
In cinstea celui de al lil-iea Congres 
al P. M. R.

Tinerii sportivi de la „Boleslaw 
Bierut" iau parte cu avînt

. PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂf

la întrecerea socialista
Ești încă sub puternica impresie pe 

care ți-o lasă magistrala Căii Griviței, 
în construcție, și cartierul muncito
resc „București Noi" (altădată pe
riferia mizeră Dămăroaia) cînd treci 
pragul întreprinderii Metalurgice „Bo- 
lesfa-v Bierut". Clădiri scăldate în 
verdeață si lumină. Loc de muncă 
fruntaș. Ne-o spune chiar la poarta 
de intrare gazeta de perete „Lupta 
noastră", unde găsim — cu bucurie 
— multe nume de sportivi, ca și nu
meroase articole, mărturii ale vred
niciei și avîntului în muncă : „Cuvân
tul fruntașilor pe marginea proiectu
lui de Directive", „In cinstea celui de 
al lll-lea Congres al P.M.R. să lup
tăm pentru reducerea prețului de cost, 
pentru cît mai multe economii și uti
lizarea rațională a materiilor prime"... 
Aflăm tot din gazetă că pînă Ia în
ceputul lunii mai s-au realizat peste 
sarcina planificată 650.000 lei econo
mii la prețul de cost, că planul de 
^producție a fost depășit (105,3%), că 
productivitatea muncii a crescut 
(111%), iar sectorul turnătorie a reu-

de mare stimă în întreprindere. Nu nu
mai pentru că ar ii o extremă iute ca 
vîntul în echipa de fotbal Laminorul, i wt M ocon
ci ca urmare a entuziasmului și price-j. AINUL XVI--- Nr. 3620
perii sale în muncă. Proaspătul ab-“ 
solvent al școlii profesionale „Bole-" 
slaw Bierut" a dat dovadă de fru--- 
moașe calități organizatorice în me-” 
seria sa, inițiind brigada de tineret-. 
„Constantin David". Sprijinită de or-” 
ganizațiile de partid și U.T.M., de'I 
grupa sindicală, brigada a înregistrat” 
în scurt timp succese remarcabile. In" 
cinstea celui de al lll-lea Congres--

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînâ

w
• INTR-O INTILNIRE de box

al P.M.R. cei nouă tineri din brigadă'■amator desfășurată la Berlin,_ repre- 
• • ■■ ■ dgț.zentativa R.D. Germane a întrecutdau lunar economii peste plan 
1500 lei și realizează planul de pro- pe cea a Angliei- cu 6-4. Săptămîna
ducție în proporție de 107 la sută. - .trecută, o altă formație a boxer lor 
Inimosul șef de brigadă ar dori să..Sermani întrecnse pe oaspeți cil 8-2. 
scriem despre aportul tuturor și des--, 
pre conștiinciozitatea unui alt spor-K 
tiv, utemistul Mihai Maxim. Ne des-”
părțim de cei nouă metalurgiști, do-” dintre echipele selecționate ale R.P. 
rindu-le succese și mai mari. ..Ungare și Franței, <" "

...Pe aleea care duce către poartă,

• MECIUL internațional de floretă

disputat la Buda- 
" pesta, s-a încheiat cu victoria gaz- 
' j delor.

★ Marți 24 'mai 1960 ★ 8 păgâni 25 bani

Vineri, la Floreasca, una din semifinalele C.C.E. la volei

Rapid Levski Sofia
• S-A STABILIT PROGRAMUL SEMIFINALELOR ACTUALE?} 
EDIȚII • IN FINALA, NU SE VA MAI DISPUTA UN AL TREI- I 

_____ LEA MECI

Colectivul brigăzii fruntașe de tineret „Constantin David" discută despre forma 
unei noi piese ce va fi turnată

” • INTR-UN CONCURS interna-
■■țional de natație sportivul maghiar
■ ■Dobay a egalat recordul țării sale în 
"proba de 100 m liber cn timpul de 
”56,9 sec. In proba de 800 m liber 
•’înotătorul maghiar Katone a realizat
■ •un nou record al țării sale cu perfor- 
”manța de 9:31,2.

■ »
” o LA TOKIO, boxerul mexican Joe 
” Beecera și-a păstrat cu succes titlul 
■ •mondial profesionist la categoria cocoș, 
Ț dispunînd la puncte de șalengerul 
TYanikuro (Japonia).

cu

<șlt aceasta în proporție de 116%! 
Din fiecare rinei, din fiecare cifră 
simți sărbătoreasca atmosferă a în
trecerii socialiste, acum, în preajma 
marelui eveniment a] clasei noastre 
muncitoare, a întregului popor.

Cine a înscris aceste succese
care se mîndrește întreprinderea ? 
Să-i cunoaștem, mai îndeaproape pe 
cîtiva dintre realizatori și totodată 
pe sportivi...

Utemistul Nicolae Andrei. Ați mai 
auzit de el. Este Tundașul echipei re
prezentative de fotbal a țării la ju
niori: Ca frezor e la fel de harnic și 
priceput. Lucrează diferite piese, la
găre, pinioane, pentru întreținerea 
^wajelor de bază ale întreprinderii. 
Dă produse de calitate superioară. E 
fruntaș în producție. 11 privim cum 
dirijează minerul automatelor și ur
mărește atent cuțitul prins în bucșe 
care modelează piesa de bronz, trimi- 
tînd spre noi fulgi de șpan. Ca un 
sculptor în metal. Cu artă și migală. 
Ne vorbește 
rețul proiect 
greșului al 
„Gînditi-vă, ex'stă acolo la ca
pitolul rudustrie, punctul 7 „.me
tale neferoase", ne precizează Andrei, 
un pasaj care vorbește despre noi. In 
1965 vom avea posibilitatea să pre
lucrăm aproape de 3,5 ori mai multe 
metale neferoase decît in 1959. Știți 
ce înseamnă cifra aceasta ? Va trebui 
să ne ridicăm calificarea, să lucrăm 
mai cu spor, să răspundem grijii parti
dului prin conștiința și pasiunea 
noastră în muncă!"... Și din nou își 
îndreaptă aienția spre „dalta" lui.

Trecem prin secția „trase", secția 
laminoare și printre baloturile de țevi 
sau colacii imenși de sîrmă, dăm bi
nețe altor sportivi fruntași în muncă: 
Tuțuianu de la ștanțare, Daichend de 
Ba ambalaj... Ajungem la sectorul 
turnătorie. Ne întîmpină lumina feeri
că a flăcărilor galbene, verzi, porto
calii, albe și dogoarea cuptoarelor 
în lucru. Traversăm atelierul de pre
gătire a șarjelor, de unde începe pro
cesul tehnologic și ne aorim mai mult 
Ba turnătoria de modele o secție cu 
mulți tineri, înființată de curînd. Fa
cem cunoștință cu utemistul Gheor- 
ghe Constantin. Ni-1 recomandă cu 
însuflețire D. Constantin, secretarul .or
ganizației de bază a sectoritlui, 
un fost ciclist Gheorghe Constantin, 
tânărul cu privire de copil, se bucură

Nicolae Capoianu, secretarul asocia
ției sportive Laminorul, ne pune la 
curent cu realizările asociației în 
cinstea Congresului. Creșterea numă
rului de membri U.C.F.S., extinderea 
gimnasticii in producție în toate sec
toarele, antrenarea în două mari cam
pionate pe asociație 
pice — a sute 
alte
n-a-rn
dar 
tași 
lonescu, Haralambie 
nel Anghelufă, utemistele Elena Tran
dafir și Candida Nicolae ... Lîngă ie
șire, pe panoul sportiv zăresc clasa
mentul campionatului de fotbal : „Lo
cul I : sectorul producție". Da, PRO- 
DUCȚIA se află pe primul loc I Ne-au 
demonstrat-o cu prisosință toți spor
tivii din această mare întreprindere.

• AUTOMOBILISTUL englez Stir
ling Moss a cîștigat al treilea an 
consecutiv cursa de la Nurburgring 
(R.F. Germană).

Cluburile Rapid București și Levski 
Sofia, au căzut de acord ca primul 
joc din cadrul semifinalei „Gupei 
Campionilor Europeni" să aibă loc vi
neri 27 mai în Capitală. Al doilea joc 
se va disputa la 5 iunie, la Sofia.

Dubla întâlnire Rapid — Levski

nume 
avut 

merită 
în

la fotbal și po- 
de muncitori și., revine la 
-de sportivi 

timp
a fi

muncă :

pe care 
vizităm, 

ca frtin-
să-i 

citați 
comuniștii Petre 
Rîngaci și Cor-

Excelente rezultate ale atlețiior sovietici

cu căldură de mă- 
ail Directivelor Con-

III-lea al P. M. R.: 
ex'stă acolo la 

Industrie, punctul 7

NEAGOE MARDAN

• Piotr Bolotnikov — cel mai bun pe 5000 m. • Reintrarea fostului 
recordman mondial lurii Stepanov. • Zinaida Kotova — 2:06,6 pe S00 m.

Rezultate valoroase au fost înregis
trate și în ziua a doua a concursului 
atletic de la Tuia, unde evoluează 
membrii echipei olimpice a U.R.S.S. 
Piotr Bolotnikov a cîștiigat proba de 
5000 m în 13:53,8 realizînd cea mai 
bună performanță mondială a sezonu
lui, iar Zinaida Kotova a terminat vic
torioasă proba de 800 m plat în 
2:06,6. Alte rezultate: 3 000 m obstacole: 
N. Sokolov 8:43,6. înălțime: Brumei 
și Bolșov 2,08 m; Fostul recordman 
mondial Stepanov care și-a făcut re- 
intrq^ea cu acest prilej a obținut 2,05

m; 10.000 m:
greutate: 
Kuznețov 
Radcenko 
lina 55,01

In proba de decatlon, recordmanul 
lumii Vasili Kuznețov conducea după 
8 probe cu 6946 puncte. El nu a putut 
continua concursul, accidemtîndu-se la 
picior în timpul săriturii cu prăjina. 
Primul loc a revenit astfel lui Iakov 
Kutenko cu 7433 puncte, (A ger preș).

Desj^tcikov 29:27,0; 
Lipsnis 17,74 m; suliță: D. 
79,14 m; lungime femei: 
6,02 ni; suliță femei: Ozo-
m.

suscită un interes deosebit. Nu est» 
vorba numai de faptul că cele două 
echipe s-au calificat în semifinalei» 
unei importante competiții continen-i 
tale, ci și de faptul că întotdeauna 
întîlni-rile dintre voleibaliștii romînl 
și bulgari au prilejuit jocuri foarte 
disputate.

Levski s-a calificat în semifinala, 
întrecînd cu 3—0 și 3—2 pe Da rusa- 
faka Istanbul (în , 
Iugoslavia-Beilgrad 
3—0 (în „sferturi"), 
foarte greu pentru 
care au un jucător 
Plocon.

Levski și-a anunțat 
vionul, miercuri spre 
următorul lot pe care-1 prezentăm în 
fotografia alăturată, 
sus. de la 
Anghelov, 
hov, Topalov. In rîndul de jos: La- 
zarov, Galitionov, Danailov. PetkoxK 
Ruski. In afară de aceștia vor mai 
veni la București Prokhorov, Sofro- 
ntlev și Feldșerav, însoțiți de ai>» 
trenorul Dimităr Tasev Guikov.

,optimi") și ps 
cu 3—0 și 
Jocul se anunță 
campionii noștri 

accidentat, pe

sosirea, eu 
prînz. Va sosJ

In rîndul <te 
stânga 1a dreapta: Dameo. 
Asenov, Alksiev, As păru-

Din proiectul Directivelor Congresului al lll-lea al ?. Jtf. I

VA CRESTE ÎN 15 ANI DE 6 ORI MAI MULT 
FATĂ DE ANUL 1959

1995: DE 26 OM FA TÂ D£ ANUL 1938
-_ _ ___ ______ * _____

2,5 ORI

• Din studiile efectuate, care stau la baza schiței- 
program, rezultă posibilitatea creșterii PRODUCȚIEI 
IN DU ST RIALE in următorii 15 ani de peste 6 ori 
față de anul 1959. In 1975 PRODUCȚIA VA PUTEA 
SA AJUNG A LA UN NIVEL DE PESTE 26 ORI

ALAI MARE DECIT IN 1938.

• Volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul 
prin comerțul socialist va spori de circa 2 ori.

• In următorii 6 ani se vor construi din fondurile 
statului în orașe și centre muncitorești peste 9 
milioane rn.p. suprafață locuibilă (circa 100.(XXI 
apartamente), ceea ce reprezintă un volum de peste 
3 ori mai mare decît cel realizat în perioada. 

1954 — 1959,



V»

Campionatele pe asociație constituie una dintre principalele, forme ale 
activității competiționale de mase. In sute și sute de asociații sportive a 
devenit o tradiție organizarea anuală a unor frumoase întreceri ia fotbal, 
volei, tenis de masă, șah sau popice, întreceri la startul cărora se prezintă 
mase mari de oameni ai muncii, dornici să petreacă cîteva ore în ambianța 
plăcută a stadioanelor sau a sălilor de sport și bineînțeles să se dovedească 
cel mai bun din fabrică sau întreprindere la sportul respectiv.

Dar nu numai atît. Dincolo de caracterul lor recreativ-educativ, campiona
tele pe asociație înseamnă și un important mijloc de ridicare de noi elemente 
tinere și talentate și de întărire organizatorică a asociațiilor sportive. In afară 
de aceasta, multe dintre asociațiile sportive au folosit campionatele interne 
pentru a face să crească numărul de membri ai U.C.F.S. și pentru a dez
volta baza lor materială, prin strîngerea la timp a cotizațiilor. După cum se 
vede campionatele pe asociație sînt deci un principal factor în dezvoltarea 
generală a activității sportive din țara noastră.

tot mai
Una dintre principalele sarcini ale 

secțiilor pe ramură de sport este a- 
ceea de a organiza activitatea spor
tivă de mase din cadrul asociațiilor 
sportive. Imensa majoritate a sec
țiilor se .preocupă intens de acest 
aspect important al muncii sportive 
Organizînd temeinic activitatea spor
tivă, inițiind numeroase competiții 
populare — secțiile pe ramură de 
sport contribuie efectiv la cuprinde
rea unui număr din ce în ce mai 
mare de oameni ai muncii în prac
ticarea sportului.

Secțiile pe ramură de sport din 
asociația sportivă Bere Grivița (tenis 
de masă, volei, șah, popice, fotbal, 
turism) se preocupă de angrenarea 
celor aproape 400 de membri U.C.F.S. 
într-o continuă activitate competițio- 
nală. Printre întrecerile tradiționale 
pe ca e le organizează secțiile pe 
ramură de sport cu sprijinul direct 
al consiliului asociației și al tehni
cienilor cțbșteșli se numără și cam
pionatele pe asociație. Iată, de pildă, 
de curînd au. luat sfirșit campionatele 
de tenis de masă și șah. Aceste în
treceri 
pentru 
iii cu 
ajutor
zarea
mai ales — s-au preocupat de pre
gătirea tehnică și tactică a partici- 
panților. La tenis de masă au luat 
parte 23 de membri U-C-F.S. Dintre 
aceștia s-au remarcat concurenții M. 
Șerbănoiu, Ștefan Tănase și Emil 
Aidea, care, la propunerea secției, au

au fost organizate exclusiv 
sportivii nelegitimați. Jucăto- 
experiență au dat un prețios 
birourilor secțiilor în organi- 
tehnică a competițiilor și —

multe competiții I.»
fost legitimați și urmează să evo
lueze în cadrul campionatului raio
nal. Ceilalți participant au făcut _ o 
bună propagandă întrecerilor în rîn- 
dul tovarășilor lor de muncă .și 
acum se pregătesc (numărul ce
lor dornici să se întreacă a 
crescut simțitor!) pentru un nou con
curs. La șah au participat aproape 20 
de concurenți. Buna pregătire a aces
tor șahiști a hotărit pe membrii bi
roului secției să-i înscrie și la alte 
întreceri, de data aceasta pe plan ra
ional. Și șahiștii de la ,,Bere Grivița" 
nu s-au dezmințit: 13 dintre ei au 
obținut categoria a IV-a de clasifi
care! Iată deci că aceste întreceri din 
cadrul campionatelor pe asociație 
contribuie direct la consolidarea acti
vității secțiilor pe ramură de sport, 
la mărirea numărului de sportivi le
gitimați și la creșterea măiestriei lor 
sportive. Campionatele pe asociație 
continuă. Membrii U.C.F.S. de la 
..Bore Grivița" participă, începînd de 
ieri, la o nouă întrecere: competiția 
de popice. Care dintre cei 43 de con
curenți va deveni campion? Dacă la 
această întrebare este mai greu de 
dat un răspuns, se coate însă afirma 
cu certitudine cămulți dintre ei vor 
intra în rîndul sportivilor consa- 
crați ai asociației. In curînd se va 
da „startul" și in întrecerile de volei 
(s au înscris 8 echipe), fotbal (4 e- 
chipej ș.a. Și acesta este numai unul 
din aspectele activității 
mase pe care îl au în 
țiile pe ramură de sport 
Grivița"...

U.C.F.S. 
grafic al 
din acest 

asociația 
la loc de

volei, tenis de 
fotbal. Aceste întreceri 
de curînd prima fază 
în cadrul căreia s-au 
200 de concurent! și

sportive de 
vedere sec- 
de la „Bere

Dacă consiliul orășenesc 
Constanța ar alcătui un 
campionatelor pe asocilație 
centru, fără îndoială că 
sportivă Ancora ar figura
frunte. Con silul acestei asociații (pre
ședinte Foti D. Foii) a înțeles că stimu
larea activității sportive de mase consti
tuie condiția de bază a dezvoltării 
sportului de performanță. Mărturie în 
această privință sînt cele 5 campio
nate ale asociației care se desfășoară 
în prezent la șah, 
masă, box și 
și-au încheiat 
de disputare, 
întrecut peste 
concurente.

Ne-a interesat să cunoaștem modul 
în care muncește consiliul asociației 
sportDve în această direcție și discu
ția purtată a fost edificatoare. Pe 
scurt, ne-am convins că succesele re
purtate pînă acum sînt, în primul 
rînd, rodul pasiunii cu care muncește 
fiecare din membrii consiliului, al fe
lului organilzat în care se desfășoară 
activitatea și al condițiilor materiale 
pe care și le-a creat asociația sporti
vă Ancora.

Vorbind mai pe larg trebuie să re-

levăm faptul că întrecerile campiona
tului pe asocilație se bucură aci de o 
largă popularitate. De fiecare dată în
trecerile intersecții sînt anunțate nu 
numai de la om la om, ci și prin sta
ția de amplificare a portului, prin 
articole la gazetele de perete și chiar 
prin ziarul portuar („Portul Constan
ța") care publică cu regularitate vești, 
rezultate sportive și materiale anali
tice privind campionatele pe asociație. 
Deosebit de aceasta, în zilele de în
trecere, consiliul asociației pune la 
dispoziția sportivilor magazia cu e- 
chipament, care este bogat înzestra
tă. Concurenții primesc echipamentul ne
cesar înaintea întrecerii și-l predau 
apoi magazinerului, care se ocupă cu 
multă grijă de buna lui întreținere.

Un fapt îmbucurător, care merită de 
asemenea subliniat, este că activita
tea sportivă de mase se bucură de 
sprijinul sportivilor fruntași ați asocia
ției. Astfel, maestrul sportului V. Cu-

TANȚA
cioc, inginer la D.R-M.C. a sprijii 
efectiv organizarea primei faze a cai 
pionatultii de șah al asociației, cîș 
gală de echipa secției administrați'

Pe de altă parte, o dată începu 
întrecerile sînt urmărite de către 
membru al consiliului asociației, 6; 
trece toate rezultatele într-uu caiet 
evidență, de unde sînt centralizate 
către tov. Grigore Cojocaru, secrei 
rul consiliului.

In sfîrșit, la încheierea întreceri 
consiliul asociației organizează chi 
pe terenul de. sport o scurtă fești 
tate de premiere, prilej cu care 
împart diplomele cîștigătorilor pi 
cum și premii în echipament sport

Este evident că, mergînd pe ac> 
drum, numărul sportivilor de va Io: 
al acestei asociații va crește, iar 
zultatele secțiilor pe ramură de spi 
participante la diferite întreceri oi 
șenești vor fi din ce în ce ma

PETRE ENACHE, coresp. regioi

la uzinele „Semănătoarea"
Competijii 

pentru tineret
In orașul Timișoara, numeroase a- 

sociații sportive se preocupă de dez
voltarea notației, de răspînd'irea a- 
cestui sport în • rîndurile tineretului. 
După activitatea desfășurată în lunile 
de iarnă 
populare, 
polo din 
timișorene 
namentele
Un deosebit accent se pune pe orga
nizarea de întreceri pentru tineret. In 
fotografia noastră se poate vedea un 
aspect de 
la care au 
talentați.

la bazinul mic de la Băile 
înotătorii și jucătorii de 
cadrul asociațiilor sportive 
și-au început recent antre- 
și concursurile în aer liber.

la o astfel dc competiții, 
luat startul numeroși tineri

Foto : Carol Szelhegyi

Președintele și secretarul asociației 
sportive își amintesc cu plăcere de e- 
chipele de volei — fete și băieți — 
cu cure au participat în campionatul 
orășenesc, de competițiile de mase, de 
intîlnirile pe care sportivii asociației 
Poiana — Orașul Stalin le-au susținut 
cu salariata sfaturilor populare din 
regiunea Bacău și Craiova, de excursiile 
făcute Ia Poiana Stalin, la Poiana Nar
ciselor...

E o plăcere să-i asculți. Așa de fru
mos își deapănă firul amintirilor... Dar 
ii întreb :
— De ce vorbiți numai de anii trecuți? 

Oare acum nu mai există o activitate 
asemănătoare ?

■— E greu, tovarășe... De vreo doi 
ani ne tot gîndim la ceea ce a fost și 
nu putem face nimic. Nu sintem spri
jiniți

— Bine, dar ați cerut sprijinul cuiva?
— Ca să fim sinceri nici n-am prea 

cerut sprijin. Știți dumneavoastră la 
sfat e altfel : muncă de teren, ședințe... 
stpoi iar teren...

Concret, asociația sportivă Poiana din 
Orasnl Stalin n-a reușit să organizeze 
în acest an decît un concurs de șah 

acela a rămas neterminat. Atît! Masa

ve tenis n-a mai fost folosită de luni 
d-e zile. Și asta nu pentru că tovarășii 
activiști ai sfatului popular n-ar vrea 
să joace tenis de masă sau n-ar putea 
din cauza muncii de teren și a unor 
ședințe, ci pur și simplu pentru că nu 
i s-a găsit un loc corespunzător care 
s-o facă utilizabilă. Echipamentul spor
tiv, în cantitate destul de mare, stă 
și el nefolosit.

Dintre cei 60 membri U.C.F.S. doar 
cîțiva și-au achitat cotizația, pe luna 
...iulie 1959. Și cînd te gîndești că prin
tre aceștia se găsesc înșiși tovărășii Ni- 
colae Crisîea și Petre Tîrnă, președin
tele și secretarul asociației (am da și 
numele ailor membri din consiliul a- 
sociației dar nu mai știe nimeni care 
sînt). Nu mai vorbim de faptul că 
printre salariat ii celor d-ouă sfaturi 
populare — regional și orășenesc —— 
sînt destui care fac parte din consiliul 
orășenesc U.C.F.S. și din mai multe 
comisii pe ramură de sport. Ce trebuie 
făcut? Mai multă muncă, mai mult spi
rit de răspundere în desfășurarea acti
vității consiliului asociației sportive 
Poiana Orașul Stalin !

CAROL GRUIA 
poresp. regional

pe aici ?...
— Ehei, tinere, nu știi cum stau tre

burile. Cind ei spun „teren1, să nu crezi 
că se gîndesc la cel de sport.

Uzincle „Semănătoarea”...
De-a lungul aleilor asfaltate, mași

nile agricole proaspăt vopeite așteaptă 
într-o ordine perfectă să ia drumul 
ogoarelor. In imensele hale, fău
rarii mașinilor noastre agricole 
muncesc cu entuziasm. Am cu
noscut pe cîțiva dintre ei în plină ac
tivitate iar apoi, după-amiaza., i-ani 
revăzut pe terenul de sport din incinta 
întreprinderii. Tinerii din asociația 
Semănătoarea manifestă o deosebită dra
goste pentru activitatea sportivă. Nu
mărul lor crește de la o zi la alta. 
Explicația ? Interesul cresoînd față de 
campionatele pe asociație ce se des
fășoară într-o atmosferă de mare însu
flețire. De curînd au început și între
cerile din cadrul Concursului cultural- 
sportiv al tineretului. Primele meciuri 
au angTenat un mare număr de sportivi 
și de spectatori. Zece echipe de volei 
își dispută acum întîietatea în mijlocul 
unui interes general. Pe foile de concurs 
s-au înscris de asemenea, 40 de înotă
tori, 30 de atleți, 20 de handbaliști, 
30 de luptători, 20 de trăgători, fără 
să mai spunem că în campionatul de 
fotbal pe sectoare participă 14 echipe! 
Sute și sute de tineri au îndrăgit acti

vitatea sportivă cu acest prilej și p 
ticipă cu regularitate Ia întreceri, 
xistă — în rîndurile lor — op 
manentă grijă pentru obținerea de 
zultate cît mai bune. Dar mai e cer 
Participarea numeroasă a tinerilor 
la „Semănătoarea” în întrecerile 
asociații a dus, după cum ne spur 
secretarul asociației sportive, tov. ( 
Popescu, la o creștere masivă a i 
mărului de membri U.C.F.S. Iistr-ai 
văr, consiliul asociației sportive (p 
ședințe : Aurel Horescu) a obținu*  
ultimul timp succese frumoase. în' V 
ca de înscriere în U.C.F.S. a cît t 
mulți muncitori. Nu mai departe dt 
luna trecută, în asociație existau ,1( 
membri U.C.F.S. O dată cu relua 
temeinică a întrecerilor sportive în 
drul asociației, numărul membri 
U.C.F.S. a crescut văzînd cu ochii, aj 
gînd azi la cifra de 20001 „Dar acea; 
ne asigura tov. Gh. Popescu, este d< 
începutul. Există 
pentru ca marea 
lariaților întreprinderii 
membri ai V.C.FS. Acesta este 
fel, angajamentul nostru în cinstea ce 
de al III-lea Congres al P-M.R.”.

R. C

posibilități 
majoritate 

să

re 
a
dev 
de <

de la corespondenți ca și din vizi-
:.ost 
în

cam-

Desen de MATTY.

Din numeroasele relatări primite
tele făcute într-o serie de asociații sportive am putut constata că a*  
gen de competiții de mase se bucură de o largă popularitate și că, 
general, cons-Fiie asociaților sportive acordă o deosebită atenție 
pionafelor lor interne, socotindu-le mijloace eficace de răspîndire a spar- 

sport i vă orga n i izat ă,
___ _ _____ _ ___ _r e la startul întrecerilor ne- 

numărați tineri și tinere. Este vorba, în primul rînd, de atletism, sport

tutui și de cuprindere a maselor într-o activitate 
pu.nînd accent pe acele sporturi care pot reuni

care are largi posibilități de dezvoltare.
Tot atît de adevărat este însă că în unei...____ __ ________ __  . .... asociații a fost observată

tendința de a se organiza campionate mimai la anumite sporturi (in special 
fotbal, șah și tenăs de masă) ceea ce dovedește comoditate și încercare 
de a rezolva rap'd și de mîntuială sarcinile. Apoi, există și cazuri cind 
consiliile asociațiilor se grăbesc să organizeze campionate de desfășurarea 
cărora nu se mai ocupă apoi. Evident că toate acestea nu contr.'buife de 
Ioc la asigurarea succesului în campionatele pe asociație.

Este bine ca, urmînd exemplul celor care prin campionatele pc aso
ciație atrag în practicarea sportului mase largi de oameni ai muncii asi
gură împrospătarea secțiilor fruntașe cu elemente tinere și talentate, și 
contribuie la întărirea și dezvoltarea activității de cultură fizică și sport 
cît mai multe asociații sportive să-și îndrepte în mod deosebit ae'i’jia 
asupra bunei organizări a campionatelor pe asociații, ca formă de bâză 
a activității competiționale de mase.



S-au redeschisIn cinstea celui de al IlI-lea 
Congres al P. M. R.

na
i *

■ Marele număr de asociații spor- 
'tive existente în fiecare regiune a 

— țării, bogata activitate a celor 
jmai multe dintre acestea, consti- 
-tuie — desigur — o puternică 
ijmărturie a succeselor organizato-

► rice realizate de mișcarea de cul- 
jtură fizică și sport din țara noas-

^tră. Există insă unități, sate, gos-
■ podarii agricole colective unde nu 
'jau fost încă înființate asociații 
■sportive. Firește, ne referim Ia a- 

'*cele  unități unde sînt create toate 
-posibilitățile pentru o asemenea 

'"acțiune. Perioada lunilor de vară 
^trebuie intens folosită pentru ca 
•pretutindeni, unde tinerii nu au
asociație sportivă, să se munceas

că cu dragoste și pricepere în di- 
jrecția înființării de asociații spor- 
■tive. Aceasta va contribui efectiv 
j la creșterea masivă a numărului 
-de membri ai UCFS, la o și mai 
"largă dezvoltare a activității spor- 

l^tive de mase, la continua întărire 
>-a. bazei materiale etc.
► In unele regiuni, această itn- 
£ portantă problemă constituie un 
t obiectiv centra! în munca organe- 
ț lor UCFS. Activiștii sportivi merg 
£ tot mai dss în satels regfu- 

s sportivi, pe iubi- 
să-și înființeze aso- 

P ciații sportive și să pornească la 
•organizarea primelor competiții, 

la amenajarea bazelor sportive. 
■O evidentă preocupare în această 
i direcție manifestă, de exemplu, 
■organele UCFS din regiunea 
jBaia ~ 
. lună 
■ciații 
j sate.
■ cese, 
jwăște, fără îndoială, un nou avirit 
-în această regiune. Rezultate ase- 
j mănătoare au obținut și organele 
-UCFS din regiunea București (23 
■de asociații sportive înființate la 
jsate intr-o singură lună), regiu- 
■nea lași (27 dintre care 25 la 
jsate), regiunea Constanța (25 la
■ sate) etc. Urmarea? In aceste re- 
jgiuni numărul membrilor UCFS 
.a sporit considerabil, se ergani- 
jzează mai multe competiții, au 
j crescut mult fondurile realizate 
■din cotizații,

)-nii. ajută pe 
r torii sportului

manifestă, de 
UCFS din

Mare unde numai în ultima 
au fost constituite 30 de aso- 

sportive dintre care 29 la 
Ca urmare a acestor suc- 
activitatea sportivă va cu-

în numeroase sate

au fost amenajate noi și noi tere
nuri de sport.

Cu totul altfel au muncit în a- 
ceastă direcție unele organe 
UCFS care au situat pe un plan 
secundar sarcina înființării de noi 
asociații sportive. Cum poate fi 
altfel explicată situația pe care o 
întilnim, de exemplu, în regiunea 
Stalin unde de la începutul anu
lui nu a fost constituită nici o asocia
ție sportivă ? Cum vor putea ac
tiviștii sportivi din această regiune 
să îndeplinească celelalte sarcini 
privind creșterea numărului de 
membri ai UCFS, cuprinderea a 
cît mai mulți oameni ai muncii 
în activitatea sportivă ? Conside
răm că birou] consiliului regional 
UCFS va trebui să analizeze cu 
toată seriozitatea această proble
mă șj să hotărască măsurile co
respunzătoare.

In alte regiuni s-a făcut cite 
ceva în această direcție dar rezul
tatele nu sînt cîtuși de puțin sa
tisfăcătoare. Astfel, în cursul lunii 
aprilie, în regiunea Timișoara nu 
au fost înființate decît... două a- 
sociații sportive. Aceeași situație 
se prezintă și în regiunea Ploești. 
Dovedind aceeași comoditate, ac
tiviștii sportivi din regiunile Su
ceava, Cluj, Regiunea Autonomă 
Maghiară, oraș București au ne
glijat munca de înființare a aso
ciațiilor sportive.

Asupra 
pe care 
clini o 
r‘i 
buie 
sînt cunoscute foarte bine de toți 
activiștii sportivi. Rămîne doar ca 
în toate regiunile țării, organele 
UCFS regionale și raionale, ca și 
cele orășenești, să dovedească 
prin fapte acest lucru. O mai mare 
atenție acordată acestei probleme 
va face ca alți zeci de mii de ti
neri să se înscrie în UCFS, va 
contribui la o și mai largă parti
cipare a acestora în marile com
petiții de mase, Ia dezvoltarea
mișcării noastre de cultură fizică 
și sport.

DAN GIRLEȘTEANU

Competiții...
Sportivii și sportivele de pe întreg 

întinsul patriei se întrec cu multă în
suflețire in competiții închinate celui 
deal IlI-lea Congres al P.M.R. Zilnic 
ne sosesc fa redacție nenumărate 
scrisori, care ne vorbesc despre en
tuziasmul cu care tineretnl participă 
la aceste manifestațiunj sportive sărbă
torești. Iată cîteva dintre ele:

® PLOEȘTI. Printre numeroasele 
întreceri sportive organizate în ultima 
vreme în orașul nostru s-a remarcat și 
concursul de tenis de masă organizat 
de comisia orășenească de specialita
te. Cele două întreceri individuale, 
rezervate 
localitate, 
Vișină și

individuale, 
juniorilor și junioarelor din 
au fost cîștigate de Elena 
Constantin Pietrarii.

GI1. AW'ISE-cofesp.

® LUPENI. Un public numeros 
asistat la întîlnirea de handbal 
7 dintre echipele 
Energia Paroșeni. 
disputat, victoria 
caspe cu scorul

Tot în Cinstea

Minerul Lupeni și 
După un meci viu 

a revenit ecliipei 
de 22—18 (10-8).
celui dc al III-lea 

Congres al P.M.R., asociația sportivă 
Minerul Lupeni a organizat un con
curs de tenis de masă rezervat tutu
ror iubitorilor acestui sport din loca
litate. In proba de simnlu seniori, 
pe primul loc s-a clasat Tom a Apos- 
tolescu de la Minerul, Iar în cea de 
juniori; locul I a fost ocupat de Io
sif Costi de la asociația sportivă Ele
vul din Lupeni.

STAI.CU BALOI-coresp.

concursuri...
j. ștrandurile!

întrecerea
juniorilor

Alș-ltâieri s-a desfășurat la Sina'a 
iTeg- Hoe.ști) faza regională a campio- 
latuliti R.P.l’. de lupte libere juniori, 
lată noii campioni ai regiunii Plo- 
5.ști: 50 kg. — Petre Bccu; 53 kg — 
Jtefan Balănică; 55 kg. — Traian 
Negotei; 59 kg. — Virgil Ionescu; 
>3 kg. —■ Constantin Gheorghe; 67 
cg. — Florea Stan; 71 kg. — Cons- 
antin V. Gheorghe.

In fotografie un aspect dintr-una 
lin întfkiiri.

VIOREL BURL ACU

Un reușit concurs 
de verificare

In vederea apropiatei participări la 
/Trofeul țărilor balcanice” ce se va 
lisputa Ia Burgas (R.P. Bulgaria) între 
î—5 iu>nre a.c., recen-t a avat loc o 
șerifi ea re a lo’tului republican de lupte 
slavice în compania reprezentativelor 
>ra$olor Lugoj și Reșița.

In general, componenții lotului au 
loved it o bu nă pregătire tehnică și 
izică, împletită cu o deosebită dispo
ziție de concurs, oferind celor pes- 
e 1200 spectatori lugojeni întîlniri di- 
îamice și spectaculoase. S-au evidențiat 
înnătorii sportivi din lotul republican 
le lupte clasice : Gh. Szabad și D. Pîr- 
ruleseu (ambii 52 kg.), Cristea Marin 
57 kg,.), M. Sultz (62 kg.), Gh. Po- 

>ovioi (87 kg.) și L. Bujor (grea).
Din reprezentativa orașului Lugoj 

i-au remarcat : Simiou Popescu (62 
cg.). Aurel Cioea (79 kg.) și Gh. Boi- 
:oș (87 kg.) iar din selecționata orașa- 
ui Reșița am reținut numele luptăto- 
ilor : Nicolae Popescu (57 kg.) și I. 
xeller (79 kg.).

1. LEȘ-coresp.

importanței, a rolului 
realizarea acestei sar- 

are în dezvoltarea mișcă- 
sportive, credem că nu tre

să mai insistăm. Lucrurile

e CISLĂU. Consiliul raional 
U.C.F.S. a organizat în cinstea celui 
de al IlI-lea Congres al P.M.R. o 
serie de manifestații sportive la caire 
au participat sportivi din comunele 
raionului Cislău. Iată cîteva din re
zultatele înregistrate: Fotbal : Ener
gia Pîrscov — Energia Alăgura 3-2; 
Recolta Chiojdul — Recolta Calvini 
3-0 ; Progresul Pătîrlagele — Elita 
Cislău 3-1 ; Handbal în 7: Finala 
competiției masculine s-a desfășurat 
între două echipe ale Școiii Medii 
din Pătîrlagele, victoria revenind for
mației VA“ cu scc-rul de 10-4.

S. OBOR OCE A N U-coresp.

le regiunilor Bacău, Iași, Ploești și 
Constanta) prezente Ia turneul. Iată 
rezultatele înregistrate: Bacău — Iași 
30—21; Ploești— Constanța 26—16; 
Constanța — lași 26—23; Ploești — 
Iași 33—13; Bacău — Constanța 
24—7 ; Bacău — Ploești 17—16 
(9—8). In urma acestor jocuri, pri
mul loc a fost ocupat de echipa re
giunii Bacău, care a -totalizat 6 p. 
urmată de reg. Ploești 4 p., reg. Con
stanța 2 p.» și reg. Iași 0 p.

DALBÂN-coresp.

Duminică dimineața, troleibuzele șT 
autobuzele care deservesc ștrandurile" 
din Capitală ati cunoscut din nou a- 
nimația zilelor calde de vară. Miî 
de bitcureșteni au ținut să fie pre- 
zenți la deschiderea „oficială" a ștran- 
dului preferat.

Ca în fiecare an, primul contact 
cu apa îți dă emoții. Pentru aceasta, 
unii încearcă apa înainte de a intra, 
alții (mai curajoși) se aruncă direct. 
Pe cei care însă sînt nehotărîți (ca 
în cazul de față) îi ajută prietenii..*.

Foto: Boris Ciobanii

Vești din raionul Agnita

»■ T

• BACAU. In orașul nostru a avut 
loc un interesant turneu de handbal 
în 7 organizat de consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Peste 2.000 de spectatori au 
asistat, în cele două zile de întreceri, 
la jocurile de un bun nivel tehnic o- 
ferite de reprezentativele (selecționate-

Concurs cuhural-spcztiv penlru cea 
mai bună asociase

întrecerile organizate în cadrul 
Concursului cultural-sportiv al tinere
tului se bucură de o largă populari
tate în rîndurile oamenilor muncii din 
orașul și raionul Agnita. Pînă în pre
zent la 
proape 
sociații 
o serie 
ti sin, fotbal și» volei.

© Concursul bilanț „Pentru cea mai 
bună asociație sportivă sătească" orga
nizat de consiliul regional U.C.F.S. se 
bucură și anul acesta de atenția con
siliilor asociațiilor sportive din satele 
raionului Agnita.

In vederea continuării acestei tradiții 
în raionul Agnita s-a organizat un alt 
concurs, pe plan raional, între asocia
țiile sportive de la sate și cele de la 
oraș. Obiectivele principale ale acestui 
concurs sînt : creșterea numărului de 
membri U.C.F.S., organizarea de cît 
mai multe competiții și concursuri 
sportive de mase, mărirea numărului 
de purtători ai insignei G.M.A. etc.

Spartachiada colectiviștilor
frumoasă dezvoltare a luat-o 

în ultimul timp activitatea sportivă Lă
sate. Un rol important în această pri
vință l-a avut organizarea unui intere
sant concurs : „Spartachiada colectiviș
tilor”. Pînă în prezent s-a disputat faza 
pe asociație a acestei competiții. T>a 
întreceri au luat parte peste 4500 de 
tineri colectiviști.

Crește baza materială
O importanță deosebită se acordă 

în raionul Agnita dezvoltării, bazei ma
teriale a agc\ciațiilor sport'mre. Prin

aceste întreceri s-au înscris a- 
7000 de tineri din diferite a- 
sportive, care vor lua parte la 
de competiții ca : trîntă, atle-

SPORTURI NAUTICE

diferite acțiuni membrii U.C.F.S. 
contribuit din plin la dezvoltarea 
zei materiale a asociațiilor lor sportive. 
Consiliul raional U.C.F.S. a avut fru- 
moașa inițiativă de a premia asociațiile 
sportive fruntașe în această direcție. 
Astfel, un număr de 6 asociații spor
tive. printre care Avîntul Alțina, In- 

"frățirea Movile, Spicul Apos, Progresul
Pelișor au primit echipament complet 
pentru fotbal, volei și tenis de masă. 
Valoarea totală a echipamentului spor
tiv cu care au fost premiate aceste a*  
sociații este de 10.000 lei.

No} terenuri sportive
De asemenea, prin munca

tară a tinerilor sportivi din
Agnita a fost amenajat un

volun- 
ra ionul 
număr 

de 25 de terenuri simple de fotbal, au
fost construite piste și gropi de sări
turi pe lîngă alte 22 de terenuri do 
fotbal, au fost amenajate baze sportive 
simple în 4 comune, iar la Agnita a 
fost amenajat un complex sportiv îa 
parcul ,4 Mai“.

ION VULCAN
coresp. >

Din non un public numeros a ținut 
să asiste aîmbătă dupĂ-amiasă și du
minică dimineața la desfășurarea unui 
alt concurs rezervat practica nțih.r apor
turilor nautice din Capitală. De dala 
aceasta organizator a fost clubul sportiv 
Voința oare a contribuit astfel Ia popu
larizarea oaia-cului, caitoei și scltifului 
în rîudul tinerilor bucureșleni. Tre
buie apus că reușita eoucursului a re
petat aproape în aceeași măsură suc
cesul mregistrat ou o săptămînă îna
inte ia cadrul Clapei Victoria. Au par
ticipat aproape 2G0 de coucurenți că
rora le-au foot rezervate 25 de probe, 
cele mai multe ou finaluri viu dispu
tate. Cea mai frumoasa comportare au 
avut-o canotorii clubului Rapid, care 
de altfel s-au situat pe primul Ioc în 
clasamentul general, (

un nou
r

Iată cî.știgătorii probelor desfășurate 
pe Herăstrău : Schif. Senioare, sim
plu : Costela Stanciu (Rapid) 4:53,0; 
dublu : Voința (Norma Klein—Corne
lia Coc) 4:03,6. 4-ț-I rame : CI. sp. 
școlar (Limpede, Bogdan, Prcdciescu, 
louescH 4~ Vasile) 3:29,7 ; seniori : 
simplu: Ciomîrtan- (Știința) 3:23,0. 
Dublu: Constructorul 3:51,7. 4-\-l • 
Voința (Rădidescu, Vasile, Ionescu, Mi- 
hăilescu -f- Guist) 3:03,6. 5-j-I • Voin
ța 2:51,0. Junioare simplu : Paula E- 
nescti (Constr.) 5:10,0. 4-|-I : C.S.S. 
(Simian, Chiri ac, Albert, Popescu -f- 
Colfescu) 4:05,0. Juniori simplu : C. 
Cioooiu (Victoria) 4:30,0. Dublu : Ra
pid (Groan—Bîrsan) 4:14,6; 4-1-1 : 
C.S.S. (Klein, Popescu, Făîeoiann, Bu
hul ef a + Teodor) 3:19.0. Caiac. Seniou- 
țe. Simplu Iriua (Cons-

tractorul) 3:08,0. Dublu : Rapid 
roscihin—Vasilescti) 2:42,4.

<A- 
reaehîn—Vasilescu) 2:42,4. Seniori. 
Simplu 500 m : Aurel Vernesou (Dina
mo) 2:07,2. Simplu 800 m : Husaremro 
(Dinamo) 3:41,5. Dublu 500 m : Di
namo (Torente—Iacovici) 2:04,0.
Dublu 800 m : Dinamo (Grigore— 
Timofan) 3:33,0 K 4 : Dinamo (Koz
lov, Andrei, Vorobiov, Danielov) 3,21,4. 
Juni (Mire simplu : Anca Virtejanu: Vic
toria) 2:22,0. Juniori simpla : Poenaru 
(Rapid) 2:53,0. Dublu: Victoria (Is- 
trate, F rum ușa nu) 2:28,0. K 4 : Victo
ria, (Istrate, Nicusleseu, Colonela, Stan- 
ciu) 3:41,4. Canoe simplu seniori : 
Răduleacu (Constructorul) 5:43,0. Du
blu seniori : Dinamo (Saboski—Cera at) 
5:21,5.

Clasament general : l. Fapid, 2. Vic
toria, 3—4, Voiaja, CousUucluAul,

Conouraul cultural-aportiv al tine
retului se bocură în regiunea Oradea 
de- o atenție deosebită din partea or-, 
gamelor U.C.F3. precum și a sportivi
lor. In numeroase oomune și în orași»! 
Oradea, un mare număr de tineri se 
întrec cu entuziasm în cadrul primei 
etape. Astfel, în comuna Belt*  (raio
nul Ineu) pește 700 de sportivi parti
cipă în aceste zile la întreceri de volei, 
fo>tbaî, tenis de masă și șah. In același 
timp, sportivii au amenajat un frumos 
teren de baschet unde susțin acum 
primele antrenamente. Și în comuna 
Marca din raionul Șimleu se acordă o 
atenție deosebită construcțiilor de tere
nuri sportive simple. Participarea la Con
cursul cuitural-sportiv al tineretului 
a determinat pe tinerii din comuna 
Marea să-și amenajeze prin numea 
voluntară noi baze sportive. De curînd, 
ei au terminat construcția a două te
renuri de volei. Același cntuziasip îl 
manifestă fată de participarea la Con
cursul cultural-sportiv ai tineretului șî 
sportivii din orașul Oradea. întrecerile 
de șah și de tenis de masă ce au loc 
în cadrul asociațiilor sportive Cri.șana 
și Chimia au atras pînă în prezent 
peste 156 de participanta.
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Ultimele știri in legătură cu campionatele
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| CX/hm stropi de ploaie — 
chiar mai mulți — nu te 
Pot convinge să renunți

I la o reuniune de box pe 
' care ai așteptat-o cu atîta 
i nerăbdare. La urma ur- 

I mei, de ce exista... um 
i brele f

Este evident 1 Mihalic 
are inițiativa în meciul cu 
llie Manea, așa că la sfîr- 
fitul celor trei runduri. 
judecătorii n-au avut de 
rezolvat nici o dilemă.

Cel mai tsnăr dintre finaliști : clujeanul Gustav Simrnka. O primă răsplată 
pentru boxul său tehnic, plin de perspec tive, această cupă care îi va aminti cîndva 
despre prima participare la finalele Pc țară. Prima dintr-un Palmares pe care îl 
dorim cît mai valoros ! Fotografii de B. CIOBANU

C
 Pentru prima oară campion al țării ! O dată cu decizia juriului, Marin Ion i
« Primit fi sărutul drăgăstos al sofiei sale. Probabil că l-ar fi sărutat și dacă ar j 
ti P'erdut : ca să-l,., consoleze. Dar oricum, așa e mai bine

[
Cînd lupți bine șl nu ești purtat pe jos în ring, ești purtat... pe sus după 
aceea, in aceasta postură. Constantin Gheorghiu sur ide fericit obiectivului foto
grafic.

Agenția O.N.T. „Carpați" din Galați 
desfășoară în aceste zile cea mai rod^ 
nică activitate turistică cunoscută Pfe 
nă acum în regiune.

De-abia au luat sfîrșit duminică 16 
mai cele trei excursii : una la Telega- 
Sinaia (excursie la care au participat 
400 de utemiști din întreprinderile și 
instituțiile orașului Brăila), a doua la 
București (cu ocazia căreia a fost vi
zitat muzeul dc Istorie a Partidului de 
către 330 oameni ai muncii de pe o-i 
goarele raionului Liești) și a treia la 
Bîrlad și iată că se anunță alte excursii.

Este vorba de excursii , ale oamenilor, 
muncii din țara noastră și din străi
nătate în Deltă. Incepînd de la 28 mai 
și pînă la 24 septembrie vor avea Ipc 
cu regularitate astfel de excursii săptă-: 
mînale, cu vapoare special amenajate. 
Plecarea se va face în fiecare sîmbătă 
la ora 24 din Brăila, iar înapoierea va 
avea loc în fiecare vineri după amia
ză la Galați.

In Deltă vor fi vizitate orașele TuT-' 
cea, Sulina, obiective turistice ca lacul 
Trei Iezere, plaja Sulina, lacul Razelm, 
cetatea Aize-Sas, canalele Dranov și 

. Dunavăț, localitățile Juriloîca, Mila 23, 
Sf. Gheorghe, Ostrovul Măline, cher
hanalele de la Dranov, Uzlina, Sf.

internaționale ale R. P. tahe
• Sfîrșitul acestei săptămîni este 

marcat de un nou eveniment sportiv 
important: campionatele internaționa
le de gimnastică ale R. P. Romîne, 
care se vor desfășura în sala Floreas- 
ca din Capitală. Vor avea loc între
ceri cu exerciții impuse și liber alese 
atit pentru bărbați, cît și pentru fe
mei.

• Zilele acestea au sosit la fede
rația noastră de specialitate confir
mările de participare din partea ur
mătoarelor țări: R. Cehoslovacă, R. 
D. Germană, R. P. Ungară (băieți și 
fete). Uniunea Sovietică (numai bă-

Azi, primele jocuri 
din cadrul „Cupei 

Congresului”
Incepînd de astâzi, Capitala găzduieș

te o importantă competiție de tenis. în
chinată celui de al IlI-lea Congres al 
P.M.R. Participă majoritatea jucătorilor 
fruntași din București și provincie, ceea 
ce face ca acest concurs să echivaleze 
cu un adevărat campionat al țării.

Cu deosebit interes este așteptată e- 
voluția maestrului emerit al sportului 
Gh. Viziru și a campioanei republicane 
Julieta Narnian, care recent au trecut 
în palmares rezultate valoroase, obți
nute în turneele internaționale desfă
șurate în Uniunea Sovietică la Riga și 
Vilnius. In întrecerea masculină, un 
cuvin t greu va avea desigur și campio
nul țării, I. Țiriac, ca și G. Bosch, re
centul cîștigător al „Cupei primăverii"’. 
De remarcat că la concursul de la Ora
dea, Bosch l-a învins din nou pe Țiriac 
— intr-un meci de demonstrație — cu 
8—6, 6—2. Dornici de afirmare sînt 
desigur și alți reprezentanți ai gene
rației tinere, ca Șt. Georgescu, C. Năs- 
tase, D. Viziru, Al. Bardan. E. Hor
vath și alții. O comportare bună pro
mit și juniorii P. Mă rm urea nu și Gh. 
Boaghe, reîntorși de la turneul interna
țional de la Tallin (R.S.S. Estonă), 
unde au obținut rezultate meritorii. Re
intră Marin Viziru, care a condus pe 
juniorii noștri la Tallin. Provincia este 
reprezentată de un lot puternic de ju
cători, în frunte cu timișorenii Juhasz. 
Spătarii, Sorin, Nagy (Oradea). Chiper 
(Craiova), Sopa (Cluj) și alții.

Foarte interesante se anunță întîlni- 
rile feminine de la care nu vor lipsi 
Hermina Brener, Irina Ponova. Eva 
Stăncescu, Eleonora Roșianu, Erika 
Banyai, Livia Avram.

„Cupa Congresului**  va cuprinde toate 
cele cinci probe clasice : simplu mas
culin și feminin, dublu bărbați, dublu 
femei și dublu mixt. întrecerile de 
dublu se desfășoară după sistem elimi
natoriu, iar la cele de simplu este adop
tată o formulă complexă, concursul în- 
cheindu-se cu turnee în grupe de cîte 
patru jucători, ceea ce va permite uu 
clasament pe 64 de locuri.

Jocurile au loc pe terenurile Centru
lui de antrenament nr. 2, începînd de 
la orele 8 și 16,30. 

iuți), Italia (numai fete).
q Printre cei ce și-au anunțat par

ticiparea se numără și Vera Ceas- 
lavska și Oscar Wrbenski (R. Ceho
slovacă), cunoscuți spectatorilor noș
tri de la trecutele întreceri de gim
nastică care au avut loc la noi. De 
asemenea, din Italia va evolua la 
București gimnasta Anamaria Faghe- 
razzi, din echipa olimpică.

• Oaspeții încep să sosească în 
Capitală începind de mîine. Primele 
vor veni gimnaste’e italiene. Joi, so
sesc reprezentanții R. D. Germane.

• întrecerile campionatelor interna
ționale de gimnastică ale R. P. Ro
mine au loc slmbătă după-amiază de 
la ora 16 și duminică de la orele 
9,30 și 17,30.

imn
DEBUT DE SEZON PROMIȚĂTOR 

PENTRU ÎNOTĂTORII NOȘTRI FRUNTAȘI
Succesul repurtat săptămîna trecută 

de Al. Popescu n-a fost izolat; cele 
opt noi recorduri republicane au a- 
fectat tabela în toate sectoarele: se
niori, juniori și copii, promițînd pen
tru sezonul I960 un progres mai 
substanțial, mai armonios. Ingrid 
Wărhter — revelația anului 1959 — 
a reușit. în sfîrșit, să evadeze din 
anonimatul care prod-ucea neliniști, 
justificate, printre specialiști. Dubla 
ei prezență, la starturile probelor 800 
m și 1500 m liber, s-a soldat cu tot 
atîtea recorduri (11:34,7 și, respectiv, 
22:15,9), ambele obținute de o mâ
nerii, care lasă speranțe și pen'ru 
proba clasică de 400 m liber. Intr-a
devăr, Ingrid Wachter a avut con
stanța pe lungimi de bazin (și în 
cursa de 800 și în cea de 1500 m) 
impresionînd prin o bună rezistență. 
Așa de pildă', ea a acoperit primii 
400 m în 5:46,7, iar următorii 400 m 
în 5:48.0; mai mult, în proba de 1500 
m, ea a fost cronometrată în „trece
re" pe la 400 m în timpul de 5:47,5, 
iar la 800 m în 11:49,0 (timp supe
rior vechiului record al probei de 
800 m liber). Cc concluzie se impune? 
Că recordmana noastră are simțul 
distanței (repartiizîndu-și judicios 
forțele pe lungimi de bazin), că în

Amănunte in legătură cu jocurile echipei noastre 
de polo Ia Milano

Rezultatele obținute de reprezenta
tiva R.P. Romîne la turneul de la Mi
lano primite duminică noaptea, tîrziu, 
ne-au obligat la concizitine.

Subliniem astăzi faptul că întîlnirile 
s-au desfășurat într-o piscină acoperită, 
ceea ce a infuențat în mare măsură 
comportarea echipei noastre, mai ales 
în prima partidă (cu Olanda), cînd 
jucătorii noștri s-au ..sufocat", In cel

la Craiova
Pe stadionul din Craiova a avut too 

recent un concurs triunghiular cu par
ticiparea echipelor Șc. sportive de 
elevi Reșița, Șc. sportive de elevi Cra
iova și Șc. sportivă U. G. F. S. din 
Craiova. După două zile de concurs 
victoria a revenit reșițenil-or care au 
acumulat 171 p, față de 115 p cît a 
totalizat Șc. ap. U.C.F.S. și 76 p cît 
a obținut Șc. sportivă de elevi din 
Craiova. Cîteva rezultate : 100 n»
băieți: V. Popescu (Șc. sp. U.C.F.S.)}. 
11,9 .; greutate fete : H. Wacsman 
(Șc. sp. elevi Craiova) 10,16; lungime 
băieți: Ad. Olariu (S.S.E. Reșița)}
6,33; înălțime băieți : R. Iana (Șc. 
sp. U.C.F.S.) 1,70ciocan : M. Groa 
(S.S.E. Reșița) 44,80 (A. I .Chiuia— 
corespondent).

condiții:e unui antrenament susținui 
•— specific distanței de 400 m — cu 
o intensitate mai mare de efort, ros 
cordiil pe 400 m liber (5:14,2) poate 
fi mult îmbunătățit.

In aceeași zi — a tentativelor de 
record, încununate de succes — aii 
evoluat și brasiștii Oanță și Mitra*  
fan, în proba clasică de 200 ni, care 
ne interesează îndeosebi. A fost o 
cursă pasionantă. La 50 m, Mitrofan 
a avut avantaj 1/10 sec.; Ia 100 in, 
Oanță conducea cu 7/10 sec, iar la 
150 m, cu 5/10 sec; pe ultima luni 
gime, Mitrofan a recuperat și a cîșh 
tigrat finalmente cu 2/10 sec. Iată dd 
altfel timpii intermediari: Mitrofan:. 
37,1 — 1:17,7 — 2:00,0 — 2:43,6$
Oanță: 37,2 — 1:17,0 — 1:59,5 —*
2:43,.8. Studiul acestor timpi demon-t 
strează că cei doi brasiști sînt prc4 
gătiți deocamdată doar pentru... 
150 m.

G. NICOLAESCU J 
■ir

Jocurile de polo din cadrul „Cupei 
Voința" desfășurate sîmbătă și dumi-l 
nică la ștrandul Tineretului s-an sol4 
dat cu rezultatele: Progresul—Voința 
8—2, Rapid — Știința 8—0 (nepreă 
zentare), Progresul —■ C.C.A. 3—3, 
Rapid — Dinamo II 6—5.

de-al doilea joc, susținut cu reprezen^ 
tativa Italiei, echipa noastră a primit 
cele două goluri în momente de infot 
riofitate numerică avînd de fiecare d<M 
tă cîte un jucător eliminat cu prea 
multă ușurință de arbitrul spaniol Ba^ 
talie. Cele două goluri ale gazdelor*  
au fost înscrise de Parmegiani. Pentrtț 
echipa noastră a înscris Grințescu, 
Meciul a fost frumos, viu disputat, aJ 
plaudat deseori de numeroșii specta-i 
tori care au dezaprobat arbitrajul pre»4 
tat de spaniolul Bătăile.

RODNICĂ ACTIVITATE IN PEhiOADA 
DE VARĂ LA GALAȚI



t b n I.
In categoria B

Luptă pasionantă pentru primul loc în seria a IlI-a
FAZA FINALA A CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE JUNIORI 

SE VA DESFĂȘURA ÎNTRE 5 Șl 26 IUNIE
o C.S.M. Baia Mare conduce cu un avans de... 3 miimi asupra Corvi nului! • C.S.M.S lași a pierdut un 

punct din avantaj • Nici o schimba re în seria a ll-a.

Bilanțul etapei de duminică a categoriei B a fost defavora- 
>11 liderilor: fiecare a pierdut—după cum remarcam ieri— 
:îte un punct, prețios în lupta pe care o dau pentru con
solidarea poziției lor. Mai avantajată a fost doar Știința 
timișoara, deoarece și Dinamo Obor a făcut meci nul 
[la Sinaia), ca și timișorenii la Craiova. Deci, între aceste 
iouă echipe s-a menținut diferența de 3 puncte care exista 
nainte de etapa de duminică. In schimb, datorită rezili
atului său de egalitate de la Bistrița și a victoriei dina- 
noviștilor gălățeni, C. S. M. S. lași și-a văzut redus la 
1 puncte avansul, iar Corvinul Hunedoara — din aceleași 
notive (a făcut joc egal la Oluj în timp ce 0. S. M. Baia 
Ware a cîștigat la Sibiu) — nu numai că a pierdut și 
singurul punct avans pe care-1 avea, dar a cedat și locul 
ntîi. Acum, seria a IlI-a are un nou lider, pe G. S. M. 
îaia Mare, grație unui golaveraj mai bun cu... 3 miimi!

(2,473 față de 2,470...). In această serie, lupta pentru 
primul loc este absolut deschisă. Iată, de altfel, cu cine 
mai au de jucat cele două echipe candidate la primul loc:

G.S.M. Baia Mare: cu C.F.R. la Cluj, cu *Ind.  Sîrmei 
la Baia Mare, cu Tractorul la Orașul Stalin, cu Corvinul 
Hunedoara la Baia Mare și cu 0. S. Tg. Mureș la Tg. 
Mureș.

Azi, ultima zi
PROGRAMUL CONCURSULUI 

PRONOSPORT NR. 22 
etapa dim 29 mai 1960

Iată programul oficial al concursu
lui Pronosport nr. 22 din 29 mai 1960: 

I. R. Cehoslovacă-R. P. Romînă 
.(Cupa Europei) — pronostic la pauză 

H. R. Cehoslovacă—R. p. Romînă 
(Cupa Europei) — pronostic final 

m. Prahova Ploești—Unirea Focșani
IV. AMEFA-C. S. Tg. Mureș
V. Ind. Sîrmei C. Turzii-ASA Sibiu

VI. C.F.R. Cluj-C.S.M. Baia Mare
VII. Chimia Făgăraș—Tractorul Or. Stalin 
Vm. SNM Constanța—Unirea Iași

IX. C.F.R. Pașcani—Gloria Bistrița
X. Metalul Oț. Roșu—Știința Tlm.

XI. C. S. Craiova-Metalul Buc.
XII. Rulmentul Bîrlad—Foresta Fălticeni

Pe fluturașii de 
etapă și pe afișele 
acestui concurs me
ciurile III și IV se 
înlocuiesc cu întîl- 
nirile Prahova Plo
ești—Unirea Focșani și, respectiv,
AMEFA—C. S. Tg. Mureș, conform 
instrucțiunilor I. S. LOTO-PRONO- 
SPORT eare arată:

„In cazul cînd, înainte de a începe 
vînzarea buletinelor pentru un anumit 
concurs — deci cei mai tîrziu lunea 
dimineața — I. S. Loto-Pronosport ia 
cunoștință că unul sau două meciuri 
din programul PROVIZORIU, tîpărit 
pe fluturașii- de etapă și pe afișe, nu 
se vor disputa în condiții regulamen
tare. meciul sau meciurile respective 
vor fi înlocuite — în ordine — cu me
ciurile de rezervă". Pentru concursul 
de duminică 29 mai cele două meciuri 
de rezervă au fost : A. Prahova Plo
ești—Unirea Focșanj și B- AMEFA— 
C. S. Tg. Mureș.

Tot în instrucțiunile de care ne o- 
cupăm se mai arată că : „Direcția Ge
nerală a I. S. LOTO-PRONOSPORT 
își rezervă dreptul de' a înlocui unui 
din meciurile I—XII cil un alt meci 
mai interesant, chiar dacă meciul res
pectiv nu figurează ca unul dintre cele 
două meciuri de rezervă. Desigur, a- 
ceastă înlocuire se face înainte de a 
începe vînzarea buletinelor".

UN CONCURS UNIC!
Așa poate Ii numit concursul Prono

sport de duminică 22 mai. După cum 
probabil ați observat foarte repede, în 
acest concurs NU A APARUT NICI 
UN 1 1 Este pentru înțîia oaiă în is
toria concursurilor Pronosport de la 
noi cînd — în 12 meciuri — gazdele 
nu a obținut nicj o victorie.

Se înțelege decj că foarte multe va
riante au fost triate, că premii fru
moase sînt în perspectivă- De altfel

Corvinul: cu Gaz Metan Mediaș la Hunedoara, cu G.S. 
Tg. Mureș la Tg. Mureș, cu G. F. R. Gluj la Hunedoara, 
cu G. S. M. la Baia Mare și cu A.M.E.F.A, la Arad.

Situația din coada clasamentelor continuă să fie com
plicată. Doar 6. S. M. Rădăuți a rămas la o distanță 
mai mare (de 3 puncte) de penultima clasată. Celelalte 
echipe amenințate cu retrogradarea sînt despărțite de 
unui sau cel mult două puncte.

Seria I

BISTRIȚA. — Intîlnirea Gloria Bis- 
rița — C.S.M.S. Iași (0—0) a Pr* *"  
ejuit un joc de uzură, în care au 
.vcelat apărările ambelor echipe. Li
gile de înaintare au jucat nervos, din 
are cauză au ratat numeroase oca- 
ii. Gloria a avut o ușoară dominare 
n repriza a Il-a. S-au remarcat: 
lieșcu, Onaca și Vasilescu (G1.), Ur- 
ache, Buimistriuc și Don (C.S.M.S.). 
O. Berbecaru, coresp.).
GALAȚI. — Dinamo și Știința 

lucurești au oferit un joc vioi, pre- 
ărat cu faze spectaculoase la am- 
ele porți. Bucureștenii au deschis 
corul în min. 15 prin Balint, dar 
ălățenii au egalat prin Voicu I în 
vin. 18, iar după pauză au mai în- 
cris trei goluri prin Liviti (min. 50), 
lulea (min. 68) și Voicu I (min. 80), 
ucerind victoria cu 4—1. (V. Ștefă- 
escu, coresp.).

SUCEAVA. — Un meci de slabă 
ictură tehnică, datorită jocului _con- 
îz al ambelor echipe, a ocazionat 
itîlnirea Dinamo — Unirea Focșani 
3—1). După o repriză egală, în cea 
e a doua sucevenii au jucat mai 
ine, mai hotărîți și au cîștigat prin 
olurile înscrise de Lain (min. 45), 
.simionoaie (min. 50) și Dascălu 
min. 77). Unirea a marcat prin Stă- 
:scu în min. 24. (C. Alexa, coresp 
:g.).

PLOEȘTI. — Prahova a obț nut o 
ictorie categorică în partida cu Rnl- 
lentul Bîrlad (6—0). Jocul s-a des- 
ișlirat în nota de dominare a gazde- 
>r, care au concretizat șase din 
raziile avute prin: Nicokscu (min 
5), Vegh (min. 56), Nicolescu (min 
5), Zînculescu (min. 75) și Cristache 
min. 85 și 87). (Șt. lonescu și Gh 
loise, coresp.).
IAȘI. — C. S. M. Rădăuți a con

us cti 1—0 în partida cu Unirea 
iși pînă în min. 60 (golul a fost 
>arcăt de Risciuc în min. 30). Ieșe- 
ii însă, și-au revenit și pe rînd Că- 
into (min. 60), Cojocaru (min. 70) 

Creangă (min. 81) an înscris 
.netele cu care au învins pe me- 
t cu 3—1. In min. 55 Mirvald 
3.S.M.) și Fonca (U) au fost elimi- 
ați pentru lovire reciprocă. (Radu 
ogdaa, coresp.).
FĂLTICENI. — 3000 de spectatori 

iintre care 300 din Pașcani) au ur- 
ărit un joc plăcut, în special în 
priza a doua. Foresta a dominat 
uit, a ratat numeroase ocazii, prin 
oneru și Stanciu, și n-a putut 
arca decît în min. 80 unicul punct 

partidei, prin Stanciu, din 11 m, 
■o rd at la un henț comis de Stum- 
:a. C.F.R. Pașcani s-a apărat supra- 
imeric. (Negru Lazăr, coresp.).
BUZĂU. — Meciul Victoria — 
N..M. Constanța (2—0) a prilejuit 
record de spectatori: 5.000. Vie- 

•jia a meritat să cîștige: a jucat 
ai bine, inițiind multe acțiuni ter- 
inate cu șuturi la poartă. Au măr
it: Stoicescu (min. 10) și Dobai 
ni». 59). (Marin Dumitru, coresp.).

Seria a ll-a

METALUL BUCUREȘTI — FLACA- 
A MORENI (2—1). Intîlnirea din-

Metalul București și Flacăra Mo- 
ni, deși nu s-a ridicat la un nivel 
perior, a plăcut totuși datorită atît 
ptei dîrze pentru obținerea victcr'.ei, 

și pentru că uneori înaintările au 
?at faze palpitante la cele două porți. 
elalurgiștii bucureșteni au obținut o 
ctorie . muncită cu scorul de 2—1 
— 0). Au înscris Gh. Dumitru (min. 
) și Paul Popescu (min. 85) pentru 
etalul și Brîndușescu (min. 65) pen- 
i Flacăra. înaintarea gazdelor „s-a 
sit mai bine ca cea a oaspeților, a 
ptat mai mult pentru balon și a avut 
azii mai clare de a înscrie. Ech pa 
italurgistă în ansamblu a funcționat 
ie. Semnalăm din nou lipsa de disci- 
nă a unui jucător metalurgist : Szabi 

a avut ieșiri nesportive la adresa ad
versarilor și a arbitrului Ștefan Re- 
gep-Constanța, care a condus cu scă
pări (c.m.).

TR. SEVERIN: DRUBETA — ȘTI
INȚA CRAIOVA (2—0). Oaspeții au 
dominat in ambele reprize dar apărarea 
gazdelor a jucat excelent. Au marcat: 
Amza (min. 6) fi Mazilu (min. 89) 
la un contraatac. (Gh. Manafu, co- 
resp.).

Mingea a depășit întreaga apărare a echipei Flacăra Moreni, dar nu va poposi 
totuși in plasă. Ea va trece de puțin pe lingă bară. Fază din intîlnirea Metalul 

București—Flacăra Moreni (2— 1)
Foto : B. Ciobanii

TIRGOVIȘTE: METALUL — ME
TALUL OȚELUL ROȘU (5-1). Am
bele echipe au prestat un joc frumos, 
corect. Prima repriză a fost echilibrată, 
cea de a doua a aparținut localnici
lor, care au dominat. Au marcat pen
tru gazde : Cazacu (2), Prodanciuc (2) 
și Rociu, iar pentru oaspeți Călin. 
S-au remarcat : Tome seu, Matei, Mure- 
șan, Cazacu (Tîrgoviște), Alexe, Bi- 
rău și Mihai (Oțelul roșu). (M. Avanu, 
coresp.).

REȘIȚA : C. S. M. - DINAMO 
PITEȘTI (0—1). Unicul gol a fost mar
cat de Lovin în min. 8, apoi oaspeții 
au făcut un joc strict de apărare. Ra
portul de cornere a fost de 16—1 pen
tru gazde. De remarcat că în min. 51 
localnicii au ratai o lovitură de la 11 
metri, prin A pro.

SINAIA : CARP AȚI — DINAMO 
OBOR (1—1). Golurile au fost mar
cate de Oanță (min. 46) pentru gazde 
și Stoica (min. 60) pentru Dinamo O- 
bor. Ploaia care a căzut cu o oră îna
inte de meci a influențat jocul. S-au 
remarcat : Oanță și Vilceanu de la 
Carpați Sinaia și Selymesi și Staudt 
de la Dinamo Obor (V. Zbarcea și M. 
Bota, coresp.).

TIMIȘOARA : C.F.R. - POIANA 
CIMPINA (4—0). Feroviarii au jucat 
foarte bine și după aspectul partidei 
puteau cîștiga la un scor și mai ridi
cat. Au marcat : Feniaț, Bălan și Man- 
ciu (2). Cei mai buni au fost : Țigă- 
niuc, Surdan, Ghergheli (GFR) și Mun- 
țiu și lonescu de la Poiana. Raport 
de cornere : 13—3 pentru CFR. (Al. 
Gross, coresp.).

CRAIOVA: CLUBUL SPORTIV — 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA (0-0). Jocul 
a fost viu disputat și s-a desfășurat 
in nota de dominare a gazdelor. Cra- 
iovenii au ratat bune ocazii de gol 
prin Croitoru. De la gazde cei mai 
buni au fost : Tătărășanu, Pașcanu și 
Mirea, în timp ce de la oaspeți cei 
mai buni au fost Lereter și Gîrleanu. 
(R. Schultz, coresp.).

Seria a III-a

C. S. M. BAIA MARE a cîștigat 
în deplasare la un scor concludent 
(2—0) meciul cu A. S. A. SIBIU. 

Băimărenii au dominat majoritatea 
timpului, inițiind acțiuni periculoase 
în specia! pe aripi. Gazdele s-ati com
portat sub așteptări. Au marcat Pop 
(min. 50) și Nedelcu II (min. 75). 
(G. Pitarii coresp.).

CORVINUL HUNEDOARA a trebuit 
să se mulțumească la Cluj cu un re
zultat de egalitate (1—1) în partida 
cu RAPID. Jocul a fost nervos, ra- 
tîndu-se multe ocazii, în special de

localnici, care au periclitat mai des 
poarta adversă. Au marcat Balogh 
pentru Rapid și Zapis pentru Corvinul 
(din 11 m). (R. Fisch, coresp. re
gional)

RECOLTA 0AREI și G. S. ORA
DEA și-au împărțit punctele fără a 
marca vreun gol, într-un meci în 
care echipa looală a dominat de la în
ceputul și pînă la sfîrșitul jocului 
(raport -de cornere 11 — 1). Oaspeții 
au pcactica.t un joc de apărare, căii- 
tînd să mențină scorul egal. Rezu ta- 
tul de egalitate nedreptățește echipa 
gazdă. (Tr. Silaghi, coresp.)

TRACTORUL ORAȘUL STALIN și 
INDUSTRIA SÎRMEI C. TURZll 
(1—1) au furnizat un joc spectaculos, 
de bună factură tehnică. Rezultatul 
de egalitate oglindește just raportul 
de forțe de pe teren. Au înscris Raab 
(min. 18) pentru Ind. Sîrmei și Ne
meș (min. 55) pentru localnici. 
(G. Gruia, coresp.).

6. S. Tg. MUREȘ a pierdut pe te
ren propriu (0—1) partida cu GAZ 
METAN MEDIAȘ, după un joc în 
care a atacat mult, dar nu a reușit 
să concretizeze din cauza apărării 
supranumerice a oaspeților. Unicul 
gol al întîlnirii a fost înscris la un 
contraatac (min. 82) de Zanca. 
(I. Păuș, coresp.)

CHIMIA FAGARAȘ a învins 
A.M.E.F.A. mareînd două goluri prin 
Toma (min. 43) și Constandu (min. 
66). Spre sfîrșitul meciului, oaspeții 
au forțat ritmul jocului, dar nu au 
mai reușit să modifice scorul. S-au 
evidențiat: Egon, Constandu și Ta- 
flan (Chimia) și Dușan (A.M.E.F.A.). 
(V. Lazăr, coresp.).

6. F. R. ARAD, în meciul disputat 
sîmbătă cu C.F.R. GLUJ, a arătat o 
bună dispoziție de joc. Localnicii au 
marcat două goluri prin loanovlci
(min. 36 și 65). In min. 14 oaspeții
au ratat un penalii prin Vădan. De
remarcat că arădenii au jucat din
min. 78 în 10 oameni, portarul Batrîn 
(accideniat) fiind înlocuit cu mijloca
șul Balint. (Șt. lacob, coresp.).

Campionatul republican de juniori 
de anul acesta se desfășoară, ca și 
ediția trecută, pe faze ; raională și re
gională, după' care urmează etapa fi
nală; cu participarea echipelor cam
pioane de regiuni, plus campioana 
orașului București.

Turneul final va începe la 5 Iunie. 
Pînă atunci însă, regiunile trebuie 
să-și desemneze echipele campioane. 
De altfel, federația a și fixat data de 
30 mai pînă la care trebuie să comu
nice numele acestor formații.

Conform regulamentului de dispu
tare a campionatului, turneul final se 
va disputa pe zo'ne, astfel alcătuite:

Zona I: echipele campioane ale re
giunilor Suceava, Bacău, Iași și Ga
lați.

Zona II: Timișoara, Oradea, Baia 
Mare și Cluj.

Zona 111 : regiunile Stalin, Hune
doara, PJoești și R. A. M.

Zona IV: orașul București și regiu
nile București, Pitești, Craiova și

Intilniri amicale
CLUJ — DINAMO
4—0 (1—0). — Meci

ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 
disputat sîmbătă. Au marcat: Moldo
van (min. 12), Ivansuc (min. 55 din 
11 m). Constantin (min. 71) și P. 
Emil (min. 82). Formațiile: ȘTIINȚA: 
Nicoară (Moguț) — Kromely, Georges
cu, Costin — P. EMIL, Popescu — 
IVANSUC, Suciu, Marcu, CONSTAN
TIN, H. Moldovan. DINAMO:' Cozma 
— IVAN, Panait, CALINOIU — 
Dragomir, Nunweiler IV —• Bukosi, 
Varga, Ene I, Feodot, Semenescu 
(MATEI). (R. Fisch, coresp. regio
nal).

Nici un „1” în 12 meciuri!

fâronosport

Constanța (în această zonă se va dis-l 
pută un joc preliminar).

Jocurile (eliminatorii) din cadrul zo
nelor se vor disputa la 5 și 12 iunfei 
iar semifinalele și finala turneului la 
19 și respectiv 26 iunie.

Progresul București 
învingător Ia Russe

Duminică s-a desfășurat la Russe 
(R.P. Bulgaria) întîlnirea dintre echipa' 
bucureșteană Progresul și formația 
bulgară Dunav. Partida s-a terminat 
cu victoria fotbaliștilor rornîni cu 
scorul de 2-1 (1-1). Cele două goluri 
ale învingătorilor au fost înscrise de 
Dinulescu- Astăzi, Progresul va sus
ține un nou meci.

La juniori, echipa Progresul a tn-i 
vins pe Dunav Russe cu 5—0 (2—0).

PETROLUL PLOEȘTI — DINAMO 
BACAU 1—1 (1—1). Autorii goluri-t 
lor — Badea (min. 14), respectiv Dră- 
goi (min. 7), (F. Albu, coresp.).

RAPID DEVA — MINERUL LU-i 
PENI 4—8 (1—3). Organizat în cin-» 
stea celui de al III-lea Congres al 
P.M.R. meciul a prilejuit un joc Irui 
mos, aplaudat de spectatori. Atf 
marcat Creinîceanu (4 — unul din 
11 m), Mihaly, Pal, Moldovan, Nisii 
peanu pentru Minerul, Gozner (2)*  
Magaragiu și Vaida pentru Rapid. 
(I. Simion și Gh. Gioranu, coresp.);

la Pronoexpres

valoarea provizorie a premiilor o veți 
găsi la sfîrșitul rubricii noastre, co
municată seara tîrziu, după încheierea 
lucrărilor de triere și omologare. Un 
asemenea concurs a trezit, cum este și 
normai, un mare interes. Duminică 
seara, după aflarea rezultatelor, muiți 
participant! discutau cu aprindere a- 
cest program al „x“-urilor și „2“-u- 
rilor. In întrecerea dintre cele două 
semne învingător a ieșit „x“-ul: el a 
fost înregistrat de 7 ori în vreme ce 
„2“-ul a apărut de... 5 ori t

★
Fără îndoială că toți participant» la 

concursurile Pronoexpres au remarcat 
că în ultimul timp 
abundă premiile 
mari. La concursul 
nr. 19 Mana O- 
laru din Cîmpina a 
cîștigat 84.524 lei

iar la concursul din săptămîria tre
cută Ana Marin din Godlea a obținut 
78.052 lei. Aceasta înseamnă că seria 
marilor premii continuă și că partici
parea pe buletinele sistem redus șl pe 
cele preferențiale dă roade din cele 
maj bune. Azi este ultima zi în care 
vă mai puteți depune buletinele pen
tru concursul Pronoexpres de mîine. 
Nu uitați că participarea la concursu
rile Pronoexpres pe buletinele sistem 
redus și pe cele preferențiale vă poate 
aduce și dumneavoastră un premiu 
important, un premiu de zeci de mii 
de lei.

Vă reamintim că pslri oficiile PTTR 
precum și prin factorii poștali puteți 
participa la Pronoexpres, Pronosport, 
Loto Central și Loz ni plic.

Tragerea din urnă a numerelor con-i 
cursului Pronoexpres de mîine va a- 
vea loc în localitatea Codlea (reg- 
Stalin).

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 21

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul Pronosport 
nr. 21 de duminică 22 mai au fost sta
bilite următoarele premii :

1 variantă cu 12 rezultate exacte a 
102.061 lei.

10,50 variante cu 11 rezultate exac
te a cite 11.664 lei.

91) variante cu 10 rezultate exacte 
a cîte 1 855 lei.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Pro
nosport.
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? WOLE I

ANe apropiem de închiderea sezonului
încheiat campionatul feminin

srngur joc a mai rămas de dis- 
în campionatul feminin (Dina- 
- Rapid), dar practic el poate

pe 
aii 
de
și

se duce între Constructorul București 
și Știința Galați pentru evitarea lo
cului 11. In urma victoriei obținută 
duminică în fața Jiului Petroșani, Con
structorul a „pasat" acest loc stu
denților. Duminica viitoare însă, Con
structorul are un joc greu la Orașul 
Stalin, unde va întîlni Tractorul. La 
fel de greu se anunță și meciul Ști
inței Galați, care va juca în deplasare, 
cu Jjtil Petroșani.

Ia afara acestor partide, la 5 iunie 
va avea loc și întîlnirea Jiul Petro- 
șar.i — .Progresul București, amînată 
din etapa de la 24 aprilie. Și cu a- 
ceasta se . va încheia ediția 1959—1960 
a campionatului masculin.

MIRCEA TUDORAN

Cupa )tCel de al IIMea Congres al P. M*  R* w

Meciul Progresul—Rapid va desemna azi
• o • ocâștigătoarea competiției feminine

Petrolul Ploești—‘revelația turneului masculin

f Uri 
țîutat 
‘ano -
4i considerat ca încheiat. Chiar dacă
jRapid cîștigă cu 3—0, Dinamo nu 
inai poate pierde titlul, este virtuală 
(campioană.
I Dinamovistele alcătuiesc singura e- 
fchipă care a jucat bine, la o valoare 
constantă singura formație cil 
im Tot omogen, valoros și — ceea 
ce lipsește multor echipe din catego
ria A — numeros. Astfel că modi
ficările intervenite în formație 
parcursul celor 21 de întîlniri nu 
afectat valoarea jocului prestat 
(dinamoviste. Fără îndoiali este
meritul antrenorului Gh. Constanti- 
Inescu, dar și al jucătoarelor, care 
jș-au preocupat de buna lor pregătire, 
i Rapid București, campioana tie a- 
hul trecut, a scăzut Ca valoare în 
special în returul campionatului, cînd, 
junele indisponibilități ca și lotul in
suficient, au făcut ca nivelul jocului 
prestat de feroviare să sufere.
i S-a încheiat și lupta pentru evitarea 
(ultimelor locuri, uneori mai pasio
nantă decât cea pentru, cucerirea tit
lului de campioană. întrecerea din re- 
■'ti.r -i care au luat parte Progresul 
București, Petrolul. Constanța, Pro
gresul Tî-goviște și, uneori. Voința Si
biu, a luat sfîrșit o dată „u meciul 
Metalul București —- Petrolul Con
stanța în care petrolistele au reușit o 
(victorie meritată. Locul 11 în clasa
ment a revenit astfel Progresului Tîr- 
goviște, în timp ce ultimul a fost 
pcupat de Știința Timișoara.
( Faptul că au rămas și în campio
natul 1960—1961 alături de cele mai 
bune echipe feminine ale țării, 
folie să constituie 
de la Petrolul și 
Bîrbu un imbold 
'și mai temeinică,
suini acordat jocului 
te plasă de spectatorii din Constanța.

Programul jocurilor din săptămîna 
aceasta

• Azi, sala Dinamo, de la ora 19: 
Rapid — C.C.A. (cupa „Cel de 
IlI-lea Congres al P.M.R."}.

O Joi, 26 mai, sală Dinamo de 
ora 17: Constructorul — Dinamo 
Progresul — Victoria (cupa „Cel 
al IlI-lea Congres al P.M.R.").

• Vineri, 27 mai, sala Floreasca,
ora 17: Dinamo — Rapid (f) —
campionat categoria A; ora 19: Ra
pid — Levski Sofia (m) — semifi
nala „Cupei campionilor europeni".

al

la
ȘÎ 

de

Virgil Rădulescu (Știința) aruncă la coș sub privirile 
lui Cezar Niculescu (S.P.C.). Fază din meciul Ști
ința — S.P.C.

Foto : B. Cioba>nu

Cri partidele desfășu
rate 
tiția 
zată 
ința București în cinstea 
celui de al 111-lea Con
gres al P.M.R. se apropie 
de sfîrșit. Uit ma întîl- 
nire și cea mai impor
tantă de altfel, deoarece 
ea va desemna cîștigă- 
toarea Competiției, se va 
desfășura astăzi, de la 
ora 17 pe terenul Pro
gresul, între formațiile 
Rapid și Progresul. Jucă
toarele celor două echipe 
și în special cele de la 
Progresul, al căror joc 
în această întrecere a 
constituit o adevărată 
surpriză, au avut cea mai 
bună 
lungul 
cerind 
dreptul 
pentru 
neului.

Datorită 
rapidistele 
fără jucătoarele din lot, 
partida de astăzi se a- 
nunță a fi echilibrată și 
sperăm că va oferi un

duminică, 
feminină 
de clubul

compe- 
organi- 
' Vo-

comportare de-a 
celor 7 etape, cu- 

astfel pe merit 
de a se întrece 

primul loc al tur-

faptului că 
vor evolua

In 1961, prima ediție a „Cupei Campionilor Europeni" 
pentru echipele feminine

tre-
pentru voleibalistele 

antrenorul lor C. 
pentru o pregătire 
pe măsura intere- 

cu mingea pes-

înaintea ultimei etape a campiona
tului masculin

f Și aici, ca și în cel feminin, situația 
feste c-arificată, în ceea ce privește 
ocupanta primultii loc. Deși mai 
ide jucat cu Dinamo, jucătorii de 
Rapid București nu mai pot scăpa

I.
Ceea ce interesează acum în mod

Special este lupta (indirectă) care

au 
la 

lo-

La Varșovia s-a întrunit recent comi
sia „Cupei Campionilor Europeni". Din 
comisie face parte, ca reprezentant al 
comisiei de arbitri a F.I.V.B., și cunos
cutul arbitru internațional și antrenor 
Nicolae Sotir. La înapoiere, delegatul 
nostru nc-a dat o serie de amănunte 
interesante privind atît desfășurarea ac
tualei ediții a competiției europene 
pentru echipele masculine campioane, 
cît și în legătură cu yiitoarea ediție a 
„Cupei Campionilor Europeni”, care va 
fi organizată atît pentru 
culine cît și pentru cele

— La ordinea de zi, 
Sotir, a fost un referat 
șurării de pînă acum a 
pionilor Europeni” pentru echipele mas
culine, fixarea datelor și arbitrilor pen
tru semifinale, alcătuirea unui nou re
gulament al „Cupei campionilor” etc. 
Referatul a scos în evidență faptul că 
dintre cele 16 echipe participante, doar 
una singură, D.E.S. Amsterdam, nu s-a 
prezentat la jocuri. Discutînd despre 
semifinalele actualei ediții, s-a stabilit 
ca primul joc Ț.S.K.A. Moscova — AZS

echipele mas- 
feminine, 
a început N. 
asu pra desfă- 
„Cupei Cam-

AIVF Varșovia să se dispute la 28 mai 
la Moscova, iar al doilea la 4 iunie la 
Varșovia. Asupra primului meci Rapid- 
Levski So/ia, s-a căzut de acord ca a- 
cesta să aibă loc vineri 27 mai în sala 
Floreasca. Meciul de la București va fi 
condus de arbitrul iugoslav Liubo Mo
rano, care va avea ca secund pe Filadel- 
fio Cattanzzaro (Italia), iar jocul de 
la Sofia va fi condus de un italian a- 
vînd ca secund un arbitru iugoslav.

Primul joc din finală va avea loc la 
19 iunie și va fi condus de Kettner 
(Cehoslovacia), iar al doilea o săptă- 
mînă mai tîrziu și va fi arbitrat de 
Ormay (Ungaria). In privința finalei a 
intervenit o modificare a regulamentu
lui, care se va aplica începînd cu ac
tuala ediție. Pînă acum se stipula ca 
să se dispute un al treilea meci, dacă 
fiecare echipă avea cite o victorie, și o 
înfrîngpre, neluîndu-se în considerare 
raportul dintre seturile cîștigate și cele 
pierdute. S-a căzut de acord acum ca 
acest al treilea meci să nu mai aibă 
loc și să intre în discuție setaverajul și 
punctaverajul. Tot cu prilejul consfă-

tuirii de 
înștiințată 
„Przeglad 
de cristal, 
toare a cupei.

— Ce s-a stabilit în legătură cu com
petiția feminină ?

— Se poate spune că și „Cupa Cam
pionilor Europeni” pentru echipele fe
minine a devenit un fapt împlinit. Pînă 
acum și-au dat asentimentul de prin
cipiu federațiile din Romînia. Bulgaria, 
Uniunea Sovietică. Polonia, Iugoslavia, 
Cehoslovacia, R. D. Germană și Maroc. 
Dacă vor fi 16 echipe înscrise, startul 
va fi dat la 15 ianuarie 1961. Pentru 
această competiție, radiodifuziunea po
loneză a oferit o cupă, tot transmisibi
lă. Competiția masculină 1961 va în
cepe la 8 ianuarie.

In sfîrșit, s-a mai stabilit 
toarea cupei să fie înscrisă 
la ediția următoare și țara 
să aibă dreptul să prezinte 
formație la startul „Cupei 
lor".

la Varșovia, comisia a fost 
că ziarul polonez de sport 
Sportowy" a oferit o cupă 

transmisibilă, echipei cîștigă-

spectacol de bună calitate. Iată actini 
clasamentul înaintea ultimului joc :

2 286:201 14 
2 
1 
1
3
5
6

PETROLUL PLOEȘTI — 
REVELAȚIA PRIMELOR ETAPE 
ALE TURNEULUI MASCULIN ,
Fără îndoială că majoritatea celor 

prezenți ia întrecerile masculine din 
Cupa „Cel de-al 111-lea Congres al 
P-M.R." an fost plăcut impresionați de 
jocul tinerei echipe' Petrolul Ploești, 
care activează în campionatul de cali- 
licare. Ca urmare a unui joc simplu 
și eficace, petroliștii au întrecut pe 
rînd Rapid și Progresul — două for
mații care au jucat în ultimul campio
nat al categoriei A. Șj desigur că 
această performanță este cît se poate 
de onorabilă pentru o ech'pă care par
curge primi; pași în drumul spre afir
mare.

Participarea lotului R.P.R. la acea
stă întrecere ridică fără îndoială in-: 
tcresul cu care este urmărită competi
ția. Jocurile membrilor selecționatei 
constituie desigur un bun mijloc de 
pregătire în vederea apropiatelor în
treceri internaționale șj în același timp 
de acomodare cu condițiile de joc în 
aer liber. Dintre jucătorii întrebun- 
țați, Nedef, Popescu și Niculescu au 
manifestat o bună dispoziț e de jac, 
majoritatea acțiunilor lor oferind faze 
de bună calitate.

Cu toate că a obținut de asemenea 
nu a impresio- 
etape. Studenții 
scuză -
sînt 
Iată

1. Știința
2. Constructorul
3. Rapid
4. Progresul
5. I.C.F.
6. Voința 

Victoria7.

4 0 
4 0
3 0
1 0 
0 0

219:243 14 
256:184 13 
228:199 13 
257:240 
189:272
159:249

12
8
6

i 
•! 

I

ca dețină- 
din oficiu 
•respectivă 
o a doua 
campioni-

— IM. t. -

două victorii, Știința 
nat în aceste prime 
pot avea însă și o 
majoritatea dintre ei 
sesiunii de examene- 
tul după două etape :
1. Lotul R.P.R.
2. Știința
3. Petrolul Ploești
4. C.C.A.
5. Metalul
6. Rap'd
7. S.P.C.
8. Progresul

valabilă : 
în timpul 
ciasamen-

2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
0
0
0

o 
o o o 
o o 
o 
o

o 
o 
o
1
1
2
2
2

152: 99 
11G: 89 
111:104 
123:135 
114:117 
117:129 
104:120 
90:128

5
6
6
4
4
2
2
2
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ț Nu de mult au- luat sfîrșit la Mila- 
Jho campionatele europene de haltere, 
.■Competiție socotită pe drept cuvînt 
cea mai importantă confruntare a 
halterofililor înaintea Jocurilor Olim
pice de la Roma.

Interesul manifestat pentru această 
fntrccere reiese și din numărul mare 
jde țări participante: peste 100 de 
Jialterofili din 18 țări, dintre care 11 

■ifiări au prezentat echipe complete. 
Trintre acestea se aflau echipele 
■U.R.S.S., R-P. Polone, R.P. Bulgaria, 

. R.P. Ungare, Italiei, socotite printre 
cele mai puternice din Europa- și 
fchiar din lume.
I Firește, așa cum era și de aștep
tai, halterofilii sovietici și-au demon
strat din nou măiestria, cucerind 6 
din cele 7 titluri. Lupta pentru pri
smele locurj la campionatele europene 

, 3 fost foarte echilibrată. De aceea se 
poate spune că întrecerea europeni- 

' 8or din acest an a fost cea mai „tare" 
dintre
(acum, 
jrofilii 
că se 
guință 
mondială 
jiu uităm însă că pînă la acest eve
niment mai sînt trei luni, perioadă 
în care toți halterofilii se vor strădui 
Să-și îmbunătățească performanțele.
[ Rezultatele cîiorva halterofili ro- 
mîni sînt satisfăcătoare. Lazăr Baro- 
jga a ocupat locul 3, fiind la egali
tate cu sportivul bulgar Nikolov, care 
fe-a clasat pe lc il 2, datorită faptu
lui că la cîntarul oficial efectuat

toate edițiile desfășurate pînă 
Acest lucru dovedește că halte- 
europeni sînt în pi n progres-și 
pregătesc cu o deosebită sîr- 

pentru nrifea confruntare 
Jocurile Olimpice. Să

SPORTUL POPULAR
£ag. a G-a Nr- 3520

Cu gîndui ia Jocurile Olimpice

învățăminte după campionatele 
europene de la Milano

ușor 
acest 

„ • „smul
gă" ’ 127,5 kg, performanță care repre-

înainte de concurs a fost mai 
dfccît Baroga cu 300 grame. In 
campionat Băroga a reușit să

zintă un nou record republican. Tî- 
nărui Fiți Balaș a obținut un rezul
tat mulțumitor, confirmînd cu acest 
prilej rezultatele obținute în țară. El 
a stabilit totodată un nou record al 
țării la „aruncat" (115 kg). Locul 9 
pe care s-a clasat se datorește fap
tului că unele țări cu o tradiție în 
sportul halterelor (Italia, R.P. Unga
ră, R.P. Bulgaria) au participat cu 
cîte doi concurenți la această cate
gorie- Ion Birău a'ocupat locul 4 cu 
un rezultat de 300 kg, performanță 
nesatisfăcătoare față de posibilită
țile sale. 1. Panait și T. Roman an 
obținut de asemenea rezultate mult 
sub posibilitățile lor, mai ales față 
de acelea reușite nu cu iijult înainte 
de campionatele de la Milano.

lina din cauzele care au împiedi
cat obținerea unor rezultate mai bune 
a fost și aceea că după concursul de 
verificare de la Predeal intensitatea 
efortului dinaintea campionatelor de 
la Milano s-a micșorat, îti loc să fie 
menținută pînă la penultimul antre
nament. Astfel, s-a ajuns la scăderea 
gradului general de antrenament, 
ceea ce a influențat în mod negativ 
pregătirea halterofililor, care trebuiau

să aibă uri punct de vîrf la campio
natele europene.

La această întrecere s-au observat 
multe greșeli în pregătirea halterofi
lilor. Și cirul afirmăm acest lucru nu 
ne referim numai la halterofilii noș
tri, ci și la a Iți sportivi, cunoscuți în 
lumea îrtreagă. Arbitrii fiind deose
bit de exigenți, nu au admis, de pil
dă (și pe bună dreptate), „împinsul" 
incorect al unor halterofili vechi, ex
perimentați, ca cehoslovacul Psenic- 
ka, polonezul Bialâs, care ratînd de 
trej ori, au ieșit din concurs. De a- 
semenea, campionul mondial și euro
pean Plukfelder a rămas la 135 kg 
față de 145 cit a obținut la proba 
împins, la campionatul mondial din 
1959 de la Varșovia. Reprezentantul 
nostru T- Roman, de pildă, gîndin- 
dti-se că arbitrii nti-i vor acorda miș
carea a împins abia la a treia încer
care 110 kg., iar Panait a împins nu
mai 85 kg., cînd în mod obișnuit el 
realizează cu 5—10 kg. mai mult. De 
notat că acesta din urmă a concurat 
la o categorie superioară deoarece a 
depășit greutatea care i se cerea pen
tru categoria cea mai ușoară.

întrecerile de la Milano au arătat 
că în munca de instruire a haltero
fililor noștri există unele lipsuri. Mă 
refer în special la corectitudinea exe
cutării mișcării „împins". Halterofilii 
noștri trebuie să muncească cu, efor-

furi sporite, folosind un stil corect, 
conform regulamentului. Unii halte
rofili pot avea șansa ca mișcarea in
corectă să fie admisă numai de ar
bitrii mai puțin bine pregătiți. Fi
rește însă că în fața unor arbitri exi
genți care cunosc și aplică cu stric
tețe regulamentul, mișcările neregula
mentare nu vor fi admise. Rezultă 
prin urmare că antrenorii noștri tre
buie să-și sporească eforturile în pre
gătirea sportivilor, iar arbitrii să a- 
plice în toate competițiile, cu toată 
hotărîrea, prevederile regulamentului. 
Pe de altă parte, în antrenamentul 
halterofililor noștri trebuie introduse 
cîteva exerciții importante pentru dez
voltarea musculaturii spatelui și a 
coapselor, lucru care va contribui di
rect la mărirea forței. De asemenea, 
este foarte utilă controlarea 
„smulsului" și în special a 
barei la piept, la „aruncat", 
din urmă va contribui direct 
zarea performanțelor mari la

Campionatele europene de

tehnicii 
ridicării 
Aceasta 
la reali- 
triatlon- 
la Mi

lano au constituit un important pri
lej de verificare a posibilităților con- 
curenților și totodată o bună ocazie 
de a trage concluziile ce se impun 
înaintea Jocurilor Olimpice de 
Roma.

In timpul scurt ce ne desparte 
campionatele republicane de la 
tești și apoi pînă la începerea J. 
halterofilii noștri fruntași trebuie 
muncească mai mult și mai l 
pentru că numai un antrenament sis
tematic îi poate duce pe drumul suc
ceselor.

la

de
Pi-
0., 
să 

bine,

(
i

ȘTEFAN PETRESCU 
antrenor emerit, 

secretar general aț ERJE

Nici după ultima 
„Cupa Congresului*  
cunoaște încă echipa deținătoare a 
trofeului. Intr-adevăr, finala compe
tiției, opuni-nd echipele Spart'ăc și 
Progresul, n-a dat un câștigător, cele 
două formații hnpărțindu-și punctele. 
Scor final: 5—5. Desigur, o contribu
ție decisivă la obținerea acestui ren 
zultat, au adus partidele întrerupte, 
încheiate în seara zilei de vineri, 
cînd s-au înregistrat o serie de sur
prize. Astfel, Botez (Progresul) n-a 
reușit să cîștige la Reicher (Spartacjr 
un final de turnuri cu doi pioni î«i 
plus; iar o altă partidă care putea 
să aducă decizia, Bozdoghină (Pro
gresul) — Sutinvan (Sp ) s-a închei 
iat de asemenea cu remiză.

Iată acuut rezultatele irwlrviduaie 
ale meciului: Reicher (S) — Botez 
(P) ’/2—*/ 2, Nacht (P) —■ Bălănef 
(S) 0—1, Georgescu (S) — Gavrilă 
(P) 0'—1, Bozdoghină (P) 
man (S-) ‘/2—>/2, 
Plișcașu (P) 6—1, Samarian (P) 
Rotaru (S) 0—1, 
Schlessiniger (P) l/2—l/»
(P) — Ott (S) 0—1, Doina 
(S) — Elena Răducanu 
Domnița Antonie (S) 
Simu (P) >/2—>/2.

Finala urmează să se rejoace duJ 
minica viitoare, în sala Progresul 
din str. Lipscani 14, începînd de la 
ora 9,30.

Dacă nu cunoaștem încă pe deții 
nătoarea Cupei, în schimb a fost de
semnată echipa clasată pe locul' trei. 
Este tînăra formație a Științei care 
a întrecut surprinzător pe Constructo
rul cu 5l/2—4‘/2: Ciocîltea (C) —« 
Stănculescu (Ș) ‘/2—*/ 2, Popa (Ș) —« 
Voiculescu (C) 1—0; Pavlov (C) —< 
Jacu (Ș) lf2—‘/2, Varabiescu (Ș) —< 
Ștariciu (C) */ 2—*/ 2, Mendelsohn IC> 
— Leuștean (Ș) l/2—*/ 2, Schwartz 
(Ș) — Matecscu (C) ‘/2—‘/2, Teodo
resc» (C) — Wolf (Ș) 1—0. Solo
mon (Ș) —■- Glasberg (C), I—0, Ale-' 
xandra Nicol au (C) ■—• Eleonora GoJ 
gîlca (Ș) 1—0, Maria Desmireanu
(Ș) — Vera Zigmond (C) 1—0.

înt-îln,iire pentru 
la șah, nu se

Sutii
Bondoc (S) —•

Crăcitui (S) —•
Popescu 

Maier, 
(P). 0-1. 

Velur ia

/



ALERGĂTORI! ROMIR! EVOLUEAZĂ Un succes de prestigiu al juniorilor noștri
DIN NOU

' PARIS 23 (prin tele'on). In cursa 
Paris-Rouen-Paris lupta pentru întîie- 
tate a fost deosebit de dîrză. In afara 
disputei pentru cucerirea primului loc 
în clasamentul general individual (des
fășurată'între alergătorul sovietic Ta
rakanov și ciclistul romîn Gabriel Moi- 
ceanu), rutierii s-au angrenat într-o 
palpitantă întrecere pentru obținerea 
victoriei în clasamentul pe echipe. Fi
nalul a fost dramatic: pe primul loc 
se aflau — la egalitate de timp — 
formațiile R.P. Romîne și R. Cehoslo
vace. Conform regulamentului compe
tiției s-a apelat la punctajul realizat 
de componenții formațiilor prin adiți- 
enarca locurilor ocupate în clasamen
tul general individual. Punctajul rea
lizat de formația R.P.R. — 17 (Moi- 
ceanu — 2, Cozma — 6, Vasile — 9) 
a fost superior celui obținut de echipa 
R. Cehoslovace — 18. Lupta strînsă a 
făcut fără îndoială să crească pres
tigiul performanței realizate de repre-

—----------------------- • ----------------------- —■

0 VICTORIE FRUMOASĂ, DAR SĂ NU NE CULCĂM PE LAURI...
ftSiinre âa Ckij: Știința — P. U. C.

Era absolut necesar ca selecționata 
de rugbi a orașului București '— din 
rîndurile căreia fac parte marea ma
joritate a viitorilor purtători ai tri- 
courilor naționale în întîlnirea de la 
5 iunie cu echipa Franței — să-și 
verifice posibilitățile cu un adversar 
din străinătate. Și bine a făcut fede-

Inaintarea a făcut o nouă breșă și linia a treia a scăpat spre terenul de țintă. 
Balonul este la Paloșanu, iar in stingă sa se află Rusu

Foto : B. Ciobanii 
rația, noastră de specialitate alegînd dim în primul rînd la Cordoș (pre 
drept „sparing-partener" tocmai o for- va evolua chiar mîine la Cluj) ju- 
ma 'ic din țara a cărei echipă națio- cător în plină formă și la Kramer, care 
nală o vom întîlni la București peste are o bogată experiență internațio-
numai 12 zile. . _ _ nală. De asemenea, nici Rotaru n-ar

Reprezentantă a rugbiului galic a trebui neglijat. Despre Penciu se
fost duminică echipa studenților din poate spune că el nu a mai convins
Paris a cărei evoluție deși nu îndea- ca ajtă dată. Se pare că se resimte
juns de convingătoare, a purtat to
tuși amprenta și stilul de joc al rug- 
biștilor francezi. Este tocmai ceea ce 
s-a urmărit de către antrenorii noștri. 
Și sub acest aspect reiese că sporti
vii romîni sînt capabili să opună ele
mentelor de luptă ale francezilor mij
loacele cele mai eficace.

Dar, atenție I P.U.G. nu este echi
pa Franței 1 Evoluția rugbiștilor stu- 
denți a fost depart: de a ne da o 
imagine reală a adevăratei forțe de 
joc pe care o are — la ora actuală 
— naționala Franței. Aceasta după 
afirmațiile specialiștilor de peste ho
tare, — confirmate și de către o sui
tă neîntreruptă de victorii internațio
nale — a progresat foarte mult, mai 
ales în ceea ce privește tehnica în 
compartimentul înaintării, depășindu-i 
azi cu mult pe „profesorii" englezi. 
Lucrul acesta, francezii l-au pus la 
punct cu prilejul turneului întreprins 
în Africa de Sud. Iată, așadar, prin 
ce prismă trebuie privită întîlnirea de 
la 5 iunie.

Este adevărat că și înaintașii e- 
ehipei noastre au dat duminică satis
facție : un joc permanent ofensiv, în 
forță, grupat și în același timp efica
ce. Faptul apare îmbucurător și ne 
dă justificate speranțe pentru întîlni
rea majoră care urmează.

Dacă așa stan lucrurile în privința 
înaintării, în schimb insuficientă a 
fost participarea la victorie a treisfer- 
turilor care — așa cum au jucat — 
au creat unele puncte de suspensie. 
Astfel Chiriac a fost destul ,de nesi
gur în „d'schiderik" sale (păsa ne
sincronizată cu centrii), Wusek, atît

LA PARIS
zentănții noștri. Antrenorul NICOLAE 
VOICU a declarat după cursă urmă
toarele : „Cicliștii roniîni au luptat cu 
o dirzenie rar Intilnită pentru victoria 
culorilor patriei noastre. Participarea a 
fost valoroasă — au fost prezettți ci
cliști cu renume din 8 țări și alături de 
ei multi alergători francezi — cursa 
fiind foarte animată. Tehnicienii, care 
au asistat la desfășurarea celor două 
etape au numai cuvinte de laudă la 
adresa rutierilor romîni." Dintre cei 85 
concurenți care au luat startul la Paris, 
în prima etapă, nu au reușit să termine 
cursa decît Gl. Și acesta este un as
pect care ilustrează dificultatea cursei.

Joi, cicliștii noștri vor concura din 
nou la Paris. De această dată ei vor 
lua startul într-o cursă pe circuit do
tată cu „Marele premiu ciclist al pri
măverii". întrecerea este organizată 
de clubul parizian I.S.O. Alfortville. 
Circuitul măsoară 8,5 km și va fi aco
perit de 14 ori de către concurenți. In 
total vor fi parcurși 120 km.

de agresiv altă dată nu și-a făcut jo
cul său obișnuit, iar Irimesou a fost 
depășit de emoția debutului. In ceea 
ee-1 privește pe Sava, el nu a fost 
suficient jucat, astfel că nu și-a putut 
valorifica pe deplin calitățile. Su
gerăm ideea ca în timpul rămas să 
fie verificați și alți jucători. Ne gîn-

După întaîasrea R. P. Română — R» P. Polonă

Puteam și trebuia să obținem mai mult
Aparent, bilanțul întîlnirii cu R. P. 

Polonă ar satisface. Scorul general este, 
după cum se știe, 4—4. Am pierdut 
toate disputele pe echipe și am cîștigat 
toate turneele individuale. Fără a trece 
cu vederea reala performanță a repre
zentanților noștri în întrecerile indivi
duale, precizăm însă că în întîlnirea cu 
sportivii polonezi noi puteam și trebuia 
să obținem mai mult. De ce ? Pentru 
că scrimerii noștri nu sînt, în ansamblu 
(exeeptînd bineînțeles echipa de sabie) 
inferiori oaspeților și mai ales au avut 
condiții care să le permită obținerea 
unor rezultate mai bune. Atunci ?

Din nou eraotivEtatea, lipsa 
de combativitate

... au contribuit la înfrîngerca pe 
echipe. In nenumărate cazuri spor
tivii noștri au condus în asalturi 
și în tot atîtea ei au fost în trecu ți 
în final, deoarece n-au avut resurse de 
voință.

Emoționați, depășiți în mod in
admisibil de importanța întîlnirii ei 
au pierdut asalturi în care erau net 
superiori. C sl pier, Poena fu, Rohony, 
Male ian llaukler și alții au făcut gre

Evoluția juniorilor romîni în tradi
ționala întîlnire triunghiulară de călă
rie -care s-a desfășurat nu de mult la 
Novisad (R.P-F. Iugoslavia) și la care 
au luat parte echipate MEDOSZ 
(R. P. Ungară). Știința (R P. Ro- 

mînă) și Vojvodina (R.P.F.I.) a pri
lejuit o puternică afirmare a tineri
lor călăreți din țara noastră. In legă
tură cu felul cum s-a desfășurat a- 
eeastă întrecere și comportarea că
lăreților roniîni tie-arn adresat tova
rășului N. BADULESCU, antreno
rul lotului.

— Cum apreciați — din punct de 
vedere tehnic — concursul din R.P.F. 
Iugoslavia? Care au fost cei mai tari 
adversari ai echipei noastre la acest 
concurs?

— întîlnirea din acest an de la 
Novisad ne-a confirmat că atît în 
R.P.F.I. și R.P.U., cît și în țara 
noastră întrecerilor de călărie rezer
vate juniorilor li se asigură impor
tanța cuvenită. La Novisad, ca de 
altfel la Bobalna și Șopron în R.P. 
Ungară sa-u la Craiova, concursul hi- 

de pe urma unei recente rupturi mus
culare. Rămîne de văzut în ce măsură 
se va reface, spre a conta din nou 
ca un „pion" de bază al echipei 
noastre. Sînt doar cîteva concluzii 
care se impun după o victorie de 
presitigiu, dar pe a cărei lauri 
nu trebuie totuși să ne culcăm...

• După meciul de ieri, unul din
tre cei mai buni jucători ai echipei 
P.U.G., fundașul Sine, ne-a declarat 
următoarele: „Mi-a plăcut foarte mult 
evoluția rugbiștilor romîni. Ei au con
firmat forma bună în care se gă
sesc, calitățile remarcabile pe care 
le au. Este necesară însă o mai mare 
viteză în circulația balonului, mai 
ales în momentele decisive. Se impune, 
de asemenea, să se acționeze mai 
mult pe spațiile libere, să se evite 
jocul aglomerat, fapt deseori remar
cat în jocul cu echipa noastră. In 
sfîrșit, vreau să cred că linia de trei- 
sferturi a romînilor este cel puțin 
la aceeași valoare cu înaintarea. Lu
crul acesta n-a apărut însă prea evi
dent".

D. CALLIMACHI
T. STAMA

• Echipa franceză P.U.C. va sus
ține mîine la Cluj un al doilea meci 
în compania formației Știința din lo
calitate — revelația actualului cam
pionat de rugbi — care va alinia pro
babil următorul „15“: Alexandrescu 
— Căfănici, Cordoș, Tolu, loniță (Ha
giu) — Crișan, Horia Pop — Hossu, 
Demian (Fodor), Mătieș — Fodor 
(Cîrligelu), Sălăjan — Gebefiîgi, lori 
Pop, Buia.

șeli de începători. Dezorientați pe plan
șă, ei au redus bogatele cunoștințe pe 
care le posedă la cîtcva procedee care 
de care mai simple. Din aceste greșeli 
au profitat — cum era și firesc — ad
versarii care au sesizat prompt tracul 
evident al scrimerilor noștri. Nu se 
poate spune că sportivii roniîni nu au 
luptat. Dar au tras cu o emoție care, 
firește, i-a frînat.

Reprezentanții R. P. Romîne au 
avut în plus lipsuri serioase și din punct 
de vedere tehnico-tactic. Așa trebuie 
explicat faptul că destul de rar 
trăgătorii romîni au rezolvat cu 
succes asalturile în favoarea lor 
în funcție de adversar. După cum 
s-a precizat, aceasta este o latură înspre 
care în viitor antrenorii vor trebui să 
privească cu toată atenția și răspunde
rea.

Inconstanța — o veche lacună

Scrimerii din lotul R.P.R. și-au fă
cut o „specialitate" din inconstanță. Ei 
manifestă o asemenea fluctuație de for
mă de la o zi la alta, îneît e foarte 
greu pentru antrenori să mai poată al

pic din acest an a reunit participanți 
cu o bună pregătire tehnică și fizică. 
Numărul mare al celor care au exe
cutat parcursurile fără’ nici o pena
lizare este grăitor și trebuie să spun 
că în multe probe au hotărît doar 
cronometrele.

Iată rodul strădaniilor acestor cinci tineri călăreți: „Cupa Prieteniei" șt toate 
celelalte trofee au poposit de la Novisad la București. Realizatorii acestei frumoase 
performanțe sini: (de la stingă la dreapta) Anghel Donescu, Andrei Costea, Io-, 

landa Lazăr, Dan Mindru și Victor Demien

Reprezentanții noștri au avut cei 
mai puternici adversari în călăreții 
maghiari, care pe lîngă o bună pre
gătire au și o avansată experiență de 
concurs.

•— Ce ne puteți spune in legătură 
cu comportarea reprezentanților noștri 
și stadiul lor actual de pregătire?

— Cel mai elocvent răspuns la 
această întrebare ni-1 dă rezultatul 
întîlnirii. Este adevărat că și în con
cursurile precedente tinerii călăreți 
romîni au obținut victorii frumoase, 
dar acum s-au întrecut pe ei înșiși, 
cîștigînd toate cele patru probe, prin
tre care și „Cupa Prieteniei". De ase
menea, juniorii noștri au ocupat ma
joritatea locurilor fruntașe în clasa
mentul probelor, pe care le-ău par
curs în general fără nici o penalizare. 
Victoria lor este cu atît mai meri
torie cu cît, cu excepția lui Andreii 
Costea, călăreții romîni au fost 
cei mai tineri participanți la 
concurs. Toți componenții lotului 
nostru s-au comportat la înăl
țime, ocupînd fiecare locuri fruntașe 
după executarea unor parcursuri fără 
greșeli. Am avut în Iolanda Lazăr, 
Anghel Donescu, Andrei Costea, Dan 
Mindru și Victor Demian, un lot o- 
mogen, bine pregătit și cu o remar
cabilă voință de a reprezenta cit mai 
frumos sportul hipic de Ia noi din 
țară. Dacă analizăm rezultatele obți
nute de juniorii romîni la acest con
curs, ca și comportarea lor anterioară 
la concursurile din țară constatăm 
cu bucurie că în prezent putem par
ticipa la orice întîlnire internațională,

cătui o echipă cu care să meargă la 
un anumit rezultat. Exemple : Rohony 
n-a realizat nici o victorie în meciul pe 
echipe, pentru ca la individual să tragă 
excelent. Mustață a obținut patru vic
torii la echipe și a fost eliminat în se
mifinalele turneului individual ; Mure- 
șanu a concurat mai slab în prima parte 
a întîlnirii — ne referim tot la echipe 
— și a mers bine în ultima zi, cînd a 
cîștigat floreta. Cum se explică această 
situație ? Poate vor reuși chiar cei în 
cauză să dea explicațiile necesare, pen
tru că tehnicienii, antrenorii n-au putut 
s-o lămurească.

Note bune

...se cuvin totuși cîtorva dintre cei 
ce nc-au reprezentat în recenta confrun
tare internațională. Maria Vicol a fost 
sportiva „Nr. 1” a întrecerii în general. 
Apoi, Ion Szantho și Ecaterina Lazăr,. 
primul în real progres, iar a doua pe 
linia comportării constante din totdeau
na. Szantho este un lînăr perseverent, 
conștiincios la antrenamente și de aceea 
el trebuie la fel de bine îndrumat. Pro
mițătoare 'evoluția lui Aru;. 

inclusiv campionatele europene și 
mondiale,

— Cum se va asigura pregătirea 
acestor sportivi In viitor?

■— Roadele Centrului de tineret 
București inițiat de federația de spe
cialitate s-au arătat din plin. Aici 

au învățat „abecedarul**-  călăriei mal 
toți juniorii noștri de astăzi. In prei 
zent pregătirea lor este asigurată ctt 
toată seriozitatea de cluburile C.C.A, 
Știința și Dinamo de care aparțin. 
Antrenorii din aceste cluburi trebuie 
să simtă toată răspunderea care a- 
pasă pe umerii lor, în ceea ce prii 
vește pregătirea călăreților tineri, 
dintre care fără îndoială m-ulți voij 
împrospăta lotul republican de sei 
niori. O atentă pregătire tehnică, das' 
mai ales o susținută muncă educa
tivă îi va ajuta pe talentații noștri 
juniori să dobîndească cunoștințe ai 
vansate în echitație și să aibă o corni 
portare pe măsura minunatelor eoni 
diții ce le-au fost create de partid 
și guvern. Consider că clubul Știința, 
care are acum o puternică secție de 
călărie și car a făcut multe lucruri 
frumoase pentru progresul acestui 
sport, cît și cluburile Dinamo și 
G.C.A., care desfășoară în prezent O 
rodnică activitate în acest domeniu, 
vor veghea alături de federația de 
specialitate ca nici unul dintre acești 
tineri să nu se „piardă" cumva pe 
drum, asigurîndu-le și în continuare 
condiții optime de lucru.

— La ce competiții vor mai lud., 
parte în acest an juniorii?

— In scopul de a asigura o cît 
mai vastă experiență de concurs ti-: 
nerilor călăreți, federația de călărie a 
hotărît — după cîte știu — ca ei să 
ia parte la toate concursurile hipice 
prevăzute în calendarul intern compci 
tițional și, în funcție de posibilități, 
la unele concursuri hipice internațios 
nale de peste hotare.

O. G.

Concluzia
...se impune de la sine. Avem trăgă

tori de clasă, adevărate valori. Printre 
acestea sînt Viool, Gurath, Rohonyt 
Mureșanu și alții. Aceștia ca și întreb 
gul lot în general trebuie însă mai mult 
solicitați. Colectivul de antrenori are 
datoria de a cere sportivilor noștri să 
dea tot. ceea ce pot, tot ceea ce au rosfl 
pregătiți să dea. Nu li se poate îngădui 
să fie „surprinși” de evoluția elevilor 
lor, pe care trebuie să-i cunoască foar
te bine. In etapa ce urmează antreno^ 
rii trebuie să-și îndrepte atenția spre 
calitatea muncii, exprimată în special 
prin antrenamentele apropiate de con.*  
dițîile de concurs, prin punerea accen*  
tului pe pregătirea tehnico-tactică, pe 
concursuri cu sarcini precise, cît mai 
numeroase. întîlnirea cu R.P. Polonă a 
fost o etapă, un examen în pregătirea 
pentru Jocurile Olimpice, care a fost 
trecut numai în parte. Dar pîriă Itț 
ceea ce se putea obține m-ai e o dis
tanță. Fără să ne alarmăm, atrageni 
totuși atenția că zilele pînă la J. 0» 
sînt... numărate. De aceea, întreaga 
muncă trebuie organizată' în așa fel în*  
cît să nu mai avem surprize neplăcute,

ELENA MATEESCU



Igor Novîkcv (U.R.S.S.) și echipa R. P. Ungare 
confcc în concursul de pentatlon modern de la Lvov

(prin telefon). Proba de 
nu se încheiase duminică 
am efectuat convorbirea,

LVOV 23 
scrimă care 
la ora cînd 
a luat sfîrșit cu victoria sportivului 
maghiar Ferenc Tbrdk, care a obținut 
33 de victorii. El a fost urmat de 
Igor Novikov și Imre Nagy cu cîte 
32 v. Pe echipe proba a revenit for
mației Ungariei cu 2.720 p-

Cea de a treia probă a concursului, 
tirul, a prilejuit o luptă foarte echi
librată șt de un înalt nivel tehnic. 
Gele mai bune rezultate au fost înre
gistrate de: Ciuvilin (R.S.F.S.R.) 196 
p (1.020 p); Suilaynis (Polonia) 195 p 
(1.000 p); Foldy (Ungaria) 194 p 
'(980 p); Selg (R.S.S. Estonă), C«a- 
purschi (Leningrad) și Makeev 
(U.R.S.S__ tineret) toți cu 193 p
(960 p). Concurenții noștri au realizat 
rezultate sub posibilități: Tomiuc 179 p

(680 p) ; Roman 173 p (560 p) ; Ma
rinescu 172 p (550 p).

După trei zile de întrecere clasa
mentele generale au următoarea înfă
țișare: INDIVIDUAL: Igor - "
(U.R.S.S. — echipa olimpică) 
Ciuvilin (R.S.F.S.R.) 2.809 p; 
(Ungaria) și Selg (R.S.S. 
2.764 p; Salnikov (Moscova) 
Tatarinov (U.R.S.S. 
pică) 2.712 p;
37. Marinescu 2.237 
2.070 p; ECHIPE: 1.
2. Moscova 7.914 p; 
echipa olimpică 7.864
7.748 p; 5. Polonia 7.538 p; 6. R.S.S. 
Estonă 7.440 p. Echipa noastră ocupă 
locul 10 cu 6.439 p.

Marți are loc proba de înot, iar 
miercuri ultima probă, crosul.

Novikov 
2.884 p; 

I. Nagy 
Estonă) 
2.744 p; 

echipă oliin- 
31. Tomiuc 2.235 p;

p; 39. Roman 
Ungaria 8.090 p;
3. U-R.S.S. — 

p; 4. R.S.F.S.R.

înaintea ultimelor trei runde

de la Buda
pesta se apropie de sfîrșit. Lupta 
devine în fruntea clasamentului din 
ce în ce maa aprigă. Și dacă proble
ma primului loc este oarecum lămu
rită, Barcza avînd un avans de U/2 
p„ în schimb pentru celelalte două 
locuri — care asigură calificarea în 
turneu! interzonal — concurează nu 
mai puțin de 9 jucători, printre care, 
cu șanse apreciabile, și reprezentan
tul nostru Gheorghe Mititelu. Șahis- 
tul romîn a remizat în runda a Xl-a 
cu Prameshuber și l-a învins pe sue
dezul Ahman în următoarea. Partida 

a X-a 
s-a terminat remiză, 
celelalte rezultate; Bertok 
V2—V2, Golz — Răisă ‘/2—'/2, 
—, Kozma V2—'/î, Ahman — 
1—0, Clarke —. Troger 0—1, 
— Matanovici 0—1, Scheltin- 
Bilek 0—1 (runda a Xl-a),

Turneul zonal de șah 
pesta se apropie

neterminată din runda
Clarke 

lată
Barcza
Ujtelki
Popov

. Kostro
ga —

CU

avans în turneul 
Budapesta

Barcza — Kostro 1—0, Răisă •— 
Bertok 0—1, Kozma — Golz V2—’/a, 
Popov — Ujtelki */ 2—‘/2, Clarke- — 
Prameshuber 1—0, Troger — Bilek 
V2—V2. Matanovici — Scheltinga 
într. (runda a Xll-a). Popov — 
Prameshuber 1—0, Troger — Schel
tinga 0—1, Kozma — Ahman 1—0 
(partide întrerupte).

Clasamentul înaintea ultimelor trei 
runde: 1. Barcza 9'/2 P-. 2—3. Bertok, 
Bilek 8 p., 4—5. Scheltinga (1),
Kozma 7'/2 p., 6—7. Matanovici (1), 
MITITELU 7 p., 8—10. Clarke, Pra
meshuber, Ujtelki 6 p., 11. Troger
5‘/2 P-> 12. Popov A'f2 p., 13. Golz 4 
p., 14. Kostro 3% p., 15. Răisă 2’/2 
p., 16. Ahman 2 p.

întrecerile atletice de la Solia
la cores- 

torențială 
căzut înaintea începerii con-

SOFIA 23 (prin telefon de 
pondentul nostru). O ploaie 
care a <.................. ,
cursului, a transformat pista stad o- 
nului Vasil Levschi într-un adevărat... 
lac- Din acest motiv rezultatele în
registrate nu s-au putut ridica la un 
nivel prea înalt.

BARBAȚI: 400 mg: Savel (R) 53,2; 
Ozgiîden (T) 53,3; Bojinov (B) 54,3; 
lungime: Slavkov (B) 7,46; Marinov 
(B) și Hlebarov (B) 7,22; prăjină: 
Hlebarov (B) 4,35; Hristov (B) 4,20; 
Lukman (I) 4,20; ciocan: Thitn (A)

Malek (C) 60,87; Krutnov (B) 
FEMEI: 80 mg: Kerkova (B) 
- nou record bulgar; Chojnacka 

lungime: Chojnacka (P)

62,25;
60,43;
H,1 ■
(P) U.2;
5,97; Narneva (B) 5,35; Kirilova (B)
5,18; greutate: Liit'ge (R.D.G.) 15,97;
Hoffman (R.D.G.) 15,28;
(R.P.R.) 14,75.

In cursa de 3.000 m din
a concursului A. Barabaș a 
învingător realizînd 8:24,2.

întrecerile se încheie jistăzi.

T. HRISTOV

G. KOROBKOV: Atleții
primul loc pe națiuni

TASSMOSCOVA (Agerpres). 
transmite :

.Atlefii sovietici au șanse să ob
țină primul loc in clasamentul gene
ral (neoficial) la Jocurile Olimpi-'e 

’ de la Roma, a declarat unui cores
pondent Tass antrenorul principal al 
lotului de atletism al U.R.S.S.. Gavril 
Korobkov. Echipa sovietică, a subli
niat el, va fi mai puternică decît cea 
care a concurai la Melbourne.

După părerea lui Korobkov, la O- 
limpiadă lupta se va da în primul 
rînd între echipele U.R.S.S., S.U.Aj, 
Germaniei și Australiei. Desigur că 
este greu de prevăzut învingătorii 
la diferite discipline, a spus Korob
kov, deoarece numeroase țări dispun 
în momentul de față de atleți de 
înaltă clasă.

Korobkov a spus că în U.R.S.S. 
există posibilitatea selecționării a 70— 
80 de atleți valoroși dintr-un număr 
de aproximativ 600 de pretendenți. 
Printre acești 80 vor fi numeroși spor
tivi tineri 
cipanți la 
catlonistul 
cu prăjina 
luitorul Mihail Lavrov etc.

talentați, precum și parti- 
Olimpiada trecută — de- 
Vasili Kuznețov, săritorul 
Vladimir Bulatov, mărșă-

COMAN

prima zi 
terminat

sovietici
la J. 0.

pot obține
de la Roma

Larisa Volpert conduce 
in turneul de șah de la Tbilisi
- Turneul internațional de șah din ca
pitala Gmziei a continuat cu desfă
șurarea partidelor întrerupte. După 
două reluări, în a zecea oră de joc, 
Polihroniade a remizat întîlnirea cu 
Ceaikovskaia. Reprezentanta noastră a 
cîștigat întîlnirea cu Bilek, în care de
ținea un avantaj decisiv, Zvorîkina a 
pierdut la Stadler, iar partidele To- 
gonidze—Kakabadze și Ceaikovskaia— 
Stadler au fost remize.

Iată clasamentul după patru runde: 
1. Volpert 3'/2 p, 2. Gaprindașvili 3 p, 
3. Kakabadze 2l/2 p, 4—7. POLIHRO- 
ISIADE, Keller—Herman, Zvorîkina, 
Konarkovska 2 p, 8—11. Ceaikovskaia, 
Bilek, Stadler, Togonidze l*/ 2 p, 12. 
Suha 1 p.

O știre apărută recent în presa spor
tivă apuseană este menită să facă sen
zație în rîndul aruncătorilor de suliță... 
Bin surse oficiale se anunță că Federa
ția internațională de atletism (IAAF) 
nu va permite la Roma folosirea suli
țelor Held ! După cum se știe, problema 
uniformizării construcției sulițelor ur
mează să fie decisă abia la Congresul 
IAAF, care va avea loc în cursul J.O. 
Totuși, federația internațională a ținut 
să precizeze încă de pe acum că admite 
pentru întrecerile olimpice numai suli
țele clasice, cele finlandeze din lemn 
de mesteacăn și cele suedeze, de metal. 
Precizările au fost făcute în mod pu
blic (conform unei știri a agenției UPI) 
de către Donald Pain (Anglia), secre- peste vechiul record al finlandezului 
tarul federației internaționale și con
firmate de Tage Erikson (Suedia), 
membru marcant în acest for.

Trebuie remarcat că asemenea luări 
de poziții, departe de a preciza această 
controversată' problemă, au darul toc
mai de a crea noi confuzii. Se știe prea

bine că în multe țări sulițașii au ob
ținut norma olimpică aruneînd cu suli
ța Held, folosită de altfel în toate com
petițiile mari din ultima vreme. Cum 
vor putea „olimpicii” să se acomodeze 
cu alte modele de suliță acum, la 
numai 3 luni înaintea J.O. ? Desigur, 
dacă federația internațională voia să 
pună sub interdicție sulițele din lemn 
moale (cu proprietăți de zbor diferite 
tie ale celor finlandeze sau de metal) 
precizările sale trebuiau făcute mai din 
vreme... In plus, chiar interdicția ulte
rioară J. O. a sulițelor Held ar aduce 
perturbări mari în tabela performanțe
lor, fiindcă la ora actuală nu se mai 
poate spune cu siguranță care aruncări

Nikkanen (78,70 m. — 1938) au fost 
efectuate conform normelor clasice. In
teresant de subliniat și argumentul 
principal al federației internaționale : 
recordul lui Danielsen obținut la Mel
bourne (85,71 m.) a fost realizat cu 
sulița de metal I...

1
I
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JOCUL CU MOARTEA...
...a fost inventat de un n gustor 

(scăpătat) din Paris în „colaborare" 
cu un șomer, care epu zase toate mij
loacele dc a gasj cevi de lucru- lată 
despre ce este vorba :

Pe o .șosea Asfaltată gonește un 
automobil de curse. La volan, negus
torul scăpătat. In fața lui, la cîteva 
sute de metri stă culcat un om (șo
merul), avînd pe cap o cască de mo
to:.-list. Trecînd în plină vitiză pe 
lingă cel culcat mașina trebuie să a- 
tingă casca și s-o dea jos de pe cap.

,,.,'ocul" atrage deștul de multi plă
titori. Ce se întîmpla însă dacă șofe
rul greșește puți i și o dată cu casca 
dă jos și... capul ?

Foarte simplu : se găsește un alt 
șomer..
CEA MAI GREA INFRINGERE...

Boxerul american Rockv Marciano 
a fost întrebat de un ziarist:

— Care a fost 
gere pe care ați

l-am
a

cea mai grea înfrîn- 
suferit-o ?

— Cel maj năprasnic k. o. 
primit în afara corzilor ringului, 
răspuns Rocky. Iar teribilul adversar
n-a fost nimeni altul decît... Eseul a- 
merican. Atacurile sale n-au putut fi 
respinse. Banii cîștigați într-o întrea
gă carieră „s-au topit" într-o singură 
zi...". t

Marciano, de altfel, nu este singura 
victimă. Fiscul american a lăsat să
raci nenumărați boxeri (vezi cazul lui 
Joe Louis). Dar, n-a sărăcit pe nici 
un patron Aceștia au totdeauna re
gistre duble și -chiar... triple.

RECLAMA...

arculStrăvechiul sport al tirului cu 
este practicat în multe țări ale înmii. 
Tirul cu arcul se bucură de simpatie

și în rîndul tineretului american. Dar, 
există din păcate unele persoane care 
văd în această îndeletnicire interesantă 
și folositoare altceva decît un mijloc 
de dezvoltare a forței și preciziei. Re
cent, în scopul „popularizării” acestui 
sport. Agenția americană de informații 
a difuzat un afiș reprezentînd un tră
gător cu arcul. Imaginea — ce-i drept 
— este reușită. In schimb, nu același 
lucru se poate spune despre textul care 
o însoțește :

„Cu un arc, la o distanță de. 40 m 
poate fi ucis un om. Săgeata avînd la 
vîrf un cartuș incendiar poate arunca 
în aer un depozit de benzină de la o 
distanță de peste 200 m”.

„Săgeata" trimisă de militariștii a- 
mericani n-a nimerit în țintă. Afișul, 
în loc să atragă tineretul spre practi
carea acestui sport, nu face decît să-l 
îndepărteze. Poporul american vrea 
pace.

FOTBAL PE GLOB
Dispută pasionantă la Budapesta

Meciul cîștigat duminică de repre
zentativa R. P. Ungare în fața celei 
a Angliei (2—0) s-a situat la un 
înalt nivel spectacular. Jucătorii ma
ghiari s-au impus în partea a doua 
a întîlnirii, cînd au străpuns de două 
ori apărarea tenace a oaspeților. Au
torul celor două goluri, centrul ata
cant Florian Albert — în vîrstă de 
18 ani — este caracterizat de comen
tatorii englezi ca fiind în cursul me
ciului „...un permanent pericol pen
tru potirta apărată de Springett". In 
echipa maghiară a excelat și porta
rul Grosics, care a îmbrăcat pentru 
a 85-a oară tricoul naționale'.
„Cupa campionilor Americii de Sud**

In competiția care reunește echfs 
pele campio-ane ale continentului sud- 
american s-a jucat o nouă întîlnire 
pentru sferturi de finală. Campioana 
Uruguayului, Penarol (Montevideo!, 
s-a calificat în dauna echipei bolt- 
viene Wilsterman (7—1 și 1 — 1). Ca
lificată este și Olimpia din Para
guay, care a cîștigat prin forfait in 
fața Uhiversitario (Peru). In semifi
nale se întîlnesc Penarol (Uruguay) — 
San Lorenzo (Argentina) și Olimpia 
(Paraguay) cu învingătoarea dintre 
Universidad (Chile) — Miliionarios 
(Venezuela).

R In ultimul 
riile olimpice, 
R. F. Germană 
ziiltatul nu mai 
mentul seriei, echipa R. P, 
fiind calificată pentru Roma.

© Două echipe braziliene în tur
neu în Europa : Santos—Standard
Liege 4—3 (3—0); Cruzeiros — An- 
derlecht 0—0.

a lotului 
luna 

de

Componența 
U.R.S.S. va fi 
după 
tism.

Răspunzînd la întrebarea — 
discipline pot spera atleții sovietici 
să cucerească medalii de aur, Korob
kov a declarat că, pornind de la re
zultatele înregistrate anul trecut, 
sportivii sovietici au mari șanse la: fe
mei — 800 m plat, săritura în lun
gime, 
liță ;
3.000
cairea

definitivă 
fixată în 

campionatul unional
iulie 
at 1**

la ce

aruncarea greutății, disc, sw 
bărbați — 10.000 m plat,

m obstacole, triplu salt, arun- 
ciocanului, decatlon, marș.

Starturile
atleților britanici

Atleții britanici se pregătesc în ve
derea Jocurilor Olimpice de la Roma. 
Sîmbătă. în 8 orașe din Anglia cei 
mai buni atleți au participat la o se
rie de concursuri de verificare. Iată 
cele mai bune rezultate înregistrate: 
MASCULIN: 100 yarzi: David Jo
nes 9,8 sec; 440 yarzi: Brian
Jackson 49,5 sec; 120 yarzi gar
duri: Bob Birell 14,4 sec; 1500 m: 
Brian Hewson 3:46,6; FEMININ: 
100 yarzi: Jennifert Smart 10,8 sec; 
220 yarzi: Jennifert Smart 24,5 sec; 
80 m garduri: Mary Bignal 11,5 sec.

meci din prelimina- 
Finlanda a întrecut 
cu 3—2 (1 — 1). Re- 

influențează clasa- 
echipa R. P, Polone

Camponii de box ai U.R.S.S. 
pe anul 1960

luat siirșit cam 
de box pe anu

La Leningrad au 
pionatele unionale 
1960. Una dintre cele mai mari sur 
prize ale acestor campionate a fosi 
înfrîngerea campionului european ș 
olimpic Ghenadii Satkov (cft. mijlo 
cie) care a pierdut în fața tînărulu 
Valeri Popencenko în sferturile d( 
finală. In ordinea celor 10 categori 
titlurile de campioni au fost atribuit' 
următorilor boxeri : S. Sivko, B. Ste 
panou, B. Nikanorov, G. Kokoskin 
VI. Karimov, I. Radoniak, I. Sobo 
lev, E. Feofanov, A. Liasota, A. A 
Abramov (Agerpres)

Surprize la Roland Garros
Prunele zile ale campionatelor in

ternaționale de tenis ale Franței •— 
care se desfășoară pe terenurile Roland 
Garros din Paris — au furnizat o se
rie întreagă de surprize. Dintre acestea 
notăm: Mangarino (Brazilia)—Niel
sen (Danemarca) 3—0, Aubone (Ar
gentina)—Mark (Australia) 3—2, Fer
nandez (Brazilia)—Schmidt (Sued a) 
3—1, Leamas (Mexic)—Patty (SUA) 
3—0,' Sirola (Italia)—Emerson (Aus
tralia) 3—1. Australianul Fraser a 
trebuit să lupte 5 seturi pentru a 
trece de spaniolul Couder, iar Licis 
(R.P. Polonă) a fost la un pas de 
victgrie în fața campionului Australiei, 
Laver, în fața căruia a avut mecibol 

,în setul 4 I
In proba de simplu feminin s-a în-

registrat abandonul favoritei concurau 
lui, tenismana maghiară Zsuzsa Kor 
moczi, care s-a accidentat în. curau 
partidei cu jucâtoarea franceza Abbac 
A fost eliminată Ann Haydon (An 
glia), învinsă în 3 seturi de campioani 
R. Cehoslovace, Vera Puzejova.

Ieri după-amiază, în cadrul sfer 
(urilor de finală, Robert Haille 
(Franța) a reușit o neașteptată vie 
torie în fața lui N. Fraser, cotat anu 
trecut ca prima rachetă din lume 
Australianul a abandonat în rnomen 
tul cînd Hailtet conducea cil 6—' 
6—2. 8—10. 3—6, 6—5.

23 jucători de polo 
din U.R.S.S. candidează 
pentru echipa olimpică

înaintea Jocurilor Olimpice de la 
Roma ech'pa de polo pe apă a 
U.R.S.S; va susține mai multe me
ciuri de verificare cu echipele R. Ce
hoslovace, Iugoslaviei. R.D. Germa
ne și R. F. Germane. Federația a 
ales 23 de jucători care candidează 
Ta selecția în echipa olimpică, lată 
numele lor: portari: Gogoladze. Goih- 
man. Klimenko, Kuțev, Smirnov; a- 
părători : Grișin. Agheev, Cikvanaia, 
Saltîn. Kartasev, Kuznețov, Marka- 
rov, Novikov, Kurenoi, Iurcenko ; îna
intași : Bortkevici. B. Markarov, VH- 
kin, Grigorovski. Sidlovski, Mșvenie- 
radze, ’Semenov, Cicvadze.

Rezultatele concursului 
international de gimnastic 

de la Budapesta
La sfîrșitul săptâmîniî trecute s- 

desfășurat la Budapesta un concur 
internațional cu partciparea gimnaș 
tilor și gimnastelor din U.R.S.S 
R.P. Chineză, R. Cehoslovacă, R.P 
Romînă, Franța și R-P. Ungară. Con 
cursul masculin a fost cîștigat d 
Lisițkț (U.R.S.S.) cu 113,65 p., p 
locurile II și III s-au clasat gimnaStu 
romîn Frederic Orendi și sovietici 
Miligulo cu 112,25 p. Frederic Orenc 
o ocupat locul I la bară și locul II 
la cal cu minere. La fete întrecere 
a fost cîștigată de Mordovin 
(U.R.S-S.) 75,30 p., 2. Lin Yun-m« 
(R.P. Chineză) 74,25 p., 3. Forstne 
(R.P.U.) 74,15 p. Reprezentantele noi: 
tre Uta Poreceanu și Atanasia Ic 
neseti s-an clasat pe locurile 10 și res 
pectiv 13-


