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VOM ÎNFĂPTUI cu entuziasm hotaririle congresului
In scopul folosirii tehnicii înaintate

Reprezentativa de lupte clasice â R.P. Romii® 
a întrecut cn 5-3 selecționata R. P. Ungare

lanoș Modoș (R. P. Ungară) încearcă o acțiune care va fi cont-rată de cotor* 
D. Pîrvulescu. Sportivul maghiar va fi apoi învins prin tuș

îmbunătățirea continuă a calității produselor esrte unul din obiectivele princi
pale ale brigăzii complexe de inovato ri de Ia uzinele „Timpuri Noi”. Iată 
în fotografie pe model ierul Dumitru Radulescu, strungarul Lucian Seboiu, fre
zorul Mircea Smedoiu și maistrul Cornel Grigoriu, membri ai asociației spor
tive „Timpuri Noi” discutînd propune rile făcute de brigadă, în legătură cu 

îmbunătățirea chiul ase 1 pentru compresorul de troleibuz

Discutam zilele trecute cu popicarul 
Mircea Smedoiu, frezor la uzinele me
talurgice „Timpuri Noi” despre am
ploarea luată de mișcarea de inovații 
în ultimul timp la această întreprin
dere. Ne vorbea acest tînăr sportiv de 
entuziasmul cu care muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii din această mare 
uzină din Capitală se preocupă de in
troducerea și îmbunătățirea mecanizării 

automatizării în procesul de produc- 
, Comunistul Mircea Smedoiu vor
bea rar, însuflețit, cu competența celui 
care răspunde de o brigadă complexă 
de inovatori. Explicațiile pe care ni 
le dădea în legătură cu diferitele pro
puneri de inovații făcute de brigada 
sa in cinstea celui de al lll-lea Congres 
al partidului, erau însoțite de mici

Cu forțe
Lucrările celui de al lll-lea Congres 

al partidului au trezit un interes u- 
riaș și în rîndurile muncitorilor, ingi
nerilor și, tehnicienilor din cadrul u- 
zinei „Metrom“-Oraș:tl Stalin. In ori
ce sector sau secție vei merge, 
poți vedea cu cită însuflețire se mun
cește pentru ca indicii de plan să fie 
realizați mai devreme decît timpul 
prevăzut, pentru ca uzina să-și aducă 
și ea o contribuție importantă la în
făptuirea mărețului program de înflo
rire a patriei stabilit de Congresul 
al lll-lea al partidului.

Printre muncitorii fruntași se nu
mără și comunistul Ioan Crișan. Tî
năr absolvent ai școlii de maiștri, 
Ion Crișan a realizat în cinstea Con
gresului trei importante inovații me
nite să mărească productivitatea mun
cii. In același timp. Ion Crișan este 
și un talentat jucător de fotbal. O im
presie deosebită mi-a făcut-o și comu
nistul Dumitru Mihuț, strungar în

SELECȚIONATA DE FOTBAL A U.R.S.S. A SOSIT LA PARIS.

Echipa selecționată de fotbal a 
U.R.S.S., care va participa la tur
neul final al „Cupei Europei" inter- 
țărf, a sosit la Paris, urmînd să-și 
continue drumul spre Marsilia, unde, 
ia 6 iulie, va întîlni reprezentativa 
R. Cehoslovace în cadrul semifinaie- 
lprB competiției. Intr-o declarație-făcu-. 

scheme ajutătoare executate c« un cap 
al șublerului, pe bancul frezei, în pili
tura fina a piesei de oțel ce se prelucra 
în mașină.

In aceeași halit a secției prelucrătoare 
de la uzinele „Timpuri Noi", l-am cu
noscut și pe strungarul Mircea Ungu- 
reanu. Ne-a condus la locul lui de 
muncă, Dumitru Radulescu, căpitanul 
echipei de fotbal a întreprinderii, că
ruia îi făcusem înainte o scurtă vizită 
la atelierul modelărie metal. Colegi de 
echipă, Mircea Ungurcanu și Dumitru 
Rădulescu se numără printre cei mai 
harnici muncitori din uzină. In între
cerea socialistă desfășurată în cinstea 
Congresului partidului, cei doi tineri 
au obținut succese frumoase în pro
ducție. Căutînd noi metode de econo-

s p or He!
sectorul M. Dumitru Mihuț, de aseme
nea fotbalist este prețuit în întregul 
sector pentru sîrguința cu care mun
cește. In cinstea Congresului, el a 
realizat economii în valoare de 3.600 
lei. Fruntași în campania de economii 
și în întrecerea pentru a da produse 
de cît mai bună calitate sînt, de 
asemenea, Nicolae Voiau, instalator, 
Nicolae Rusnac, tehnician, Mioolae 
Bălăianu, dispecer, ion Rularea și 
Dieter Ornung, controlori tehnici de 
calitate, Ștefan Soare, maistru și Va- 
sile Tănase, pregătitor la turnătoria 
de aluminiu — toți fotbaliști în echipa 
uzinei.

Iată numai cîteva exemple de mun
citori și tehnicieni — în același timp 
sportivi de nădejde din această uzină 
— care lucrează cu tot elanul pentru 
a traduce în viață mărețele prevederi 
ale Directivelor celui de al lll-lea 
Congres al P.M.R.

EUGEN BOGDAN — coresp.

tă ziariștilor sportivi francezi, an’re- 
norul echipei U.R.S.S., Kacialin, a 
declarat că echipa cehoslovacă este 
una dintre cele mai puternice din 
Europa, o formație bine sudată și că 
meciul de la 6 iulie va fi foarte echi
librat.

c* fA^erpres), _ 

mtsire a metalului ■—• una din sarcinile 
importante trasate de cel de al lll-lea 
Congres al partidului — Mircea Vngu- 
reanu a realizat un cuțit special cu 
ajutorul căruia se pot executa (din 
aceeași cantitate de metal ca în trecut) 
cu 70% mai multe piese. Astfel de ra
ționalizări a făcut și colectivul de mun
citori de la atelierul modelărie metal. 
Despre ele ne-a vorbit tînărul Dumitru 
Rădulescu. „Pînă mai zilele trecute — 
ne spunea el. — formarea la secția tur
nătorie se făcea manual. Din raportul 
C.C. al P.M.R. prezentat de tovarășul 
Ghoorghe Gheorghiu-Dej la cel de al 
lll-lea Congres al partidului . reiese 
limpede — ca o necesitate — sarcina 
mecanizării și automatizării complexe 
în producție. Nu puteam sta cu mîinile 
în sîn. Noi executam doar modelele 
pentru turnătoriei... Ne-am adunat a- 
tunci împreună eu șeful de atelier, 
ne-am frămîntat mult, ne-am sfătuit și... 
astăzi secția turnătorie execută mecanic 
formarea cilindrului de la motocompre- 
soare precum și pistonul amortizor pen
tru cilindru de frînă auto'".

Acestea sînt numai cîteva din reali
zările obținute de harnicul colectiv de 
la uzinele „Timpuri Noi". O mică 
parte din succesele dobîndite în între
cerea socialista în cinstea celui de al 
lll-lea Congres al partidului. Avintul 
creator al muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor din această uzină și din 
întreaga țară în traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de partid este o mani
festare vie a convingerii oamenilor 
muncii că politica partidului este ex
presia propriilor lor interese, o dovadă 
a încrederii lor nestrămutate în partid.

V. TOFAN

Sosire din „Cursa ScinleiT* pe stadionul ,23 Augjust"

AZI, LA S B M A I A

Tncepe turneul zonal feminin de șah
In ultimele două zi'le, ni s-au cerut 

mereu amănunte despre turneul 
zonal feminin de șah. Interesul ama
torilor noștri de șah — și al amatoa
relor, în special — pentru acest tur
neu, este lesne de înțeles. Pentru 
prima oară, țara noastră este gazda 
unei competiții contînd pentru cam
pionatul mondial.

Toate cele 14 șahiste înscrise pe 
'ista participantelor s-au prezentat 
la „start". In ultimele 48 de ore tre
nul și avionul au adus la București 
jucătoarele din R. P. Ungara, R. P. 
Polonă, R. D. Germană, R. Ceho
slovacă, Finlanda, Austria și Dane
marca. După o scurtă ședere în Ca
pitală, invitatele noastre își continuă 
călătoria spre Sinaia, unde azi după 
amiază se dispută prima rundă a 
turneului.

Am stat de vorbă cu cîteva dintre 
viitoarele adversare. Părerea generală 
este că turneul y* prilejui jț __ lup.-

Joi seara pe velodromul Dinamo 
din Capitala, cei peste 3000 de spec
tatori au aplaudat cu căldură victo
ria cu 5-3 a reprezentativei noastre 
de lupte clasice asupra redutabilei 
formații maghiare.

Puțini erau cei care scontau o vic
torie a echipei noastre și aceasta da
torită comportării ei din ultima vre
me și, mai ales, faptului că în rîndul 
luptătorilor maghiari evoluau sportivi 
valoroși (campionul olimpic Imre 
Hodoș, dublul campion mondial Imre 
Polyak, talentatul greu Istvan Koz- 
ma etc.). Cu toate acestea, reprezen
tanții noștri au dat dovadă de un 
plus de voință și au întrecut adver
sari bine pregătiți tehnic și fizic, de 
o dîrzenie rar întâlnită, care și-au ba
zat acțiunile pe viteză. Remarcăm în 
mod deosebit pe D. Pîrvulescu, V. 
Bularca și I. Țăranu pentru comba
tivitatea de care au dat dovadă. Nu 
la același nivel s-au prezentat însă 
I. Cernea. Gh. Dumitru și mai ales 
Gh. Popovici, luptător în care ne pu
nem mari speranțe Ia Jocurile Olim-

A XIII-a ediție a „Cursei ScînteiU
între 14 și 17 iulie se va desfă

șura cea de a XIIl-a ediție a com
petiției cicliste de fond „Cursa Scân
teii". Tradiționala întrecere organizată 
anual de ziarul „Scânteia" stîrnește 
la fiecare ediție a sa un viu interes

tă foarte deschisă și echilibrată. 
Iată de ce nu se dau prono
sticuri... Totuși, am auzit repetate de 
mai multe ori numele Evei Karakas, 
Edith Keller, Margareta Teodorescu 
— care par să întrunească cele mai 
multe... sufragii. Evident, faptul că pri
mele trei locuri asigură calificarea în 
viitoarea etapă a campionatului lumii 
dă speranțe tuturor celor 14! Iar sur
prizele, firește, nu vor lipsi de-a lun
gul rundelor, răsfirate pe filele de ca
lendar de la 2 la 16 iulie.

Unanimitatea domnește în rîndu- 
rily oaspeților și în primeile aprecieri 
asupra organizării competiției, de 
care toată lumea este mulțumită... O 
impresie excelentă a produs Bucu- 
reștiul îmbrăcat în hainele sărbăto
rești ale noilor construcții. Iată, de 
pildă, ce ne spunea maestrul polonez 
A. Pytlakowski, care însoțește pe cete 
două jucătoare din R. P. Polonă: „Nit 
oreau să oă fac neapărat complimente 
Aaț, i'A SA sP.un S.A PR.rn& MM fHKL- 1

(Foto : Gh. Dumitru) y 
pice- De [a oaspeți ne-au plăcut Imr« 
Hodoș. Imre Polyak, Piti Peter șl 
Istvan Kozma.

Iată cum au decurs întîlnirile:
Categoria 52 kg. Din primul minute 

cel care atacă este luptătorul mai 
ghiar Ianos Modoș. El „intră" cura-I 
jos, executînd salturi cu un braț; 
care rărnîn însă fără finalitate, de* 
oarece D. Pîrvulescu, foarte atent, 
contraatacă eficace La una din a-5 
ceste replici, sportivul romin își duca 
adversarul într-o poziție dificilă, o- 
bligîndu-| să facă pod, iar în mim 
3 sîntem martori la prima noastri 
victorie prin tuș.

La categoria 57 kg, I. Cernea 
a primit replica valorosului campion 
olimpic Imre Hodoș. După 2-3 minute 
de studiu, Hodoș îl fixează la parter 
pe I. Cernea acumulînd un punct- In 
reprizele de parter nici unul din el

V. GODESCU 
O. BENKO

(Continuare în pag. a 6-a)

în rîndul cicliștilor și al ruhitorifof 
sportului cu pedale. Așteptată cu ne
răbdare, caravana ciclistă va fi tn- 
tîmpinată pe traseu de zeci de mii de 
oameni ai muncii.

Traseul actualei ediții este urmă-' 
torul: etapa I (joi t4 iulie) — arcuit 
în Capitală; etapa a ll-a (vineri 15 
iulie): București — Pitești — Cîmpu- 
lung; etapa a IlI-a (simbătă 16 
iulie): Câmpulung — Bran — Orașul 
Stalin; etapa a IV-a (duminică' 17 
iulie): Orașul Stalin — Ptoești —• 
București. Lungimea traseului este de 
aproximativ 500 km.

La competiția de lung kilometraj 
organizată de ziarul „Scînteia" vor 
participa cei mai buni cicliști din țara 
noastră în frunte cu membrii lotului 
olimpic : Gabriel Moiceanu, Ion Cos na, 
Gh. Rădulescu, Aurel Șe'aru, Gh. Cal- 
cișcă eic. De asemenea vor fi invitați 
o serie de tineri alergători din Orașul 
Stalin, Ploești, Brăila ș.ă. care s-att 
remarcat cu prilejul ultimelor compe
tiții cicliste de fond. A XlH-a ediție 
a „Cursei Scînteii" va contribui — 
ca și edițiile precedente — la popu
larizarea sportului cu pedale în rin-» 
dul oamenilor muncii.

știnfă cu Bucureștiul m-a tnctntăfs 
Este un oraș minunat și frumusețea 
străzilor, a piefelor și a marilor, 
blocuri proaspăt construite m-a impre
st' mai profund".

Și iată acum răspunsul la ultimă 
întrebare care pasionează pe iubitorii 
de șah. Ordinea pe tabel a participan
telor — așa Cum a fost stabilită îrt 
ședința tehnică de aseară — aste 
urmâtoarea: 1. Elisabeta Poli-
hroniade (R.P.R.) ; 2. Henrieta Ko~ 
narkowska (R. P. Pol.) ; 3. Dana 
Prasilova (R. Ceh.); 4. Merete Haahrp 
(Dan.); 5- Margareta Teodorescu.
(R.P.R.); 6. Liisa Vuorenpăă (Fînl.)y 
7. Ingeborg Kattinger (Austria); 8J 
Alexandra Nicolau (R.P.R.); 9. Evai 
Karakas-Kertesz (R-P.U.); 10. Edith: 
Keller-Hermann (R.D.G.); 11. Galinat 
Spakowska (R- P. PoL); 12. Kvetaî 
Eretova (R. Ceh.) ; 13. Iren Sillyeț 
(R.PU.) ; 14. Waltraud Schameitaț)

RWU YM ..



(O COMPETIȚIE DE MASE UTILĂ DAR CARE
S-A DESFĂȘURAT IN ANONIMAT

r 'Activitatea sportivă de mase în ra
ionul Tudor Vladimirescu din Capitală 
înregistrează frumoase succese. Aproa- 
-pe că nu trece o zi fără ca asociațiile 
sportive să nu organizeze numeroase 
competiții pe asociație, în cadrul 
Concursului cultural-sportiv al tinere
lului, concursuri pentru trecerea norme
lor G.M.A. etc.

Anul acesta, Consiliul raional 
U.C.F.S. Tudor Vlaidimirescu a luat 
inițiativa de a organiza o nouă com
petiție sportivă de mase sub denumi
rea: „Campionatul raional de alle- 
Itism" !

Competiția s-a bucurat chiar de la 
Început de atenția asociațiilor sportive 
clin raion, în cadrul turului fiind an
grenate în întreceri cîteva sute de 
sportivi. Foarte mulți tineri din raion 
au participat cu acest prilej pentru 
prima oară la un concurs atletic, dez- 
^oltîndu-li-se gustul pentru acest fru
mos sport. In plus, campionatul raio
nal de atletism constituia un mijloc 
favorabil de impulsionare a activității 
G.M.A., ale cărei probe coincideau cu 
cele ale complexului G.AA.A. Cu prile
jul desfășurării primei etape (campio
natul raional de atletism este orga
nizat sistem tur-retur) — 23 mai — 
s-au prezentat pe terenul P.T.T. peste 
160 de tineri, care s-au întrecut cu o 
ardoare specifică începătorilor. Probele 
concursului : săritura în lungime, arun
carea greutății, 100 m plat, au dus 
3a afirmarea unor tineri începători c.a 
■Dolofan Dăneț, Eugen AAitrofan (11 și 
respectiv 10,80 m la aruncarea greu
tății) — ambii de Ta asociația sportivă 
Orizontul, Gh. Florea, Ion Finichiu 
(Spartac), Radu Rozenfal (AAetalo- 

sport), Maria Ianculescu, Venera Ma
rinescu (Spartac), — ceea ce dovedește 
simpatia de care se bucură atletismul 
printre tinerii sportivi din raionul Tu
dor Vladimirescu.

Din păcate campionatul raional de 
atletism .nu s-a bucurat peste tot de 
atenția cuvenită. Dacă o parte dintre 
asociații ca Spartac, Orizontul, Vo
ința, Recolta M.A., Metalosport au în
țeles să sprijine desfășurare^, acestei 
importante competiții de mase, în 
schimb alte asociații, datorită nepă
sării, lipsei de interes față de c»m- 
pionat, au făcut ca întrecerile atletice 
să se desfășoare aproape în anonimat.

Stadionul din ^ăicănsști 
(reg. Galați), mindria 

localnicilor
1 De curind a fost inaugurat noul 
stadion din Măicănești (regiunea Ga
lați) care cuprinde în afară de tere
nul de fotbal, unul de volei și un te
ren de tenis de cîmp. Pentru specta
tori a fost construită o tribună cu 
•circa 1000 de locuri. La construirea 
«cestui frumos stadion și-au dat con
cursul harnicii colectiviști din comu
na Măicănești.

I. Gheorghiu, corespondent
’ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte din practicarea gimnasticii 
în producție în orașul Clu j

Au. trecut mai bine de doi ani de cînd muncitorii din întreprinderde 
clujene practică gimnastica în producție. începutul l-au făcut cei de la fabrica de 
tricotaje „Varga Katalin", cînd 150 de salariați au hotărît să înceapă prac
ticarea exercițiilor fizice. Exemplul lor a fost urmat ■— mai tîrziu — de 
alți muncitori de la întreprinderile „Flacăra", „Ianoș Herbak", „Drum 
nou", „Romînia Muncitoare" sau „Unirea".

; ENTUZIASM

T Firește că introducerea acestui nou 
gen de gimnastică prezenta un inte
res major pentru muncitori, dornici să 
se destindă, să capete forțe noi, pen
tru a da un randament cît mai bun 
în producție. Frumusețea exercițiilor, 
varietatea mișcărilor au atras chiar de 
la început lin număr însemnat de 
muncitori, îneît, nu după mult timp, ci 
au început să sirntă ca o necesitate 
practicarea gimnasticii în producție. 
Am vizitat zilele trecute fabrica de 
confecții „Flacăra", tocmai cînd 
muncitorii participau la programul de 
gimnastică. In atelierele lumi
noase și, curate, se revărsau acum 
prin megafoane acordurile melodioase 
din „Valurile Dunării". 600 de mun
citori făceau exerciții de gimnastică în 
ritmul valsului. Tineri și vîrstnici, băr- 
•bați și femei, exersau corect mișcările, 
plini de voie bună. Am cunoscut pe 
plinul dintre sutele de muncitori din 

SPORTUL POPULAR

De ce? Oare tinerii din asociațiile 
sportive Bumbacul (Uzinele „7 No
iembrie"), Timpuri Noi, I.O.R., Pie- 
lari, Progresul Muncii, nu îndrăgesc 
atletismul ? Este greu de presupus așa 
ceva ! Cu toate acestea, în cadrul aso
ciațiilor sus-amintite s-a manifestat 
o subapreciere aproape totală a între
cerilor din cadrul campionatului ra
ional de atletism.

In raionul Tudor Vladimirescu își 
desfășoară activitatea două cluburi 
sportive — Voința și Victoria, ale căror 
rezerve de cadre, lucru cunoscut, îl 
Constituie asociațiile sportive. Ar fi fost 
normal ca antrenorii și tehnicienii din 
cadrul acestor cluburi să manifeste in
teres față de campionatul raional de 
atletism, în cadrul căruia, așa cum 
spuneam mai sus. s-au stabilit o sea
mă de rezultate promițătoare. Dar atît 
antrenorii de la Voința cît și cei de la 
Victoria au absentat nejustificat de la 
concursuri, lipsindu-i pe tinerii atleți 
începători de îndrumările lor. In aceas
tă privință ovină serioasă o au și acti
viștii consiliului raional . U.C.F.S. care 
n-au insistat îndeajuns pentru ca în
trecerile de atletism din cadrul campi
onatului raional să se bucure de spri
jinul cadrelor calificate de la cele două 
cluburi sportive. Este de așteptat ca re
turul campionatului, care va începe la 
toamnă, să se bucure de toată atenția 
antrenorilor de la cluburile Voința și 
Victoria, care au posibilitatea să de
pisteze în asociațiile sportive din raion 
tineri talentați, dornici să se.afirme în 
concursurile de atletism. Este nevoie 
deci de mai rfitiită tragere de inimă 1

PUiU ANGHEL 
președintele consiliului 

raional U.C.F.S.
Tudor Vladimirescu

Voleîul este un sport din ce în ce mai mult îndrăgit de tineretul nostru. După 
orele de muncă, întrecerile pentru cucerirea titlului de campion pe asociație 

string pe terenurile cu zgură roșie zeci fi zeci de echipe de volei

(Foto : Gh. Dumitru)

această întreprindere și i-am cerut 
părerea despre programele de gimnas
tică la care participă. Se numește 
Pop Ștefan și este richtuitor în secto
rul 1.

— Stau aplecat mult timp — ne spu
nea el — și simțeam nevoia să lac 
unele mișcări pentru destinderea cor
pului. De altfel, chiar medicul nu-a 
recomandat aceasta și, după cum ve
deți, îl ascult. Mă simt mai'înviorat, 
mai tinăr. Ar fi foarte bine ca tot 
mai mulți muncitori să practice gim
nastica in producție.

Trebuie spus că consiliu! asociației 
sportive (președinte luliu llorovitz, 
secretar Alexandru Juncan) din a- 
ceastă fabrică acordă . o atenție deo
sebită alcătuirii unor programe cît 
mai atractive și . variate. Cu sprijinul 
antrenorului de gimnastică Dionisie 
Szabo,. instructorii din fabrică (Maria 
Crișan, Mana Bărăian, Florjca Je- 
can, Iosif Fekete) alcătuiesc — din 
două în două luni — programe noi, 
astfel că în permanență -muncitorii din 
cele două schimburi au posibilitate să
execute alte programe.

^.Uzinele „Ianoș Herbak". In marea- gimnasta Fodor .Țdrok Eva

O admirabili demonstrație 
a tinerei generații de sportivi!

Am asistat cu cîteva zile în urmă 
la o admirabilă demonstrație a tine
rei generații de sportivi din Capitală. 
Stadionul Tineretului s-a dovedit ne
încăpător pentru cei dornici să fie pre- 
zenți la festivitatea de închidere a 
anului sportiv școlar. Sute de părinți, 
mii de copii, zeci de profesori și an- 

'trenori. activiști din mișcarea noas
tră sportivă au rămas entuziasmați 
de atrăgătorul program prezentat pe 
covorul verde al stadionului.

Vigoare, grație, îndemînare, disci
plină, spirit colectiv, iată doar o parte 
din calitățile oglindite de evoluția de
monstranților — sute de elevi și eleve 
ai celor două școli sportive bucu- 
reștene. Temele interesante, instruc
tive, susținute de ‘„reprize" masive de 
gimnastică, costumele pline de pito
resc, melodiile populare executate cu 
vervă de fanfara elevilor școlilor mi
litare de muzică au smuls spectatori
lor ropote de aplauze.

... In acordurile cunoscutei Rapso
dii a Il-a a lui George Enescu, pe 
dreptunghiul verde din fața tribunei 
apar sute de tinere îmbrăcate în cinci 
culori diferite fluturînd eșarfe. Cîteva 
clipe și în fața noastră prind viață 
cele cinci cercuri olimpice alcătuite 
din trupurile lor. Exercițiul condus 
cu multă măiestrie de profesoara Ana 
Ilie este de-a dreptul impresionant.

O mică pauză. Putem urmări o 
ștafetă a celor mai mici pionieri. 
Lupta pentru victorie este însuflețită. 
Pe linia de sosire sînt cronometrați 
— aproape în același timp — un bă
iețel și o fetiță. Inedit final de probă!...

Apoi, unul dintre cele mai atractive 
puncte ale programului, 50 de eleve 
de la Școala medie mixtă nr. 4 „Aurel 

fabrică de încălțăminte munca este în 
toi. II căutăm pe doctorul Grigore 
Joja, fostul jucător de fotbal al Știin
ței, cunoscut acum în fabrică drept un 
mare animator al gimnasticii în pro
ducție.

— Vreți să discutăm despre fotbal?
— ne-a întîmpinat dr. Joja.

-— De data aceasta nu. Preferăm să 
vorbim despre gimnastica în produc
ție. Dorim să aflăm părerea unui me
dic despre utilitatea acestui gen de 
gimnastică.

— S-a dovedit și in fabrica noastră
— spunea dr. Joja — că prin practi
carea gimnasticii in producție munci
torii dau un randament sporit, reușind 
să mențină un ritm continuu de mun
că, mai ales in jumătatea a doua a 
timpului de lutru. In plus, prin 
efectul ei preventiv, gimnastica în 
producție împiedică apariția diferitelor 
deformații fizice.

Și la „Ianoș Herbak" ca și la „Fla
căra", gimnastica în producție se 
bucură de aprecieri unanime din par
tea muncitorilor. Peste 500 de mun
citori din secțiile . „lucru . manual", 
„croitorie fețe", „cusătorie" 1 și 2, 
în frunte cu maiștrii de ateliere par
ticipă cu însuflețire la programele de 
gimnastică. Este semnificativ faptul 
că în aceste secții se observă un ritm 
de muncă ridicat, că mulți muncitori 
se numără printre fruntașii uzinei.

(secția

Margaretele s-au strîns intr-un mănunchi luminos, surîzind soarelui 
și spectatorilor

Vlaicu" își fac apariția sub conduce
rea profesoarei Justina Lovinescu în 
ritmul unei polci. In mîini poartă 
imense margarete. După cîteva miș
cări atrăgătoare din care nu lipsesc 
elemente de dans popular (o idee 
deosebit de originală pe care o su
bliniem) cele 50 de... margarete for
mează o uriașă piramidă vie în care 
jocul luminoaselor flori este de-a drep
tul cuceritor.

Impresionantă prin amploarea și 
precizia mișcărilor, repriza finală la 
care-și dau concursul aproape 800 de 
elevi din toate școlile Capitalei. Im
presionantă și totodată sugestivă, 
pentru că rînd pe rîiid, ne sînt înfăți
șate cele mai reprezentative sporturi 
practicate de tineretul nostru studios. 
Se remarcă prin ingeniozitate, îndeo
sebi natația, fotbalul, scrima, gimnas
tica, schiul, canotajul. Faptul că cei 
prezenți recunosc imediat tema ex

Campionatul pe asociație, principala competiție 
a cooperatorilor do asociația Unirea-Sport
La capătul tramvaiului 5, spre Flo- 

reasca, vin în fiecare după-amiază cî
teva sute de tineri și tinere, se echi
pează în costume de sport și, pînă 
seara tîrziu, se întrec în diferite 
competiții sportive. Terenul „Voința" 
este locul de întîlnire al sutelor de 
sportivi din cadrul cooperativelor 
meșteșugărești ale Capitalei. Blăna-

croitorie fețe), Ileana Ruja (cusătorie), 
Szabo Alexandru și Vasile Henț 
(lucru manual), Engy Ion (croitorie 
fețe), sînt printre acei cărora practi
carea gimnasticii în producție le-a 
adus multe satisfacții.

SE POATE MAI MULT...

Fără îndoială că munca comisiei de 
coordonare a gimnasticii in producție, 
de care vorbeam mai sus, a dus la 
multe rezultate frumoase. Dar la Cluj 
există — după cum afirma chiar teh
nicianul consiliului orășenesc U.C.F.S., 
tov. Bekessy Ștefan, posibilități mult 
mai mari de extindere a gimnasticii în 
producție. După un început promiță
tor (ținem seama și de cadrele cali
ficate ce au fost cooptate în susnu- 
mita comisie), aceasta nu a mai mers 
pe același drum, ascendent, de ' pînă 
atunci. în munca comisiei făcîndu-se 
simțite unele „goluri". La „Carbo- 
chim", de pildă, tocmai cînd munci
torii începuseră să îndrăgească acest 
gen de gimnastică, conducerea fabri
cii nu sprijină practicarea gimnasticii 
în producție, invoci/td unele motive 
neîntemeiate. La fabrica de țigarete și 
la întreprinderea „Triumf" s-a mani
festat — din partea conducerilor res
pective — aceeași subapreciere a gim
nasticii In producție. De asemenea, în 
multe întreprinderi clujene, muncitorii 
sînt lipsiți de posibilitatea de a practica 
gimnastica în producție. Comisia în
sărcinată să coordoneze munca cu 
gimnastica în producție la Cluj tre
buie să fie mult mai activă.

KEPn

(Foto : Gh. Dumitru)

pusă izbucnind în aplauze este cel 
mai bun indiciu al reușitei ansamblu
lui. In acest moment simți alături de 
toți ceilalți spectatori regretul c;ă mi. 
cui festival se apropie de sfîrșit. Ai fi 
dorit să dureze ceasuri întregi. Ori
cum, inițiativa Comitetului orășenesc 
U.T.M., a Consiliului orășenesc 
U.C.F.S. și a Secțiunii de învățămînt 
și cultură a Capitalei este demnă de 
toată lauda. Am desprins din nou cu 
acest prilej utilitatea celor două școli 
sportive de elevi, grija neîncetată a 
colectivelor de profesori și antrenori 
pentru ridicarea măiestriei sportive a 
elevilor. De aceea, așteptăm cu și mai 
multă nerăbdare repetarea spectaco
lului promis în nocturnă pe stad'onul 
Republicii la 25 septembrie... Și l-am 
dori amplificat, pe măsura frumoase
lor posibilități create in aceste două 
pepiniere ale sportului din capitala 
țării.

rii, cizmarii, marochinerii, multi din
tre ei, care, nu au mai pășit pînă 
acum pe un teren de sport, sau spor
tivii avansați, „încing" zilnic pasio
nante meciuri de fotbal sau de volei 
în cadrul campionatului organizat de 
asociația Unirea-Sport-

Firește că întîlnirile sportivilor 
cooperatori nu se ridică la un înalt 
nivel tehnic dar este plăcut să asiști 
la asemenea manifestații sportive în 
care dîrzenia exemplară, dinamismul 
meciurilor, constituie aspectul princi
pal. Fiind eliminatorii, întrecerile din 
cadrul campionatului organizat de 
asociația Unirea-Sport, au făcut 
ca de-a lungul etapelor (com
petiția a început la 15 mai) să ră- 
mînă mulți sportivi. La primele în
treceri s-au prezentat peste 1200 nar- 
ticipanți. Astăzi, la sfîrșitul primei 
părți a campionatului pe asociație, 
au rămas în competiție doar 570 
sportivi. Și, desigur, pînă la sfîrșitul 
campionatului se vor mai „cerne" 
alți sportivi, rămînînd în competiție 
cei mai buni. Este interesant de sub
liniat faptul că întrecerile au consti
tuit un bun prilej pentru trecerea 
normelor G.M.A. Consiliul aso
ciației Unirea-Sport (președinte : An
drei Kiss, secretar: P. Epureanu,
tehnician : C. Furcelea) a dus o 
muncă temeinică, cu rezultate fru
moase. pentru ca tot mai mulți'mun
citori cooperatori să-și treacă nor
mele complexului G.M-A. Numai în 
ultima lună și-au trecut probele 
G.M.A. gr. 1 și gr. 2 124 aspiranți, 
dintre care 86 au realizat normele 
integral. Totodată, sportivii asociației 
Unirea-Sport participă cu însuflețire 
și la întrecerile organizate în cadrul 
Uniunii Cooperației Meșteșugărești 
din Capitală. Toate cele 9 grupe 
sportive ale asociației și-au trimis re
prezentanți în cadrul competițiilor or
ganizate de Uniunea cooperației meș
teșugărești, fapt care dovedește că 
masa muncitorilor cooperatori, mem
bri ■ ai ■ asociației Unirea-Sport, a în
drăgit sportul și-I consideră ca pe 
ceva apropiat. Va fi interesant, de
sigur, de urmărit, care sînt cei mai 
buni sportivi ai asociației. întrecerile 
continua.



Rămas bun, tovarășă profesoară!
Profesoara de educație fizică Ana 

Ilie trăiește în aceste zile emoțiile 
examenului de maturitate. Bineînțeles 
că nu pentru ea, fiindcă vremea unui 
asemenea examen ține de domeniul 
trecutului, ca și anii studenției de 
altfel, atunci cînd și-a ales „cate
dra și catalogul", profesiune grea, 
plină de răspundere, dar cu atît de 
mari satisfacții.

De aceea, pare cu totul firesc s-o 
auzim spunînd pe profesoară :

— Astăzi am avut teză la limba 
romlnă...

De fa.pt, aplecate pe bancă, cu frun
țile îngîndurate, au stat Marioara și 
Veronica, Ștefana și Lenuța, " 
briela și Rodica.

Apoi a sunat telefonul :
— Victorie, tovarășă profesoară — 

s-a auzit în receptor vocea emoțio
nată a unei eleve, care terminase “ri
ma lucrarea scrisă la examenul de 
maturitate — Victorie! Am scris 
șase pagini...

Profesoara ztmbește fericită ca și

Ga-

cum teza ar fi fost scrisă de mîini’e 
ei...

Unele bucurii au cîteodată și un 
grăunte de tristețe. Tristețea despăr
țirilor și a plecării... In patru ani, pe- 

zi, împreună, ca într-o 
sudat puternice legături 
născut o caldă afecțiu- 
prietenie.

Urilor și a pl 
trecuți zi de 
familie, s-au 
sufletești, s-a 
ne și o mare ,

La începutul acestui drum profe
soara, inițiatoarea ansamblului de 
gimnastică artistică, nici nu cunoștea 
pe fetițele care pășeau timide pe par
chetul modestei săli a Școlii medii nr. 
16 „George Coșbuc" din Capitală. 
Ansamblul a crescut și s-a maturizat 
o dată cu micile sale „artiste". A luat 
amploare în cadrul Școlii sportive de 
elevi nr. 2. A devenit cunoscut și a- 
preciat, solicitat la numeroase ser
bări școlărești din București și din 
provincie. A evoluat în săli mari și 
pe stadioane, sub lumina puternică a 
reflectoarelor. A cules ropote de a- 
plauze... Atunci, profesoara și-a șters 
cîte o lacrimă fugară, gîndindu-se la 
orele de pregătire, la entuziasmul cu

Atunci cînd comisia orășenească 
și-a pus în planul compelițional pe 
1960 organizarea campionatului pe 
echipe al Capitalei, intenția sa a fost 
aceea de a '

. “ctițională 
"etelor <

«..uași 
acestei 
să se 
și asociațiilor sportive bucureștene, 
de a angrena în întreceri un număr 
cît mai mare de atleți, în special 
dintre cei tineri. Deci, inițiativa pro
gramării acestui campionat pe echipe 
a fost mai mult decît utilă.

Iată însă că chiar de la prima etapă 
a întrecerilor de acum cîteva săptă- 
mîni, an reapărut aceleași lipsuri 
grave care au fost serios criticate și 
la edițiile precedente ale acestei com
petiții. Cluburile participante au pri
vit complet formal acest campionat, 
pentru care nu au făcut, de fapt, nici 
un fel de pregătire prealabilă. Con
secința : foarte multe echipe descom
pletate, foarte multe „improvizații" 
în înscrieri, un dezinteres aproape ge
neral pentru obținerea unor rezultate 
mai bune. Singurul scop al competiției 
s-a redus, în cele din urmă, la o luptă 
pentru puncte, la o întrecere prea 
nuțin interesantă între echipele parti- 

hante, fără să se țină cîtnși de pu
țin seamă și de rezultatele tehnice.

Se știe prea bine că valoarea unei 
competiții atletice pe echipe este de
terminată nu de victoria unei formații 
asupra alteia, ci de rezultatele care 
sînt obținute la fiecare probă în par
te, căci atletismul a fost, este si va 
fi ■ ■ ' ‘ ‘
dual, 
face 
tate 
joi, i 
la 800 m ;
și C-tin Aioanei 9:31,9 pe 3.000 m 
obstacole, llie Savel 50,3 pe 400 m, 
Gh. Stanei 58,3 sec pe 400 mg, Nico- 
lae Râșcănescu' 56,63 m și C-tin Dră- 
gulescu 52,52 m la ciocan, Nicolae 
Ivanov și C-tin Crețu cu puțin, foar
te puțin peste 15 metri la greutate ? 
Am citat numai cîteva din rezulta
tele înregistrate de atleții fruntași

i asigura o activitate com- 
continuă atleților și 

din București. In a- 
timp, prin organizarea 
competiții s-a urmărit 

acorde posibilitatea cluburilor

indivi- 
se pot 

rezul- 
miercuri și 

Georgeta Dumitrescu 2:33,6 
Tadeus Strzelbiski 9:23.2

totdeauna un sport 
Dar, ce aprecieri 
pe marginea unor 

ca cele obținute
ca :

adica de aceia care, nu peste multe 
luni, vor trebui să confirme la Atena 
succesul înregistrat în 1959 la Jocu
rile Balcanice de la București.

întrebăm încă o dată (pentru a cîta 
oară ?) : ce părere au despre aceste, 
rezultate atleții noștri fruntași ? Nu 
le este oare rușine ca într-o aseme
nea competiție — campionatul Capi- 

realizeze rezultate atît 
au antrenorii

laici — să 
de slabe ? Ce părere 
cluburilor bucureștene (și sînt peste 
20) despre actuala situație a acestui 
sport în cel mai important centru 
atletic al țării? Ce părere au condu
cerile cluburilor respective despre 
toată această problemă ? După cît 
se pare, multe din conducerile clu
burilor se mulțumesc numai 
state această stare de fapt, 
înțeleg să treacă la măsuri 
și mai ales concrete pentru 
rea ei.

F.ste de datoria nu numai a fede
rației de atletism care de multă vre-

care lucrau „rochițele" albastre ca oe- 
rul și cele roșii ca flamurile.

Dar măiestria sportivă cîștigată în 
acești patru ani n-a fost singurul rod 
al muncii profesoarei. Ea a știut să se 
facă iubită și ascultată. A insuflat 
elevelor sale dragostea de patrie, pa
siune pentru muncă, disciplină, spirit 
de inițiativă și atîtea alte flori ce îm
podobesc sufletul omului.

La „vîrsta confidențelor" era de
seori solicitată cu zeci și zeci de în
trebări care, toate, și-au găsit răs
punsul. A șters ochi plînși. S-a 
bucurat de bucuriile copiilor ei (cum 
îi place să le spună), a năzuit la
olaltă cu năzuințele lor, le-a modelat 
caracterul și personalitatea. Discuții 
despre răspunderea pe care fiecare 
om o are în societatea noastră nouă, 
despre frumos, despre viață. Și atîtea 
altele...

Cînd o vezi pe profesoară e greu 
s-o deosebești de elevele sale. Te 
miri de unde izvorăște atîta energie, 
atîta putere de muncă, atîta entu
ziasm și pasiune.

Ne răspunde cu modestie:
— Este o datorie firească să 

ocup de cei 
în grijă. Să-i ajut să 
adevărați. Să prindă 
învață partidul.

Puii au prins apoi 
rat... In fața lor stau 
nunate. Marioara vrea să urmeze I.C.F.- 
ul, ca și profesoara. Veronica-arhitec- 
tura, Lenuța-Institutul de Științe E- 
conomice, Ștefana-medicina... Și toate 
aceste vise, toate aceste năzuințe sînt 
posibile în patria noastră socialistă, 
care are nevoie de oameni tot mai 
luminați, tot mai bine pregătiți pen
tru viață.

Din prag, profesoara le face semn 
de drum bun în viața care le așteap
tă, care își cere drepturile și le dă
ruiește toate bucuriile.

— Ești tristă, tovarășă profesoară?
— Nu, ne răspunde Ana Ilie. Mă 

așteaptă alte rochițe albastre și roșii, 
alte margarete, alte flori...

VALERIU CHIOSE 
NEAGOE MARDAN

mă 
care mi-au fost dați 

devină oameni 
aripi... Așa ne

aripi și au zbti- 
perspective mi-

să con- 
dar nu 

imediate 
remedie-

Dintre puținele rezultate bune 
înregistrate în cadrul etapei a Il-a 
a acestei competiții vom remarca: 
recordul republican de juniori pe 
1.500 in (3:55,3) realizat de St. 

la înălțime- 
m la înălți- 
25,5 sec pe 

4,20 m la

Beregszaszi; 1,53 m 
Mihaela Popescu ; 1,‘JO 
me-Viorcl Păltineanu ; 
200 m-Crista Maksay, 
prăjină-Zoltan Szabo.

me a scăpat din mîini
dresării multor probe atletice și în 
general a atletismului nostru, care 
bate, din păcate, pasul pe loc, dar și 
a Consiliului U.C.F.S. oraș București 
de a analiza situația acestui sport, de 
a trage la răspundere pe toți cei 
care se ocupă de atletism, în special 
pe cei salarizați pentru această pro
blemă.

Tocmai de aceea propunem organi
zarea unei ședințe temeinice de lucru 
— poate chiar cu prilejul campiona
telor R.P.R. — în care să fie dez
bătută problema rămînerii în urmă 
a atletismului din țara noastră.

problema re-

ROMEO VILARA

■ == tfigjrfiraniWi-------

Mîine, un joc restanță: Știința Petroșani 
întîlnește pe C. F. R. Grivița Roșie

• Prima parte a campionatului de 
rugbi ia sfîrșit— în mod practic — 
mîine, o ■ dată cu întîlnirea restanță

jdintre Știința Petroșani și C.F.R. Gri- 
^-«(a Roșie. Deși la prima vedere s-ar 
părea că acest joc reprezintă o sim
plă formalitate pentru echipa noastră 
campioană, totuși feroviarii privesc în
tîlnirea cu multă seriozitate. Aceasta 
cu atît mai mult cu’ cît în meciul de 
miercuri susținut în compania tine
rei formații ieșene C.S.M.S., ferovia
rii au obținut greu o victorie la li
mită.

• Lotul de tineret al țării și-a con
tinuat pregătirile în vederea turneu
lui ce-1 va întreprinde săptămîna vii
toare în R. P. Polonă. Astfel, ieri 
după-amiază pe stadionul Tineretului, 
„speranțele" rugbiului nostru au sus
ținut un nou meci de verificare tot 
în compania formației Rapid Bucu

La Brăila, in fața a 10.000 de spectatori

intikiire cu reprezentativa R. S. S. UcraineneAl

BRAILA (prin telefon de la trimisul 
' nostru). Rezultatul egal realizat de 
[puternica echipă a R.S.S. Ucrainene 
'în fața primei noastre garnituri a 
[făcut ca interesul brăilenilor pentru 
ia doua întîlnire să crească foarte 
'mult- Și ceea ce nu a reușit prima 
[noastră echipă, au reușit boxerii for- 
i mafiei secunde, care în fața a circa 
'10.000 spectatori și-au adjudecat vic
toria cu scorul de 5-4. (Meciul de ca
tegorie grea n-a avut Ioc. boxerul so- 

[vietic Volodin fiind rănit).
Boxerii sovietici au impresionat și 

'aici printr-o mare putere de luptă și 
bogate cunoștințe tehnice. Dintre toți 
s-a remarcat în mod deosebit „pana" 
Azizbaev, care s-a impus printr-un 
box variat, 'lovituri puternice și ra
piditate în acțiune.

Reprezentativa secundă a tării 
ndastre s-a dovedit a fi o echipă o- 
mogenă, cu o mare putere de luptă, 
toți boxerii care au urcat treptele 
ringului fiind animați de o puternică 
voință de a învinge. Ca și la Bucu
rești, primii care șî-au disputat în- 
iîietatea au fost M. Dobrescu și M.
Muha. Reprezentantul nostru a reali
zat o nouă victorie, dar a trebuit să 
se întrebuințeze mai serios pentru a 
[termina învingător. Dobrescu nu a 
mai cîștigat atît de clar ca în prima 
partidă, tînărul său adversar reușind 
să-i eschiveze „seriile". In plus, între 
Dobrescu și Muha a fost o diferență 
de greutate apreciabilă (51,500—55 
kg), fapt care a influențat compor
tarea boxerului nostru. La categoria 
cocoș, N. Puiu a reușit de data acea
sta să-l depășească pe Bendalovski. 
A fost un meci de uzură, cu obstruc
ții de ambele- părți.

Partida dintre Tureu și Azizbaev 
(categ. pană) ne-a dovedit din nou

Emilia Panait este profesoară de educație fizică la Casa pionierilor din 
orașul Sibiu. Studentă în anul IV la cursurile fără frecvență ale Institutului 
de cultură fizică, candidata de partid Emilia Panait se pregătește intens 
pentru examenele actualei sesiuni (Foto : Gh. Dumitru)

rești. Accentul a fost pus, ca și în 
meciul de verificare disputat miercuri, 
pe omogenitate, lucru firesc deoarece 
din lot fac parte jucători care apar
țin unui număr de 10 echipe.

marea clasă a boxerului sovietic, carei.- 
a controlat tot timpul lupta și a pla
sat lovituri variate, deosebit de pu-i- 
ternice. Tureu suferă de aceeași înceti
neală în execuții. Victoria realizată 
de Azizbaev a fost aplaudată de 
spectatorii brăileni. La categoria semi— 
ușoară s-a dat singura decizie ero
nată a reuniunii. Cel nedreptățit a 
fost Mihalic care și de data această 
a fost superior lui Pîsnîi. Mihalic a 
fost deosebit de mobil și a plasat cu 
adresă cunoscutele sale directe de 
dlgapta la figură care l-au prins de
seori pe Pîsnîi. Deși meciul a fost 
mai strîns ca la București, totuși re- 
prczentantul nostru reușise să acm 
muleze punctele necesare victoriei.

Marea surpriză a galei a furnizat-o 
Gh. Eremia al cărui meci în compaJ 
nia lui Veinștein nu a durat maî 
mult de 30 de secunde. O serie vio
lentă la stomac urmată de o directă 
de dreapta la bărbie l-au expediat 
pe Veinștein la podea pentru maî' 
mult de zece secunde, consfințind., 
victoria prin k.o. a boxerului nostru. 
La categoria mijlocie ușoară V. Boi 
goi și-a înscris în palmares o fru- 
moașă victorie asupra lui Muhlinin. 
V. Bogoi îndeosebi în ultima repriză 
a fost foarte activ. Un meci lipsit d<\ 
istoric a fost cel dintre S. Bogoi șt! 
Dehtearov. Arbitrii l-au preferat pe 
Dehtearov care în general a acționat 
cu mai multă claritate. Din nou,, 
„mijlociul" Nalivaev a impresionat 
prin boxul combativ, prin puterea 
excepțională a loviturilor executata- 
în plină viteză. Nicolau, care a boxat 
încă din prima repriză cu arcadai 
deschisă, nu a reușit să-i opună o re
zistență prea mare lui Nalivaev. E!' 
are totuși meritul de a fi terminat 
meciul în picioare, lucru pe care nu 
l-a reușit Monea la București.

Și de data aceasta Gh. Negrea
obținut o victorie clară în meciul cu 
Diomin. Evoluția fostului campion 
european a fost superioară celei de 
la București. In repriza a doua Dio
min a recepționat un puternic croșeu 
de stînga la bărbie în urma căruia 
a căzut la podea. După ce a fost nu
mărat, el a reluat lupta dar a atacat 
uneori cu capul, fapt care l-a deter
minat pe arbitrul Epureanu să-i dea 
un avertisment.

n

P.

Reuniune
Asociația sportivă

CALARAȘANU ]

amicala
Tehnica ModernS- 

organizează mîine dimineață, începînd 
de la orele 10, în grădina „Combusti
bilul" din str. Ion Vidti nr. 13, o în«- 
tîlnire amicală între boxerii colectivu
lui organizator și cei de la clubul 
sportiv Rapid București. Din cele 10- 
îrrtîlniri desprindem meciurile : P. Co
țofană — Al. Ioneseu, C. Stan — D. 
Davidescu, S. Hainol — I. Ailenii și 
M. Băloitt — I. Pătruț.

V. DUMITRESCU-corespondent.

i

AIHNMDA PIETRII KlAiULIM S-A BUCURAT OE UN FRUMOS SUCCES
O vreme foarte frumoasă a facilitat 

celor 150 de alpiniști participanți la 
concursul inaugural al sezonului de 
vară, parcurgerea cu succes a dificile
lor trasee din masivul Piatra Craiului. 
A fost o întrecere interesantă la care 
au luat parte, alături de alpiniști ex
perimentați, alpiniștii începători.

Cele 70 de echipe au parcurs tot a- 
tîtea trasee, de diferite grade de difi
cultate, multe dintre ele constituind 
premiere. Așa, de pildă, alpiniștii de 
la Torpedo au făcut patru pre
miere printre care și fisurile centrale 
din Padina închisă. Subliniem că 
unul din trasee (neornologat) est'-’

Miine, o 
in campionatul 

Mîine se desfășoară o nouă etapă
campionatului feminin republican de 
baschet. In Capitală vor avea loc me
ciurile Rapid — Voința Buc. (sala 
Giulești, ora 9,15) și Progresul — Con
structorul Timișoara (teren Progresul,

nouă etapă 
republican feminin

ora 9,15). Programul etapei este com
pletat cu jocurile Voința Tg. Mureș — 
C. S. Oradea, C. S. Tg. Mureș — Ba
natul Timișoara și Voința Orașul Stalin 
—: Știința București.

de gradul 5 B, ceea ce constituie o per
formanță remarcabilă. Echipele de 
la C. O. Orașul Stalin au efec
tuat trei premiere, cel mai dificil (U- 
mărul din Padina popii) fiind de gra
dul 5 A.

In general, cluburile și asociațiile 
sportive au acordat importanța cuveni
tă acestor întreceri, trimițînd la con
curs alpiniști numeroși și bine pre
gătiți. Se cuvine să remarcăm îndeo
sebi numărul impresionant al partici- 
panților din regiunea Stalin: aproape 
70 de alpiniști. Aceasta este și un me
rit al comisiei regionale de specialitate 
care acordă importanța cuvenită dez
voltării alpinismului. Dintre echipele 
participante evidențiem pentru buna 
lor comportare Dinamo Orașul Stalin, 
Celuloza Zărnești, Torpedo, Trac
torul Orașul Stalin, Corvinul Hu
nedoara, iar dintre participanți pe L. 
Karacsoni, Em. Cristea (C. O. Orașul 
Stalin), N. Jitaru, I. Boroș, N. Marian, 
Dan Focșeneanu, St. Matei, E. Șandru 
(Dinamo Orașul Stalin), Abel Rițișan 
(Corvinul Hunedoara), Rozi Beer, V. 
Gatner, Sp. Rusu (Torpedo).

Un capitol special revine alpiniștilor 
bucureșteni, prezenți și ei la alpiniada 
Pietrii Craiului. Exceptînd echipa aso
ciației Locomotiva Grivița Roșie (N. 
Frimu și Ioana Lixandra), celelalte,

printre care Metalosport și Metalul, nu 
au parcurs nici un traseu, aducînd 
pentru aceasta motive neserioase (de
zavantajul produs de tragerea la sorți). 
Se cuvine ca federația de specialitate 
să analizeze situația și să ia măsurii^ 
cuvenite.

SPORTURI NAUTICE

CONCURSUL ORGANIZAT
CE CLUBUL CONSTRUCTORUL

Continuă seria concursurilor de spor4 
turi nautice din Capitală.

Azi și mîine. în organizarea clubu
lui sportiv Constructorul, în colaborare 
cu ARLUS, se desfășoară pe lacul He
răstrău un concurs de canotaj acade
mic și caiac-canoe, la care vor partici
pa cei mai buni canotori bucureșteni.

Azi după-amiază probele încep la ora 
17,30 iar mîine dimineață la 9,30.

Mîine după-amiază, la ora 17, se va 
desfășura tot pe lacul Herăstrău o de
monstrație de motonautică și schi op* 
apă.
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BREVIAR OLIMPIC

r 0 Chile va fi reprezentată la Jocu
rile Olimpice do la Roma. Se știe că 
in urina catastrofalelor cutremure din 
Chile, care au provocat pagube incal
culabile, Comitetul Olimpic din acea- 
■tă (ară hotărîse să nu mai participe. 
Recent, primind invitația forului ita
lian de a trimite la Roma o delegație 
pe cheltuiala Comitetului olimpic Ita
lian, a răspuns afirmativ.

• In vederea turneului de la Roma,
federația poloneză de box a selecționat 
un lot de 40 de pugiliști, deci cite pa
tru de fiecare categorie. Din cadrul a- 
cestui lot va ii selecționată reprezenta
tiva R.P. Polone.

• Atleții americani vor intra in canto
nament incepind de la 25 iulie, la Eu
gene In Oregon. Aici se va desfășura 
la 30 iulie un concurs. Apoi, lotul va 
pleca la Pomona, lingă Los Angeles. 
La 5 șl s august atleții vor participa la 
® eerie de probe la Long Beach, după 
care va avea loc o a treia reuniune, 
la 11 august la Los Angeles. In fine, 
ta 12 august lotul va pleca la New 
York. Aid se va ține al patrulea con
curs de pregătire și apoi, la 18 au
gust, lotul va lua drumul Europei. Este 
probabil ca la 20 august atleții ameri
cani să participe la un concurs la Ber
na, In Elveția.

• Noszaly șl Varju slnt două speran
țe ale atletismului maghiar. Recent, ei 
au realizat două noi recorduri maghia
re: primul 2,05 m la înălțime, iar se
cundul 18.50 m la aruncarea greutății. 
Specialiștii maghiari își pun mari spe
ranțe mal ales în Varju.

• Consiliul „Asociației Jocurilor A- 
«iatice“, care in prezent își are sediul 
la Djakarta (Indonezia), va (ine Ia 22 
august la Roma ședința comitetului său 
executiv, iar o zi mai tîrziu, in ace
lași loc, congresul său bienal.

• Boxerii din Nigeria, care vor par
ticipa la J.O., se pregătesc Intens. An
trenamentele lor sînt conduse de le
atul campion mondial la categoria pană, 
Hogan Bassey.

O Atleții cehoslovaci se pregătesc cu 
multă atenție în vederea Jocurilor O- 
llmpice. După cum informează agenția 
«.Kosmos**, antrenorul lotului, Oldrich 
Laznlcka, a declarat că sportivii ceho
slovaci vor participa la următoarele 
probe : 1.000, 1.500, 200, ștafeta 4x100,
.maraton, 3000 m obstacole, marș, disc, 
înălțime, greutate și prăjină.

• Federația Iugoslavă de box a de- 
•is ca la Olimpiadă să participe cu o 
echipă formată din campionii pe 1960, 
cu excepția Iul Macasev, care a fost 
înlocuit cu Bogunicl. Iată campionii : 
LJubomlrovlci. Radanov, Mitrovicl, Pau- 
novld, Mațura, Kelava, Jelesici, Jakov- 
Mevlci șl Popovlci.

• Următorii atlețl francezi au înde
plinit sau depășit normele olimpice : 
Seye (100, 200, 400 m), Delecourt (100, 
200), Gencvay (200), Jazy (800, 1500), Le
noir (800), Bernard (1500), Deprez (110 
m.g.), Fournier (înălțime), Collardot, 
Brakchl și Schroedel (lungime), Sillon 
(prăjină), Battista (triplu salt), Mac- 
quet (suliță), Husson (ciocan). Iar din
tre atlete: Capdeviliă (100, 200), Gouil- 
Ueux (800), Guenard (80 m.g.), Petry 
Amici (Înălțime).

• Comitetul olimpic Italian a liotărît 
•a delegația Italiei la J.O. să cuprindă 
290 de sportivi, printre care 40 de a- 
«ețl șl 12 atlete. 6 glmnaști și 6 gim
naste, 30 Înotători șl înotătoare, 21 lup
tători șl halterofili, 15 cicliști, 10 boxeri 
Mc.

Sofia, un examen util pentru cicliștii noștri
Cu cîteva zile în urmă, cicliștii 

din lotul olimpic de fond al țării 
noastre au evoluat pe șoselele din 
împrejurimile capitalei R.P. Bulga
ria. Dipă confruntările din Italia și 
Franța, la care au participat trei 
dintre „olimpicii" noștri (după cum 
se știe în cadrul acestor întreceri re
prezentanții R.P. Romîne au cucerit 
victorii de prestigiu), cursele din 
R.P. Bulgaria aveau să dea răspuns 
la una dintre cele mai importante 
întrebări: care este stadiul de pre
gătire și omogenizare a echipei noa
stre pentru cursa de 100 km contra- 
cronometru ? Firește, de o importan
ță majoră era și faptul că rutierii 
noștri vor evolua în compania lo
turilor olimpice ale R.P. Bulgaria, 
R.P. Polonă (aceste echipe au o va
loare confirmată), R.P.F. Iugoslavia 
și a unor valoroase formații 
de club ale țării gazdă. Printre par- 
ticipanți se numărau și Boian Koțev, 
Iliev, Bobekov (R.P. Bulgaria), Gaz
da, Fornalczyk, Podobas (R. P- Polo
nă), Levacic, Jirovnic, Vukoevic 
(R.P.F. Iugoslavia) etc. Toate aces
tea contribuiau la creșterea valorii 
competiției preolimpice și — impli
cit — Ia o mai eficientă verificare 
a posibilităților cicliștilor participanți. 
Lotul țării noastre s-a prezentat — 
de această dată — cu o echipă com
pletă, formată din Gabriel Moiceanu, 
Aurel Șelaru, Ion Cosma, Gh. Rădu
lescu și Gh. Calcișcă. Antrenorul lo
tului : N. Voicu.

în cursa de 100 km contra-crono- 
metru pe echipe — așa după cum 
se știe — am ocupat locul II, după 
formația R.P. Polone și înaintea re
prezentativelor Iugoslaviei și R.P. Bul
garia. Rezultatele (ne referim la timpii 
realizați) sînt în general slabe, însă 
ele au fost influențate de traseul 
foarte dur (acoperit cu piatră cubică) 
și de urcușurile scurte, dar grele. în 
plus, în echipa țării noastre unul dintre 
concurenți (G. Moiceanu) a schim
bat bicicleta în ajun, astfel că a par
ticipat la concurs în condiții speciale, 
nefavorabile. Faptul că am învins e- 
chipele Iugoslaviei și Bulgariei ne 
bucură. Diferența de peste două mi
nute cu care am fost întrecuți de 
polonezi, deși are în parte unele 
explicații, trebuie totuși să ne dea de 
gîndit. Antrenorul lotului trebuie să 
lucreze încă la omogenizarea echipei, 
la creșterea potențialului ei. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît speranțele 
noastre sînt îndreptate tocmai către 
competiția pe echipe.

Posibilitățile pe care le are cunos
cutul nostru rutier Gabriel Moiceanu 
au fost din nou confirmate. El a 
realizat excelenta performanță de a 
ocupa locul 1 în cursa pe circuit, 
desfășurată pe șoselele din împreju
rimile Parcului Libertății din Sofia, 
la care au participat aceiași valoroși 
rutieri care se întrecuseră în compe
tiția pe echipe și, în plus, un mare 
număr de cicliști sofioți. Participa
rea Ia întrecerile pe circuit din Ita
lia și Franța a influențat pozitiv com
portarea acestui alergător, a contri
buit la îmbunătățirea Sprintului său. 
Căci, spre deosebire de etapa pe care 
acesta a cîștigat-o cu un an în urmă

în „Cursa Păcii", cînd a evadat sin
gur din pluton, acum el a luptat la 
sprint și i-a învins pe o serie de 
cicliști cu renume, cum sînt Traikov, 
Neicev. Vukoevic, Jirovnic, Levacic, 
Alți doi cicliști romîni — A. Șelarii 
și Gh. Calcișcă — s-au clasat mul
țumitor, iar Gh. Rădulescu, spărgînd 
cu 2 km înainte de sosire, a obținut 
un rezultat sub posibilitățile sale. 
Ion Cosma a spart și a abandonat.

Rezultatele obținute în R.P. Bul
garia dovedesc că în general munca 
desfășurată de antrenorul Nicoiae 
Voicu este satisfăcătoare și că se 
poate ridica la nivelul exigențelor 
noastre, că alergătorii romîni și-au 
îmbogățit experiența și că vor putea 
face față — dacă vor continua să 
se antreneze cu aceeași conștiincio
zitate — competițiilor olimpice de la 
Roma.

r

II. PARIS 1900
19001 Anul Expoziției Universale 

de la Paris. Atunci cînd se hotărîse 
organizarea celei de a 11-a ediții a J.O. 
în cadrul Expoziției Internaționale, 
forul olimpic internațional fusese de
sigur animat de cele mai bune in
tenții... Ce alt pri
lej mai bun pentru 
ca întrecerile olim
pice să se poată 
desfășura în fața 
unui număr mare 
de spectatori și mai 
ales, ce alt prilej 
mai bun decît acesta 
tribui la o serioasă
tru sport, pentru nobila idee 
pică?

Dar lucrurile s-au întîmplat

File din istoria
J. 0

ar fi putut con- 
propagandâ pen- 

olim-

toc-

25.VfflfU.lXROMA

Afișul oficial al celei de a XVIl-a ediții a Jocurilor Olimpice de la 
Roma, pe care îl reproducem, este opera pictorului italian Armando Testa. 
Afișul reprezintă festivitatea de premiere a unui învingător olimpic, totul 
desenat pe capitelul unei coloane. Deasupra coloanei se vede lupoaica ro
mană (cu cei doi copii — Remus și Romulus), care a fost aleasă ca simbol 

oficial al J. O. din 1960

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ’

Întrebări care necesită răspunsuri imediate

mai... invers! Expoziția Universală a 
acaparat aproape în întregime atenția 
vizitatorilor și chiar a parizienilor, în
trecerile olimpice fiind lăsate undeva 
la periferia preocupărilor generale.

Inaugurarea oficială a Jocurilor O- 
limpice a avut loc 
în ziua de 14 iulie 
— sărbătoarea na
țională a poporului 
francez, ziua în ca
re se aniversează 
căderea Bastiliei 
—, iar întrecerile 

sfîrșitul lunii-., 
avea să fie cea

s-au încheiat la 
tombrie 1 Acea-sla 
lungă dintre toate edițiile J.O. Ea 
a durat, bineînțeles cu zeci de în
treruperi nici mai mult nici mai pu
țin decît 14... săptămîni. Jocurile O- 
limpice din 1900 s-au redus, în fond, 
la o succesiune de întreceri sportive 
organizate la date și în locuri dife
rite care nu an ajutat, aproape de 
loc, la crearea doritei ambianțe olim
pice.

19 țări și-au trimis 
la Paris. Cei 1066 de 
luat parte la diferitele 
gramate. Atletismul și 
avut loc în iulie, natația și canota,... 
în august, celelalte sporturi în sep
tembrie și octombrie.

Ca și la Atena, atenția principală 
a fost acordată concursurilor de atle
tism, în cadrul cărora au fost înre
gistrate cîteva rezultate remarcabile: 
10,8 sec. pe 100 m; 22,2 sec. pe 200 
m; 2:01,4 sec. pe 800 m: 15,4 sec. pe 
110 mg; 1,90 m la înălțime; 7,18 m 
la lungime; 51,23 m la ciocan etc.

întrecerile de atletism s-au desfă
șurat în pădurea Boulogne, pe alei 
și în luminișuri. Spectatorii care au 
ținut să urmărească concursurile au 
renunțat însă foarte repede, deoarece 
din cauza arborilor nu vedeau mai 
nimic și mai mult chiar, trebuiau să 
se ferească de... discurile și ciocanele 
care se mai nimereau să zboare și 
printre crengi.

Printre „curiozitățile" Jocurilor O- 
limpice de la Paris merită să amintim 
de pildă, despre alergările cu han/ 
cap. Concttrenții considerați buni a- 
cordau celor cu rezultate mai slabe, 
diferite handicapuri. Astfel, la 110 mg 
avansul acordat era pînă la 5 m, la 
1.500 m între 150—200 m etc. O 
altă curiozitate; printre probele de na- 
tație au făcut parte și cîteva curse 
de înot sub apă, dar care erau 
pe aci să se încheie prin înecul 
torva concurenți 1...

In sfîrșit, festivitățile de premiere 
învingătorilor au avut și ele partea 
„interesantă". Organizatorii nu au 
cordat medalii, plachete, cupe sau 
plome, ci în nuțncle unor „case" 
magazine mai mult sau mai puțin 
cunoscute, au oferit învingătorilor 
mici „amintiri" ca: umbrele, bastoane, 
piepteni, oglinzi etc.

oc- 
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Materiale redactate de P. GATU, 
H. NAUM și R. VILARA.

• Rezultatele sub orice critică ob
ținute de trăgătorii noștri în proba 
de pistol liber (precizie) justifică 
prezența sportivilor I. Nițu, T. Je-
etins 
iotul

ki, V. Manciu și G. Magyar în 
olimpic ?

• De ce luptătorul Gh. Popovici 
Mi este combativ, nu încearcă acțiu
nile pe care le poate realiza cu re
cursele sale fizice și tehnice, mulțu- 
mindu-se doar cu un avantaj minim 
In întîlnirile pe care Ie susține ?

• De ce federația de lupte a orga
nizat meciul de verificare a lotului 
olimpic în compania formației R.P. 
Ungare pe saltele cu dimensiunile de 
6x6 m, cînd este știut că la Jocurile 
Olimpice de la Roma se va lupta pe 
jsaltele de 8x8 m ?

• Merită oare scrimera Elena 
țȘamșudeanu-Ferenczi să mai facă 
parte din lotul olimpic dacă în nici 
un concurs din acest an — deși a 
avut condiții optime de pregătire — 
nu a reușit nici măcar să se apropie 
de forma sportivă din anul trecut și 
«ă fie astfel utilă echipei ?

SPORTUL POPULAR
Ipag a U JW

• De ce Mania Diți nu are încre
dere deplină în remedierile ce i s-au 
adus în tehnica aruncării și mai a- 
pelează încă în concursuri la vechile 
deprinderi ?

• Cum se poate ca o sportivă cu 
atîta experiență cum este Lia Mano- 
liu să fie atît de emotivă și să aibă 
fluctuații de formă atît de mari?

• A învățat ceva boxerul Puiu Ni
coiae din partidele susținute în com
pania pngilistuhri ucrainean V. Ben- 
dalovski ? Ne referim la faptul că în 
meciul desfășurat la București repre
zentantul nostru a boxat dezordonat 
și a pierdut, iar în întîlnirea susți
nută la Brăila, cînd a acționat calm 
și a practicat un box tehnic, a cucerit 
pe merit victoria.

• De ce antrenorul lotului de ci
clism (lond): Nicoiae Voicu se ferește 
de verificarea alergătorilor în probe 
de contra-timp pe echipe, probe tre
cute în programul de antrenament și 
nerealizate ?

• Ce se petrece cu sprintera Ioana
Petrescu, care din cauza crispării, nu 
poate realiza în concursuri perfor- 
mMijc țq nivelul ei?_

0 PROBĂ AȘTEPTATĂ CU MULT INTERES: CURSA DE 1.500 m
Una dintre probele atletice așteptate 

cu cel mai mare interes este întrece
rea alergătorilor pe clasica distanță a 
celor 1.500 de metri. Interesul este de
terminat și de faptul că o bună parte 
dintre competitorii probei au o valoare 
foarte apropiată. Care dintre ei vor 
urca pe podium Ia J.O. este foarte 
greu de spus. In orice caz, după cum 
apreciază toți specialiștii, pentru ca 
un atlet să poată intra în finala cursei 
de 1.500 m-, el trebuie nu numai să 
aibă o foarte bună valoare, dar și 
să-și dovedească această valoare în 
cele două curse preliminarii (seriile și 
semifinalele), care vor fi, poate, la fel 
de „tari“ ca și finala. Seriile cursei 
vor avea loc sîmbătă 3 septembrie la 
ora 17,15 ; semifinalele sînt programate 
luni 5 septembrie la ora 17,10, iar fi
nala, marți 6 septembrie la ora 15,40.

Tabelul de mai jos cuprinde lista ce
lor mai buni performeri ai lumii în a- 
cest sezon. Spre bucuria noastră locuri 
de frunte ocupă și doi atlcți din R.P. 
Romînă : Zoltan Vamoș și Andrei J3a- 
rabaș.
3:40.4 (1) T Rozsavdlgyi (RPU) 
3:40,5 (1) Z. VAMOȘ (RPR)
3:41.4 (1) R. Moons (Belgia)
3:41,7 (2) H. Grodotzki (RDG) 
3:41,8 (2) L. Kovacs (RPU)
3:41,8 (3) P. Parsch (RPU)
3â|2,q w Bernard franța)

3:42,3 (1) H. Elliott (Australia) 
3:42.6 (1) M‘. Jazy (Franța)
3:42,7 (3) E. Momotkov (URSS) 
3:42,7 (1) J. Grelle (SUA)
3:42.8 (1) S. Hermann (RDG) 
3:43,2 (1) A. Thomas (Australia) 
3:43.5 (3) E. Moran (SUA)
3:43,7 (?) K. Smith (N. Zeelandă) 
3:43,8 (3) L. Szentgali (RPU)
3:43.8 (3) A. BARABAS (RPR) 
3:43,0 (1) S. Valentin (RDG)
3:44,0 (1) D. Waern (Suedia) 
3:44,0 (4) A. Simon (RPU)
3:44,1 (1) G. Pirie (Anglia)
3:44,1 (4) S. Jungwirth (R. Ceh.) 
3:44,2 (2) H. Buhl (RDG)

3:44,2 (1) D. Burleson (SUA)
3:44,3 (4) C. Weisiger (SUA)
3:44,5 (1) E. Brenner (RFG)
3:44.5 (2) A. Schwarte (RFG) 
3r44,6 (1) A. San Romani II (SUA) 
3:44,7 (3) O. Salonen (Finlanda) 
3:44,8 (2) M. Lincoln (Australia) 
3:45,0 (3) K. Wood (Anglia) 
3:45,0 (1) H. Blatt (RFG)
3:45,0 (3) J. Blake (RFG)

Rozsavdgyi — 1920
Va moș — 1936
Moens — 1930 
Grodotzki - 1936 
Bernard — 1931
Jazy - 1936
Elliott - 1938
Hermann — 1932
Waern — 1933
L. Kovacs — 1936
Valentin — 1936
Jungwirth — 1930
Grelle - 1936
Barabaș - 1937

rcMdtaț pe q nulă

Și acum un tabel cu evoluțiile din 
ultimii patru ani ale cîtorva dintre cei 
mai buni alergători ai lumii pe 1.500 
m. Lîngă numele atleților am trecut 
anul lor de naștere.
1956 1957 1950 1959

3:40,5 3:44,4 3:40,0 3:38,9
4:04,8 — 3:44,9 3:43,0— 3:44.0 3:49,8 —

— 3:52,6 3:51,7 3:43,2
3:49,2 3:46.1 3:44.7 3:42,2
3:49,8 3:43.6 3:42,5 3:42,1

- ■ 3:45,0 3:36,0 3:58,9*)
3:41.8 3:42.5 3:40,9
3:41,3 3:40,8 3:40.9 3:40,7
3:46,2 3:45,8 3:41,1 3:45,8
3:47,0 3:42,0 3:42,9 3:39,3
3:42,4 3:38,1 3:39,0 3:42,4

— 4:07,1 •) 3:43,4 3:43,9
3:58,0 3:51,3 3:49,7 3:46,3

m). .
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Pentru prima dată in ultimii 15 ani

Două echipe bucureștene in finala Cupei R. P. R.: 
Progresul și Dinamo Obor

• Intîlnirea are loc mîine pe stadionul Republicii • Ultimele pregătiri ale finaliștilor
• Nici o modificare în formații

După categoria A 
și B, iată că a ve
nit și rîndul Cu
pei R.P.R. să-și 

sa etapă. Mîime, pedispute ultima 
stadionul Republicii are loc finala 
acestei populare competiții, care an 
de am angrenează peste 2000 de e- 
chlpe de toate categoriile. Cu partida 
dintre Progresul București și Dinamo 
Obor, finalistele ediției actuale a Cu
tei, se încheie și sezonul oficial de 
fotbal.
DIN... ISPRĂVILE CUPEI 1980

Și anul acesta, Cupa a furnizat 
lumeroase surprize. Chiar de la în
ceputul turneului final (cînd au in- 
rat în joc) au început să fie elimi
nate echipele de categorie A. Perfor
merele : formații din categoria " " 
înd au ieșit din cursă : Farul, 
ii Jiul în 16-imi; Petrolul și 
n optimi ; Dinamo București 
ierul Lupeni în sferturi. Adăugăm la 
iceasta faptul că echipe fruntașe ale 
lasameritului categoriei A au fost e- 
iminate de formații din partea a 
lotia a tabelei de clasificare, căre 
uptau pentru evitarea retrogradării 
cir a fost cazul Progresului, autor 

victorii nete asupra fruntașe- 
or ’j.C.A. și St- roșu). Ca urmare a 
icestor rezultate puțin scontate, în 
inala Cupei — lucru rar întîlnit în 
Uimii ani — nu s-a calificat rlici 
na din protagonistele campionatului, 
n schimb, cinstea de a-și disputa 
rofenl a revenit, pentru a șasea oară, 
nei ecliipe de categorie B. Și — sub- 
iniem în mod special — pentru pri- 
na dată în ultimii 15 ani finala este 
ispuțată de două reprezentante ale 
rasului București I
IN TABARA FINALIȘTILOR
In partida de mîine, care stîrnește 

n viu interes printre iubitorii fotba- 
tlui, cele două echipe vor alinia — 
upă cum ne-au anunțat antrenorii

respectivi — formațiile învingătoare 
în semifinale :

PROGRESUL : Mîndru — Smărăn- 
descu II, Caricaș, Soare—Ioniță, Ma
ior—Oaidă, Smărăndescu I, Protopo- 
pescu Mafteuță, Marin.

DINAMO OBOR : Datcu—Buzeșan, 
Gross, Olteanu—Stoica, Ștefan—Bu-

Finala Cupei va avea loc pe 
stadionul Republicii și nu pe 
stadionul „23 August“.

Intrarea se va face pe baza 
biletelor obișnuite, care se pun 
în vînzare astăzi Ia casele cu
noscute.

Sînt valabile biletele cu seria 
nr. 49.

Note de la ultimul concurs

B. Pe 
U.T.A.
Rapid 

și Mi-

zatu, Niculescu, Staudt, Vîlcov, Sely- 
mesi.

Ora de începere: 17-45. Arbitri:
A. Rădulescu la centru, Gh. Năstase 
și D. Rusu la tușă (toți trei din 
București). In deschidere: rejucarea 
finalei campionatului regiunii Bucu
rești, Unirea Mînăstirea—C.F.R. Ro
șiori (ora 15.30).

CUM PRIVESC FINALIȘTII 
MECIUL DE MÎINE ?

OA1DA: „De trei ani sîntem în 
cursă... directă pentru Cupă. Acum 
doi ani am pierdut în finală; anul 
trecut am fost eliminați în semifinale 
de o echipă de categorie B (C.S.M. 
Baia Mare). Acum am ajuns din nou 
în finală, cu o formație iot din cate
goria B. V 
pînă acum și 
ca să evităm 
priză".

C. TEAȘCA, 
tilor : „Să fiu 
favoritul finalei. Are de partea sa a- 
v-antajul categoriei superioare, al ex
perienței mai mari și al maturității. 
Dar, pentru a cîștiga finala, va tre-

bui să lupte serios cu noi, pentru că 
deși sîntem o echipă din categoria B, 
nu ne-ar strica... Cupa".
CÎTEVA AMĂNUNTE IN LEGĂ

TURĂ CU FINALA
• In caz de egalitate, jocul se va 

prelungi. Dacă egalitatea se va men
ține și după prelungiri, linala se va 
rejuca (pînă va desemna un cîștigă. 
tor).

• Iată cum s-au calificat cele două 
PROGRESUL 4-0 cu C.S,

. . ... , cu
GC.A si 2-0 cu Dinamo Bacău. DI
NAMO ' OBOR: 3-2 cu Voința Tg. 
Mureș, 1-0 cu Rapid București, 3-1 cu 
Minerul Lupeni și 4-2 cu Știința Ti
mișoara.

• CSștigătorii Cupei în ultimii 15
ani: I. T. Arad (1948), G.C.A. (1949, 
1950, 1951, 1952), U-T. Arad (1953), 
Metalul Reșița (1954), C.C.A. (1955), 
Progresul Oradea ' "" * ""
mișoara (1958), 
(1959).

finaliste:
Craiovă, 4-0 cu Șt. roșu, 3-1

Cu întrecerile motocicliste desfășu
rate joi după-amiază pe stadionul 
Dinamo s-a inaugurat sistemul de a 
se organiza și în disciplina sportului 
cu motor competiții în cursul săptă- 
mînii. Experiența a reușit- Aproximativ 
6000 de spectatori au fost prezenți 
în tribunele stadionului pentru a ur. 
mări disputele, iar acestea și înde
osebi cursele cu obstacole au reușit 
să încînte asistența. Ne referim în 
mod special la cursele cu obstacole, 
deoarece cele două probe de rfîrt-track 
programate să completeze programul 
s-au situat cu mult sub nivelul aș
teptărilor. Era firesc, după atîtea în
treceri pe pista de zgură, Ca moto- 
cicliștii să capete experiență, să-și în
sușească stilul de alergare specific a- 
cestor competiții și în felul acesta în. 
trecerile lor să nu mai lase impresia 
de simple demonstrații — așa cum 
mulți spectatori au fost tentați și în 
mare măsură îndreptățiți să le coteze. 
Pe viitor se impune ca la probele de 
dirt-track alergătorii să fie riguros se
lecționați ținîndu-se seama de gradul 
de pregătire, de calificarea lor spor
tivă. Pentru începători curse speciale, 
pentru cei fruntași de asemenea. A- 
ceasta este, de altfel, o problemă de

regulament și trebuie respectată. 
Numai astfel vor putea fi evi
tate situațiile penibile de a fi văzuți 
la startul aceleiași probe maeștri ai 
sportului sau sportivi de categoria I 
alături de motocicliști începători. 
Dintr-o astfel de dispută nu au nimic 
de cîștigat nici sportivii fruntași, 
nici începătorii și nici măcar cursa 
în sine, spectacolul sportiv.

Probele de dtrt-track de joi au 
fost cîștigate de II. Sitzler (Metilul) 
— la clasa 350 cmc și Gh. Voicu- 
lescu (C.C.A.) — la clasa 500 cmc-

Cursele cu obstacole, dinamice și 
foarte mult apreciate datorită dîrze- 
niei cu care motocicliștii și-au apărat 
șansele s-au încheiat cu următoarele 
rezultate: 175 cmc: 1. I. Popa (Di
namo), 2. C. Nedelcu (Dinamo),' 
3. Tr. Macarie (Dinamo), 4. Al. Trifu 
(Rapid), 5. Gh. Bănică (Rapid); 
250 cmc: 1. V. Szabo (Di
namo), 2. Gli. Ioniță (C.C-A.), 3. 
Gh. Ion (C.C.A), 4. Gr. Berenyi
(Metalul), 5. M. Cernescu (Dinamo) ; 
350 cmc: 1. Gli- Ioniță (C.C.A.), 
Gh. Ion (C.C.A.), 3. M- Cernescu 
(Dinamo), 4. AL Huhn (Voința).

GH. ȘTEFANESCU
(1956), Știința Ti- 
Dinamo București

Jocuri restante
în categoria A și B

Meci restanță la Arad

secției de fot- 
Bacău, anali- 

ajuns la con-

Nu de mult, biroul 
*’ a clubului Dinamo 

și activitatea, a
u„„-- că au existat o serie de lip
iri și manifestări nesănătoase. De 
:estea s-au făcut vinovați atît condu
cea secției de fotbal — care nu a 
at la timp măsurile necesare — ,cit 

unii fotbaliști ca Asan Gheorghe, 
azăr Iosif și Bucur Ilie, — care au 
imis repetate abateri de la morala 
lortivă. împotriva acestor lipsuri și 
anifestări nesănătoase s-au ridicat 
ind o poziție fermă, numeroși spor
ii, cum sînt comunistul Angliei Flo- 
in, utemiștii Giosanu Vasile, Rădu- 
scu Constantin, Publik Anton și alții, 
inducerea secției și-a însușit criti- 
le, luîndu-și angajamentul să facă 
cotitură radicală în activitatea sa, 
ia măsuri concrete pentru îmbunătă- 

ea și întărirea muncii de 
sportivii săi.

Față de abaterile comise 
tbaliști, biroul secției 
at următoarele măsuri: a suspendat 

doi ani și a exclus din club pe 
căforul Asan Gheorghe pentru viață 
sportivă, pentru lipsuri nemotivate 

la antrenament și pentru nerespec- 
rea sarcinilor și indicațiilor antre- 
rului; a dat un ultim avertisment 
:ătorului Bucur llie pentru viață 
sportivă și lipsă de interes în pre- 
tire; a dat un avertisment 
•.ătorului Lazăr losif pentru 
i incompatibile cu calitatea 
□rtiv (împrumuturi repetate 
re... uita să le achite).
O asemenea atitudine și astfel 
isuri din partea conducerii i

educație

de
de unii 

fotbal a

public 
prac- 

de 
pe

de 
... unei

■Ții de fotbal sînt binevenite. Ele 
it menite, prin conținutul lor edti- 
iv, să întărească disciplina printre 
>rdvt, să asigure o îndrumare justă 
jucătorilor de fotbal, o educație 
tăioasă. Se cuvine însă ca secțiile 

fotbal să manifeste în mod con- 
nt asemenea preocupare și, maJ 
s, să întărească eficacitatea măsu- 
>r prin luarea de poziții 

fotbaliștii sancționați.
Jr, lucrurile nu stau 
ele secții de fotbal fac 
i măsuri să nu-și . atingă scopul, 

pildă, sîn-tem informați că Rapid 
curești „îi face curte" fotbalistului 
.san Gheorghe. Mai mult chiar, co- 
pondentul nostru din Cîmpina ne-a 
armat că Asan a și jucat la Rapid, 

în meciul amical eu Poiana !...
ci, există intenții... serioase din par- 

Rapiduiui pentru „achiziționarea" 
«tui fotbalist, suspendat pcutru

ferme față

chiar așa. 
ca aseme-

Vom folosi experiența de 
vom face tot posibilul 
duminică o nouă sur-

antrenorul dina-moviș- 
sincer. Progresul este

telefon) Știința, ju- 
Cojereanu și Igna, 
meciul eu Dinamo

T
beții, scandaluri, bătăi repetate, cum 
subliniază înștiințarea clubului Dina
mo Bacău

Oare așa înțelege Rapid să sprijine 
măsurile educative luate de alte clu
buri sau asociații sportive? In felul 
acesta crede că ooale contribui 
ta stirpirea manifestărilor străine, la 
înlăturarea elementelor cu năravuri 
vechi din sportul nostru ? Nu crede 
că ar fi mai bine ca în locul unor 
triste experiențe, cum a mai făcut și 
cu Todor (pe care chiar feroviarii l-au 
sancționat pentru abateri similare cu cele 
ale fui Asan) să pornească pe drumul 
sănătos ai promovării în lotul primei 
echipe a elementelor tinere talentate? 
Și în echipa de juniori, recenta cîști- 
gătoare a titlului de campioană re
publicană, exista asemenea elemente.

La aceste întrebări răspunsurile se 
impun de urgență.

Duminică, Aradul găzduiește ultimul 
joc din actuala ediție a campionatului 
categoriei A : U.T-A. — C.C.A.

Restanțe în categoria B :
Știința Timișoara — Dinamo Pitești 

7—2 (5—2).
Timișoara (prin 

cînd fără Curcan, 
a eîștigat detașat
Pitești, după un joc de nivel tehnic me
diocru, presărat cu multe neregularități. 
De altfel, arbitrul M. Popa (București) 
a eliminat în min. 44 pe Codreanu 
pentru lovirea adversarului. Au marcat: 
Lerter (2), Mițaru (2), Iordăchescu, 
Tănase (din 11 m) șl Manolachc, res
pectiv Lovin (2, unul din 11 in). (Al. 
Gross, coresp. regional).

Unirea Focșani — Dinamo Galati 
3—2 (3—1).

Meci de slabă factură tehnică, 
prima 
gazdă, 
oaspe.

In 
repriză a jucat mai bine echipa 
iar în cea de a doua formația

Jocuri amicale
• Zilele acestea Rapid a susținut 

două meciuri amicale : Metalul Tîr- 
goviște — Rapid 4—8 (2—5) și Poiana 
Cîmpina — Rapid 6—6 (3—1). Au 
marcat în acest meci : Bontaș (4), 
Panaiteseu și Bălăceanu, respectiv 
Chirii. Ene II, Georgescu, Ozon (2) 
și Banu (autogol). In deschidere: 
Poiana II — Rapid (jun.) 3—2 (2—1).

• CJS.M. Baia Mare — Dinamo Săsar 
2—6 (I—4)1 Au marcat: Moldovan și 
Gergely III (CSM), Comeanu, Toma 
(3) și Sas Mircea (2) pentru Dinamo.

Im slalom dinamovistul I. Popa (25), cîșligătorul probei 175 cmc, 
jZ-a arătat măiestria ( Foto : Gli. Dumitru)

întrecerile campionatului republican 
feminin de handbal în 11 au fost re
luate joi după-amiază cu jocurile eta
pei a XlV-a. Patru din cele cinci par
tide desfășurate s-au terminat cu re
zultate scontate, singura surpriză 
fiind înregistrată în meciul de la Tg. 
Mureș, unde Progresul București, care 
nu a aliniat pe teren decît 10 jucă
toare (cîte au făcut deplasarea!) a 
întrecut formația locală C.S. Tg. Mu
reș.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI—TRACTO-

CONCURSUL SPECIAL DE MÎINE !
Concursul special PRONOSPORT 

de mîine 3 iulie oferă mari avantaje 
participanților. In afara fondului de 
premii în obiecte în valoare de 
300.000 lei — în fruntea cărora se 
află 1 autoturism ,,VOLGA" și 2 au
toturisme „MOSKVICI" — concursul 
beneficiază și de. fondul special de 
200-000 lei — dintre care 1 autotu
rism „MOSKVICI" — acordat con
cursurilor PRONOSPORT din luna 
iulie. DECI CONCURSUL DE MII- 
NE BENEFICIAZĂ DE UN FOND 
SPECIAL DE PREMII IN VALOA
RE DE 500.000 LEII

Dăm mai jos programul concursu
lui special, indicînd totodată pro
nosticurile ziarului NEPSPORT din 
Budapesta, pentru că — așa cum am 
anunțat — meciurile din CUPA EU-

ROPEI CENTRALE sînt prevăzute în 
programele concursurilor _ de prono
sticuri sportive dintr-o serie de 
printre care și R.P. Ungară.

Vă reamintim că în bogata

țări,

listă

ffionosport
de premii a concursului special se 
află, printre altele :

3 AUTOTURISME
4 MOTOCICLETE
TELEVIZOARE, FRIGIDERE, A- 

RAGAZURI, MAȘINI' DE CUSUT, 
APARATE DE RADIO, --------------
CE. BICICLETE etc.

PREMII SUPLIMENTARE LA ®ON- 
CURSURILE PRONOEXPRES DIN 
6 Șl 13 IULIE PENTRU POSESORII 
BILETELOR „EXPRES OLIMPIC"

La concursurile Pronoexpres din 6 
și 13 iulie vor fi acordate premii su
plimentare în valoare de 100.000 tei 
la fiecare concurs, pentru participan- 
ții la Pronoexpres care au și bilete 
Expres olimpic. Deci aveți grijă să 
vă cumpărați din timp bilete „EX
PRES OLIMPIC" și nu uitați să par
ticipați |a cele două importante con
cursuri PRONOEXPRES din 6 și ‘ 
iulie I

RUL ORAȘUL STALIN 11—1 (6—0). 
Bucureștencele au demonstrat o dată 
în plus că alcătuiesc cea mai bună 
formație din țară. Jucătoarele Științei, 
în mare vervă, au acționat rapid, cu 
contraatacuri deosebit de eficace în 
fața căreia apărarea formației oaspe 
nu a putut opune o pica mare re
zistență. Din echipa învingătoare am 
putut remarca pc Elena Jianu, Aurelia 
Szokb, Aurora Niculescu și Josefina 
Ștefănescu. Handbalistele de la Tracto
rul au avut cîteva bune ocazii de a 
reduce scorul pe care însă le-au ra
tat Golurile învingătoarelor au fost 
marcate de Niculescu 5, Szokb, Pă- 
dureanu, Jianu, Rofh, Constantincscu 
și Szilagyi. Pentru Tractorul a înscris 
Melinte. (v).

RAPID BUCUREȘTI-C.S.M. RE- 
‘ • (2—0). Joc de un slab ni-

Ambele echipe au făcut 
greșeli, atît în apărare cît

ȘIȚA 4-1 
vel tehnic, 
numeroase 
și în atac.

N. TOKACEK-coresp.

13

OEASORNI-
PREMIILE CONCURSULUI 

PRONOEXPRES
In irrma trierii și omologării

I. Progresul — Dinamo Obor (finala Cupei R.P.R.)
II. Ujpest (R.P-U.) — Fiorentina (Italia) CEG
III. Tatabanya (R.P.U.) — Ruda Hv. Brat. (R. Ceh.) CEC
IV. Viena (Austria) — Vasas (R.P.U.) CEO
V. Bologna (Italia) — Hajduk Split (R.P.F.I.) OEO
VI. Udinese (Italia) — FC Austria CEC
VIL Partizan Belgrad (R.P.F.I.) - Slov. Brat. (R. Ceh.) CEC
VIII. Spartak Trnava (R. Ceh.) — Roma (Italia) OEC
IX. Palermo (Italia) — Diosgyor (R.P.U.)
X. Banik Ostrava (R. Ceh.) — OFK Beograd (R.P.F.I.) OEO
XI. Wiener SK (Austria) — Dukla Praga (R. Ceh.) CEG
SJL. Sarajevo SAG

1
x, 1

X, 1, 2
x
1
o
x
x
1
X
1

1.

x-, 1,
1,
1.

1, 
fc %

In tiTma trierii și omologării va
riantelor depuse la concursul PRO
NOEXPRES din 29 iunie a. c. au 
fost stabilite următoarele

Categoria a 
cîte 5.855 lei.

Categoria a 
cîte 1.261 lei.

a

III-a: 14

IV-a: 65

premii: 
variante

variante 1

Categoria 
cîte 353 lei.

Categoria 
cîte 95 lei.

Categoria

V-a: 387 variante

a variante a
Vll-a: 7-026 variantea

a cîte 19 lei.
Fond de premii: 573.854 lei.
Rubrică redactată de L S. Lato 

Pronosport,

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—C.S.M. SI
BIU 4—2 ' '
spectaculos în care echipa locală și-a 
asigurat încă din prima repriză o 
victorie meritată. Au înscris: Reipn 3 
și Oster pentru timișorence și L. Do- 
bre 2 pentru sibience.

N. PERL-coresp.
RECORD MEDIAȘ—CONSTRUC

TORUL TIMIȘOARA 2-2 (2-1).
După un început, bun care le prevestea 
o victorie la scor, gazdele au slăbit 
alura permițînd echipei timișorene să 
obțină un rezultat egal. Seidnef (Re
cord) și Zamfirache au înscris cile 
două goluri.

(4—2). A fost un meci

G S. TG.
BUCUREȘTI 
bucureșteană, 
ritată.

D. VINTILA-coresp. 
MUREȘ—PROGRESUL’ 
5—7 (4—6). Echipa

a obținut o victorie me-

¥
In etapa de mîine sînt programate 

următoarele partide: Rapid Buc.— 
Record Mediaș (ora TI, pe stadionul 
Progresul); Știința Timișoara—Știin
ța Buc.; C.S.M. Reșița — C.S. Tg. 
Mureș; C.S.M- Sibiu—Tractorul Or. 
Stalin; Constructorul Timișoara — 
progresul București.



Concursul lotului republican RĂSPUNS
LA CRITICA

din nou forma 
pe Bardan cu

la D. Viziru cu 
între tinerii

Cu toată ploaia căzută în cursul 
'zilei de ieri, tenismanii lotului repu
blican au. fost prezenți după-amiază 
pe terenurile Centrului de antrena
ment nr. 2 pentru disputarea turneu
lui final al concursului de verificare.

Programul zilei cuprindea o întîl- 
hire de mare interes, confruntarea 
dintre I. Tiriac și G. Bosch. Disputat 
cu multă dîrzenie de ambele părți, 
meciul a oferit schimburi spectacu
loase de mingi, care nu pot însă 
șterge impresia generală negativă, 
cauzată de desele ratări și lovituri 
fără adresă. In special Bosch nu-și 
găsește cadența, fiind momentan sub 
forma arătată la începutul sezonului. 
Tiriac a căutat să imprime o notă 
combativă jocului, dar a comis și el 
numeroase greșeli, scuzate numai în 
parte de starea proastă a terenului. 
Campionul nostru a căzut din nou

Campionatul R. P. R. pe ech'pe

Se cunosc formațiile calificate 
in etapa a II-a a fazei interregionale

etapa a doua 
datorită unui

gestul echipei 
care văzînd

Majoritatea jocurilor din returul 
primei etape a fazei interregionale 
a campionatului republican de popice 
pe echipe s-a caracterizat prin în
treceri echilibrate, în care învingăto
rii au fost cunoscuți abia la ultime-’ 
le bile (Voința Constanța—Unirea 
Azuga 1943—1903, Constructorul 
București—Voința Ploești 2159—2136 
feminin; Olimpia Giurgiu—Voința 
București 4519—4537 sau Dinamo 
Craiova—Constructorul Pitești 4623 
—4611 masculin). O comportare con
stantă au dovedit-o formațiile Olim
pia Reșița, Unirea Roman, Rapid 
București, Metrom Orașul Stalin, Pe
trolul Ploești la băieți, și Construc
torul București, Rapid București, 
Voința Timișoara și Voința Cluj la 
fete, care au reușit să cîștige atît 
pe teren propriu, cît și în deplasare. 
Celelalte 12 echipe feminine și mas
culine s-au calificat în 
a fazei interregionale 
punctaveraj mai bun-

A surprins neplăcut 
feminine C.F.R. Cluj, 
că nu mai are șanse, nu s-a mai pre
zentat la returul întîlnirii cu C.S. 
Tg. Mureș. De asemenea, întrecerile 
etapei I au fost umbrite de atitudi
nea echipei C.S.M.S. Iași și a arbi
trului local Marcel Cocișiu- Acesta 
nu a trimis la timp foaia de arbi
traj prin care să se constate înfrîn- 
gerea echipei Victoria Gugești (reg. 
Galați) prin neprezentare (a sosit la 
lași cu cîteva ore mai tîrziu), 
C.S.M.S. — pe motiv că 
instrucțiunile referitoare 
terregională (1 ?) — nu 
tat la returul meciului 
Gugești. Din această 
cheltuit bani cu transportul arbitru
lui Aneta Ivanovici pînă la Gugești. 
Măsura federației de specialitate de 
a reprograma jocul -— neînsoțită de 
sancțiunile cuvenite — ni se pare 
foarte îngăduitoare și ea nu duce la 
întărirea disciplinei sportive, a spiri
tului de răspundere în rîndul echi
pelor și arbitrilor.

iar 
nu cunoaște 
la faza in
s-a prezen- 
cu Victoria 
cauză s-au

H I P I S M
mîine alergări de trap

In cadrul programului de trap de mîine 
după amiază se dispută Premiul Ministerului 
Agriculturii — alergare clasică — care în
trunește Ia start fruntașii generației trei ani
lor și elementele de vîrf de 5 ani. întîlnirea 
prezintă un deosebit interes, dat fiind cali
tatea concurenților. Performanța lui Zorind 
care în ultima sa cursă a înscris recordul 
de 1'27,2 este excepțională și adversarii săi: 
Succes, Luminiș și Băltăreț vor trebui să 
arate valori maxime pentru a-i rezista. Pro
gramul e completat cu cîteva întreceri des
chise, în care iau parte caii de 3 și 4 ani 
și o probă po 1100 m, rezervată mînjilor

In Premiul Ministerului Agriculturii iau 
Startul:

2200 Rotaș (Dinu), Atlet (Kocsis), Florinei 
(Ștefănescu), Vișeu (Marcu), Zorinel (Tode- 
raș), Nun Mare (Tănase). 2280 Băltăreț (Bu
tan), Zăduf (Oană), Luminiș (Teofil), Succes
(Szabo)

AZI alergări de

amiază au loc

GALOP

alergări de
re-

Azi după _____ __  ___ „
lop. In program figurează trei întreceri 
zervate cailor de 2 ani, toate pe distanța de 
1000 in.

Iau parte un mare număr de concurenți, 
grupați după valorile arătate în ultimele aler
gări publice. Caii de 3 ani și mai sus sînt 
repartizați în patru probe. In Premiul Fedora 
pe 1.800 m. Iau startul:

Letopiseț 61 (Botescu), Arthur II 58’/2 (La
zăr), Jeny 56 (Huțuleag), Pagoda 54 (Dră- 
ghici), Vrancea 53'/2 (Socrate), Ceardac 51 Vi 
(Cîmpeanu), Severin 50‘A (Soare), Jugastru 
48 (Ghiță), Miracol 47*/2 (Baldovin).

SPORTUL POPULAR
F.g. a 0-a Nr. 3641 

în greșeala de a nu insista în momen
tul cînd este în avantaj, ratînd ast
fel o victorie în trei seturi. De pildă, 
la 2—0 și 40—30 la serviciu, în se
tul 3, el nu s-a concentrat suficient 
și a permis adversarului să refacă. 
Meciul s-a întrerupt la scorul de 7—5, 
6—4, 7—9 pentru Țiriac.

In celălalt meci din prima grupă, 
Năstase a demonstrat 
sa bună, întrecîndu-1
6— 0, 6-3, 6-2.

Burcescu a cîștigat 
0—6, 6—3, 6—4, iar 
Btirciu și Mărmureanu cîștig de cau
ză a <vut primul cu 6—3, 5—7,
6—2, 6—2.

Iată rezultatele întîlnirilor de du
blu : Țiriac, Bosch-Năstase, Bardan
7— 5, 6—1, 2—6, într.; Boaghe, Hor- 
vath-Burciu, Mărmureanu 4—6, 6—2, 
6—1, 4—6, 6—1, (rd. v.).

lată ultimele rezultate din returul 
primei etape : FEMININ : Voința O- 
radea—Voința Timișoara 1911—2108 
p.d., Voința Cluj—Filatura Lupeni 
2333—2129. Merită să remarcăm în 
această întîlnire comportarea jucă
toarelor Berta Kallo (422 pd.) și 
Margareta Kellemen (412 p.d.). am
bele din echipa învingătoare. Electri
ca Arad—C.S. Oradea 1932—1843. 
MASCULIN : Locomotiva Alba lulia 
—Voința Cluj 4760—4638, Voința 
Arad—C.S. Oradea 4775—4792, Mă
gura Simleul Silvaniei—Olimpia Re
șița 4489—4773, Industria Sîrmei C. 
Turzii—C.S. Tg- Mureș 4703—4585, 
Victoria Gugești—C.S.M.S. Iași 
3992—4101.

In urma rezultatelor înregistrate 
s-au calificat pentru etapa a 11-a, 
programată în prima jumătate a aces
tei luni, următoarele echipe: FEMI
NIN : C.S. Tg. Mureș, Drubeta T. 
Severin, Voința Timișoara, Rapid 
București, Constructorul București, 
Unirea Azuga, Chimistul Baia Mare, 
Voința Sibiu, Electrica Arad, Voința 
Cluj- MASCULIN : Constructorul Pi
tești, C.S.M.S. Iași, Voința București, 
Metrom Orașul Stalin, 
rești, Petrolul Ploești, 
man, Industria Locală 
C.S. Tg. Mureș, Olimpia 
ța Arad, Voința Cluj.

Rapid Bucu- 
Unirea Ro- 
Baia Mare, 
Reșița, Voin-

Tr. |.

REPREZENTATIVA R. P. ROMINE A ÎNTRECUT SELECȚIONATA R. P. UNGARE

ac-
12
la

(Urmare din pas. 1) 
însă nu mai reușește să finalizeze 
țiunile. După consumarea celor 
minute, arbitrii acordă victoria 
puncte lui Imre Hodoș.

La categoria 62 kg., M. Sulț a avut 
un adversar incomod. în fața căruia 
nu a reușit să concretizeze nici un 
procedeu, deși a muncit mult și s-a 
străduit să încerce diferite acțiuni. El 
cîștigă la puncte întîlnirea datorită 
celor două avertismente primite de 
Josef Kelerman pentru luptă pasivă.

In cadrul categoriei ușoară, Gh.

KJ M D IE M
IN CAPITALA 

Azi
CICLISM. — Velodromul Dinamo, 

de la ora 17 : concurs de pistă cu par
ticiparea lotului olimpic.

LUPTE. — Velodromul Dinamo, de 
la ora 19,30 : București — Budapesta 
la lupte clasice.

NATAȚIE. — Ștrandul Tineretului, 
de la ora 18 : Concurs de înot și să
rituri.

TENIS. — Teren Progresul, de la 
ora 16 : concursul lotului republican.

SPORTURI NAUTICE. Lacul He
răstrău, ora 17,30 : concurs organizat 
de clubul Constructorul.

Mîine
ATLETISM. — Stadionul Voința 

(tramvaiul 5. Floreasca) ora 9: concurs 
pentru copii, juniori și seniori.

i

Ț In ziarul .Sportul popular” dini. 
il4 iunie 1960 a apărut articolul^ 
Ir intitulat ,Jn loc de cronică", înȚ 

care am fost aspru criticat pentru ± 
comportarea nesportivă pe care amT 
avut-o în meciul de tenis pe echipei 
dintre C.C.A. și Progresul.

Țin să arăt că această critică estefț 
justificată, cu atît mai mult cu cît~Ț 

Tși la alte competiții am avut mani-^ 
■țfestări nesportive, nu m-am com-j’ 
^portat nici pe departe la înălțimea^. 
I' unui maestru emerit al sportului.+ 

Mi-am permis uneori să dau friu^ 
liber supărării provocate de cîte 
decizie care mi s-a părut nejustă.^ 
Este, firește, o atitudine greșită, o± 
mentalitate împotriva căreia trebuie 
să lup^ pentru a o lichida com-ț 
plet. f

Mulțumesc pentru ajutorul primit.^ 
Sancțiunea pe care am primit-o atît^ 

■țdin partea Federației — suspendarea 
Țpe o lună — cil și din partea clu-T. 
■fbului C.Cu4. — un ultim avertis--T 
ț merit — constituie un serios semnală 
4-c/e alarmă. Mă voi strădui să arăt■4- 
Tcd am învățat din greșelile făcute. £ 
±voi căuta să fiu un 
y comportare sportivă.

ț GH.
X maestru emerit

exemplu de

VIZIRU ț
al sportului 4-

Noi recorduri republicane
Joi după-amiază »-a desfășurat pe 

velodromul Dinamo din Capitală o 
reuniune ciclistă rezervată tentativelor 
de doborîre a recordurilor R.P.R. la

ȘTIRI

® Astăzi după-amiază, de la ora 17, 
velodromul Dinamo găzduiește un nou 
concurs, în cadrul căruia își vor disputa 
întâietatea cei mai buni pistarzi din Ca
pitală, în frunte cu membrii lotului 
olimpic. In program figurează probele 
viteză seniori, 1000 m cu start de pe 
Ioc, semifond etc.

• Mîine se organizează o nouă ex
cursie cicloturistică rezervată începăto
rilor și avansaților. Traseul : stadionul 
Dinamo (unde va avea loc adunarea 
concurenților în jurul orei 8) — pă
durea Mogoșoaia și retur. Cu acest prilej 
în pădurea Mogoșoaia va avea loc fes
tivitatea de înmînare a carnetului de 
ciclo-turist al orașului București unor 
tineri și vârstnici care au participat la 
șase excursii.

Dumitru a obținut un rezultat egal 
în fața dublului campion mondial 
Imre Polyak. Un rezultat nemeritat. 
Comportarea lui Gh. Dumitru nu ne-a 
mulțumit cîtuși de puțin- El a luptat 
pasiv, n-a reușit să se ridice peste 
nivelul slab la care s-a prezentat în 
ultimele întîlniri internaționale. Se 
cuvine ca federația de specialitate să 
analizeze temeinic comportarea lui.

La categoria semrmijlocie, V. Bu- 
larca învinge la puncte pe Antal 
Rizmayer. A fost o victorie netă ; 
luptătorul romîn și-a controlat adver-

NATAȚIE. — Ștrandul Tineretului, 
de la ora 10: „Cupa 2 iulie” la înot 
și sărituri.

BASCHET. — Sala Giulești. ora 9.15: 
Rapid — Voința București ; teren 
Progresul, ora 9,15: Progresul Con
structorul.

HANDBAL, — Teren Progresul, ora 
11 : Rapid — Reeord Mediaș.

FOTBAL. — Stadionul Republicii 
ora 15,30 : Unirea Mănăstirea — C.F.R. 
Roșiori; ora 17,45 : Progresul — Di
namo Obor (finala „Cupei R.P.R.“).

TENIS. — Teren Progresul, de la 
ora 9 și 16 : concursul lotului repu
blican.

BOX. — Grădina Combustibilul, ora 
10: Tehnica Modernă — Rapid.

SPORTURI NAUTICE. Lacul Herăs
trău ora 9,30 : Concurs organizat de clu
bul Constructorul.

C. Marinescu /C.C.A.J încearcă să șuleze la poartă, .cu toată opoziția adver
sarului său direct. Fază din întîlnirea C.C.A.—Știința București, disputată 
joi la ștrandul Tineretului (Foto : II. Nandi)

++♦ + ♦ + ♦♦♦» + +"♦■ * *

Progresul București a întrecut Știința Cîuj
Campionatul republican de polo 

continuat joi cu jocurile etapei 
Il-a. In Capitală, C.C.A. 
Știința București cu 4—1 (3—1), 
capătul unui meci mult mai 
decît lasă să se întrevadă scorul. 
Studenții au condus cu 1—0 (Chi- 
riac min. 3.14), dar în continuare

a 
a 

a întrecut 
la 

strîns

o serie de probe. Eforturile pistarzilor 
au fost încununate de succes : Ion Baciu 
(C.C.A.) a obținut trei noi recorduri 
ale țării și a stabilit unul, iar Vasile 
Oprea (C.C.A.) a egalat cea mai bună 
performanță la proba de viteză.

Fără îndoialâ că în fruntea rezultate
lor obținute joi după-amiază trebuie 
să-l situăm. pe cel realizat de Vasile 
Oprea la viteză. Rezultatul său — 11,7 
sec. — este cea mai bună performanță 
obținută anul acesta în țara noastră și 
egalează timpul realizat anul trecut de 
campionul țării, Tacbe Petre (Dinamo).

Ion Baciu a realizat — așa cum 
spuneam — într-o singură cursă trei 
recorduri R.P.R. și a stabilit unul. Iată 
performanțele sale : 10 km — 14:33,5 
— nou record R.P.R. (vechiul record 
era de 14:47,4 și fusese stabilit în 
anul 1953 de Ion Cbîvu); 15 km ■— 
21:55,6 — record R.P.R. stabilit; 20 
km — 29:14.1 — nou record al R.P.R. 
(vechiul record era de 31:15.5 și fusese 
stabilit în anul 1951 de V. Spulbatu); 
1/2 oră — 20.529 km — nou record 
al R.P.R. (vechiul record era de 20,200 
km și fusese stabilit de Ion Ioniță în 
anul 1953).

sarul din primul și pînă în ultimul 
minut.

La categoria 79 kg. am asistat Ia 
un meci în care forța a avut priori
tate față de tehnică, atît la I. Ță- 
ranu, cît și la Laszlo Vatai. In plus, 
sportivul maghiar s-a dedat la du
rități. Mai atent și mai combativ, cu 
multă voință de a învinge, 1. Țăranu 
cîștigă întîlnirea la puncte.

La categoria semigrea toate prono
sticurile au fost de partea talentatu
lui nostru sportiv Gh. Popovici. Com
portarea lui în meciul cu Peter Piti 
ne-a dezamăgit însă. El a încercat 
cîteva acțiuni de „efect" pentru pu
blic și nu s-a concentrat suficient, n-a 
depus eforturi pentru victorie, dove
dind astfel înfumurare. Rezultatul de 
egalitate obținut în fața tînărului 
sportiv maghiar (pe care l-a învins 
anul trecut) a nemulțumit.

La categoria grea meciul nu 
avut istoric. Diferența de greutate în 
favoarea luptătorului maghiar Istvan 
Kozma și-a spus cuvîntul. El a învins 
prin tuș în minutul 2 pe Lazăr Bujor.

In cele trei meciuri de lupte libere 
s-au înregistrat următoarele rezultate: 
cat. 73 kg: C. Hathazi (R.P.R)_ ter
mină la 
(R.P.U.) ; cat. 79 kg: 
pierde Ia puncte întîlnirea cu 
Geza ; cat. 
nul cu Ianos Rezneak.

Astăzi, cu începere de 
pe velodromul Dinamo 
întîlnirea internațională 
prezentativele orașelor 
Budapesta, ,

a

egalitate cu T. Gyulo 
I. Popescu 

t H. 
face mecigrea : G. Crișan

la
va

ora 19,30, 
avea 

dintre 
București

loc 
re
s'

Soarta meciului i 
. 8,50 cînd CC.A

Marinescu 'mi 
să-și m sc 
gol marcat d 

pauză, Știința

tînărul Mânuță—care l-a înlocuit p 
Varlaam, sancționat disciplinar d 
clubul său — și Cloșcă au greși 
de două ori, permițînd militarilor s 
egaleze și chiar să ia conducerea 
2-1 (C. Marinescu min. 5,30 și Mi 
gyari min. 6,30). C 
fost decisă în min. 
deși îl avea pe C. 
nat, a reușit totuși 
avantajul printrun 
Șt. Ionescu După 
avut cîteva bune ocazii de a înscri 
ratate însă de Chirvăsuță și Cloșci 
Spre sfîrșitul jocului, V. Ștefânesc 
(min. 6,59) a înscris din nou pentr 
C.C.A. pecetluind scorul fina! : 
partidei : 4-1. Bun arbitrajul lui F 
Nicolaescu Buc. (a.v.).

La Cluj, Progresul București 
obținut o surprinzătoare victorie î 
fața echipei locale, Știința. Oaspeț 
au jucat mai viguros, cu acțiuni m; 
închegate cîștigînd pe merit cu 5- 
(3-1). Clujenii s-att prezentat di 
nou slab nereușind să-și creeze pre 
multe ocazii de a înscrie. Au marca

3, Medianu și fonesc 
Darotzi 2, Bit 
învinși. Foarl 

E. Benjami 
un gol echip 
de la 4 met 

mingea n 
Cacoveam

Mărculescu 
pentru învingători și 
falvi și Urcan pentru 
slab arbitrajul lui 
(Buc.). El a acordat 
locale la o lovitură 
trasă de Darotzi, deși 
depășise linia porții (V. 
coresp.).

In jocul
București victoria a revenit 
nilor cu scorul de 5-2 (3-1).

Mîine se dispută etapa 
după următorul program : 
Cl.tj-C.C.A., C.S. Oradea-Voința Bu< 
C.S. Tg. Mureș-Știința Buc.

C.S. Tg. Mureș-vo.al 
mureș-

O singură etapă 
pe saptamina

In dorința de a imprima și actual 
ediții a campionatului republican 
desfășurare normală și apreciind < 
lipsa jucătorilor din lotul olimpic t 
mai face necesară comprimarea pi 
mei părți a competiției, Biroul fed 
ral a hotărît: începîna de mîine et 
pele se vor disputa în fiecare dun: 
nică.

apărut uumăml t
al revistei ilustrate

/
bogatul și variatul »ău conținDin

desprindem următoarele materiale :
— Pentru victoria deplină a social 

mulul.
— Obstacole (motocielism pe pistă)
— O duminică sportivă ia Vedea.
— Pelinul de aseara (actorui Pi 

Călinescu despre comportările neju 
ale unor fotbaliști).

— Nu așa ! (material in sprijinul r 
pectării regulilor de circulație).

— Olimpicii polisportivi (reportaj d 
pre pentatloniști).

— Campioanele (reportaj despre ’ 
leibalistele clubului Dinamo).

— Pot și eu ! (prezentarea tenismai 
Mina Elina).

— Cu Abdou Seye prin București ( 
portaj scris de studentul negru I 
mond Frederic).

— Sport-magazin (Maeștri ai baloi 
lui rotund — Pele; Despre fotbal 
fotbaliști ; Poșta magazin ; Cuvinte 
crucișate ; Cultura fizică medicală).

— Actualitate internă și internal 
nală.

Cereți acest număr la orice chioșc 
difuzării presei.



In amintirea unor ma
ntr-o istorie a atletismului sovie- 

frații Serafim și Gheorghi Zna- 
nski vor trebui să ocupe un ca
ri vast. De-a lungul unui deceniu, 
■-o perioadă cinci acest sport acu- 
la în U.R.S-S. forțele ce aveau 
I poarte spre culmi, frații Zna- 
nski au constituit o apariție stră- 
itoare. Contribuția lor la progre- 

și la afirmarea pe plan mondial 
Holismului sovietic rămîne de ne 
țuit. Ani la rînd, ' Serafim și 
torghi au reprezentat principalul 
alergările de fond, coborînd se- 
dele recordurilor, învingînd în 
•i întreceri interne și internațio-

Au fost nedespărțiți în viață, 
antrenamente, pe pistă. Și doar pe 
a de sosire a curselor lor, ra
se memorabile, Znamenskii veneau 
arați. De cele mai multe ori pri- 

a fost Serafim. Dar Gheorghi a 
t rolul nu mai puțin glorios de 
i „arhitectul" recordurilor fratelui 
, dueîndu-i acele trene ultra-ra- 
;, imprimînd curselor un ritm ex- 
■rdinar, luptînd pînă la ultima pi- 
tră de energie pentru victorie, 
jși, Gheorghi știa că Serafim era 

bun...
are ciudat dar frații Znamenski, 

<t> buni fondiști sovietici în pe- 
da intre cele două războaie 
idiale. au început sportul la vîrsta 

depline maturități. In 1932, cînd 
aliniat la startul primei lor 

e (o probă de 1000 m din cadrul 
plexului G.T.O.) Serafim avea 26 
ani iar Gheorghi 29. Au sosit 
iii, piept la piept, cronometrați 
!:50,0. Timpul a produs o verita- 
senzație și arbitrii au crezut că 
greșeală la mijloc. Pentru a ri- 
îndoielile frații s-au oferit să...

te cursa. Iar rezultatul a fost și 
bun • 2:48,0 1 Se întîmpla aceasta 

19321... z
1934 Gheorghi stabilește primul 

record pe 1500 m iar Serafim 
1000 m. Un an mai tîrziu cei doi 
i abandonează semifondul, dedi- 
u-se exclusiv alergărilor pe dis- 
; lungi.
îlm-aresnl lui Serafim este excepțio- 

In decurs de 8 ani el a sta- 
21 de recorduri aie U.R.S-S., a 

rit de 9 ori titlul de campion al 
deținînd la un moment dat

toate recordurile Uniunii Sovietice pe 
distanțele de la 2000 la 10.000 m. 
Iată performanțele sale cele mai 
bune: 1500 m — 3:59,9; 2.000 m — 
5:31,8; 3.000 m — 8:28,0; 5.000 ni — 
14:37,0; 10.000 m — 30:44,8. Ținînd 
seama că ele au fost realizate cu 
20—25 ani în urmă, ne dăm și mai 
bine seama de marea valoare a a- 
cestui atlet.

Gheorghi îl secondează pe Serafim, 
avînd și el performanțe remarcabile: 
3:57,9 pe 1.500 m ; 14:48,6 pe 5.000 
m; 30:45,8 pe 10 000 m. A stabilit 
trei reco-rduri ale U.R.S.S. și a fost 
de două ori campion al țării, o dată 
la 5.000 și o dată la 10.000 m, în 
ambele curse învingîndu-1 pe Sera
fim, clasat al doilea.

De numele fraților Znamenski este 
legată o epocă glorioasă a marii 
competiții internaționale, „Crosul 
l’Humanite". In 1935 cei doi atleți 
participă prima dată la cros, luînd 
startul într-un grup compact de 350 
participanți- Cîștigă Serafim, urmat 
la o secundă de Gheorghi. Aceeași 
ordine se repetă în 1937 și 1938. In 
palmaresul iui Serafim, printre nu
meroase alte victorii figurează locul 
1 în cursa de 5000 m Ia Olimpiada 
muncitorească de la Anvers din 1937.

Frații Znamenski au fost nu nu
mai mari atleți, ci și buni cetățeni. 
Ei au urmat facultatea de medicină 
ca bursieri ai statului. Și aici au 
fost primii, ca și pe pistă. Serafim 
și Gheorghi au devenit chirurgi. In 
anii Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei ei.au luptat pe front împo
triva cotropitorilor fasciști, murind 
eroic. Serafim și Gheorghi Zna
menski au înscris încă două nume 
strălucite în cartea de aur a nenu- 
măraților sportivi sovietici care și-au 
vărsat sîngele pentru patria socia
listă. Așa au înțeles să-și facă dato
ria frații Znamenski. In amintirea lor, 
cursa „așilor" din cadrul „Crosului 
l’Humanite" este dotată cu trofeul fra
ților Znamenski. Și tot pentru a le 
cinsti memoria, Federația de atletism a 
U.R.S.S. organizează în fiecare an, 
la început de vară, un mare con
curs atletic „Memorialul Znamenski".

Anul acesta întrecerile de la Mos-

ri atleți...
cova în amintirea fraților Znamenski 
încep la 2 iulie. O dată memorabilă. 
Cu 26 de ani în urmă, la 2 iulie 
1934, Serafim Znamenski, într-o 
cursă extraordinară făcută alături de 
fratele său, a stabilit un nou record 
al U.R.S.S. la 5.000 m, coborînd 
pentru prima oară sub 15 min : 
14:56,5. O coincidență care-i va face 
desigur pe atleții participanți să 
lupte cu și mai multă ardoare pen
tru mari performanțe. Frații Zna
menski au iubit atît de mult recor
durile...

VALERIU CHIOSE

EDIȚIA 1960 A „CUPEI EUROPEI CENTRALE" 
ÎNCEPE MÎINE ÎNTR-0 NOUĂ FORMULĂ DE DISPUTARE

Anul acesta, „Cupa Europei Cen
trale” se dispută după o nouă și inte
resantă formulă, grație căreia întreaga 
ediție va dura... opt zile. Mai precis, 
ea începe la 3 iulie, adică duminica 
aceasta, și se va încheia la 10 iulie. 
Care este formula de disputare? Cele 
cinci țări înscrise în această competi
ție (Ungaria, Cehoslovacia, Italia, Au
stria și Iugoslavia) iau parte cu cîte 
6 echipe din prima categorie. Deci un 
total de 30 de echipe, care vor sus
ține cîte două jocuri, tur și retur. Pro
gramul a fost făcut în așa fel îneît să

Azi la Budapesta: întîlnirea de haltere
R. P. Ungară-R. P. Romină

Azi are loc la Budapesta întâlnirea 
internațională de haltere dintre repre
zentativele R.P. Ungare și R.P. Romîne. 
Echipa noastră va fi alcătuită din ur
mătorii halterofili: Balaș Fiți și Pana it
Ion (cea mai ușoară), N. Amzuică 
(semiușoară), L. lonescu (ușoară), Ti- 
beriu Roman (semirnijlocie), A till a Va. 
sarlielyi (mijlocie), Lazar Baroga (se
migrea) și S. Cazan (grea).

In formația echipei gazdă vor evo
lua halterofifi de valoare europeană 
ca Foldi (cea mai ușoară), Borsanyi 
sau Szabo ( semiușoară ), Vereș (semi- 
mijlocie), Iluska (ușoară), Gy. Toth 
(mijlocie), ș.a.

Voleibalistele noastre
telefon). — 
dispută, în-

De remarcat faptul că echipa R.P. 
Ungare s-a clasat pc locul IV la ul
tima ediție a campionatelor europene, 
iar recent a dispus cu 5—2 de puter
nica echipă a Finlandei.

nu se întîlnească între ele echipele din 
aceeași țară. Iată programul primei 
etape, programate mîfne:

Ujpest Budapesta — Fiorentina, Par
tizan Belgrad — Slovan Bratislava, 
First Vienna — V asas Budapesta, Spar
tak Trnava — A.S. Roma, W.A.C. Vie- 
na — Voivodina Novisad, Tatabanya — 
Ruda Hvezda, Udinese — F.C. Austria, 
Banik Ostrava — O.F.K. Beograd, Pa
lermo — Diosgyor, Bologna — Hai- 
duk Split, Dukla Praga — Wiener 

.S.K., Sarajevo — M.T.K. Budapesta, 
Linzer ASK — Spartak Praga, Velej 
Mostar — Alessandria și Honved Bu
dapesta — Simmering,

Returul acestor jocuri va avea loc 
la 10 iulie. Cîștigătoarea Cupei va fi... 
țara care în urma jocurilor susținute 
de cele șase echipe ale sale va întruni 
cel mai mare număr de puncte.

Desigur că în această formulă de 
disputare, Cupa nu mai are caracterul 
unei competiții pe etape (cum s-a des
fășurat pînă acum), dar prezintă un 
dublu avantaj: necesită o scurtă pe
rioadă de timp (dat fiind faptul că 
se dispută vara) și angrenează un nu
măr mare de echipe, lucru care nu ar 
fi fost posibil în vechiul sistem de 
desfășurare a competiției.

Al treilea meci Patterson—Johansson
se va disputa la toamnă

Fostul campionFostul campion mondial de box 
la categoria grea Ingemar Johansson 
a părăsit S.U.A. întoreîndu-se _ în 
Suedia. In drum spre patrie, făcînd 
escală la Copenhaga, Johansson a 
răspuns unor întrebări puse de ziariști.

învinse la Budapesta

is luat sfîrșit întrecerile din cadrul 
„Cupei Europei” la popice

, Cehoslovacă (masculin) și R.P.F. Iugoslavia (feminin) pe primele locuri

BUDAPESTA, 1 (prin 
In sala Sportcsarnok se 
cepînd de vineri, un interesant tur
neu internațional feminin de volei la 
care iau parte reprezentativele R. 
Cehoslovace, R. P. Romîne, R. P. 
Bulgaria și echipa țării gazdă. ,

In prima zi a întrecerilor, echipa 
noastră a întîlnit formația R. Ceho
slovace de care a fost învinsă cu 
3—0 (12, 12, 11). In primul set, 
jucătoarele noastre au condus cu 9—5 
dar n-au știut să păstreze diferența: 
după ce au fost conduse în setul al 
doilea cu 12—6, au egalat la 12, iar

cedat 
lipsă 

în fi- 
Svo- 
Ana

în al treilea, după 11—11 au 
pasul. Echipa noastră a arătat 
de calm și de orientare tactică 
naiul seturilor. S-au evidențiat 
zilova, Matalikova (R. Ceh.),
Păunoiu, Elisabeta Preda (R.P.R.).

In celălalt joc, disputat într-un 
ritm foarte susținut, echipa R. P. 
Ungare a întrecut R. P. Bulgaria cu 
3—2 (9—15, 16—14, 11—15, 15—8, 
15—12).

Sîmbătă, echipa noastră întîlnește 
reprezentativa R. P. Bulgaria, iar 
duminică formația R. P. Ungare.

‘El a declarat, printre altele, că are 
speranța ca cel de al treilea meci al 
său cu actualul campion Floyd Pat
terson să poată fi organizat pînă în 
luna octombrie- întîlnirea ar trebui 
să aibă loc tot peste ocean, deși ini. 
țiul se prevăzuse orașul suedez Gote- 

' borg, ca loc de disputare.
• La Salt. Lake City (S.U.A.) s-a 

desfășurat meciul pentru titlul mon
dial profesionist la categoria mijlocie 
între Gene Fullmer și Carmen Basilio. 
A învins Fullmer prin abandonul ad
versarului său în repriza a 12-a.

s-au 
V-a

tGREB 1 (prin telefon). La e- 
din acest an a „Cupei Europei” 

»pice au participat echipele repre- 
itive feminine și masculine ale R.D. 
nane, R. P. Ungare, R. Ceho- 
ce, R. P. Romîne. R.F.G., Austriei 
igoslaviei.
trecerile au început marți dimi- 

pe arena Gromnica cu șase piste 
localitate. O primă constatare : 

le de joc sînt dure, cerînd sporti- 
eforturi deosebite. In prima zi 

as cîte două jucătoare și tot atîția 
ori din fiecare reprezentativă. La 
tul zilei cele mai mari scoruri 

totalizat : Cehoslovacia (f) 790 
și R.D.G. (m) 1709 p.d. Echipa 
ră feminină a realizat după primele 

schimburi (Maria Nadaș, Ecate- 
Ventzel) 751 p.d., clasîndu-se pe 

patru
■iei (788 p.d.) și Iugoslaviei (777 

iar la .băieți am ocupat locul 
cu 1662 p.d. după R.D.G. (1709 
Iugoslavia (1705 p.d.). R. Ceho- 

?ă (1703 p.d.) și R.P.U. (1678 
Alex. Andrei a doborît din 200 

nixte 861 p.d. iar Gh. Reștemeanu 
>.d. O comportare surprinzător de 

a avut jucătoarea Maria Nadas 
a înregistrat din 100 bile mixte 
3^5 pal.
*11 cțri au concurat schimburile trei 
ru din toate echipele. Țara noastră 
t reprezentată în această zi de 
ireta Szemani (376 p.d.), Ținea 
■an (371 p.d.), Carol Zombori (836 
și Ion Micoroiu (818 p.d.). In 

două clasamente pe națiuni con- 
după patru schimburi Austria la 
:u 1586 p.d. iar la băieți primul 
ste deținut de popicarii din R. 
levaeă. eu 3448 p.d. Echipa 
ră masculină ocupă locul 5 cu 
pal. iar cea feminină locul 7 cu 
pal.
ima zi a competiției ( joi) mu a adus 
i modificare în clasamentul e- 
lor masculine. Formând o echipă

în urma Cehoslovaciei,

omogenă, popicarii cehoslovaci au reușit 
să-și mențină avantajul, cucerind astfel 
„Cupa Europei”. In schimb, la fete, 
la ultimele două jucătoare, conducerea 
a fost preluată de echipa Iugoslaviei, 
care a obținut astfel o nesperată vic
torie. Iată acum clasamentele finale pe 
națiuni :

Feminin : 1. Iugoslavia 2373 pal.; 
2. R.D.G. 2368 p.d.; 3. R.P.U. 2364 
p.d.; 4. Austria 2356 p.d.; 5. R. Ceho
slovacă 2307 p.d.; 6. R.P.R. 2269 p.d.; 
7. R.F.G. 2266 p.d. Masculin: 1. R. 
Cehoslovacă 5231 p.d.; 2 Iugoslavia 
5219 p.d.; 3. R.D.G. 5205 p.d.; 4. R.P.U 
5175 p.d.; 5. R.P.R. 5052 p.d.; 6. 
R.F.G. 4946 p.d.; 7. Austria 4900 p.d.

In general, jucătorii și jucătoarele 
noastre — eu excepția lui Alexandru 
Andrei (861), Elena Predeanu (404) 
și în mai mică — ”—” r? . •
Ventzel (386) 
sub

măsură a Ecaterinei 
au avut o comportare 

nivelul posibilităților lor.

LAD1SLAU SZOCS
secretar general al F.R.P.

Pe terenurile de tenis de la Wimbledon...
Turneul de la Wimbledon — cam

pionate mondiale neoficiale de tenis 
pe gazon — se apropie de sfîrșit. 
Semifinalele Ia simplu bărbați au dat 
cîștig de cauză jucătorilor austra
lieni. Fraser l-a învins pe indianul 
Krishnan : 6—3, 6—2, 6—2. In 
schimb Laver a trebuit să lupte din 
greu cu Pietrangeli, mereu foarte 
bun la retururile din servici. Italia
nul a cedat abia în setul cinci: 4—6, 
6—3, 8—10, 6<—2, 6—4.

A fost stabilită și finala feminină. 
Deținătoarea titlului, Maria-Ester 
Bueno (Brazilia) a învins-o pentru 
a cincea oară pe Christine Truman 
(Anglia) 6—0, 5—7, 6—1 într-un 
meci desfășurat aproape în întregime

Echipa de polo a clnbuhi Dinamo București

Ia fileu ! A fost eliminată și cealal
tă jucătoare britanică, Ann Haydon, 
învinsă de Sandra Reynolds (Afr. 
S.) : 6—3, 2—6, 6—4.

La dublu mixt, o adevărată reve
lație a fost oferită de perechea ce
hoslovacă Javorski—Puzejova care, în 
sferturi de finală a eliminat puter
nicul cuplu australian Hewitt, Leha
ne : 6—2, 2—6, 6—4. Moser, Dmi
trieva (URSS) au întrecut dublul 
Ochoa, Ramirez: 10—8, 3—6, 6—1.

O surpriză s-a înregistrat la du
blu bărbați: Davies, Wilson (Ang.) 
— Emerson, Fraser (Australia) 6—3,
6— 4, 3^6, 4—6, 6—3.

Ieri după-amiază s-a disputat finala 
probei de simplu masculin. După pa
tru seturi de mare luptă, viejoria a 
revenit lui N. Fraser, care l-a în
trecut pe R. Laver cu 6—4, 3—6, 9—7,
7— 5.

învingătoare la Magdeburg ...și Zinnowitz
Miercuri a început la Magdeburg, în 

R.D.G., un turneu internațional de polo 
la care participă șase echipe : Dinamo 
București, Dinamo Magdeburg, Rotation 
Leipzig. Dozsa Budapesta, selecționata 
de juniori a R.D.G. și selecționata' ora
șului Magdeburg.

In prima zi. Dinamo București a 
jucat cu Rotation Leipzig și a cîștigat 
cu 11—4 prin punctele marcate de : 
Blajec (3). Kroner (3), Grințeseu (2), 
Zahan (2) și Culineac. Joi, dinanio- 
viștii au susținut două partide. Dimi
neața au întrecut pe Dozsa Budapesta

cu
și . . , __ ... ...
tilnit selecționata de juniori a R.D.G. 
de care au dispus cu 11—4, prin punc
tele înscrise de: Zahan (4), Bădiță (3), 
Kroner (3) și Grințeseu.

Alte rezultate : Dinamo Magdeburg 
— Dbzsa Budapesta 8—5, Selecționata 
de juniori a R.D.G. -— Selecționata ora
șului Magdeburg 8—7 (miercuri), Se
lecționata orașului Magdeburg — Di
namo Magdeburg 7—6 (joi).

Turneul continuă.

3—2. Au marcat : Culineac, Bădiță 
Grințeseu. După-amiază, ei au în-

Pc malul Mării Baltice. în frumoa
sa localitate balneară Zinnowitz (R. 
D. Germană), a început tradiționalul 
turneu de tenis rezervat tineretului. 
La simplu masculin, pe tablou figu
rează 32 jucători, capi de serie fiind 
maghiarii Komaromi și Szikszai, Stahl- 
berg (R.D.G.) și Lane (Australia). 
Acesta din urmă are în palmares o 
victorie în fața cunoscutului său 
compatriot Emerson. La simplu fete 
se întrec 16 jucătoare, în frunte fiind 
desemnate: Bardoczi, Broszman
(RPU), Johannes (RDG) și Siroka 
(R, Celt.),.

PE SCURT
IN TURUL ciclist al Franței 
desfășurat alte două etape : a 

și a Vl-a. Etapa a V-a Caen—
Saint Malo (189 km) a revenit fran
cezului Darrigade cronometrat în 4 h 
21:31. A Vl-a etapă, desfășurată ieri 
pe ruta Saint Malo—Lorient (19U.m), 
a fost cîștigată de Roger Riviere 
(Franța) în 4 h 20:10, urmat de Nen- 
cini (Italia) și Adriaenssens (Belgia) 
— același timp. Grosul plutonului a 
sosit după 14 minute. In clasamentul 
general pe primul loc a trecut bel
gianul Adriaenssens.

• TURNEUL DE ȘAH de la Buenos
Aires a continuat cu partidele pro
gramate în rundele 5 și 6- Iată re
zultatele înregistrate : runda a V-a : 
Taimanov—Wade 1—-0, Benko—Uhl- 
man 1—0, Unzicker—Bazan 1—0, E- 
vans—Korcinoi Uz—’/z, Pachman— 
Szabo Reshevsky—Gligorici
Va—Va; runda a Vl-a: Szabo—Wexler 
1—0, Fischer—Pachman Uz—Uz, Ro- 
setto—Korcinoi 1—0, Guimard—E-: 
vans 1—0, Gligorici—Unzicker Vz—Uz, 
Wade—Reshevsky 0—1, Benko—Tai
manov 1—0, Fogelman—Uhlman 0—1, 
Ivkov—Eliskases Va—Uz. In clasa
ment conduce Szabo, Unzicker, Ben
ko și Reshevsky cu cîte 4 puncte fie
care.

9 IN CADRUL unui concurs atle
tic desfășurat la Moscova, atleta chi
neză Van Si-iu a stabilit un nou re
cord al țării sale la aruncarea discu
lui : 51,01 m.

• ÎN CONTINUAREA turneului în 
U.R.S.S., echipa de baschet a Univer-: 
sității d'in Oxford a întîlnit selecțio
nata Universității din Moscova. Bas- 
chetbaliștii sovietici au cîștigat cu 
93—57.

9 ECHIPA DE POLO pe apă a 
Franței a întrecut cu 7—6 echipa Spa
niei.

9 LA RIGA, echipa olimpică de 
box a R. P. Ungare a întrecut selec
ționata R S.S. Letone cu 10—8.

9 CITEVA REZULTATE înregis-' 
trate în concursul internațional de a- 
tletism desfășurat la Helsinki : disc 
Pentei Repo (Finlanda) 56,03 m 
(nou record), 400 m: Wrighton (An
glia) 48,4 sec., 1500 m : RozsavolgyJ! 
(R. P. Ungară) 3:48,3, 5000 m: Sza
bo (R. P. Ungară) 14:16,8, lungime:] 
Valkama (Finlanda) 7,41 m.
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un nou 
în motociclism: 
Cristian Dovitz 

Mulfi dintre

al șaselea Dovitz : micu- 
țul Heintz care la 8 ani 
manifestă mult interes 
pentru sportul cu motor...

a- 
ce 
a-

Cupa Angliei” nu-i... „Cupa Angliei”

O amintire plăcuta

pista stadionului 
Ditiamb din . Capitală s-a 
afirmat recent 
talent 
tînărut 
(Dinamo).
iubitorii sportului cu mo
tor prezenți la acest con
curs au căutat să-și 
nuntească unde și cu 
prilej au mai auzit de 
cest nume.

N-ar ri exclus ca o 
parte dintre ei să fi gă
sit dezlegarea „enigmei”. 
Căci este vorba de o în
treagă familie de... moto- 
cicliști- Originar din Si
biu, Arthur Dovitz (tatăl 
lui Cristian), a îndrăgit 
de multă vreme acest 
sport al curajului și în- 
demînării. El a evoluat 
în întrecerile de viteză pe 
circuit, obținînd deseori 
rezultate de valoare. 
Mult timp a avut un ad
versar redutabil în per-

soana motocicfistului Ger
hardt... Dovitz (fratele 
său). Rivalitate» s-a în
cheiat într-un mod foarte 
original. Soția lui Ger
hardt, nemulțumită de 
faptul că acesta lipsea 
de acasă pentru antrena
mente și concursuri, i-a 
dat un... ultimatum: „Ori 
renunți la owiocicllsm 
(n.n.: ceea ce era aproa
pe imposibil!) ori treci 
la oategwia ataș și con
curăm Împreună I” Gum 
era și firesc, soțul-moto- 
ciclist a acceptat cea de 
a doua alternativă și pe 
tabelele de concurs a a- 
părut al treilea... Dovitz. 
Cristian este al patrulea 
din familie care face mo- 
tociclism, dar nu și ulti
mul- Fratele său mai mic, 
Rolf, concurează ia în
trecerile organizate la 
Sibiu, iar tn curind îșf 
va face debutul și cel de

Ingeniozitate
Intr-o duminică, în o- 

rășelul italian Campos, 
pompierii a« fos>t chemați 
la un incendiu. Sosind 
repede la fața locului, nu 
mică le-a fost mirarea 
constatînd că totul era în 
cea moi perfectă ordine : 
nici gînd de foc! Gon- 
tinuînd să cerceteze imo
bilul, ei au observat la 
etajul [II un bărbat care 
le făcea semne disperate. 
„Ajutor!“. „ajutor I” stri
ga acesta din cînd în 
cînd.

Pompierii au înălțat 
imediat scara de incen
diu și omul a coborît pe 
ea. Ajuns jos, cetățeanul 
n-a spus nici măcar 
„mulțumesc”, ci a rupt-o 
la fugă în direcția... sta
dionului de fotbal.

Enigma a fost dezle
gată foarte repede. Gio
vani Cuizaro — cel care 
chemase pompierii — era 
un înfocat amator de fot
bal. Pentru nimic în lume 
n-ar fi lipsit o duminică 
de la stadion I Acest lu-

cru a enervat-o, se pate, 
pe... nevastă-sa care, în- 
tr-o duminică, l-a Încuiat 
pur și simplu In casă, 
strigîndui ta același 
timp din fața ușii: „Pof
tim, 
dacă

Te 
nații
minute mai tîrziu, lui 
Giovani Cuizaro li trecea 
prin girai ingenioasa idee 
cu chematul pompierilor

du-te ia Stadion, 
poțil”.
pui însă ca pasio- 
fotbalului ? Cîteva

„Gupa Angliei” este, 
fără îndoială, cea mai 
veche competiție fotba
listică. Inaugurată în 
anul 1872, această în
trecere va deveni peste 
12 ani centenară...

De trecutul său, cum e 
și firesc, sînt legate 
multe evenimente de 
seamă din istoria fotba
lului modern. De pildă, 
jocurile celei dinții ediții 
a „Gupei Angliei” au pri
lejuit prima apariție pe 
terenurile de fotbal a 
arbitrilor. Pînă atunci, 
litigiile dintre echipe e- 
rau rezolvate prin... „tra
tative” între căpitanii ce
lor două formații. Tot 
„Gupa Angliei” este și 
primul trofeu transmi
sibil (challenge) din is
toria acestui sport de 
mare popularitate. Regu
lamentul ei, instituit în 
1871, prevedea că în 
cazul cînd o echipă cîș- 
tigă competiția de 3 ori 
consecutiv, trofeul 
intre în proprietate i 
nitivă. După cîțiva 
în 1876, fotbaliștii 
bului „Wanderers” 
cucerit cupa, i 
performanța aceasta și 
în anii următori. Potri
vit regulamentului, cupa

să-i 
derfi- 
ani, 
clu- 

au 
repetînd

trebuia
pentru totdeauna, 
clubul

să le aparțină 
Dar 

„Wanderers” a 
păstrat-o timp de un an, 
înapoind 
federației pentru a-1 pune 
din nou 
condiție însă : 
chipă să nu 
dreptul de a păstra în 
mod definitiv acest-.trofeu.

In 1895, „Cupa An
gliei” a fost cîștigată de 
Aston Villa. Mîndri de 
succesul repurtat, învin
gătorii au 
cucerită în 
magazin din 
drei. Peste 
hoți s-au 
magazin și 
cupa. Poliția, pusă ime
diat în stare de alarmă, 
i-a căutat pe răufăcători 
pretutindeni, dar aceștia 
au rămas nedescoperiți. 
Totuși, federația britanică 
era convinsă că, pînă la 
urmă, 
găsită, 
de 15 
cupă” 
...cupă. Echipele cîștigă- 
toare primeau doar o... 
strîngere de mînă. în 
1911, pierzîndu-și răbda
rea, federația a pus în joc 
o nouă cupă, cea care 
este „în vigoare” și astăzi.

apoi trofeul

în joc. Cu o 
nici o e- 
mai aibă

expus cupa 
vitrina unui 
centrul Lon- 

noapte, niște 
introdus în 

au furat—

cupa tot va fi
De aceea, timp 

ani, jocurile „de 
s-au disputat fără

Năprasnicul croșeu de^mondial de box la toate 
stînga al lui Floyd Pat
terson și-a atins ținta. 
Lovit în plin la figură, 
Ingeinar Johansson, așa 
cum puteți vedea în foto
grafie, cade la podea, 
unde va rătnîne 9 secun
de. Lă reluarea luptei, 
boxerul negru trimite e 
nouă lovitură puternică 
și Ingemar Johansson se 
prăbușește ca trăznit. 
. K.O. 1

In urma acestei victo
rii, după cum se știe. 
Floyd Patterson ți-a re- 
cîștigat titlul de campion

pe care îlcategoriile, 
pierduse cu un an în ur
mă în fața aceluiași Jo
hansson, după un Meci 
dramatic în care căzuse 
și se ridicase de ȘAPTE 
ORI de la podea, pentru 
a pierde finalmente prin 
K.O. în repriza a 3-a.

De data aceasta, dreap
ta lui Johansson n-a mai 
găsit adresa, 
în schimb, 
Patterson...

Și acum, cîteva 
nunte despre fostul ad
versar al lui... Vasile 
Tiță din finala Jocurilor 
Olimpice de la Helsinki 
— Floyd Patterson. Nă
scut la 14 ianuarie 1935, 
Patterson avea 17 ani' și 
jumătate în momentul 
cînd a cucerit titlul de 
campion olimpic la cate
goria mijlocie. Silit să-și 
caute cît mai repede un 
mijloc de existență — 
Patterson, face parte din- 
fr-o familie foarte săra
că, cu 10 copii — el tre
ce la profesionism, ob
ținînd o serie de succese 
care îl aduc în situația 
de a se întîlni cu Archie 
Moore pentru titlul de 
campion al lumii la toate 
categoriile, rămas vacant 
în 1956 prin retragerea 
din ring a campionului 
de pînă atunci — Rocky 
Marciano. Intîlnirea a a- 
vut loc în toamna anului 
1956 și s-a încheiat cu 
victoria prin K.O. în re
priza a 5-a a lui Floyd

Johansson n-a 
un interes prea 
au asistat numai 

îrț-

A găsit-o, 
stînga lui

arnă-

Patterson, care a devenit 
astfel campion mondial.

Primul lui meci cu In
gemar 
stîrnit 
mare :
18.000 de spectatori, 
tîlnirea revanșă a avut 
însă un mare ecou și a 
adus în jurul ringului de 
la Polo Ground 45.000 
de spectatori. Desigur, 
nici această cifră nu 
poate impresiona prea 
mult, mai ales dacă o 
raportăm la cei... 120.757 
spectatori, care au fost 
de față la 23 septembrie 
1926, la primul meci pen
tru titlul mondial dintre 
Jack Dempsey și Gene 
Tunney. Pe atunci însă 
nu exista televiziunea, în 
vreme ce acum peste 

amatori de 
urmărit marele

600.000 de 
box au 
meci în fața aparatelor 
de televiziune. A fost 
mult mai comod și mai 
ales, mult mai... econo
mic, ținînd seama de 
prețurile exorbitante ale 
biletelor de intrare 
manifestațiile, sportive în 
țările capitaliste în gene
ral și în S.U.A. în spe
cial (la meciul de săptă- 
mîna trecută dintre Fioyd 
Patterson și Itigemar Jo
hansson biletele de intra
re au costat. între 10 și... 
100 de dolari I Prețuri Ia 
îndemîna tuturor acelora 
care trăiesc din orice 
altceva îa afară de.„ 
muncă I).

— J. B. —

de

la

Poșta magazin
OCTAV LEONARD, 

BUCUREȘTI. - Echipa 
de fotbal Progresul Bucu
rești a activat la început 
sub numele de Sparfac. 
Pînă în anul 1955 a jucat 
în categoria B. La debu- 

Itul ei în categoria A s-a 
clasat pe locul al treilea, 
după Dinamo București 
și Flacăra (Petrolul) Plo- 
sști. E greu de apreciat 
care a fost cea mai bună 
formație pe care a alinia
t-o de-a lungul anilor, ți- 

^rtînd seama mai ales de 
+faptul că jucătorii s-au 
ȚsciTimbat mereu. Parcă 
4aș înclina mai mult pen- 
Țtru formația cu care a 
isusținut primele meciuri 
▼în categoria A: Cozma— 
iGică Andrei, Paraschiv, 
■fSoare—Tănase, Știrbei — 
ȚCacoveanu, lordac’he, O- 
4 zori, Smărăndescu I,
▼ Blujdea.
1 ANTON TAPU, BRA-
▼ 1LA. — E foarte puțin 
1 probabil ca Morrow, tri-

Recent, echipa feminină de gimnastică a țării naos- ▼piui campion olimpic de 
tre a susținut la Milano o întâlnire cu reprezentativa Ila Melbourne, să partici- 
I taliei. La primul contact cu marele oraș din âm- Ape la Jocurile Olimpice 
pia Podului, sportivele noastre au ținut să facă tra- Ide Ia Roma. In momentul 
diționala fotografie în fața Domului. O fotografie ăde față el este întrecut de 
care le va aminti de însorita Italie, de succesul pe ▼ numeroși alergători dintre 
care l-au repurtat în intîlnirea cu gimnastele italiene, Icare trebuie să cităm în 
de primirea călduroasă care li s-a făcut. ■» primul rînd pe cei doi

Presa italiană — „Unită", „Corriere dello Sport",' I sprinteri negri, Norton 
,.La Gazzetta dello Sport" etc. — au avut aprecieri Țși Tidwel (10,1 pe 100 
dintre cele mai elogioase la adresa sportivelor Im.). — 2) Baschetbalistul 
noastre. ▼sovietic Krumînș are 30

Iată-le în fotografie (de la stînga la dreapta) pe Tde ani. înălțimea lui 
cele 7 gimnaste oare ne-au reprezentat țara : Uta A2,18 m.
Poreceanu, Emilia Liță, Elena Leuștean, Atanasia T ii n 1 m » norscs
Tonescu. Emilia Scorțea, Elena Niculescu și Sonia I "ț E A N A PiROCA,
lovan. In dreapta, arbitra Adina Stroescu și o repre- Ț
zentantă a Federației italiene de gimnastică venită I, rl" Vasile Boghiță de
sd întâmpine delegația R. P. Romine. ▼ , Teatrul Municipal este

-------------------- >...boxerul cu același nume, 
Icare a evoluat pînă acum 
♦ cîțiva ani pe ringurile 
Ț noastre.

AUREL PARASCHI- 
VESCU, GALAȚI. — 1) 
Vîrsta exactă a lui Pet- 
schovschi : 39 de ani. Ii 
împlinește luna aceasta.— 
2) Ce se întîmplă la o 
lovitură liberă indirectă 
dacă un înaintaș trage 
la gol și mingea intră 
în plasă ? In afară de e- 
moția pe care o încearcă 
unii spectatori care nu cu
nosc îndeajuns regula
mentul, nu se întîmplă 
...nimic. Se execută ifti 
banal aut de poartă.

VALERIU ROZESCU, 
OLTENIȚA. — 1) Sprin
terul italian Livio Berut
ti (10,2 pe 100 m) are 21 
de ani. Are 67 de kilogra
me la o înălțime de 1,81 
m. — 2) Țările care au 
cîștigat pînă acum cam
pionatul mondial de fot
bal: 1930: Uruguay, 1934: 
Italia, 1938: Italia. 1950: 
Uruguay. 1954: R. F. 
Germană. 1958 : Brazilia. 
— 3) Primul meci din
tre Real Madrid, cîșțigă- 
toarea „Cupei Campioni
lor Europeni” și Penarol, 

presupusul 'Gu-fcî?tigătoarea competiției 
\similare din America de 

Sud are loc duminică 3 
•iulie, deci mîirie, la Mon
tevideo. Cel de al doilea 
’meci se va disputa în 
septembrie la Madrid. E- 
•chipa care va învinge va 
fi considerată — neoficial, 
bineînțeles — campioană 

; mondială (inter-ec.fiipe).

- ION POȘTALUL

Luptă inegală?

Aveai de-a face cu 
un... Guliver ? Nicidecum. 
Fotografia noastre repre
zintă un duel între doi 
elevi ai centrului școlar 
de scrimă al M.I.C., cu 
sediul la stadionul Tine
retului. Diferența de talie 
dintre floretiștii pe care 
îi vedeți ia „lucru” este 
însă impresionantă. Micul 
sportiv în atac, Alexan
dru Micloș, din clasa a 
IH-a a școlii medii nr. 
32 din Capitală, măsoară 
abia 1,25 m, îa timp ce

adversarul său, Ion Ilal 
inagi — ] 
liver, .-care.., n-a putut 
să încapă în obiectivul 
aparatului — elev în 
clasa a X-a la o școală 
serală, se apropie de o 
înălțime rîvnită de mulți 
tineri la vîrsta lui: 1,80 
m și, totuși, diferența 
de... categorie nu consti
tuie o piedică pentru mi
cul fio re tist de a asalta 
curajos, de a înscrie cît 
mai multe tușe.

£/ Af O R
Boxerul francez Char

les Atali a susținut, nu 
de mult, un meci la Is
tanbul cu boxerul 
Zakarian. încă din 
tna repriză, după 
„corp la corp”, el 
trimis adversarul la 
dea. Arbitrul a început 
să numere în limba tur
că. La „10”, 
Atali aștepta, 

ca arbitrul să 
cuvîntul „aut” 
în turcește!), 
țind astfel victoria 
prin K.O. Nu mică 
fost însă surpriza, 
zindu-1 pe arbitru

turc 
pri-

UH 
și-a 
po-

Charles 
firește, 

pronunțe 
(fie și 

consfin- 
sa 
i-a 

au- 
că

începe să numere din 
nou, de data aceasta 
în... franțuzește1

In ciuda protestelor 
managerului boxerului 
francez, povestea s-a re
petat și în repriza ur
mătoare, astfel că 1 
rul turc a 
să-și revie 
dice de la

Cum s-a 
astfel de... 
re ? Se pare 
cia sînt tn 
guli potrivit 
xerul căzut 
poatb fi numărat

boxe- 
vreme 
se ri-

avut 
și să 
podea.
ajuns 
numărătoa- 
că în Tur- 
vigoare re- 
cărora bo
ia pămînt 

fie

la o

tn limba turcă, jfip în 
limba adversarului ' său. 
Organizatorii galei, în- 
țelegînd greșit această 
prevedere regulamentară 
— sau prefăcîndu-se că 
n-au înțeles-o — au gă
sit cu cale că un boxer 
căzut la podea trebuie nu
mărat atît în limba turcă 
cît și în aceea a 
rului său I Deci, 
ori I

In orice caz, 
francez Charles
ajuns la concluzia că la 
Istanbul e aproape impo
sibil să cîștigi prin K.O.

adversa- 
de două

boxerul 
Atali a
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