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Duminica sportivă în imagini

fncepiiid de joi, frumoasele terenuri-- 
de tenis de la baza sportivă Progre--- 
sul vor 
marilor 
jucători 
mană și

Start în proba de 100 m liber fete din cadrul Concursului dotat cu „Cupa 
2 iulie” și desfășurat la ștrandul Tineretului

Fază din meciul de baschet Progresul-Conslructorul terminal cu scorul 
de 28—23 în favoarea primei echipe

Florica Coșug (Rapid) a străpuns apărarea adversă trage la poartă

treilea joc (ie baraj in campionatul

v

rolul care a decis victoria în cel de al l " j _ ’__ j
egiunii București: portarul echipei Unirea Mănăstirea se uită dezolai la 
lingea introdusă în plasă de extrema stingă și reluată iarăși în poartă, 

pentru mai multă.,, siguranță de centrul înaintaș al formației 
C. F. R. Roșiori

Fotografii de Th. Roibu, Gh. Dumitru și H. Nandy

Turneul zona! de șah

Interesant de notat că în amîndouă 
aceste partide învingătoarele au jucat 
cti negrele. Campioana țării noastre. 
Margareta Teodorescu a jucat bine în 
toate fazele partidei, care a debutat 
cu o clasică variantă din apărarea 
slavă. Și Alexandra Nicolau a jucat 
bine partida sa — o siciliană — în 
care și-a valorificat cu exactitate avan
tajul obținut în jocul de mijloc. De 
notat că în această din urmă partidă 
rezultatul a fost consemnat fără joc, 
ea și în cea dintre Kveta Eretova (R. 
Gehoslovacă) și Merete Haahr (Da
nemarca) în care ultima s-a recunos
cut învinsă după analiza de acasă.

fîupă două runde punctajele acuiuțj-

ouă partide frumoase câștigate de jucătoarele noastre
LNiAIA 4 (prin telefon). — Parti- 
întrerupte din primele două runde 

turneului zonal au furnizat rezul- 
e soontate. Merete Haahr (Dane- 
:a) a cîștigat fa Galina Spakowska

P. Polonă), iar partida Liisa 
•enpăă (Finlanda) — Eva Karakas 
P. Ungară) s-a încheiat remiză, 

terminate astfel toate întîlnirile 
ei întîi 
ei partide fuseseră întrerupte în 
de a doua rundă. Reprezentantele 
noastre au obținut frumoase vic- 
Alexandra Nicolau a întrecut pe 

aud Schmeitate (R. D. Germană), 
Margareta Teodorescu a cîștigat 
alina Spako.wska (g, E, Eolouă).

cunoaște din nou ambianța 
concursuri: se întrec tineri 
din R.P. Ungară, R.D. Ger-”duse de un înalt nivel tehnic. Efortu- 
R.P. Romînă. -"rile depuse de colectivul nostru de

- •■muncitoriPrimii oaspeți au și sosit în Capi-^rntfnci:ori Pentru aplicarea unei teh- 
. OA . * ... i . ■ ^nologu moderne a făcut ca produselefala. Sînt reprezentanții tenisului ma-„|ucrate de noi să fje rnu|t apreciate.
ghiar, jucătorii Madai Zoltan, Kali”Dar, în zilele noastre ceea ce azi a-

de o alta cucerire. Tehnica avansea
ză cu pași mari și de aceea ești dator 
să ții pasul cu ea. De aici și interesul 

comunicat următorul 1ot defdeosebit cu care muncitorii, inginerii

Andras și jucătoarea Monori Judith. ”Pare ca 0 noutate, mîine este depășită 
In cursul zilei de azi sînt așteptați ~
invitații noștri din R.D. Germană.” 
Federația de specialitate din această" 
țară a < 
participant : Herbert Schmidt, UlrichT?» tehnicienii de la întreprinderea Op- 
Trettin, Margret Krutzger și Hella--bcd Romînă j-
Vahley. ” ” Hotărirea Comitetului Cetit ral al Parti-

Sistemul de disputare al întreceri-Muncitoresc Rornin. și a Cottsi- 
lor urmează să fie stabilit în cursul' •J'M‘Iui de Miniștri al R.P. Romine cu 
unei ședințe tefinice. Este de așteptat • *pri°ire la ridicarea nivelului tehnic al 

_ ... ... i . ■ ■"k nr arias'/inică vom asista la un turneu pe echipe, 5 
din partea țării noastre figurînd douăK 
formații. Fiecare întîlnire se va jucaj^u' ® dln Hotărîre, care se referă la 
după sistemul „Cupei Davis" — respectarea disciplinai tehnologice șl
meciuri de simplu și un dublu. — ur-Zlmbunăiățirea calitățu produselor. De- 
mînd să se dispute și un meci de--sl21Ir cd *n îmbunătățirea caracteris- 
simpfu feminin în afara concursului. K 
In prima echipă a țării noastre este” 
prevăzută participarea jucătorilor I. Ți-J 
riac și V. Serester — care vor formal
și dublul — precum și a jucătoarei ț. C“ ^ăvilit entuziasm în muncă au 

■kftost primite documentele celui de al 
Mina Ilina. în a doua echipă urmează >lll-lea Congres al F.M.R. de sportivii 
să evolueze D. Viziru si Șt. Burau *din ?uz“a'.. care. la .lnfurde l»r de 

> munca desfașoara o întrecere insufle- 
la simplu, perechea Mărmureanu —Tțită pentru obținerea unor succese cit 
Boaghe la dublu și Ecaterina Banyaif^ remarcabile au“ T X mre.gislrat ptrui acum vulcaiuzatarul
la simplu fete. X Cornel Popa, care-și depășește zilnic

O expoziție a sportului clujean
Recent, în parcul din Piața Liber

tății a orașului Cluj s-a deschis expo
ziția „Aspecte din viața sportivă a re
giunii Cluj”. Expoziția este organizată 
de către Consiliul regional U.C.F.S. 
Cluj și oglindește realizările obținute 
de oamenii muncii din orașele și satele 
regiunii Cluj, pe tărâm- sportiv, în pe
rioada anilor 1955—1960. Expoziția este 
vizitată zilnic dc numeroși tineri și 
vîrstnăci care privesc cu deosebit in
teres fotografiile și graficele.

Entuziaste comentarii stârnește pa
noul ou aspecte din întâlnirile interna
ționale în care sportivii din regiunea 
Cluj au obținut succese remarcabile. 
Exemplu : Cornel Porumb, la săritura 
în înălțime, a devenit campion mondial 
universitar Ia Torino, iar 
Gurath — campion mondial 
mă, la Criteriul mondial al 
tulul de la Leningrad. Tot 
expuse fotografi iile lui Radu Negu-

Adalbert 
de «cri- 
tinerelu- 
aci sînt

late de cele 14 jucătoare sînt urmă
toarele (în ordinea tabelului): Mar
gareta Teodorescu (R.P.R.), Alexan
dra Nicolau (R.P.R.), Eva Karakas 
(R. P. U.), Edith Keller—Hermann 
(R.D.G.), Kveta Eretova (R. Ceh.) 
l‘/2 p.; Elisabeta Polihroniade (R.P.R.), 
Henrieta Konarkowska (R. P. Polonă), 
Merete Haahr (Danemarca), Iren'Syl- 
lie (R.P.U.), Waltraud Schmeitate 
(R.D.G.) 1 p.; Dana Prasilova (R. 
Ceh.), Ingeborg Katinger (Austria), 
Liisa Vuorenpăă' (Finlanda) I/i p, 
Galina Spakowska (R. P. Polonă) 0 p.

.V, NjEâTOREgQBț

Trebuie să fim mereu 
în pas cu tehnica modernă

întreprinderea noastră lucrează pro-

ientru aplicarea unei teh- 

i au luat cunoștință de
Hotărirea Comitetului Central al Parti- 

producției.
Am citit cu deosebită atenție punc-

Sportivii buzoieni, fruntași în producție

„Gh. Gheo-rghiu- 
din Bistrița. Graficul 
de 402 baze sportive 
în anul 1955, astăzi 
sînt 620. Tot în a- 

foet construită o nouă

lescu, Gheorghe Cobîrzan și Adalbert 
Botlri eare la campionatele europene 
de tenia de masă de la Zagreb au în
registrat rezultate excelente.

O atenție deosebită acordă vizitatorii 
graficului și panoului ce ilustrează creș
terea numărului de baze sportive în 
ultimii ani. Aci pot fi văzute în fo
tografii : sala sporturilor de lingă
parcul „Victor Babeș", noua sală de gim
nastică din str. Apaczai Caere Tanos, 
tribuna stadionului 
Dej” și stadionul 
ne arată că față 
simple existen te 
în regiunea Cluj 
coastă perioadă a 
bază sportivă complexă și un bazin de 
înot.

Numărul asociațiilor și cluburilor 
sportive a crescut de la 535 la 808. 
In secțiile asociațiilor și cluburilor 
sportive clujene activează aproape 
180.000 de membri U.C.F.S. iar la star
tul competițiilor de mase s-au prezen
tat peote 570.000 de sportivi.

Dezvoltarea sportului de mase a dus 
în mod firesc la creșterea nivelului 
sportului de performanță clujean. Ora
șul de pe malurile Someșului se mîn- 
drește ou 26 de maeștri ai sportului, 
531 de sportivi de categ I și peste 
31.000 de sportivi de categ. a II-a. a 
III-a ți juniori.

Din grafice se poate constata că, în 
prezent, asociațiile din orașele și sa
tele regiunii Cluj activează 1412 ins
tructori voluntari iar numărul profe
sorilor de educație fizică a crescut de 
la 217 la 458. In vederea popularizării 
rezultatelor obținute și reflectate în 
expoziție, aceasta va fi organizată apoi 
și în alte orașe ca de nildă Turda, Dej, 

ticilor constructive ale produselor șl 
perfecționarea proceselor tehnologice, 
un rol important îl au și atelierele de 
prototipuri. Avem și noi unul în în
treprinderea noastră.

Hotărirea C.C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri al R.P.R. cu pri
vire la ridicarea nivelului tehnic al 
producției, creează condiții necesare 
unei activități susținute a muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor pentru 
ridicarea permanentă a nivelului teh
nic și a calității 
o nouă fereastră 
sprijinul tuturor 
întreaga țară.

Noi sîntem 
toate eforturile 
cestui grandios 
economiei socialiste a patriei noastre.

produselor, deschide 
spre viitor, vine în 
întreprinderilor din

hotărîțî să depunem 
pentru înfăptuirea »- 
pi ari de dezvoltare a

Ing. MIHAI CALCIU 
șeful atelierului Bbosaj din sec

torul optic 
jucător în echipa de volei LOR.

norma cu 32% și presătdrul de foaehe- 
lita Radu Bucătaru care a înregistrat 
o depășire și mai mare : 40%. Amin- 
doi sînt membri ai asociației sportive 
Chimia Buzău,

„Hotărîrile Congresului — ne spu- 
nea comunistul Ștefan Nioolae, preșe
dintele asociației sportive Unirea, tie 
la turnătorie — sînt un imbold 
în munca noastră. I« aceste zile ne 
mîndrim cu șj mai multi sportivi oare 
prin activitatea lor au devenit fruntași 
în producție. Asemenea exemple le 
constituie în primul rînd turnătorul 
Gh. Iordăchescu, jucător de fotbal, 
strungarul Io-an Pîrvu și tapițerul Iu
lian Ira, membri ai secției de box, 
ele.".

Dar tabloul de onoare al fruntașilor 
în producție buzoieni este completat 
zilnic cu noi. nume de sportivi din ca
drul asociațiilor C.F.R., Progresul fi 
multe altele.

DUMITRU M AR IN-co resp.

Lotul de tineret al rughiștilor 
noștri a plecat în R. P. Polonă

Aseară a părăsit Capitala îndreptîn<lu-se 
spre Varșovia, lotul reprezentativ de tineret 
al rugbiștilor romîni care va susține în R.P« 
Polonă, două întîlniri, în compania' echipei 
de tineret a țarii gazdă și a selecționatei 
orașului Varșovia. Au făcut deplasarea ur< 
mătorii jucători: Iatan, Polizache, Grigor iu, 
V. Rusu, Tufuianu, loanovici, Preda, Mafees- 
cu. Oblemenco, Pilă, 1 rime seu, Simion„ Cio» 
banei, Vanghele, Citi calau, Marinescu, Vasi- 
lescu, Crișan și Stoica. Lotul este condus de 
tov. Romulus Popescu, secretarul general al 
Federației Romîne de rugbi.

Katona (R. P. Ungară) 
9:22,6 pe 800 m liber

cadrul unui concurs de natație dispoH în . .
tat la Budapesta, înotătorul maghiar Joseph 
Katona a stabilit un nou record al Europei 
în proba de 800 m liber cu timpul de 
9:22,6. Vechiul record european era de 
9:22,7 și aparținea francezului Guy Mont< 
serret,

Penarol și Real, Ia egalitate
Pe stadionul „Centenari- din Montevideo 

s-a disputat în prezența a 70.000 de specta
tori întîlnirea de fotbal dintre echipa Real 
Madrid cîștigătoarea „Cupei Campionilor 
Europeni- și echipa Penarol Montevideo îm. 

c- a reunit clu«
de Sud. Jocul 
egalitate: 0—0« 
se dispute laurmează să

de ciclism
Roma ciclistul 

nn nou

mondial
olimpic din

vingătoare în competiția care 
burile campioane din America 
s-a încheiat cu un rezultat de 
Returul întâlnirii 
Madrid.

Record
Pe velodromul ___ ___

italian Sânte Gaiardoni a stabilit — 
record mondial în proba de 1000 m £t» «tMt 

pe loc, (jarcurgtad distanța hr 1507,5, t



La întreprinderea Electronica din Capitală nu trece o zi fără ca gim
nastica în producție să nu fie practicată, în timpul pauzelor,de muncitorii tineri 
fi vîrstnici ai acestei întreprinderi. Zilele trecute, în timpul pauzei de la ora 
10, pe un soare îmbietor, aproape 600 de muncitori fi muncitoare făceau obiș
nuita gimnastică în producție în curtea întreprinderii. In fotografie, putem 
vedea muncitoarele secției bobinaj și comutatori făcînd gimnastică în produc
ție. La obținerea acestui succes contribuie colaborarea ce există între asociația 
sportivă, comitetul de întreprindere fi comitetul V.T.M. pe întrep % dere.

(Foto : Th. Roibu)

DIN VIAȚA ASOCIAȚIILOR SPORTIVE
COLEGTIV1ȘTI1 DIN DABICA 

1UBES0 SPORTUL

în dife- 
sportive 
bine de

muncă voluntară o 
multă însuflețire 

această frumoasă 
unității din comună și

Tineretul din comuna Dabica, raio
nul Gherla, iubește sportul. Marea ma
joritate a tinerilor activează 
ritele secții ale asociației 
Flacăra, care numără mai 
200 de membri.

€u puțin timp în urmă, 
din Dabica s-au hotărît să-și 
struiască prin 
sportivă. Gu 
participat la 
une pionierii 
tineri ca Ioan Mayer, Gavril Mayer, 
Vaier Tamaș, Ilarie Mureșan și loan 
Lelcean. Lor li s-au alăturat și oa
meni mai vîrstnici. Echipele de volei 
și echipa de fotbal se antrenează acum 
pe noile terenuri iar rezultatele nu 
au întîrziat să apară. Echipa de volei 
Flacăra, care a cucerit locul I pe 
raion joacă acum în turneul de ca
lificare pentru a obține dreptul de a 
participa în viitor la întrecerile din 
campionatul regional. Echipa de fotbal,

sportivii 
con- 
bază 

au 
acți-

Știri din (ară
CHEMARE LA ÎNTRECERE 

SPORTIV'

Asociația sportivă Rafinorul din 
Ploești a luat frumoasa inițiativă de 
a chema la întrecere sportivă celelalte 
asociații sportive din orașul Ploești. 
Iată cîteva din obiective: desfășu
rarea a 6 concursuri pe asociație cu 
invitarea altor echipe, antrenarea e- 
chipelor în obținerea insignei G.M.A, 
amenajarea de noi baze sportive etc.

(A. KREISS-coresp.)

ANALIZA COMISIILOR PE RAMURA 
DE SPORT

sala 
acti- 
sport

Zilele trecute a avut loc în 
Voința din orașul Sibiu analiza 
vității comisiilor pe ramură de 
de pe lingă U.C.F.S. oraș Sibiu pe 
anul în curs. Din analiză a reieșit că 
comisiile de popice, box, handbal, gim
nastică, schi, bob s-au achitat cu bine 
de sarcinile pe care le-au avut. Nu 
același lucru se poate spune despre 
comisiile de fotbal, atletism, volei, care 
au lucrat sectar.

(I. IONESCU-coresp.)

NUMEROȘI PART1CIPANTI
LA CONCURSUL CULTURAL- 

SPORTIV

La prima etapă a Concursului cul- 
tural-sportiv în raionul Ciacova au 
participat 38 de asociații sportive cu 
un număr de aproape 4.500 partici- 
panți. Probele care s-au bucurat de 
cea mai mare popularitate au fost 
fotbalul, tirul și voleiul. S-au eviden
țiat cu acest prilej asociațiile spor
tive Voința Drum Nou Deta, Recolta 
Denta, Progresul Ciacova, Petrolul 
Foieni ș.a.

(L1VIA C1MPEANU -coresp.)

SPORTUL POPULAR 
«Uf* a 2*

care, în sezonul trecut a fost pre
miată de U.CJF.S, ocupă și acum 
loc fruntaș.

ALEX. N1GULA 
coresp. voluntar

INTERESANTA ACTIVITATE 
SPORTIVA LA SIMBĂTA

un

Asociația sportivă Recolta de pe lingă 
G.A.S Sîmbătă. raionul Făgăraș, se 
numără printre asociațiile cu activitate 
rodnică in urma desfășurării unei 
largi activități competițion-ale de mase 
numărul membrilor U.C.F.S. din asocia
ție a crescut fi tot mai mulți sînt co
lectivistă care-și petrec timpul liber pe 
terenurile de sport. .Duminicile spor
tive" au o veche tradiție la Sîmbătă. 
Tineri ca Gheorghe Vija (fah), Andrei 
Gromes (trintăl. Alexandru Set (tenis 
de masă) și alții s-au remarcat dese
ori în cadrul acestor .duminici sportive".

Cu cîtva timp în urmă s-a desfășu
rat aci o competiție la care au parti
cipat echipe de volei, tenis de masa fi 
trintă. Au avut loc și întreceri atletice 
și cicliste. Proba de 100 m plat, de 
pildă, a fost cîștigată de către sportivul 
Mihai Bloos. Pe primul loc la trîn’â 
s-a clasat Mihai Hortopan. Concursul de 
tenis de masă la fete a fost cîștigat 
de Mariana Seț, iar la ciclism băieți, 
a învins Rudolf Facheș.

M. SEȚ-corespondent".

ASOCIAȚIE SPORTIVA FRUNTAȘA

Asociația sportivă Luceafărul Ghi- 
dici este fruntașă pe raion. Muncind 
cu perseverență, consiliul asociației 
Luceafărul a reușit să obțină o serie 
de realizări deosebite.

Astfel, în ultima perioadă, încă 180 
de tineri au fost angrenați în miș
carea de cultură fizică și sport, deve
nind membri U.C.F.S. Metodele bune

Nici un fel de demonstrație sportivă n-a existat Ia „Balul sportivilor’* 
organizat de U.C.F.S. Tg. Ocna. Se pare eă singura contingență eu spor

tul ar fi fost doar următoarea chemare mobilizatoare :

Dragi, sportivi, cu toții
_ fiossn de MATTI _

Duminica sportivă” 
la Vulcan

Cu sprijinul comitetului orășenesc 
U.T.M., consiliul asociației sportive 
Minerifl din localitate a început^ or
ganizarea în fiecare săptămînă a 
unor „duminici sportive", pînă la 23 
August.

In prima duminică au luat startul 
peste 70 de cicliști pe un traseu 
de 3000 m. Primul care a trecut 
linia de sosire a fost minerul Emil 
Safăr.. Disputa dintre voleibaliștii de 
la Minerul Vulcan și cei de la T-C. 
Paroșeni a dat cîștig de cauză ul
timilor cu scorul de 3-1. Intîlnirea 
a avut loc pe terenul recent reame- 
najat de către sportivii din locali
tate, care au prestat aproape 400 ore 
de muncă voluntară la înfrumuseța
rea și reutilarea lui.

Spectaculoase au fost ștafetele de 
4x400 m, fete. Pe lotul I a sosit echipa 
feminină de la Minerul. Viorica Cihi 
s-a dovedit a fi cea mai bună aler
gătoare la 100 m plat; iar la 5000 m 
Gheorghe Secară a cucerit o fru
moasă victorie. Meciul de fotbal din
tre Minerul și T.C. Paroșeni s-a ter
minat cu rezultatul de 1-3. Dintre 
cei 350 tineri care au participat la 
întreceri 85 și-au trecut unele din 
probele complexului sportiv G.MA.

M. ROVENȚA-corespondent 

de lucru au făcut ca asociația să 
ocupe iw loc fruntaș și în ceea ce 
privește încasarea cotizațiilor, ajungîn- 
du-se ca aproape fiecare membru al 
asociației (din cei 355) să aibă coti
zația achitată la zi. Echipa de fotbal 
Luceafărul Ghidici ocupă locul I în 
campionatul raional. Nici secțiile de 
tir, ciclism sau șah nu s-au lăsat mai 
prejos.

Exemplul asociației Luceafărul Ghi
dici este urmat și de alte asociații 
sportive din raionul Calafat, ca de 
pildă : Victoria Borcești, Viitorul G.A.C. 
Vasile Roaită Poiana Mare. Zborul 
Tunarii Noi etc.

SAVU BUICA-coresp.

Pentru asigurarea unui proces con
tinuu de dezvoltare a activității sportive 
și obținerea de performanțe cât mai 
înalte, tina din sarcinile importante ale 
antrenorilor este ridicarea nivelului 
tehnic prin introducerea și extinderea 
de noi metode și procedee tehnice în 
procesul de instruire și antrenament al 
sportivilor pe care îi pregătim. Rezol
varea acestor sarcini are la Laxă cerce
tarea științifică, element chemat să a- 
ducă n contribuție importantă mișcării 
de cultură fizică și sport.

Experiența vastă a sportivilor sovie
tici, literatura de specialitate sînt cele 
mai bune mijloace de care trebuie aă 
ne folosim în activitatea noastră. Ți
nând seama de faptul că însușirea și 
perfecționarea oricărui procedeu teh
nic, în toate ramurile sportive, sânt 
determinate în mare măsură de cunoaș
terea legilor biomecanice, este evident 
că lucrarea docentului universitar D.

Sesizări și
Un grup de cititori din Plo
ești ne-a scris despre necesi-

atunci cînd plouă și »r- 
două să 
sportive.
din co- 
raionul 

factorul

1
ta tea de a se acoperi gazonul sta
dioanelor „23 August" și „Repu
blicii" r ■ * ‘ .* ’ ’
tnează ca peste • zl sau 
se desfășoare competiții

2 Tov. Maria Lăutaru 
muna Gura Râului,

Sibiu, ne-a semnalat că 
poștal din comună S oprește zia
rele de luni și marți pe care le 
dă la citit altor cetățeni.

3Cîțiva iubitori ai atletismu
lui, muncitori la uzinele chi

mice „Victoria* Florești, raionul 
Cîmpina, ne-au arătat într-o scri
soare, că la asociația sportivă de 
pe lîngă uzină sint toate condițiile 
pentru crearea unei secții de atle
tism: există și instalațiile necesare 
pentru practicarea acestui sport, 
iar numeroși tineri muncitori ama
tori să-I

4 Tov. Iancu Oișie din Tecuci 
ne-a semnalat că la asociația 

sportivă
echipa de fotbal este lăsată la 
voia întîmplării- Astfel, antrena
mentele au loc 
cînd, iar marea 
pamentului este

„Una dintre

practice.

Flamura Roșie Tecuci

fi mai bine ca această etni- 

doar din cînd în 
majoritate a echi- 
de neintrebuintat
cele mai ascultate

emisiuni sportive ale radiodi
fuziunii este „Anul olimpic I960", 
ne-a scris tov. Victor Puticiu din 
Arad. Din păcate, cred că ora de 
difuzare, în frecare sîmbătă la 
12,20, este greșit aleasă. Socotesc 
că ar
siune să fie transmisă seara, pen
tru a avea cit mai mjlți auditori**. 
Z. Jucînd la unul din concursu- 

rile „Pronosport**, participantul
Dumitru Tilici din Constanța a 
cîștigat un stilou la „zero“ rezul
tate, pe care nu l-a primit încă 
cu toate că a reclamat acest lucru 
celor în drept

CE SĂ CITIM?
Donskoi „Biomecanica exercițiilor fizi- aportului, candidat în științe pedarv 
ce”, constituie ea eveniment de gioe și în mod special „Exerciții S> 
seama pentru eeâ pe care n preocupă dale pentru perfecționarea procedeele, 
problemele culturii fizice fi aportului înșelătoare la volei", al lui A. V. Ivoi- 
fiind una din cele mai importante Iov. 
lucrări, de acest fel. din literatura spor
tivă. Aici sînt analizate bazele meca
nicii mișcării omului, tratând u-se im
plicit fi problemele anatomo-fi zi ologi- 
ee ale organismului cmenese, în inter
dependența lor eu biomecanica exerci- 
țiilor fizice. Un capitol special este 
consacrat metodelor de cercetare în bio
mecanica, analizei concrete a mișcărilor 
și particulari iuților biomecanice ale 
tehnicii sportive. Expunerea cate com
pletată prin exemplificarea unor exer
ciții și mișcări caracteristica diferite
lor ramuri sportive.

O altă lucrare interesantă. „Procesul 
învățării în educația fizică” a lui 
V. V. Belinovici — candidat în științe 
pedagogice — reprezintă generalizarea 
experienței înaintate a profesorilor și 
cercetătorilor sovietici în domeniul IN 
VAȚABII. In lucrarea lui V. V. Beli- 
novici este prezentată experiența per
sonală la antrenament conținând un 
vast material a cărui analiză permite 
să se scoată la iveală PARTICULARI
TĂȚILE INSTRUIRII ȘI ANTRENA 
MENTULUI. Problemele ridicate în a. 
ceasta lucrare sînt privite înainte de 
toate din punct de vedere pedagogic, 
sprijinite în același timp pe învățătura 
fiziologică a auadcmilcimaRua I. P. 
Pavlov, dîndu-se posibilitatea unei în
țelegeri cât mai juste a procesului de 
învățare a acțiunilor motrice.

Aceste lucrări nu sînt însă singurele 
pe care noi, antrenorii, le putem folosi 
în vederea ridicării necontenite a ni 
velului nostru profesional. Lor le pu
tem adăuga periodic nenumăratele ar- 
tioole de specialitate apărute în revista 
JSportivnîe Igrî”. Astfel putem cita o 
serie de articole de o deosebită impor
tanță pentru noi, antrenorii de volei, 
cum ar fi : „Exerciții ca mai multe 
mingi" de A. Inkuțev, „Secretul zo
nei șase” de E. Alexeev, „Lovitura de 
atac de zona doi” (eu histogramele 
respective), de V. Sciaghin, „Vn mij
loc eficace de apărare” de V. Filipov, 
„Viteza decidă” of lui L. Gwrovici — 
aspirant al catedrei jocuri sportive din 
Institutul de Cultură Fizică Leningrad, 
„Voleibaliști, puteți sări mai sus” (dez
voltarea detentei «s exerciții speciale)

uJ» ft fegeiwa «■ «MS*» SWfh

————- - ,
răspunsuri

4 „Problema ridicată, ne-a in- 
* format întreprinderea de Ex
ploatare a Bazelor Sportive, este 
în studiu. Tehnicienii au ajuns la 
concluzia că în scurt timp prelata 
necesară va putea fi furnizată de 
Fabrica de mase plastice care în
cearcă producerea unor panouri 
mari din policlorură de vinii".

2Cercetînd cele semnalate de 
abonatul nostru, Direcția Re

gională P.T.TR. Stalin ne comu
nică următoarele: „Cele relatate 
de tov. M. Lăutaru sînt juste. O 
parte din ziare au fost duse cu 
intîrziere de factorul poștal. Pen
tru viitor au fost luate măsuri ca 
tov. Lăutaru să primească ziarul 
la timp".

f 
î

3 In răspunsul pe care l-am 
primit de la consiliul regional 

U.C.F.S. Ploești, se arată că cele 
semnalate sînt reale. Pentru în
dreptarea situației s-a hotărît re
organizarea secției de atletism, re- 
amenajarea unor instalații și s-a 
stabilit ca în pauza jocurilor de 
fotbal ce au loc la Florești să se 
dispute întreceri pentru populari
zarea acestui sport.

4 în răspunsul primit de Ia cei 
în cauză se arată că scrisoa

rea tov. I. Oișie a fost folositoare 
pentru lichidarea unor lips ari care 
mai existau în activitatea secției 
de fotbal. S-au luat măsuri pentru 
îmbunătățirea situației, printre al
tele numindu-se și un instructor 
volantar care să se ocupe de an
trenamentele echipei de fotbal.
E „Dorința cititorului dv., ne-a 

răspuns Radiodifuziunea a 
fost îndeplinită. Emisiunea „Anul 
olimpic 1960“ se diiuzează acum 
în fiecare miercuri la ora 21,40 pe 
programul li. Ea poate fi ascul
tată și în reluare sîmbătă la ora 
12,20 pe programul I“.
Z. „Referitor la reclamația tov. 

D. Tilici, vă facem cunoscut 
că la mijloc a fost o 
servicialui comercial.
greșeala comisă și pe 
mafiei făcute, obiectele 
pediate cîștigătorului",

|

1

i

greșeală a 
Constatind 

baza recla- 
au fost ex- 

. ne-a răs
puns I.S. Loto-Pronosport.

Colțul antrenorului

Pentru pregătirea fizică a sportivi
lor antrenorii pot găsi un bogat mate
rial documentar chiar și în literature 
noastră de specialitate. In acest sena., 
de un prețios ajutor sînt : lucrarea 
profesorului A. Aslău ..Exerciții și 
jocuri, cu mingi medicale”, a profe
sorului O. Băr.ățan „Exerciții cu ban
ca” sau cea a șefului de lucrări de la 
catedra de atletism a I.C.F., Zeno Dra- 
gomir, privind „Dezvoltarea detentei 
în antrenamentul atletic".

De asemenea. în vederea asigurării 
unei documentări multilaterale, lucra
rea lui N. C. Ozolin „Educarea cali
tăților morale fi de voință ale sporti
vului” nu trebuie sa lipsească din bi
blioteca antrenorului. Și. aceasta, de 
oarece lucrarea respectivă tratează uni 
din cele mai importante sarcini din ca 
drul pregătirii sportivilor, știut fiint 
că un înalt nivel al acestor calităț 
adăugat unei pregătiri (fizice și teh 
nico-taclice) complexe constituie Isazi 
obținerii celor mai înalte performan 
țe sportive.

In același timp țin să accentuez ci 
ridicarea necontenită a nivelului noștri 
profesional trebuie legată în mod fi 
resc. organic, de o temeinică însușir 
a învățăturii marxist-leniniste. Pârtie 
parea activă la formele de învățămîn 
politic, studierea temeinică a marxism 
leninismului, cunoașterea adîncă a bl 
zelor materialismului dialectic ne as 
gură întotdeauna o bază științifică î 
procesul de instruire și antrenames 
al sportivilor noștri.

Adăugind experienței practice o coi 
tinuă preocupare pentru ridicarea n 
velului nostru profesional, putem m 
tribui în mod eficient la progresul mi 
călii de cultură fizică și sport din țai 
noastră.

V. SURUGIU
asistent I.C.F., antrenor al lotului R-P-



Prima promoție de înotători.

A VENIT VACANTA!...
1.500 de elevi fruntași la învățătură și sport participă la taberele organizate de M.I.C.

Irttii, să vă spun cine face parte 
din prima promoție: Tudorel, Mi- 
hăiță, Daniela, Cristinel și încă 
vre>o cîteva... sute de copii și elevi 
care, la sfîrșitul celor 13 ședințe de 
învățare a înotului, au demonstrat 
în fața părinților, că cei 25 metri 
cît măsoară lungimea unui bazin 
sînt pentru ei o... bagatelă. Faptul 
că bazinul în care au înotat are o 
adîncime de 3 m, nu a impresionat 
pe nimeni. Nici măcar pe cei mai 
miei. Nu mai vorbim de bunicuțele 
care în timp ce tricotează pe bănci 
așteptîndu-și nepoțeii. discută des
pre craul, bras, plută și viitoarele 
performanțe, ca despre o rețetă obiș
nuită de prăjituri.

Asta acum. Insă la început... cînd 
vedeau cum profesorii de înot plea
că cu grupa spre bazinul cel mare 
plin cu apă cînd așteptau cu e- 
m*>ție reîntoarcerea lor ca să vadă 
dacă nu cumva au răcit sau le-a in
trat apă în urechi... Ei, dar toate 
acestea au rămas de domeniul tre
cutului... De curînd, ei au primit 
din partea profesorilor (după de
monstrație) insigne și brevete de îno
tători. Jar la rîndul lor, aceștia, 
mulțumiri din partea părinților, 
pentru strădaniile ce le-au depus.

Cum îmi voi pstrece 
vacanța...

Primele zile de vacanță mi-au ofe- ' 
rit o mare bucurie : la Oradea, în în
trecerea cu cele mai bune aruncătoare ' 
de disc din școlile profesionale, am i 
reușit să ocup locul I. Nu găsesc cu
vinte cu care să mulțumesc conducerii 
școlii pentru sprijinul pe care mi l-a 
dat. De asemenea, trebuie să fiu re
cunoscătoare antrenorului meu, profe
sorul Ion Rusu. care m-a pregătit cu 
multă răbdare.

Succesul obținut la Oradea mă obli
gă să mă pregătesc în continuare cu 
aceeași seriozitate, lucru pe care îl 
voi face în frumoasele zile de vacan
ță. Paralel mă voi dedica uneia dintre 
cele mai plăcute' preocupări ale mele : 
lectura. M-am convins că pentru a fi 
fruntașă la învățătură, trebuie să ci
tesc foarte mult, să-mi îmbogățesc ne
contenit cunoștințele. Așa am ajuns 
să studiez nu numai cărți de tehno
logie forestieră — legate de viitorul 
meu domeniu de activitate —, dar și 
din literatură, artă, muzică.

Tot în cursul vacanței intenționez 
să particip la o excursie organizată 
d<ț școală pe Valea Oltului, cu parti
ciparea elevelor fruntașe la învățătură. 
O excursie care, sînt convinsă, își va 
avea o mare utilitate, va fi un prilej 
de a cunoaște și mai bine una din 
cele mai pitorești regiuni ale patriei.

Pentru toate cele arătate mai sus, 
mă bucur nespus de venirea vacanței. 
Voi căuta să profit cît mai mult de 
binefacerile ei și nu voi uita nici un 
moment că toate aceste clipe plăcute 
le datoresc partidului nostru drag, 
care ne face zi de zi viața tot mai 
frumoasă.

IOANA ITUICA
elevă fruntașă ia învățătură 
grupul școlar profesional

I.P.R.O.Fl.L.  Rm. Vîlcea

După ei va urma o a doua serie 
de copii yî elevi care va învăța îno
tul, apoi a treia f.a.md. Pînă la 
sfîrșitul sezonului peste 5J00 de co
pii și elevi vor fi inițiați în .fai
nele” înotului. Bineînțeles că se vor 
găsi în seriile următoare și copii ca 
Bogdan, Rada și Aura, cărora, 
la început, le va fi frică «ă intre 
în apă. Sau ca Petri că, Sandu fi 
Paul, care nu vor să intre în bazin 
pentru că le intră apă în urechi 
(așa au auzit ei pe vei nutri că se 
întîmplă). Din non profesorul Ca- 
racaș lustinian, Remits Drăgușan, 
Constantin Dima, Rodica Stănceseu, 
Maria Slăpînoiu etc., vor apela la 
diferite metode pentru realizarea 
primului contact ru apa, din nou 
instructorul Radu Taroceanu, coordo
natorul centrului de la ștrandul Ti
neretului, se va adresa micii lui 
grupe:

— Cui îi este frică de. apă? să 
facă un pas înainte !... Așa, ție da 
ce ți-e frici ?

— Fiindcă nu știu să fac pluta—
— Bine. Stai de o parte. Tu ?
— Fiindcă îmi intră apă în u- 

rechi...
— Bine. Tu de ce nu vrei si in

tri în apă ?
— Fiindcă este rece...
După care îi va lua de mină, îi 

va aduce pînă la marginea bazinu
lui, iar el se va băga în apă și îî 
va convinge eu multă răbdare, pe 
fiecare în parte ci apa nu este rece, 
că lui nai intră apă în urechi 
etc... Pentru eu după o săptimînă 
de muncă, si se adreseze din nou 
grupei lui :

— Cine a intrat în apă fără în
voirea mea, să facă un pas îna
inte!..,

V. TOFAN

ELEVI ȘCOLILOR
— Scurte notații

Finalele campiosiatelor republicane 
de atletism rezervate școlilor profesio
nale au avut loc în acest an în fru
moasa așezare de pe Criș Oradea 
(2—3 iulie). Aceste finale se înscriu 
în istoria atletisrnultii școlar printr-un 
nou și excelent record republican șco
lar Ia 800 m (2:22,6). ca și printr-o 
suită de rezultate deosebit de valoroase 
care dovedesc ctt de prețuită este a- 
ceastă ramură sportivă de viitorii 
muncitori și tehnicieni ai țării. Noul 
record pe 800 m. aparține elevei Maria 
Barbu din Rm. Vîlcea. Antrenată de 
prof. I. Rusu, această talentată re
prezentantă a regiunii Pitești a co
rectat cu nu mai puțin de 1,8 sec. 
vechiul record realizat doar cu cîteva 
săptămîni tn ttrmă, la București, cu 
prilejul finalelor școlilor medii (Gerta 
Ziegler-Tiinișoara: 2:24,4). De altfel, 
reprezentantele regiunii Pitești au fost 
marea revelație a finalelor, obținînd 
7 locuri I. In afara recordmanei Ma
ria Barbu, reprezentantele regiunii Pi
tești au reușit, printre altele, să cu
cerească cu o singură concurentă — 
Gabriela Moga — trei titluri de cam
pioane: la 60 m, 60 m.g. și 500 m. 
Aceste succese le-an asigurat și locul I 
în clasamentul pe echipe fete, la o di
ferență apreciabilă de echipele unor

Vacanța!... După un an școlar bogat 
în roade. cu cîtă nerăbdare au așteptat 
acest moment sutele de mii de elevi și 
deve din patria noastră. Pînă în toamnă, 
curțile școlilor nu vor mai cunoaște 
larma din recreații, pupitrele se vor 
odihni și de. Pentru cîteva luni, voioșia 
se va... muta către înălțimi pe potecile 
mamților, pe plajele de la Eforie și 
Vasile Roaită, în parcuri și grădini.

Și în acest an, partidul și guvernul, 
în grija lor părintească pentru tinerele 
mlădițe — „primăvara omenirii", cum 
se exprima atît de plastic marele Lenin 
— au creat condiții dintre cele mai 
frumoase pentru vacanța școlarilor. Prin, 
tre acestea se numără și organizarea 
de tabere sportive cu caracter de per
fecționare. In acest an, taberele M.I.C. 
vor cuprinde aproape 1.500 de elevi 
și eleve aparținînd școlilor medii și 
profesionale din întreaga țară. Este 
vorba de acei elevi, care prin rezul
tatele obținute la învățătură ca și prin 
calitățile lor sportive. îndreptățesc în- 
trutotul participarea lor la aceste ta
bere.

Ca și în anii precedenți, elevii iubi
tori ai atletismului (două serii de cîte 
150 elevi) vor fi prezenți în tabăra or- 
ganizată în orașul de la poalele Tîm- 
pei. In afara programului propriu-zis 
de odihnă și pregătire, tinerii atleți 
vor avea prilejul să viziteze marile 
uzine din localitate („Steagul roșu”, 
„Ernst Thâlmann”, „Metrom“ etc.) 
precum și împrejurimile: Castelul Bran, 
fabrica de hîrtie de la Zărnești și bine
înțeles complexul turistic de la Poiana 
Stalin. Prima serie este programată 
între 1—20 iulie, a dona între 25 
iulie — 14 august.

Un număr de 110 gimnaști cuprinși 
într-o singură serie (11—31 iulie) vor

0 CAMPIOANĂ MERITUOASĂ: ECHIPA DE FOTBAL
A SCOLII PROFESIONALE I. M. 0. M.-MEDGIDIA

ARAD 3 {prin telefon). — Astăzi a 
luat sfîrșit în localitate turneul de 
fotbal rezervat celor mai bune echipe 
ale școlilor profesionale din întreaga 
țară. In finala turneului s-au între
cut formațiile școlilor profesionale 
„Gh. Dimitrov" din localitate cam
pioana de anul trecut și I.M.U.M. Med
gidia. De data aceasta, victoria a re-, 
▼enit tinerilor fotbaliști din Medgi
dia, care au obținut pe merit o vic
torie la limită: 3—2 (1—0).

Despre campionii din acest an se 
pot spune multe lucruri bune. Ei au 
impresionat prin combativitate, prin 
calități tehnice. Ca și în întîlnirile 
precedente (4—0 cu echipa școlii pro
fesionale a Șantierelor navale Galați, 
3—2 cu fotbaliștii de la școala pro
fesională Industria Sîrmei—C. Turzii) 
sportivii din Medgidia au avut iniția
tiva în majoritatea timpului de joc, 
au manifestat mai multă claritate, și 
finalitate. Pentru toate acestea, echipa 
campioană (Petcu-Nedelcu, Drăghici, 
Suceveanu-Cirip, Pleșa-Oțelea, Pricop, 
Bora, Rumblet, Rusu) cît și antreno-

PROFESIONALE ÎNDRĂGESC ATLETISMUL
pe marginea „finalelor44 
centre cu tradiție atletică (Regiunea 
Stalin, București, Cluj, Timișoara). 
Performanța Gabrielei Moga n-a fost 
întrecută decît de Raymond Wolf (Ti
mișoara), care a cucerit trei locuri I 
1100, 200 și 400 m) și a făcut parte 
ain ștafeta Timișoarei (4x100 m) so
siți pe primul loc.

Organizatorilor trebuie să le adre
săm un călduros «bravo», deoarece 
de la prima și pînă la ultima probă 
nu s-a ivit nici o defecțiune: progra
mul a fost respectat cu strictețe, ar
bitrii au arătat competență și obiec
tivitate. La reușita concursului și-au 
adus aportul secțiunea de învățămînt 
și cultură a orașului și regiunii Ora
dea, comitetul regional U.T.M. (tov. 
secretară lulian-a Martin a fost pre
zentă tot timpul în mijlocul concuren- 
ților) și consiliul regional U.C.F.S.

Finalele de la Oradea ne-au pus 
însă în față și cîteva aspecte critice. 
Mai întîi — o absență nemotivată: 
regiunea Baia Mare. Organizatorii nu 
ne-au putut de. explicația. Poate că o 
vor face cei în cauză. In al doilea 
rînd, ținem să subliniem lipsurile se
rioase în pregătire ale concurenților 
din regiunile Suceava și Constanța. 
Să fie oare atletismul, un fel de „ce
nușăreasă" printre celelalte sporturi 

face popas la Alba Iulia. Orășelul po
sedă în afara a numeroase baze spor
tive simple, o sală de gimnastică bine 
utilată, în care viitorii gimnaști de per
formanță vor putea să-și continue pre
gătirile.

Taberele de natație (1—21 iulie) 
și volei (4—24 iulie) vor fi găzduite 
de pitorescul orășel de pe valea Oltului 
— Rm. Vîlcea. Pentru ca tinerii îno
tători să aibă condiții optime de lucru, 
pe diferite porțiuni ale Oltului s-au 
făcut o serie de amenajări speciale. In 
ceea ce privește pe voleibaliști, aceștia 
vor beneficia de terenuri bine amena
jate. In programul taberelor figurează 
și vizitarea localităților climaterice din 
apropiere (Călimăncști, Olănești etc.) 
precum și a combinatului de fabricare 
a sodei de la Govora.

La Timișoara își vor da întîlnire bas- 
chetbaliștii (135 elevi împărțiți în două 
serii: 11—31 iulie și 2—22 august).

Intre 6—26 iulie, un număr de 145 
de elevi iubitori ai handbalului vor 
petrece clipe de plăcută destindere 
într-o localitate nouă pe... harta ta
berelor sportive școlare: Odorhei. Tot 
un centru nou în această direcție îl 
reprezintă Galațiul. Importantul nostru 
port dunărean va găzdui — pe aceeași 
durată: 8—28 iulie — taberele de
ciclism și scrimă. Programul întocmit 
cuprinde și cîteva excursii cu vaporul 
pe Dunăre.

Intr-o mică așezare din regiunea Ti
mișoara, la Bocșa Vasioveî, vor fi pre
zenți între 4 și 24 iulie, practicanții 
sportului cu balonul rotund. Tinerii 
fotbaliști (70 la număr) vor avea aici 
terenuri gazonate pe care își vor con
tinua pregătirea. Parf oipanților la a- 
ceastă tabără li se va oferi prilejul de 
a cunoaște unul dintre bastioanele in-

rul ei (profesor de educație fizică 
Traian Bogdan) merită toate felici
tările.

Fotbaliștii de la „Gh. Dimitrov" 
n-au evoluat pe măsura așteptărilor. 
Ei au fost depășiți în momentele de
cisive și în plus n-au știut să lupte 
cu toată ardoarea. Același lucru se 
poate spune și despre echipa școlii 
profesionale a uzinelor „23 August" 
București, una dintre formațiile pre
tendente la titlu, Dintre celelalte e- 
chipe participante la turneu o impre
sie bună a lăsat-o formația școlii pro
fesionale Industria Sîrmei din C. Tur
zii. In general trebuie arătat că me
ciurile s-au bucurat de foarte mult 
interes în localitate, atît pe terenul 
Indagrara cît și pe stadionul C.F.R. 
înregistrîndu-se sute de spectatori, 
mai ales din rîndul școlarilor. O notă 
bună și organizatorilor, care s-au 
străduit să asigure tuturor echipelor 
participante la turneul final cele mai 
bune condiții.

ȘTEFAN IACOB-coresp.

de la Oradea —
practicate de școlarii din aceste regiuni? 
Pînă la proba contrarie rămînem cu 
această părere.

Iată si campionii actualei ediții : BĂ
IEȚI CAT. I. 100 m. : Raymond Wolf 
(Tmș.) 11,6 ; 110 m.g. : Ervin Jerger 
(Tmș.) 15,4 ; ciocan : (6 kg.) Petru Mi- 
lea (Pitești) 39,47 m. ; greutate (6 kg) ; 
Iuliu Hegeduș (Tmș ) 13,12 m ; prăjină : 
luliu Paulai (Oradea) 3,00 m ; înălțime : 
Gh. Apostol (Galați) 1,65 m ; lâoO m : 
Mircea Nikita (St.) 4:18,9; disc: (1,5
kg.) : Iuliu Hegeduș 43,58 m. ; lungime: 
Ervin Jerger 6,42 m. ; 400 m. : Raymond 
Wolf 53,9 ; 4x100 m : Timișoara 47,1 ;
triplu salt : M. Kalnicov (Oraș Bucu
rești) 13,35 m ; suliță : Gh. Zachreș 
(Hunedoara) 46,86 m. ; 200 m. : Raymond 
Wolf 23,9 m ; 800 m ; Pompiliu Lică 
(Galați) 2:03,9.; CAT. A TI-A, 80 m: Fr. 
Spreizer (Tmș.) 9,7 ; suliță : (0,600 kg) : 
Martin Rauh (Stalin) 40,17 m. ; lungime: 
lacob Altmeier (Tmș.) 5,83 m. ; înălțime: 
Mihai Tetradov (or. Buc.) 1,55 m. ; 90 
m.g ; L. Balint (Oradea) 14,0 ; greu
tate : Martin Rauh 12,05 m. ; ciocan : 
Radu Popovici (Oradea) 42,90 m, ; pră
jină : H. Kuhn (Stalin) 2,70 m. ; 1000 
m. : Gh. Plăcintaru (Cluj) 2:44,7 ; disc : 
L. Balint (Oradea) 40,16 m. ; FETE CAT.
l. 100 m t Elisabeta Balasz (Cluj) 13,4
80 m.g. : Eleonora Ioan (Ploiești) 
14,4 ; 200 m : Elisabeta Balasz : 27,7 ;
înălțime : Aneliese Drotlef (St.) 1,33 m. ; 
suliță : Paula Badaicu (or. Buc.) 26,94
m. ; 800 m: Maria Barbu (Pitești)
2:22,6 (nou record republican școlar) ; 
(Mac : Ioana Huică (Pitești) 28,76 m. ; 
4x100 m : Cluj 55,2 ; greutate (4 kg.) : 
Ecaterina Karaniculi (St.) 9,88 m. ; lun- 
fime : Georgeta Reva (St.) 4,56 m. CAT. 

dustriei noastre — „Cetatea de foc- 
a Reșiței...

Vom încheia această succintă trecere 
în revistă a taberelor sportive școlare 
vorbind despre tabăra rezervată elevilor 
care au îndrăgit sporturile nautice. 
Tineri canotori (200 la număr împăr
țiți în trei serii 1—20 iulie, 21 iulie — 
10 August și 11 august — 30 august) 
se vor pregăti pe apele Snagovului.

Iată dar, că pe elevi îi așteaptă un 
bogat program de activitate sportivă în 
cursul căruia, paralel cu o bine
meritată odihnă și refacere a for
țelor, ei vor putea realiza noi 
progrese pe calea perfecționării 
sportive. La întoarcere, fiecare 
dintre cei 1.500 de participanți la a- 
ceste tabere va lua pieptiș un nou an 
de învățătură și își va continua activi
tatea sportivă cu și mai mult elan, cu 
și mai bune rezultate.

TIBERIU STAMA

Printre „ cravatele 
roșii” din Cluj...

Urcam de zor pe stra-da Racoviță 
din Cluj. Obiectiv: Casa pionierilor. 
Din spate m-au ajuns vreo zece 
puștani — toți purtători ai cravatei 
roșii — avînd sub brațe zmeie de di
ferite forme geometrice...

— Lansarea zjneielor și a aeromo 
delelor, mi-a explicat prof. AttJ’a Beni, 
constituie primul contact al-pionierilor 
de la noi cu cercul de aeromodelism. 
Cuceriți de frumusețea acestor jocuri 
aviatice, ei trec apoi la forme mal 
avansate de activitate — construire! 
de aeromodele cu aripi de carton, d« 
aeromodele-planor.

Am urmărit cu interes, în atelier 
minute în șir munca entuziastă a 
cftorva pasionați ai acestui spori 
tehnic — pionierii OvMiu Grauer, 
Silviu Sfringeriu, Arpad Decsei, Gh 
lacob și Adrian Crăciun.

Momentul următor al vizitei : vi
zionarea unei „miuțe" de fotbal. An
trenor: prof. Silviu Avram. Se întreceau 
„albii" cu „albaștrii". Execuții tehnice 
corecte, ritm viu, șuturi precise pe 
poartă. La sfîrșitul „miuței", prof. 
Avram mi-a prezentat cîțiva din
tre cei mai buni fotbaliști ai car
eului : frații Dumitru și Simi-
on Isac, Iosif Cristea. După cele 
văzute, nu m-a surprins de loc 
afirmația prof. Avram că echipa Casei 
pionierilor este fruntașă pe oraș 
(Intr-un campionat rezervat... piticilor). 
Așadar, fotbalul clujean are la Casa 
pionierilor o bună pepinieră...

La plecare, în drum spre cabinetul 
directorialii am ascultat impresionat 
acordurile unei bucăți corale executate 
de ansamblul Casei pionierilor. Com
poziția, interpretată cu multă sensi
bilitate, era închinată Partidului, care 
asigură micilor purtători ai cravatelor 
roșii ca și tuturor copiilor din patria 
noastră, a viață luminoasă și fericită 
și îi ajută să-și vadă împlinite cele 
mai îndrăznețe visuri I

Eleva Maria Barbu (reg. Pitești) a st a* 
bilit la Oradea un valoros record repu
blican școlar în proba de 800 m. plat : 

2:22.6

A n-A. 60 m. : Gabriela Moga (Pitești) 
8,6 înălțime: Ilona Megyesfalvi (R.A.M.) 
1,30 m. lungime : Elena Ciocan (Ploești) 
4,52 m. ; greutate : Ana Maier (Pitești) 
9,92 m. 500 m : Gabriela Moga 1:25,1 
60 m.g. : Gabriela Moga 10,6.

Clasament general : 1. Reg. Stalin 143 
p„ 2. Timișoara 141 p., 3. Cluj 125 p.. 
4. oraș București 120 p., 5. Pitești 91 p.
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La 14 iulie se va da 
startul în cea de a 
XII l-a ediție a tradițio
nalei competiții 
„Cursa Soînteii". 
aoesta întrecerea 
desfășura pe un 
nou. Participantei 
disputa întâietatea 
prima etapă — 
drill unei curse pe cir
cuit. Traseul etapei este 
inserts între următoarele 
puncte: „Casa Soînteii" 
— Arcul de Triumf 
Piața Victoriei — 
la Stalin — ' Arcul 
l'riumf — Piața Scânteii, 
și măsoară 6,5 km. Ci
cliștii îl 
H3 
fel 
va 
«ra 
înscris această etapă în 
programul eursei pentru 
a sprijini pregătirea aler
gătorilor care vor evolua 
la campionatele 
și Ja Jocurile 
de la Roma.

Etapa a Il-a 
pută vineri 15 
ruta București—Pitești— 
Câmpulung, 165 
Sîmbăiă 16 iulie 
ticipanții la „Curs® Scânteii" vor a- 
vea de parcurs etapa a II I-a pe ruta 
Câmpulung—Bran—Orașul Stalin, 85 
km. Dificultatea acestei etape constă 
în faptul că cicliștii vor avea de par
curs 35—40 km de drum de munte 
cu urcușuri grele. Duminică 17 iulie 
se va disputa ultima etapă : Orașul 
Stalin—Ploiești—București, 170 km.

lin „Cursa Soînteii" se alcătuiește 
un singur clasament: individual, atît 
la etaipe, cît și general- Timpii reali
zați de fiecare participant, în cele 4 
etape ale cursei se adună (firește, 
după desfășurarea fiecărei etape) și 
prin totalizarea lor se stabilește cla
samentul final al întrecerii.

Anul acesta vor lua startul aproxi-

se dls- 
iulie pe

km. 
par-

COPIII ÎN ÎNTRECERE...
Mai mult de 100 copii pe terenurile 

da tenis!... Iată o priveliște îmbucu
rătoare și care s-a repetat zi de zi pe 
terenurile cu zgură roșie de la lacul 
Herăstrău, în tot timpul cît au durat 
întrecerile celor mai tinere „rachete", 
în organizarea clubului Știința Bucu
rești. Merite pentru reușita acestui 
concurs revin deopotrivă și profesori
lor care și-au prezentat elevii la...exa- 
men. Și trebuie subliniat că cele mai 
multe titluri le-au obținut centrele 
de copii conduse de antrenorii Șt. Sfe- 
tescu (Știința) și Segărceanu (Di
namo).

Iată acum rezultatele întîlnirilor fi
nale, pe categorii;

BĂIEȚI; cat. 8—10 ani: Călin Hîrju 
(Dinamo)—C. Chivaru (C.C.A.) 6—3, 
6—5; cat. 10—12 ani: Mihăiță Rusu 
(Știința)»—Alex. Burcea (Progresul) 
6—0, 4—6, 6—2; cat. 12—14: Iliuță 
Năstase (C.C.A.)—Dimache (Știința) 
6—1, 6—0.

6-2, 
Caria 

Velicu

FETE: cat. 8—10 ani: Leonora Ro- 
■eniock (Centrul nr. 2)—L. Cîrneanu 
(Dinamo) 6—0, 6—0; cat. 10—12 ani: 
D. Sotiriu (Știința)—Hasnaș 
5—6, 6—2; cat. 12—14 ani: 
Kfahre (Dinamo)—Gabriela 
(Progresul) 6—4, 3—6, 6—2.

încă o dată trebuie evidențiată 
munca tuturor celor care promovează 
practicarea tenisului în rîndurile ti
neretului și copiilor. Faptul că în ul- 
lima vreme au fost organizate mai 
multe concursuri rezervate micuților 
jucători este cît se poate de lăudabil. 
Inițiative de acest fel trebuie conti
nuate în perioada vacanței când copiii, 
care s-au inițiat în practicarea teni-
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„232 august 1959. „Tur de onoare” pe stadionul 
August" din Capitală : Ludovic Zanoni (Dinamo), 
învingătorul celei de a Xll-a ediții a „Cursei Scînteii" 

este aplaudat pentru valoroasa sa performanță

matâv 50 de alergători. Vor participa 
membrii Iotului olimpic și cicliști de 
valoare de la cluburile Dinamo, C.C.A., 
Victoria, Voința ele. Organizatorii au 
invitat, de asemenea, ciclișdi tineri din 

Ploiețitî,

cea maj 
oieri nu-

invitat, de asemenea, cicliști 
Timișoara, Orașul Stalin, 
Brăila ș.a.

Cicliștilor care vor avea 
bună comportare li se vor 
meroase premii atât de către organi
zatori, cit și de către comisiile spe
ciale formate în orașele capăt de e- 
tapă.

A XII I-a ediție a „Cursei Scînteii" 
stârnește un interes major în nudul 
ciclișrtilor și al iubitorilor aportului 
cu pedale- 

șului în centrele de antrenament, 
face cunoștință cu activitatea coinpe- 
tițională. Totodată trebuie însă ca or
ganizatorii unor asemenea competiții 
să prevadă în amănunt și condițiile 
de stabilire ale rezultatelor, cum n-a 
fost cazul la concursul de față, undo 
clasamentul pe echipe stă sub semnul 
îndoielii și al... contestațiilor, (rd. v.).

OTTO BE.V'pot

Rezultatele întrecerilor la proba completă
desfășurată la Sibiu

SIBIU, 4 (prin telefon de la tri- nins, au__ ___________ . ... . obținut în prima zi un ptinc- 
misul nostru).' La sfîrșitul săptămînii taj mulțumitor, care le lăsa șanse în 
s-au desfășurat în localitate întrecerile lupta pentru locuri fruntașe în clasa- 
din cadrul probei complete de călărie -mentul final.

Proba de fond, desfășurată sîmbătă 
în împrejurimile Sibiului, pe un tra
seu variat măsurînd 32 km, și pre
sărat cu un număr impresionant de 
obstacole naturale, n-a dat un răspuns 
definitiv, privind cîștigători'J. Și aici 
am avut o surpriză din cele mai plă
cute. Doi dintre concurenți, Recer și 
Kadar, au terminat parcursul fără nici 
o penalizare și cu bonificație de timp, 
ceea ce înseamnă foarte mult în proba 
completă de pălărie, O comportare 
mulțumitoare a avut și Lupancu pe 
calul Bambus care a fost penalizat la 
obstacole cti numai 20 p. Pe calul 
Nașu, el a fost însă penalizat cu 60 p. 
Fleischer a primit și el 60 puncte pe
nalizare, clasîndu-se pe Jocul IV, iar 
Molnar n-a putut termina în întregi
me parcursul din cauza unei defec
țiuni în potcovirea calului, lucru ce 
i-a atras o penalizare foarte mare. 
După 2 zile de concurs, clasamentul 
general al probei complete avea urmă
toarea configurație: 1. Kadar, 2. Re
cer, 3—4. Lupancu, 5. Fleischer, 
6. Molnar.

Ultima zi de întreceri (duminică) a 
prilejuit constatări mai puțin îmbucu
rătoare. In proba cu obstacole, călă
reții n-au mai concurat la un nivel 
ridicat. Și aceasta ni șe pare cu atît 
mai nefiresc, cu cît este știut că ma
joritatea dintre ei au « îndelungată

pe anul 1960. De fapt, am asistat la 
o dublă competiție de acest gen : una 
(cea mai grea) rezervată călăreților 
din lotul olimpic, și alta la care au 
luat parte sportivi ai cluburilor Dina
mo și Știința București și C.S. Tg. 
Mureș, candidați la titlurile de cam
pioni republicani pe anul în curs.

La capătul celor trei zile de între
ceri care au supus* ia grele eforturi 
pe participant, am constatat cu satis
facție că sportivii noștri din lotul o- 
lirnpic au făcut progrese însemnate în 
ultimul timp și că, în general, ei au 
o pregătire corespunzătoare pentru a 
face față marilor întreceri de Ja 
Roma.

Concursul de verificare de la Sibiu 
s-a dovedit cît se poate de reușit atît 
în ceea ce privește locul ales, cît și 
modul cum a fost organizai (program, 
traseu, perioadă etc.).

Vineri, în prima zi a competiției, a 
avut loc proba de dresaj cu figuri im
puse. Surprinzătoare a fost în această 
probă comportarea foarte bună a că
lărețului ploeștcan Grigore Lupancu, 
care pe calul Nașu s-a clasat pe pri
mul Ioc cu 25,7 p. penalizare. Și 
ceilalți concurenți din lot, Oiscar 
Recer (pe caii Adjud și Rîndnnica), 
Iosif Molnar pe Horn, Andrei Kadar 
pe AJgreș, WijlieJin Elgiș&lier PQ Np-

LU PTE

După dubla victorie asupra reprezentativei R.P.U.

Nu sîntem totuși mulțumiți t_

de repre- 
clasice în 
se poate

Dubla victorie obținută 
zentativa română de lupte 
fața selecționatei maghiare 
fixa pe coordonatele pregătirii echipei 
noastre pentru J.O. cit și pe cele ale 
însușirii unui stil propriu de luptă.

De la bun început, trebuie să ară
tăm că victoriile obținute de luptăto
rii noștri vor da naștere la multe 
discuții, vor atrage aprecieri elogioâse 
din partea specialiștilor europeni. Pe 
de o parte rezultatele slabe obținute 
în ultima vreme, pe de altă parte re- 
numele sportivilor maghiari și per
formanțele obținute de ei în ultimele 
competiții internaționale, nu lăsau să 
se întrevadă aceste victorii. Cu toate 
acestea, echipa noastră, dînd dovadă 
de înalte calități morale și de voință, 
a reușit să cucerească o victorie de 
preț.

Cum s-au prezentat 
noștri față de evoluțiile anterioare ? 
In orice caz mai bine, cu unele ex
cepții despre care vom vorbi mai jos. 
Cel mai constant și totodată în plin 
progres, s-a dovedit a fi D. Pirvu- 
lesau (52 kg). Atent, cu reacții spon
tane, bine pregătit tehnic și mai ales 
cu o concepție de luptă clară, el a știut 
să aștepte și să contraatace la momentul 
potrivit. Rezerva acestei categorii, 
Gh. Szabad, într-un evident progres, 
față de trecut, a fost superior tot timpul 
adversarului său. Notăm, în plus, 
un lucru nou la el și anume faptul că 
a fost combativ. Nu același lucru pu
tem însă să spunem despre „olim-

luptătorii

Rezultate
jjgi!l:l.-I.M:iiWa -

din turneele de calificare 
la handbal în 7
partide s-au în-

următoarele
— Ancora

rezultate : 
Constanța

BACAU. Cele trei 
chei a t cu 
CJ5.M.S. Iași 
12—8; Dina-uo Bacău — Ancora Con
stanța 22—9; Dinamo Bacău—-C.S.M.S. 
Iași 1.3-12 (7-6). (Gh. Dalban-coresp.)

CRAIOVA. In general, jocurile au 
fost de un slab nivel tehnic. Rezultate: 
Știința Petroșani — Constructorul Cluj 
32—16; Știința Craiova ■— Constructo
rul Cluj 27—II, Știința Petroșani — 
Știința Craiova 14—13 (9—9). R-
Schultz ■— coresp. regional).
BUCUREȘTI. Știința Galati — Voin

ța Oltenița 23—12 (11—7).
ORADEA ; Dinamo Tg. Mureș — 

C.S.M. Baia Mare 35—13; Rapid Ora
dea — C.S.M. Baia Mare 21—8; Dina
mo Tg. Mureș — Rapid Oradea 26— 
13. (A. Jilău-coTesp).

PITEȘTI. La întrecerile din localita
te au luat parte patru echipe. Iată re
zultatele tehnice: Petrolul Teleajen— 
Petrolul Ploești 15—11; Politehnica

picul" 1. 
procedee 
comporte 
întâlnirile

Cernea (57 kg). Pasiv, cu 
șablon, el continuă să se 
tot așa de slab ca și în 
anterioare. In general, I. 

Cernea ne-a dezamăgit. Cristea Ma
rin, rezerva de la aceeași categorie, 
a fost mai combativ, mai inspirat. Ii 
putem însă reproșa atît Iui, cît și lui 
Gh. Szabaid, că la executarea centu
rilor laterale nu fac pod și trec cu o- 
moplații pe saltea, deci prin poziție 
de tuș. Acest fapt este cu atît mai 
grav, cu cît de nenumărate ori, a 
fost semnalat acest lucru și nu s-a 
adus nici o îmbunătățire acestui pro
cedeu preferat de luptătorii noștri.

M. Șultz (62 kg) a avut o com
portare satisfăcătoare, dînd dovadă 
că știe să aducă echipei sale cel pu
țin un meci la puncte dacă nu o vic
torie la tuș. „Ușorul" Gh. Dumitru, 
— deși a obținut un rezultat de ega
litate, acest lucru însă cu ajutorul 
arbitrilor — a fost cel mai pasiv 
sportiv al reuniunii. In toate cele 12 
minute de luptă el n-a făcut nimic, 
ci s-a mulțumit să se apere și să fugă 
tot timpul. Cum își justifică el pre
zența în lotul olimpic? Ba mai mult, 
după ce s-a dat jos de pe saltea era 
parcă satisfăcut că a reușit să scoată 
un meci nul (!) dar nu l-a frămîntat 
OÎtuși de puțin că nu a inițiat nici 
un procedeu. Comportarea sa trebuie 
analizată de către federație și un cu- 
vînt greu de spus va avea desigur și 
antrenorul lotului olimpic. Ion Cor
ne an u.

București — Luceafărul Pitești 31—19; 
Petrolul Teleajen — Luceafărul Pitești 
23—17; Politehnica Buc. — Petrolul 
Ploești 11—11; Petrolul Teleajen — 
Politehnica Buc. 10—9; Petrolul Plo- 
ești — Luceafărul Pitești 9—9. Pe pri
mele două locuri s-au clasat : Petrolul 
Teleajen și Politehnica București. 
(I. Fețeanu și D. Șlefănescu-coresp.)

TIMIȘOARA. La turneul din locali
tate au luat parte trei echipe feminine. 
In finală, C.S.S. Banatul Timișoara a 
întrecut I.T. Oradea cu 12—2 (4—2). 
Pe locul 3 a-a clasat echipa Școlii spor
tive de elevi Petroșani.

Iată un moment al dificilei curse de fond din cadrul concursului de verificat 
a lotului nostru olimpic de călărie la proba completă

experiență în proba cu obstacole. 
Aproape toți au fost nervoși, au lu
crat crispat și au comis inadmisibite 
greșeli de tactică, dărîmând multe ob
stacole și atrăgîndu-și astfel penali
zări serioase. Din această cauză, An
drei Kadar a scăpat „printre degete" 
locul I, în urma dărhnării a 4 obsta
cole. Asupra unor lipsuri semnalate 
cu ocazia acestui concurs vom mai 
reveni.

lată acum și clasamentul final al 
concursului de verificare de la Sibiu ;
1. Oscar Recer pe Adjud — 80,6 p. /
2. Andrei Kadar pe Mureș — 87,1 p.; 
3—4. Grigore Lupancu pe Bambus — 
175,2 p. și pe Nașu —- 187,7 p.: 
5. Wilhelm Fleischer pe Nonius — 
208,1 p.; 6. Iosif Molnar pe Horn — 
604,8 p.

DINAMO (PE ECHIPE)
Șl CONSTANTIN VLAD (INDIVI
DUAL) CAMPIONI REPUBLICANI 

PE I960

Concomitent cn desfășurarea con
cursului de verificare au avut loc Ia 
Sibiu și întrecerile (pe un traseu mulț

V. Bularca (73 kg.) a evoluat mul
țumitor și a dovedii mau mult ca ori
când că știe să se orienteze tactic pe 
saltea. El trebuie însă să insiste mai 
mult la executarea ridicărilor •— pro
cedeul său favorit — pe oare în pre
zent nu-1 m.ai execută atît de corect. 
„Mijlociul" /. Țărartu a arătat că știe 
să lupte pentru victorie cu toate for
țele sale. El a reușit astfel să în
vingă un adversar foarte dificil și a- 
gresiv. Dacă ve avea mai multă ini
țiativă și mai ales finalitate în acți
uni va realiza performanțe și mai 
bune. „Semigreul" Gh. Popovici a a- 
vut o comportare inegală. Deși în 
fața aceluiași adversar a obținut două 
meciuri egale, la prima întîlnire a 
fost fricos, a făcut acțiuni de „efect" 
și a luptat dezinteresat mai ales 
pentru că „echipa conducea la puncte". 
In cel de al doilea meci s-a reabilitat 
în mare măsură. Condcs la puncte, a 
contraatacat imediat, curajos. Reco-’ 
mandăm antrenorilor să acorde mai 
multă atenție pregătirii moral-volitive 
a acestui sportiv.

Am Învins și totuși sîntem nemul
țumiți. Trei dintre oamenii de bază 
ai echipei noastre reprezentative, 
sportivi în care ne-am pus mari spe
ranțe la J.O., 1. Cernea, Gh. Dumi
tru și Gh. Popovici s-au comportat 
cu mult sub posibilități. Dacă în an
samblu echipa întreagă a făcut 

• pas înainte, ei au stagnat, ba mai 
mult, au regresat. Iată un lucru care 
trebuie să dea de gtândit atît federa
ției oît și antrenorului Ion Corneanu 
Măsurile se impun de urgență, de 
oarece, timpul e scurt.

Ar mai fi o problemă. Căutările d< 
a ne însuși un stil propriu de luptă 
bazat pe viteză, mobilitate și reacți 
spontane, au dus la însușirea auto 
mată numai a unor procedee oare ai 
devenit aceleași în toate meciurile ș 
aceleași față de adversari diferiți, i 
venit timpul să înlăturăm acest sister 
șablon care ne împiedică în dezvoltat 
și să asimilăm o gamă mai largă d 
procedee pe care să le aplicăm c 
mult curaj și cu mai multă inițiativ; 
Altfel, nu vom putea obține rezulte 
lele de care 6Întem capabili la J.(

mai redus) de probă completă la < 
lărie ale campionatului republican 
anul în curs. Aici, lupta s-a dat 
tre echipele Dinamo București 
Știința București. O bună pregăt 
în toate cele trei zile de concurs 
demonstrat-o călărețul Constantin V 
(Dinamo) cu calul Savant. Lui i-a 
venit pe merit titlul de campion 
publican la individual, cu un rezul 
foarte frumos: J-4 p. bonificație, 
campionatul pe echipe Constantin V 
a primit un ajutor de nădejde 
partea colegului său de club, Ion I 
care, cu calul Cincinal, l-a secon 
în clasamentul individual cu rezu 
tul de —67,6 p. penalizare. In cor 
cință, călăreții dinamoviști Vlad 
loja 
pioni pe echipe 
—63,6 p.

Echipa Științe București, forn 
din Ion Adam pe Floricel (clasat 
individual pe locul 3 cu —69 p.) 
Horia Mocanu pe Măgura, au oci 

—233,6 p. penaliz 
la C.S, Tg. Mureș

și-au adjudecat titlul de c; 
cu rezultatul

locul III cu 
Călăreții de 
s-au clasat

QCjTAVlAN U1NG
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Despre unele aspecte negative
din finala Cupei R. P. R

o 
mare

cadrul competi- 
orașului, a re- 
comune pe care

finala marii ân-acesta, în
au ajuns Progres j| Bucu- 
Dinamo Obor. Una din ca- 
A, cealaltă din B. Firește, 
echipe merită felicitări 
victoriile pe care le-au re- 
pesitru faptul că s-au calt-

a dat cîștig de 
însă după un 
echipa cîștigă- 
aveam oricjm

A cîștiga „Cupa R.P.R." este 
mare cinste. La această 
competiție fotbalistică participă an 
de an peste 2.000 de echipe de 
toate categoriile, din toate colțu
rile țării. Fiecare din ele este a- 
nimată de dorința de a se com
porta cît mai bine, de a face încă 
un pas înainte in 
ției, spre mîndria 
giunii sau a micii 
o reprezintă.

Anul 
treceri 
rești și 
tegoria 
ambele 
pentru 
purtat,
ficat în finală.

Ultima întrecere 
cauză Progresului, 
meci în care nici 
toare (de la care
mai mari pretenții) nici cea în
vinsă n-au jucat Ia înălțimea fi
nalei unei astfel de competiții.

Despre jocul sub așteptări pres
tat de ambele echipe s-a vorbit în 
cronica de ieri. Nu s-a vorbit însă 
despre modul cum cele două echi
pe au privit această finală din 
punct de vedere al educației mo
rale și cetățenești, din punct de 
vedere al disciplinei sportive. Ast
fel, în timpul desfășurării parti
dei, unii jucători (ca Oaidă, Ca- 
ricaș, Gros) au cerut... socoteală 
arbitrului la unele decizii. Alții 
(Soare, Buzeșan etc.) au jucat dur. 
La terminarea meciului, jucătorii 
ambelor echipe s-au strîns cu greu 
la mijlocul terenului. Păreau plic
tisiți, lăsau impresia că festivita
tea care avea să urmeze nu-i inte-

Meciuri
regiunea Baia Mare 

serie de meciuri ami- 
a avut loc la Baia 

dintre echipele Dinamo

I
• în cinstea zilei Minerului, echipele 

de fotbal din 
participă la o 
cale. Duminică 
Mare întîlnirea
Săsar și Recolta Cărei. După un joc 
frumos, meciul s-a încheiat cu un just 
rezultat de egalitate: 1 — 1 (1—0). Cele 
două puncte ale partidei au fost mar
cate de Gali (min. 42) printr-un șut 
puternic de la 
Hauler II (min. 
Gorneanu, Pop I, 
namo) și Hauler
(V. SÂSARANU, 
gional).

respectiv, 
remarcat 

Dull (Di- 
(Recolta).

18 m și,
53). S-au
M. Szasz,
II, Orota

, corespondent re-

• Peste 5000 de spectatori au ur
mărit întâlnirea dintre Știința Cluj și 
G.S.M Baia Mare, încheiată cu un 
rezultat de egalitate 2—2 (1—2). In 
timp ce în prima repriză, studenții 
nu au luat jocul în serios, oaspeții 
au luptat cu multă dîrzenie pentru 
fiecare minge și au reușit să conducă 
eu 2—1 prin punctele marcate de 
Nedelcu II (min. 2) și Horja (min. 7), 
respectiv H. Moldovan (min. 23). 
După pauză Știința forțează ritsiwl 
jocului și preia total inițiativa, do- 
ihinind clar. In acest timp, Ivansuc 
egalează (min. 49). (ALEX. MOMETE, 
corespondent).

• Un joc frumos au furnizat echi
pele Știința Timișoara și A.S. Oravița 
campioana regiunii Timișoara. Apă- 
rîndu-se foarte bine și inițiind contra
atacuri reușite;; A.S. Oravița a con
stituit o plăcută surpriză pentru spec
tatori. Pînă la urmă, mai rutinați, 
studenții au obținut victoria cu sco
wl de 3—fi (1— 0) prta puactețe

și simbolul acestei competi- 
să facă fel de fel de exhibi-

unde asemenea atitudini ?

o competiție 
Ea are o 

și acest lu- 
foarte clar 

același timp,

resa cîtuși de puțin. Venind in 
fața tribunei principale, atât jucă
torii de la Progresul, cît și cei de 
la Dinamo au avut o poziție de
zordonată (a trebuit ca fotografii 
să le facă semn să se alinieze), 
au stat cu mîinile în șolduri sau 
sub maiouri. Apoi, la predarea 
Cupei, jucătorii de la Progresii, 
crezîndu-se „spirituali" și-au per
mis — disprețuind publicul spec
tator 
ții — 
ții.

De
Cine le permite fotbaliștilor de la 
Progresul o asemenea destrăbă
lare bulevardistă ? Ce muncă de 
educație duce conducerea clubului 
cu acești sportivi, ale căror atitu
dini negative au fost discutate și 
răsdiscutate în presă ?!

„Cupa R.P.R." este 
fotbalistică de mase, 
deosebită semnificație 
cru trebuie să fie 
tuturor jucătorilor. In
Federația este datoare să asigure 
un cadru festiv decernării Cupei. 
Inmînarea Cupei nu trebuie să fie 
o simplă formalitate, îndeplinită 
an de an numai de către... funcțio
nari ai Federației rotnîne de 
fotbal, importanța ce se dă aces
tei competiții trebuie să fie sub
liniată și printr-o ținută demnă a 
echipelor dar și prin solemnitatea 
de închidere a întrecerilor, de de
cernare a Cupei.

A cîștiga Cupa, și a te com
porta demn în cadrul acestei mari 
competiții fotbalistice e o mare 
cinste. Dar, cele două echipe nu 
s-au învrednicit să merite, din pă
cate, această cinste !

amicale

ț

3-2

PROGRESUL

ȘTIINȚA CLUJ4-4

j DINAMO BAC. 3-0

țsT.ROȘU 2-1

5-0

j DINAMO OBOR 1-0

CRS°CRAm!/ABUC î^GREȘUL A--0 
ST. ROȘU 0R.STAUN 
RAPID CLUJ 
CC A 
POIANA CÎMPINA 
METALUL BUC 
D/NAM0 TECUCI 
DINAMO BACĂU 
RULMENTUL BÎRLAD 
C.S.M RĂDĂUȚI 
STĂRUINȚA S16UET 
STUNTA CLUJ 
CER ARAD 
AS. A. SIBIU 
U T. ARAD 
DINAMO OBOR 
VOINȚA TG MURES 
RAPID BUC. 
DINAMO GALATI 
MINERUL LUPENI 
C.F.R. CLUJ 
PARÎN6ULL0NEA 
OLIMPIA REȘIȚA 
STUNTA TIMISOARA 
jiul Petroșani 
PETROLUL PLOEȘTI 
C.F.R. PAȘCANI 
DINAMO BUC. 
MET.TÎR60VIȘTE 
FARUL C-TA 
PRAHOVA PLOEȘTI

]CC.A 

j METALUL 8-1 

\D!NAM0 BAC.A-4 

^STĂRUINȚĂ 2-0 

] ȘTIINȚA CLUJ 3-1 1

p.S.A 2-1 i 
] DINAMOOB0R3-2 

j RAPID 3-1 

| MINERUL t2-4 )J (MINERUL
\PARIN6UL *4~0 ) 

\STHNTATIM. 3-4

PROGRESUL 3-1

DINAMO BAC 3 2

marcate de : Manolache (min. 36), Le- 
re ter (min. 84) și Filip (min. 86).

• La Sibiu s-au înbîlnit echipele 
A.S.A- Sibiu și C.S.M. Sibiu. Victo
ria a revenit primei formații cu scorul 
de 3—1 (2—1).

PETROLUL 2-0
J ȘTIINTA TIM.5-1

DINAMO BUC. 4-3 ) ,
> DINAMO BUC. 3-1

\ PRAHOVA *2-0 j

DINAMO OBOR Si

DINAMO OBOR k-2 ,
sr

Duminică începe barajul pentru categoria B
Barajul pentru categoria B începe 

duminică 10 iulie cu participarea celor
16 echipe campioane de regiuni, plus 
campioana orașului București. Aceste
17 echipe au fost împărțite ta patru 
grupe în felul următor :

Grupa I : Dinamo Săsar, Voința Ora
dea, Sticla Arieșul Turda și Voința 
Tg. Mureș.

Grupa II : Minerul Oravița, Aurul
Brad, campioana regiunii Craiova și
Qhimia Govora.

Grupa 111 : Chimia Tîrnăveni, Rapid 
reg. Ploești, G.F.R. Roșiori, Marina 
Constanța ți Academia Militară Bucu
rești.

Grupa IV: Unirea Botoșani, Peni
cilina Iași, Steaua roșie Bacău și 
C. S. M. Brăila.

Jocurile se vor disputa sistem tur
neu, numai 
grupa I la 
grupa III 
București.

Federația
la sorți, programul jocurilor din cele 
patru grupe:

GRUPA I (LA ARAD)
Etapa I, 10 talie: Dfcxtno Săsar

tur, în următoarele orașe : 
Arad, grupa LI la Ploești, 
la Bacău ți grupa IV la

a alcătuit prin tragere

— Sticla Arieșul Turda și Voința Ora
dea — Voința Tg. Mureș.

Etapa a ll-a, 14 iulie : Sticla Arie
șul Turda — Voința Tg. Mureș și 
Dinamo Săsar — Voința Oradea.

Etapa a lll-a, 17 iulie: Dinamo 
Săsar — Voința Tg. Mureș și Sticla 
Arieșul Turda — Voința Oradea.

GRUPA II (LA PLOEȘTI)
Etapa I, 10 iulie: Minerul

— Aurul Brad și câmp. reg.
— Chimia Govora.

Etapa a ll-a, la 14 Mie: 
Oravița . ' „ ~ ’
rul Brad — Chimia Govora.

Etapa a lll-a, 17 iulie: Minerul 
Oravița — Chimia Govora și Aurul 
Brad — camp. reg. Craiova.

GRUPA III (LA BAOAU)
Etapa I, 10 iulie: Rapid reg. 

ești — Marina Constanța și Chimia 
Tîrnăveni — Academia Militară Bucu
rești. Stă C.F.R. Roșiori.

Etapa a H-a, 14 iulie: Academia 
Militară București — C.F.R. Roșiori 
și Chimia Tîrnăveni — Marina Con
stanța. Stă. Rapid reg. Ploești.

Oravița 
Craiova

Minerul
camp. reg. Craiova și Au-

Plo-

100.000 lei, fond suplimentar de premii, la concursul Pronoexpres de mîine
depunerea buletinelor I • Nici un „X“ în programul concursului spe- 
Finala „Cupei Europei" în programul de duminică.
va decide pe câștigătoarea „Cupei 
Europei* va fi foarte disputată, cons
tituind eu adevărat „capul de afiș" 
al programului. Celelalte II meciuri 
fac parte din „Cupa Europei Cen
trale", constituind partidele-retur ale 
oelor de duminică. Deci dorința de 
revanșă, decizia de a vealiza pe teren 
propriu ceea ce na s-a realizat ta de-

• Astăzi, ultima zi pentru 
cial Pronosport •

Un concurs „fără x", astfel poate 
numit concursul special Pronosport. 

In adevăr, nici un rezultat de ega
litate nu a apărut printre cele 12. 
Programul a cuprins foarte multe 
partide echilibrate, în care victoria a 
fost obținută la limită. Nu au lipsit 
rezultatele-surpriză cum sânt victoriile 
în deplasare reușite de echipele Fio
rentina, Vasas, Hajdtik Split, Diosgyor 
și MTK. In total s-au înregistrat în 
acest concurs: de șapte ori „1" și de 
cinci ori „2".

Mulți dintre participant s-au ară
tat bine documentați reușind Irumoase 
performanțe ’> în acest concurs care, 
fără îndoială, se va solda și cu pre
mii de valoare. Curind după acestea 
vor urma premiile în obiecte care — 
vă reamintim — sînt în valoare de 
300.000 lei.In plus, nu uitați, con
cursul special Pronosport de alaltăieri 
intră în seria celor ce beneficiază de 
fondul suplimentar de 200-000 lei, din
tre care un autoturism ,Jdoskvici“ 
acordat concursurilor Pronosport din 
luna iulie,

fi

★
de duminică este alcă- 
diri intîlniri intwnațio-

Programul 
tuit exclusiv 
nale. In frunte, finala „Cupei Europei" 
pe care o vom cunoaște miercuri 
seara, după disputarea semifinalelor 
în care se întâlnesc reprezentativele: 
U.R.S.S.—R. Cehoslovacă (la Marsi
lia) și Franța—R.P.F. Iugoslavia (la

Fără lodoiaU SĂ .JRM.U.4»

ffionosportSg

plasare sau de a reconfirma acasă re
zultatul obținut pe teren străin. Noi 
surprize și premii frumoase in pers
pectivă-,

LOR PE BULETINELE PRONOEX
PRES LA CONCURSUL DE MIINE. 
Menționăm că intră la tragerea pen
tru premiile în obiecte și buletinele- 
abonament Pronoexpres pe care au 
fost trecute, de către agențiile Loto 
Pronosport, seria și numărul bilete
lor EXPRES OLIMPIC.

DECI GRABIȚI-VA SA CUMPĂ
RAȚI BILETE „EXPRES OLIMPIC" 
ȘI SA DEPUNEȚI CIT MAI MULTE 
VARIANTE LA CONCURSUL PRO
NOEXPRES DE MIINE CARE BE
NEFICIAZĂ DE IMPORTANTELE A- 
VANTAJE AMINTITE. NUMAI AS
TAZI MAI PUTEȚI DEPUNE BU
LETINELE LA CONCURSUL PRO
NOEXPRES DE MlINEt

X

Tragerea din urnă a numerelor con
cursului PRONOEXPRES de mîine, 

6 iulie, are loc la Pitești.

REZULTATE PRONOSPORT

100.000 LEI FOND SUPLIMENTAR 
LA CONCURSUL PRONOEXPRES 
DE MIINE PENTRU DEȚINĂTORII 
DE BILETE „EXPRES OLIMPIC",

Concursul Pronoexpres de mîine o- 
feră șanse sporite de premiere parti- 
cipanților. El beneficiază de UN FOND 
SUPLIMENTAR DE PREMII IN VA
LOARE DE 100.000 LEI, PREMII 
CE VOR FI ACORDATE PRIN TRA- , 
GERE LA SORȚI PARTICIPANȚI- 
LOR PREZENȚI LA CONCURSUL 
DE MIINE, CARE AU CUMPĂRAT 
— MAI DEMULT SAU ASTAZI PINA < 
LA ÎNCHIDEREA CONCURSULUI — 
BILETE „EXPRES OLIMPIC" ȘI AU Rubrică redactată de L S. Loto- 
TRECUTfi NUMA&Ui, ii SERIA Pronosport,

In urma trierii variantelor depuse 
la concursul special PRONOSPORT 
(nr. 27) din 3 iulie au fost stabilite 
următoarele rezultate provizorji:

14 variante cu 12 rezultate exacte 
381,3 variante cu II rezultate exacte 
4222,9 variante ai 10 rezultate 

exacte.

Etapa a lll-a, 17 iulie: Academia 
Militară București — Marina Con
stanța și G.F.R. Roșiori — Rapid 
reg. Ploești. Stă Chimia Tîrnăveni.

Etapa a lV-a, 21 iulie: G.F.R. Ro
șiori — Chimia Tîrnăveni și Acade
mia Militară București — Rapid reg. 
Ploești. Stă Marina Constanța.

Etapa a V-a, 24 iulie: Rapid reg. 
Ploești — Chimia Tîrnăveni și Marina 
Constanța — G.F.R. Roșiori. Stă Aca
demia ÂAilitară București.

GRUPA IV (LA BUCUREȘTI)

Etapa 1, 10 iulie: Penicilina Iași 
— Unire.a Botoșani și Steaua roșie 
Bacău — G.S.M. Brăila.

Etapa a ll-a, 14 iulie: Unirea Bo
toșani — C.S.M. Brăila și Penicilina 
Iași — Steaua roșie Bacău.

Etapa a lll-a, 17 iulie: Penicilină 
Iași — G.S.M. Brăila și Unirea Boto
șani — Steaua roșie Bacău.

Jocurile se
Ordinea lor va
re la sorți.

vor disputa în cuplaj, 
fi stabilită prin trage-

★
a finalei campionatu-Prima ediție <

lui regiunii Craiova a dat următorul 
rezultat: Electroputere Craiova — Di
namo Craiova 3—0. Al doilea meci 
are loc azi, la Craiova.

Campionatul de calificare

Clasamentele
sfîrșitul

SERIA :
Sirena București 
Meteorul București
Gloria București
Dinamo n București 
Aeronautica ” ’ 

6. Arhitectura
Progresul _ București

A

la turului
1.
2.
3.
4.
5.
C.
7.
8.

1.
2.

4?
5.
S.
7.

1.
2.
3.
4---------- ------------ ----
5. Laminorul Român
6. Dinamo Bacău

SERIA A
1. Olimpia Or. Stalin
2. Chimica Tîrnăveni
3. A.S.Â. Sibiu
4. C.S.M. Cluj 

Fiecare echipă a

Buc. 
Buc.’

I

Petrolul Pitești
SERIA .

Rapid București 
Farul Constanța

3. Petrol Chimie Buc. 
Cimentul Medgidia 
Metalul M.T.D, Buc. 
C.F.R. Buzău 
Constructorul Ploești
Constructorul Bîrlad 
Zimbrul Tecuci 
Ancora Galați 
C.S.M.T. Brăila

5 11 42:17
4 2 1 <7:15
502 50:15
502 38:20
3 1 3 28:36
13 4 18:40
115 34:27
0 16 6:71

6 3
6 2
6 1
6 0 

SERIA A HI-A
13
12
11
10
9
5

16
14
11
7 

jucat cîte două 
jocuri cu fiecare din’ adversarii ei-

1 0 83: 38 
1 0 43: 6 8 
0 2 17: 33 5 

- ______  - - 0 3 6:107 3
Returul se vei desfășura începând 

de la data de 2 octombrie.

105: 
66: 
77: 
39: 
38:

11 
o

54
21
22

14:214
1 52:17
2 31:14

1.
2.
3.
4.

SERIA A
C.F.R. Timișoara 
Minerul Lupeni 
Jiul Petroșani 
Electroputere Craiova

V-A
3
3
3
3

2
2
1 
o



Motociclismul - sportul care ne-a adus 
și ne mai poate aduce mari satisfacții

După meciurile cu echipa

In anii puterii populare motocîclis- 
mul a obținut succese de răsunet 
Participând ’ la „Cursa de 6 zile- — 
întrecere internațională de regulari
tate și rezistență organizată de Fe
derația Internațională de Motociclism 
— sportivii noștri an cucerit, în 
luptă cu cei mai valoroși motoeidiștl 
din țări cu veche tradiție in sportul 
cu motor, numeroase medalii de aur, 
mărturie a bunel lor pregătiri, a dir- 
zeniei și dragostei cu car* au luptat 
pentru creșterea prestigiului sportiv 
al patriei noastre. Comportarea lor 
mereu mai bună a ooniiribtiit efectiv 
5a situarea reprezentativei noastre pe 
primul plan al celor mai importante 
competiții de 
ță din lume, 
constituie o 
tru tineretul 
toți iubitorii 
etră.

Creșterea 
urmare firească a condițiilor minu
nate in care se dezvoltă sportul ia 
țara noastră — a fost îndrumată cu 
grijă și răspundere de către Federația 
romînă de motociclism.

O CONTRIBUȚIE
Federația romînă 

și-a fixat ca obiectiv 
realizeze multiplele 
stau în față printr-o muncă colectivă, 
pe baza unui plan bine stabilit — 
cu largi vederi 4* perspectivă și eu 
sprijinul permanent ai activului vo
luntar. Atrăgând în manca de orga
nizare și coordonare a activității pe 
cei mai pricepuți activiști obștești, 
pasionați de sportul cu motor ți dor
nici să contribuie la progresul acestuia, 
F.R.M. a făcut cu succes față sarci
nilor sale. Conducerea federației a 
orientat activitatea motociclistă spre 
ac <e probe și genuri de curse care 
sînt mai apropiate masei de iubitori 
ai sportului cu motor ți care pot să 
ne aducă și satisfacții pe tărâm in- 

avut o în- 
deanro Mării

regularitate și rezlsten- 
Stiocesele motoclcliștilor 
adevărată tnîndrie pen- 
nostra sportiv, pentru 

sportului dia țara aoa-

m ă ies tr iei sportive

DE SEAMA 
de motociclism 
de principiu să 
sarcini care-i

lucra « 
asupra

tori, să aprecieze mai just măiestria 
lor sportivă și să-i răsplătească cu 
aplauze pentru valoarea lor. 
lucru a constituit și un puternic 
mu lent pentru concurenți.

MUNGA DE PREGĂTIRE 
A ALERGĂTORILOR

Antrenorii secțiilor de motociclism 
din cluburi și asociații sportive sini 
oameni cu experiență, foști alergă
tori, cu bogate cunoștințe în dome
niul mecanicii, al tehnicii și tacticii 
motociclismului. Ei muncesc cu ab
negație la pregătirea concurențiior 
(începători și avansați) ocupîndu-se 
intens — în același timp — și de e- 
ducația acestora. Succesele înregis
trate’ de sportivii noștri în competi
țiile internaționale au la bază și 
munca antrenorilor. O serie de antre
nori printre care și G. Mormocea, M. 
Sărățeanu, Ion Bîră, Gh. Zdrinca, N. 
Buescu, V. Arpad, Ștefanovici ș.a.

Acest 
sti-

laritate și rezistență, pot fi inițiate 
(așa cum se face la Bistrița și Baia 
Mare) întreceri de îndemânare etc. 
Aceste competiții ar angrena un mare 
număr de concurenți și ar mări baza 
de mase a acestui frumos sport. Din 
rezervorul acesta mereu mai mare de 
cadre s-ar evidenția cu siguranță 
mult mai mulți m’otocicliști talentați. 
Faptul că aceste genuri populare de 
întreceri motocicliste nu au prins 
încă este și o urmare a slabului con
tact pe care membrii federației I-a.u 
avut în ultimul timp cu terenul. In 
acest an, î .............. .
tociclism s-au deplasat numai 
două regiuni (Ploești și F ’
deși erau condiții pentru a fi cuprin
se mai multe regiuni. Pentru o fe
derație care a repurtat asemenea suc
cese nu este admisibil să aibă un 
contact atît de slab cu terenul.

Sportivii fruntași au datoria să se 
deplaseze mai des în orașele de pro-

membrii federației de mo- 
în 

R.A.M.),

u

BirirB ''

R. S. S. Ucraineană

ternațional. Acest 
rîurire pozitivă 
motociclismului.

IN TOT MAI 
ALE

In momentul de față, seci de mii 
de spectatori asistă la frumoase 
dispute motocicliste te ae desfășoară 
în numeroase orașe ale țării. La Si
biu și Tg. Mureș au loc interesante 
curse de regularitate și rezistentă; 
la Pitești, București, Bacău, Oradea 
se organizează curse de obstacole; la 
Gîmpina, București ș. a- cause de mo
tocros ; fa Bistrița, Baia Mare etc- 
concurenții își dispută țUfietatea în 
cadrul unor frumoase curse de inde- 
minore; la Focșani, Galați, Pitești, 
București, Acad, Timișoara, Oradea 
ș. a. se desfășoară curse de viteză pe 
circuit. Activitatea intensă a comi
siilor regionale și orășenești de mo
tociclism — îndrumate de către 
F.R.M. — contribuie la răspândirea 
motociclismului în tot mai multe 
orașe ale țării. Din rindul partjcipau- 
ților la aceste curse se ridică tinere 
talente, care îmbogățesc lotul de 
.sportivi fruntași ai țării noastre. Așa 
s-au remarcat tinerii’ E. Seiler, Cris
tian Dovitz, Traian Maoarie, E. Ke- 
resteș, Marin Voica, Al. TrSu ș. a. 
Organizarea întrecerilor la un nivel 
tot mai bun a contribuit fa atragerea 
unui .ximăr crescând de spectatori. 
La București via acum 15—20.000 
spectatori, la Gîmpina și mai multi, 
sar în xite orașe dia țară numă
rul spectatorilor este constant în ju
rul a 10.000. Noif' genuri de curse 
(obstacole) și cele reluate (dirt- 
track) au adus o notă nouă atît în 
ceea ce privește spectacolul sportiv, 
cît și în ceea ce privește legătura 
dintre spectatori și concurenți. Desfă- 
șnrindu-se pe stadion, aceste curse 
dau posibilitate iubitorilor motociclis- 
mului să fie mai aproape de alergă

MULTE 
ȚARII

ORAȘE
străduiesc să transmită moto- 

experien- 
dragoste 
clubului.

se 
cicliștilor cunoștințele și 
ța lor, să le insufle 
pentru apărarea culorilor 
spiritul tovărășesc în întrecere. Va
loarea acestor tehnicieni, transmisă 
noilor generații, a contribuit la creș
terea valorii motociclismului nostru, 
ta impunerea sa pe plan internațio
nal.

La 
ți la 
către 
ser 
noștri ia întrecerile internaționale) a 
contribuit și corpul de arbitri. Meri
tă a fi subliniată activitatea arbitri
lor Paul Răduț, Carmen Arsenescu, 
Gh. Ștefănesou, T. Porojan, V. Ghe- 
novici, N. Dragomir, N. Gernătescu 
ș. a. Demn de relevat este și faptul 
că o serie de arbitri — îndrumați de 
către F.R.M. — au contribuit la creș
terea unui număr important de arbi
tri în provincie. Astfel, la Cîmpina 
în cadrul campionatului republican de 
motocros (faza I) o nouă promoție 
de arbitri (peste 25) și-a dat „exa
menul de maturitate", pe care l-a ab
solvit cu brio.

PROBLEME GARE TREBUIE 
REZOLVATE

In sportul cu motor mai sînt însă 
probleme care trebuie rezolvate ur
gent. Astfel, este necesar ca F.R.M. 
să îndrume temeinic 
misiile locale pentru 
concursuri popuiare 
țara noastră sînt, la 
de mii de posesori 
oare, îndrumați de către forurile de 
resort, ar putea fi angrenați intr-o 
activitate sportivă recreativă. Se pot 
face excursii în locurile pitorești ale 
țării, se pot organiza (după exem
plul de la Tg. Mureș) curse de regu-

bana desfășurare a competițiilor 
cunoașterea regulamentelor de 
alergători (lucru atît de nece- 
pentru participarea sportivilor

și insistent co- 
organizarea de 

de 
ora actuală,zeci 
de

turism- In

motociclete

A început campionatul Capitalei
Sîmbătă și duminică, pe poligonul 

Tunari din Capitală s-au desfășurat 
primele întreceri dia cadrul campio
natului individual de tir al Capitalei.

Sîmbătă a avut loc proba de pistol 
precizie 60 de focuri pentru catego
ria a doua. Victoria a revenit lui G. 
Heidendorf (Victoria) cu 523 p. Pro
ba de duminică — armă liberă 3x40 
focuri — a permis evidențierea mul
tor elemente. Astfel, Sibille Popa (Di
namo) obținînd 833 p. a realizat nor
ma de maestru al sportului. Iată re
zultatele celor două zile: PISTOL 
PRECIZIE 60 FOCURI (grupa B) :

sportul"popular
PaS' a G-a Nr. 3643

G. Heidendorf (Victoria) 523 p.; 
ARMA LIBERA 3x30 FOCURI (grupa 
A), culcat : Sibille Popa (Dinamo) 
296 puncte; genunchi : Felicia Iordă- 
nescu (Proiectantul) 284 p- ; picioare: 
Ana Goretti (Victoria) 259 p. Clasa
mentul general : 1. Ana Goretti (Vic
toria) campioană a Capitalei 836 p.; 
2. Sibille Popa (Dinamo) 833 p. ; 3. 
Sanda Casetti (Victoria) 820 p. ; 
GRUPA B, culcat: Livia Olteanu 
(Victoria) 281 p. ; genunchi : Livia 
Brașoveanu (Victoria) 266 p. ; picioa
re: Livia Olteanu (Victoria) 232 p. Cla
samentul general; Livia Olteanu 
(Victoria) 770 p. întrecerile continuă.

N. TOKAGEK, coresp.

tribunele stadionului Dinamo vin tot mai mulți spectatori pentru a asista 
la frumoasele întreceri de dirt-track și obstacole. In fotografie, o fază 

de la un concurs de dirt-track

vincie, pentru a face demonstrații și 
pentru a concura alături de tinerii 
din localitățile respective. Acest con
tact va contribui la dezvoltarea spor
tului cu motor în centrele din pro
vincie și va influența pozitiv crește
rea motociclismului în țara noastră. 

Deosebit de importantă este și pro
blema tineretului. Numărul de aler
gători evidențiați în ultimul timp este 
satisfăcător, dar el poate și trebuie 
să fie mai mare. In această direcție 
un cuvînt de spus îl au nu numai 
antrenorii (care 
moveze cu curaj 
tivii fruntași. Ei 
dre, pe care să 
și tactic, să le 
F.R.M. trebuie să includă în loturile 
republicane mai multe elemente tine
re care să dobândească experiență în 
concursuri internaționale. Numai așa 
se va putea realiza creșterea tinerelor 
cadre și vor fi excluse posibilitățile 
de a se apela mereu Ia aceiași oameni.

SCURTE CONCLUZII
Din activitatea pozitivă a Federației 

de motociclism au de învățat și alte 
federații. Munca în colectiv, planifi
carea activității și orientarea ei spre 
cele mai fructuoase căi constituie e- 
xemple demne de urmat. Firește, mai 
sînt încă lipsuri care pot și trebuie 
să fie eliminate de către F.R.M. prin- 
tr-o și mai intensă activitate, prin- 
tr-un contact mai des și mai eficace 
cu terenul.

HRISTACHE NAUM

au datoria să pro- 
tinerotul), ci și spor- 
pot crește tinere ca
le instruiască tehnic 
ajute să se afirme.

O dată cu întîlnirile susținute în com- 
panda boxerilor din reprezentativa 
RJ5JS. Ucraineană s-a încheiat o etapă 
— cea mai importantă — în pregătirea 
„olimpicilor” noștri. Rezultatul egal 
de la București și victoria de la Brăila 
ne-au dovedit că pentru perioada ac
tuală pregătirea echipei noastre repre
zentative este — cu uncie excepții — 
satisfăcătoare. Făcînd bilanțul celor 
două întîlniri trebuie să ținem seamă 
de faptul că echipa RJ5.S. Ucraineană 
a venit la București cu cîteva elemente 
de valoare (Azizbaev, Bendalovski, 
Pîsnîi, Nalivaev). Necunoscînd valoa
rea pugiliștilor ucraineni, unii antre
nori erau de părere că reprezentativa 
țării noastre va obține o victorie ușoară. 
După întîlnirile de la București și 
Brăila părerile s au schimbat radical, 
toți fiind de acord că echipa reprezen
tativă a R.S.S. Ucraineană este o for
mație redutabilă, o formație care poate 
obține rezultate bune în fața multor 
echipe valoroase. A fost bine că ad
versarii noștri au prezentat o garnitură 
puternică, în fața căreia boxerii romîni 
au trebuit să depună toate eforturile 
pentru a obține un rezultat mulțumi
tor. In felul acesta, antrenorii care 
pregătesc echipa olimpică a țării noas
tre își pot faee o idee clară asupra po
sibilităților boxerilor romîni, a deficien
țelor pe oare aceștia le mai au de co
rectat. Pentru că, este bine să precizăm. 
Ia București ea și la Brăila, boxerii 
noștri au manifestat o seamă de lipsuri 
care au influențat atît comportarea loi 
în ring cît și rezultatul final.

In _
liștii noștri nu au încă o pregătire fi
zică 
mită 
luptă. Aceasta a constrastat puternic cu 
combativitatea exemplară a boxerilor 
sovietici, ale căror acțiuni ofensive, 
purtate în același ritm le dădea po
sibilitate să domine uneori cu autori
tate. Să ne amintim de meciurile din 
Capitală dintre Puiu și Bendalovski, 
Cișmaș—Azizbaev, Monea—Nalivaev
(care, după ce a fost trimis la podea, 
a găsit resurse fizice să domine și să 
câștige prin K.O.!), în care boxerii 
din reprezentativa R.S.S. Ucraineană au 
lăsat o excelentă impresie. Considerăm 
că îmbunătățirea pregătirii fizice a 
unora dintre boxerii noștri fruntași 
(mai ales V. Neagu, M. Dobrescu, I. 
Marcu, I. Turcu) trebuie să 
tenția antrenorilor care se 
pregătirea acestor sportivi.

Meciurile de la București 
ne-au făcut — așa cum spuneam mai 
sus —* o idee clară asupra formei în 
care se găsesc boxerii noștri ce se pre
gătesc pentru Olimpiadă. Nu vom face 
aprecieri detailate de ordin tehnic 
asupra comportării boxerilor din lotul

primul rînd &-a observat că pugî-

corespunzătoare care să le per
și păstreze un ritm uniform în

stea în a- 
oeupă de

și Brăila

olimpic, dar considerăm că Ia unii din
tre ei se observă vizibil o seamă de 
defecțiuni tehnico-tactiee, de care rm 
adversar experimentat poate profita 
ușor. Iată de ce ne vom opri puțin a- 
supra formei unora dintre ei.

Despre Mircea Dobrescu nu avem 
prea multe de spus, el fiind același om 
de bază în echipă. Totuși, s-a văzut 
în primul său meci cu Muha că s a „încăl
zit" foarte greu, lăsîndu-se deseori do
minat. In plus, Dobrescu continuă să se 
agite prea mult din umeri, ceea ce i 
scade evident din resursele fizice. Puiu 
Nioolae a pierdut la București dar a 
cîștigat la Brăila — fără să strălu
cească — un meci greu. S-a observat 
din nou la Puiu că nu știe să se des
curce în fața unui adversar cu mai 
mare viteză în acțiuni, și că apărarea 
sa este încă defectuoasă. Iosif Mihalie 
a fost superior lui Pîsnîi atît la Bucu
rești cît și Ia Brăila, deși aci a fost 
declarat — pe nedrept — învins. Se 
poate spune că în momentul de față 
Mihalie este cel mai tehnic dintre bo
xerii romîni. Vasile Neagu s-a dovedit 
a fi același boxer tenace, cu o mare 
voință, dar care nu știe să-și dozeze 
eforturile. Meciul său cu Weiuștein, în 
care a terminat aproape epuizat, a do
vedit din nou eă din acest punct do 
vedere Neagu este deficitar, Tînărul 
Monea, care-i obișnuise pe spectatorii 
lrucureșteni cu victorii rapide și clare, 
a suferit o înfrângere prin scoatere d' 
luptă în meciul cu Nalivaev. Put, 
oare Monea să cîștige acest meci ? 
„Putea — ne-a răspuns antrenorul Ion 
Popa. Dacă Monea ar fi ascultat sfa
turile noastre (nu trebuia să se arunce 
în luptă descoperit după ce-și trimisese 
adversarul la podea, ci să execute ple
cări laterale în ring, eschive, să se a- 
propie de adversar atunci cînd acesta 
iniția atacuri etc.), fără îndoială că ar 
fi putut obține un rezultat favorabil. El 
trebuie să înțeleagă o dată pentru tot
deauna că greșeala se plătește.”

Fostul campion al Europei, Gheorghe 
Negrea, a câștigat clar în fața lui Diomin, 
un boxer de o rezistență impresionan
tă. La Brăila. Negrea a avut o compor
tare mai bună deeît în 
București, unde nu șî-a 
juns alonja. A aplicat cu 
ces lovituri în serie și, 
foarte îmbucurător, s-a 
tinuu, dînd mai multă atenție apărării, 
O vie satisfacție, deși a susținut un 
singur meci, ne-a prilejuit-o Mariu- 
țan. Permanent ofensiv, el a folosit cu 
sucncs puternice lovituri de stîr 
Este un semn îmbucurător că.talenta.t— 
nostru „greu” a înțeles — în sfîrșit — 
sfaturile antrenorilor de a acționa cu 
mai multă viteză și de a folosi mai des 
directa de stînga.

R. CALARAȘANU

meciul de la 
folosit îndea- 
mai mult suc- 
ceea ce este 

deplasat con-

Reuniuni pugilistice în
Astă-seară va avea loc în arena de 

tenis din strada Dr. Staicovici o reuni
une amicală de box organizată de clu
bul sportiv Progresul. Din programul 
galei desprindem meciurile : C. Rusu 
(Progr.)—M. Băloiu (Tehnica Moder
nă), Gh. Constantin (Progr.)—P. Cons
tantin (I.T.B.), D. Popescu (S.P.C.)— 
I. Vaida (I.T.B.). Reuniunea începe la 
ora 19.

Capitală
Joi seară, 

avea loc în 
Progresul prima reuniune din cadrul 
competiției dotată eu ,,Cupa Eliberă- 
riin. Vor participa boxeri de categoria 
a IT-a și a Ilî-a de la toate cluburile 
și asociațiile sportive din Capitală Cîn- 
tarul oficial Va avea loc astă-seară. în
cepând de la ora 18, în sala din strada 
Ion Vidu nr. 9.

începând dc la ora 19. va 
arena de tenis a clubului

„Cupa Constructor ul“ o competiție reușită
Sîmbătă și duminică s-au desfășu

rat pe lacul Herăstrău întrecerile din 
oadrul „Cupei Constructorul", o nouă 
competiție deschisă canotorilor din 
Capitală. Concursul, organizat de clu
bul Constructorul în colaborare cu 
ARLUS, s-a bucurat de succes întru
nind la startul celor 14 probe peste 
200 de participanți. De remarcat ni
velul mai bun de pregătire arătat de 
caiaciști și canoiști, ca și numeroasele 
sosiri strînse, caracteristici ce au dat 
un plus de interes competiției.

Iată care sini primii trei clasați î.i 
probele Cupei Constructorul : SIM- 
BATA: Senioare, Caiac simplu (500 
m) : 1. Ștefania Gale (Progr.) 2:37,4; 
2. V. Vîrtejan (Victoria) 2:39,1; 3. 
G. Năstase (Rapid) 2:49,4; Caiac 
dublu (500 m) : 1. Voința (Mihai- 
Boniihati) 2:23,8; 2. Constructorul
(Ștefănescu-Kertesz) 2:27,0; 3. Rapid 
(Ciocîriici-Bu'ghiu) 2:29,8. Seniori, Ca
iac simplu: 1. V. Poenaru (Rapid) 
3:50,0; 2. 1. Popescu (Voințaj 3:51,0;

3. I. Ene (Rapid)' 3:52,5. Caiac dublu:
1. Rapid (Țoncu-Țimbulmaș) 3:28,8;

2. Progresul (Stere-Tănase)' 3:29,4;
3. Constr. (V. Mihalcea-I.Mihalcea);
3:31.1. Caiac 4: 1. Progresul (Swobo- 
da-Ispas-Isă-cescu-Popescu) 3:21,9; 2. 
Rapid (Țimbulmaș-Țoncu-Poenaru- 
Gh. IonJ 3:25,1; 3. Constr. (V. Mi- 
halcea-I. Mihalcea-Matornei-George- 
scu) 3:25,8. Canoe simplu: 1. R. 
Rădulescu (Constr.) 4:25,5; 2. A. Dol- 
cescu (Constr.) 4:36,7; 3. Al. Econo
mii (Rapid) 4:51,7. DUMINICA. Se
nioare. Sckif simplu: 1. C. Stanciu 
(Rapid) 4:37,3; 2. Costăchescu (Ra
pid) 4:45,2; 3. Cailidis (Metalul)
4:45,5. Schif 4-\-l visle: 1. Metalul 
(Mocanu-Uzunov, Laricu, Bădulescu 
+ Barcani) 3:52,1; 2. Metalul (Geor
gescu, Timescu, Constantinidi, Zamfi- 
rescu -ț- Copil). 4:02,4; 3. Meta’.ul
(Bina, Mihăilescu, Lungulescu, Min- 
culescu 4- WellerJ 4:03,1, Seniori. 
Schif simplu: 1, Ciomîrtan (Știința)

3:36,0; 2. Niculescu (Constr.) 3:41,9; 
3. Barbu (Rapid) 3:52,5. Schif 2 
visle: 1. Metalul (Negulici-Dumitre- 
scu) 3:29,2; 2. Metalul (Grecina-Si- 
mionescu)) 3:31,8; 3. Progr. (Ștefan- 
Fleșeriu) 3:42,3. Schif 2 f. c.: 1.
Constr. (Marcu-Nedelcu) 3:47,2; 2.
Metalul (Șerban-Frîna) 3:49,1; 3.
Constr. (Damaș-Solomonescu) 3:56,4. 
Schif 2+1 rame: 1. Rapid (Cristescu- 
Vintilă-ț-Turcitu) 3:40,0; 2. Constr.
(Davidescu - Bamberger + MăgurăJ 
3:47,0; Știința (Olteanu-Moraru-ț-To- 
ma) 3:54,4. Schif 4+1: 1. Știința
(Kartakay, Lar.ion, Nemeth, Mitru-ț- 
Boicu) 3:21,8; 2. Voința (Niță, Mihăi
lescu, Ionescu, Vasile-ț-Guist) 3:29,2; 
3. Rapid (Negoiță, Tănăsescu, Coșa, 
Boga-ȚAperteanu) 3:34,3. Schif 8+1: 
1. Știința 2:45.5; 2. Metalul 2:53,7; 3. 
Rapid 3:00,8. în clasamentul general 
al Cupei Constructorul pe primele 
locuri se află Rapid, Constructorul, 
Progresul și Metalul.
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MAI MULTA S1RGUINȚA

SA NE ÎNDEPLINIM ANGAJAMENTELE

SUB SEMNUL CELORcomportarea 

ultima vre-

Echipa de polo a țării noastre și-a cucerit 
eui de la Budapesta dreptul de a participa la 

Olimpice de la Roma.. Deși au câștigat ambele 
sportivii romîni _i 1 ‘

Participînd la antrenamentele „olimpicilor” aoștri, ia 
Uscuțiîle dintre ei și tehnicieni și la analiza unor peri
oade de pregătire am cules o serie de impresii. O parte 
lintre ele le vom relata astăzi.

Saint-Louis, 1904

în tur-
Jocurile 
meciuri, 

sportivii romîni n-an arătat în partidele susținute cil 
ormațiile R. P. Polone și Austriei realele lor posibilități, 
ri se cere deci și mai multă sîrguință la antrenamente. 

Roma echipa de polo a țării noastre va trebui sâ 
ioncureze Ia valoarea ei și să obțină performanțele 
>e care le așteaptă iubitorii sportului de la noi.

Trăgătorii din lotul olimpic și-au luat unele angaja- 
nente privind performanțele pe care le vor realiza în 
>erioada de pregătire și verificare. Majoritatea nu și-au 
ndeplinit obiectivele. Este cazul ca prin'r-o atitudine 
le depună seriozitate la antrenamente (și spunînd aceasta 
ie referim în special la tinerii AL Ferecatu și N. Rotaru) 
să se obțină o firească ascendență a rezultatelor și să fie 
diminate fluctuațiile de formă. Se cere, de asemenea, 
nai multă răspundere față de obiectivele olimpice sta- 
>ilite. me D. Pîrvulescu

GE FAS PENTATLONIȘTII ?
i

Rezultatele slabe obținute de pentatloniștî în acest an 
posibilă întrebarea: se poate conta pe o echipă de 

station care să ne reprezinte cu cinste la Jocurile 
Olimpice de ia Roma ?
) OBSERVAȚIE PENTRU ANTRENORII DE ’ HALTERE

Tehnicienil care sn «sistat la ultimele antrenamente 
»!e halterofililor și-au pus — se pare pe bună dreptate 
— întrebarea : mi s-a exagerai cumva cu pregătirea spe
cifică a acestor sportivi ? 6e părere au în această direc
te antrenorii lotului olimpic de haltere, Ștefan Petrescu 
>i Ștefan Achim ?

este îndreptățit ei 

urce pe podiumul 

învingătorilor la 

J.O. Iată-l „rupînd" 

podul lui I. Modoș 

(R.P.U.) pe care-l 

învinge la iuș.

CINCI CERCURI...
MAROCUL LA PRIMA PARTICIPARE

la lahting, călărie, bas- 
cîclism, box șl haltere, 

se desfășoară în mod ln- 
organizate cantonamente

Cu antrenorul Mihalț Matura despre pregătirile

Sportivii marocani vor fi prezenți 
pentru prima dată la J.O., la Roma. Ei 
vor participa 
chet, atletism, 
Pregătirile lor 
tens. Au fost
speciale la iahting, călărie și baschet, 
sub conducerea unor specialiști străini. 
Trei sporturi se bucură de o atenție 
specială : atletismul (la care se contea
ză mai ales pe Rhadi, Saia, Abdallah, 
Bekir-Benaissa la 10.000 m și la mara
ton), ciclismul (El Gourch, recentul cîș- 
tigător al Turului Marocului) și boxul, 
sport foarte popular în Maroc. La hal
tere pe primul plan se situează Moha
med Adnan, care are o performanță de 
350 kg. la total (cat. mijlocie).

sportivilor romîni
o NOUĂ MEDALIE PENTRU 

KARPATI

Mihaly Matura, un bărbat Înalt en 
>ăr argintiu, căruia nu-i dai cei 60 
le ani pe care-i are, 
-"-■osctttă și obișnuită 

rî internaționale 
prilejul dublei întîlniri 
tentativa romînă și 
im avut ocazia să discutăm cu Mi
haly Matura, care este, de altfel, și ... . r. r. , , (jeg-

țara

este o figură 
a marilor în
de lupte. <3u 
dintre repre- 

cea maghiară.

— Ce întîlniri ați mai programat 
până la J.O. ?

— Am renunțat la orice tntîlnire 
internațională pînă la J.O. Ne vom 
rezuma numai la competiții interne, 

luptătorilor

din cei mai reputațl sportivi ma- 
este scrimerul Rudolf Karpati, 
al probei de sabie la J.O. Kar- 
cîștigat prima medalie olimpică 
în 1948 la Londra (pe echipe).

mtrenorul reprezentativei R.P.U, 
ire pregătirile sportivilor din 
irietenă pentru J.O.

— Cum a decurs selecționarea 
Iru lotul dv. olimpic î

— în primul rînd trebuie să arăt ci 
:ele 6 meciuri de selecție pentru lotul 
ilimpic, la care au participat de fie- 
■are dată circa 30—40 de sportivi, 
le-au dus la concluzia că nu avei» 
iameni bine pregătiți la toate catego
riile. Noi ne-am fixat la un lot de li 
luptători atît pentru „clasice" cît și 
lentru „libere”. Aceștia și-au continuat 
intrenamentele la cluburile respective, 
le data aceasta Insă după programed 
ilaborat de federația noastră.

— Pe ce ați pus accent în mod 
special în această perioadă ?

— învățarea procedeelor, cît și per
fecționarea lor constituie o preocupare 
iermanentă a antrenorilor noștri, iar 
sa este mai accentuată acum ca ori- 
rind. In ultima vreme ne-am concen 
rat atenția asupra dezvoltării forței.

— De ce tocmai forța ?
— In turneele individuale, care sînt 

oarte obositoare, concurentul trebuie 
iă fie bine pregătit la capitolul forță, 
rit și ca rezistență.

— Dați-ne un exempts concret de 
pregătire.

— Am măi multe dar mă voi opri 
a unul singur. De exemplu Istvan 
(ozma. Practică sportul luptelor de 3 
ini. înainte era baschetbalist După 
uy an de lupte ridica bara de haltere 
cil, 60—70 de kg. Pregătindu-1 pentru 
I.O. cu atenție, ara ajuns ca în pre
zent să „arunce” 125 de kg, iar cu 
160 de kg pe umeri face genuflexiuni. 
?orța dobîndită îl ajută în prezent 
oarte mult, mai ales la categoria sa 
înde
[n.r.

pen-

sînt oameni cu forță deosebită, 
cat. grea).
Ce verificări internaționale ați 
în vederea J.O. î
Un turneu în R.S.S. Bielorusă, 

> înlîlnire internațională individuală 
:u participarea a 8 națiuni la Buda
pesta, participarea la o competiție în 
iugoslavia și cele două meciuri de 
la dv,

acut

— 6e șanse acordați 
maghiari la J.O. ?

— E greu de spus. în 
Imre Poliak are șanse mari 
de aur la cat 62 kg. 
trei locuri concurează

orice caz, 
la medalia 
la primeleIar

Imre Hodoș, 
(cat 57 kg), Gyula Toth (cat 67 
kg) și Geza Hollosi (cat 79 kg) 
— aceștia doi din urmă la lupte libere. 
In ce privește pe Istvan Kozma, aș 
fi mulțumit acum să intre pe primele 
6 locuri, dar la J.O. de la Tokio va 
trebui să candideze la o medalie de 
aur.

— Din echipa romînă cine credeți 
că are șanse la cucerirea unor medalii 
olimpice î

— In primul rînd țin să remarc pe 
D. Pîrvulescu. Apoi, pe Gheorghe Po- 
povici, care cu puțină voință și dîr- 
zenie în plus poate realiza mult. Nu-1 
uit nici pe V. Bularca, luptător expe
rimentat, talentat bine pregătit, une
ori însă, e prea reținut Nu știe încă 
ce posibilități are. Aș vrea să amin
tesc — și folosesc 
luptătorilor romîni 
adevărata victorie 
ținută prin tuș. 
urca pe podiumul 
pici.

unui 
ghiarl 
favorit 
pati a 
de aur
Iar a doua Ia Melbourne în 1956 (la 
proba Individuală). Intre aceste Jocuri, 
Karpati a cucerit campionatul mon
dial din 1954. Sportul tl practică din 
copilărie, dar la început nici vorbă de 
scrimă n-a fost I Ii plăceau mult atle
tismul. natațla șl gimnastica. Fină în- 
tr-o zi, cînd un prieten l-a îndemnat 
să se înscrie la un concurs de scrimă. 
De atunci s-a dedicat cu toată pasiu
nea acestui sport. în care a șl cuno
scut cele mal mari satisfacții. Astăzi 
- la 40 de ani - continuă să fie unul 
din cei mal buni din lume la sabie. Șl 
cu mișcările sale de pisică, eu acțiu
nile rapide, fentele ușoare șl reflexele 
sale uimitoare are toate șansele să-și 

la

După cele două ediții „europene", 
tn 1908 Jocurile Olimpice trec ocea
nul. Orașul desemnat să le găzduiască 
a fost...Chicago, a cărui candidatură 
a fost confirmată în 1901. Un an 
mai tîrziu insă, orașul Saint-Louis 
(care urma să organizeze o mare 
expoziție) a declarat nici mai mult, 
nici mai puțin că — dacă nu i se 
încredințează organizarea J. O. — 
tn 1904 va organiza propriile sale 
Jocuri, la concurență cu cele de la 
Chicago l In disputa ivită s-a ajuns 
pînă la arbitrajul președintelui din 
acea vreme al Statelor Unite, Teo
dor Roosvelt, care s-a pronunțat In 
favoarea... transferului. Și astfel, a 
treia ediție a Jocurilor s-a ținut la 
Saint-Louis.

Participarea la Saint-Louis a fost 
slabă. Nici 
mirare. Pe 
Saint-Louis

' ta...capătul
' tulul. Traversarea 
; oceanului dura zile 
I Șl zile și de aceea 
I la startul probelor 
' s-au prezentat In 
te sportivi de pe 
De altfel, numai 11 națiuni (cu mai 
puțin de 2000 de concurenți) au fost 
reprezentate. La atletism, de exem
plu, au participat 96 de americani și 
30 de europeni, reprezentlnd 8 țări 
In asemenea condiții, nu a fost de 
loc surprinzător că Statele Unite cm 
ocupat primul loc tn clasamentul 
neoficial.

Sporturilor tradiționale li s-au a- 
dăugat manifestațiuni de tot felul, 
printre care: curse de bărci cu mo
tor, golf, tir cu arcul și un spori 
numit „la crosse", de origine cana
diană. Boxul apare pentru prima oară 
in program, iar baschetul îl tnttlnim 
cu caracter de demonstrație. Ciclis
mul, călăria, halterele, tirul, iahtin- 
gul sînt încă 
olimpice...

La atletism, 
au înregistrat 
nale pentru acea epocă : Archie Hahn 
a realizat 21.6 pe 200 metri; Hill
man a reușit 53 de secunde pe 400 
metri garduri; Myer Prinstein a ieșit 
dublu campion la lungime cu 7^5 
m și la triplu salt cu I4d2 m. Apa
re acum și așa numita „probă de 
atletism completă", precursoarea de- 

I cotlonului, care cuprindea: 100 yarzi.

nu-i de 
atunci, 

era 
pămîn-

File din istoria

greutate. înălțime, 880 gărzi marș, 
ciocan, prăjină, 120 gărzi garduri, 
lungime, alergare pe o milă. Câștigă
torul probei a fost Thomas Kiely, 
singurul atlet britanic care a partici
pat ta Jocuri. Nitmărr! spectatorilor 
la întrecerile de atletism atingea cifra 
record de... 2000...

Un incident tragicomic s-a petre
cut la maraton. Pe stadion, pe o căl
dură infernală, lumea aștepta neli
niștită sosirea maratoniștilor, care 
erau In tntlrziere față de orarul pre
văzut. Deodată, îți face apariția un 
tînăr ^proaspăt". E Fred Lorz. El e 
aclamat, e pariat în triumf... După 
un sfert de ori, apare un alt con
curent, Thomas Hicks, abia (intn-
du-se pe picioare, plin de praf și de 
transpirație. Se proclamă rezultatul:

primul Fred Lorz, 
- - *al doilea Hichs In

t moment, ur
care urmă-

de-

acest prilej — atît 
cît și maghiari că 
este numai cca ob- 
Numai astfel poți 

învingătorilor olim-

apere la Roma medalia cucerită 
Melbourne.

SPERANȚELE AUSTRIECILOR 
LA ATLETISM

Austria va participa la J.O. cu o
legație de 120 de sportivi și conducă
tori.

Dintre atlețl cu șanse la J.O. se de
tașează aruncătorul de ciocan Heinrich 
Thun, în vîrstă de 22 de ani, al cărui 
record este de 63,89 m. Un alt atlet 
tînăr, Rudolph Klaban (1:48,6 la 800 m 
și 3:45,5 la 1.500 m), precum și trei
atlete, Friedl Murauer (11,9 la 100 m, 
24,7 la 200 m și 11,2 la 
Hofrichter (49,10 m la 
Strasse (48,99 la suliță) 
ranțele specialiștilor.

BREVIAR
e Italia șl-a alcătuit echipa de hal

tere pentru J.O. : Spinola, Grand!, Man- 
nironl, De Genova, Boșgnls, Masu șl 
PlgalnL
• In cursul meciului atletic feminin 

Olanda—Suedia (74,5—42,5) două atlete 
suedeze au realizat noi recorduri na
ționale : Oestberg 57,4 la 400 m șl Wie- 
slander 11,4 la 80 m.g.
• Delegația mexicană va cuprinde 67 

de sportivi i 5 la atletism, 10 la bas
chet, 3 la box, 10 la ciclism, 2 la scri
mă, 1 la gimnastică, 3 la haltere, 4 la 
lupte, 14 la înot, 4 la pentatlon mo
dera, 7 la tir, 2 la vele și 2 la cano
taj.
• Congresul federației Internaționale 

de baschet, care se va ține la Roma în 
august, va avea de ales noul său pre
ședinte.

® Olanda nu va mal participa la con
cursul de călărie. Concurenții selecțio
nați au fost, apreciați ca fiind preș

-j

80 m.g.), Dorii 
disc) și Erika 
întrunesc spe-

• Federația finlandeză de box a se
lecționat pe următorii sportivi pentru 
turneul olimpic : Boerje Karvonen 
(cat. muscă), Paavo Roininen (cat. co
coș), Limmonen (cat. pană), Viljo Aho 
(cat. ușoară), Matti Aho (cat. mijlocie). 
Un med de baraj este prevăzut între 
Pertti Purhonen și Vaelnde Jaerveen- 
paeae pentru desemnarea reprezentan
tului la categoria ușoară.
• La 11 Iulie va fi emisă In Franța 

o marcă poștală de 0,20 NF (franci noi) 
cu ocazia Jocurilor Olimpice de la 
Roma.
• In urma întîlnirilor de selecție, e- 

chipa de haltere a Germaniei a fost al
cătuită din următorii (tn ordinea ca
tegoriilor) : H. Reck (R.D.G.), G. Miske 
(R.D.G.), W. Dietrich (R.D.G.), R. Lorz 
(R.F.G.), W. Muller (R.D.G.), W. Senne-

bitrii
riseră cursa se pre
cipită: Lorz e des
calificat, Hicks de
venind adevăratul 

dștigător ft Ce se întîmplase? După 
vreo ÎS kilometri, Lorz a abandonat 
ți r-a urcat într-o mașină cu care 
se întorcea spre stadion. După mulți 
kilometri, mașina a rămas insă in 
pană (se mai inrîmplă și azi, darămite 
la automobilele de fa 1904!...) și Lorz 
a hotărît ca ultima parte a drumului 
pină fa stadion s-o facă totuși pe 
jos..

Natațta bljbtia. Probele se disputau 
pe distanțe fanteziste, performanțele 
nu depășeau nivelul înotătorilor „de 
plaje" de axL S-a disputat și o pro
bă de parcurs sub apă fără mișca
re* în care învingătorul a realizat 
19/05 m.

In clasamentul pe țări, după Sta
tele Unite (care au clștigat toate ti
tlurile la box și lupte, ramuri la care 
n-au concurat decît sportivii țării 
gazdă), pe tocul secund s-a clasflt 
Cuba. Acest succes se datorează ex
clusiv scrtmerilor cubani, care au 
ciștigat cinci medalii de aur. La 
înot, foarte bine s-au prezentat spor
tivii americani, germani și unguri.

Șl un amănunt oarecum extra- 
sportiv: ta J.O. de la Saint-Louis a 
apărut în istorie... cornetul de în
ghețată, care avea să cucerească 
lumea. -

J. O.
imensă majorita- 
„noul continent".

departe de programele

unii dintre participanți 
performante excepțio-

Materiale redactate de P. GAT Li, 
R. URZICEANU, O. BENKO și H. 
NAUM.

Primele înscrieri oficiale
La comitetul organizator al J.O. au 

Început să sosească primele Înscrieri 
oficiale din partea comitetelor olim
pice naționale. înscrierile specifică șl 
sporturile la care vor lua parte dife
ritele țări :

Peru : fotbal, canotaj, tir.
Hong Kong : tir.
Irlanda : canotaj, box, călărite, vele. 
Etiopia : atletism, box, ciclism.
Africa de Sud : atletism, canotaj, 

box, ciclism, gimnastică, lupte, Înot, 
pentatlon modera, haltere, tir, polo pe 
apă, vele

India : atletism, box, fotbal, gimnas
tică, hochei pe iarbă, lupte, înot, hal
tere, tir.

Borneo de Nord :
Uganda : atletism, 
Antilele engleze:

haltere, tir, vele.
Bermude :

atletism, 
box.
atletism, ciclism,

Franța : toate sporturile
Brazilia : toate sporturile, al.ră 

canoe, urUni, gimnastică, hochei 
iarbă șt lupte.

Australia : toate 
fotbal.

Ungaria : toate 
hochei pe iarbă.

Canada i toate 
•otbal, hochei pe 
dern și polo pe apă.

Marea Britanic : toate .porturile, a- 
fară de lupte și haltere.

83v*ția: baschet, canoe, ciclism, scri
mă, gimnastică, hoehei pe Iarbă și pe» 
talion modern.

Noua Zeeiandă : atletism, canotaj, ci
clism, scrimă, hochei pe iarbă, lupte, 
haltere, călărie, vele.

Olanda : canoe, gimnastică, hochei pe 
tauM.

afară

de 
pe

desporturile,

sporturile,

sporturile, 
iarbă, pentatlon mo-

afară

afară de

Străvechea bazilică a lui Maxențiu va găzdui întrecerile Olimpice la 
clasice fi libere



De pe pistele de atletism ale lumiiMîine, la Marsilia și Paris

Cehoslovacia și Franța 
în semifinalele „Cupei Europei" la fotbal

U. R. S. S Iugoslavia

mîine la Marsilia și Paris 
ultimul act al primei ediții 
Europei" inter-țări, compe- 
— după cum se vede din

Așadar, 
va începe 
a „Cupei 
tiție care 
tabelul alăturat — a angrenat 17 re
prezentative naționale. Este vorba de 
turneul final al Cupei, pentru care s-au 
calificat patru dintre cele mai puter
nice echipe naționale din Europa: 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Franța și Iu
goslavia.

zMîine, cele două semifinale: 
U.R.S.S. — Cehoslovacia (la Mar
silia) și Franța — Iugoslavia (la 
Paris) sînt așteptate cu legitimă ne
răbdare. întîlnirile, foarte ecl ilibrate, 
pun față în față reprezentative care 
au fost prezente la turneul final al 
ultimului campionat mondial (din Su
edia) și care au speranțe îndreptățite 
să se numere printre cele 16 echipe 
care-și vor disputa titlul de campioană 
mondială în 1962 în Chile

Pregătirile pentru semifinale au fost 
intense în cele patru loturi, pentru
că fiecare își cunoaște ț' ?
adversarul la justa lui valoare. După
meciul Cehoslovacia — ~
Bratislava, < T . . 
victic Kacialin a spus; „Fotbaliștii 
cehoslovaci au lăsat să se întrevadă 
că pot mai mult decît au arătat în 
acest meci", iar Jasensky, antrenor de 
stat la Slovan Bratislava, vorbind

despre partida cu U.R.S.S., a subli
niat : „Va fi un meci greu pentru noi, 
deși am cîștigat net și cu Irlanda și 
cu Danemarca și ~ —
altfel, în 
cele două
Moscova), 
la scorul

Meciul 
bucură de o anumită

cu Romînia". De
ultima confruntare dintre
reprezentative (în 1959 la
U.R.S.S. a.....................

de 3—1.
Franța —

obținut victoria

Iugoslavia se 
tradiție: iugo-

gătaareje jși vor disputa cupa dumi
nică, la Paris.

Iată loturile din care vor fi alcătuite 
repranatatmle celor patru țări: 
U.RSJS. : Tașin, Maslacemko, Kesarev, 
Maslenkia, Krutikov, Cioheli, Voinov, 
Net to. Ța rev, Mctreveli. Ivanov, Pone- 
delnik, Kaloev, Bubukin, Apuhtin, 
Meshi yi Kovalev; R. Cehoslovacă :

și-și apreciază

Romînia de la 
de pildă, antrenorul so- 

a spus:

6 boxeri din R. D. Germană 
in echipa unită 3 Germaniei 

pentru 10.
BERLIN 4 (prin telefon). — Intre 

I și 3 iulie s-au desfășurat în Ber
linul occidental și la Schwerin 
(R.D.G.) meciurile de selecție în ve
derea alcătuirii echipei unite de box 
a Germaniei. Ecliipa A a R. D. Ger
mane a întîlnit formația secundă a 
R. F. Germane, iar echipa secundă 
a R. D. Germane a întîlnit prima 
formație a R. F. Germane. învingă
torii acestor reuniuni s-au întîlnit In 
finală fiind selecționați în echipa olim
pică germană de box. Sportivii din 
R. D. Germană au obținut șas' vic
torii în timp ce boxerii din R.F.G. ■ 
numai patru. Din R.D.G. au fost se-' 
lecționați: Kirch (nană), Lempio
(s in ușoară), Gusel (ușoară), Caroli 
(mijlocie ușoară), Guse (mijlocie) și 
Sigmund (grea). Din R. F. Germană 
au fost seJecțiOnați*: -Raschar țcpcoș), 
Ilomberg (muscă), Ravczik (s'^nigrea) 
și Wilier (semimijlocie).

U.R.S.S.
Ungaria

Polonia
Spania

Romînia
Turcia

Danemarca 
Cehoslovacia

} U.R.S.S. 3—1, 1—0

j Spania 4—2, 3—0
UJRĂS. 3—0, 3—0

J Romînia 3—0, 0—2
Cehoslovacia 2—0, 3—0

j Cehoslovacia 2—2, 5—1

R. D. Germană
Portugalia

Iugoslavia
Bulgaria

Franța
Grecia

Norvegia
Austria

J Portugalia 2—0, 3—2

j Iugoslavia 2—0, 1—1

| Franța 7—I, I—1

j Austria 1—0, 5—2

In preliminarii: Gehoslovacia — Irlanda

slavii au reușit să cucerească victoria 
în partidele cu francezii disputate în 
cadrul unei competiții. .Astfel, în pre
liminariile campionatului mondial din 
1950, după două meciuri nule la ace
lași scor (1 — 1), Iugoslavia a cîștigat 
cu 3—2 în al treilea ; la campionatul 
mondial din Elveția (1954), victoria 
a revenit din nou iugoslavilor, cu 
1—0, ca și in ediția din 1958, în Sue
dia, de data aceasta cu 3—2. De 
altfel, presa sportivă franceză privește 
cu multă neliniște semifinala de mîine, 
deși se dispută la Paris și deși repre
zentativa iugoslavă a 
timp modificări esențiale, 
echipa Franței linsese 
Kopa.

suferit între 
în plus, din 
Fontaine și

P. GATU 
MACOVEI

6 iulie: la Marsilia: 
Cehoslovacia, arb'trti Jonni 
Paris : Franța — [ugosla- 
Granden (Belgia). Tnvin-

0.
Programul turneului final: 
Miercuri,

U.R.S.S. —
(Italia); la
via, arbitr-u
selâ se vor întîliji sî ribătă la Marsilia 
pentru disputarea locului 3, iar învin-

ECHIPA R. P. UNGARE PE PRIMUL LOC
i

i

Iugoslavia 1—2, 5—1

Franța 5—2, 4—2

0—2 șt 4—0.

Schroiff, Stacho, Javorek, Novak, Pop- 
luhar, Tiehjr, Masopust, Bubemik, Pav. 
lovici, Vojta, Kvaanak, Moravcik, Mol
nar, Vacenovski, Bubnik, Dolinscki și 
Brumovski ; Franța : Lamia. Rcmetter 
Taillandier, Chorda, Kaelbel, Roilz.ik, 
Wendling, Herbin, Jonquet Ferrier, 
Maned, Siatka, Donis. Griliet, Ileutte. 
Sauvage, Stievenard, Miiller, Winieski, 
Vincent și, probabil, Piantoni; luiso- 
slavia : Soskici, Durkovici, Iusufi Ni- 
oolici, Janetiei, Miladinovici, Zebeț, 
Perușici, Krstici, Kr.ez, Kosiici. Galiei, 
Ierkovioi, Motuș, Mujci, Ankovici și 
Sekularaț.

Sîmbătă și duminică au avut loc 
la Moscova întrecerile din cadrul 
marelui concurs atletic preolimpic 
„Memorialul fraților Znainenski". Cu 
acest prilej au fost înregistrate o se
rie de performanțe excelente care mo
difică serios listele celor mai buni 
performeri mondiali din acest sezon. 
Iată cîteva dintre cele mai bune re
zultate realizate în acest concurs:

BARBARI: 100 in (cu vînt din față): 
Berruti (Italia) l0,4; Barteniev 
(U.R.S.S.) 10,5; Ozolin (U.R.S.S.)
10,5; 200 m: Berruti 20,8; Mandlik 
(R. Ceh.) 21,0; Gerievay (Franța) 
21,2; 400 m: Gracev (U.R.S.S.) 46,9; 
Swatowski (R.P.P.) 47,2; Mațulevici 
(U.RS.S.) 47,3; 800 ni: Savinkov
(U.R.S.S:) 1:48,8; Makomaski (R.P.P.) 
1:49,0; Bulîșev (U.R.S.S.) 
1.500 m: Bernard (Franța) 
Hamarsland (Norvegia) 3:46,7; 
res (R.P.U.) 3:46,9; 5.000 m: I 
cikov (U.R.S.S.) 14:05,4;
14:08,4; Jttrek (". CE..', ' 
Barabaș (R.P.R.) 14:35,0; 1
Artîniuk (U.R.S.S.) .28:58,0; 
kov (U.R.S.S.) 28:58.2;
(R.P.U.) 29:03,4; Jukov ( 
21:03,8; Efimov (U.R.S.S.) 
Kuzin (U.R.S.S.) 29:35,8; 
(U.R.S.S.) -------
(U.R.S.S-) 29:41,8; Grecescu (R.P.R.) 
29:42,6 — 
Britanie) 
(U. R. S. S.) 13,7 
Berezuțki (U. R. ,S. S.) 14,3; Cistia- 
kov (U. R. S. S.) 14,6; 400 mg:
Mațulevici (U. R. S, Ș.) 51,7;
Sedov (U. R. S. S.) 52,0; 3.000 m
obst.: Buhl (R.D.G.). '8:34,0 '— nou 
record (pînă la 2.600 m alergătorul 
german se afla sub timpul recordului 
mondial al lui Krziskowiak); Evdo
kimov (U.R.S.S.) 8:42,0; Repin
(U.R.S.S.) 8:46,6; lungime (vînt pu
ternic din față): Ter-Ova-nesian
(U.R.S.S.) 7,58; Grabowski (R.P.P.) 
7,45; Eremin (U.R.S.S.) 7,44; triplu: 
Goreeaev (U.R.S.S.) 1'6,40; Mihailov
(U.R.S.S.) 16,11; Tîgankov (U.R.S.S.) 
15,92; înălțime: Savlnkadze .(U.R.S.S.) 
2,11; Bolșov (U.R.S.S.) 2,08; Stepanov 
(U.R.S.S.) 2,05; Ci Uiin-ban (R.P 
Chineză) 2,05; prăjină: Preussger 
(R,D.G.) 4,60; . Jcitner (R.D.G.) 4,55;

1:49',3; 
3:45,8; 

'; Seke- 
De6eat- 

Bernard 
(R. Ceh.) 14:08,6;... 7.

• - 10.000 m:
Bolotni- 
Kovacs 

(U.R.S.S.) 
) 29:13,4;

Kirkun 
29:37,0; Pearnakivi

nou record; Eldon ‘(M. 
29:42,8; 110 mg: Mihailov 

record egalat;

Krasovskis (U.R.S.S.) 4,56; Hlebarov 
(R.P.B.), Petrenko (U.R.S.S.) și Gro- 
nowski (R.P.P.) toți 4,40; greutate: 
Rowe (M. Britanie) 18,52; Karașev 
(U.R.S.S.) 17,26; Gheorghiev (U.R.S.S.) 
17,20; Varanauskas (U.R.S.S.) 17,07 j 
Sprenk (IJ.R.S.S.y 17,01; disc: Buhan- 
țev (U.R.S.S:) 56.15;
(U.R.S.S.) 55,57; suliță: 
(Italia) 81,14; Tîbulenko 
80,44; Valman (U.R.S.S.) 
nielsen (Norvegia) 74,77;
(U.R.S.S.) 73,59; ciocan: 
(U. R. S. S.) 67,11;
(U.R.S.S.) 66,53.

FEMEI: 100 m (cu vînt din față): 
Itkina (U.R.S.S.) 11,4; Krepkina
(U.R.S.S.) 11,6; Maslovskaia (U.R.S.S.) 
11,6; 200 m: Itkina 24,0; Janiszewska 
(R.P.P.) 24,0; Raepke (R.D.G.) 24,1; 
Ignatieva (U.R.S.S.) 24,2; 800 m: 
Sevțova (U.R.S.S.) 2:04,3 — record
mondial; Sin-Kin-Dan (R.P.D. Coreea
nă) 2:04,5 — nou record: Kotova
(U.R.S.S.) 2:07,5; Reiniș (U.R.S.S.)
2:07,6; Otkalenko (U.R.S.S.) 
Parliuk (U.R.S.S.) 2:07,8; 
cescu (R.P.R.) 2:08,2; Walasek (R.P.P.) 
2:08,2 — nou record;... 11. Teodorov 
(R.P.R.) 2:12,2; 80 mg: Koșeleva
(U.R.S.S.) 10,7; Bîstrova (U.R.S.S.
10,8; (. Press (U.R.S.S.) 10,8; lungime: 
Krzeszinska (R.P.P.) 6,32; Clauss
(R.D.G.) 6,27 — nou record; Radcenko 
(U.R.S.S.) 6,15; Krepkina (U.R.S.S.) 
6,11; inâițime: Balaș (R.P.R.) 1,83
(Iolanda și-a efectuat încercările exact 
după programul olimpic: 1,60 m, l,70s 
m, 1,73 .m, 1,76 m, 1,80 m, 1,83 m)t 
Dalia (U.R.S.S-) 1,73; Genei»
(U.R.S.S.) 1,73; Cen Fen-iun (R.P.
Chineză) 1,73; Ballod (U.R.S.S.) 1,70; 
greutate: T. Press (U.R.S.S.) 16,83;
Tîșkievici (U.R.S.S.) 16,05; Zîbina
(U.R.S.S.) 16,02; disc: Ponomareva
(U.R.S.S.) 53,60; Kuznețova (U.R.S.S.) 
53,42; T. Press (U.R.S.S.) 51,27; Tu- 
gnși (U.R.S.S.) 51,14; L. Mamoliu 
(R.P.R.) 50,87; Merzova (R. Ceh.) 
50,81; Rikowska (R.P.P.) 
suliță: . Sasiitko (U.R.S.S.) 
Gorșakova (U.R.S.S.)

Trușenev 
G. Lievore 
(U.R.S.S.) 

75,09; Da-
Kuznețov 
Rudenkov 

Samoțvetov

2:07 7;
Bl. Gre-

50,63:
54,45;

5.3,69; Ozolina
(U.R.S.S.) 53,30; Diți (R.P.R.) 52.17.

S-a încheiat cea de a ll-a
Spartachiadă națională a R. Cehoslovace

BUDAPES 1.A (prin telefon). Tur
neul internațional de volei feminin 
disputat în capitala R. P. Ungare s-a 
încheiat duminică seara cu victoria 
meritată a selecționatei țării gazdă. 
Sîmbătă, formația R.P. Ungare a între
cut echipa R.Cehoslovace cu. 3-0 (11, 
11. 13), rea'izînd cea mai măre surpriză 
a turneului. învinsele, socotind oroba- 
bil că meciul este ușor, au început 
partida cu echipa a doua, schimbînd 
— pe parcurs — toate jucătoarele și 
terminînd cu formația de bază. To
tuși, nici acestea nu au putut rezista 
extraordinarei puteri de luptă arătată 
de învingătoare. In aceeași zi, echipa 
noastră a întîlnit R.P. Bulgaria de 
care a fost întrecută cu 3-2 
(15-17, 15-10, 15-17, 15-10, 16-14). Jo
cul a fost foarte disputat, echipele 
arătîndu-se de forțe egale.

Duminică, reprezentativa R. P. Ro- 
mîne a jucat cu echipa R.P. Ungare, 
sportivele noastre pierzînd tot cu 3-2 
(11-15, 15-13, 15-12, 4-15, 15-13) după 
un meci care a durat 2 ore și 35 mi
nute. Voleibalistele din echipa romînă 
au jucat nervos, în special în finalu- 
rile de set. în aceeași zi R. Ceho
slovacă a întrecut R.P. Bulgaria cu 
3-2.

in urma acestor rezultate clasamen
tul se prezintă astfel: 1. R.P. Unga
ră 3 p.; 2. R. Cehoslovacă 2 p.; 3. 
R.P. Bulgaria 1 p-; 4. R. P. Romînă 
0 p.

PRAGA 4 (Aigerpres)- — Intr-o 
atmosferă de mare entuziasm dumi
nică s-a încheiat la Praga cea de-a 
doua Spartachiadă națională a R. 
Cehoslovace. La manifestările de în
cheiere ale Spartachiadei au asistat 
conducătorii Partidului Comunist și 
guvernului R. Cehoslovace, în frunte 
cu A. Novotny, prim-secretar al CC. 
a| Partidului Comunist din R. Ceho
slovacă și președinte al Republicii, 
delegații străine, membri ai corpului 
diplomatic.

In piața Vaclav a avut loc o para
dă festivă a participanților la sparta- 
chiadă. Timp de cîteva ore magistrala 
largă a fost scăldată în toate culo-1 
rele curcubeului. Asemenea unui rîu 
nesfîrșit curgeau pe ea coloanele1 de 
oameni ai muncii și sportivi cu

drapele, placarde și lozinci, slă
vind pacea și prietenia între ..po
poare, cuceririle mărețe ale poporului 
cehoslovac în construirea socialismu
lui. La paradă au participat 160.000 
de sportivi

După-amiază festivitățile ‘ au conti
nuat pe, stadionul Ștrahov. Uriașul 
sfadion, cu o capacitate de 250.000 dc 
locuri era arhiplin. Timp de patru ore 
100,000 de sporii vi .' „ .
30.000 de oameni . ai muncii au de
monstrat măiestria lor 
gimnastice de masă.

Spartachiada, care a 
cinstea cetei de-a 15-a 
eliberării. Cehoslovaciei 
matele sovietice, s-a desfășurat ca o 
mare sărbătoare a poporului ceho
slovac.

și un grup de

în exercițiile

avut loc în 
aniversări a 

de • către ar

CAMPIONATUL U.R.S.S.

S-a desfășurat cea de a IV-a etapă 
și în seria a Il-a : Neftianik Baku— 
Ț.S.K.A. 2—0. Belarus Minsk—Loko
motiv Moscova 0—2, Dinamo Kiev— 
Kairat Alma Ata 3—0, Șahtior Sta- 
lino—Admiralteeț Leningrad 0—0, 
Spartak Vilnius—Aripile Sovietelor 
I —2. Pe primul loc continuă să se 
afle Lokomotiv, care a acumulat 20 
puncte, urmată de Admiralteeț (18), 
Spartak Moscova, Ț.S.K-A. și Bela
rus cu cîte 17 p etc.

R. P. UNGARA CONDUCE tN 
CUPA EUROPEI CENTRALE

rentina 0—1, Tatabanya—Ruda Hvez- 
da Bratislava 2—1, Bologna—Haiduk 
Split 1—3, Udinese—F. O. Austria 
2—0, Spartak Trnava—A. S. Roma 
2—0, Palermo—Diosgyor 1—2, Banik 
Ostrava—O.F.K- Beograd 2—1, Wie
ner Sport Klub—Dukla Praga 2—1, 
Ferencvaros—Simmering 1—2, Linzer 
A.S.K.—Spartak Praga 1—3. După 
cum se știe, competiția va fi cîșfigată 
de către țara ale cărei echipe vor a- 
cumula cel mai mare număr de punc
te. Dupi primul tur, pe primul loc 
în clasament se află R. P. Ungară 
cu 8 puncte 
geri), urmată 
(3 victorii și 
slovacă — 6

primul tur pe teren propriu urmînd 
să se deplaseze.
MOTOR ZWICKAU, CAMPIOANA 

TURULUI
etapa de duminică (ultima din 
a campionatului R.D. Germane 
înregistrat rezultatele : Aktivist

Iată alte rezultate înregistrate du
minică în primul tur al „Gupei Eu
ropei Centra le “ : Ujpest Dozsa—Fio-

(4
de 

un 
P- 

frîngeri) și Austria 
rii și un meci nul). Duminica viitoare 
se va desfășura returul între aceleași 
formații, echipele care au jucat în

victorii și 
Iugoslavia 

meci nul), 
(3 victorii
- 5 p.

2 înfrîn-
- 7 P. 

R. Ceho- 
și 3 în- 
(2 victo-

în 
tur) 
s-au
Senftenlierg — Vorwârts Berlin 2—1, 
Motor Jena — Motor Zwickau 0—1, 
Lokomotive Leipzig — Chemie Halle 
4—1, Wismut — Weisenfels 3—0, Di
namo Berlin — Rotation Leipzig 3—2, 
Aufbau Magdeburg — Einheit Dresda 
0—1. Campioana turului este Motor 
Zwickau cu 20 p., urmată de Vor- 
wărts cu 19 p. și Lokomotive Leipzig 
cu 18 p.

S Alte întîlniri italo-franceze : Tou
louse — Milan 0—2, Lens — Atalanta 
3—0, Bari — Valenciennes 3—1, Udi- 
nese — Limoges 2—0, Rouen — Lecco 
2—0, Reggiana — Grenoble 2—2.

întrecerile de tenis 
de la Zinnowitz

BERLIN, 4 (prut telejoii). — ' A 
luat sfîrșit turneul internațional le 
tenis pentru tineret desfășurat în lo
calitatea balneară Zinnowitz (R. D. 
Germană). In proba de simplu mas
culin victoria a revenit jucătorului 
australian Allan Lane, care a dispus 
cu 6—1, 6—4, 6—1 de Dalwitz (R.F. 
Germană). Finala feminină s-a dis
putat între c.eie doua jucătoare din 
R. P. Ungară, Eva Brossnian și Cla
ra Bardoczi. A cîștigat Brossinan cu 
6—0, 6—4. Tsnisinaflii maghiari au 
mai cucerit un titiu, obținînd victoria 
în finala de dublu mixt prin Bros
sinan și Szikszai, care -au dispus dc 
Samerwann, Linder (R. D. Germană) 
cu 6—3, 6—2. Ultimele doină finale 
nu s-au putut încheia din cauza ploii.

Ultimele știri
<* La h..xk,ivAS s-a n.spu-.t întîl- 

nirea internațională de box dintre e- 
chipele R-S.S. Lituaniene și R.P. Un
gare (alcătuită în majoritate din 
membrii lotului olimpic). Pugiliștii 
sovietici au repurtat victoria cu 6-3.

e AU ÎNCEPUT concursurile de 
selecție ale înotătorilor din R.D. Ger
mană și R.F. Germană în vederea 
alcătuirii unei echipe unite a Ger
maniei pentru J. O. La 100 m. bras 
victoria a revenit lui Tittes (R.D. 
Germană) ■ în 1:13,0- La 100 m bras 
femei a cîștigat Wiltrud Urselmann 
(R.F. Germană) în 1:21,6.
• INTILNfRf internaționale de 

fotbal ale echipelor sovietice: Spar
tak Moscova — Spartak Hradek 
Kralove 1—1; Torpedo Moscova —- 
F.C. Helsinki 3—0.
• TURNEUL internațional feminin 

de handbal de la Belgrad a fost cîș
tigat de echipa R.P. Ungare, care a 
întrecut în ultimul joc echipa R.P.F, 
Iugoslavia cu 14—3 (10—1).

® DUPĂ 8 RUNDE, în turneul de 
șah de la Buenos Aires conduce Re- 
shevsky cu 6 p-, urmat de Unzicker 
și Evans 5 l/3 p„ Szabo, Korcinoi, 
Olafsson și Utilmann 5 p.
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