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așa ne-a părut pitorescul ansamblu al
Bela Szasz (rabatorț,""școlii elementare nr. 50 în dansul ru- i q d/*

(ară, sportivii asociației Mureșul Li-

încrederea in

dinifei „Steaua", fiice de muncitori 
ceferiști, au realizat un reușit pro-

Exercițiile cu cercuri sînt din- 
Jbtre cele mai pretențioase. Și

Sportivii fabricii de mobilă 
„23 August44

sesc .floarea soarelui".

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Rom-înd

ANUL XVI —3632

IN 1NTIMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI^
Sportivii din Tg. Mureș obțin înseninate succese in producție ț

însuflețiți de 
se apropie, cel 
al P.M.R., sportivii romîni, maghiari 
și de alte naționalități din orașul Tg. 
Mureș, înfrățiți atît la locurile lor 
de muncă, cit și pe terenul de sport, 
o'bțin înseninate succese. Avântați în 
întrecerea socialistă, sportivii sint în 
primele rînduri în lupta pentru obține
rea unor produse de bună calitate, 
reducerea prețului de cost, ridicarea 
productivității muncii și realizarea de 
economii.

La întreprinderea metalurgică 
„Ludovic Minszki44

succesele în producție ale spor- 
sînt dintre cele mai frumoase, 
de pildă, pe antrenorul echipei

Aci, 
tivilor 
Iată-1, 
de fotbal, Vasile Stroia, frezor-matri- 
țer, inovator, care lucrează la secția 
S.D.V. (sculărie, dispozitive, verifica
toare) din sectorul 4. In afara faptu
lui că își depășește cu regularitate 
sarcinile de plan cu 15 la sută, el 
lucrează la o inovație în cinstea Con
gresului. Este vorba de un suport la 
mașina de găurit, care va permite 
concomitent frezarca în serie a di-

feritelor piese de schimb. Gînd am 
vizitat sectorul unde lucrează antre
norul Vasile Stroia, acesta era aple
cat deasupra prototipului noii sale 
inovații, fixînd piesa de susținere a 
materialului de lucrat. Aplicarea ino
vației va aduce întreprinderii impor
tante economii.

Alături de secția S.D.V. se află sec
ția de platinaj, unde se execută pla
tine și piese de schimb de mare pre
cizie pentru industria textilă, piese 
care înainte erau importate. Aci lu
crează președintele asociației sportive, 
înființată pe. lingă întreprinderea „Lu
dovic Minszki". Victor Kovacs, preșe
dintele A. S. Oțelul Roșu este maistrul 
atelierului. Un om energic, care prin 
buna organizare a locului de muncă 
a făcut ca secția de platinai să realizeze 
în luna mai o depășire a prevederi
lor cu 8,3 la sută, obținînd o produc
ție de 112.676. lei, față de 104.000 lei 
cit era planificarea inițială.

Rezultate deosebite în producție ob
țin și fotbaliștii Dan Alexandru (fre
zor), Andrei Kibeti (lăcătuș la secția 
de autegaizere), Laszlo Kozi (lăcă
tuș), toți utemiști, popicarii Iosif

•
 Petale vii ale unei imense
flori ce se deschide La mingue-

.rea blîndă a marelui astru, simbolic
l Luminos al tineretului

Sandor (lăcătuș), loan Pătez (strun-^-
Iosif I3iitalan (turnător), ourvuu <_ ___ ____ ___

hishd Alexandru Balint (turnător), ai“**ztnd  drumul luminos al 
cașii Alexandru Gyorfi, IulJu Madaras/ '’nostru către cele mai înalte realizări, 
Miklos Benke (lăcătuși), Iosif Gsii-^ - .
tak (firezor), T ' „L ‘_.‘r
jucătorii de tenis de masă loan Szath-T 
inari (electrician), loan Gal-ik (lăcă--^

» Pe"’tnș) și mulți alții. Toți aceștia, pe țț 
lingă succesele înregistrate în produc--■ 
ție, obțin și pe terenul de sport fru-j' 
moașe realizări care fac cinste asocia-”__
ției sportive. "secții de gimnastică acrobatică din

-*pova pe care-i puteți admira într-o2
 Admirație și emoție au stirnit 
componența celei mai vechi

"/.temerară și monumentală piramidă. 
--Păcat că nu se aud și ropotele de 

,23 August" Taplauzet
2--

★

BELLA FAKLIA (R.P.U.) ȘI ECHIPA U.R.S.S.Învingători In proba de spadă
Sala Dinamo din Capitală a găzduit 

ti ' -cerile probei de spadă din cadrul 
2 jrsnlni internațional de pentatlon 
nouern al R.P. Rotnfne. După o luptă 
aprigă, un adevărat „maraton" de scri- 
nă (întrecerea a durat aproape 
ore), 
următoarele: 
vidtiai!) 29 de victorii — 880 p; 2. De- 
riughin (U.R.S.S.) 28 v—850 p; 3. Li- 
.'hiandopol (R.P.R. 1) 28 v—850 p
(clasamentul a fost întocmit în funcție 
te tușe); 4. Przybilski (R.P.P.) 27
z—820 p; 5. Sdobnikov (U.R.S.S.-mdi- 
viduail) 26 v—790 p; 6. Selg (U.R.S.S.) 
!6 v—790 p; 7. Roman (R.P.R. 1) 26 
i—790 p; 8. Pahomov (U.R.S.S.) 26 
r—790 p; 9. Szaniszîo (R.P.U.) 25 
z—760; 10. Nemeth (R.P.U.) 2> v— 
160 p; 11. Lohi (Fini.) 24 v—720 p; 
12. Kare (Fini.) 24 v—730 p; 13. Kat- 
er (Fini.) 
(R.P.U.) 23 
(R.P.R. I!) 
(R.P.R. I) 
(R.P.R. II) 
f R. P. R.-i ud 1 viidua 1)
22. Tomiuc (R.P.R. II) 11 v—340' 
XASAMENTUL PE ECHIPE: 
U.R.S.S. 2316 p; 2. R.P.R I 2240 
L R.P.U. 2240 p; 4. Finlanda 1974 
5. R.P.P. 1670 p; R.P.R. II 1290 p.

10 
rezultatele înregistrate au fost

1. Fakiia (R.P.U.-indi-

1275.5 p; 12. Przybilski (R.P.P.) 1270 
p; 13. Vesa (R.P.R.-individuia-l) 1243 
p; 14. Croitorii (R.P.R. II) 1145 p; 
15. Lohi (Fini.) 1047,5 p; 16. Ceruz 
(R.P.P.) 1024 p; 17. Roman (R.P.R. I) 
790 p; 18. Mazur (R.P.R.) 736,5 p; 
19. Kare (Finii.) 700 p; 20. Korhonen 
(Fini.) 610 p; 21. Marinescu (R.P.R. 
II) 610 p; 22. Tomiuc (R.P.R. II) 
310 p; 23. Wach (R.P.P.-individual) 
280 p; CLASAMENTUL PE ECHIPE: 
1. U.R.S.S. 4.352,5 p; 2. R.P. Ungară 
4.204 p; 3. R.P. Romînă I 3.491 p; 
4. R.P.Polonă 2.840,5 p; 5. Finlanda
2.291.5 p; 6. R.P. Romînă II 1.975 p.

întrecerile continuă astăzi cu proba 
de tir (Poligonul Tunari de la ora 
9,30) și mîine cu proba de înot (ștran
dul Tineretului de la ora 17,30).

ROMEO VILARA23 v—700 p; 14. Szabo
v—700 p;... 17. Marinescu.-
20 v—610 p; 18. Ionascu4
19 v—580 p; 19. GroilaruT

15 v—460 p; 20. Vesaă
15 v—460 p;...T

p.J 
1.4 
Pil . . _____________
p-.. atita ușurință de copiii casei de cultură

- . - ► Este vorba, în general, do frumoasa demonstrație de
ill concursul de semna s-au acor-- ► gimnastică organizată de Federația Romînă de Gim- 

iat, de fapt, două punctaje: CÎte 38“;nastică în întîmpinarea Congresului al 
in ruini->fo iwnfrii xrîf'tnrii rvKtînntf» în" F.M.R.

La fabrica de mobilă 
din Tg. Mureș brigăzile nr. 1 și nr. 
se află în plină întrecere. Muncitorii^ 
acestor brigăzi, în care se află mulți 4- 
sportivi fruntași ai fabricii, își dispută^ 
cu pasiune primul loc, realizînd impor-^^ —-
tante succese la locul de muncă. 
gajameniele luate în cinstea celui de alVj 
III-lea Congres al P.M.R. sînt îndepli-**  • - t 
nite și depășite, aducindu-se o frumoasă^S^ff1 pLin d>e grație șt Simț al 
contribuție la succesele întregii fabrici^Ln1 ’ai^sarn^^u> fa>pt^ care denota 
care în luna mai a realizat producția"*  buna lor pregătire, încrederea m 
globală în proporție de 108,44 la sută^ JOrte^e proprii, 
și producția marfă în proporție de 113,53**  
la sută. *

Pînă acum, în frunte se află brigada^ 
nr. 2. Componența brigăzii și-au depă-W 
șit angajamentele pe luna mai cu 29^ • 
la sută, față de 23,6 la sută cit au rea-^ 
Uzat cei din brigada nr. 1. „Record-^ 
manii" brigăzii nr. 2 sînt fotbaliștii*  y 
Gheorghe Guț și Francisc Gali, careVj 
și-au depășit planul cu 32 la sută. Ei^' 
sint urmați de Aurel Colora cu 30 la^1 
sută, Carol Szoverfi cu 25 la sută, Mi-^- 
klos Antal cu 22 la sută și Dezideriu"*  
Ercse cu 13 la sută. Acestor succese**  
în producție ale fotbaliștilor li se a-**  
daugă frumoasa performanță a echipei^ 
Timplarul, care se află în fruntea da--- 
samentului campionatului orășenesc, “' 
fără a fi suferit nici o înfringere.

însemnate sînt și realizările în pro-T. 
ducție ale brigăzii nr. 1, condusă deț- 
candidatul de partid Sandor SzathmariA 
Acesta și-a depășit planul cu 26 lalp 
sută. Ceilalți componenți ai brigăziiT 
și-au depășit angajamentele cu urmă-X 
toarele procente : popicarul Lajos Veres^r 
cu 26 la sută, jucătorul de tenis dei 
masă Ștefan Zub cu 38 la sută, fotba- + 
li st ul Alex. Popa cu 26,7 la sută, boxe-T 
rii Petre Ghiurca și Gh. Ilku cu 20 la^ 
sută și respectiv 10 la sută. T

IOAN PAUȘ—corespondent X

yjl Ați ascultat vreodată înaripata 
piesă muzicală „Avînt" de 

Schumann 2 Talentatele gimnaste ale 
școlii sportive de elevi nr. 2, o ilus
trează cu deosebită intuiție, întruchi- 
pînd parcă zborul tinerei generații 
.spre strălucitoarele zări ale vieții 
noastre noi.

Fotografii de B. Ciobanu

Afi văzut „Valsul fio
Nu este vorba de un fUm, un spectacol de teatru 

sau de estradă. Nu ! Ci*  de un dans pe melodia cu 
același nume, executat cu multă gingășie și cu tot 

",7” „Friedrich
Schiller" din Capitală. Copii între 4 și 6 anișori !

in-lea al
ie puncte pentru victoriile obținute în"PA “;st o demonstrație a florilor, a tl-
adrul întrecerii pe echipe (18 concu--- nereții și a voioșiei, a viitorului luminos, a mlădi- 

•enți) și cîte 30 de puncte pentru vic-"țelor și talentelor care cresc sub soarele vieții noi 
:oriile în cadrul întrecerii individuale: \ «omptSiațl de melodii fermecă-

CO.ra urcrîț!}. ue novai iaptnl caTțoarc din repertoriul clasic sau d n tezaurul folcîo- 
n întrecerea pe ecîlipe, Crtstu Lichiar-rului nostru și al celui străin, copiii ceferiștilor de 

- • ■ ► la „Grivița Roșie", cei ai muncitorilor de la fabrica
-. ► de confecții „Gh. Gheorgh:u-Dej“, elevele si elevii 
^«-cunoscutei Școli sportive nr. 2, zeci șl zeci de spor- 
- ► tivi au demonstrat pr n multiple exerciții de gim- 

de" ^naslică frumusețea acestei discipline, începînd cu 
' "*  * gimnastica de virstă preșcolară, pînă la cea de per-
noas--f- formanță.

N-au fost uitate nici gimnastica în producție (an
samblul muncitoarelor de la fabriea de confecții), 
gimnastica acrobatică, complexul sportiv G.M.A. 
(asociația Spartac) și nici gimnastica artistică, toate 
’ _ Z. ‘ \ . I mai

-o. exigenți spectatori. Școlile medii nr. 16, 35, 8, 3 și 4, șco- 
După desfătarea a două probe«aevărată’măiestrie 

lasamentul general individual se pre--<»suri: cu eșarfe, cu cercuri, cu panglici, un dans 
.1..'.“ irj; 1. S^abo (R.P.U.) 1595“ ‘ rusesc, altul tirolez etc. care au scos în relief tot ce 
;; 2. Deriughin (U.R.S.S.) 1552 p; 3.”'reează mai frumos gimnastica artistică, suplețe și 
-a,n;n iDPIltfvU^U ritm, eleganță_ Și grație, într-un cuvmt calitățile

'2.3 concurenți). De notat faptul că

iopol a obținut cel mai bun punctaj, 
totalizînd 886 p. El a fost urmat de 
Selg cu 810 p.

Cîteva rezultate înregistrate 
jrinia reprezentativă a țării 
re: cu R. P. Ungară 4—5 (turul 
) si 7—2 (turul II); cu R. P. Palonăi 
hi ?1 al A 5‘i^oexapa «parrac, ș.
i—b; CU rinflaiida 4—o Și o—4 și cu. _ desfășurate la un nivel care a mulțumit și pe cei 
t.P.R. II 5-4 și 7-2. .......................... ............. .............................

50, surorile spitalului nr. 9 din

:intă astfel:
cu cercuri, cu panglici, un dans

'aklia (R.P.U.-individual) 1534 p; 4. 
Ăahomov (U.R.S.S.) 1527,5 p; 5. Kat- 
er (Finlanda-individual) 1437,5 p; 6. 
ielg (U.R.S.S ) 1387 p- 7. Lichiardo-4-spectatorli <P«tinii spectatori)

' , ..ție, cînd gimnaștii acrobați uui asuciaim
>OI (R.P.R. 1) 1364 p; 8. Ionescu.. Mureșul I.-pova — una dintre cele mai reputate secții
R.P.R. 1) 1317 p; 9 Szaniszîo (R.P U.)J ?ln, ..e?ccu‘au 5? mu,t curaj și deplină mă-

/ o \ / - «■ ies trie dificiieie piramiue, sau cina, îatr-un ouevartu
305 p; 10. Neiîieth (R.P.U.) 1284 p;T torent — așa cum se intitula și suita de exerciții - «■ acrobatice — vmwiii iIavojIooii ci
1. Sdobnikov (U.R.'S.S.-individual)

multilaterale ale acestei ramuri... romantice a gim
nasticii.

Am asistat sîmbătă după-amiază în sala Floreasca 
la o revărsare a tinereții. Am trăit împreună cu 

\ clipe de intensă emo-
cînd gimnaștii acrobați din asociația sportivă 
. - ___ ' :’i

■ executau cu mult curaj și deplină mă
iestrie dificilele piramide, sau cînd, într-un adevărat 

z_i:i ■ __ v :'i
elevii școlii medii nr. 35 dovedeau și 

ei înalta clasă acrobatică. Păcat == și o spun, cu un

sincer regret 
spectatori în ______ _____________—
chisă**,  pentru a-i bisa cu insistență. Cei puțini care 
au făcut-o spontan au avut și de ce. Valsul florilor, 
exercițiul cu umbreluțe, dansul primăverii, cel tiro
lez, dansul rusesc Floarea soarelui și ansamblul 
final „Margaretele păcii" nu pot fi uitate ușor. Cum 
nu poate fi uitat nici copilul... minune, elevul Petre 
Mihăiuc de la Școala medie nr. 35, care 
strat o ținută ireproșabilă și s-a dovedit 
tor de stăpin pe sine pentru vîrsta lui. 
exerciții liber alese la sol...

Sîmbătă, în sala Floreasca n-au fost 
spectatori, nici sportivi fruntași. Doar, 
profesori de educație fizică și unii părinți ai copii
lor, răspîndiți printre pilcurile multicolore și vesele 
ale colegilor de școală sau tovarășilor de muncă ai 
demonstranților. Și totuși, dupiPamiaza aceasta dedi
cată gimnasticii a încintat sub toate aspectele, ofe- 
rindu-ne un program extrem de reușit și dovedind 
că avem talente autentice, cu prisosință. Da, putem 
spune acest lucru cu încredere și mîndrie ! Păcat 
însă că ele sînt încă prea puțin cunoscute, că aceste 
talente nu sînt suficient popularizate prin aseme
nea acțiuni care trebuie susținute în mai mare mă
sură de maiștrii sportului 
că multe... vedete sportive, 
au ce învăța de la cei mai 
capitolul disciplină sportivă, 
ținută și curaj...

„Valsul florilor" și alături uc o
sau exerciții de gimnastică, au făcut mai mult decît 
un meci „tare" de volei. Sau mai mult chiar — nu 
greșesc, cred — decît un meci de fotbal ! A^ sădit în 
inimile noastre șl mai adînc dragostea către miș
carea grațioasă a sportivului, către tinerețea lui.

Cine n-a văzut „Valsul florilor*  a pierdut un 
spectacol emoționant. Tineretul — primăvara omenirii, 
florile păcii, s-au revărsat în sala Floreasca și ne-au 
încintat.

de el celelalte dansuri

V. GRADINARU

a demon- 
surprlnză- 
la grelele

nostru. Să recunoaștem 
mulți sportivi fruntași 

mici ca ei, mai ales la 
seriozitate în pregătire,

mai mulți 
„scenă des- 
puțini care

nici mulți 
neobosiții

respective să organizeze 
pe unul din stadioanele

florilor*

în sala Floreasca și ne-au

în suflet — că n-au fost 
sală pentru a-i aplauda la

N.A. Sugerăm federației 
o asemenea demonstrație . _ 
din Capitală, în pauza mare a unui cuplaj.



ț Concursul cultural-sportiv al tineretului <

La sfîrșitul primei etape;
lată-ne la sfîrșitul întrecerilor 

din prima etapă a Concursului 
cultural-sportiv al tineretului. Timp 
de două luni de zile, la startul pro
belor sportive sau pe scenele îm
podobite sărbătorește, zeci de mii 
de tineri și-au disputat cu ar
doare calificarea în etapa a doua 
a Concursului. Pretutindeni, în
trecerile au prilejuit adevărate 
manifestări ale dragostei și ata
șamentului tineretului din patria 
noastră, față de partidul iubit, în 
cinstea căruia a fost inițiată a- 
ceastă mare competiție-

Întrecerile desfășurate în ca
drul primei etape a Concursului 
cultural-sportiv se termină mîine. 
Bilanțul lor este fructuos. S-au 
înregistrat succese ca care acti
viștii U.T-M. și U.CF.S. și toți 
cei care au muncit pentru reali
zarea lor, se pot mîndri.

Rezultate deosebite s-au obținut 
în regiunile Pitești, Hunedoara, 
Regiunea Stalin, Craiova.

Una dintre cuceririle însemnate 
ale Concursului cultural-sportiv

este modul in care s-au îm
binat manifestațiile culturale 
cu cele sportive. Cultura și spor
tul și-au dat nuna într-o sărbă
toare a tinereții, a optimismului- 
Aceasta înseamnă mult și tran
sformarea ei într-o tradiție este 
lucrul cel mai de așteptat-

De mline începe o perioadă 
nouă. Etapa a doua. Există toate 
posibilitățile ca realizările din pri
ma etapă să fie continuate și să 
fie dobindite altele noi. Pentru a- 
ceasta este insă nevoie de o mai 
bună colaborare între toți factorii 
care pot contribui la cea mai bună 
organizare a Concursului.

Faza pe comune, inter-întreprin
deri la orașe, pune în fața orga
nizatorilor probleme noi care vor 
trebui rezolvate cu toată compe
tența necesară-

Să facem ca etapa a doua a 
Concursului cultural-sportiv al ti
neretului să constituie un pas îna
inte în dezvoltarea mișcării de 
cultură fizică și sport din satele, 
comunele și orașele patriei noas
tre.

|

Probele rezervate fetelor au fost deosebit de dîrze
Foto : Gh. Dumitru

Două ore printre tinerii din asociația Spartac
Ștrandul tineretului...
Frumoasele alei ce pleacă chiar de 

la intrare erau, zilele trecute. înțesate 
de tineri — băieți și fete — care 
veniseră să participe la întrecerile de 
Tnot din .cadrul Concursului cultural- 
sportiv-al tineretului.

Aproape 120 de tineri din nume
roase unități comerciale ale Capitalei, 
membri ai asociației sportive Spartac, 
s-au întrecut în proba de 100 m- liber, 
în mijlo-ul unui entuziasm de nede- 
scris. Au fost prezenți sportivi din 
unitățile comerciale ale raioanelor 

. „Gh- Gheorghiu-Dej" și „Tudor Vla- 
dimirescu". de la întreprinderile Uti
laj Comercial. Tehnometal, Școala 
profesională, comercială de pe lîngă 
Ministerul Comerțului, Magazinul de 
Stat „București" etc.

întrecerile au scos în evidență buna 
pregătire a sportivilor din 
O.C.L. Alimentara raionul 
Gheorghiu-Dej", care au reușit să 
ocupe locuri fruntașe în probele mas
culine

Iată clasamentele: 100 m. liber: 
Băieți : 1. Anton Kirlacovski (Alim., 
raionul „Gh. Gheorghiu-Dej") , 2. Gh. 
Florea (O.C.L- Tehnometal). 3- Petre 
Mirea (Șc. Prof- Comercială nr. 1). 
Fete: Maria Căpraru (Șc. Prof.), 2. 
Gabriela Biolaru (Șc. Prof.), 3. E- 
lena Nenciu (Șc- Prof.)-

cadrul
„Gh-

Dați zor, tovarăși!

FUNERAR SĂTESC LA BAILEȘTI
Jntilnirea cu sportul sătesc nu se 

face cum își închipuie poate cineva, 
de la gară. Dimpotrivă. Sosirea în 
Băilești nu prevestea un carnet de 
însemnări umplut din scoarță în 
scoarță și nici noianul de impresii cu 
care aveam să plec la înapoiere. E 
drept, era într-o dimineață cînd cei 
mari se aflau cu toții la munca tim
pului, iar copiii așteptau probabil cu 
nerăbdare recreația. Era simbătă, 
sftrșit de săptămînă, tind treburile se 
cer încheiate pentru a nu rămine pe 
luni. Răbdarea mea nu a trebuit to
tuși să fie pusă la încercare pentru a 
cunoaște Băileștiul sportiv.

★
O ploaie iute nu-i speriase 

vreo 70 de copii adunați pe 
de sport. Soarele nu apucase

simplu afiș adună pe terenul de sport 
sute și sute de oameni. A trecut de 
mult vremea „muncii de lămurire", de 
la om la om, din casă în casă, pen
tru mobilizarea ia un cros. Aruncă o 
minge pe un islaz și peste un sfert

de oră asiști la un meci de fotbal în 
toată regula.

Această însemnare ml s-a părut cea 
mai de preț. Am subliniat-o cu două 
linii...

VALERIU GHIOSE

Vești din raionul Făgărașs

sportivi d n ra- 
ca și ceilalți tineri 

muncesc cu

pe cei 
terenul 

_  _ ______ să bi
ruie norii și în nisipul jilav rămîneau 
deja primele urme de piciorușe, in- 
semnînd locul unde se sfîrșise sări
tura. Am remarcat la cițiva copii, e- 
ievi ai școlilor elementare din Băi- 
lești, calități naturale remarcabile. 
Elanul lung cu accelerare pe ultimii 
metri, bătaia energică, zborul pre
lung, prevesteau pe viitorii atleți. 
Dar mai presus de toate, cuceritoare 
erau bucuria și entuziasmul lor, se
riozitatea cu care se concentrau pen
tru fiecare încercare.

Cursa de 50 m, scurtă ca și ploaia 
care înviorase gazonul, ne-a redat 
convingerea că vor putea alerga re
pede și pe pistă, deși n-am descope
rii, bineînțeles, nici un mare cam
pion...

Un meci de fotbal a încheiat acea
stă duminică. La sflrșit, cei mai mici 
sportivi ai Băileștilor s-au aliniat in 
fața spectatorilor, au salutat și au 
răsit în ordine terenul. Privirile 
erau senine, 
bucurie.

iar fețele luminate

pâ- 
lor 
de

Realitatea
★

satului socialist_____________ este 
plină de splendoare. Lanurile nesfîr- 
șite au acoperit pentru totdeauna lo
cul vechilor haturi. Această întindere 
imensă îți dă și mai mult senzația 
propriilor tale forțe. Locul carelor cu 
boi l-au luai armăsarii de oțel pot
coviți cu șenile.

Benzina arsă la 
sul uleiului încins 
cu aroma iasomiei, 
răpește ca nimic din poezia satului. 
Dimpotrivă, ii dă o nouă nuanță, de 
forță, de elan.

Alături de „colectivă", „tractor", 
„combină", „bibliotecă", satul a făcut 
o triumfală primire sportului. Acesta 
a pășii braț la braț cu cultura — 
parte componentă a acesteia •— alun
gind întunericul, misticismul, super
stițiile.

'Dragostea față de sport a săteanu
lui te urmărește la fiecare pas. Un

Miile de tineri 
ionul Făgăraș, 
din întreaga țară, 
entuziasm pentru a obține noi și im
portante succese. Iată cîteva din rea
lizările obținute în ultimul timp.
• De curînd pu luat ființă șase noi 

asociații sportive, dintre care patru 
la sate- S-au creat, de asemenea, con
diții pentru organizarea, în raionul 
Făgăraș a încă opt asociații spor
tive.

• Numărul membrilor U.C.F.S. a 
crescut de la 10.237 la 10.478. Din to
talul membrilor U-C.F.S. 93,87 la 
sută sînt cu cotizațiile la zi.

• Intr-o singură săptămînă an fost 
amenajate 9 terenuri de sport (5 de 
fotbal și 4 de volei).

• Un succes al activității sportive 
îl constituie desigur și faptul că 
Topitoria de in din Cîrța a fost 
trodusă gimnastica în producție.

• întrecerile sportive organizate 
cadrul Concursului cultural-sportiv 
tineretului se bucură de mult succes. 
In ultimul timp numai în șase aso
ciații sportive la întrecerile de fotbal, 
volei, șah, tenis de masă și tir au 
participat aproape 1.000 concurenti.

• In satele raionului au fost orga
nizate trei „duminici sportive"-
• Pentru cuprinderea unui număr 

tot mai mare de oameni ai muncii în 
practicarea sportuluj a fost organi-

la 
in-

în 
al

presiune și miro- 
se îmbină uneori 

Dar aceasta rui

SPORTUL POPULAR 
a 2-a Nr. 3632

zată o excursie populară cicloturistică 
la „Poiana Narciselor”. Cu acest pri
lej consiliul raional U.C.F.S. a orga
nizat și o competiție de fotbal și vo- 

concurs au participat 11 for-lei. La 
mâții

6 O
ceea a
chipamentului sportiv. Pînă acum a- 
sociațiile sportive au valorificat echi
pament și material sportiv în valoare 
de 24.000 lei-

acțiune importantă este și a- 
recuperărij și valorificării e-

• Tot mai numeroase sînt con
cursurile organizate pentru trecerea 
normelor complexului G.M.A. Pînă a- 
cum și-au trecut lina sau mai multe 
norme 832 de tineri și tinere și există 
certitudinea 
ceasta Cifră

că în următoarele zile a- 
va fi cu mult depășită,

★
subliniam la, început, a- 
numal o parte din reali-

Așa 
cestea 
zările 
nul Făgăraș. In zilele care au mai 
rămas pînâ la sfîrșitul acestui se
mestru vor fi obținute noi reali
zări în domeniul consolidării activi
tății asociațiilor sportive și al cuprin
derii unui număr sporit de oameni ai 
muncii în practicarea regulată a spor
tului-

cum
sînt 
obținute de sportivii din raio-

Inftmnări din activitatea accciației sportive Rapid-Ciceu
sportilve ar putea fi asociația sportivă 
Rapid, care are nu mai puțin de 7 
secții : fotbal, popice, volei, tenis de 
masă, șah, atletism și ciclism Cînd 
întrebj însă consiliul asociației spor
tive de rezultatele pe care le obțin e- 
chipele în întrecerile cu alte formații, 
tov. Iosif Rusu, secretarul consiliului, 
îți vorbește de performanțele reali
zate... anul trecut. Echipele, cu ex
cepția celei de volei — care a fost 
chemată la Miercurea Ciuc, pentru a 
participa la întreceri de selecție — 
nu concurează în nici o competiție.

Treizeci de jucători activează la 
fotbal, majoritatea fiind foarte tineri. 
Anul trecut echipa a particilpat în 
campionatul raional și s-a clasat pe 
locul II, la trei puncte de campioană. 
In sezonul competițional 1959—1960 
formația Rapid-Ciceu nu a avut nici 
o activitate oficială. La popice sînt 3 
echipe, la volei o echKpă, la tenis dG- 
masă 18 jucători, la șah peste 3' »
jucători, cicliști vreo zece, dar ti. a- 
fară de antrenamente, nu fac nimic 
altceva.

Cum s-a ajuns la această situație ? 
„Nu am avut fonduri", ne spune tov. 
losM Rusu. Am aflat însă că in 1959 
existau prevederi bugetare de 26.090 
Iei, din care abia s-au cheltuit cca 
4 000 lei. Este vorba deci de nepă
sare. de dezinteres în organizarea ac
tivității sportive. Membrii consiliului 
asociației sportive Rapid-Citeu nu 
muncesc — așa cum ar trebui — pen
tru cuprinderea unui număr din ce in 
ce mai mare de oameni ai muncii in 
practicarea sportului. O dovadă este 
și faptul că pînă acum în această a- 
sociațîe se află numai 150 de mem
bri U.C.F.S. de la care nu s-a înca
sat de loc cotizație pe anu] 1960!

Mai este deci de mirare că terenul 
de fotbal nu are nici o împrejmuire 
și că — din această cauză — nu se 
poate organiza nici o competiție ofi
cială pe el? Mai este de mirare că 
popicăria a stat închisă încă din toam
nă pînă zilele acestea, pentru că nu 
a putut fj reamenajată ? Că nicj te
renul de volei nuri ca lumea ?

Am stat de vorbă în problema spor
tului și cu tov. Iosif lstvan, secreta
rul organizației de bază din depoul 
de locomotive Ciceu. „Ne-am dat sea- 

de situația în care se a- 
‘' ' i sportivă la noi, — 

— și am tras conclii- 
temei-

A devenit un lucru obișnuit ca a- 
tunci cînd iei contact cu membrii con
siliului unei asociații sportilve, să ți 
se spună lucruri frumoase. Scoți car
netul și notezi : numărul membrilor 
U.C.F.S. crește continuu, numărul sec
țiilor de asemenea, echipele au com
portări meritorii, participarea la com
petițiile de mase este tot mai nume
roasă, concursurile pentru trecerea 
normelor G.M-A. se țin periodic etc. 
Cum să nu fie așa, ’cînd prin grija 
partidului s-au creat condiții pentru 
ca sportul să devină un bun al ma
selor! Cum să nu fie așa, cînd în con
siliile asociațiilor și cluburilor spor
tive se află de cele mai multe ori 
tovarăși inimoși, care muncesc cu 
entuziasm pentru ridicarea sportului 
in comuna, orașul, raionul sau regiu
nea respectivă. De aceea rămîi 
nedumerit cînd maț găsești încă orașe 
sau comune unde activitatea sportivă 
nu cunoaște ritmul de 
care te-ai obișnuit să-l 
tutindeni.

O astfel de situație 
complexul C.F.R. Ciceu.
de ceferiști muncesc și trăiesc aici 
la poalele munților Harghita și alle 
citeva mii de țărani muncitori locu
iesc în comună. Centrul activității

dezvoltare pe 
constați pre-

am găsit la 
Aproape 1000

Succese în raionul 
Rupea

Datorită colaborării 
dintre activul U.C.F.S. 
raional U.T.M. Rupea, 
vreme s-au înregistrat noi succese în 
dezvoltarea mișcării sportive din acest 
raion al Regiunii Stalin.

In ultimele patru luni de zile nu
mărul membrilor U.C.F.S. a crescut 
cu 1237 membri, s-au înființat cinci 
noi asociații sportive, iar cotizația a 
fost încasată în procent de 136,5%. 
Au fost organizate 12 duminici spor
tive în comunele Racoș, 
Dacia, B unești ș.a., precum 
roase întreceri la diferite 
sportive.

C. GRUIA — coresp.

permanente 
și comitelui 

în ultima

Ifomorod, 
și nume- 
diseipline

regional

Pescarii fac*  sport
De curînd, în comuna Sf- Gheorghe 

din raionul Tulcea a fost organizată 
o nouă asociație sportivă. Majorita
tea membrilor U.C.F.S. înscriși în a- 
ceastă asociație sînt pescari din ca
drul întreprinderii piscicole din co
mună. La puțin timp după înființare, 
membrii asociației și-au și început ac
tivitatea. In fotografia noastră pesca
rii din brigada de carmace, condusă 
de brigadierul Ion Dimache, joacă 
șah în cadrul unui concurs inițiat de 
consiliul asociației. La prima masă 
utemiștii Mihail Mitrofan și Icliim 
Varenic își dispută cu multă ardoare 
o partidă.

ma 
flă activitatea sportivă la noi, 
ne-a spus el ■ ,1
ziile cuvenite- Ne pregătim 
nic pentru a asigura muncitorilor o 
bogată activitate sportivă".

Și hotărîrea comuniștilor se tran
sformă zi de zi în fapte.

Popicănia este în curs de reparare. 
Echipa de fotbal susține meciuri a- 
micale, iar echipa de volei joacă par
tide de selecție. Au fost programate 
competiții pe asociație la șah, volei, 
popice etc.

înviorarea care se produce în ace
ste zile la asociația Rapild-Ciceu tre
buie sprijinită și de consiliul raional 
U.C.F.S. Miercurea Ciuc. Nu trebuie 
lăsată asociația „să se descurce" sin
gură. La sfîrșitul anului, cînd mem
brii consiliului asociației sportive Ra
pid vor trebui să raporteze rezulta
tele obținute, să se poată constata ci 
și aici — ca pretutindeni — activita
tea sportivă esM în eontimm pro
gres.

STAN PĂUN-curesp- MiHai MuZnuGAN



Cupa „Aurel Vlaicu" la aeromodelism a revenit Regiunii Cluj
Sîmbătă și duminică, aeroportul Bă- 
asa din Capitală a găzduit prima 
iție a concursului republican de aero- 
odele dotată cu cupa „Aurel Vlaicu". 
iroape 70 de concurenți — cei mai 
ni reprezentanți ai regiunilor țării 
ai orașului București — au luat 

artul la acest concurs organizat de 
C. U.T.M. și de A.V.S.A.P. 
Concursul a cuprins 4 probe: pla 
are A—1, planoare A—2, propttlsoa- 

și motomodele.
De un deosebit succes s-au bucurat 
>be!e A—1, și A—2 (care au cu
ius fiecare cîte 5 starturi, timp de 
rsare 30 min. pentru . fiecare).
In proba de planoare A—2, con- 
rentul Ștefan Ei'imon, elev la Școa- 

medie „Unirea" din Tg. Mureș, a 
ținut un rezultat excepțional: 000 p. 
i 900 posibile, cucerind locul I. Aces- 

este rodul muncii sale de 7 ani, 
cînd a îndrăgit aeromodelismul. 

Locul I în clasamentul individual 
proba de planoare A—1 a revenit 

Viorel Vasnea, din Gherla, în 
'stă de 14 ani, elev în cl. IX. la 
oala medie „Petru Maior". El prac- 
ă aeromodelismul de 2 ani iar acum 
a făcut debutul într-tin concurs 
dal. V. Vasnea a totalizat 664 se- 
ude în cele 5 starturi.
Probele de propulsoare și motomo- 
î nu au putut avea o desfășurare 
rmală. Sîmbătă după-amiază s-au 
ctuat 2 starturi care au fost apoi 
irerupte din cauza întunericului, tir- 
nd ca duminică dimineața să se des- 
loare încă 3 starturi. Din cauza con- 
iilor atmosferice nefavorabile dumi- 
:ă nu s-a desfășurat decît un singur 
rt, deci un total de trei starturi la 
Jte probe.

namo București la egalitate 
u Lokomotive Leipzig: 8-8
3ERLIN, 13 (prin telefon de la co- 
pondentul nostru). — Sîmbătă 
ira s-a desfășurat la Leipzig întîl- 
ea internațională de lupte clasice 
tre echipele Locomotive Leipzig și 
narno București. Cei 4000 de spec- 
ori care au urmărit evoluția unor 
itători de valoare din cele două 
i au rămas mulțumiți de factura 
citirilor- Reuniunea a luat sfîrșit 
un scor egal: 8—8. Rezultate: cat. 
kg: Thortin (L) b.p. Szabad (D) ; 
. 57 kg: Fischer (L) meci nul cu 
rnea (D); cat. 62 kg: Krotka (L) 
ci nul cu Schultz (D); cat. 67 kg:

(D) b.p. Weinhold (L); cai.
Schweda (L) meci nul cu Bu

ca lD); cat. 79 kg: Neufa-ng (L) 
. Țăranii (D) ; cat. 87 kg: Do
ici (D) b.p. Albrecht (L): cat. grea: 
tsch (L) meci nul cu Radu (D)-

GERHARD LERGH

ktitmdini nelalocul lor

cNOTf CRITICI

n urmă cu cîteva zile am fost mar- 
(și parcă numai eu!) la două ma- 

•stări nedorite care m-au nenuilțu- 
și totodată m-au rnîhnit profund.

i despre ce este vorba.
oi 2 iunie, după-amiază, echipele 
fotbal juniori Știința și Rapid s-au 
'.Inii în cel de-al doilea meci, pen- 
a desemna finalista pe orașul Bucu- 
ti. Primul joc dintre aceste echipe 
terminase nedecis: 3—3, ceea ce 
ăcut să sporească interesul specta
tor prezenți în tribune, lată însă 
la capătul unui joc destul de plă- 

invingătorul rămine necunoscut, 
ipele terminînd din nou la egali- 
: 0—0. La sfir- 
l meciului crai- 
'l de la stația 
radioamplificare 
stadionului Dina-

a anunțat — 
>ă cum prevedea și regulamentul 
ipetiției — că cele două echipe ur- 
iză să se întilnească pentru a treia 
ă, precizînd că acest lucru se va 
mpla a doua zi la ora 17 tot pe 
lași teren- Zis, dar nu și... făcut, 
ioua zi, cei vreo 700—800 spe.cta- 

care cumpăraseră bilet în regulă 
'a casa special amenajată, au aș- 
dt să înceapă meciul, dar in za- 
. După mai bine de jumătate de 
s-a găsit cineva cu mai mult bun 

ț decît organizatorii și a anunțat 
jocul se dispută la acea oră pe 

•nul-.. „Belvedere". Discuții, pro- 
e la casă, goană după un mijloc 
transport mai rapid și cîte altele, 
e din neglijența comisiei orașe- 
li de fotbal care nu s-a îngrijit să 
nțe spectatorii de schimbarea fă- 
l în program. Desigur că o ase: 
tea atitudine lipsită de respect față 
spectatorii obișnuiți ai întrecerilor 
'live nu poate decît să nemulțu- 
iscă și de aceea ea trebuie anali- 
i cu tot simțul de răspundere, lutn- 
se măsurile ce se impun față de 
vinov'ati

Iiiiliu Szabo (reg.
El face aeromo- 
trecu-t în cadrul 
la

La categoria propulsoare, după 3 
starturi, lujitt Szabb (reg. Oradea) 
a totalizat 471 sec. 
delism de 3 ani. Anul 
cupei „Traian Vuia" 
el a ocupat locul I.

După 3 starturi

Tg. Mureș,

motomodele,

Înainte de start...

Carol Silex, muncitor la întreprinde
rea industrială din Mediaș, a ocupat 
locul I cu 462 sec.

Iată rezultatele tehnice:
Individual
Categoria planoare A—1 (12 concu

renți sub 15 ani): 1. Viorel Vasnea 
(reg. Cluj) 664 sec. 2. Iosif Pollak 
(reg. Oradea) 585 sec. 3. Ladislau 
Luca (R.A.M.) 429 sec.

Categoria planoare A—2 (26 concu-

Cînd am ajuns la terenul „Belve
dere", meciul era în toi. Din nou ega
litate și apoi „prelungirile". De data 
aceasta, lupta a dat un învingător: 
echipa Rapid a reușit să clștige. cu 
1—0. După joc, a urmat obișnuita 
festivitate de premiere, învingătorii și 
învinșii primind, după merit, distinc
țiile cuvenite din partea forului oră
șenesc.

Și aici am fost martorul unei alte 
atitudini. Jucătorul Valeria Anton de 
la Știința, nemulțumit probabil de re
zultatul infîlnirii, în dritm spre ca
bină a aruncat cu dispreț distincția 
acordată, iar un

ci/ se 
unde o 
tineri ? 
ceilalți 

i necu-

renți): I. Ștefan' Filimon (R.A.M.) 
900 sec. 2. Marin Stoiciu (oraș Buc.) 
886 sec. 3. Mircea Naș (reg. Cluj) 
868 sec. ' ' Ț

Categoria propulsoare (18 concu
renți): 1. Itllitl

sec. 2. Ilie 
Szabo (reg. Oradea) 
Alexandru (reg. Plo-

ești) 383 sec. 3. Ilieș Csaba (reg- 
Cluj) 355 sec.

Categoria motomodele 
renți): 1. Carol Silex (reg. Stalin) 
-162 sec., 2. Radtt Mircea (reg. Iași) 
398 sec.
396 sec.

Cupa „Aurel Vlaicu" a revenit 
sportivilor din Regiunea Cluj.

N. TOKACEK 
corespondent

(12 concil

ii. Petre Siegel (R.A.M.

tîlnirii Progresul — C.C.A., Fl. Ma
rinescu, nu au intervenit cu toată 
hotărîrea pentru a tempera și zelul 
unor spectatori pătimași, suporteri ai 
celor două echipe. Menționăm că și 
jucătorul Bosch, spre deosebire de 
alte competiții, a manifestat o stare 
de nervozitate excesivă, fapt care a 
dus la unele atitudini nesportive: 
proteste la unele decizii ale arbitru
lui, discuții ou adversarul.

Iubitorii tenisului se întreabă pe 
bună dreptate pînă cînd vor mai fi 
tolerate pe terenurile noastre de te
nis asemenea manifestări, care n-au 
nimic comun cu disciplina sportivă ? 
Cînd va înceta o dată pentru tot
deauna Gh. Vizrru cu... bîlciitl la care 
se pretează pe terenurile de tenis ? 
@e exemplu dă el tineretului ? 
Cd părere are despre toate aceste 
lucruri biroul FR.T- (ar fi fost de 
dorit ca măcar un membru din acest 
for . să . fi asistat Ia o asemenea în- 
tîlnire importantă ca cea de sîmbătă) 
și ce măsuri înțelege să ia? Noi aș
teptăm fapte concrete și cît mai ur
gente pentru a se curma această 
stare de lucruri inadmisibile.

In ceea ce privește organizarea, 
este necesar ca pe viitor, fie că este 
vorba de Progresul, fie de alte clu
buri, să se ia măsuri prompte de eva
cuare împotriva celor cîțiva spectatori 
care prin comentariile lor zgomotoase și

s ,.p° RT...s f °'4 R . Retrospectiv a...
102 din raionul Nicolae Bălcescu, 

pregătesc și pentru încheierea . festi- 
a activității din acest an a cerctr- 
sportiv. A fost o activitate bo-

Printre celelalte reuniuni de bilanț, 
pionierii din Școala mixtă de 7 ani 
nr.
se 
vă 
lui
gata, variată și care a adus o reală 
contribuție la educarea comunistă a 
elevilor. Ea a avut ca prim rezul
tat mărirea interesului elevilor pentru 
sport și îndrumarea celor mai talentați 
dintre ei spre disciplinele sportive în 
care pot marca un evident progres.

Acțiunile din cadrul cercului sportiv 
s-au împărțit, după specificul și sco
purile lor, în: competiții și acțiuni 
menite să ducă la popularizarea anu
mitor discipline sportive. Din cea de 
a doua categorie se cuvine să amin
tim, în . primul rînd, de întîlnirile 
pionierilor cu maestrul enjerit al spor
tului Ștefan Roman și cu maeștrii 
sportului ing. Th. Gliițescu, prof. 
Zîmbreșteanu și Elena Leușteanu.

Ștefan Roman le-a vorbiți, cu acest 
prilej, pionierilor despre ' elanul cu 

‘ care sportivii noștri fruntași luptă 
pentru prestigiul și cufoi-ile patriei; 

1 povesti rrdu-le numeroase și emoți-o-

E 1

CopH! Bazinele de înot vă așteaptă!

ale stadioanelor, 
de hîrtie. E vre- 
poieni și a scoi-

ca fulgerul toată

E greu de spus dacă ultima zi de 
școală e la fel de frumoasă ca prima. 
Dar cită asemănare. Doar florile din 
mîinile copiilor sînt altele.

Un nou an de școală și-a sfîrșit 
zilele. De-acum înainte, orariile parcu
rilor, ale taberelor, 
vor fi doar... petice 
mea narciselor din 
cilor de pe plaje.

O veste străbate 
copilărimea. Cursurile de înot își re
deschid porțile. Miile de copii care 
au învățat să înoate anul trecut, la 
școala celor „cincisprezece zile", stir- — 
nes.c tot mai mult curiozitatea altor 
zeci de mii- De mîine încolo, pietri
șul de pe aleile ștrandurilor din Ca
pitală și din multe alte orașe ale ță
rii va scrișhi sub apăsarea sanda
lelor, apa bazinelor va începe să spu
mege, revărsîndu-se peste borduri, iar 
fluierele numeroșilor instructori vor 
chema la organizare și la ordine ne
stăvilita energie a copiilor noștri.

După numai 15 zile se vor popula 
și tribunele. Starturile primei serii 
vor aduna în jurul bazinelor mulți
mea părinților și a „seriei a doua", 
iar pe mesele de la „sosire" vor 
străluci insignele. Primele insigne de 
înotători.

Și, va veni și seria a doua. Seria 
celor care în prima zi își vor muia 
doar piciorușele, de frica apei, și-i 
vor privi stingheriți pe cei care îi 
vor ațîța cu superioritatea avansu
lui de 15 zile.

atmosferă nesănătoasă la

jignitoare la adresa jucătorilor, împie
dică buna desfășurare a jocurilor și 
creează o 
tenis.

C. COMARNISCHi
★

sîm-bătă, îi rfrîl.i urile C.O.A.- 
și Știința-Dinamo din că

Începute
Progresul
dani campionatului de tenis al Capi
talei nu s-aiu putut desfășura dumi
nică din cauza timpului nefavorabil. 
Meciurile au continuat ieri, urmînd ca 
ulftiinteJe partide să se desfășoare, azi 
după amiază. O. G. A. conduce cu 
8—7 în fața Progresului. Reținem vic
toriile lui Gh. Vizirii Ia Bosch cu 
7—5, 11—9, 9—7 și la Cristea cu 
6—3, 4—1 (ab.). O surpriză a cons
tituit-o înfringerea lui Năsfase la Gris- 
tea cu 6—2, 2—6, 6—2, 6—2, pentru 
ca peste 48 de ore Năstase, complet 
schimbat în bine, să recolteze o vic
torie ușoară asupra Iui Bosch cu 6—1, 
.6—4, 2—6, 6—2. Deoarece Dinamo a 
prezentat o formație fără Irina Po- 
nova (sancționată de antrenorul M. 
Bădin pentru lipsa de combativitate 
din partida cu O.G.A.) și Ion Țiriac, 
Știința conduce cu 9—5 și are mari 
șanse de victorie.

Prima partidă (O. 6. A.-Ppogresul) 
continuă azi de la ora 16 pe terenu
rile Progresul, iar cel de al doilea 
meci (Știința-Dinam-o) va fi reluat tot 
azi, dar de la ora 16,30 pe terenurile 
Știința.

nante momente din victorioasele în- 
tîlni'ri ale jucătorilor de volei.

Intîlnirea cu inginerul Th. Ghițes- 
cu s-a încheiat cu un antrenant si
multan de șah; iar antrenorul Zîm- 
breșteanu a prezentat ca... material 
didactic la reușita sa lecție despre 
atletism trei filme cu aspecte din ma
rile competiții atletice.

Toți membrii cercului sportiv au a- 
sistat Ia un antrenament al lotului 
olimpic de gimnastică, după care s-au 
întîlnit cu maestra sportului Elena 
I.eușteanu.

Șirul competițiilor organizate de 
cerc a fost inaugurat de campionatele 
de atletism ale scolii, după care au 
urmat cele de fotbal, șah, gimnastică 
și cros. Ultima competiție: întrecerea 
de volei — cîștigată de echipa deta, 
șamentului clasei a Vl-a B,

★
Despre toate acestea va vorbi pio

nierul Mihai Mican la ședința festivă 
de închidere a activității pe acest an 
școlar a cercului nosțru sportiv. El 
se va strădui să prezinte elanul cu 
Care zeci și sute de pionieri din școa
lă au participat la acțiunile cercului,

%

Zeci de 
deprindă 
mai complet dintre sporturi. Sportul 
toracelui mai mare, al membrelor mai 
suple, al capacității vitale crescinde. 
sportul fixării calciului, sportul aoei 
și al soarelui.

Să ne organizăm cu toții efortu
rile pentru ca șuvoiul copiilor dor
nici. să învețe înotul să curgă neîn
trerupt, ca o, bandă rulantă a sănă
tății și vigoarei.

mii de copii sînt gata sil 
tainele înotului, poate cel

I. CHIRILA

PESTE 500 0E COPIi IA
STARTUL CONCURSURILOR

Gloria Woi novscht

Timp de două zile — sîmbătă șl 
duminică — bazinul acoperit Floreasca 
a fost martorul unei pasionante în
treceri a celor mai tineri înotători. 
Concursul de natație organizat de 
Școala sportivă de elevi nr- 2 s-a 
bucurat de participarea a peste 500 
de concurenți, băieți și fete. Foarte 
bune comportări au avut Constanții» 
Lungu (C-S.S.) și 
(S.S.E ).

Iată rezultatele
BĂIEȚI, născuți 

C. Lungu (C.S.S-) 
I. Kende (C.S.S-) 
C. Lungu (C.S.S.)
C. Lungu (C-S.S.) 28,6; ștafeta 4x33 m 
mixt: 1. C-S.S. 1:51,0; NASCIJȚI 1950, 
33 m liber: M. Tomesciu (C.C.A.V- 
26,6: 33 m bras: D. Micloscu (S.S.E-Ț 
34,0: 33 m spate: M. Tomescu 29,8; 
33 m delfin: M. Tomescu 34,7; șta
feta 4x33 m mixt: S.S-E. 2:22 2; 
NASCUȚI 1952, 33 m liber: AI. Pre-i 
da (S.S.E.) 37.9; 33 m spate; Al-
Preda 42,6; FETE, născute 1948, 33 
m liber: Gabriela Talpan (C.S.SA 
24,3; 33 m bras: Zoe Reznicenko
(S.S.E.) 29.0: 33 m spate: Voichița 
Novac (C-S.S.) 29,8; 33 m delfin: 
Monica Munteann (Progresul) 28,8; 
ștafeta 4x33 m mixt: 1. Progresul 
2:17,3; FETE NĂSCUTE 1950.33 m 
liber: Daniela Popescu (C.C.A) 28,9; 
33 m bras: lolanda Gotlib (C.S.S.)' 
32,2; 33 m spate : 
(S.S.E.) 33,3; 33 m delfin:
Lupu (C.C-A) 34,0; ștafeta 4x33 m 
mixt: 1. Progresul 2:37,4; FETE NAS« 
CUTE 1952. 33 m liber: Gloria Wow 
novschi 37,4; 33 m bras: Mihaela 
Strîmbeanu (S.S.E.) 42,1; 33 m spate- 
Gloria XVoinpvschi 45,6; 33 m delfidr 
Marina Franchia (Progresul) 43,2; 
ștafeta 4x33 m mixt: 1. Progresul 
2:56,5.

Clasamentele pe echipe arată ash 
fel: BĂIEȚI; 1. S.S.E. 396 p; 2. C.S-S. 
114 p; 3. Progresul 83 p; 4-, C.C.A, 
77 pj 5, Știința 3. p; FETE: 1. Pro» 
greșul 267 pj 2, S.S.E. 249 p> 3, 
C.C.A. 126 p; 4 C.S.S. 117 p; 5- Știința 
17 p.

Clasamentele reflectă buna comport 
a înotătorilor de la Școala spor- 
de elevi nr. 1 și 2, ca și a celor 
tinere înotătoare de la Progret

înregistrate :
1948. 33 m liber:
21,9; 33 m bras: 

29,3; 33 m spate s 
27,3; 33 m delfin:

Ana Weisser
Crăița

tare
tivă
«tai
sul

AURELIAN AXENTE — coresp.

amintind de frumoasele rezultate ob
ținute de Constanța Dan, Silviu Spi-4 
roiu, Nfcolaie Cristescu, Maria Țițu# 
Corneliu Păunescu șl alți elevi £■* * 
ca și îndrumarea atentă, grija deose
bită cu care s-au ocupat de ei profe
soarele Mioara Mehedinți și Elena 
Șaigo.

Sîmbătă după-amiază am fost mar
tori la o serie de manifestări cu to
tul și cu totul inadmisibile ade lui Gh. 
Viziru. In timpul partidei cîștigate la 
Bosch, ei și-a provocat și amenințat 
continuu adversarul, a dus discuții
cu spectatorii, a contestat prin ges
turi nepotrivite și pe un ton violent, 
nepermis, multe din deciziile arbi
trului Mircea Constanți nescu. Aces
ta, dovedind slăbiciune, a tolerat 
toate aceste manifestări ale lui Gh. 
Viziru. „promițînu" doar din cînd 
în cînd că îi va da un avertisment. 
At-it și nimic mai mult- De altfel, ar
bitrul de scaun, Mircea Constanti- 
nescu, ca și arbitrul principal al în?

alt jucător. Nicolae 
(ireavu, parcă pen
tru a-i arăta că se 
solidarizează cu el, 
a început s-o 
măture cu piciorul. 
Un gest i'' 

poate de urit și nesportiv. De 
astfel de manifestare la doi 
M-am întrebat și eu, ca și 
care au fost martorii acelei 
yiințe: ce a făcut pînă acum pentru 
educația acestor doi tineri, antreno
rul lor, Morărescu ? Dar asociația din 
care fac parte? Asemenea atitudini 
trebuie să dea serios de gîndit atit 
celor doi jucători, cit și antrenorului 
și asociației din care ei fac parte. Răul 
trebuie extirpat de la început. Nu-i este 
îngăduit nimănui să asiste indiferent 
la acest început de ruginire morală 
2 celor doi liner tbaliști. Cu cit se 
va acționa mai devreme și mai hotă- 
rît, cu atit ii vom ajuta mai eficient 
pe cei doi tineri, călăuzindu-i pe dru
mul educației sănătoase, al educației 
comuniste. In calitatea ce o dețin sînt 
hotăr't să-i ajut din toată inima

DUMITRU F. GHEORGHE
membru în comisia de educare 
și propagandă de pe lingă con

siliul orășenesc U.C.F.S.
București

Peste puține [uni va începe — și 
pentru școala noastră — construcția 
unui nou local: 16 săli de clasă, la
boratoare, ateliere și o modernă sală 
de gimnastică.

Pionierii știu că sălile în care vor 
învăța fac parte din cele 15.000 săli 
prevăzute în proiectul de Directive 
ale partidului pentru cel de al IlI-lea 
Congres și pentru aceasta apropierea 
mărețului eveniment îi mobilizează și 
mai mult în realizarea angajamentu
lui solemn de la ședința de deschidere 
a cercului : „Toți membrii cercului 
sportiv , numai cu medii de 8, 9 și 
10 1“

Prof. ION CHIȚU I
directorul școlii de 7 ani, nr. 102 I
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Dubla întîlnire
R. P. Romîne și R. S. S. Ucrainene

In timp ce unii dintre boxerii noș
tri vor participa la turneul interna
țional de la Sofia, la București ți 
ferăila alți pugiliști romîni vor avea 
de susținut noj examene în fața unor 
adversari valoroși. Este vorba despre 
dubla întîlnire dintre echipele repre
zentative ale R.P. Romîne și R.S.S- 
Ucrainene, care va avea loc la 23 
iunie, pe stadionul Republicii.

Ținînd seama de valoarea boxeri
lor sovietici, pregătirile sportivilor 
noștri au început din timp. Antrenorii 
lori Popa și Gheorghe Fiat au selec
ționat un lot puternic în.care au fost 
introduși și cîțiva boxeri tineri, spe
ranțe ale boxului romînesc- Ne refe
rim la Marcu Ion (Cîmpulung Mus
cel) și Vasile Neagu. Introducerea ce
lor doi tineri în formație este bine
venită, ținînd seama că la categoriile 
ușoară și semimijlocie ducem lipsă

Cu I. Chiriac și L Ambruș despre pregătirile 
boxerilor romini pentru turneul de la Sofia

După cum este cunoscut, intre 
20—25 iunie se va desfășura la Sofia 
un mare turneu internațional de box, 
la care și-au anunțat participarea echi
pele reprezentative din 7 țări. Firește 
că boxul romînesc va fi prezent și la 
această importantă confruntare, care 
constituie un prilej cît se poate de 
nimerit pentru verificarea formei bo
xerilor ce vor fi prezenți la întrecerile 
olimpice de la Roma.

In dorința de a da posibilitate să se 
afirme unui număr cît mai mare de 
pugiliști, federația de specialitate a 
alcătuit un lot nou de boxeri, ale căror 
ultime performanțe le dau dreptul să 
îmbrace tricoul național. Cu unele 
excepții, formația pe care o vom de
plasa la Sofia nu prezintă nume „so
nore”, unii fiind chiar debutanți în 
echipa reprezentativă, însă dornici de 
afirmare Al. Bariciu, N. Mîndreanu, 
Popa Nicu, P. Zăinescu, 1, Marin, Do
bre Pavel, TV. Stoenescu, P. Deca, P. 
Zaharia și M. Gheorghioni.

î-am găsit zilele trecute pe boxerii 
noștri în plin efort. Antrenorii Ion 
Chiriac și Ludovic Ambruș își „îm
părțiseră” elevii și exersau cu ei dife
rite scheme tactice. Chiriac se stră
duia să pareze loviturile puternice ale 
semigreului Zaharia. iar maestrul Am. 
bmș suporta cu stoicism dreptele nă- 
praznice ale brăileanului Dobre Pavel.

Intr o clipă de răgaz am avut o 
«•urlă discuție cu antrenorii care pre
gătesc echipa pentru turneul de la 
Sofia.

— Toți boxerii, mi-a spus Chiriac, 
au o mare poftă de lucru și se află 
într-o formă excelentă.

— Totuși puteți face o diferențiere. 
Cine credeți că deține cea mai bună 
formă în momentul de față ?

—— Cred că Mîndreanu. Popa Ni cu, 
Dobre Pavel, Stoenescu și Zaharia se 
prezintă acum în maximum de formă. 
Ei sînt, cum se spune, gata de con
curs.

— După cît cunoaștem, la Sofia se 
va boxa după programul Jocurilor O- 
limpice de la Roma : o reuniune după- 
amiaza și alta seara. Ce măsuri ați 
luat pentru a-i obișnui pe boxeri cu un 
astfel de program ?

— Cunoaștem în Ce condiții $e va 
boxa la Sofia. Dar, firește, boxerul 
care va susține un meci după-amiaza, 
nu va mai boxa seara. Totuși, progra
mul fiind încărcat, noi am pregătit pe 
boxeri în așa fel incit să poată susține

Rezultatele reuniunii 
de duminică

*' Duminică seara a avut loc în sala 
Giulești o reuniune de box la care au 
participat pugiliști din echipele Meta
lul, C.C.A. si Constructorul. REZUL
TATE TEHNICE. M. Stan (Timpuri 
Aloi) b. p. M. Dogaru (Constr) ; A. 
'Olteanu (Metalul) b. p. D- Miron
(Constr) ; M. Pîrvu (Constr) b. p. E. 

ĂDinu (Metalul) ; D. Done (Metalul) 
meci nul cu I. Florea (C.C.A.) ; O. 
Haciu (G. O. A.) b. p. St. Bogdan 
țMetaiul) ; D. Enuț (Metalul) b. p. 
M. Ionescu (Constr.) ; D. Rizea (Me- 
italul) meci nul cu N. Constantin 
«Constr.),

, N. TOJ^ACEK-coresp.

La 23 și 25 iunie

dintre echipele

— momentan — de boxeri de valoa
re. Un alt pugilist tînăr pe cale de 
consacrare este dinamovistul Ion Mo- 
nea care, de la un meci la altul a 
avut o comportare tot mai bună. 
După toate probabilitățile, la 23 iunie 
echipa reprezentativă a țării noastre 
va avea următoarea componență.: 
Mircea Dobrescu, Puiu Nicolae, Emil 
Cișmaș, losif Mihalic, Marcu Ion, Va
sile Neagu, Șerbu Neacșu, Ion Monea, 
Gheorghe Negrea și Vasiile Mariuțan.

Două zile mai tîrziu, la Brăila, bo
xerii sovietici vor întîlni din nou e- 
chipa noastră reprezentativă, în ca
drul căreia va figura și . brăileanul 
Ion Turcu. Cele două meciuri cu bo
xerii sovietici constituie un foarte bun 
prilej de verificare a „olimpicilor" 
noștri înaintea marilor confruntări pu- 
gilistice de la Roma.

meciuri in condițiile unei temperaturi 
ridicate. După cum vedeți, căldura tori
dă de azi nu-i împiedică pe boxerii 
noștri să se pregătească intr-un ritm 
accentuai. Trebuie să vă spun că am 
acordat o atenție deosebită pregătirii 
fizice a pugiliștilor romîni. Alergările 
cu sprinturi scurte, de trei minute, gim
nastica, jocurile sportive (baschet, 
rugbi) și, firește, lucrul „la mănuși” 
ne-au ajutat să-i aducem pe boxeri la 
un nivel de pregătire ridicat. înainte 
de plecarea la Sofia intenționăm să or
ganizăm o reuniune publică, la care 
vor evolua toți boxerii din lot. Pînă 
atunci însă, continuăm să ne pregătim.

TOMA HRISTOV

Pregătirile boxerilor romini pentru turneul de la Sofia sint in toi.

Primul meci al boxerilor
LEIPZIG 13 (prin telefon). Sîmbătă 

seara a avut loc la Leipzig întîlnirea 
internațională de box între echipele 
Lokomotiv Leipzig și Dinamo Bucu
rești.

Boxerii germani au obținut victoria 
cu scorul de 10—6. Jată rezultatele:

Sîmbătă seara

Rapid a întrecut Progresul cu 20-17

> j ■ * • - ■

Ringul instalat în incinta terenului 
de volei de lingă stadionul Giulești, 
a găzduit sîmbătă seară întîlnirea pu- 
gilistică dintre echipele Rapid și Pro
gresul, contînd pentru „Cupa Rapid".

Dacă despre organizarea acestei reu
niuni nu avem nimic de spus (ea fiind 
Ia fel de bună ca și alte gale organi
zate de clubul Rapid), în schimb, 
despre comportarea boxerilor nu putem 
spune același lucru, multe dintre me
ciuri fiind de o factură slabă.

Primii oare au urcat treptele ringu
lui au fost boxerii de categorie „muscă" 
D. Davideseu (R) și Al. Bariciu (P). 
Boxerul de Ia Progresul s-a menținut 
aproape tot timpul în atac și, profi- 
tînd de faptul că Davideseu a boxat 
cu frică, a punctat mult cu serii la 
stomac și la cap. Abia în ultimul rund 
Davideseu a schițat cîteva atacuri, fără 
să poată însă să reducă prea mult din 
handicap. Bariciu a cî-Jtigat la puncte,

La 20 iunie,

Primul sunet de gong
în turneul internațional

de la Sofia
SOFIA (prin telefon). Turneul 

internațional de box de la Sofia reține 
în aceste zile atenția amatorilor aces
tui sport din capitala Bulgariei. încă 
de pe acum se înregistrează o mare 
cerere de bilete. Peste cîteva zile sînt 
așteptate să sosească la Sofia echipele 
reprezentative ale R.P. Ungare. R. Ce- 
hoslovoce, R.P. Romîne, R.P. Polone.
R. P.F. Iugoslavia și Turciei. Sportivii 
maghiari și cehoslovaci vor prezenta 
la Sofia echipele olimpice, iugoslavii 
6 boxeri, turcii 6 (de la categoria 
muscă la semimijlocie). In fruntea 
listei pugiliștilor turci figurează Oran. 
care la recentul turneu de la Istanbul 
l-a întrecut pe romînul Cișmaș și pe 
bulgarul lor danov. Organizatorii au 
hotărît să se stabilească un clasament 
individual și nu pe echipe.

Pentru a se prezenta cît mai bine la 
această importantă competiție preolim- 
pică, boxerii bulgari se pregătesc cu 
toată atenția sub conducerea antreno
rului de stat Andreev, care este ajutat 
de antrenorii Anghelov și Nicolov. Fo
rul bulgar de specialitate a hotărît să 
folosească în turneul de la Sofia două 
echipe. In prima formație urmează să 
figureze următorii boxeri : M. Mițev, 
Sfetcov, Pavlov, Anghelov, A. Mițev,
S. Mițev, V. Todorov. V. Paparizov.
Naidenov și Lozanov. Ultimul cîntă- 
rește 132 kilograme și are peste 2 me
tri înălțime. In echipa a doua urmează 
să intre printre alții : Gospodinov,
Hristov, Bojadjev, Stoianov. Nicolov, 
Stankov, Afanasov ș.a.

Organizatorii se străduiesc să asi
gure întrecerilor pugilistice care încep 
la 20 iunie la Sofia un cadru cît mai 
sărbătoresc. De notat că în caz de ploaie, 
ringul va fi acoperit cu o foaie de 
masă plastică, în așa fel îneît meciu
rile să poată continua în orice condiții.

dtnamoviști la Leipzig
L- Ambruș b. p. Babiasch ; C. Toma 
b. p. Muller; Kluge meci nul cu C. 
Gheorghiu; Heise b. p. Vizitiu; Ro- 
del b. p. Dragnea ; Peterman b. p. 
Ilie Gheorghe; Grabau b. p. N. Lin
ca ; Mehrwald meci nul cu Deca-

dar socotim că ar fi cazul — pentru o 
verificare mai concludentă înainte de 
turneul de la Sofia — să i se desemneze 
încă un adversar, mai puternic, cu care 
să mai facă un meci. Aurel Mo-răruș 
(R) a realizat, în meciul cu Ion Stoica 
(P), o victorie comodă. Lipsit complet 
de apărare, boxînd confuz, Stoica a 
recepționat puternice stingi la plex și 
la figură. Boxerul ceferit s-a mișcat mai 
bine în ring, dovedind claritate în ac
țiuni. Schimburi dure, dar uneori con
fuze, a prilejuit partida dintre „penele” 
M. Ailenii (R) și A. Ciucă (P). Decizia 
a revenit pugilistului de la Progresul, 
care — spre finalul meciului — a ac
ționat cu mai multă convingere. I. Pă- 
truț (R) a avut o comportare meritorie 
în partida cu C. Rusu (P). Boxerul 
feroviar a folosit cu precizie numeroase 
directe la figură, a fost mai mobil și mai 
rapid, în timp ce Rusu a acționat re
ținut. Totuși, juriul l-a dat învingător

TLETISfrfl

Aflefii noșfri sînf mulfumifi 
de rezultatele lor? Dar federația?
Despre recent încheiata ediție a 

Campionatelor internaționale de atle
tism ale R.P.R. s-ar mai putea scrie 
încă multe lucruri Unele de natură 
să ne bucure.. Vă amintiți ? Recorduri 
mondiale, performanțe valoroase, în
treceri dîrze — pe scurt, un semnifi
cativ preludiu olimpic. Din păcate însă 
rememorînd cele trei zile de concurs 
vom face și o constatare din cele care 
au darul să ne pună pe gînduri: par
ticiparea reprezentanților noștri la a- 
ceastă confruntare internațională a 
fost — cu mici excepții — ștearsă, a- 
nonimă. Din nou, pe cei mai mulți 
dintre ei, trebuie să-i căutăm prin 
coada clasamentelor. Un cuvînt — e 
drept, usturător — le caracterizează 
participarea : mediocritatea-

Trist. Dar și mai trist este că per
severăm în aceasta mediocritate atle
tică. Să ne explicăm. Mai întîi aler
gările. Sprinterii continuă să parcurgă 
scurtele lor distanțe în timpuri care 
ar trebui să-i facă să roșească. Avem 
dreptate, Măgdaș, Dobay, Kineses 

’(Stamatescu ? Să mergem mai depar- 
? te. La 110 m. garduri Tiberiu Arde

leana realizează 15,1 secunde, iar la 
400 m. garduri Gh. Stănel se mulțu
mește să alerge de multă vreme în 
„umbră" lui Savel- Pînă cînd ? Lista 
este însă lungă... Săritura în lungi
me. Rudolf Licker și Manole Băloiu 
sar — notați bine — într-un CON
CURS INTERNAȚIONAL — 6,92 m. 
și, respectiv 6,73 m. Asemenea rezul
tate nici nu niaj sînt luate azi în sea
mă de statisticienii serioși. Și acest 
lucru îl știu probabil și antrenorii ce
lor doi atleți : Gh. Steriade — Licker 
și Elias Baruch—Băloiu-..

Să trecem la alt capitol: aruncă
rile. La greutate N. Ivanov realizea
ză 15,98 tn., iar Constantin Crețu și 
mai puțin ; aruncătorii de disc Eu
gen Vîlsan și Romeo Coveianu — 
tributari încă’ unei tehnici rudimenta
re — bat pasul pe loc, sub privirile 
îngăduitoare ale antrenorului Victor' 
Dumitrescu, obținînd rezultate in ju
rul a 46—47 m.; la ciocan, O. Dră- 
gulescu — un element tînăr care ne 
dăduse cîndva speranțe — și N. Răș- 
cănescu aruncă „senini" 56—57 m. 
Să ne înțelegem : vorbim despre a- 
tleți care ar trebui să fie animați de 

I dorința de a realiza performanțe me- 
[ re.u mai bune sau despre niște „func- 
[ ționari" ai lotului nostru de atletism, 
i care vin blazați să-și îndeplinească 
’ obligațiile ? Dacă-i vorba de o astfel 
i de „funcțîonărime blazată" atunci 
1 probabil că cuvinte ca : muncă, șu- 

■ doare, perseverență, entuziasm leșini 
( străine.-.

Situația nu este mult diferită la 
fete. Mediocritate sau progrese lente. 
Obositor de lente. Aștepți, aștepți și 
cînd ai pierdut răbdarea — un mic, 
un foarte mic progres. Cîțiva centi
metri, o zecime sau două. Să fim în
țeleși : față de condițiile existente 
asta înseamnă nimic sau aproape ni
mic.

Nj se va spune : nu este chiar așa, 
sînt probe unde stăm mai bine, unde 
rezultatele obținute de atleți sau .atle
te ne fac cinste. Perfect adevărat. 
Dar asta nu înseamnă că stăm mai 
bine Este doar o impresie aparentă. 
Pentru că în definitiv dacă din Iotul 
celor mai buni atleți și atlete scoa
tem cîțiva (Vamoș, Barabaș, Bizim, 
Savel, Grecescu — la bărbați, Balaș, 
Diți, Manoliu, Coman — la_ femei) ce 
mai rămîne în urmă ? In sfîrșit, la fe
mei situația se prezintă poate încă 
mulțumitor (înălțime, disc, greutate) 
— dar, în rest? „Cel de al doilea 
om" — atît. de important în atletism, 
pentru că el înseamnă viitorul, în
seamnă perspectiva, la noi constituie 
o problemă la majoritatea probelor. O

pe Rusu, decizie care — după părerea 
noastră — îl nedreptățește pe ceferist.

Proaspătul campion al țării, Marin 
Ion (P), deși dominat uneori de cura
josul A. Cosma (R), a controlat lupta 
și, dovedind mai mult calm, și-a pis- 
ton-at adversarul acolo unde a vrut, cu 
puternice directe de dreapta și „un- 
doi”-uri. Victoria i-a revenit pe merit.

Fără să se întrebuințeze prea mult, 
A. Gănescu (P) l-a dominat insistent 
pe V. Lăzăreanu (R), pe care în repriza 
a doua l-a și expediat Ia podea, cîști- 
gînd astfel prin K.O. In ultimul meci 
al galei, Al. Moise (R) a obținut de
cizia în fața lui Gh. Constantin (P), 
după ce acesta din urmă primise două 
avertismente. Fiind lipsită de aportul 
a 3 boxeri, echipa Progresul a pierdut 
automat 9 puncte. Finalmente, victoria 
a revenit pugiliștilor de la Rapid cu 
scorul de 20—17.

R. CALARAȘANU 

problemă acută, deoarece se tempori 
zează. De o bună bucată de timp afle 
ții și atletele noastre coboară ca mc 
die în ierarhia mondială. Poate n: 
s-au gîndit la un lucru. Să le adu 
cem noi aminte: o dată cu ei coboa 
ră și atletismul nostru. Și atunci 
Nici acest lucru să nu însemne pen 
tril ei ceva ?

Soluții pentru ieșirea din anonima 
din mediocritate s-au dat multe. Nc 
o să ne oprim la una care prin ca 
racterul ei va duce în mod cert 1 
îmbunătățirea situației. S-a propus d 
multă vreme ca în principalele centr 
atletice antrenamentele să se facă n 
pe cluburi și asociații sportive, ci p 
„ateliere- pe probe. Adică atleții s 
lucreze cu antrenori specialiști în pre 
ba lor. In alte țări așa se lucrează c 
sportivi; fruntași și rezultatele se vă< 
In definitiv noi ne mirăm că Stame 
tescu aleargă prost și că progrest 
Iu; este prea lent, dar nu ne mirai 
că este antrenat de Constantin Sp 
ridon, fost aruncător de ciocan și - 
orice s-ar spune — mult mai bir 
pregătit pentru a antrena aruncăto 
în special de ciocan. Aceeași situați 
cu aruncătorul de greutate Constanți 
Crețu de a cărui pregătire se ocup 
Silviu Dumitrescu, specialist, dup 
cum se știe, în probele de fond și s< 
mifond. Exemplul alergătorilor c 
semifond și fond — care toțj se pr< 
gătesc sub îndrumarea lui Mih; 
Tintorescu nu este concludent ?

Discutînd această chestiune la fed< 
rația de specialitate ni s-a spus c 
se studiază realizarea acestui sistei 
de antrenament. Din păcate nnrri. 
auzind despre ce este vorba o ser 
de antrenori, apărînd interese marin 
te de club, s-au opus categoric. C 
alte cuvinte punem deasupra inter- 
sele înguste de club și le lăsăm 
urmă pe cele ale atletismului din țai 
noastră. O asemenea atitudine nu fa< 
cinste antrenorilor și nici cluburilor 
asociațiilor sportive care an seci 
fruntașe de atletism. Și așteptăm < 
federația să ia măsuri. Urgente și 
nergice așa cum o cere situația.

CĂLIN ANTONESCU

iWOEora
Programul cainpionatMh’i

categoriei A
Programul de desfășurare a turul 

campionatului R.P.R. categoria A 
la polo pe apă-

ETAPA I 
DUMINICĂ 26 IUNIE 1960

C.S. Oradea—Progresul București 
Știința București—Știința Cluj
O. S. Tg. Mureș—Dinamo Bucure: 
C.C.A.—Voința București

ETAPA A II-A, 
JOI 30 IUNIE 1960

Știința Cluj—Progresul București 
C- S. Oradea—Dinamo București 
C.C.A.—Știința București
O. S. Tg. Mureș—Voința București

ETAPA A III-A, 
DUMINICĂ 3 IULIE 1960

Progresul București — Dina, 
București

Știința Cluj—C.C-A
C. S. Oradea—Voința București
G. S. Tg. Mureș—Știința București

ETAPA A IV-A.
JOI 7 IULIE 1960

Progresul București—C.C A-
Voința București—Dinamo Bucureșl 
C. S. Tg. Mureș—Știința Cluj
O. S. Oradea—Știința București

FTAPA A V-A
DUMINICĂ 10 IULIE I960

Progresul București—Voința Bucure 
C.C.A.—O. S. Tg. Mureș
Știința București—Dinamo Bucure 
Știința Cluj—C. S. Oradea

ETAPA A VI-A, 
JOI 14 IULIE 1960

Progresul București—C. S, Tg. Mu. 
Știinta București—Voința București 
C.C.A.—C. S. Oradea
Dinamo București—Știința Cluj

ETAPA A VH-A, 
DUMINICĂ 17 IULIE 1960

Progresul București—Știința Bucure 
C. S. Tg. Mureș—C. S. Oradea 
Voința București—Știința Cluj 
Dinamo București—C.C.A.



<----

Sjeleu va prinde balonul printr-un salt executat la timp. Lingă el, Tendler 
este gata să intervină la nevoie. Fază din partida Rapid — Petrolul 1—1. 

Foto : V. Bageac

Cîteva însemnări
Poate că, consemnînd principatele 

aspecte legate de etapa de duminică 
a campionatului categoriei A și B, 
ar trebui să începem prin a sublinia 
— încă o dată — dragostea spectatori
lor pentru fotbal, cu toate micile sau 
marile necazuri pe care acest sport 
li le-au făcut în timpul din urmă. Cel 
mai bine s-a văzut acest lucru la 
București, duminică dimineața, cînd 
deși ploaia începută de cu noapte n-a 
încetat nici un moment (ba parcă 
s-a întețit în preajma orei de înce
pere a meciului Rapid — Petrolul), 
totuși în tribunele stadionului Giulești 
au fost peste 700o de spectatori. Bine
înțeles că ploaia i-a făcut... ciuciule
te, dar nimeni n-a părăsit terenul 
pînă în ultima secundă, ca și cum ar 
fi știut dinainte că Rapid mai este 
capabil de o poznă în ultimul minut. 
Și așa a și fost!...

Acestui public entuziast, îndrăgos
tit de fotbal, capabil chiar de mici 
sacrificii pentru sportul lui preferat, 
trebuie să i se ofere meciuri de cali
tate, desfășurate într-un spirit de de
plină sportivitate, conduse competent 
de arbitri

★
Și nu s-ar putea spune că duminică 

cele cinci partide din categoria A nu 
au fost, în general, mai plăcute decit 
cele din etapa trecută. Desigur că 
"u s-au întîmplat „minuni" de la o 

minică la alta, că nu s-a făcut Un 
oalt uimitor ca nivel tehnic. Totuși, 
echipele au dovedit mai multă preocu
pare pentru calitatea jocului și aceas
ta constituie — pentru moment — un 
semn îmbucurător. S-a jucat destul de 
frumos la Bacău, la Lupani, la Cluj 
și chiar pe terenul desfundat din Giu
lești, pe care jucătorii abia își pu
teau ține echilibrul, Rapid a construit 
acțiuni spectaculoase. Nici Jiul, care-și 
ia rămas bun de fa categoria A, n-a 
dezamăgit. O repriză întreagă a des
fășurat în compania echipei Dinamo, 
un fotbal agreabil.

Și categoria B și-a adus aportul la 
reușita generală a acestei duminici 
fotbalistice în sensul că au fost multe 
meciuri de un nivel tehnic destul de 
bun. Dinamo Obor — C.F.R. Timișoa
ra, Știința Timișoara — Drubeta Tr.

L0CAT1UNE DE BILETE
Biletele pentru jocul de fotbal Dina

mo Bacău—Știința Cluj, care se dispută 
miercuri în nocturnă, la ora 19.30, pe 
stadionul Republicii, în cadrul Cupei 
R.P.R., se pun în vînzare de azi, marți 
14 iunie, la casele de la stadionul Re
publicii, stadionul „23 August", stadio
nul Dinamo, agenția C.C.A., agenția 
Pronosport și la casa specială din str. 
I. Vidu. Sînt valabile biletele cu seria 
nr. 42

Biletele (seria nr. 42) vîndute pentru 
jocul de fotbal care urma să aibă loc 
la 20 mai. sînt valabile la partida Di
namo Bacău—Știința Cluj.

IN JURUL BALONULUI ROTUND
Mîîne în nocturnă : Dinamo 

Bacău — Știința Cluj 
înaintea ultimei etape a categoriei 

A, o etapă de cupă : mîine se dispută 
sferturile de finală. Programul l-am 
anunțat. II reamintim :

Dinamo Bacău — Știința Cluj, la 
București.

Dinamo București — Știința Timi
șoara, la Sibiu.

Minerul Lupeni — Dinamo Obor 
București, la Orașul Stalin.

Al patrulea meci, se știe, este a- 
mînat : C.Cu4. — Progresul.

Deci, un dublu duel Dinamo — 
Știința caracterizcvză această etapă, 
în care este calificată și o a treia for
mație dinamovistă, aceea din Obor.

Severin, Corvinul Hunedoara •— 
CFR Cluj, Ind. Sîrmei G. Turzii — 
Recolta Oarei etc.

★
In ceea ce privește disciplina pe te

ren, partidele de categorie A nu au 
ridicat probleme deosebite, desfășu- 
rîndu-se într-o notă de corectitudine. 
Deci, jucătorii își pot disputa victoria 
cu ardoare, fără să alunece pe panta 
neregularitățitor, a jocului dur sau 
brutal ; deci, nu victorie cu orice preț, 
ci victorie prin mijloace leale, prin 
joc corect și din ce în ce mai bun. 
De altfel, acesta este și drumul cel 
mai sigur cu care echipele pot ajunge 
mai repede la succes.

Și meciul Rapid — Petrolul a fost I 
corect disputat mare parte din timp, i 
Spre sfîrșit însă, din lipsă de pregă- I 
tire fizică, unii jucători ploeșteni și i 
în special Florea, au căutat să corn- j 
penseze prin intrări mai „bărbătești" 
faptul că nu mai puteau face față jo
cului. In plus, în cîteva rînduri, ei 
nu și-au putut stăpînii nervii și au 
protestat împotriva deciziilor arbitru
lui. Ceea ce a întunecat însă, acest 
meci în general plăcut de urmărit, 
a fost gestul fui Todor, portarul Ra
pidului, asupra căruia nu revenim de- 
cît pentru a sublinia încă o dată nece
sitatea intensificării muncii educative 
în rîndurile jucătorilor și cînd e ca
zul — și duminică a fost — să se 
recurgă la cele mai drastice sanc
țiuni.

★
Dacă din punct de vedere tehnic, 

cum spuneam, categoria B a dat oca
zie la aprecieri bune, în schimb din 
punct de vedere al disciplinei exem
plele negative sînt mult prea nume
roase pentru a nu da de gîndit. Por
tarul Ivănescu (Metalul Oțelul Roșu) 
a fost eliminat în jocul cu Dinamo 
Pitești pentru lovire intenționată a 
adversarului, a duci nd în felul acesta 
prejudicii în primul rînd echipei sale, 
care a lost nevoită să joace fără 
cel mai important jucător; patru ju
cători de la Știința Craiova au pără
sit terenul, la meciul cu Flacăra Mo- 
reni, în semn de protest împotriva I 
unei decizii a arbitrului și au reintrat | 
doar la intervenția antrenorului lor: j 
jucătorii echipei C.F.R. Pașcani s-au 
dedat la tot felul de gesturi nesporti
ve în partida de la lași; jucătorii 
Științei București au avut „răfuieli" 
cu cei de la Gloria Bistrița pentru 
meciul din tur, și din cauza acestor 
preocupări extra-sportive au și pier
dut pînă la urmă jocul. Aceste cîteva 
exemple sînt totuși suficiente pentru 
a sublinia că o serie de jucători din 
categoria B continuă să arate dispreț 
față de public, murdăresc calitatea de 
sportiv. Antrenorii lor n-au nimic de 
spus ? Sau consideră suficient ce au 
făcut pînă acum ?...

J. BERAR1U 
P. GAȚU

Toate trei partide sînt la fel de inte
resante și deschise oricărui rezultat. 
O deosebită curiozitate stîmește jocul 
de la Sibiu: cum se va comporta e- 
chipa timișoreană în compania unei 
formații de categorie A, în care va 
activa din nou de la toamnă? De a- 
semenea, după ultimele rezultate, cu 
mult interes este așteptată și evoluția 
Științei Cluj la București, unde va 
juca din nou duminică, de data a- 
ceasta în campionat, cu C.C.A.

Partidele din țară vor începe la 
ora 17 (pentru a fi timp pentru even
tuale prelungiri în caz de egalitate). 
Cea de la București se va disputa în 
nocturnă, pe stadionul Republicii, de 
la ora 19.45. In deschidere, la ora 18,

In categoria B

Știința Timișoara nu mai are nici o emoție
• Studenții timișoreni nu mai pot pierde primul loc • Corvinul Hunedoara și-a mărit șansele de 

a promova la „A“, iar C.S.M.S. Iași joacă acasă ultimele meciuri
încep să sc limpezească „apele*  în 

categoria B. Știința Timișoara nu mai 
poate pierde primul loc, și deci, pro
movarea in categoria A (unde revine 
după o absență de numai un an); chiar 
dacă va fi învinsă în ultimele două 
partide, tot ii va rămîne un punct a- 
vans cu care să-și păstreze locul ac
tual. în seria a IlI-a, înfringerea echi
pei C.S.M, Baia Mare Ia Orașul Stalin 
și victoria’ Corvinului Hunedoara au fă
cut ca aceasta din urmă să-și mărească 
la patru puncte avansul față de băimă- 
reni. Rămîne doar... să-1 păstreze în ul
timele două etape, cînd joacă în depla
sare : la Baia Mare și Ia Arad (cu 
AMEFA). Iar in seria I, C.S.M.S. Iași 
are numai două puncte in plus față de 
Dinamo Galați, dar cum joacă acasă în 
ultimele etape, se poate presupune că 
va ști să-și mențină avantajul.
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în coada clasamentelor, C.S.M. Ră
dăuți și Carpați Sinaia nu mai au șanse 
să scape de ultimul loc. în schimb (și aici 
clarificarea o vor aduce etapele de Ia 
19 și 26 iunie), lupta continuă pentru 
evitarea locului 13 în seriile I și a II-a 
și a locurilor 13 și 14 în seria a Hl-a.

SERIA I
PESTE 2500 SPECTATORI au a- 

sistat la partida Rulmentul Bîrlad— 
C.S.M.S. Iași (2—2). Jocul a fost de 
factură mediocră. Autorii golurilor: 
Unguroiu (min. 30) și Voica (min.
82) pentru ieșeni, Frîncu (min. 45 și
83) pentru gazde. (FI. Panait, co
resp.).

VICTORIA BUZĂU A AVUT MAI 
multe ocazii clare dar le-a ratat, 
astfel că a terminat la egalitate 
(1 — 1) cu Prahova Ploești. Stoicescu 
(min. 22) pentru Victoria și Diacones- 
cu (min. 60) pentru Prahova au mar
cat cale două goluri. Raport de cer
nere: 9—1 pentru Victoria. (M. Du
mitru, coresp.).

DINAMO SUCEAVA - S. N. M. 
CONSTANTA (4—1) a fost cel mai 
frumos meci desfășurat în acest se
zon la Suceava. Gazdele jucînd mult 
pe aripi, au destrămat deseori apărarea 
oaspeților, mareînd de patru ori (prin 
Lalu) și ratînd alte numeroase oca
zii. Oaspeții au contraatacat pericu
los, dar nu au putut trece de apăra
rea bună a sucevenilor. Ei au înscris 
prin Buzeceanu. (G. Alexa, coresp. 
1CO)VICTORIE MERITATA a obținut 
Unirea Focșani (cu 1—0) la Rădăuți, 
datorită jocului său legat și eficace. 
Oaspeții au știut să se apere mai 
bine în perioadele cînd domina G.S.M. 
Rădăuți. Aceasta, cu o echipa improvi
zată a atacat mai mult, dar n-a reu
șit să fructifice ocaziile avute. Unicul 
gol a fost marcat de Glieorghe în 
min. 79. Joc de slab nivel tehnic. 
(A. Simota, coresp.).

SURPRIZA LA IAȘI, unde Unirea 
a pierdut cu 1—0 în fața echipei 
C.F.R. Pașcani, după un joc anost. 
C.F.R. a reușit o victorie nesperată 
datorită în special faptului că ieșenii, 
deși au dominat tot timpul (raport 
de cornere: 13—5) au fost cu totul 
lipsiți de eficacitate. (Chirilă și Că
runții au ratat cele mai multe oca
zii). Oaspeții, care au prestat un joc 
mediocru și s-au comportat nesportiv 
(faulturi repetate, iras de timp, pro
teste la deciziile arbitrului), au înscris 
golul victoriei în min. 68 prin Bu- 
zatu, după care s-au retras în apă
rare. (A. Scăunaș și P. Codrea. co
resp.).

...SURPRIZA ȘI LA BUCUREȘTI: 
Gloria Bistrița — Știința 4—3, după 
ce bucureștenii au condus cu 3—1, 
prin punctele marcate de Balint (2) 
și Băzăvan (pentru oaspeți înscrise
se Copil). La 3—1, Știința a conside
rat meciul încheiat. Echipierii ei au 
început să joace dur (plată a unei 
vechi... polițe) și nu s-au mai preo
cupat de meci. Oaspeții și-au văzut de 
joc și pe rînd Jimboreanu (din 11 m), 
Rădulescu și Moldovan au marcat trei 
goluri (ultimele două într-un singur 
minut), cucerind o victorie meritată. 
Scorul însă putea fi și mai mare, 
dacă oaspeții nu ratau cîteva ocazii 
în finalul partidei (c.a.)

Rapid-Victoria (finala campionatului 
de pitici al Capitalei).

Viitoarea etapă a Cupei (semifina
lele) va avea loc la 26 iunie, iar fi
nala la 3 iulie.

Scurte știri
• Jocul restanță Petrolul — U.T.A., 

din categoria A, se va disputa la 26 
iunie.

® In cadrul sferturilor de finală 
ale campionatului republican de ju
niori, Rapid București a dispus de 
I.M.U.M. la Medgidia cu 2—1,

® Baraje pentru campionatele re
gionale : Rapid reg. Ploești — Raf. 
4 Cîinpina 3—0 (2—0); Bumbacul
București — A. S. Academia Militară 
i-i (i-o).

SERIA a Il-a
BUCUREȘTI. — Dinamo Obbr și 

C.F.R. Timișoara au furnizat un joc 
plăcut, victoria revenind pe merit 
(4—2), bucureștenilor, superiori mai 
ales în repriza a doua. Dinamovișții 
au cîștigat datorită în special faptu
lui că înaintarea lor a combinat mai 
bine și a știut să se descurce mai 
ușor pe terenul alunecos. Punctele au 
fost marcate de: Staudt (care a re
luat cu capul, dintr-o centrare), Se- 
lymesi, Niculescu și Bnzatii (cu captrl 
la un corner) pentru dinainoviști, res
pectiv Manciti (din II metri) și Sur- 
dan. De notat că Dinamo a beneficiat 
și de un 11 metri, ratat de Gross. 
S-au remarcat: Selymesi, Datcu și 
Gross de la învingători, Boroș, Bodo, 
Surdan de la timișoreni, (r.u.).

PITEȘTI. Deși a cîștigat cu 4—0, 
Dinamo n-a făcut un joc bun. Meciul 
a fost influențat de faptul că din min. 
38 Metalul Oțelul Roșu a jucat în 9 
oameni! (In min. 27, portarul Ivă- 
nescu de la Metalul a fost eliminat 
pentru lovirea adversarului, iar în 
min. 38 Birău a părăsit terenul, acci
dentat). Au marcat: Lovin (ruin, 20), 
Butnarii (min. 29 și 76) și Flo’rescu 
(min. 90). (I. Chilibar, D. Ștefănescu, 
coresp.).

BUCUREȘTI. Metalul București a 
cîștigat la limită (1—0), dar a domi
nat mult și a ratat ocazii clare. 
Bucureștenii, în loc să joace pe aripi, 
au înghesuit jocul pe centru, unde 
acțiunile lor au fost destrămate de 
stoperul Ionescu, cel mai bun jucător 

Viule e poarta? N-o vedem, așa cum e normal, în spatele portarului. Atunci? 
Mingea șutată puternic de Dan (Metalul) a lovit bara, revenind în teren, iar 
portarul Nistoreanu atent, a plonjat cu fața la poarta sa și a reținut. (Fază 

din meciul Metalul București — Poiana Cîmpina 1—0)

Foto: (th. Dumitru

de la Poiana. Singurul gol a fost 
marcat de Ion, care a reluat o minge 
scăpată de portar. In general, jocul 
a fost de slab nivel tehnic, dar jucă
torii au muncit mult, mai ales meta- 
lurgiștii. Cei mai buni : Roman, Du
mitru și Ion de la Metalul, Dima, 
Nistoreanu și mai ales Ionescu de la 
oaspeți, (c. d.)

MORENI. Flacăra a întrecut cu 
2—1 pe Știința Craiova, după un joc 
nervos, cu multe neregularități. In 
prima repriză. Știința a dominat ca
tegoric și a condus cu 1—0 prin 
punctul marcat de Popuția. După pau
ză, craiovenii slăbesc ritmul și gaz
dele profită, egalînd prin Dumitrii'. 
In min. 66, Gapoianit înscrie al doi
lea gol al echipei locale. La acest gol, 
craiovenii au protestat (acuzînd faul
tarea portarului), iar patru dintre ei 
(Pană, Preda, Popuția și Iliescu) au 
părăsit terenul, reintrînd însă după 2 
minute, la intervenția antrenorului. 
(Paul Andrei, coresp.)

TIMIȘOARA. Știința a învins ușor 
(4—0) pe Drubeta Tr. Severin, prin 
punctele marcate de Lereter, Gîrleanu, 
Tănase (din lovitură liberă) și Ma- 
nolache. Studenții au prestat un fot
bal tehnic, eficace. Oaspeții au jucat 
cu multă voință, dar atacul lor a fost 
slab. (A. Gross, coresp.).

GIMPINA. Disputată în localitate, 
partida Carpați Sinaia — CSM Reșița 
(0—3), a prilejuit un joc de factură 
bună. Din min. 20, Carpați Sinaia a 
jucat fără stoperul Vîlceanu, acciden
tat. Au marcat: Jojart (min. 43), Pă- 
trașcu (min. 48) și Comisar (min. 85). 
In min. 23 Apro (Reșița) a ratat un 
11 metri. La sfîrșitul jocului, Buldur 
și Oancea de la Sinaia au avut ges
turi nesportive față de jucătorii re- 
șițeni. CSM a meritat victoria. (C. 
Vîrjoghie și 1. Brioță, coresp.)

CRAIOVA. Ir.tîlnirea dintre 6. S. 
Craiova și Metalul Tîrgoviște (2—1) 
s-a terminat cu victoria meritată a 
gazdelor. Au marcat Croitorii și Ciu- 
rezii, respectiv Răzvan. A lost un meci 
dinamic și spectaculos. (A. I. Ghiuza, 
coresp.)

SERIA a Ilka
DEȘI A DOMINAT, Chimia Făgă

raș n-a reușit să marcheze (0—0 cu 
A.S.A. Sibiu) nici un gol din cauza 
ineficacității liniei de înaintare. Si- 
bienii s-au apărat cu siguranță și au 
inițiat și unele atacuri periculoase, ră
mase însă fără rezultat. (V, Lazăr- 
coresp.).

AV1ND INIȚIATIVA majoritatea 
timpului, Rapid Cluj a reușit o victo
rie clară cu 3—0 în dauna formației 
Gaz Metan Mediaș. Au înscris Avram 
(min. 3 și 66) și Pinzaru (min. 20). 
S-au remarcat Avram, Crăciun, Soos 
de Ia învingători și- Dumitran, Mol
nar și Limbeșan de la învinși (AL 
Momete-coresp.).

INTILNIREA dintre codașele clasa
mentului, G. S. Tg. Mureș — C.F.R. 
Arad (0—1), a prilejuit un joc steril, 
lipsit de orizont, terminat cu o vic
torie surprinzătoare a arădenilor. U- 
nicul punct a fost marcat în min. 
80 de Ioanovici. (V. Kadar-coresp. 
reg.)

2000 DE SPECTATORI au urmărit, 
pe un timp frumos, partida dintre 
Industria Sîrmei C. Turzii — Recolta 
Garei (2—0) care s-a ridicat la un 
bun nivel tehnic datorită ambelor for
mații. _ Localnicii au jucat fără trei 
titulari, iar din min. 44 au acționat 
practic doar în 10 oameni (Safar 

fiind accidentat a trecut pe extremă). 
Punctele au fost realizate de Suru 
(min. 17) și Drăghici (min. 57). (P. 
Tonea-coresp.).

TRACTORUL ORAȘUL STALIN - 
C. S. M. Baia Mare (1—0). Meciul 
s-a desfășurat la Zărnești în fața a 
2500 de spectatori. Terenul alunecos 
a influențat într-o oarecare măsură 
jocul. Repriza I a aparținut Tracto
rului, care în min. 5 a reușit să în
scrie unicul gol prin Nemeș. In conti
nuare jucătorii din Or. Stalin au ratat 
cîteva ocazii. Cea de a doua parte a 
jocului s-a disputat în nota de domi
nare a băimărenilor. Victoria este 
meritată. (V. Secăreanu-coresp.).

A.M.E.F.Â. — G. S. ORADEA 
(0—2). Oaspeții au fost mai buni 
în prima repriză, cînd au dominat cu 
autoritate, asigurîndu-și victoria prin 
cele două goluri marcate de Tomeș 
(min. 18 și 35). După reluare, gaz
dele au preluat inițiativa și au atacat 
mai mult dar fără succes. Portarul 
orădean Sugar, în formă, a apărat 
cu succes, salvînd numeroase goluri 
ca și făcute. (Șt. Iacob-coresp.).

MECIUL Corvinul Hunedoara — 
C.F.R. Cluj (5—2) a oferit publicului 
un joc satisfăcător din punct de vede
re tehnic, prestat în limitele sportivi
tății de ambele echipe. Avînd în Za- 
pis un bun coordonator, localnicii au 
cîștigat pe merit. Scorul putea fi și 
mai mare, dar înaintașii au ratat 
multe ocazii. Cele 7 goluri au fost 
însersie de Za pis (min. 7 și 65), Pop 
(min. 23), Radu Tudor (min. 44), An
ton (min. 82) pentru Corvinul și 
Treabă (min. 35), Gălbăjosu (min. 60) 
pentru C.F.R. S-au evidențiat Nacu, 
Tătaru. Zapis de la gazde și Călbâ- 
josu, Băluțiu de la oaspeți. (O. Mo- 
raru și I. Voicu-coresp.).



Col ful antrenorului^.

Schimbul lie experiență, metodă utilă 
de ridicare a nivelului profesional 

al antrenorilor clubului Progresul București

iijgto-ÎMIu-țt»
Pistarzii noștri au încheiat cu succes 

concursul internațional
In munca antrenorilor, uri rol Im

portant îl joacă schimbul de expe
riență efectuat atît între antrenorii 
aceleiași ramuri sportive, cît și între 
antrenorii de Ia discipline diferite.

In cadrul clubului nostru, Progre
sul, munca de zi cu zi a antrenorilor 
se caracterizează prrntr-o activitate 
multiplă care îmbracă aspecte felu
rite. In afara muncii de instruire 
propriu-zisă, precum și a celorlalte 
activități, dintre care pregătirea edu- 
eativ-politică ocupă un loc de seamă, 
antrenorii din clubul nostru, animați 
permanent de dorința de a-și ridica 
nivelul cunoștințelor lor profesionale, 
pentru îmbunătățirea continuă a pro
cesului de antrenament, desfășoară 
sub îndrumarea sectorului telwic și 
a cabinetului metodic de la Progre
sul o intensă activitate în domeniul 
schimbului de experiență.

Pe linia sectarului tehnic și a ca
binetului metodic această activitate se 
desfășoară sub două aspecte și anume: 
1. schimbul de experiență . și colabo
rare dintre antrenorii diverselor secții 
sportive ale clubului și 2. schimbul 
de experiență între antrenorii clubului 
nostru și cei ai altor cluburi din 
Capitală.

Astfel, în cadrul ședințelor de lucru 
care au loc de două ori pe săptă- 
mînă la Progresul, în afara proble
melor curente care sînt rezolvate ope
rativ, cite unul sau doi antrenori îm
părtășesc colegilor lor diferite aspecte 
ale specificului muncii lor, greutăți 
îiitînipinate, mijloace și metode folo
site pentru îmbunătățirea procesului 
de instruire. Prin discuții sînt lămu
rite o serie întreagă de probleme co
mune tuturor secțiilor, în așa fel încît 
dacă acestea s-ar ivi la una din sec
ții, antrenorul respectiv ar cunoaște 
imediat modul cel mai bun de rezol
vare. Aci sînt analizate unele aspecte 
din desfășurarea antrenamentelor și 
competițiilor. Adeseori, în cadrul a- 
eestor ședințe sînt dezbătute în colec
tiv și unele probleme ca: încălzirea, 
pregătirea concursurilor, aspecte ale 
dezvoltării calităților fizice etc, în 
această direcție este folosită din plin 
experiența îndelungată a unor antre
nori ai clubului ca: maestra emerită 
a sportului Angelica Rozeanu, N. Gu- 
rău, Pascu Dordea, N. Sotir etc. Un 
exemplu concret în această privință 
l-a constituit discuția deschisă într-o 
ședință a colectivului de antrenori al 
clubului Progresul, de către antrenorul 
secției noastre de volei, N. Sotir, 
asupra modului cum trebuie făcută 
pregătirea tehnico-tactică a unui joc 
oficial. Discutarea acestei probleme a 
fost binevenită deoarece unii dintre 
antrenorii noștri procedează încă greșit 
în acest sens, neacordînd atenția cu
venită pregătirii teoretice în vederea 
meciurilor oficiale.

O altă metodă eficientă în desfă
șurarea schimbului de experiență între 
antrenorii noștri o constituie prezen
tarea lunară a cîte unui referat. Su
biectele ce urmează a fi tratate sînt 
stabilite dinainte de către sectorul teh
nic și cabinetul metodic, urmărindu-se 
ca aceste prelegeri să îmbrace un 
caracter comun secțiilor și să fie adec
vate perioadei de pregătire în care 
se afla acestea. Au fost prezentate 
referate foarte interesante, printre, care 
citez: „Despre pregătirea fizică spe
cială", „Conștiința sportivului de tip 
nou", „Folosirea perioadei pregătitoare", 
„Diferite concepții de joc în volei", 
„Despre metodica instruirii copiilor" și 
altele. S-a făcut de c.urînd și o dis
cuție cu caracter practic, privind pre
gătirea sportivilor în perioada de în
trerupere a campionatelor. In urma 
discuțiilor purtate și .a concluziilor 
trase a reieșit importanța pe care o 
au aceste referatei în acțiunea de ridi
care a nivelului profesional al antre
norilor și de îmbunătățire continuă 
a procesului muncii cu sportivii.

Un loc însemnat îl ocupă și lecțiile 
model. Antrenorii participă la lecțiile 
model ținute de colegii lor și cu aceste 
prilejuri sînt scoase la iveală atît păr
țile pozitive cît și cele negative. Lec
țiile model s-au dovedit a fi foarte 
utile pentru o mai bună organizare 
a lucrului cu sportivii în procesul de 
antrenament, ca și pentru mărirea 
bagajului de exerciții al antrenorului 
pentru îmbunătățirea pregătirii fizice, 
tehnice sau tactice.

Tot în direcția schimbului de ex
periență se acordă o mare atenție 
lucrărilor de specialitate. Este folosită 
mai ales experiența antrenorilor so
vietici și a altor antrenori din cele
lalte țări ale lagărului socialist.

Una din cele mai importante ac- < 
țiuni la Progresul o constituie munca’ 
de cercetări științifice. In acest sens,! 
fiecare antrenor este dator ea anual* 1 
sa studieze cîte o temă, contribuind ] 
astfel la lămurirea diverselor problemei 
ce preocupă mișcarea sportivă din țara 
noastră. Un aport prețios în această 
problemă îl aduce și cabinetul medicali 

Toate acestea presupun antrenamente 
speciale de acomodare, pe care voleiba
liștii noștri fruntași nu au cînd să le 
facă. Exemplul cel mai concludent îl 
oferă jreătorii de la Rapid care au 
disputat meciul de la Sofia, cu I^evsk.i. 
avînd numai două antrenamente și două 
jocuri în aer liber (cu Dinamo în cam
pionat și cu Victoria în cupa „Cel de 
al III-Iea Congres al P.M.R."). De a- 
ceea, echipele noastre de club și chiar 
reprezentativele țării sînt puse în dif* 
cultate atunci cînd iau parte la meciuri 
internaționale disputate în aer liber

Propunerea noastră este ca atunci 
cînd vremea o permite, o seric de me 
ciuri, chiar și din campionatul calego 
riei A. să aibă loc în aer liber.

Meciuri importante nu numai 
în ultimele etape 1

Cercetînd programul campionatului 
masculin dc volei se poate observa că
cele mai importante jocuri, între, echipe 
care de ani de zile iau parte la lupta 
pentru cucerirea primului loc. au avut 
loc în ultimele etape ale turului și re
turului.

Să exemplificăm : în primele 6 etape 
ide campionatului au avut loc cinei me
ciuri importante (etapa I : Știința 
Cluj-Dinamo ; etapa a IV a : C.C.A - 
Progresul ; etapa a V-a : Progresul-Ști- 
ința Cluj și Rapid-C.C.A. : etapa a 
VJ-a : Știința Cluj-Raxdd), iar în ulti
mele trei etape, tot cinci (etapa a IX-a: 
Progresul-Dinamo ; etapa a X-a : Pro- 
gresul-Rapid și Dinamo-C.C.A. ; etapa 
n Xl-a : C.C.A. Știința Cluj și Rapid- 
Dinamo). Socotim că distribuirea jocu
rilor importante nu a fost cea mai bună 
și credem că ar fi mai bine ea parti
dele să fie împărțite îii fiecare etapă. 
In felul acesta ar fi un dublu cîștig 
pentru voleiul nostru : ar ține viu in
teresul spectatorilor pentru . fiecare e- 
tapa și, în plus, echipele noastre frun
tașe ar fi determinate să se pregătească 
în așa fel încît să fie în formă în fie
care etapă.

MIRCtA IUDORAN

al clubului, prin medicii St. Che-rciu 
și Oct Ștafănescti.

în ceea ce privește al doilea As
pect, cel al schimbului de experiență 
dintre antrenorii noștri și cei ai altor 
cluburi, trebuie să arăt că foarte in
structive au fost c.îteva . participări 
ale noastre la ședințele de lucru ale 
antrenorilor din cîteva cluburi. Așa 
bunăoară, am asistat cu cîteva luni 
în urmă, la Dinamo, la expunerea a 
două referate foarte interesante ținute 
de către antrenorii Mircea Mihăilescn 
și Marin Bădin. De pildă, Marin Bădin 
a arătat importanța cunoașterii de că
tre antrenori a calităților și deficien
țelor de ordin moral și de voință a 
sportivilor pe care îi pregătesc. De 
asemenea, la olubul Constructorul am 
participat la o ședință, unde printre 
alte probleme s-a vorbit și despre apli
carea principiului eforturilor maximale 
în antrenamentul la diferite sporturi. 
De fiecare dată discuțiile au fost foarte, 
folositoare și schimbul de experiență 
efectuat s-a dovedit util.

Au mai fost întreprinse și alte ac
țiuni cum ar fi: participarea ta dife
rite conferințe cu caracter sportiv, 
cercetarea bibliotecilor și vizionarea 
filmelor cu subiecte de specialitate, 
participarea la antrenamentele secțiilor 
din alte cluburi.

Ir» această activitate, a schimbului 
de experiență din cadrul clubului există 
încă unele lipsuri. Astfel, participarea 
la discuții a antrenorilor nu se ridică 
întotdeauna la un nivel corespunză
tor. Este necesar ca antrenorii noștri 
să participe în bloc la lămurirea dife
ritelor teme, trebuie ca să se discute 
mai mult din experiența personală. 
De asemenea, s-au ținut prea puține 
lecții model, neacordîndu-li-se atenția 
cuvenită. Gu. ajutorul tuturor factori
lor de răspundere și al antrenorilor în 
primul rînd avem convingerea că 
schimbul de experiență de la clubul 
Progresul va lua o dezvoltare și mai 
mare, aducînd o contribuție însemnată 
la ridicarea elementelor tinere din 
secțiile noastre și la creșterea măies
triei lor sportive.

VICTOR VARDELA
antrenor de rugbi la clubul 

Progresul București

Cîteva probleme organizatorice legate
de ultima ediție a campionatelor republicane

Q dată cu meciul masculin tțe Li Pe
troșani dintre Jiul și Progresul Bucu
rești, s-au încheiat campionatele repu
blicane de volei, făcînd loc comenta
riilor care cuprind toate aspectele ridi
cate de această ediție.

Voleiul se poate juca și sn aer 
liber !

Desigur nu spunem un lucra nou. 
Dacă ridicăm, totuși, problema o facem 
fiindcă avem impresia că echipele noas

Stadionul de natatfe din Roma

Iti centrul olimpic ,d1oro Italico", în imediata aprqpiere a piscinei aco- 4 
perite. se află impunătoarea construcție a stadionului de înot. De fapt, este J 

vorba de două bazine: unul de 25X50 m, pentru probele de înot, și un altul de | 
18X18 m rezervat pentru sărituri. Bazinul pentru sărituri, adine de 5 m. este | 
prevăzut cu două platforme la 5 m și .10 m și mai multi? trambuline de la 1 i 
m la 3m. I

Ambele bazine sînt luminate sub apă și prevăzute cu un sistem de ferestre. | 
prin care, se pot urmări mișcările. înotătorilor. Grație unor aparate speciale, * 
temperatura anei poate fi menținută constant intre 22 și 2t /rade. >

In tribunele, stadionului de înot pot lua loc peste 20 000. de spectatori. i

Ziua a U-a a întrecerilor internațio
nale organizate pe velodromul Dinamo 
s-a încheiat cu succesul pistarzilor 
noștri. El se datorește în primul rînd 
colaborării dintre concurenții romîni 
și în al doilea rînd dîrzeniei cu care 
aceștia și-au apărat șansele.

Proba de 1.000 m cu start de pe loc 
a fost câștigată — așa cum era de 
așteptat — de maestrul sportului Ion 
Ioniță. Timpul realizat (1:14,8) este 
cu mult sub posibilitățile acestui aler
gător. Comportarea lui Ion Ioniță la 
acest nivel mediocru este justificată 
de faptul că în ultimul timp in
dependent de voința sa — nu a putut 
face antrenamente, precum și de fap
tul că în momentul în care a luat star
tul a început să bată vîntul (care i-a 
influențat evident comportarea). Iată 
clasamentul probei: 1. Ion Ioniță
1:14,8; 2. D. Stan 1:16,5; 3. B. Lnck- 
mann (R.D.G.) 1:16,8; 4. E. Bărbules- 
cu 1:17,9; 5. V. lordache 1:19,1; 6. M. 
Vidraru 1:20,4.

Sferturile de finală ale probei de vi
teză au prilejuit întreceri deosebit de 
frumoase. G. Nentwig (R.D.G.) l-a în
trecut pe A. Tănase (12,8 sec), Ootis- 
tantin Voicu pe Ion Ioniță (12,4 sec) 
și B. Luckmann pe D. Stan (12,5 sec). 
Sfertul de finală dintre Vasile Oprea 
și Tache Petre s-a alergat de două 
ori pentru faptul că în prima lor evo
luție cei doi cicliști au rulat neregti- 
lamentar: V. Oprea l-a „închis" evi
dent intenționat pe Tache, iar acesta 
l-a împins cu mina. Realergarea a 
dat cîștig de cauză lui V. Oprea (13,0 
sec.). In semifinale cicliștii romîni 
au dispus de alergătorii germani gra
ție unor comportări superioare mai a- 
Ies din punct de vedere tactic: V. 
Oprea l-a întrecut pe C. Nentwig 
(12,4 sec), iar Constantin Voicu pe 
B. Luckmann (12,4 sec). Finala a re
venit pe merii vi tezistului Constantin 
Voicu (în evidentă ascensiune de for
mă) care l-a învins pe V. Oprea 
(12,8 sec). In seria pentru desemna
rea locurilor III și IV Nentwig l-a în
trecut pe colegul său Luckmann (13,5 
sec).

Seraifondul a oferit numeroșilor spec
tatori faze interesante. A plăcut în

tre fruntașe au uitat să joace volei și 
afară. Și nu e de mirare, ținînd seama 
că în ultimii ani. competițiile interne 
s-au disputat cu deosebire în sală, ceea 
ce a făcut ca jucătorii să se dezobiș- 
nuiască să mai joace în alte condiții.

Și jocul în aer liber se desfășoară 
în alte condiții decît ce) în sală. Ne re
ferim în primul rînd Ia terenul cu 
zgură, care are altă elasticitate decît 
podeaua de seîndură ; apoi la traiecto
ria diferită pe care o poate lua balo
nul din cauza curent ii or de aer ele. 

deosebi colaborarea dintre cicliștii noș
tri care, de altfel, le-a și asigurat 
un net succes final. Ei au controlat 
cursa cu autoritate de la un capăt la 
celălalt. Păcat însă că erori grave de 
arbitraj au creat momente de derută 
atît în rîndul alergătorilor cît și în cel 
al spectatorilor. Compromisul la care 
s-a ajuns (anularea unui număr de 
ture...) a stîrnit dezaprobarea justă a 
publicului spectator. Victoria finală a 
revenit revelației sezonului trecut, V. 
Voloșin, care — deși în plină perioadă 
de examene la I.C.F. — s-a antrenat 
cu conștiinciozitate.

Clasamentul final la semifond (75 
ture cu sprint la fiecare 3 ture): 1. 
V. Voloșin 47 p și un tur avans; 2. 
Gr. Nicolae 40 p și un tur avans; 3. 
D. Rotaru 34 p și un tur avans; 4. 
O. Baciu 31 p și tin tur avans; 5. C. 
Nentwig (R.D.G.) .36 p; 6. E. Situa 
16 p; 7. W, Ziegler 15 p; 8. V. Ior- 
dache 13 p; 9. A. Tănase 6 p; 10. 
B. Luckmann (R.D.G. 5 p.

Tn probele de completare s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Eliminare 
(la fiecare tur): 1. D. Rotaru, 2. Gr. 
Nicolae, 3. G. Baciti, 4. I. Baciu, 5. 
I. Constan ti nescu, 6. N. Maxim. Aler
gătorii germani nu an participat. 
Cursa italiană: comb.. C.C.A, —• Victo
ria 2:27,0 și comb. Dinamo — Voința 
2:28,4.

HRISTACHE NAUM

FINALELE CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN PE PISTA

Incepînd de joi după-amiază velo
dromul Dinamo din Capitală va găz
dui cea mai importantă competiție 
ciclistă de velodrom din țara noas
tră : finalele campionatului republican.

La finalele de juniori vor participa 
și o serie de tineri talentați din pro- 

I vincie.

Tragerea specială 
Pronoexpres: depuneți 

astăzi buletinele!
• Duminică, un concurs Pro
nosport cu multe „capete de 
afiș“ • Biletele „Expres O- 

limpic" în toată țara

Astăzi se închide în întreaga țară 
depunerea buletinelor pentru trage
rea specială Pronoexpres de nriine. 
Și această tragere se bucură de apre
cierea pârtiei panților datorită premii
lor suplimentare, de mare valoare, 
oferite.

Din bogata listă de premii supli
mentare reținem :

3 AUTOTURISME 
MOTOCICLETE 
TELEVIZOARE 
APARATE DE RADIO 
ARAGAZURI etc.
La tragerea special# Promoexpres 

de mîine vor avea loc două extrageri 
din urnă a 8 numere fiecare. In urma 
primei extrageri vor fi atribuite pre
miile obișnuite în bani iar în urma 
celei de a doua premiile suplimentare. 
Reiese de aci că fiecare variantă are 
trei șanse : să obțină un premiu în 
bani la prima extragere, să obțină un 
premiu suplimentar la a doua extra
gere sau să obțină premii cumulate 
atît la prima cît și la a doua extra
gere.

Deosebit de avantajați vor fi parti- 
cipanții care vor utiliza la tragerea

©tonosport

I

I

i

specială Pronoexpres de mîine buleti
nele sistem redus sau cele preferen
țiale. Acestea permit obținerea unui 
număr mai mare de premii.

★
Programul concursului Pronosport 

de duminică 19 iunie este dominat 
de cîteva partide de frumoasă tra
diție. Ne gîndim, în prim plan, la în- 
tîlniride C.CjA. — ȘfciinPa Cluj și 
Steagul roșu — Rapid. Reaultiatcle 
anterioare ale acestor partide ne arată 
că totdeauna ele s-au terminat cu re
zultate strînse. Exceptînd un 3—-0 în 
favoarea echipei C.C.A.. Știința Cluj 
a obținut în compania formației mi
ll taire rezultate oinorabile : trei re
zultate de egalitate și o victorie. Vic
toria a fost obținută chiar în turul 
actualului campionat, așa că pe de o 
parte virtuala noastră campioană do
rește să arate că este totuși mai bună 
decît nnsprezecele studențesc în 
vreme ce Știința va lupta să demon
streze că acel 2—1 poate fi reeditai 
Intre Steagul roșu și Rapid s-au dis
putat, de regulă, întreceri de un deo
sebit dramatism, cu evoluții de scor 
care au dat veritabile emoții tribune
lor. Se amintește mereu de acel 4—3 
realizat de Steagul roșu în 1957; a- 
tunci, fotbaliștii din Orașul Stalin au 
marcat trei goluri în ultimele patru 
minute ale partidei.

Pe un plan egal cu cele două în- 
tîlnirî de categoria A, atît ca interes 
cît și ca echilibru actual de forțe, se. 
află meciul de la Baia Mare, dintre 
C.S.M. și Corvi nul Ilunexloara, adică 
dintre echipele care de etape în șir 
lupta pentru locul de onoare al seriei 
a III-a din categoria B. Fără discuție 
că înlrîngerea suferită duminică de 
băiniăreni le-a redus considerabil din 
.șansele de a întrece „pe ultimii me
tri'1 echipa din Hunedoara, dar na 
anulat în totalitate aceste șanse. 
Meciol de la Baia Mare se desfășoară 
în mijlocul unui interes deosebit, fi- 
gurînd — așa cum arătam — pt*  
același plan eu cele mai atractive 
partide din campionatul categorici A. 
Adăugați la aceste „capete de afiș” 
ale programului concursului Prono

sport și alte întîlniri atractive ea Fa
rul — Dinamo București, Progresul 
— Dinamo Bacău, Minerul — Pe
trolul. Metalul Tîrgoviște -— Știința 
Timișoara, Poiana Cîmpina — Dinamo 
Obor și veți ajunge la aceeași con
cluzie ca și noi : concursul Prono
sport de duminică merită toată atenția 
și o masivă participare.
Biletele „Expres Olimpic“ în toată 

(ara !
De vineri au fost puse în vînzare 

în Capitală bilețel^ „Expres Olimpic”. 
Intre timp ele a« fost expediate în 
întreaga țară așa că din această săp- 
tămînă ele vor putea fi procurate de 
la agențiile Loto-Pronosport, oficiile 
P.T.T.R. și factorii poștali, asociațiile 
și cluburile sportive de pretutindeni.

Tragerea concursului special 
Pronoexpres pe stadionul Repu

blicii
Tragerea din urnă a numerelor 

concursului special Pronoexpres are 
loc mîine, începînd de la ora 19. pe 
stadionul Republicii, înainte de me
ciul de Cupă Dinamo Bacău — Știin- 

i ța Cluj

Rubrică redactată de I, S. Ix»to- 
i Pronosport.



SPORTURI NAUTICE

Campionatul se anuliță
De puține ori am asistat, pe Iacul 

Snagov, la un concurs atît de reușit 
ca cel de duminică dimineața, dotat 
cu „Cupa Dinamo" I Participarea 
sportivilor din lotul olimpic și repu
blican, numărul mare al echipajelor 
cluburilor bucureștene (au fost probe 
5n care s-au aliniat la start peste 
*10 echipei), finalul 
curselor în care s-au întrecut mem
brii Ioturilor reprezentative, precum 
și programul bogat, au constituit 
„punctele tari" ale acestei competiții. 
Ce păcat că vremea n-a fost și 
„în ton“, ploaia care 1. +—i 
itimpul și vîntul care a bătut, 
ales în ultima parte a întrecerii, ofe
rind sportivilor condiții destul de vi
trege de concurs. Cu toate acestea, 
cîteva din timpurile realizate sînt ex
celente, vădind forma bună, pentru 
actuala perioadă, a unora din compo- 
nenții loturilor.

Dintre „olimpici", cel mai bine s-a 
prezentat Simion Ismailciuc (Dina
mo), care la canoe simplu 1000 m. 
a cîștigat ușor (4-53,5), întracîndu-l 
pe Leon Rotman (4,56,5), a cărui re
zistență a lăsat de dorit (după ce 
conducea la 700 m-, dublul cam
pion olimpic a cedat pe ultima par
te). Remarcabilă și comportarea lui 
F. Serghei (C.C.A.), învins de Rot
man cu numai 6 zecimi I In proba 
de canoe dublu, echipa Dinamo (la- 
covici—Sidorov) s-a impus din nou 
în fața cuplului A. Dumitru—Kali- 
îov. în timpul de 4.59 față de 5-03,5. 

Fiecare din cei de mai sus a lăsat 
să se vadă că mai are încă multe 
resurse. In probele feminine, la care 
au participat componentele lotului 
olimpic, victoria a revenit Măriei Sze- 
keli (Voința Tg. Mureș) la caiac 
simplu 500 m (probă în care mi
cuța caiacistă a întrecut-o la mare 
luptă în 2-35,5 pe Elena Lipalit) și 
cuplului Szckeli—Lipalit la caiac du
blu 500 metri. Caiaciștii au lost „în 
notă"- La dublu, Teodorof și M. 'va- 
nov (Dinamo) au repurtat o victorie 
sigură în fața cuplului Arti-mov— 
Konțolenko de la C.C-A-, pe 1000 m., 
iar la caiac simplu (500 m.), A. 
Vernesc-u (Dinamo) a realizat o sur
priză, iinpunîndu-se în fața colegilor 
săi de club, membri ai lotului olim
pic, Sideri și Anastasescu. oe care 
i-a întrecut în 2-08. fată de 2.10 și 
2.10,5.

Cea mai disputată probă de cano- 
laj academic a concursului a fost 
:ea de 2+1 rame fete, probă cu ca- 
•act-er de selecție pentru alcătuirea 
chipelor reprezentative. Au hiat star- 
1 umai componente ale lotului re- 
)<• ..can- Cursa s-a încheiat cu ur- 
nătoarele rezultate: 1. Metalul (Fe- 
icia Urziceanu. Maria Trinks+Ște- 
ania Borisov) 4.17,5; 2 Lot R.P.R. 
Ana T amaș, 
Jaidin) 4.19,9; 
nogănel-Bulugioiu. Emilia f 
1. Păunescu) 4.20,1 ; 4. Lot R.P.R.

pasionant al

i ea
a căzut tot

mai

Viorica Udrescu+M.
3. Lot R.P-R. (Lia 

Rigard+

(Stela Georgescu, Marta Kardos+ 
O. Păunescu) 4-27,5. La dublu fete, 
echipajul lotului (Florica Ghiuzelea, 
Doina Ciolacu) a cîștigat fără emo
ții (3.54) în fata Metalului Bucu
rești (Gina Panait, Lucia Kurt) —• 
4.19,3. Cu aceeași ușurință a învins 
și Titina Sălceanu (Metalul) la sim
plu. Ea a realizat 4.18,5. întrecînd 
pe coechipiera sa Maria Marton și 
pe Lizica Rusu de la Voința. Dintre 
echipajele lotului olimpic masculin de 
canotaj academic a concurat numai 
cel de 4+1 alcătuit din vîslași de 
la C.C.A. (Kurecska, Kiss, Varga, 
Milincovici-Ghită) care a cîștigat 
(timp 4-33,5 pe 1500 metri), fără a 
fi prea mult solicitat de principalii 
concurenți, C.C.A- II și Dinamo, cla
sați în continuare în această ordine- 
Alte rezultate tehnice :

CANOTAJ ACADEMIC. Schif 
biiefi: 1. Dinamo (Paraschiv. 
4.54; 2. CCA (Bondar. Mcszaros) 
Metalul 4.57.5. Schif 4-f-J fete : 
Buc. (Urziccanu, Rigard. Georgescu. 
dos+Naidin) 3.43,5; 2. Lotul R.P.R. I (Jifcu,

2 vîsle 
Teodorul-) 
4.55,4; 3.

1. Metalul 
Kar-

Ghiuzelea, Lacatoș. Sălceanu 4-Borisov) 
3. Lotul R.P.R, II (Tamaș, Trinks, 
gioiu, Ciolacu) 8.52. Schif 24-7 b-: 1. 
(Vereț, JivaTGhiță) 5.14. Schif 8-ț-l 
1. SSE (Ionescu, Predocscu, Rusu, 
Popescu, Halbert, Chiriac. SimianTPăunes- 
cu) 4 min ; 2. Rapid 4.21; 3. Metalul 4.25« 
Schif simplu : î. Ferenczi (CCA), 5.47; l2. 
Neacșu (Met.) 6.20,5. Schif 8 + 1 băiet» ; 1. 
CCA 4.36; 2, Dinamo 4.38,3; 3. Progresul 
4.38,5.

CAIAC-CANOE. Caiac 1,1000 m.: 1. V.
Nicoară (CCA) 4,19 ; 2. M. Hușarenco (D) 
4.20. Caice 4,1000 m.: 1. CCA (Visevan,
Serghei, Ștefănescu, Antoniu).

Probe de juniori: caiac 1,500 
mușanu (Victoria); caiac 2,500 
toria (Istrate, Dudici); caiac 2 
Victoria (Vîrtejan, Raitman)

★

„Cupa Dinamo4', pentru 
în clasamentul combinat, 
sportivilor de la C.C-A. (620 puncte), 
pe locurile următoare clasîndu-sc Di
namo 504, Rapid 284, Metalul 277 
și Victoria 163. Cupele acordate se
parat pe ramuri nautic^ au fost cîș- 
tigate de Metalul (canotaj acade
mic) și Dinamo (caiac-canoe).

R. URZICEANU

3.45; 
Bulu- 
CCA 
fete : 

Ștefan,
în continuare pasionant...

ni :
Tn.:
fete.

1. Fru-
1. Vic-
500 m:

primul loc 
a revenit

Ne apropiem de sfîrșitul turului 
campionatului de rugbi. In fața noa
stră au mai rămas acum doar două 
etape și cîteva restante: C.F.R. Gri- 
vița Roșile—C.S.M.S. lași, C.F.R. Gri
vița Roșie—Știința Petroșani (partide 
amînate din cauza turneului pe care 
feroviarii l-au întreprins în Polonia) 
și Știința București—C.S.M.S- Iași. Și 
cu toate acestea lucrurile sînt cît se 
poate de complicate în acest an. A- 
ceastă stare 
faptului că 
campionatul primei 
tin echilibru 
tuat ca altădată.

Patru echipe s-au

de lucruri se datorează 
între

valoric

participantele la 
categorii există 

mult mai accen-

Patru echipe s-au detașat totuși de 
plutonul cel marc, situîndu-se în frun
te, unde-și dispută — între ele — cu 
ardoare supremația. Deocamdată si
tuația este destul de neclară. Desigur 
că o poziție favorabilă o are în pri

C. C. A. a învins Metalul după prelungiri

de doi adversari % se prețuiește sa 
Metalul, disputat sîmbătă pe terenul 

Foto: B. Ciob&nu

M. Ionescu (C.C.A.) deși este „încadrat" 
arunce la coș. Fază din meciul C.C.A. -— 

Floreasca

1

„Cupa Congresului4', competiție or
ganizată de clubul sportiv Progresul 
București și la care iau parte șapte 
dintre cele mai bune echipe ale țării, 
se apropie de sfîrșit. După reușita de
monstrație efectuată vineri după-a- 
miază în curtea școlii medii „Gh. Șin-

compania formației Petrolul 
lotul republican a mai jucat 
cu S.P.C. de care a dispus 

aceasta încheindu-și 
verificarea în vederea

CABANE Șl TABERE PENTRU VINATORII
Șl PESCARI) SPORTIVI

sprijinire ă 
sportivi, care

In cadrul acțiunii de 
înătorilor și pescarilor 
orașe să-și petreacă concediile de o- 
ihnă în locuri pitorești și bogate în 
înat de baltă și pește, Asociația Ge- 
erală a Vînătorilor și Pescarilor 
portivi a construit cabane și a în- 
ințat tabere de vară în delta și lun- 
i inundabilă a Dunării și pe litoral, 
stfel. cu începere de la 15 iunie 
■acționează următoarele tabere 
ară și cabane:
In Delta Dunării: 
ate din cîte două 
icitate de 9 locuri 
na djn tabere se află situată 
una Crișan — pe canalul 

iar cealaltă Ia punctul 
pe brațul Sf. Gneorghe.

In lunca Dunării: o cabană 
curi) așezată pe gîrla Lățimile — 

aproximativ 6 km de Galați — și 
cabane cu 50 de locuri pe privalul 
itlanul din insula Borcea — la cca. 
km- de gara Dunărea.
Pe • " ’
curi 
liol și Tăbăcărie (Mamaia).
In ' '
it găzduiți membrii A.G.V.P-S. din 
treaga țară în schimbul unei taxe 

, : 5 iei pe zi. Taberele și cabanele 
deplinesc toate condițiile pentru 
zare și pentru pregătirea hranei, 
e sînt dotate și cu bărci pentru 
acticarea pescuitului sportiv și a 
nătoarei.
Reținerea locurilor Ia tabere și ca
ne se poate face telefonic prin fi
lele A.G.V.P.S. — Tulcea (pentru 
■lta Dunării), Galați (pentru caba- 

Lățimi) și Constanța (pentru ta
ra de pe litoral), subfiliala Fetești 
abanele Bîtlanul).

de

for-
ca-

două tabere 
corturi cu o 
de fiecare cort.

în co- 
Sulina 
Uzlina

(cu 30

litoral: o tabără de vară cu 18 
în apropierea lacurilor Siut-

toate aceste cabane și tabere

mul rînd echipa campioană, C-F.R. 
Grivița Roșie (7 victorii din 7 par
tide disputate), care — este de pre
supus — va cîștiga și cele două res
tanțe. In ultimele două etape ceferi
știi întîlnesc pe Știința Cluj (la Bucu-

• 19 iunie) și pe Știința Bucu- 
iunie). Bine situată in

Ști-

reștj — I 
rești (26 iunie). Bine situată 
acest sfîrșit de tur este și 
ința Cluj (actualul lider al cla
samentului). Dar viitoarele 
niri ale clujenilor (ambele vor 
vea loc la București) apar cu mult 
mai dificile decît cele ale feroviarilor : 
cu O.F.R. Grivița Roșie (19 iunie) și cu 
Progresul (26 iunie). Oricum, perfor
manța echipei din Gluj este foarte 
meritorie și ea vorbește despre creș
terea clasei rugbiuluj nostru din pro-

înlîi- 
a-

Deplasarea membrilor A.G-V.P.S. în 
aceste locuri de plăcută odihnă este 
mult ușurată prin reducerea de 50% 
acordată de ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor vînătorilor 
și pescarilor sportivi, care călătoresc 
pc C.F.R. în grupuri de minimum 3 
persoane.

Fără îndoială că vînătorii și pesca
rii noștri vor ști să răspundă cum se 
cuvine posibilităților care le stau la 
dispoziție pentru recrearea și practica
rea sporturilor lor favorite.

cai" în 
Ploești, 
sîmbătă 
cu 104—55, cu 
pregătirea și 
Jocurilor Balcanice de la Sofia, pre
cum și participarea în „Cupa Congre
sului". După cum am mai anunțat, 
lotul republican a jucat în afară de 
concurs, astfel că victoriile obținute 
nu contează în clasamentul oficial, 
în care sînt trecute numai rezultatele 
echipelor Știința, C.C.A., Metalul, Pe
trolul Ploești, S.P.C., Progresul și 
Rapid, care își dispută trofeul.

Din etapa a V-a s-a disputat un 
singur meci : C.C-A.—Metalul ; al doi
lea este programat pentru mîine (Ra
pid—Progresul), iar al treilea nu s-a 
disputat din cauza ploii (Știința-Pe- 
trolul Ploești). întrecerea dintre 
C.C.A. și Metalul a subliniat încă 
odată că rezervele echipei noastre 
campioane se pregătesc cu multă con
știinciozitate și sînt dornice să-și ridi
ce valoare tehnică. Lipsită de aportul 
primilor cinci jucători (Folbert, Fo- 
dor, Nedef, Niculescu, Novacek fac 
parte din lotul R.P.R.), echipa C.C.A.

s-a prezentat în „Cupa Congresului" 
cu jucătorii de rezervă, care s-au 
comportat foarte bine. Ei nu au sufe
rit decît o înfrîngere, în fața, echipei 
Știința (locul VI în campionatul repu
blican), din a cărei formație lipsește 
doar Nosievici (în lot). Sîmbătă, mili
tarii au învins în prelungiri formația 
Metalul. După consumarea celor 40 
de minute, scorul era 65—65. In pre
lungire scorul a evoluat astfel : 66— 
65 pentru C.C.A., 66— 66, 66—67, 68— 
67, 69—67, 70—67, 71—67. Rezultatul 
final: 71—69 (31—38; 65—65) pen
tru C.C.A.

Dintre celelalte participante, subli
niem comportarea frumoasă a echipe
lor : Știința, neînvinsă în patru me
ciuri, Metalul, care prezintă o serie 
de valoroși jucători tineri (Duțescu, 
Dimancea, Săndulescu, Comăniță) și 
Petrolul Ploești, revelația competiției. 
Nesatisfăcător este modul 
prezentat echipele S-P.C., 
și în special Rapid.

Clasamentul
1. știința *> C C A
X Metalul
4. Petrolul Ploești
3. S.P.C.
6. Progresul
7. Rapid

se prezintă
4 4 0
4 3 0
4 2 0
4 2 0
4 10
3 10
3 0 0

cum s-au 
Progresul

astfel:
0 264-230
1 255-236
2 262-252
2 216-226
3 235-252
2 182-109
3 196-215

12 
10
8 
8
6
5 
3

Următorul joc se va disputa mîine 
de la ora 18 pe terenul Progresul, 
între echipele Rapid și Progresul 
(etapa a V-a).

Alpiniada Pietrii Craiului
Piatra Craiului, unul dintre 

pitorești masivi ai patriei, va 
de întîlnire și întrecere al celor mai 
buni alpiniști din țara noastra. Aceș
tia își vor disputa în tot cursul 
zilei de duminică primele locuri în 
alpiniada Pietrii Craiului, concurs care 
inaugurează sezonul alpin de vară, 
F.R.S.B.A., organizatoarea acestor în
semnate întreceri, a stabilit ca 
la concurs să ia parte nu nu
mai maeștrii sportului și sportivii 
de categoria I, ci orice alpinist dornic 
să obțină clasificarea, de a se întrece 
alături de fruntașii acestui sport al 
celor curajoși. De fapt, alpiniada Pie
trii Craiului va constitui un bun pri-

cei mai 
fi locul

vincie- Ceilalți fruntași ai clasamen
tului maj au de jucat următoarele 
partide : C.C.A. cu Știința Petroșani 
Ja București (19 iunie) și cu Dinamo 
(26 iunie) ; iar Dinamo cu C.S.M.S. 
(la București, 19 iunie) și cu C.C.A. 
(26 iunie). Iată deci că acest final 
al turului campionatului se anunță 
pasionant.

In ceea ce privește partea inferioară 
a clasamentului, subliniem victoria 
obținută de studenții timișoreni, care 
au întrecut Constructorul din Bucu
rești (6—3) și neșansa ploeștenilor 
care au pierdut la limită (0—3 cu 
Metalul). Situația 
este acum destul 
altfel, cum arată

ambelor echipe 
de precară. Iată, de 
clasamentul :

1. știința Cluj
2. C.C.A.
3. C.F.R. Grivița
4. Dinamo
5. Stiinfa București
G. Progresul București
7. Metalul București
8. Constructorul Buc.
9. C.S.M.S. Iași

10. Știința Timișoara
11. Știința Petroșani
12. Petrolul Ploești

Roșie

21
21
17

99 
a
7
9

5
6
6
3
7

7 13 3
9 0 18

75: 
102: 
119: 
111: 45
50: 53
54: 50
29: 35 
23:108
25: 34
43: 83
21: 50
26:157

25
24
21
21
17
15
14
14
13
13
12
10

Petroșani—DinamoJocul Știința
București nu figurează în clasament 
deoarece nu a fost încă omologat.

La sîisrșîîail săptămîsaii

cu ■x

URBANSKI

disiins 
NALE

%
* 
% 
%
*
1

ÎNALT 
și cu

socialiste' 
Sahi-a"

ANTONINA MAXI- 
”'"1 URBANSKI »

„PREMIUL PENTRU 
CALITĂȚI ARTISTICE** 

Festivalul Internațional al

lej de schimb de experiență pentru, 
toți pa-rticipanții. Conctirenții din Hu
nedoara, Sinaia, Cisnădie sau Bucu
rești vor putea să se ajute reciproc 
prin împărtășirea cunoștințelor acu
mulate la întrecerile trecute.

Alpiniada Pietrii Craiului constă în 
parcurgerea celor mai dificile trasee 
ale masivului, acordindu-se pentru 
fiecare grad de dificultate cîte două 
puncte. Se prevede participarea a peste 
150 de alpinișfi fruntași și începători 
de la Casa Ofițerilor Orașul Stalin, 
Metalul București, Carpați Ploești, Di
namo Orașul Stalin, Metafosport Bucu
rești, Celuloza Zărnești, Flamura roșie 
Cisnădie, Corvimtî Hunedoara, Tracto
rul Orașul Stalin s.a.in d

Vineri 17 iunie PREMIERA 
la cinematografele Republica 

si I. Frimu

*49 stud/oulw 
MOSF/LM "

UMANISM
„PREMIUL TINEREȚII**  

lîlmului de la Cannes — 1960 
cu

VOLODEA IVAȘEV, JANNA PROHORBNKO,
MOVA, NIKOLAI KRUICIUKOV; EVGHENI
Scenariul: V. EJOV, G. CIUHRA1 
Regia: G. CIUHRAI 
Imaginea: V. NIKOLAEV, E. SAVELIEVA 
Muzica : M. Z1V. 
COMPLETARE: Filmul „Cetăți ale industriei 
O producție a Studioului Cinematografic „Atex.
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Mîine, la Sofia I 
1MCEPE A V-a EDIȚIE A JOCURILOR 

BALCANICE DE BASCHET
Mîrne încep la Sofia întrecerile ce- pe terenul situat în apropierea stadio- 

fei de a V-a ediții a Jocurilor Bal-‘ nului Levski. Cele șase echipe partici- 
canice de baschet, la tiare și-au anun- pante îșivor disputa un turneu, ur- 
țat participarea reprezentativele R. P. niînd ca echipa care va totaliza cel 
Albania, R. P. F- Iugoslavia, R. P. “ ——-- - *
Română, Turcia și R.P. Bulgaria. In 
plus, la turneu va lua parte și echipa’

mai mare punctaj să cucerească titlul 
de campioană balcanică.

r__ v _ Reprezentativa țării noastre se pre-
de tineret a țării gazdă, ale cărei re-- gătește de mai multă vreme sub su- 
zultate nu vor conta însă îil clasă- pravegherea antrenorilor C. Herold și 
mentuf oficial. ' ' G. Dinescu- In cursul antrenamentelor

Prima ediție a Jocurilor Balcanice- s-a putut observa că față de compe- 
de baschet s-a desfășurat în anul tițiile anterioare, vom prezenta un lot 
1946 în țara noastră și a fost cîști
gată de echipa Bulgariei. A Il-a ediție 
(în 1947 la Tirana) a revenit echipei 
Ungariei, a IlI-a ediție (în 1948 la 
Sofia) a fost cucerită țot de echipa 
Ungariei, iar a IV-a ediție, (găzduită 
anul trecut de Capitala țării noastre) 
a revenit reprezentativei Bulgariei, 
departajată de coșaveraj de echipele
Iugoslaviei și Romîniei, '

Jocurile Balcanice de ba'șchet, care 
încep mîine la Sofia, se vor desfășura

superior ca medie a înălțimii și ca 
omogenitate. .Cei mai în formă jucă
tori (Fodor, Nedef, Novacek, Albu, 
Nosievici, Folbert, Niculescu, Cr. Po
pescu) alcătuiesc formații de valoare 
al cărui punct „forte" îl constituie 

îeficacitatea în atac. Ceilalți compo- 
■nenți ai lotului (Deniian, Toth. Kiss 
i și Qiurgju) constituie rezerve de nă- 
■dejde. care pot suplini titularii în caz 
de tlescaiifl:r..e. Reprezentativa țării 

(noastre p'*  a -.i azi, cu avionul, la So
fia.

A treia ediție a Campionatului mon
dial feminin de handbal continuă astăzi 
prin disputarea a două partide, cîte 
una din fiecare serie. In seria (A) 
în care joacă și echipa noastră, se în- 
tîlnesc celelalte două formații partici
pante : Austria și Danemarca. în oare 
o victorie a handbalistelor austriece — 
foarte posibilă... — ar netezi drumul 
spre semifinale reprezentativei noastre, 
oare urmează să joaee joi la Assen 
cu Danemarca.

Primele partide disputate în cadrul 
Campionatului mondial au confirmat 
întrutotul pronosticurile făcute anterior 
de specialiști și anume că întrecerile 
sînt dominate de două formații : R. P.

Romînă (deținătoarea titlului) și Ger
mania (echipa unită). Cu toate că n-a 
jucat la valoare» ei obișnuită, de altfel 
nici nu au foet folosite unele jucătoare 
de bază (Jianu, Pădureanu), echipa 
noastră a lăsat o bună impresie. Hand
balistele germane au făcut cu ocazia 
primului joc dovada calităților lor cu
noscute : multă forță, agresivitate în 
atac și apărare. Ele au fost mai precise 
în aruncările la poartă decît înaintașele 
noastre. S-a remarcat, în atac, în special 
aripa Schending — Wacher, iar în apă
rare jucătoarele Lammbe și Burmeister.

Astăzi jucătoarele noastre vor fi și 
de prezente la Eindhoven unde au loc 
cele două partide și unde vor face 
și' un ușor antrenament.

r. LUCERNA 13 (prin telefon). Sîm- reți, desfășurată duminică, a reunit 
bâtă dimineață a început în localitate la start 26 de 
cea de a 36-a ediție a concursului in- <’ ” ’ ’
ternațional oficial de călărie al Elve- s-a calificat 
tiei. la care iau parte călăreți din opt Plnciti și 
țări;; Anglia, Italia, R. F. Germană, 
S.U-A., Coreea de Sud, Franța, Romî- 
nta și Elveția cu dbuă echipe.

Călăreții romîni, care au venit la 
Lucerna de la Wiesbaden, unde au 
evoluat cu mult succes, s-au resimțit- 
de pe urma eforturilor depuse și nu 
au mai concurat la valoarea lor. Pri
ma proba a concursului a’ fost mult 
influențată de starea proastă a tere
nului, desfundat în urma unei ploi ce 
a durat timp de 48 ore și prezentînd 
mare nesiguranță la executarea sări
turilor. De altfel, din cei 63 cai în
scriși în această probă doar doi au 
reușit să termine parcursul fără nici 
o penalizare. Primul loc a fost cîști- 
gat de americanul Morris. Reprezen
tantul nostru Vasile Pinciu (pe ca
lai Bîrsan) a terminat proba cu 4 
puncte penalizare, ceea ce l-a clasat ! 
pe locul 10. Tot cu 4 puncte penali- ' 
zare a termifiat proba și*cel  de ăl ; 
doilea călăreț romîn,*  Gheorgtie Langa ,j 
(cu calul Rubin), dar — avîiîd un timp j 
mai slab — el s-a clasat pe locul 17.

Proba pe echipe de cîte doi cală*

! formații. Dintre cele 
două ’ echipe care ne-au reprezentat 

una, cea alcătuită din 
. i- Langa, (cu caii Bîrsan și 

Rubin). Ea s-a clasat pe locul 8. 
Proba a fost cîștigată de echipa re
prezentativă a Elveției, urmată în or
dine de R.F-G. II și Elveția II. Con
cursul continuă azi, mîine, joi, sîm- 
bătă și se va încheia duminică după- 
amiază.

Au mai rămas doar 4 zile pînă la 
prima întîlnire din cadrul finalei „Cu
pei Campionilor Europeni” la volei, 
partidă care va opune echipei noastre 
campioane. Rapid București, formația 
T.S.K.M. Ei au făcut mai multe an
trenamente și în aer liber, date fiind 
condițiile în care s ar putea să susțină 
primul meci, la Moscova. Duminică, în 
cadrul unui joc de verificare susținut 
în compania echipei bucureștene Di
namo, care se pregătește de asemenea 
pentru Dinamoviada de la Sopot (R. P. 
Polonă), feroviarii au evoluat la un 
nivel destul de apropiat de adevărata 
lor valoare, cîștigînd cu 3—1.

înainte de plecarea lor la Moscova 
(joi dimineață cu avionul), rapid ist ii 
vor mai susține mîine după-auliază un 
joc de verificare, de astă dat» public,

în compania echipei Victoria. întâlnirea 
va avea loc în „potcoava“ stadionului 
Giulești, începînd de la ora 17.

In ceea ce privește meciul de sîm- 
bătă. organizatorii — clubul T.S.K.M. 
Moscova — nu au stabilit încă dacă în- 
tîl nirea va avea loc în sală sau în aer 
liber.

Conducătorii întâlnirii vor fi Kethier 
(Cehoslovacia) — principal, iar secund 
un arbitru din R. P. Polonă,

Concursul de canola j 
de la Budapesta

Sîmbătă și duminică a avut lac la 
Budapesta un concurs internatk>na*l  
de canotaj academic, la care au par
ticipat sportivi din Austria. R. P. 
Ungară și R- P. Romînă- In prima 
zi, concurenții s-au întrecut pe im 
timp nefavorabil (vînt foarte puter
nic, ploaie). Sportivii noștri — care 
au concurat la trei probe — au avut o 
comportare slabă, ei clasîndu-se la 
mari diferențe față de învingători-i 
Astfel, la schif 2 rame, echipa R.P.R- 
(Pongraț, Radu) s-a situat pe locul 
III cu timpul de 7.29,8, fiind între
cută de două echipe maghiare: Kias, 
Zarlos (7.11,2) și Hitnik, Sa t ort 
(7.21,0). Pe locul IV, Austria cu 
7.31,6.

La schif 4 fără cîrmaci, echipa 
romînă formată din Bartic, Larion, 
Voican și Petchi a obținut timpul de 
6.48,0 față de echipa maghiară, în
vingătoare cu 6.29,0.

Duminică, sportivii noștri au concu-’ 
rat la schi! 4+1. Clasamentul pro
bei : 1- Vbros Meteor 6.16,1; 2- F.T.C. 
6.18,1; 3- R. P. Romînă 6.38,7. Timpii! 
buni se explică prin faptul că a lost 
un vînt puternic, ajutător.

Considerăm că această comportare 
slabă a canotorilor noștri în prima 
lor confruntare internațională din a- 
cest cm trebuie să fie serios analizată 
de federația de specialitate și de co
legiul de antrenori, mai ales că e 
vorba și de vîslași care fac parte 
din lotul olimpic.

Joe Louis este noul consilier tehnic 
al lui Floyd Patterson

absolut hotărît ca [a 20 iunie 
primul campion mondial de 
categoria grea care-și recîș-

LOTURILE ECHIPELOR DINAMOVISTE
CARE PARTICIPĂ LA ÎNTRECERILE

DE LA SOPOT

Fotbal pe glob
RAPID A CfȘTIGAT 

CAMPIONATUL AUSTRIEI

După cum sc știe, între 19 și 26 iunie, 
var avea loc în orașul -Sopot din R. P. 
Polonă întrecerile de volei ale.Dinamo- 
viadei. ia oare participă și jucătorii și 
jucătoarele clubului» Dinamo Bucu
rești, Iată loturile celor două formații, 
care vor face deplasarea : băieți — 
S. Mihăileecu; M. Cristea, E. Derzsei,I s.

1 P. Păunoiu, Gh. Ereinia, Radu Emil,

Cea de a 48-a ediție a campionatului 
de fotbal al Austriei a revenit echipei 
Rapid Viena, care ciștigă astfel pentru 
a 23-a oară titlul de campioană a țării.

„CUPA CAMPIONILOR 
AMERICI1 DE SUD“

La Montevideo s-a desfășurat primul 
meci contlnd pentru finala competiției. 
Penarul, campioana Uruguayului, a 
dispus cu 1-0 de Olimpia Assuncion 
(Paraguay). Cele două echipe urmează 
să se mai întâlnească într-un joc retur, 
după care va avea . loc meciul dintre 
campioana Americii de Sud și Real 
Madrid, câștigătoarea „Cupei campio
nilor europeni*.

© Intîlniri internaționale : La Gan- 
toise—F.C. Santos (Brazilia) 2-5 ; Vienna- 
Fiamengo 1-3.

A-N. Popescu, Cr. Constantinescu, S. 
poetol (C. Vieru —■ antrenor); fete 
— Tinela Pleșo-ianu, Florina Teodo- 
rescu. Doina Ivănescii, Ileana Corbeanu, 
Elisabeta Preda, Viorica Hermann, E- 
lena Sterian, Domnioa Coslîc, An-a Mo
canii, Daniela Iancu, Lia Vanea, Maria 
Budiștea-nu și Rodica Șiclovan (Gh. 
Constantinescu — antrenor).

La box: Moscova—Londra 7-3
MUoLOVA 13 (Agerpres).
La 12 iunie s-a desfășurat în capitala 

U.RSS. întâlnirea internațională de 
box dintre echipele selecționate ale 
orașelor Moscova și Londra. Pugiliștii 
sovietici au repurtat victoria cu scorul 
de 7—3. Premiul pentru cea mai com
pletă tehnică demonstrată în cursul în-

„Sînt 
să fiu 
box la „ „
tigă titlul pierdut — a declarat 
recent Floyd Patterson, într-un inter
viu acordat presei la Newton (Con
necticut, S.U.A.), localitatea unde și-a 
instalat tabăra de antrenament în ve
derea meciului revanșă cu Ingemar 
Johansson Ex-campionul a declarat 
că în determinarea sa el este călău
zit de un exemplu concret, anume de 
„idolul" său de totdeauna Joe Louis. 
„Așa cum Joe a putut să-l facă k.o. 
în al doilea meci pe Schmeliing (n.r. 
în primul titlul nu fusese în joc), voi 
putea și eu să-l înving pe suedez.-. 
Sînt cu un an mai tînăr decît Joe 
Louis din acel neuitat meci" — com
pletează Patterșon. Boxerul de culoare 
afirmă cu tărie că el nu se teme de 
„superstiția" existentă în lumea boxu
lui transoceanic, prin care se pretinde 
că recucerirea titlului este imposibilă 
Celebrul dicton „They never come 
back..." (n.r. Ei nu se reîntorc 
odată) s-ar vedea astfel pentru 
ma oară infirmat la 20 iunie, 
meciului Johansson—Patterson,

Ground din

nici-
pri-

Echipa
a R. P. 

pleacă la
Astăzi pleacă la

de polo 
Romine
Budapesta
Budapesta repre

zentativa de polo pe apa a R.P. Ro- 
mînej care va participa vineri și sîm- 
băță; ,1a turneul de calificare pentru 
J.O., alături de selecționatele Austri
ei și R.P. Polone. Fac deplasarea ur
mătorii jucători; M. Ștefănescu, Mu- 
reșanu (portari), Bădiță, Zahan, Bla- 
jec, Szabo, Grințescu, Kroner, Simon, 
Firoiu ș.i Citlineac.

Raliul automobilistic
„Pentru pace și prietenie’

PR AGA 11 (Agerpres).
Primat raliu automobilistic interna

țional „Perrtru pace și prietenie" a 
luat sfîrșit la Praga după ce pârtiei- 
panții au parcurs peste 5000 km pe 
șoselele din U.R.S.S., R. P. Polonă. 
R.D. Germană și R. Cehoslovacă. Pe 
echipe competiția a fost cîștigată de 
reprezentativa U.R.S.S. cu 75 puncte.

urmată de R. Cehoslovacă 89 puncte, 
R.D. Gertnai-i! 92 puncte, R.P. Polonă 
172 puncte, R.P. Ungară 196 puncte. 
In clasamentul individual primul loc 
a fost ocupat de echipajul cehoslovac 
Bobek-Mansfeld pe o mașină „Sko- 
da“. In competiția echipelor de club 
a învins echipa asociației sportive 
„Trud“ din Moscova.

tîlnârii a fost atribuit lui Baranikov 
(Moscova) categoria ușoară și Land- 
green (Londra) oategoria seiniușo-ară.

In orice coz, la categoria... fisc

mpicrirc^,

gramat pe arena Polo 
New York.

Dar dacă Patterson a 
lunge din mintea sa teama de... su
perstiții, plnă de curînd el nu reușea 
să scape de un alt complex psihic. 
Anume, nimeni nu-l putea determina 
să urmărească filmul meciului său 
pierdut la Johansson. Importanța a- 
cestul punct din programul de antre
nament al fostului campion nu poate 
scăpa nimănui. Dar Floyd are orc—■ .■ 
de a se vedea pe ecran ,,masa 
de suedez și pînă acum clteva zile el 
oersista în încăpățînarea lui. Tot Joe 
Louis l-a scăpat și din acest impas! 
Intr-o scrisoare publică, marele bx- 
campion a anunțat că va fi consilierul 
tehnic ăl lui Patterson și că îi acordă 
tot sprijinul moral de care are ne
voie. Și la numai cîteva zile după 
sosirea lui Joe Louis la Newton, doi 
spectatori stăteau cuminți într-o ca- 
lierp. poseură, urmărind pe ecran pe
ripețiile unui meci dramatic. Erau Joi 
Louis și Floyd Patterson, deveniți pro
fesor și. elev..

Ce face în acest timp campionii 
mondial ? Ingemar Johansson are ne
cazuri cu.-, sparing-partenerii săi 
Unul — Bill Johnson — și-a pâră 
sit postul, declarînd că este sătul di 
„dreptele" campionului. Altul, ma 
dîrz — Cortez Stewart — și-a permi. 
să trimită o lovitură în plin în fi 
gura adversarului său, ceea ce a fă 
cut necesară întreruperea ședinței res 
pective și chiar a întregului program 
pe cîteva zile. „N-am văzut lovituri 
din cauza blitzului unui fotorepor 
teri..." — a explicat Johansson, car 
„untinuă să fie foarte încrezător pen 
tru apropiata luptă.

reușit să a-

Ultimele știri
® In al doilea meci. Ia Belgrad, rc 

prezentativa de polo a R. D. Get 
mane a întrecut cu 4—3 echipa Iu 
goslaviei.

® In semifinalele „Cupei Davis 
(zona europeană) se întâlnesc Franțr 
Suedia și Anglia-Italia. A doua întî 
nire este programată între 14 și 1 
iulie la Wimbledon.
• I utilrtirea feminină de tenis A< 

glia-S.U.A. dotată cu „Cupa Whi 
mau" a revenit jucătoarelor engllei 
cu 4—3.

• In tu metil de șah de la Bala/toi 
fared, șahisitul romîn Drimcr a m 
făcut două remize, cu Sofrcvaki (Ii 
gosilavia) și Kluger (R.P.U.). In cJ 
sament conduce Bilek cu 4 (2) p.» u 
mat de Hon.fi 3.y2 (1) p.
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