimente ați 

juris?
— La aproape 30. Toate — aspre- 

toase, de bună calitate
—•■ Ani aflat că în cinstea Hotărîrii 
arlidului veți scoate noi modele...
In loc de răspuns, tovarășul Vă

ile Dumitrescu s-a grăbit să ne a- 
ite cîteva modele de poșete și cor- 
pane. Pe care să le admirăm mai 
Itîi ? Toate — la fel de frumoase, 
3 elegante. O îmbinare meșteșugită 
» culori, o execuție ireproșabilă. To- 
arășele noastre de muncă și de viață 
ar avea de ce să se bucure.
Frumoase surprize și pentru ciini- 
îrătorii de o șchioapă: noi modele 
s păpuși, peștișori și broscuțe pneii- 
alice, sugestiv lucrate,
•— Pentru bărbați n-ați rezervat 
liar nimic?
— Se poate ?! Vă rog să priviți! 
Și, din alt raft, Vasile Dumitrescu 

> puse în față cîteva tipuri noi de 
Mlvizite, de diferite mărimi și culori, 
■care purtînd amprenta unei ingenio- 
tăți remarcabile.

■e

meu. cel mai serios, ne 
șoaptă tovarășul Ilie Pițu, fostul bo
xer, acum șef de echipă in fabrică și 
antrenor. Aici a învățat meseria, aici 
a prins gust și pentru box. Are ta
lent cu... carul. Dacă se ține de box, 
va ajunge un sportiv renumit!

Dar, Constantin Chiriac este doar 
unul dintre tinerii sportivi ai fabri
cii care acum, în cinstea Hotărîrii 
Partidului își înzecesc eforturile pen
tru a fi primii în muncă, Așa am mai 
cunoscut pe operatorul G/i. David, fot
balist, pe muncitorul loan Hindichi, 
scrimer, și pe multi alții. Toți bucu
roși că salariul lor va spori în me
dic ai 150—200 lei, că vor beneficia 
de o 
tului 
serie 
triale
gajamentul lor? Să lupte cu 
tinereții,, pentru întărirea 
rilor regimului nostru democrat-popu
lar, să răspundă astfel grijii părintești 
pe care le-ci poariă partidul nostru 
drag.

spuse în

importantă reducere a imțiozi- 
pe salariu, că vor cumpără o 
de produse alimentare 
la un preț mult mai

și indus- 
înîc. An- 
tot elanul 

cuceri-

Un non record republican
Ia natație

la ștrandul Ti
s-a desfășurat

Duminică dimineața 
neretului din Capitală 
un concurs de înot, rezervat tinerilor 
înotători. Cu acest prilej înotătorul 
N. Burduja (C.C.A.) a luat startul în 
proba de 100 m fluture. El a par
curs distanța în timpul de 1:15,3 — 
nou record de juniori cat. a ll-a al
R P.
Aurel

Romine. Vechiul record:
Zahan 26.V1II.1954.

★
București și Arad au 
meciurile de polo din

1:16,2

luat 
cadrul 
juniori

La 
sfîrșit 
campionatului republican de 
(faza de zonă). Pentru finala aces
tei competiții, care se va disputa la 
Oradea, s-au calificat următoarele e- 
chipe: Rapid, Cetatea Bucur, C.C.A. 
(din zona de la ~ 
Oradea, Voința 
Linii Timișoara 
După cum ne-a 
dentul nostru din Arad. St. Wein
berger, jocurile dc la Arad au atins un 
bun nivel 
(antrenor 

clasat pe 
înfrîngere.

București)
Tg. Mureș, 
(zona de 
comunicat

și Voința
Industria 

la Arad), 
corespon-

tehnic. Ehipa Voința
N. Sonnenwirth) s-a 

primul loc fără nici o 
In meciul „cheie" al tur- 

dispus de 
pe locul II,

fără
„cheie1 

neului, Voința Oradea a < 
Voința Tg. Mureș, clasată 
cu scorul de 3—2

★
La ștrandul Voința din 

a avut loc de curînd o 
natație (înot, sărituri și polo pe apă) 
între sportivii din Rm. Vilcea și Cra
iova. La polo pe apă, selecționata 
orașului Craiova a întrecut pe cea 
a localnicilor cu scorul de 15—2 
(9—0). La sărituri de pe trambulină 
victoriile au fost împărțite. I. Mă- 
ceamt (Craiova) s-a clasat pe primul 
loc — la băieți — și Draga Negu- 
lescu (Rm. Vîlcea) — la fete

R. Vilcea 
intilnire de

A m atins apoi și problema ptln- 
cipală care ne-a adus în fabri
că: cum au înțeles sportivii de 

ci să răspundă recentei Haârîri a 
irtidului, cum se achită ci de îndato- 
■ifd profesa riale? Ni s-a propus să 
cern o vizită prin fabrică, pentru a 
'dea cu ochii noștri tot ceea ce ne 
lerescază.
:..Un tiiiăr de statură mijlocie, cu 
inuscuta’u s pe care cea mai mi' ă 
ișcare o desena jucăuș. Ochi rc^rî, 
lzi, mobili. Un băiat frumușel cu 
re te împrietenești repede: utemislul 
vistantin Chiriac, mecanic la sec- 
i de întreținere. L-am găsit în timp 

punea ia punct o motopompă.
e-= II vedeți? E cei mai bun elev al

’ Concursul cu premii 
al ziarului nostru

1

întrebarea NR. 1
(5 puncte)

Care sînt sportivii cărora li 
acordat anul acesta titlul 
maestru emerit al sportului?

ÎNTREBAREA NR. 2
(10 puncte)

Un fotbalist execută o lovitură 
do colț (corner). Mingea se lo
vește de arbitru, care era plasat 
lîngă poartă, și îi revine tot lui. 
De data aceasta, el trage cu efect 
în colțul opus al porții și mar-

s-a
de

„ȘUTI SPORT?4
chează. Ce va acorda arbitrul și 
de ce?

ÎNTREBAREA NR. 3 
(15 puncte)

boxeri romîni au cucerit 
dî aur la întrecerile spor- 
cadrul Festivalului de la

Cafe 
medalii 
five din 

Berlin (1951)?

CUPON DE PARTICIPARE 
NR. 14

Sportul popular
Nr. 3454

>

Zilele trecute ne-att parvenit rezultate
le concursurilor de natație disputate 
în cadrul campionatelor republicane de 
juniori, faza regională. Iată cîteva dintre 
ele: CLUJ. 1500 m liber: L. Daroczi (Ști. 
ința Cluj) 19:50,3 (la data când s-a 
disputat proba, 17 iulie, acest rezul
tat a însemnat un nou record repu
blican de juniori cat. I: două zile 
mai tîrziu înotătorul C. Mocanii de 
la Rapid București parcurgea 1500 
m liber în timpul de 19:50.2 — re
cord R.P.R. 200 m bras: I. Kovacs 
(C.F.R. Oluj) 2:56,9. 4x200 m liber: 
Stiinta Cluj 10:28,7 — record re
gional. TG. MURES: 100 ni spate: 
Maria Both (M.T.E.) 1:19,6. 100 m. 
liber (junioare cat. Il-a): Eva Nagy 
(CI. sp. Harghita) 1:22,2. 100 m bras 
(junioare cat. ll-a): Maria Klosz 

(Ol. sp. Harghita) 1:34,4. 400 m liber: 
Fr. Fiilop (Voința Tg. Mureș) 5:19,5. 
1500 m liber: D. Nagy (Voința Tg. 
M.) 21:31,7. Înotătorii regiunii TI
MIȘOARA și-au disputat întîietatea la 
Lugoj. Cei mai bine pregătiți s-au do
vedit a fi cei din Reșița.

bleme, care a participat la 
rea unora dintre ele care 
este apropiat și stimat de cetățenii 
circumscripției sale pentru preocupă
rile sale multiple. Da. sportivii noș
tri au crescut, s-au maturizat, și-au 
lărgit orizontul activității, devenind 
oameni cu o conștiință cetățenească 
dezvoltată.

Subiectele luate în discuție de lo
cuitorii circumscripției sînt interesan
te și foarte variate. N. Ionită cere lă
muriri în legătură cu unele lucrări 
edilitare, I. Mogoș propune înființarea 
unei canline și a unei biblioteci și dă 
noi sugestii pentru strîngerea deșeuri
lor, Maria_ Ilie solicită rezolvarea unei 
probleme în legătură cu locuința, N. 
Bujoreanu își aduce contribuția în 
vederea unor acțiuni igienico-sanitare. 
Deputatul Marin Vizirii, ajutat de to
varășa Livia Milculescu, deputată în 
sfatul popular orășenesc, răspunde cu 
siguranță întrebărilor, stimulează ini
țiativele vorbitorilor, caută rezolvări
le cele mai bune, se dovedește cu
noscător al problemelor și preocupă
rilor oamenilor.

Părăsim locul atîtor discuții inte
resante. Mai facem cîțiva pași cu fa
milia deputatului Vizirii (Luiza soția. 
Adrian și Mihai cei doi copii) pe 
strada Ion Creangă. La despărțire. 
Adrian, mîndru de tăticul lui, se ara
tă foarte mulțumit că „examenul" 
trecut cu succes cu cîteva clipe mai 
înainte s-a ținut chiar în clasa sa a 
11-a A pe care el... a promovat-o tot 
atît de bine. Micul Adrian are de ce 
fi mîndru, are de ce să fie mulțumit 
de tăticul lui.

CONSTANTIN C.OMARN1SCHI 
NEAGOE MARDAN

rezolva- 
simtea că

Campionatul repuLîican Je aeromoJele
a luat sfîrșit

Întrecerile din cadrul campionatu
lui republican de aeromodelism au 
luat sfîrșit sîmbătă cu desfășurarea 
probelor de viteză, curse, helicoptere 
și machete de avion. Am asistat fa 
dispute pasionante, în care tehnica și 
construcția de .modele, iar în unele 

cele acrobatice — și sigu- 
îhinuire, au contribuit la 
unor, punctaje excelente, 

s-ati depășit

probe — 
ranța în 
realizarea 
Multi dintre concurenți s-au depășit 
pe sine, obținînd maximum de puncte 
posibile în probele dificile de planoare 
și propulsoare, iar la categoria acro
bație, evoluția modelului prezentat de 
M. Muscă (Cluj) a îneîntat privirile 
celor prezenți.

Frumos a „mers" și helicopterul 
cu motor de cauciuc al lui I. Geor
gescu, care a doborît recordul R.P.R. 
la durată de zbor cu timpul de 1 min. 
16 sec. (vechiul record 51 sec.) și a 
stabilit recordul țării pe distanță, la 
89 m. La machetă de avion cel mai 
mare punctaj l-a realizat Gh. Con- 
stantinescu (Craiova), care a prezen
tat macheta unui avion bimotor d? 
turism cu 4 locuri, construit pînă în 
cele mai mici detalii.

Iată rezultatele: cat.- acrobație : I. 
M. Muscă (reg. Cluj) 983 p, 2. Gh 
Craioveanu (Centrul Experimental 
Aeromodele Buc.) 905 p, 3. Gh. Cso- 
ma (Arad) 756 p, 4. T. Ciocloș 
(R.AJW.) 558 p, 5. Karl Silex (reg.

Caț. viteză, capacitate 
Elvira Purice (Buc.) 
Tiberiu Rakossi (Quj)

T. Ciocloș (R.A.M.)

Stalin) 556 p.
2.5 cmc:
165.5 km/h,
150 km/h, 3.
146,930 km/h, 4. Viorel Mărcii (Iași) 
144 km/h, 5. M. Gianoglu (Constan
ța) 141,126 km h. Cat. curse: 1. El
vira Purice (pilot) și Florin Puric» 
(mecanic) 100 km în 12 min. 14 sec.. 
2. Gh. Craioveanu — Buc. (pilot și 
Ștefan Purice (mecanic) au parcurs 
distanța de 100 km în 12 min. 30 
sec, 3. Nicolae Zamatrache-Constanța 
(pilot) și Iulian Chendia-reg. Buc. 
(mecanic) au parcurs 96 km în 15 
min. Cat. helicoptere: I. 1. Georges
cu 1 min. 16 sec. nou record al 
R.P.R. de durată (vechiul record 51 
sec.) și 89 m. pe distanță (record 
R.P.R. ’ stabilit).

Au
R.P.R. pe anul 1959 următorii : 
planoare: ~
propulsoare Otto liiutz (R.A.M.). cat. 
motomodele : Anania Moldoveana
(Ploești). cat. captive și viteză : El
vira Purice (Buc.).

Clasament pe regiuni : 1. R.A.M.
8085 p. 2. Cluj 7597 p, 3. Orașul Bucu
rești 5743 p, 4. Regiunea Stalin 4692 
p, 5. Oradea 4356 p, 6. Ploești 3451 
p, 7. Iași 1789 p.

1.
2.

test desemnați campioni ai 
cat, 

I. Georgescu (Buc.), cat.



Duminica a început linala

din campionatul republican 
șah pe echipe

La campionatele mondiale de scrimi

Sportivii din (orile socialiste și au dovedit superioritate?
Duminică a început finala campio

natului republican de șah pe echipe. 
Rezultatele primei runde, fără a pu
tea da o indicație mai precisă asupra 
șanselor celor opt echipe participante, 
oferă totuși puncte de reper pentru 
evaluarea posibilităților lor în între
cere.

Astfel, două dintre echipele favorite 
— Constructorul și Spartac — au fost 

. în dificultate în ’ fața adversarilor, 
i Progresul și respectiv Cetatea Bucur. 
Pînă la urmă, Spartac a r=—-o -- 
înscrie o victorie ia limita, în 
Constructorul a trebuit să se 
mească cu un meci nul.

Insuficient de concludentă a 
comportarea Petrolului din

reușit să 
schimb 
mulțu-

fost și 
Ploești. 

Deși învingători cu 5-3 în fața cam
pioanei țării Dinamo București (cu o 
«cir ă modificată față de anul trecut), 
netr li-tii par a avea slăbiciuni în 
formație, în special la mesele fetelor.

Scorul zilei a fost obținut de tînăra 
echipă a Științei București, care a în
vins pe C.S.M.S. Iași de o manieră 
categorică. Este greu de presupus că 
performanța studenților bucureșteni va 
putea fi repetată și de ceilalți parti
cipant, fiindcă ieșenii sînt jucători 
dîrzi și combativi, putînd face zile 
grele viitorilor adversari.

Ca o primă concluzie, putem spune 
că ’sîntem în fața unui lot de partici
pant cu șanse apropiate, iar lupta 
pentru titlu se anunță mai echilibrată 
ca în edițiile precedente ale campio 
natului.

Iată acum ordinea pe tablou a celor 
opt echipe finaliste: 1. Cetatea Bucur; 
2. C.S.M.S. lași; 3. Progresul Bucu
rești; 4. Dinamo București; 5. Petrolul 
Ploești; 6. Constructorul București ; 
7. Știința București ; 8. Spartac Bucu
rești.

Rezultate tehnice :
CETATEA BUCUR — SPARTAC 

3‘/2—4>/2 (Țttcă—Bălanei 0-1, Nacht— 
Reicher 0-1, Schlesinger — Sutiman 
1-0, Erdeuș—Pușcașii */2—V2, Opriș— 
Bondoc 1-0, Rada—Georgescu 0-1, 
Margareta Teodorescu—Rod.ica Reicher

1-0, Sanda Filipescu—Doina Maier 
0-1; C.S.M.S. IAȘ1-ȘT11NȚA ’/2—7!/2 
(Pitpinic—Drimer 0-1, Moisini—Stăn- 
culescu 0-1, Ciochină—Joița 0-1, Win
kler—Varabiescu V2—‘A, Cojocaru — 
Dăneț 0-1, Petroveanu — Buză 0-1, 
Ortansa Sîrghie—Eleonora Gogîlea 
0-1, Ecateriria Irinescu—Maria Dez- 
mireanu 0-1); PROGRESUL—CON
STRUCTORUL 4-4 (Radulescu—Cio- 
cîltea 1-0, Botez — Alexandresru 
V2—V2, Bozdoghină—Soos ‘/2—*/2, 
lsrail<jvici—Voiculescu 1-0. Samarian 
—Pavlov 0-1, Nicoleanu—Stanciu 0-1, 
Elena Sigalas—Alexandra Nicolau0-1, 
Veturia Simu—Paraschiva Soos 1-0); 
DINAMO—PETROLUL 3-5. (Ghițescn 
—Radovici ’/2—‘/2, Crețu’.escu—Miti
teii! 0-1, Menas—Seimeanu */2—*/2, 
L. Pogorevici—Partos 0-1, Olarii — 
Gheorghiu 0-1, Jaliu—Duță 0-1, Maria 
Pogorevici—Margareta Perevoznic 1-0, 
Zări Karibian — Ecaterina Radovici 
1-0).

★

Ieri după-aniiază s-att jucat întîlni- 
rile din runda a doua. Confirmînd for
ma bună arătată în ajun, echipierii 
Științei au bune șanse de a înscrie 
o a doua victorie. Ei au realizat sco- 

cu puternica 
stau mai

echipă
bine la în-

rezultate înregistrate 
Spartac —

rul de 2>/2—2'/2 
a Progresului și 
trerupere.

Iată celelalte
în cele cinci ore de joc:
Petrolul 2—4 (2), Constructorul — 
Dinamo 3‘/2—l'A (3), Cetatea Bucur 
— C.S.M.S. Iași 4—1 (3).

In clasament conduce Știința Bucu
rești cu 10 puncte (și 3 partide în
trerupte) urmată de Petrolul 
cu 9 puncte (și 2 întrerupte).

întrecerile continuă astăzi 
amiază cu meciurile celei de

el de al 24-lea cam
pionat mondial de 
scrimă care s-a 

desfășurat la Budapesta 
între 14—26 iulie a con
stituit un succes catego
ric al sportului din țările 
socialiste. 7 titluri din 8 
disputate 
cerile 
cestor 
unul 
zentantului Angliei, 
după o 
cu sovieticul Midler 
francezul Netter. 
gînd și faptul 
vorba de scrimă,, sport 
cu o veche tradiție în 
țări ca Franța, Italia, 
Anglia, avem și mai clară 
imaginea acestei biruinți. 
lată cum, din nou, spor
tul din țările capitaliste a 
fost nevoit să se încline 
in fața celui practicat în 
lagărul nostru, recunos- 
cîndu-i superioritatea. 
Am văzut acest lucru în
tipărit pe fețele oficialilor, 
tehnicienilor și sportivilor 
prezenți la campionat, l-au 
— unanim — membrii Federației Inter
naționale de Scrimă, I-au scris nu
meroși gazetari care au urmărit în
trecerile. In cronicile transmise, tri
misul special al ziarului parizian 
„l’Equipe" preciza: 
rilor, titlul mondial fa floretă 
a revenit unei sovietice" ...,,o 
tică a schimbat-o pe... altă 
tică“... „Maghiarii și polonezii 
nala probei de sabie".,. „echipa 
retă a Italiei eliminată
tor"...

au fost cu- 
de sportivii a- 
țări și numai 

a revenit repre- 
Jay, 

luptă epuizanta 
și 

Adân
că est.:

Asalt intre Rejtd și Efimova, din care va ieși 
învingătoare sportiva maghiară.
recunoscut

Ploești

a 
runde, începînd de la ora 17 în 
dina Constructorul din str. 
Stroici 13.

dttffa- 
treia 
gră- 

Lnca

Rd. v.

înregistrate de floretiste, de spadasir 
și individual de Karpati, care a ct 
cerit titlul suprem.

Surprizele la 
mondiale a 
alta An fn 

serii

e ce am pierJut întîl
• Sîntem handicapați mereu da 
multă atenție pregătirii celui de

Recenta întilnire internațională de 
tenis R. P. Romînă — R. P. Chi
neză încheiată cu victoria la limită a 
oaspeților ne-a prilejuit (pentru a cîla 
oară?) unele concluzii asupra cărora 
trebuie să reflecteze serios și cu mult 
simt de răspundere toți cei ce luptă 
pentru dezvoltarea tenisului 

nesc.
• O echipă de tenis, care 

pută meciurile sistem „Cupa 
nu poate aspira la succes într-o în- 
tîlnire dacă nu are asigurate cîteva e- 
îemente de bază. Ne referim la cel 
puțin un jucător de simplu bine pre
gătit;* constant în evoluție (situație 
care la tin anumit nivel ne este asi
gurată prin maestrul sportului Gh. 
Viziru) si un cuplu omogen, bine „ro
dat", ceea ce din păcate nu există 
la noi. Lipsa unui astfel cir dublu 
ne-a privat în întrecerea de duminică 
de o victorie finală. Tot din această 
•cauză luăm startul hi permanență în 
orice întilnire inter-reprezenfcitive cu 
un handicap de un punct foarte im
portant la stabilirea rezultatului. E ‘ 
bineînțeles vorba despre adversari d* 
valoare apropiată sau ch 
(vezi meciurile cu Noua Ze landă 
Franța), 
rantarea 
menajați 
jucători 
slabă r::

Dar jocul ds dublu cere o pregătire 
specială, în care loviturile de sus (ser
vicii puternice, smeciuri și voleuri) au 
prioritate. Tocmai aceste lovituri lip
sesc, în general, din bagajul de cu
noștințe al tenismenilor noștri, care le 

încearcă sporadic, nesigur, cu frică, 
in concluzie, antrenorii noștri tre
buie să pună accentul pe pregătirea

romî-

își dis- 
Davis",

mai bună 
și 

Pe de altă parte, prin ga- 
unui cuplu puternic, pot fi 
pentru partidele de simplu 

mai solicitați sau cu o mai 
dstență fizică.

nirea Je tenis
Epsn unui dublu omogen • Mai 
al doilea jiscăîor și a rezervelor
acestor elemente, să-și îndrepte aten
ția spre pregătirea mai multor cu
pluri din cadrul rezervelor reprezen
tativei țării, să poată ajunge la cî- 
teva formule reușite, 
vom ieși din impas 
în viitoarele meciuri 
la scorul de ...0—1.

Numai astfel 
și nu vom porni 
internaționale de

® „Cu o singură 
noscuta zicală izvorîtă din ințefepciu- 
nea populară se potrivește într-o a- 
numită măsură și tenisului de la noi. 
Cu alte cuvinte nu ne putem bizui la 
infinit numai pe aportul neobositu
lui nostru campion Gh. Viziru, care 
aproape cri fiecare prilej își face da
toria. Este drept că 
trei ani, s-a urmărit 
lotul reprezentativ al 
tineri cu perspective: 
tase, Țiriac, ultimului 
cea mai largă încredere.

rîndunică...**. Cu-

în ultimii doi, 
promovarea, în 
țării a cîtorva 
Bardan, Năs- 

acordîndu-i-se 
Rezultatele

iirprizele la aceste campionaif 
au „curs" una dup 

alta. Au fost scoși — încă d
— din cursa pentru cucerire 

locurilor fruntașe trăgători și trag: 
toare cu renume mondial, 
mai mari surprize le-a furnizat îhtr< 
cerea feminină. După ce a ieșit 
primul tur Rejto, apoi Zabelina, Pnu 
țkova, Domolki, Sheen, iar în furi 
trei reprezentantele noastre Orban 
Țărăngoiu, se 
finală vor 

favorite.
triat o 

Astfel, finala 
trăgătoare care 
mai o bună 
îndeosebi, o putere de luptă și neri 
cei mai tari. Lucrurile îmbracă în: 
și un alt aspect; creșterea valorică 
scrimei feminine mondiale. Acut 
după ce întrecerile s-au încheiat, pi 
tem spune că, față de echilibrul < 
valoare, întrecerea feminină putea 
vea... 2 finale !

Dar ce

că, însfîrșit, î 
totuși cîtev 

semifinalele a 
dintre aceste;

pe ace 
nu ni

tehnică di

părea 
evolua
Dar, 
parte
a reunit 

au avut 
pregătire

pregătiri, dar mai cu seamă a com
bativității și a dragostei cu care tre
buie să lupte un 
ria patriei sale.
printre sportivii 
greu, pentru că 
calificativul
Efimova, -cea

sportiv pentru glo- 
Să faci evidențieri 

sovie-rici este 
aproape toți merită 

„foarte bine", 
mai bună floretistă a 

campionatului, atit în întrecerea indi
viduală cît și în cea pe echipe unde 
formația Uniunii Sovietice a ocupat 
locul If, Gorohova, Petrenko, Kaba- 
rov, Sîsikln, Sveșnikov, Oernikov, Mid
ler și Cernușevici au totuși un ascen
dent față de ceilalți. Buni tehnicieni 
și tacticieni, înzestrați cu o pregătire 
fizică dintre cele mai bune, rezistenți, 

vietici. Cucerind 3 titluri și numeroa- ei practică o scrimă variată, ofensivă, 
se alte locuri fruntașe, ei au adus 
echipa Uniunii Sovietice pe primul 
loc în clasamentul pe națiuni. Sporti
vii sovietici au făcut la Budapesta o 
strălucită demonstrație a bunei lor

ziarului
.Conform așteptă- 

femei 
sovie- 
sovie- 
în fi

de flo- 
surprinză-

Cel mai mare succes l-au înre
gistrat la campionatele mondi
ale din acest an sportivii so-

Punctul pe

foarte

Dar, După cum se știe, la campion 
tele mondiale’ din acest ă 
țara noastră a participat pe. 

tru prima dată cu Un lot atit de ff 
meros. Am prezentat echipe la flore 
femei, spadă și sabie, 
tri n-au reușit însă să 
tisfacțiile pe care le ; 
mai multe motive. Dar 
ta, într-nn viitor articol.

Sportivii ho 
ne aduc, 
așteptam, 
despre acea.

ELENA MATEESGU

CU R.P. „9 neza i
la care 
mitoare. 
zervă este restrîns, iar în al doilea 
rînd, cele trei „speranțe" au compor
tări inegale și manifestă în jocul lor 
lipsuri serioase ca urmare a unei 
pregătiri unilaterale. Evident că din
tre ei, cea mai frumoasă carte de vi
zită o are Ion Țiriac, talentat, cu un 

joc dinamic, ofensiv, bazat pe lovi
turi decisive, cu un dezvoltat simț 
al plasamentului, fapt care i-a adus 
cîteva victorii de prestigiu. El ră- 
mîne însă deficitar la capitolul pre
gătire fizică, ceea ce îi diminuează 
mult din posibilități (edificator ca ul
tim exemplu este setul V din întîl
nirea, atit de vijelios pornită, cu Cin 
Cen-hua). In plus, Țiriac trebuie să 
înțeleagă că nu se poate cîștiga nu
mai din elan și lovituri decisive. 
Este necesar 
momente de 
pregătească 
să le poată 
atunci cînd

s-a ajuns sînt încă nemulțu- 
In primul rînd lotul de re-

elan și lovituri
• ca el să-și acorde și 

relaxare, în care să-și 
mai judicios mingile și 
menține 
e cazul.

mai mult în joc

CONSTANTIN
M. NEAGOE

Racheta nr. 1 a reprezentativei noastre, Gheorghe Viziru, a trecut cu 
succes peste alți doi adversari valoroși: Mei Fti-ci și Ciu'Cen-.hiia.

(foto B. Ciobanu)

care pune în dificultate pe cei mai 
renumiți trăgători din lume. In fața 
tinerilor floretiști și spadasini sovie
tici au fost 
meri 
diali 
o an a 
dială

nevoiți să cedeze scri- 
valoroși, ca foștii campioni mon- 
Mangiarotti, Hoschins, campi- 

olimpică Sheen, campioana mon- 
Lachman etc.

Un alt lot care a dominat între
cerile de la Budapesta a fost 
cel maghiar. Susținuți frenetic 

de către spectatori, zerimerii țării gaz
da au cucerit trei titluri și puțin a 
lipsit ca să-l cucerească și pe cei de 
al patrulea, Ia sabie. Dacă Karpati, 
cel mai bun sabrer maghiar ar fi re
ușit să-l învingă pe Pawlowski în ul
timul asalt al finalei, scorul devenea 
8—8, iar 
gazdelor, 
și astfel 
campioni 
glii ari lor 
de 50 de 
titlului ce devenise tradițional pentru 
maghiari, a fost însă... îndulcit de 
frumoasa comportare și de rezultatele

victoria la tușe era de partea 
Pawlowski a cîștigat însă 
sabrerii polonezi au devenit 
mondiali, „smu'.gînd" ma- 

supremația Ia sabie, deținută 
ani. Gustul amar al pierderii

CARNE!
Atleții din Balcani se pregătesc cu 

toată seriozitatea în vederea apropia
telor întreceri din cadrul Jocurilor 
Balcanice pe care le. va găzdui Sta
dionul Republicii din Capitală intre 
19—21 septembrie.

Iată cîteva rezultate înregistrate de 
acești atleți:

Nu de mult s-au desfășurat la 
Zagreb întrecerile din cadrul campio
natelor de atletism ale Iugoslaviei. 
Iată lista campionilor pe 1959; BĂR
BAȚI : 100 m: Lorger 10,6; 200 m: Sa- 
vxi 21,8; 400 m: Grujici 48,5; 
Radisici 1:52,8; 1:500 m: Cular 
5.000 111: Snibotici 14:35,3; 
m: Mihalici 31:14,0; 110 mg.: 
14,3; 400 ni: Kovaci 53,4—nou 
3.000 tn obst.: Hafner 9:09,5; înălțime: 
Marianovici 1,93; lungime: Miler 7,29; 
triplu: Jocici 14,96;. prăjină: Kuma- 
novici 4,30; greutate: Radosevici 
16,02; disc: Radosevici 50,21; suliță: 
Vujacici 72,14; ciocan: Racici 59,22; 
decatlon: Brodnik 6.088 p.; FEMEI: 

200 m: Sicdvec 25,0; 400 m: Rajkov 
58,7; 800m:Rajkov 2:16,7;.80-mg: Sta- 
tnejcici 11,4; lungime: Stamejcici 5,51; 
greutate: IJsenik 13,98; disc: Hudo- 
bivsnik 43,20; suliță: Karakasgorsvka 
45,20; pentatlon: Vukovici 3.543 p.

800 m’ 
3:49,9; 
10.000 

Lcrger 
record;

® R. P. Br' ' ■-re do: recordmani 
la săritura cu prăjina. Așa, cum afli

Cupa Eliberării” 
la box

Reg. Galați — Reg. lași 13-7

Sala Voința din orașul lași a gă 
duit sîmbătă seara întîlnirea de b 
care a opus reprezentativele regiunii 
Galați și Iași în cadrul competiț 
dotate cu „Cupa Eliberării". Intîli 
rea a luat sfîrșit cu victoria echif 
regiunii Galați, cu scorul de 13-7. R 
zultate tehnice: cat. muscă: Ti”- 
(G) b.p. Iliescu (I); cat. co 
Maliu (I) b.p. Antolii (G); cat. pa., 
Filiuță (G) meci nul cu.Calenciuc (1 
cat. semiușoară : Nicu Popa (G) m< 

nul cu Pazmier (I); cat. ușoară: 
nache (G) b.p. Rainea (I); cat. sen 
mijlocie: Uriaș (I) b.p. Premia (C 
cat. mijlocie mică: Bogoi (G) m< 
nul cu Verebceanu (I); cat. mijloci 
Cojan (G) b. prin abandon rep. 1 
pe Spulber (I). La cat. semigrea 
grea, gazdele n-au avut reprezentat

P. CODREA, coresp. regional

Al LE 1 IC
mai anunțat, Hristov și Hlebarov . 
trecut aceeași înălțime (4,45 m), rc 
lizînd una dintre cele mai bune p< 
formatițe europene.

Iată lista celor mai bufii săritori 
prăjina din acest an:

1. VI. Bulatov (U.R.S.S.)
2. I. ~ ................
3. G.
4. E.
5. S.

G.
7. Z.

4,
4,
4,
4.
4.
4.
4,
4
4.
4.
4.
4

Garin (U.R.S.S.) 
Roubanis (Grecia) 
Landstrom (Finlanda) 
Beliacv (U.R.S.S.) 
Je:t-e. kR O.G.) 
Vaszny (R. P. Pol) 

H. Hristov (R. P. Bulgaria)
D. Hlebarov (R. P. Bulgaria)

10. V. Cernobai (U.R.S.S.)
11. V. Rozenfeld (U.R.S.S.)'

R. Lesek (Iugoslavia)
Pe patru din acești săritori (Rout 

nis, Hristov, Hlebarov și Lesek) îi v< 
■putea urmări în întrecere directă 
ocazia J. B. de la București.

® La Golubova'c, campionul balca-i 
din 1956 și 1957 Mirko Vujacici a s 
bilit un nou record al Iugoslaviei 
aruncarea suliței cu 73,81 m.

® In cadrul unui concurs desfășu: 
la Atena, atletul* Rouveloyanis a sj 
bilit un nou record al Greciei la ari 
carea ciocanului cu 55,23 rn.



Consideratiuni pe marginea
întăririlor de fotbal de duminică
Așadar, tripla întîlnire dintre fot- 

tal ’tii noștri și fotbaliștii sovietici a 
dat un rezultat general dc egalitate : 
meci nul între primele reprezentative, 
victoria noastră în partida echipelor 
de tineret și victoria formației U-R-S.S. 
în meciul formațiilor secunde. Scorni 
egal de la București oglindește, fidel 
desfășurarea jocului; reconfortantă este 
victoria echipei noastre de tineret ob
ținută la un scor categoric; în schimb e- 
voluția echipei B la Moscova a nemul
țumit, din partea ei așteptîndu-se o 
altă c , .
loarea majorității jucătorilor 
alcătuiau.

Toate aceste trei întîl- 
niri, însă, pot constitui 
puncte de plecare pentru 
selecționarea șt pregăti
rea echipelor în vederea 
următoarelor jocuri inter
naționale în special 
pentru cvadrupla întil- 
nire romîno-poloneză de 
la 30 august. Se știe că 
Ia această dată, repre
zentativele noastre A și 
dc tineret vor juca în 
R.P. Polonă (la Varșo
via și respectiv Szczecin), 
iar echipele B și de ju
niori la București. Par
tidele ou fotbaliștii so
vietici au prilejuit conclu
zii prețioase privind 
munca de selecționare și 
pregătire a echipelor re
prezentative, de care va 
trebui ținut seamă la vi
itoarele intrecc-ri interna
ționale.

★
Firește că partida de la 

București a atras atenția 
generală, dată fiind im
portanța pe care o pre
zenta pentru ambele echi
pe și in special pentru 
selecționata noastră. Se poate spune că 
ea a avut chiar un caracter decisiv 
pentru noi. O eventuală înfrîngere ar 
fi însemnat ieșirea din cursa pentru 
calificarea în turneul olimpic final din 
Italia. Cu un meci nul însă, echipa 
noastră își păstrează încă șansele în 
grupa a III-a (europeană) preolim- 
pică — cel puțin teoretic. Cele două jo
curi cu echipa R.P. Bulgaria se anunță 
la fel de grele și prin faptul că sînt 
ultimele care se dispută în cadrul gru
pei noastre. Selecționerii și antrenorii 
bulgari au avut ocazia să vadă la lu
cru ambele formații cu care vor juca, 
și, deci, să ia măsurile necesare pen
tru buna selecționare și pregătire a 
propriei lor reprezentative. Și acest 
lucru contează foarte mult. Totuși, a- 

. veni posibilitatea să depășim dificul
tatea acestor întîlniri, Pînă la jocu
rile cu R.P. Bulgaria va începe cam
pionatul — care constituie o bază se
rioasă de selecționare și verificare a 
elementelor vizate —; lotul reprezen
tativ poate fi îmbunătățit în baza com
portării sclecționabililor în campionat;

comportare, ținînd scama de va-
• ----- • . cqre o

o primă verificare o va asigura apoi, 
partida cil R.P. Polonă. De asemenea, 
o mai strînsă conlucrare în această 
direcție cu antrenorii echipelor de club 
sau asociație, care dau sau pot da 
jucători echipelor naționale, atragerea 
lor într-o muncă de răspundere cum 
este aceea a pregătirii fotbaliștilor se- 
lecționabili și deci, a selecționării ele
mentelor cele mai capabile și în for
mă — reprezintă o acțiune care nu se 
poate să nu dea rezultate bune..

★
Duminică, echipa noastră putea cîș- 

tiga. A avut de partea sa su.periori-

Tăiam — cel mai bun înaintaș al nostru — a 
fost tm permanent pericol pentru poarta oaspeților. 
Iată-l în plină cursă, umăr la umăr cu Soldatov 
fundașul dreapta sovietic, care încearcă să-l de
posedeze de balon.

tatea teritorială și a avut mai multe 
ocazii de gol. In plus, spre deosebire 
de întîlnirea de la Moscova, repre
zentanții noștri au pus în joc și cali
tăți caracteristice lor: elanul, dîrze- 
nia, puterea de luptă. Totuși, ei au 
trecut pe lîngă victorie și aceasta pe 
de o parte datorită lipsei de calm, din 
cauza precipitării și nervozității din 
faza de finalizare a acțiunilor, iar pe 
de altă parte din cauză că jucătorii 
nu au știut să îmbine calitățile teh
nice cu cele fizice ți morale. In atac, 
ei au încercat să rezolve fazele a- 
proape numai prin luptă, ceea ce în 
fața unei apărări bine dotate fizic și 
cu mare putere de luptă și calm nu 
avea prea multe șanse. Dimpotrivă, 
atunci cînd elementul luptă a dublat 
calitățile tehnice, apărătorii oaspeți au 
putut fi depășiți. In această privință 
este concludentă comportarea lui Tă-

tarii, ale cărui acțiuni au produs în 
repetate rînduri panică la poarta lui 
Razinski.

Nu-i mai puțin adevărat însă, că și 
comportarea unor înaintași a lăsat de 
dorit. Afară de Tătarii și în bună mă
sură de Oaidă (ambii, au corespuns 
deși nu aveau o perioadă suficientă 
de pregătire), ceilalți au dezamăgit 
în general, și mai ales Alexa ndrescit.

★
La capitolul liniei de atac mal tre

buie semnalat un aspect: acela al 
trasului la poartă. Duminică, înainta
rea a tras la poartă mai mult ca la 
Moscova, totuși a fost insuficient. Din 
cele 22 de șuturi numai nouă au ni
merit poarta (4 în prima repriză și 5 
în a doua, dintre care unul în bară). 
Este adevărat că lupta cu apărarea 
oaspeților a fost foarte dificilă, că 
fotbaliștii sovietici au aplicat un mar
caj strict; cu toate acestea însă, ait 
fost dese situațiile de tras la poartă, 
pe care însă înaintașii fie că le-au 
ignorat, căutînd o poziție mai bună, 
fie că au tras imprecis sau fără forță. 
In general, ei au evitat să tragă de 
la distanță. Deci, în această direcție 
— a frecvenței, distanței și preciziei 
șuturilor — trebuie pus accent în vi
itor în pregătirea jucătorilor.

★
Apărarea nu a ridicat, în general, 

prea multe .probleme în comparație cu 
linia de înaintare. Majoritatea au co
respuns) Doar Popa și Al. Vasile nu- 
prea s-au simțit în... apele lor, primul 
fiind depășit prea des de rapidul și 
tehnicul Aletreveli, iar secundul ne
reușind să asigure permanent o legă
tură cu linia de atac. In plus, a terminat 
jocul dînd semne de oboseală. In ge
neral, socotim că mijlocașii trebuie să 
pună un mai mare accent pe viteza în e- 
xecuție, trecînd rapid mingea din apă
rare în atac, fără să conducă prea 
mult și inutil mingea; pe corectarea 
atacului pentru deposedarea adversa-, 
rului de balon.

★
In generat, echipa noastră a muncit 

mult și — ceea ce s-a putut lesne 
vedea — n-a slăbit nici un moment 
ritmul de joc. Dimpotrivă, a terminat 
în forță, a avut un final net ofensiv.

Ne-au plăcut îndeosebi, în afară 
de Tătarii și Oaidă, Macri, Caricaș, 
și, în prima repriză, Constantin.

De la oaspeți, suplul și spectaculo
sul Razinschi, Ermolaev și Urin.

★
In ce privește arbitrajul, corespun

zător în ansamblu, el a fost marcat 
de două decizii diferite în situații si
milare. Arbitrul Aieksandrowicz a dic
tat cu ușurință eliminarea lui Nun- 
weiller, dar și-a menținut decizia cil 
hotărîre. Dimpotrivă, el a revenit, 
puțin mai tîrziu, asupra sancțiunii de 
eliminare pe care o pronunțase împo
triva lui Batanov, cînd acesta l-a lo
vit pe Todor.

însemnări din JJ

PREGĂTIRI PENTRU APROPIATUL CAMPIONAT)
AL CATEGORIEI A LA FOTBAL

C.C.A. la Orașul Stalin și Sibiu

Echipa C.C.A. își continuă la Orașul 
Stalin pregătirile sub conducerea an
trenorilor Gică Popescu și St. Onisie. 
Marți, bucureștenii vor susține o par
tidă amicală cu formația locală Trac
torul. In continuare, C.C.A. se va 
deplasa la Sibiu unde va disputa alte 
două jocuri de verificare, după care se 
va înapoia în București, unde-și va 
continua antrenamentele în vederea 
campionatului. La antrenamente iau 
parte următorii jucători: Voinescu, 
Staicu, Cepolschi, Nagy Fr., Nagy 
Eugen, Ivănescti, Cacoveanu, Raksi, 
Constantinescu, Dragomirescu, Zavoda 
’ȘiI juniorul Matei

(C. Gruia, corespondent)

9—0 în Dudești...

Rapid a susținut duminică dimi
neață pe terenul „Metalul 23 August" 
din Dudești o partidă amicală în 
compania formației Bumbacul, Rapi- 
diștii au manifestat o bună dispoziție 
de joc, dovedind o pregătire satisfă
cătoare, atît individuală, cît și ca 
ansamblu. Ei au marcat nouă goluri, 
prin Olaru (5), Raab (2), Văcaru și 
Copil. Rapid a aliniat echipa: Dun- 
gu—Dodeanu, Stancu, Ncacșu—Bodo,

„Cupa Eliberării 
la fotbal

desfășurat prima e- 
I „Cupei Eliberări'"

Duminică s-a i 
tapă din cadrul 
la fotbal. Iată rezultatele înregistrate:

La C. Lung Moldovenesc: Sel. reg. 
Galati — Sel. reg Suceava 
(2-i).

La Oașul Stalin: Sel. reg. 
lin — Sel. reg. Hunedoara 
(0-0).

La Buzău: Sel. reg. Ploești 
Sel. R AM. 6—2 (2—1).

La Timișoara: Sel. reg. Timișoara
— Sel. reg. Cluj 5—1 (1—0).

Roșiorii de Vede: Sel. reg. Craiova
— Sel. reg. București 6—1:

lași: Sel. reg. lași — Sel. reg. 
Bacău 3—1;

Constanța: Sel. reg. Constanța — 
Sel. oraș București 2—1.

2—1

Sta-
2—0

Dinamo

Raab, Olarii, OzSiT/

a jucat sîmbătă

Dinamoviștii 
firile sîmbătă 
A.S. Pompierul, de care au dispus cu 
6—1 (2—1). Dinamo a folosit o garf 
nttură secundă, care r 1 < ■
rea : Călinoiu—Valcan,
Szakacs II—Dragomir, 
nescu, Nicușor, Biikossy, £_ 
Koszegy. In cursul partidei, 
și Szakacs 
iocași.

și-au continuat pregă- 
prinlr-un joc amical cu

a avut plcătu-i- 
Panait II, 

Szoko—Seme- 
Szakacs I, 
_., Nictișor 

I au jucat pe rînd și mij-’

Jiul — Minerul Lupeni 4—2

Ieri l-am 
antrenorul echipei Jiul Petroșani, 
dărescu ne-a furnizat cîteva amănunte 
în legătură cu pregătirile Jiului. Sîm
bătă, echipa din Petroșani a jucat pe 
teren propriu cu Minerul Lupeni, 
noua promovată in categoria A. Intîl- 
nirea s-a terminat cu rezultatul de 
4—2 (2—0) în favoarea Jiului. Autorii 
golurilor: Dezso, Manea (juniori), 
Crăciun și Florea, respectiv Crăini- 
ceanu și Leahevici. Echipele au aliniat 
formațiile : JIUL : Crîsnic—Romoșan 
(Moarcăș), Panait, Vasiu—Farcaș II. 
Deleanu (Crișan)—Manea, Florea, 
Dezso (Gabor), Crăciun, Ner'.ca. 
MINERUL: Kiss—Plev, Coman, c'he- 
resteș—Szoke, Pereț—Paraschiva (Co- 
troază II), Gută Tanase (Pal). Leahe- 
vici, Urcan (Onea), Crăiniceanu.

întîlnit pe V. Mărdărescu, 
Măr.

Miercuri : Dinamo—Rapid...

Mîine. miercuri, Dinamo și Rapid 
vor susține o întîlnire amicală pe sta
dionul Dinamo (ora 17,-15). Ambele 
echipe vor folcsi efectivele complete. 
Feroviarii se pregătesc pentru turneu! 
pe care-1 vor întreprinde în R.P.U. la 
sfîrșitul acestei săptămîni. In deschi
dere la partida de mîine va avea loc 
un meci de copii: Dinamo—Metalul 
Titanii. Biletele se pun în vînzare azi 
la casele stadioanelor Dinamo, Giu- 
lești și Republicii, precum și la agenția 
Pronosport și casa din str. I. Vida.

Duminică : Petrolul—Dinamo

Duminică — alt joc de mare inte
res, între, echipa campioană și echipa 
deținătoare a Cupei pe anul 1556 '9, 
Petrolul și Dinamo.

„Cupa de la tenis
ORAȘUL STALIN 3 (prin telefon). 

In localitate a început desfășurarea 
competiției de tenis dotată cu „Cupa 
de vară". Iată cîteva rezultate ale 
acestor întreceri, la care participă 
fruntașii tenisului nostru : simplu băr
bați : Racoviță—Saiti 6-2, 6-4, Grad—

Horvath 6-0, 6-4, Kiselef—Neguț 6-2, 
6-1, Caralulis—Somogy 6-1, 6-0, Di- 
mache—Klein 7-5, 3-6, 6-3, Cri stea--» 
Racoviță 6-0, 6-1; simplu femei: Ve- 
rone—Lazaride 6-3, 6-0, Andriescu — 
Ciogolea 6-2, 6-2. (Gh. Măzgăreanu— 
corespondent).

Cursa Scînteii"
Știri din baschet

• Mîine încep turneele finale ale 
campionatelor republicane de juniori 
și junioare la baschet. La întrecerea 
echipelor de juniori, a cărei ~—JK 
este orașul Craiova, iati parte 
patru campioane de zonă : 
Harghita Tg. Mureș, C.S.S. Banatul 
Timișoara, C.S.S. Lilceafărul Orașul 
Stalin și Tînărul Dinamovist Iași, 
campioana orașului București — Me
talul M.I.G. și reprezentanta orașului 
Craiova.

La Rădăuți se întrec echipele femi
nine : $coala sportivă U.C.F.S. Foc
șani. Școala sportivă de elevi Arad, 
C.S.Ș. Luceafărul Or. Stalin, campi
oana orașului București, echipa Con
structorul și reprezentanta orașului 
Rădăuți.

® Duminică au avut loc în țară în
trecerile etapei a doua a competiției 
de baschet dotată cil „Cupa Eliberă
rii". Iată rezultatele înregistrate : Mas
culin : Reg. Ploești—R.A.M. 63—50 
(31—23); Reg. Cluj—Reg. Baia Mare 
92—71 (34—35) ; Reg. Constanța— 
Reg. București 55—61 (23—35); Reg. 
Bacău—Reg. Galați 66—75 ( 36—30): 
Reg. Craiova.—Reg. "
(25—21). Feminin:

: R.A.M. 45-44

gazdă 
cele 

C.S.S.

Faptele, pe care un ziarist le notează într o cursă c.iclistă de lung ~ 
kilometraj, nu-și pot găsi, firește, în totalitatea lor loc în coloanele zia- C 
rului. Seara cînd telefonează redacției cronica sau reportajul el încearcă ■ 
să facă o selecție cît mai judicioasa. Nu reușește însă întotdeauna. Sînt 

’ atît de multe și de interesante lucrurile pe care le observi însoțind cara- ■ 
ÎT vana ciclistă — ca intr-un film — îrcît uneori nu poți să desprinzi din )

■ noianul lor pe cele mai semnificative. După încheierea întrecerii urmează - 
; comentariile... Acest prilej oferă posibilitatea să revii la momentele cele j 
. mai importante, să subiiniezi faptele care au decis soarta competiției și, -

■ mai ales, să vorbești despre acele întîmplări pe care le-ai
) cronici... Vom folosi aceste
■ relatările noastre privitoare

• De-a lungul a peste 900 
asistat la o emoționantă întîlnire a tenaci, bine pregătiți, dornici să rea- 
cicliștilor cu zecile de mii de specia- |izeze performanțe de valoare.

„scăpat" în 
rîndtiri pentru a aduce unele completări la 
la cea de a XIl-a ediție a „Cursei Scînteii".

km am aceste condiții alergătorii s-an dovedit

Pitești 52-36 
Reg. Ploești— 

(22—29); Reg. ’ Pi- 
; tești—Reg. Craiova 28—27 (13—14); 
Reg. Galați—Reg. Bacău 40—25 (23— 
7); Reg. Oradea—Reg. Timișoara 48— 

: 47 (24—20) ; Reg. Cluj—Reg. Baia 
Marc 60—30 ( 26-10) ; Reg. Iași— 
Reg. Suceava 13—55.

s Federația romînă de specialitate 
anunță că perioada de transferări a 
jucătorilor de baschet. durează între 
1—25 august. După această dată nu 
se va mai primi'' nici o cerere de 
transferare.

tori care i-au intimpinat pe traseu. 
Micuții pionieri cu brațele pline de t 
flori, fetele și flăcăii veniți pe ogoare 
pentru a culege rodul bogat al muncii 
lor, muncitorii de la Săvinești și Roz- 
nov, de la Bacău și Bicaz, cu toții 
i-au aplaudat pe alergători, i-au în
curajat în palpitanta lor dispută. En
tuziasmul a fost generat, fără îndoia- 
lă, de dragostea cu care oamenii 
muncii înconjoară sportul nou, născut 
în cei 15 ani de la eliberare.

& Succesul alergătorilor participant 
la a XlI-a ediție a „Cursei Scînteii" 
a fost cu atît mai valoros cu cît ei au 
dat dovadă de combativitate în con
dițiile unei întreceri foarte dificile. 
Etapele lungi, soarele puternic din pri
mele zile și ploaia rece din penultima 
etapă, urcușul greu de la Bicaz la 
Lacul Roșu, toate acestea au făcut 
ca ediția a XlI-a a „Cursei Scînteii"

de amploare revine unui alergător 
namovist. Victoria obținută acum 
Ludovic Zanoni, ca și cele realizate 
in competițiile din acest an și din cel 
trecut de către dinamoviști sînt o do
vadă a seriozității cu care membrii 
secției de ciclism a clubului sportiv 
Dinamo se antrenează și luptă pentru 
victoria clubului lor. Antrenorul Nico- 
lae Voicu are mari merite și activita
tea lui trebuie subliniată. In afară de 
cîștigător s-au mai evidențiat It’. Zieg
ler, Q. Moiceanu, Gh. Calcișcă și Petre 
Soltuz.

® C C.A. a avut și de această dată 
în Ion Vasile cel mai bun alergător al 
său. El a luptat cu ardoare pentru 
„tricoul galben", dar pregătirea sa

di- 
de

e Din nou succesul într-o competiție

Headergători ■ con-

nu îndeajuns de bună la urcuș și 
lipsa de colaborare a colegilor de 
echipă nu i-au permis să-și atrngă 
ținta. Gh. Radulescu a pierdut șansa 
linei mai bune clasări din cauza pene
lor avute la urcușul spre Lacul Roșu.

• Ceea ce reprezintă insă substan
țialul in succesul înregistrai de tradi
ționala întrecere a „Cursei Scînteii" 
este comportarea tineretului. Incepind 
cu etapa I — cînd au evadat Al. Mi- 
troi, N. Niculescu, P. Greff. D Stă- 
nescu, E. Bărbulescu (toți cicliști ti
neri), continuind cu acțiunile inițiate 
de Stan Ion, D. Stănescu, Simion Ari
ton, Florian Cristescu, Gh. Neagoe, 
Milinevici ș. a. am asistat la o ade
vărată iiitrecere pentru combativitate 
in care rolul de bază l-au avut rutierii 
tineri. Lor le revine meritul obținerii 
unor medii orare ridicate și al reali
zării unei curse dinamice. Printre cei 
care merită mențiuni speciale se află 
tinerii: Simion Ariton (C.C.A.), D. 
Stănescu (Recolta), j^lorian Cristescu 
(C.P.B.), IF. Ziegler (Dinamo). Al. Mi- 
iroi (C.C.A.)— abandonat în penultima 
etapă în urma miei busculade. N. Ma
tei (Constructorul), Gh. Neagoe (Re
colta), N. Niculescu (C.C.A.). Eugen 
Bărbulescu (Șc. sp. U.C.F.S. Bucu
rești), V. Mihnevici (Crtimpm. Orașul 
Stalin).

® Trecînd pe meleagurile Moldovei 
ș-a putut constata interesul pe cure 
oamenii muncii îl manifesta pentru 
ciclism. Acest lucru trebuie să însemne 
un îndemn pentru organizatorii com
petițiilor cicliste de a programa cît 
mai multe concursuri pe aceste trasee. 
In acest fel s-ar da și un sprijin se
rios la dezvoltarea ciclismului în re> 
giunile respective

H. NAUM

Pe stadionul ,^3 August" sosește 
să fie o competiție foarte grea.



După concurstil republican de călărie de la Ploești

Tinerii călăreți
Sînt doar trei-patru ani de atunci. 

Cronicarii de ecliitație consemnau — 
ca un fapt cu totul nou — apariția, 
la startul întrecerilor de călărie, a cî- 
torva tineri, juniori. Evoluția acestora 
5'fost primita cu multă bucurie. Dar 
atî fost și unii spectatori care au făcut 
diferite reflecții ironice. Este drept, la 
’neeput obstacolele cădeau unul după 
altul. Uneori și... călărețul. începutul 
e greu în orice sport. Mai ales în că
lărie. Cîte nu sînt de învățat ?

'Aș fi vrut să-i găsesc pe cei cîțiva 
spectatori de-atunci, zilele trecute în 
tribunele hipodromului din Ploești. Să-i 
întreb doar atît: „Ei, ce ziceți de... 
copii Pentru că, într-adevăr, juni
orii merită cu prisosință aplauzele 
noastre. De la începuturile destul de 
timide făcute nu de mult, ei au stră
bătut cu succes drumul spre măiestria 
sportivă Concursul republican de la 
Ploești a confirmat încă o dată acest 
evident progres. Manîfestînd aceeași 
temeinică preocupare pentru creșterea 
cadrelor tinere, asociația sportivă „In- 
dependerița“-Sibiu a prezentat la Plo
ești un mănunchi de juniori deosebit 
de talentati. Tînăra Birghite Antoni 
ne-a entuziasmat pur și simplu în 
proba „piticilor". Note bune și pentru 
Feldoreanu, Miiller și Barth. Andrei 
Costea de la Recolta București a în
ceput dresajul doar de o lună. La 
Ploești a ocupat locul III în proba de 
categorie ,,I“. In probele de obstacole 
este mai... „bătrîn" : primul parcurs 
l-a făcui în decembrie... 1958. Acum, 
participă însă și la probele de seniori. 
Și, nu are decît 16 ani I Să nu uităm 
să amintim că este și internațional 
(la recentele întreceri din R. P. Un
gară a cucerit chiar mi loc I). Apli-

Start in campionatul
de 6

SIBIU 3 (prin telefon de la trimisul 
nostru). De duminică toți participanții 
la „campionatul republican de regula
ritate și rezistență, de 6 zile" se află 
în localitate. In cursul zilei de luni, 
concurenții și-au pus la punct mași
nile, așteptînd cu nerăbdare să 
ia startul. Ei discută asupra șan
selor echipelor, despre dificultatea 
traseului, deosebit de dur, care în ur
mătoarele 6 zile îi va pune la mari 
încercări.

Printre tinerii Rarticipanți se numă
ră și cei de la Metalul din Reșița care 
are o formație puternică (Hir- 
schvogel, Kralik ș.a.). Ea. este de 
altfel ciștigătoarea concursului re
publican de 3 zile desfășurat în acest 
an. Vor reuși reșițenii să repete a- 
ceastă performanță, de data aceasta 
într-un concurs de 6 zile ? Printre ce-

Concurs inter-regionol de tir
Poligoanele din parcurile „Victor Ba- 

beș" și „Ianos Herbak" din Cluj au 
găzduit în ultima vreme un con
curs inter-regional de tir dotat cu 
„Cupa regiunii Cluj". La întreceri au 
participat 125 <5e trăgători din regiu
nile Cluj, Iași, Timișoara, Regiunea 
Stalin. Ploești',- R.A.M. și Hunedoara. 
Iată rezultatele’ tehnice înregistrate: 
Armă liberă calibru redus 3x40 focuri:
1. Martin Kos’telnic (Tim.) 1083 p; 2. 
Traian Fodor (Cluj) 1080 p; 3. Adal
bert Czunya (Tim.) 1072 p; Pe echi
pe : 1. Cluj 4261 p; 2. Timișoara 4219 
p: 3. Regiunea Stalin 4172 p. Armă 
liberă calibru redus 3x30 focuri: se
nioare I. Ileana Aranyi (Cluj) 799 p;
2. Elisabeta Popovici (Tim.) 782 p„ 
•3. Ana Tibincă (Iași) 776 p. Pe e- 
chipe : 1. Cluj 2299 p; 2. Timișoara 
2244 p; 3. Iași 2241 p. Armă liberă 
calibru redus 3x30 focuri juniori: I. Lu
cian Moldovan (Tim.) 808 p; 2. Gh. 
Paltenie (Cluj) 808 p; 3. T. Goguț (Iași) 
798 p. Pe echipe; I. Cluj 2375 p; 2. 
Timișoara 2355 p; 3. Iași 2242 p. Pi
stol precizie 60 focuri: 1. Victor Di- 
bo1d (Reg. Stalin) 513 p; 2. V. An- 
jgeloiu (Ploești) 508 p; 3. I. Cărpi- 
ineanu (Tim.) 499 p. Pe echipe: 1. 
Regiunea Stalin 
p; 3. Timișoara 
II. Gh. Gyorfi 
Popovici (Tim.)
(Hunedoara) 508/59 p.
Cluj 1963/233 p; 2. Timișoara 1966/ 
216 p; 3. Regiunea Stalin 1614/194 p. 
Proba 3x20 focur armă sport juniori:
1. Eugen So;yon(Reg. Stalin) 494 p;
2. N. Moldovan (Reg. Stalin) 489 p;

2000 p; 2. Cluj 1841 
1823 p.
(Cluj)
538/59,,

Pistol viteză: 
526/60; 2. I.
3. E. Peterfi 

Pe echipe: I.

I

tudini deosebite au și Victor Demian, 
Mihai Pîrvulescu, a căror bună pre
gătire a fost unanim apreciată și în 
concursul republican de la Ploești. La 
primele întreceri de călărie vom asista 
și la „debutul" altor Juniori de la Re-, 
colta București : Tudor Sîrbulescu, 
Gheorghe Zudic și alții. Poate și a 
talentatului junior Ghițescu care însă 
deocamdată își cam neglijează antre
namentele. Foarte bine pregătit, disci
plinat, se prezintă și lotul de juniori 
al C.C.A. Numele lolandei Lazăr, Ma
rianei Munteanu, ale lui Donescu, Th. 
luja, Pavlovici etc. sînt de-acum bine 
cunoscute. Unii dintre ei participă nu. 
numai la probele de juniori ci și în în
trecerile seniorilor. Nu este lipsit de 
semnificație să arătăm că, de exem
plu, la Tg. Mureș ștafeta formată din 
lolanda Lazăr, Donescu și luja a în
trecut primele două echipe de seniori 
de la C.C.A. Cum s-ar spune, elevii 
încep să-și întreacă profesorii. Dar, 
Virgil Bărbuceanu, care se ocupă de 
pregătirea călărețe: lolanda Lazăr, 
Dumitru Velicu. Gheorghe Langa, Io
sif Molnar, N. Mihalcea sau alți călă
reți fruntași care, de asemenea, supra
veghează antrenamentele călăreților 
tineri Mariana Munteanu, Donescu. 
Constantinescu, Pavlovici etc nu sînt 
cîtuși de puțin sitpărați de victoriile 
tinerilor lor elevi. Dimpotrivă.

Si, așa se poate vorbi despre multi 
alți juniori talentati care ne dan ga
ranția că, în ctirînd. numărul călăieti- 
lor fruntași va spori considerabil. De 
pe acum, juniorul Dan Mîndru de la 
Dinamo București s-a afirmat puter
nic. Rezultate foarte bune au obținut 
și Mihaela Rădulescu, Păvălucă și

Azi la Sibiu

republican motociclist

lelalte echipe tinere se numără „Dru- 
beta" Tr. Severin, „Voința" Sibiu, 
„Șoimii" Lipova și Voința Timișoara.

Bineînțeles, de la startul întrecerilor 
nu vor lipsi nici fruntașii motociclis- 
mtilui noslru : Gh. loniță, Gh. Ion, 
Gh. Voiculescu, M. Dănescu, Al. Huhn 
(C.C.A.), M. Pop, M. Cernescu, L. 
Szabo, V. Szabo, Iosif Popa, C. Ne- 
delcu (Dinamo), H. Sitzler, Șt. lanco- 
vici (Metalul M.I.G.), E. Seiler, M. 
Butnaru (Rapid) și alții.

Prima etapă (cea de marți) măsoară 
nu mai puțin de 321 km (Sibiu—borna 
kilometrică 347 —Poiana—Jina—Crinț
— Fîntînele—Cacova—Orlaf—Cristian
— Sibiu). Ea este foarte dificilă și va 
supune pe concttrenți la mari efor
turi. Dar acesta este abia începutul...

ION OCHSENHELD

3. C. Pop (R.A.M.) 485 p. Seniori: 1. 
E. Gherman (Hunedoara) 512 p; 2. 
Gh. Mușat (Ploești) 510 p; 3. I. Stă- 
nescu (Ploești) 510 p.

Iată și clasamentul general al „Cu
pei regiunii Cluj": 1. Cluj 24 p; 2. 
Timișoara 31 p; 3. Iași 59 p; 4. Reg. 
Stalin 63 p; 5. Hunedoara 68 p; 6. 
Ploești 92 p; 7. R.A.M 97 p.

GH. BENGA — corespondent 

Prima întîlnire din programul con
cursului Pronosport nr. 32 din 9 au
gust este Petrolul Ploești—Dinamo 
București (pronostic la pauză și fi
nal). Tradiționala întîlnire care opune 
campioanei pe deținătoarea Cupei pro
mite să se ridice în acest an la un 
nivel tehnic valoros.

Cele cinci meciuri din campionatul 
R.P. Ungare care sînt cuprinse în pro
gram sînt așteptate cu deosebit inte
res de amatorii fotbalului. Iq primul 
rînd trebuie verificate sau mai pre
cis confirmate comportările bune pe 
care autsaiderir le-au avut în prima 
etapă. Intr-adevăr rezultatele de ega
litate pe care noile pronrovate Pecsi 
Dozsa și Szeged le-au reușit în fața 
formației campioane Csepel și a unei 
echipe atît de rutinate cum este Fe
rencvaros au creat surprize, care s-au 
reflectat chiar în concursul Prono
sport de duminica trecută. De data 
aceasta Pecsi Dozsa va juca în depla
sare cu Salgotarjan iar Szeged va 
primi pe teren propriu replica celei 
mai cunoscute echipe din campionatul 
R.P. Ungare: M.TK- Performanța pe 
care jucătorii de la M.T.K. au reușit-o 
de ctirînd — calificarea în finala Cu
nei Europei Centrale ca și victoria de 
duminică asupra lui B.V.S.C. ne fac

alți juniori de la Dinamo, Petrolul 
Ploești etc.

Deci, avem toate motivele să fim 
mulțumiți I La Ploești, juniorii noștri 
au mai trecut un... „obstacol". Fără 
nici o „penalizare" 1 Dar, să nu uităm 
că întrecerile de la Ploești ne-au rele
vat și cîteva lucruri care ’trebuie să-și 
găsească rezolvarea într-un viitor cît 
mai apropiat. Există insuficientă pre
ocupare pentru probele de dresaj, se 
face încă foarte puțin pentru obișnui- 
rea copiilor și a juniorilor de a-și lu
cra singuri caii, la unele greșeli ele
mentare de tehnică se trece prea ușor 
cu vederea, spmiîndu-se : „Nu-i nimic. 
Sînt începători"... Este necesară o exi
gență sporită față de pregătirea juni
orilor noștri, care au dovedit că au 
reale posibilități, că în general și-au 
însușit o pregătire . corespunzătoare. 
Este un lucru pe carc-1 reamintim, în 
primul rînd, antrenorilor.

DAN C1RLEȘTEANU

In ultima probă a concursului de la 
Ploești — obstacole categ. grea — 
victoria a revenit călărețului V. Pin- 
ciu (Știința Buc) cu Sucitii o pct., 
urmat de V. Bărbuceanu (C.C.A.) cu 
Odobești 4 pct. și Gh. l.anga (C.C.A.) 
cu Machedon 8 pct.

Educația fizică școlară a înregistrat frumoase succese
(Urmare clin pag. / i)

cu programul de studii al elevi- 
contribuind la educarea lor. In

nie 
lor, 
acest sens, Hotărîrea C.C. al P.M.R. 

și a Consiliului de Miniștri din 2 iu
lie 1957, cu privire la reorganizarea 
mișcării de cultură fizică și sport pre
cizează: „Activitatea sportivă extra- 
șoolară a elevilor se va desfășura în 
cercurile și colectivele sportive de pe 
lingă școli și în cadrul școlilor spor
tive de elevi sub conducerea U.T.M. 
și a profesorilor de educație fizică".

Ca urmare a Hotărîrii Partidului 
și Guvernului, tineretul studios este 
organizat în prezent în asociații spor
tive școlare, al căror număr a ajuns 
la impresionanta cifră de 900. In 
plus, pentru ridicarea măiestriei spor
tive a elevilor, aceștia au la dispo
ziție școlile sportive de elevi, crea
ție a regimului nostru democrat-popu
lar și în care — în orele lor libere 
— elevii cu aptitudini în sport pri
mesc cunoștințe prețioase în domeniul 
sportului preferat. Interesul elevilor 
pentru aceste școli este exprimat cei 
mai bine prin cîteva cifre: în prezent 
in întreaga țară funcționează 44 de 
școli sportive de elevi cu 136 secții 
pe ramură de sport, inglobirid peste 
14.000 elevi. In acolași timp, au luat 
ființă cluburile sportive școlare, unde 
fruntașii sportului școlar au posibili
tatea să-și desăvîrșească pregătirea în 
vederea participării la competițiile 
oficiale rezervate juniorilor, 
manea, în anul 1957/58 
primele școli medii cu 
cial de educație fizică, 
sînt prezenți elevi buni 
și cu aptitudini deosebite penlru di
ferite ramuri de sport, școli de unde 

De ase- 
au luat ființă 
program spc- 
școli în care 
la învățătură

să credem că gazdele vor avea de data 
aceasta o sarcină mult mai grea decît 
în fața lui Ferencvaros.

Vasas—Motived este un meci de tra
diție care la fiecare ediție a sa prile
juiește partide interesante ale căror 
rezultate pot fi cu greu prevăzute 
chiar de cei mai versați în ,,arta“ pro
nosticurilor.

Csepel și Tatabaiiya erau acum doi 
sau trei ani despărțite de cel puțin o 
clasă ca valoare sportivă. In ultimul 
campionat însă cele două echipe s-au 
dovedit apropiate ca valoare.

In meciul cu Szombatliely, Ferenc
varos va încerca să obțină un rezul
tat de egalitate sau chiar o victorie. 
Dacă avantajul terenului nu va fi bine 
exploatat de localnici avem toate mo
tivele să credem că oaspeții vor pleca 
cu cel puțin unul din cele două puncte 
puse în joc.

Ultimele trei meciuri ale programu
lui fae parte din campionatul de fot
bal al R. Cehoslovace.

„Alpiniada Carpa-

„Alpiniada Carpaților" s-a încheiat 
duminică o dată cu etapa a treia, dar 
asta nu înseamnă că alpiniștii nu vor 
mai lua parte la nici un fel de ac
țiune. Dimpotrivă, 
iilor" a constituit o pregătire în ve
derea unei acțiuni mult mai dificile 
care va începe în ctirînd și anume...

„ALPINIADA 23 AUGUST"
Dacă la „Alpiniada Carpaților" au 

luat parte atît sportivi cu o activitate 
mai veche cît și alții care au îndrăgit 
de mai scurtă vreme alpinismul, a- 
cest sport al celor curajoși, în cadrul 
„Alpiniadei 23 August" se vor întrece 
numai alpiniști consacrați, întrucît cu 
acest prilej vor fi efectuate cele mai 
dificile trasee de alpinism din țară, 
de gradele V și VI. La această ac
țiune, organizată de Federația ro- 
mînă de schi, bob și alpinism, vor 
participa 16 echipe reprezentînd sec
țiile de alpinism din Bușteni, Petro
șani, Ploești, Orașul Stalin, Cluj, Si
biu și București.

„Alpiniada 23 August" se va dis
puta în zilele de 20-23 August pe 15 tra
see din masivii Bucegi, Piatra Craiului 
și Cheile Bicazului. Fără îndoială că 
participarea la cele trei etape ale 
„Alpiniadei Carpaților" i-a ajutat 

fost
com-

prl

se vor ridica viitorii reprezentanți ai 
sportului noslru de performanță.

Tineretului nostru școlar i-a 
asigurată și o bogată activitate 
petițională prin organizarea, în 
mul rînd, a campionatelor școlare — 
la nivel republican — la principa
lele ramuri de sport. In acest fel au 
fost angrenați anual într-o activitate 
sportivă de mare amploare, sute de 
mii de elevi din rîndul cărora se 
ridică necontenit campioni și record
mani ai țării ca lolanda Balaș, Lia

Proba:
1951 (primul campio-
nat atletic 

oe probe):
școlar 1959:

100 m plat 11,5 10.9
înălțime 1,70 m 1.97 m
lungime 6,34 ni 6,91 m
prăjină 3,00 m 3,93 m
d isc 37,64 n. 46,04 m
suliță 49,02 m 55,(48 rn
ciocan 40.40 m 49,67 m

Dacă în trecut elevii școlilor pro
fesionale de ucenici n-au avut pri 
lejul să participe la o competiție spor- 
tivă rezervată lor, în schimb astăzi, 
viitorii muncitori și tehnicieni ai țării 
pot fi prezenți la campionate organi
zat? pe plan central la diferite dis
cipline sportive ca atletism, gimnas
tică, fotbal etc. Pregătirea acestor 
elevi, atît pentru campionate cît și 
în vederea altor competiții mai im
portante este efectuată în mod co
respunzător, pe de o parte în cadrul 
școlilor respective, în orele de edu
cație fizică și de activitate sportivă 
extrașcolară, iar pe de altă parte 
prin școlile sportive ale U.C.F.S, și 
M.I.C.

In vederea îmbunătățirii conținu
tului lecțiilor de educație fizică 
tost 

manuale, înccpînd 
preșcolar și ierminind cu cel mediu,

au 
elaborate programe de studii, 

cu învățămîntui

Campioana, Ruda Ilvezda Bratisla
va. va întîlni pe teren propriu echipa 
minerilor din Ostrava, Banik. In mod 
normal victoria ar trebui să revină 
campionilor. Spartak Trnava și Tatran 
Preșov care se întîlnesc în etapa de 
duminică au avut o bogată activitate 
competițională în timpul verii, mai 
ales pe plan internațional. Partida, 
deși aparent deschisă oricărui rezul
tat. va reveni probabil în cele din 
urmă gazdelor care ati o linie de atac 
ce s-a dovedit mai eficace în ultimele 
partide susținute. Jednota Kosice în- 
tîlnește pe recent promovata Slovan 
Nitra într-un meci pe care oaspeții 
vor face totul pentru a-1 cîștiga. Ră- 
mîne de văzut dacă vor putea depăși 
rutina echipei din Kosice care în cam
pionatul trecut a scăpat cu greu de 
retrogradare dar care acum se pre
zintă mult trai bine pregătită.

★
In urma trierii variantelor depuse 

la concursul Pronosport nr. 31 au fost 
găsite 8 variante cu 12 rezultate exac
te, III variante cu II rezultate exac
te și 1281 variante cu 10 rezultate 
exacte.

Rruhrică redactată de I.S. Loto- 
Pronosport. 

foarte mult pe sportivii noștri în pre
gătirea necesară escaladării unor tra
see atît de dificile, așa cum se a- 
nunță acestea.

In plus, în cinstea zilei de 23 Au
gust, alpiniștii noștri vor efectua o 
serie de trasee în premieră.
SE DESCHID TABERELE PENTRU 

ÎNCEPĂTORI
Așa cum am mai anunțat 

F.R.S.B.A. a trecut în planul său nu 
numai organizarea unui curs pentru 
instructorii de alpinism (recent în
cheiat la Cheile Bicazului), ci și a 
unei serii de trei tabere la care au 
fost chemați să participe tineri și ti
nere între 18—23 ani, cu aptitudini 
pentru alpinism. Remarcăm ca pozi
tiv faptul că după mulți ani, se reia 
activitatea taberelor pentru tineret.

Prima tabără va fi inaugurată joi 
5 august și se va încheia la 20 au
gust. Cei 30 elevi vor fi cazați în 
corturi în apropierea cabanei Padina- 
De pregătirea lor se va ocupa un co
lectiv alcătuit dintr-o serie de antre
nori cunoscuți : 
milian Cristea 
cioiu, împreună 
Paul Fozokoș.

maeștrii sportului E- 
și Alexandru Flori-' 
cu Emil Fomino și

în c?.
școlă-

Manoliu, Maria Diți, Elena Teodo- 
rescu, Aurora Popescu, Elena Pădu- 
reami, Ștefania Dinescu. Alexandru 
Bizim, Traian Sudrigean, Mihai Ne- 
def, Andrei Folbert și alții, care și-a1 
început activitatea sportivă 
drul organizațiilor sportive 
rești.

Pentru a avea o imagine și 
delă asupra creșterii nivelului 
a performanțelor realizate de 
rari, vom prezenta mai jos un 
comparativ cuprinzînd cîteva 
din atletism, disciplină sportivă 
o mare priză în rîndul elevilor: 

mai fi- 
tehnic 

șeo- 
tabei 

probe 
cu o

profesionali și pedagogic. In același 
scop, în ultimii ani s-a experimentat 
predarea educației fizice în școlile 
elementare de 4 ani (timp de 30 
minute) de către cadre calificate, a 
gimnasticii de înviorare în școlile pro
fesionale care posedă internat, și a 
pauzei de educație fizică în atelierele 
școală. De asemenea, într-un număr 
de 50 școli profesionale s-a organizat 
timpul liber al elevilor interni, prin 
activități sportive desfășurate sub în
drumarea directă a profesorilor de 
specialitate, conținutul! programelor 
fiind orientat pe exerciții pregătitoare 
specifice diferitelor meserii care se îo-

de

de

specifice diferitelor meserii care se 
vață în aceste școli.

In timpul vacanțelor de vară și uc 
iarnă, elevilor le sînt rezervate ta
bere sportive la diferite ramuri 
sport (atletism, gimnastică, handbal, 
baschet, volei, ciclism etc), tabere care 
cuprind mii de elevi. Aici, în afara 
programului de pregătire sportivă pro- 
priu-zisă, elevii participă la excursii 
organizate în scopul cunoașterii fru
museților patriei, a vizitării loc’irkor 
istorice legate de trecutul de luptă 
al poporului nostru. In același timp, 
ci desfășoară o bogată activitate ctrl- 
tural-eduoativă. Ceea ce trebuie re-' 
ținut este faptul că în toate aceste 
forme de activitate sportivă simt cu
prinși sute și mii de elevi cu care 
școlile respective se mîndresc nu nu
mai pentru aportul acestora in sport, 
ci și pentru rezultatele lor la învăță
tură.

Așadar, în numai 15 ani, într-un 
timp istoric foarte scurt, sportul șco
lar a trecut cu succes numeroase și 
importante „examene".

Acest lucru a fost posibil numai 
datorită grijii permanente pe care 
partidul și guvernul o acordă tinerei 
generații, asigurîndu-i acesteia con
diții materiale optime, fată de ce este 
de datoria tuturor cadrelor care lu
crează în domeniul educației fizice 
școlare să contribuie printr-o muncă 
și niai avîntată la creșterea unui ti
neret viguros, bine pregătit pentru 
viață, atașat regimului nostru de
mocrat-popular, regim care îi asigură 
împlinirea celor mai îndrăznețe vi
suri.



O grandioasă competiție 
a sportului sovietic

Finala celei de a Il*a ediții a Spartachiadei 
popoarelor

Dîseufce despre fethal

De vorbă cu di. Wiily Scheuer, 
președintele clubului francez „R. C. Strasbourg”

po
ntai 

in 
ali-

Peste puțin timp va începe la Mos- 
ova finala celei de a 11-a Spartachia- 
e a popoarelor din U.R.S.S. In cupi
da Uniunii Sovietice se vor aduna 
este 10.000 sportivi care se vor în
ece in aproape 30 de discipline. Nici 
altă țară din lume nu cunoaște com- 

etiții de amploarea Spartachiadei 
oarelor. Pentru a fi aleși cei 
uni, care să-și măsoare forțele 
tarea finală de la Moscova, s-au
iat la starturile întrecerii 30 milioane 
e tineri și tinere. Spartachiadcle oră- 
enești, raionale, regionale, ale ținutu- 
ilor și ale republicilor unionale au 
<recedat marea confruntare de la Mos- 
ova. In aceste competiții a crescut 
onsiderabil nivelul sportivilor sovie- 
ici. Marea familie a maeștrilor spor
ului s-a îmbogățit cu aproape 3000 de 
lume noi. Sute de recorduri, au fost 
onsemnate pe tabele alături de nenu- 
nărate rezultate de valoare care fac 
aima sportului sovietic.

Spartachiada popoarelor rep 
nare sărbătoare a sportului 
irilej de trecere în revistă a 
or repurtate. Ea se înscrie 
a cea mai mare competiție 
>ică a sportului sovietic, 
nijloc de verificare și de

'daților în echipa care 
’.eiita Uniunea Sovietică 
'ar dovada faptului că Spartachiada 
ăspunde intru totul acestei 'cerințe 
j putem afla compartnd listele 
nvingătorilor olimpici de la Melbour- 
le cu cele ale primilor clasați la Spar
tachiada fiopoarelor din 1056. Intr-ade- 
>ăr, cîștigătorii de 
l-au arătat sportivi 
Hală, adjudecindu-și 
ilimpice și aducind 
'ocul 1 în clasamentul pe națiuni.

in comparație cu anul 1056, nivelul 
sportului sovietic a crescut vertiginos.

haltcrojilii n-au egal in toa- 
competiții, auind in posesie 
multe din recordurile mon-

pre- 
Spar- 
extra-

Rar meci de fotbal fără... prelungiri. 
Și nu ne referim la cele două reprize de 
cîte 15 minute, acordate dc regulamen
tul jocurilor de cupă în caz de egali
tate, ci la... comentariile și discuțiile 
care țin, după unele meciuri, ore și 
chiar zile în șir.

Diipă programul de duminică de la 
„23 August'*, „prelungirile" începute 
odată cu fluierul final, mai continuă 
[toate și acum... Futil dintre cei mai 
pasionați comentatori ai celor petre
cute pe gazonul tuns în pătrate, ca o 
tablă de șah, era și dl. WILLY 
S6HEI F.R, președintele clubului „R 
C. de Strasbourg" din prima ligă 
franceză și membrii al Biroului fede
ral al ..celor 3 F“ (Federația Franceză 
de Fotbal).

I-am solicitat cîteva impresii.
„Veți fi poate surprinși — a

cepiit Willy Scheiter — dacă am să 
vă vorbesc nu atît despre „vedeta" 
programului, cit despre una din „des
chideri". Mi-a plăcut nesnus de mult 
jocul copiilor- In special în echipa 
..albilor" (n.n. Dinamo București) 
am remarcat 4—5 ,,cuști" care au 
calități excepționale. Copiii au jucat 
fotbal curat, rasele lor, varietaten u- 
nor acțiuni fiind o adevărată îneîn- 
tare și lăsind Să se gh'cească „mîria" 
unor an'renori priccpnți".

li -explicăm interlocutorului nostru 
că jocul |>e care l-a văzut s-a dispu-

tal în cadrul unei cot moliții locale, la 
care iau parte vreo de echipe. In 
același moment, r.fj- m si rezultatul de 
5—2, de la Orașul Stalin.

..Quod erat demonstrând t'-n" (N.R. 
„Ceea ce era de demons! f“) inter
vine Schcuer, pimctînd ini .iția pri
mită. Înseamnă deci, că d ă momen
tan fotbalul vă dă unele .fyătăi de 
cap", pentru viitor persp stivele sînt 
mult mai bune. Aveți o 'tină forma
ție de tineret și mai ales, — lucru 
de care m-am convins cu ochi proprii 

la dvs. se lucrează cu dragoste și 
grijă cu copiii. Nu m-aș mira dacă 

Buca-
na-

rezi . tă o 
sovietic, 
succese- 
totodată 
preolim-

jiind un 
selecție a 
va repre- 

la jocuri.

la Spartachiada 
de valoare mon- 
numeroase titluri 
echipei U.R.S.S.

din

Au fost înnoite aproape toate recordu
rile de atletism, de notație, tir, ciclism, 
haltere, au fost repurtate mari victorii 
internaționale. Echipa de atletism a 
U.R.S.S. a învins de două ori repre
zentativa S.U.A. Echipa de baschet a 
U.R.S.S. a ciștigat campionatul mon
dial, a devenit apoi campioana Euro
pei. Strălucite succese au repurtat tră
gătorii, care dețin acum marea majo
ritate a recordurilor din lume. De ase
menea și 
te marile 
cele mai 
diale.

Iată dar atitea motive ca să 
vedem la finala celei de a Il-a 
tachiade a popoarelor o întrecere 
ordinară, de un nivel tehnic deosebit
de ridicat. Centrul competițiilor Spar- 
tachiadel îl va constitui marele stadion 
„V. 7. Lenin" de la Lujfiiki. Dar compe- 
tiții'e se. vor desfășura pe aproape toa
te bazele sportive ale Moscovei. De pe 
acum iubitorii de frumos așteaptă cu 
nerăbdare uriașa demonstrație de ma
se care va sărbători deschiderea Spar- 
tachiadei, Zeci de mii de tineri
toate colțurile Uniunii Sovietice vor 
evolua în cadrul unei magnifice 
monstrații de gimnastică de mase. Cei 
care au avut prilejul să urmărească 
repetițiilp afirmă că spectacolul va în
trece ca grandoare și măreție' tot ce 
s-a realizat, pînă acum în materie.
Spartachiada popoarelor din U.R.S.S. 

stirnește un interes enorm nu numai 
în Uniunea Sovietică, ci și în întreaga 
lume. Peste 40 de ziariști de peste 
hotare vor veni să urmărească între
cerile. E și firesc. Eiecare dorește să 
vadă la lucru floarea sportului sovie
tic, virfurile sale, cele care în 1060 
vor defila pe marele stadion din Roma 
ia cea de a XVlI-a ediție a Jocurilor 
Olimpice.

dc-

Voleibaliștii și voleibalistele in plină activitate
Ne-am întilnit zilele trecute cu un 

trie.cn, spectator nelipsit al meciurilor 
volei. Din vorbă în vorbă discuția 
ajuns — bineînțeles — la sportul 

preferat...
— Cam acalmie acuma, nu?, ne spu- 

îea cl.
— Nicidecum. Deși campionatul! va 

reinccpe de abia prin octombrie, asta 
nu înseamnă cii voleibaliștii și volei
balistele noastre nu au nici un fel 
:1c activitate. Mai întii, nu trebuie 
sil uiți că la 9 septembrie începe la 
Paris „Cupa Continentelor'*, o com
petiție la care participă echipe din 
Europa. Asia și America. Printre e- 
chipele europene se va alinia și for
mația masculină a țării noastre care, 
pentru .a avea o comportare cît mai 
frumoasă va începe în curînd pregă
tirile.

_  Bine, să zicem că băieții 
echipa națională au activitate, 
ceilalți?...

— Și ceilalți au activitate.

din 
dar

De 
pildă, echipa masculină Voința Bucu
rești a plecat chiar ieri în R. D. 
Germană, la invitația format iei 
D.H.V.K. Leipzig, campioana țării. Au 
plecat jucătorii Dragomir. Sorbală, 
Icreghie, Ghertin'rșan, Carapcea, Dra- 
gomirescii, Mimtcanu, Dragotă, Shaf
fer, V. Dumitrescu, Gh. Ghiță. Bticu- 
reștenii vor juca două meciuri 
Leipzig, la Berlin și în ; 
lități. Apoi nu trebuie să uiți 
nenl internațional feminin recent în
cheiat la Constanța, ca șt faptul că fi

■

prins în R. Cehoslovacă de formația 
Cetatea Bucur, care a înregistrat re
zultatele: 11 iulie, B-rno: Spartak — 
Cetatea Bucur, 3—1 (15—10. 15—JB;
10—15, 15—13); 13 iulie. Kolin: Dii- 
kla — Cetatea Bucur 3—1 (15—10. 
14—16. 15—12, 16—14); 15 iulie, Po- 
trubi: Spartak — Cetatea Bucur 3—0 
(15—6, 15—12, 15—8); 17 iulie, Ceske 
Blidejttvice: Rraj — Cetatea Bucur 
1—3 (10—15. 10—15, 15—6. 13—15); 
21 iulie, Liberec: K.V.C.S.T.V. — Ce
tatea Bucur 3—2 (8—15, 15—8.
12—15, 15—4. 15—9); 22 iulie, Ja- 
blonec: Jiskra — Cetatea Bucur 0—3 
(10—15, 13—15, 10—15). De asemenea, 
nu-i spusesem nimic despre ttirneul in
ternațional școlar ce va avea loc în 
Capitală între 4—6 septembrie, cu 
participarea a două echipe romîneșii, 
una din R.S.S. Ucraineană și alta 
din R. P. Ungară, (m.t.).

x- __ ..............................

ÎMărci poștale închinate Jocurilor Olimpice 
1960

ea
peste cîțiva ani, revenind în 
rești. la un joc al echipei dvs. 
ționale. mi-ați arăta în „unsprezecele" 
țării 2—3 jucători, spiinindu-mi că 
i-am mai văzut pe același stadion, în 

în- 7P.W..."
Trecem la jocul principal.
..Din comentariile vecinilor mei din 

tribună — spune Willy Schener — 
am dedus că unii nil sînt mulțumiți 
de calitatea jocului. Să știți însă, că 
intr-un meci cu asemenea miză, rare 
ori se joacă spectaculos. Ca fost ju
cător, am înțeles starea emoțională 
și chiar... nervozitatea unor jucători. 
Părerea mea este că romîn'i au fost 
mai buni. Mai ales în repriza '■ se
cundă, cînd au ratat două aoluri ca 
și făcute, cu care puteau obține vic
toria. Și nu fără a o merita..."

Discutăin apoi despre arbitraj, desJ 
pre public. Dl. Schcuer apreciază fe-> 
Iul cum a condus, în general, colegul 
nostru Gh. Alelisandrowicz (n.n. ar
bitrul polonez este redactor de fotbal 
Ia ziarul varșovian „Przeglad Spor-: 
towy") dar îi reproșează că n-a ținut 
mai ferm jocul în mînă și că în re
priza secundă n-a acordat 11 m. lă 
un bends în careul oaspeților. Vor
bind despre public, oaspetele francez 
l-a caracterizat în trei adjective : en
tuziast, obiectiv, competent.

„Af-a impresionat și stadionul. 
Este minunai. De am avea noi, la. 
Paris, un asemenea stadion I... De 
altfel, văd că tineretul bucurestean 
nu duce lipsă de terenuri și baze 
sportive. In afara tui „23 ' August" 
frumoasa dvs. Capitală, in. care se 
ciută peste tot imnul construcției, 
are atitea și atitea aite stadioane și 
terenuri de sport I..."

Președintele lui R. C. Strasbourg 
(tinde joacă, între 
internațional Kelbel din echipa Fran
ței) ne-a arătat apoi că echipa sa ar 
juca cit multă plăcere în ..Busiireștiul 
atît de frumos și os nd a! ier".

„Sportul e un mijloc 
ne cunoaște, de a ne 
spune Willy Scheiter- 
strîngerea de mină de 
să-i iubim simbolul".

alții, cunoscutul

minunat de a 
împrieteni'. — 
Să cultiv »i 
pe stadion și

REP.

Ce! mai bun discobol al lumii: EDMUND PIATKOWSKI
1953

„Un exemplu de modes
tie, de conștiinciozitate 
sportivă". Aceasta este, 
caracterizarea pe care 
i-a făcut-o ziaristul polo-,, 
nez Andre j Jucewicz.
proaspătului recordman 
mondial la aruncarea dis
cului, Edmund Piatkowski.

La un singur antrena
ment, el ridică nu mai 
puțin de 12.000 kilograme. 
„Halterele — spune Piat
kowski — sînt pentru 
mine o a doua pasiune 
sportivă. Sportul acesta 
m-a ajutat să-mi dezvolt 
forța, viteza și explozia 
în aruncare".

Trebuie 
inund 
care 
lume 
său 
59,91 
lent 1 
pionatele 
R.P. Polone, Piatkowski 
a ocupat primul loc la 
categoria grea 1

Firește, aruncarea discului rămîne 
pentru celebrul atlet polonez proba 
sa preferata, cea care l-a consacrat 
pe plan mondial. Primul disc l-a luat 
în mînă cu 8 ani în urmă, pe cînd 
era elev la o școală medie din Lodz.^ 
Edmund avea pe atunci 15 ani. Era 
un băiețaș cil un corp firav și, bine
înțeles, nimeni nu-i întrevedea ap
titudini de discobol. Avea însă dottă 
calități, oare nu puteau scăpa unui 
bun observator și pedagog : o putere

să .știți că Ed- . 
1 Piatkowski, cel 

a uimit întreaga 
prin senzaționalul 
record Ip disc: 
m., este un exce- 

lialterofil. La cam- 
militare ale

42.37 m; 1959 — 59,91 m !
aceea, profesorul . său de educație fi
zică l-a sfătuit să arunce deocamdată 
discul mic, de un kilogram, cel pe 
care-1 folosesc atletele. Zis și făcut. 
Piatkowski a început să arunce cu a- 
cest disc și rezultatele nu întirzîau să 
apară. Cu ocazia campionatelor șco
lare din 1952, Piatkowski aruncă 
55,70 m stabilind totodată un nou 
record al țării pentru juniori. Intre 
timp, tînărul elev din Lodz se dez-' 
voltase armonios și prin practicarea 
halterelor și-a mărit simțitor forța.- 
Deși mai era junior, Piatkowski — 

"‘prin performanțele sale — a ajuns în 
rîndul celor mai buai discoboli seni-1 
ori ai țării. „Disculețul** a fost abandot 
nat și locul lui a fost luat de discul 
clasic pe care proaspătul c. mpi n al 

’ juniorilor dorea să-l arunce din ce 
în <;c mai departe. Visul său devine 
realitate. Din 1955, arată revista 
„Sport im Bild“, care face această’ 
interesantă prezentare a lui Piatkow-i

Edmund Piatkowski, recordmanul mondial
l-a aruncarea discului.

de muncă, rar întilnită și o coordonare 
perfectă a mișcărilor. Pentru fizicul 
său slăbuț discul de două kilograme 
era însă prea greu și prea mare. De

1953 — 42,37 m — la 17 ani
1954 — 47,21 m — la 18 ani
1955 — 50,93 m — la 19 ani
1956 —■ 51,03 Dl — la 20 ani

1957 — 53,33 m —• Ia 21 ani
1958 — 56.78 m — la 22 ani
1959 — 59,91 m -— ki 123 ani

1 j- j- j ■ r j- 
ski, recordurile 
ta și recorduri 
51,03 m; 53,33 
parte...

Primul mare 
obține anul trecut la memorialul „Re- 
sickt" de la Praga unde reușește să 
întreacă rind pe rînd discoboli de vad 
loare europeană, Merta, Szecsenyi> 
Klics și alții. Performanța sa de 56,78 
m 11 consacră definitiv în arena! 
mondială. Dar nu numai atît. AnuJ 
trecut, el devine și campion european^ 
și totodată unul dintre cei mai buni’ 
discoboli ai lumii.

In lunile de iarnă Piatkowski mun-f 
ceștc serios. Se antrenează în s -’ă,' 
ridică haltere, face sprinturi, mi-c rt 
de elasticitate și își perfecționează 
necontenit tehnica...

Așadar, nu e de mirară feă la 
primul concurs oficial al anului nu
mele lui Piatkowski este trecut pe 
lista recordmanilor europeni: 57,89 ml 
In acest timp însă nici marele său 
rival, maghiarul Szecsenyi nu pierdea 
vremea... După numai o săptămînă; 
din Budapesta se anunțase știrea că 
noul redCifilman al Europei a devenit 
Jozsef Szecsenyi cu o aruncare de 
58,33. m. Piatkowski știa însă 'că 
peste alte două săptămîni cu prilejul 
memorialului „Kusoczinski" va avea 
prilejul să-și ia revanșa și, eventual,! 
să redevină recordmanul continentul 
lui.

Așa a 
cordman 
carea 
nată

personale sînt totoda- 
naționale... 50,93 mjl 
m și așa maj de-'

ț ROMA MCMLX
ROMĂ

/SIE ,.iîA

j t La 23 iunie a. e., eu prilejul celei 
a )de a 65-a aniversări de la reinstau- 

,rarea Jocurilor Olimpice, Administra
ția poștei italiene a emis o serie de 
".cinci valori închinate .1.0. din 1960 
/de la Roma. Aceste mărci poștale sînt 

„, ... , ,. . \c°11sa<:rafe monumentelor Romei an-mîinc Încep la Sibiu întrecerile îm.ile linje se vor desfășura 'jîroE’e tîiiî
ale campionatelor republicane de vo- ^programul olimpic. Marca de 15 lire 
Ici ale juniorilor și junioarelor, că ț* reprezintă monumentul Dioscurilor 
la Baia Mare și Constanța vor avea /<l*11 P'ata Qnirinai; cea de 25 lire, 
foc întrecerile finale ale campionatc- 
Jor masculine și feminine dc calificare. 1
Și, ca să termin, este în curs de 
desfășurare „Cupa Eliberării" la care 
au luat parte în prima etapă 34 for
mații masculine și feminine...

Prietenul meu nu mai știa ce să 
răspundă. Intr-adevăr își dădea sea
ma că activitatea.voleibaliștilor și vo- 
lcibatistelcr este la fel dc intensă ca 
în plin sezon competițional.

Aîms la redacție nii-'m amtjjtit că 
nu-i vorbisem despre turneul între-

alte loca- (
uiți tur- S

succes internațional îl

From a <mcmlx

turnul Capitoliiihii (din fața căruia 
se va da plecarea în cursa de ma
raton); cea de 35 lire. Termele lui 
Caracalla, unde se vor desfășura con
cursurile de gimnastică; cea de 60 
de lire, înfățișează Arcul lui Constan- 
tțn, sub bpjța căruia se va termina 
parcursul ptobei de maraton și în- 
sfîrșit, marca de 110 lire, reprezintă 
Basilica Ini Maxențin, unde vor avea 
loc întrecerile de lupte.

' - MCM LX

și fost. El a redevenit re-* 
european și, în plus, anuidț, 
de 59,91 m. a fost conseiw 
ca un nou record al lumii/ 

spre surprinderea americanilor caret' 
se . considerau invincibili în această' 
probă.

Numai 9 centimetri” îl mai despart 
acum pc Piatkowski de limita c lor 
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ASTAZ1 SE ÎNCHEIE FESTIVALUL DE LA VIENA
.Viena 3 (prin telefon de la trimisul 

nostru special). Mîine (N.R. astăzi), 
va lua sfîrsit cel de al Vll-lea fes
tival Mondial al Tineretului și Stu
denților. Dar niciodată nu se vor 
șterge din amintirile miilor de tineri 
și tinere, prezenți în capitala Austriei 
la măreața reuniune închinată păcii 
și prieteniei, imaginile emoționante 
ale acestei grandioase întîlniri.

întreaga populație se pregătește 
să dea un cadru cît mai frumos zilei 
de rămas bun de la orașul care timp 
de zece zile i-a primit cu dragoste și 
ospitalitate pe tinerii veniți din toate 
cele cinci continente. Vienezii s-au 
convins că Festivalul este cu ade
vărat o manifestare a păcii și priete
niei. S-a prăbușit eșafodajul de calom
nii și minciuni țesut în jurul marii 
reuniuni a tineretului, de către cei 
care urăsc pacea, care nu văd cu 
ochi buni prietenia, înțelegerea. Iată 
de ce în aceste zile participarea vie- 
nezilor la manifestările Festivalului 
a fost deosebit de mare și de entu
ziastă.

★
Astăzi, pe vasele „Filimon Sîrbu" 

și „Olga Bancic“, ancorate în portul 
de iarnă, a avut loc o întîlnire a 
delegaților tineretului romîn cu dele
gații ale tineretului american, cana
dian ^Și indonezian. Oaspeții _au fost 
întîmpinați de tovarășul Virgil Trofin, 
prim-secretar al C.G. al U.T.M.. Ti
nerii americani, canadieni, indonezieni 
s-au întreținut amical cu membrii de
legației romîne, au discutat felurite 
probleme legate de viața, de munca, 
de profesia lor, au schimbat insigne, 
au cîntat împreună. Tinerii romîni. au 
arătat oaspeților albume și reviste 
înfățișînd viața nouă care a înflorit 
pe meleagurile patriei noastre. Tinerii 
americani au manifestat un interes 
deosebit față de organizarea învăță- 
mîntului în Republica Populară Ro- 
mînă, față de construcțiile mărețe 
care se înalță în țara noastră, fată 
de dezvoltarea vertiginoasă a econo
miei naționale.

„Tineretul dv. poate să fie fericit 
— a declarat tînărul american 
Martin L. — deoarece duce o viață 
liberă, muncește cu plăcere și entu
ziasm și culege cu adevărat roadele 
muncii sale. Sînt încintat de Festival, 
căruia nu-i pot găsi decît un singur 
adjectiv: minunat ț Aș dori să merg 
la Praga pentru a studia. Vreau să 
învăț limbile rusă și cehă“.

★
In centrul atenției iubitorilor spor

tului din Viena au stat, firește, 
concursurile organizate cu prilejul 
Festivalului, la care au luat parte o 
serie de valoroși atleți și boxeri 
precum și echipe de fotbal cu renume.

Turneul de box a fost viu disputat. 
Intr-o companie valoroasă reprezen
tanții noștri s-au comportat remar
cabil. Puiu Nicolae și-a impus supe
rioritatea, deși a întîlnit în Milek și 
Olech, doi siîngaci extrem de inco
mozi, iar pe de altă parte a fost 
handicapat de două avertismente 
gratuite din partea arbitrilor. Mihalic 
a avut un adversar puternic în per
soana lui Velinov, pe care l-a învins 
detașat, datorită dîrzeniei. In finala 
susținută cu scoțianul Gibson pugi- 
listul nostru a marcat un avantaj 
substanțial în repriza a doua, însă 
la începutul reprizei a treia, boxerul 
scoțian i-a deschis arcada printr-o 
lovitură cu capul, provocîndu-i o he
moragie care i-a acoperit vederea. 
Cu toate acestea, boxerul romîn a 
produs o impresie foarte bună. Tînărul 
'Mihai Nicolau a făcut, un meci bun, 
ținînd seamă mai ales de valoarea 
deosebită a partenerului său — ex
celentul boxer sovietic Șatkov, cam
pion olimpic.

Concursurile de atletism nu s-au 
bucurat de o pistă prea bună. După 
cum declară recordmana noastră Io- 
landa Balaș, ea a concurat doar de 
două ori în cariera ei pe o pistă de 
o calitate atît de slabă. Și săritorii 
cu prăjina au fost handicapați de 
aceasta. Petrenko a trecut doar

Campionatul mondial de șah pentru juniori
La Munchenstein se desfășoară cam

pionatul mondial de șah pentru ju
niori. In urma disputării seriilor 
preliminare s-au calificat pentru fi
nală 12 din cei 27 de participanți. 
Pînă acum s-au disputat în turneul 
final cinci runde. Cu excepția elve
țianului Erny și a neozeelandezului 
Philips toți ceilalți zece concurențt 
sînt angajați în lupta pentru primul 
Ioc. Deocamdată în fruntea clasamen-

4,20 m iar Hlebarov 4,00 m, deși per
formanțele lor întrec cu mult aceste 
cifre. Un rezultat bun a obținut 
Bizim, care i-a învins pe Frost și 
Nikiciuk, aruncători de peste 80 m. 
In schimb Traian Sudrigean nu este 
mulțumit de locul obținut și da 
timpul realizat în proba de 400 m.

Tot azi au avut loc o serie de 
finale. Turneul de handbal masculin

a revenit sportivilor cehoslovaci, care 
i-au învins pe cei polonezi cu scorul 
de 18—9. In turneul de volei tinerii 
sportivi sovietici i-au învins pe cei 
cehoslovaci cu 3-1. In finala turneului 
de fotbal jucătorii iugoslavi s-au în
tîlnit cu cei sovietici și au cîștigat 
cu scorul de 2-1.

TEODOR ROIBU

Puiu Nicolae este declarat învingător în finala categoriei muscă, la 
turneul de box. de la Viena.

Tinerii cicliști romîni au făcut o buna impresie 
în 99lurul Iugoslaviei66

SKOPLJE 3 (prin telefon). Cea de 
a XV-a ediție a „Turului ciclist al Iu
goslaviei" s-ai încheiat duminică la 
Skoplje cu succesul ciclistului bulgar 
Nencio Hristov — în clasamentul ge
neral individual și al formației gazdă 
— în clasamentul pe echipe. După 
cum se știe, la această competiție au 
participat 10 echipe naționale și 5 ale 
unor regiuni din Iugoslavia, care au 
avut în componența lor alergători de 
valoare recunoscută în arena interna
țională.

Tinerii cicliști romîni au avut o 
comportare foarte bună. Ei au luptat 
cu succes pentru echipă, reușind după 
eforturi lăudabile să claseze echipa pe 
locul III. înainte de ultima etapă for
mația de tineret a R.P. Romîne se 
afla pe locul IV. după Olanda. Cicliș
tii noștri și-au fixat ca obiectiv depă
șirea olandezilor și. în ultima etapă au 
declanșat atacuri decisive,» reușind nu 
numai să recupereze handicapul dar 
să și obțină un avans de aproape 7 
minute. In clasamentul general indi
vidual Ion Cosma (clasat pe locul 8) 
și Aurel Șelarii (clasat pe locul 9) au 
depășit o serie de rutieri care au în 
palmares performanțe răsunătoare: 
Vandervecken (Belgia) — clasat pe 
locul II în „Cursa Păcii" din acest 
an, Hugens, Steuten și Doek (Olan
da), Sebenic și Vukojevic (R.P.F. lu

tului se află iugoslavul Parma și en
glezul Roomens care au acumulat 
3‘/2 P- Filipinezul Naranna și argenti
nianul Bilitzki au trei puncte din pa
tru partide. Stefanov (R.P. Bulgaria) 
a acumulat 3 p. din 5. Urmează 
Toinson (U.R.S.S.), Klemens (R.F.G.) 
2*/2 p, Haman (Danemarca) 2 p (1), 
Kiittner (R.D.G.), Kupers (Olanda) 2 
p, Philips 1 p (1), Erny 0 p. 

goslavia) ș.a. Ceilalți trei cicliști ro
mîni' (Șt. Poreceanu, C. Moiceanu și 
Eugen Mihăilă) s-au clasat în primele 
20 locuri, ceea ce reprezintă — ținînd 
seama de valoarea participanților — 
o performanță satisfăcătoare. Din cei 
74 cicliști care au pornit în cursă au 
terminat doar 41 și acesta este un in
diciu asupra dificultăților prezentate 
de traseu. Iată clasamentele gene
rale :

Individual : 1. Nencio Hristov (R. 
P. Bulgaria) 39 li. 54:27; 2. Boian 
Koțev (R. P. Bulgaria) 39 h. 57:15;
3. Levacic (R.P.F. Iugoslavia) 39 h, 
58:06; 4. Zirovnic (R.P.F. Iugoslavia) 
40 11. 01:00; 5. Petrovic (R.P.F. Iu
goslavia) 40 h. 03:50 ; 6. H. Uiev (R. 
P. Bulgaria) 40 li. 11:29; 7. Bajc 
(Slovenia) 40 h. 12:55; 8. ION
COSMA 40 h. 13:42; 9. AUREL ȘE- 
LARU 40 h. 17:02; 10. Sebenic

• INTR-UN CONCURS ATLETIC 
disputat la Moscova, Boris Rîbak a 
obținut 2,10 m la săritură în înălțime, 
al treilea rezultat sovietic al sezonu
lui după Savlakadze (2,13 m) și Kaș- 
karov (2,12 m).

• DUPĂ TREI ETAPE, în turul ci
clist al R. D. Germane conduce Schur 
urmat la 1 min. 25 sec. de polonezul 
Tlustochowicz.
• INTILNIREA INTERNATONALA 

DE NATAȚ1E Anglia—R. P. Ungară, 
disputată la Cardiff, a revenit gazde- 
loc cu 113—72.
• LA LONDRA s a desfășurat întîl- 

nirea internațională de atletism Marea 
Britanie—R. F. Germană, cîștigată de 
oaspeți cu scorul final 117-95. In me
ciul feminin, atletele engleze au termi
nat învingătoare cu 64—51. Echipele 
de ștafetă ale R. F. Germane au sta
bilit două recorduri europene ; 40,6 pe 
4x110 y și 3:09,6 pe 4x440 y.

• FINALA ZONEI AMERICANE a 
„Cupei Davis" a revenit tenismenilor 
australieni care au dispus de reprezen
tativa Cubei cu 5—0.

PE SCURT
• IN CADRUL CAMPIONATELOR 

de tenis pe teren cu zgură ale S.U.A. 
proba de simplu masculin a revenit 
jucătorului indian R. Krishnan care a 
dispus în finală de americanul Read 
■cit'12 10, 6—3, 6—3.

• DUPĂ' O-SERIE întreagă de in
succese, selecționata de rugbi a Ma
rii Britanii, care se află în turneu în 
iNotiai. Zeelandă, a reușit să culeagă o 
victorie îm fața selecționatei orașului 
Wellington. Rugbiștii englezi au cîș
tigat cu 21—6.
• IN LOCALITATEA franceză Vichy 

s-a desfășurat turneul final al compe
tiției internaționale de tenis pentru ti
neret „Gupa Galea". După ce în primul 
meci, reprezentativa U.R.S.S. (Leyus, 
Potanin, Lihacev) a dispus cu 5—0 de 
echipa R. Cehoslovace, în întîlnirea de
cisivă cu reprezentativa R. F. Germa-'

Campionatul republican de pentatlon 
modern

Cîștig’nd spad=i. Dan Icnescu atrecut pe primul loc în clasamentul 
general

CLUJ 3 (prin telefon). Sala Ar
matei din localitate a găzduit între
cerile probei de spadă din cadrul 
campionatului republican de pentat
lon modern pe anill 1959. Fiecare 
concurent a susținut 36 de asalturi 
în 3 tururi. Concursul desfășurat pe 
două planșe, a durat 3 ore și un 
sfert. S-au impus prin comportarea 
avută Dan Ionescu, Dumitru Popescu, 
Nicolae Marinescu și tinerii reprezen
tanți ai Oradiei, Itiliti Jelici și Tiberiu 
Tîlmaciu.

Iată rezultatele probei de spadă :
1. D. Ionescu (CCA I) 28 tușe 1.036 
p; 2. D-tru Popescu (Prog.) 23 — 
856 p; 3. N. Marinescu (CCA I) 22 
— 820 p; 4. W. Roman (Recolta) 
21 — 784 p; 5. Tr. Croitorii (CCA II) 
19 — 712 p; 6. D-tru Țintea (CCA 1) 
18 — 676 p; 7. Cr. Lichiardopol 
(Prog.) 17 — 640 p; 8. T. lîlmaciu 
(Oradea) 16 — 604 p; 9. I. Vesa 
(CCA II) 16 — 604 p; 10. I. Jelici 
(Oradea) 15 — 568 p; 11. Gh. Tomiuc 
(Recolta) 14 — 532 p; 13-14. M. Driș- 
cu (CCA II) și I. Munteanu (Ora
dea) 12 — 460 p. CLASAMENTUL 
PE ECHIPE: 1. C.C.A-. I 2.190 p; 2.
C. C. A. II 1.380 p; 3. reprezentativa 
regiunii Oradea L056 p.

Clasamentul după două probe: 1.
D. Ionescu 1.675,5 p; 2. D. Popescu 
1.614,5 p; 3. W. Roman 1.546 p; 4.

A început concursul internațional 
de tir de la Praga

PRAGA 3 (prin telefon). Intîlnirea 
internațională de tir dintre sportivii 
noștri și cei din R. Cehoslovacă a 
început prin desfășurarea probelor de 
armă liberă calibru redus 3x40 focuri 
și pistol viteză. După două poziții, 
la armă liberă conduc trăgătorii ceho
slovaci, iar la pistol viteză trăgătorii 
romîni. Cea mai bună comportare la 
pozițiile culcat și în genunchi au a 
vut-o Horinek și Sulovski, care au 
realizat 394 și respectiv 383 p. Tră-

(R.P.F. Iugoslavia) 40 h. 19:08; II: 
Steuten (Olanda) 40 h. 27:10; 12.
Vandervecken (Belgia) 40 h. 28:16; 13. 
Hugens (Olanda) 40 h. 29:04; 14.
Doek (Olanda) 40 li. 32:44; 15. Vuko- 
jevic (Serbia) 40 h. 41:37 ; ... 18. ȘT. 
PORECEANU 40 h. 50:58; 19. C.
MOICEANU 40 h. 58:57; 20 EUGEN 
MIHĂILA 41 h. 15:49.

Echipe: 1. R.P.F. Iugoslavia (Leva
cic, Petrovic, Zirovnic) 120 h. 01:56;
2. R. P. Bulgaria (Hristov, Koțev, I- 
liev) 120 h. 03:11; 3. R. P. ROMINA 
(Ion Cosma, Aurel Șelaru, Ștefan Po
receanu) 121 h. 21:42; 4.. Olanda 
(Steuten, Hugens, Doek) 121 h. 28:58; 
5. Serbia I, 6. Anglia, 7. Danemarca. 
8. Serbia II. Celelalte formații fiind 
descompletate n-au mai contat în cla
sament. Din echipa Belgiei a terminat 
cursa un singur alergător: Vander
vecken.

Tr. Croitorii 1.393 p; 5. N. Marinescu 
1.343,5 p; 6. Cr. Lichiardopol 1.212,5 
p; 7. I. Vesa 1.033,5 p; 8. D. Țintea 
899 p; 9. T. Tîlmaciu 604 p; 10. 1. 
Jelici 568 p; 11. Gh. Tomiuc 539 p: 
12-13. I. Munteanu si M. Drișcu 460 
p. CLASAMENTUL PE ECHIPE: I. 
C.C.A. I 3.576 p; 2. C.C.A. II 2.490,5 
p; 3. rep. Oradea 1.056 p.

★

Cititorii noștri au rămas poate sur
prinși de faptul că, din clasamentul 
pe echipe al actualului campionat de 
pentatlon lipsesc formațiile cluburilor. 
Progresul și Recolta din București; 
Acestea deși și-au anunțat participa
rea ia întreceri și au deplasat la Cluj 
formații complete (trei oameni și cîte 
o rezervă), totuși — dintr-o atitudine 
nesportivă — a celor doi delegați (V. 
Teodorescu-Progresul și N. Prescure- 
Recolta) care n-au înțeles să respecte 
regulamentul campionatului și-au re4 
tras echipele. Biroul F.R.C.P.M. trebuie 
să analizeze cu toată seriozitatea ati-l 
tudinea acestora și să ia măsurile 
care se impun.

întrecerile continuă marți cu proba 
de pistol viteză și miercuri cu cea de 
înot.

RADU FISCH 
coresp. regional '

gătorul nostru N. Rotaru a ocupat 
la ambele poziții — locul 3 cu un 
punctaj destul de bun. Mai slab s-au 
comportat T. Giulu, V. Enea și M; 
Ferecatu care nu s-au putut acomoda 
cu condițiile de tragere ale poligonu
lui, acesta prezentînd caracteristici 
diferite de ale poligoanelor noastre. 
Instalațiile sînt prevăzute cu paturi 
pentru tragere, iar țintele sînt foarte 
sus. La pistol viteză, după prima 
manșă, conduce cu autoritate Ștefan 
Petrescu, urmat de I. Tripșa

Iată rezultatele ;
Armă liberă calibru redus 3x40 

focuri poziția culcat: 1. Horinek 394 
p; 2. Vala 393 p; 3. N. Rotarii 392 
p; 4. Perman 392 p; 5. Sulovski 392 
p. După cum se vede, lupta a tos' 
deosebit de strînsă, trei dintre tragă 
tori realizînd același punctaj. Ceilalți 
concurenți romîni au ocupat următoa! 
rele locuri: O. Antonescu locul 8 cu 
391 p, T. Ciulii locul 12 cu 388 p, 
M. Ferecatu locul 14 cu 387 p și V; 
Enea locul 17 cu 379 p. Poziția în ge* 
nunchi: 1. Sulovski I 383 p: 2. Stil 
borjk 382 p; 3. N. Rotam 381 p; 4; 
Sulovski II 381 p; 5. C. Antonescu 
380 p. M. Ferecatu a ocupat locul 8 
cu 377 p, T. Ciulii locul 10 cu 375 p 
și V. Enea locul 14 cu 372 p. -

Pistol viteză, manșa 1 : 1. Ștefan 
Petrescu 295 p; 2. I. Tripșa*291 pî
3. Schvab 291 p; 4. Mnha^-290 p; 5; 
l’roft 290 p; 6. G. Magluar 287 p; 
P. Mocuță s-a clasat pe locul 8 cu 
285 p, iar Atanasiu pe' locul 9 cu 
același număr de puncte.

ne (Bungert, Stuck) ultima ă cîștigat’ 
cu 4—1. Pentru locurile 3—^4, Franța 
a învins R. Cehoslovacă cu scorul de 
3—2.

• TN APROPIERE DE LIEGE s-a 
desfășurat proba de fond pe șosea din 
cadrul campionatelor mondiale femi
nine de ciclism. Au luat startul 30 de 
concurente din Anglia, U.R.S.S., Fran
ța, Belgia, R. D. Germană și alte țări. 
Pe primul loc s-a clasat ciclista Yvonne 
Rayndcrs (Anglia) care a parcurs 72 
km. în 1 h 53:32,0. Locurile următoa-' 
re au fost ocupate în ordine de Puro- 
nen (U.R.S.S.), Gorbaceva- ('U.R.S.S.), 
Cissac (Franța,), Burton (Anglia).

• CEA DE A 8-A ETAPA a „Cursei 
cicliste unionale" desfășurată între 
orașele Tallin și Narva Ț223 km) a fost 
cîștigată de Evghenii Neniîtov, urmat 
de Stenin și Olizarenko. După 8 etape, 
în clasamentul general conduce Evghe
nii Klevțov. Pe locul doi se află Oliza
renko la 1 min. 6 sec.

Redacția si administrația: București, str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05, interurban 72. Nr. 1—2 STAS 3452. întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Brezoianu Nr. 23—25
MX Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprindeți


