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Finalele campionatelor republicane, 
importantă verificare a atleților noștri

în vederea Jocurilor Olimpice și a Balcaniadei

Drgan al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînâ
ț
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II FORȚE UNITE! Succesul oțelurilor hunedoreni
semestrul I, colectivul de mun- 

I fabricii de rulmenți din Bîrlad 
îndeplinit sarcinile de plan la 
reția globală in proporție de 
0 la sută, iar la producția 
ă în procentaj de 109,50 la sută. 
: semene a s-au realizat 8.803 bu- 
rulmenți peste plan și 
ieste cele planificate 

două milioane lei. 
aceste succese și-au

I și oei aproape 2.400

economii
— însu-

adus a- 
de mem- 

J.C.F.S. din fabrică, printre care 
remarcă strungarul Gheorghe 
eartu, rugbist care — în luna 

— a depășit planul în pro- 
: de 43 la sută, termistul Ton 
indru, de asemenea jucător de 
, înregistrat cu o depășire de 
a sută a planului. Importante 
$iti de normă au obținut și bo- 

Carol Rusu, forjor (108 la 
. handbalistul Dumitru Nichi- 
forjor (110 la sută), arbitrul de 
1 Gheorghe Stan, șef de echipă 
la sută), precum și voleibalis- 

Nicolina Mustață (114 la sută) 
:aterina Corn an (117 la sută) — 
<Ie rectifi-oatoare.
pentru sportivii de la fabrica de 
:nți din Bîriad, Directivele Con- 
lui al 111-lea al P.M.R. repre- 
un nou și prețios îndrumar în 

a lor de fiecare zi, un puternic 
Id pentru a-și uni forțele și 
aduce contribuția la înfăptuirea 
țului program de lu,ptă și de 
ă elaborat de partidul nostru

I

i

ELIADE SOLOMON
corespondent

Am vizitat în aceste zile Combina
tul siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” din 
Hunedoara. însuflețiți de Directivele 
Congresului partidului, muncitorii ma
relui combinat lucrează într-un ritm 
și mai avîntat, obținînd succese cu 
care au tot dreptul să se mîndrească. 
Mă voi opri asupra cîtorva realizări 
ale harnicilor oțelari...

Noua oțelărie. Aici lucrează maistrul 
oțelar Ștefan Tripșa, Erou al Muncii 
Socialiste, iubit și apreciat de tova
rășii săi de muncă. Pe platforma noii 
oțelării Martin întîlnim numeroși spor
tivi, muncitori, care nu-și precupețesc 
eforturile pentru a se situa printre 
fruntași. Iată-1 pe topitorul șef Marian 
Axente, șahist, care 
echipa sa —- a depășit 
cu 13 la sută, dînd 
iunie 940 tone oțel 
muncitor fruntaș este 
mis, jucător de tenis 
realizat cu echipa sa de oțelari 2.200 tone 
oțel peste plan. Tot la oțelărie l-ani 
întîlnit pe macaragiul Vasile Tâtaru. 
fotbalist (o depășire a cifrei de plan 
cu 12 la sută), lăcătușul Aurel Crișan, 
voleibalist (14 la sută depășire a pla
nului), turnătorul ton Marca, șahist 
(2.800 tone oțel peste plan). Hotărî 
rea harnicilor oțelari este ca — în lu
mina Directivelor Congresului — să-și 
ridice necontenit calificarea, să reducă 
durata de încărcare a platformei, să 
realizeze mii de tone de oțel peste 
plan.

...Marc animație și în hal-a oțelărici 
Martin nr. 1 : la turnare, pe platforma 
cuptoarelor, la întreținere. Cu cită 
bucurie ne spune normatonil șef Au-

— împreună cti 
sarcinile de plan 
în cursul lunii 
peste plan. Un 
și Dumitru Cuj- 
de masă, care a

rel Cor pact — un pasionat fotbalist 
— că în 1965, la sfîrșitul planului de 
șase ani, oțelăriile de la Hunedoara, 
prin dezvoltarea ce o vor lua. prin mă
rirea randamentelor cuptoarelor vor a- 
linge o producție de circa două milioa
ne tone oțel ! Aceasta va însemna mai 
multe șarje, faze mai mici de lucru 
în fiecare operație. Oțelării din adest 
sector au obținut și ei succese impor
tante. Astfel, prim topitorul loan Dincă 
a depășit împreună cu echipa sa pla
nul de producție pe luna iunie cu 8,82 
la sută. Depășiri substanțiale de plan 
au obținut și prim topitorul Constan
tin Mogonea, șahist, turnătorul Vasil* 
Azamfironiei, voleibalist ele,.

1 Ioturi t lucru, oțelării sînt oameni 
de nădejde ! In cinstea Congresului 
partidului ei au dat peste plan 10.000 
tone de oțel, iar de la începutul anului 
și pînă în prezent circa 33.000 de tone. 
Toate acestea sînt, bineînțeles, doar 
cîteva din realizările lor, care vorbesc 
de la sine despre elanul nestăvilit cu 
care bravii oțelari hunedoreni s-au a- 
vîntat în întrecerea socialistă, dornici 
să-și aducă contribuția la transpunerea 
în viață a Directivelor Congresului al 
IlI-lea al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn.

GH. CIORANU corespondent

Mîine încep pe stadionul Republicii 
întrecerile celei mai importante com- 
.petiții atletice interne a anului: fi
nalele campionatelor republicane.

Iubitorii atletismului așteaptă cu

CONSTANTIN GRECESCU
nerăbdare cele trei zile de concurs. In 
primul rînd, ele vor prilejui reâ-ntîl- 
nirea cu componenții lotului olimpic, 
care, în răstimpul celor cinci săptă- 
mîni cîte au trecut de la „interna
ționale", aii hiat parte la o serie de

întreceri la Varșovia, Rraga, Brezni- 
ce, Budaipesta și Moscova, obținînâ 
unele rezultate valoroase. Astfel, parti
ciparea lor la Memorialul fraților 
Znamenski, considerat pe drept cu- 
vint cel mai mare concurs preolimpic 
al anului, s-a sold-at cu un bilanț 
pozitiv, lolainda Balaș a realizat 1,83 
m, avînd -încercări bu-ne și la 1,86 m: 
Constantin Grecescu a corectat cu 
aproape 10 secunde recordul la 
10.000 m; Maria Diți s-a clasat a 
IV-a, întreaînd-o pe cehoslovaca Pes
kova (85,53 m în acest sezon) și ma- 
nifestind o revenire în formă ; Lia 
Manoliu, a V-a, după aruncătoarele 
sovietice, a depășit pe vicecampioana 
europeană Mertova (Ceh.), Rikowska 
(Pol.), Zokituhina (U.R.S.S.) ; Flo- 
rica Grecescu a fost din nou foarte 
aproape de norma olimpică. De si
gur, „olimpicii" noștri sînt capabili de 
rezultate mai bune, pe care le aștep
tăm de la ei cu prilejul campiona
telor republicane. Asta nu înseamnă 
cituși de puțin că numai componenții 
lotului olimpic au datoria să 
performanțe corespunzătoare la 
te finale. Atleții noștri mai 
față în acest an un obiectiv 
tant: Jocurile Balcanice de la

• Pentru ca un atlet san o 
să poată deveni campion al R. 
pe anul 1960 se cere ca performanța 

care cucerește primul loc în pro
bai respectivă să fie cel puțin echiva
lentă normelor categoriei I dc clasifi
care sportivă. Aceste norme sînt: 
BARBAȚI : 100 m — 10,9; 200 m — 
22,2 ; 400 m — 49,8 ; 800 m — 1:53,8; 
1.500 m — 3:55,0 ; 5.000 rn — 14:45,0; 
10.000 m — 31:30,0; 20 km marș — 
1.40:00,0 ; 50 km marș — 4.55:00,0; 
110 mg — 15,2; 200 mg — 25,2;
400 mg — 55,0; 3.000 m obst. — 
9:20,0; lungime — 7,00; triplu —• 
14,50; înălțime — 1,90; prăjină — 
4,00; greutate — 14,80
46,00; suliță — 63,00;

obțină 
aces- 

au în 
impor- 
Atena. 
atletă 
P. R.

cu

Intîlniri internaționale
î sportivilor romîni în luna august
-îgiir că în fruntea acestor în- 
i se situează Jocurile Olimpice

Roma, marele eveniment sportiv 
lului, care se va desfășura, cum 
ie. între 25 august și li saptem-

cursul aceleiași luni, vor mai 
loc însă și alte întreceri. Ast- 

a 3 august-cițiva ahleți vor lua 
la un concurs internațional care

i desfășura la Malmo, în Suedia, 
jzentativa de juniori la atletism
ii va intîlni la 13—14 august la 

selecționata de juniori a R. P.
aria, iar la 27—28 august 
ita echipele corespunzătoare 
'.țhoslovace și R. P. Polone, 
noastră- 

prezentativele de baschet

va 
ale
în

ale

R,P.R. (masculină și feminină) vor 
primi vizita reprezentativelor R. P. 
Chineze, într-un turneu pe care aces
tea din urmă îl vor întreprinde în 
țara noastră între 15 și 28 august. 
Cicliștii noștri vor participa la cam
pionatele mondiale, fixate la 3—14 
august în R.D.G., iar o selecționată 
școlară de fotbal va fi prezentă la 
turneul internațional din R. P. Po
lonă (25.VII1-5 IX).

Sportul nostru va fi reprezentat în 
aceeași lună, la campionatele euro
pene faminine de canotaj academie 
(Londra, la 12 — 14 august), la un 
mare concurs internațional de tenis 
în U.R.S.S. (20-29 august) și la lin 
turneu internațional de volei mascu
lin în R. P. Ungară (14-21 august).

:i, primele intîlniri ale turneului 
irnațional de tenis pentru tineret
imp de șase zile iubitorii de tenis din Capitală vor fi 
>rii unui important eveniment din lumea „sportului alb". Pe 
irile Progresul din str. Staicovici are loc turneul inter
nai de tenis pentru tineret, cu oarticiparea a trei țări:

l Ingară, R. D. Germana Și R. P. Romînă.
>e vor disputa paralel două întreceri : un concurs pe 
; și unul individual. Fiecare din întîlnirile pe echipe 
ide în total 7 meciuri: 4 simpluri masculine, 1 dublu 
ilin, 1 simplu feminin și 1 dublu mixt. Iată ordinea în- 
lor : joi și vineri, R.P.R. I — R.D.G.; R.P.U. — R.P.R. II; 
ită și duminică, R.P.R. I — R.P.U.; R.D.G. — R.P.R. II; 
și marți, R.P.R. I — R.P.R. II; R.P.U. — R.D.G. Astăzi 

amiază, începînd de la ora 15,30 vom putea asista la 
toarele meciuri între jucătorii primei noastre echipe și cei 
(. D. Germană : Serester—Treftin, Țiriac—Schmidt, Mina 
—Mella Vahley și dublul Tiriac, Serester — Schmidt, 
n. Tu întîlnirea R.P.R. II — R.P.U. vom vedea următoarele 
le: Kali—Burcii), Madai—Mărmureanu, Judith Monori—

Banyai și dublul Mărmureanu, Boaghe—Madai, Kali. A 
zi se dispută celelalte simpluri și dublul mixt. Se joacă 2 
din 3, cu excepția dublului băieți — 3 din 5.

’robele individuale (băieți și fete), au loc în fiecare dimi-r 
, începînd de la ora 8,15. La băieți se joacă pînă la finală, 
i doi calificați intrînd apoi într-un nou tabel final de 8, 
ri de jucătorii maghiari, cei din R. D. Germană, precum 
mînii Tiriac și Serester. La fete, se califică primele patru, 
se întîlnesc în proba finală ett Judith Monori (R.P.U.), 
ret Krutzger, Ilella Vahley (R;D.G.) și Mina Ilina (R.P.R.),

ECHIPELE U.R.S.S. Șl R.P.F. IUGOSLAVIA 
IN FINALA „CUPEI EUROPEI" LA FOTBAL
Aseară, în nocturnă, s-au disputat 

în Franța cele două meciuri inter-țări, 
eontînd pentru semifinalele „Cupei 
Europei" la fotbal.

La Marsilia s-au întîlnit echipele 
U.R.S.S. și R. Cehoslovace. După un 
joc de înalt nivel, fotbaliștii sovietici 
și-au impus superioritatea cu scorul de 
3—0 (1—0). Golurile învingătorilor au 
fost înscrise de interul dreapta Ivanov 
(min. 34 și 53) și centrul atacant 
Ponedelnik (min. 65).

Pe stadionul Parc des Princes din 
Paris, echipa Franței a suferit o ne

așteptată îrufrîngere din partea națio
nalei R.P.F. Iugoslavia, care a termi
nat învingătoare cu 5—4 (1—2). De 
menționat că meciul a avut surprin
zătoare alternanțe de scor, francezii 
ctvînd conducerea cu 3—1 și. 4—2, 
avans dovedit pînă la urmă insuficient 
în fața agresivității atacului iugoslav.

în urma acestor rezultate, finala 
competiției reunește duminică la Paris 
echipele U.R.S.S. și R.P.F. Iugoslavia.

. Pentru locul 3, se întîlnesc sîmbătă la 
Marsilia echipele Franței și R. Ceho
slovace.

Cu gimnastele noastre
In luna iunir am avut prilejul de « 

merge în Italia, împreună cu echipa 
feminină de gimnastică a țarii, care 
urma să întîlnească reprezentativa Ita. 
liei. Am plecat din București cu dorin
ța și încrederea deplină că vom face 
față ou succes acestei confruntări, care

Ta M^.ano. în întîlnirea R- T. Romînă—Italia, că și 
in alîtea alte concursuri, Elena Leuștean a impresionat 

prut grafia și siguranța execuțiilor.

trebuia să însemne o nouă afirmare a 
gimnasticii noastre feminine.

1-a Milano am fost primiți cu multă 
căldură de oficialitățile sportive. So
sirea gimnastelor romîne a stîrnit un 
mare ecou în rindurile amatorilor de 
sport în. general și tie gimnastică în 
special. Numeroși ziariști și foto-repor- 
teri ne-au vizitat la hotel chiar din. 
primele ore ale sosirii noastre, ru-gîn- 
du -ne să le dăm cît mai multe amă
nunte despre echipa noastră. Și, spre 
marea noastră bucurie, am putut con
stata că aproape toate performanțele de 
seamă ale gimnastelor noastre le erau 
cunoscute.

Referindu-se la întâlnirea de gimnas
tică dintre echipele feminine ale Italiei 
și R. P. Romîne, cel mai mare ziar de 
specialitate, „La Gazel ta dello Sport" 
arăta în articolul publicat în ajunul 
concursului că gimnastele italiene s-au 
pregătit cu cea mai mare minuțiozitate 
în vederea întâlnirii cu „excelentele 
romînce, ce pot fi clasate pe locul II 
în lume, după sovietice”. In numărul 
de sîmbătă 25 iunie, ziarul publica un 
nou articol, în care spunea. printre 
altele : „Un adevărat examen, această 
a doua confruntare Italia — Romînia. 
pe care îl vor oferi — în mod special 
Rosellei și Mirandei Cigognani -— exa
minatori severi ca Elena Leuștean, So
nia Iovan și Elena Ni oul eseu. Elena 
Leuște>an nu are nevoie de prezentare : 
pasionații concursurilor de gimnastică 
își reamintesc, desigur, de protagonista 
întrecerii de la Triest de acum doi 
ani, ca și a concursului „Trofeul inter
național al celei de a 90-a aniversări” 
desfășurat cu șase luni în urmă.

Gimnastele noastre au confirmat 
aceste elogioase recomandări, cîștigînd 
întâlnirea cu 371,65—369,30 puncte, 
după o întrecere frumoasă în care spor
tivele romîne au evoluat cu adevărat la 
înălțimea prestigiului pe oare fi l-au

disc —
, _ , __ 4 , ciocan —’

53,00: decatlon — 5.000 p; maraton
— 2.50:00,0 ; 4X100 m — 42,5 ; 4X400 
m — 3:24,0; FEMEI: 100 m — 12,4; 
200 m — 25,8; 400 m—59,8; 800 m
— 2:18,0; 80 mg — 11,9; lungime
— 5,50; înălțime — 1,50; greutate
— 13,00; disc — 42,00; suliță — 
42,00; pentatlon — 3.600 p; 4X100 
m — 49,5.

• FjR.A. 
club sau de 
obține cele 
5 p pentru 
bună de 1.000 p după tabela interna
țională ; 2 p — pentru performan
țele de peste 700 p; 10 p — pentru, 
recordurile republicane de seniori; 
5 p —- pentru recordurile republicane 
de juniori cat. 17—19 ani.

acordă o cupă echipei de 
asociație sportivă care va 
mai multe puncte astfel: 
fiecare performanță mai

(Continuare în pag. a 4-a)

în Italia
cucerit în ultimii ani. Cînd. în cinstea 
echipei învingătoare, a țării pe care o 
reprezenta, g-a cîntat Imnul Republicii 
lJapelare Romîne, cu greu ne-am putut 
stăpîni emoția. Erau momente de mare 
fericire !

O mare bucurie aveam să simțim și 
a doua zi. cind ni s-au tradus cronicile 
apărute în ziare. In „L’Unita” de 
luni 27 iunie s-au scris următoarele r 
„Elena Leuștean a fost cea mai bună 
din toate... E o fată solidă șî foarte 
rezistentă, capabilă să efectueze- cu de
zinvoltură salturi mortale de necrezut, 
la capătul unor exerciții epuizante". 
„Un adevărat spectacol în cadrul con
cursului” a fost furnizat dc Elena 'Lcaiș- 
tean”, scria „La Gazefcta dello Sport**.

Publicul a fost foarte entuziast. După 
concurs, foarte mulți spectatori au ținut 
să ne felicite și să ne ureze succes la 
întrecerile olimpice de la Roma.

In încheierea acestor scurte notații 
pe marginea întâlnirii de gimnastică 
R. P. Romînă — Italia, voi relata și o 
mică întâmplare petrecută la Viena, pe 
aeroport. In momentul cind avionul 
nostru a aterizat, făcînd escală în drum 
spre Roma, numeroși cetățeni aflați pe 
aeroport s-au strîns în jurul avionului 
ca să ne... felicite. Credeau că sîntem. 
echipa feminină de handbal cure cîști- 
giase cu cîteva zile înainte campionatul 
mondial I

Departe de a fi supărate 
această... confuzie, gimnastele 
au fbst mîndre văzînd ecoul 
îl au victoriile internaționale 
de sportivii noștri.

Și, bineînțeles, ele și-au pus 
ca la reîntoarcere să nu mai 
mească felicitări în urma unei confuzii,, 
ci pe merit.

Și s-au ținut de cuvînt ! ,
Ing. IOAN MANESCU 

vicepreședinte al Federației Rom.în.0 
de Gimnastică

pentru 
noastre 

pe care 
obținute

în gînd 
pri-
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Pe marginea campionatelor

Baschetul nostru feminin continuă să
S-a încheiat etapa regionali 

a campionatului de calificar
Locul șase ocupat la campionatele 

europene, recent încheiate la Soția, 
prezintă pentru echipa feminină de 
baschet a țării noastre cea mai bună 
performanță de cînd participă la a- 
ceastă importantă competiție. Și, to
tuși, dacă ne-am declara mulțumiți 
cu acest loc șase și, mai ales, cu 
comportarea baschetbalistelor noastre, 
am greși. Aceasta, deoarece echipa 
noastră :

— a realizat doar două victorii, a- 
supra reprezentativelor RP. Ungare 
și Belgiei, aflate pe ultimele două 
locuri în clasamentul competiției. Mai 
mult chiar, în meciul cu Belgia echi
pa noastră a fost condusă multă vre
me, asigurîndu-și victoria abia după 
ce au fost eliminate (pentru comite
rea a cinci greșeli personale) cele mai 
bune două jucătoare adverse.

— a pierdut trei meciuri la dife
rențe mari, avînd în aceste jocuri 
comportări slabe.

— a dovedit multă imprecizie, în 
special în aruncările libere.

Pe de altă parte, pentru că:
— jucătoarele s-au prezentat cu o 

pregătire fizică mult inferioară celei 
necesare înfr-o asemenea întrecere. 
Ne referim în special la forță, deten
tă, viteză de execuție și viteză de de
plasare. In același timp, trebuie să 
subliniem că în ciuda unui plan 
vechi de aproape doi ani (ce are de 
spus în această privință federația?) 
care prevedea obligativitatea tuturor 
echipelor din prima categorie de a 
descoperi, pregăti și promova ele
mente talentate și valoroase cu o 
înălțime de peste 1,75 și chiar 1,80 
m., am prezentai din nou e formație 
cu o medie de înălțime redusă față 
de echipele clasate înaintea noastră. 
Acestea din urmă au avut mai multe 
jucătoare între 1,80 m și 1,94 m. Cum 
era și normal, echipa noastră a fost 
astfel net dezavantajată în lupta sub 
panouri și, în consecință, a avut mat 
puține posibilități de a iniția atacuri 
față de adversarele sale.

— procedeele tehnice au tost săra
ce, sub nivelul pretențiilor unui lot 
reprezentativ și, ca atare, nu au pu
tut suplini insuficienta pregătire fizi
că și nici nu au contribuit la finaliza
rea acțiunilor tactice.

Firește, nimeni nu avea pretenții 
ca echipa noastră să obțină victorii 
asupra reprezentativelor Uniunii So
vietice, R.P. Bulgaria sau R. Ceho
slovace, a căror superioritate este 
incontestabilă. Dar nici nu ne aștep
tam să cedeze atît de categoric în 
fața reprezentativelor R.P. Polone și 
R.P.F. Iugoslavia, formații sensibil a- 
propiate ca valoare de echipa noastră.

Așadar, rezultatele și comportarea 
echipei noastre feminine de baschet 
au fost necorespunzătoare în cursul 
campionatelor europene de la Sofia. 
Această constatare subliniază din nou 
Impasul în care se află de ani de zile 
baschetul feminin. De aceea este im
portant să desprindem cauzele care 
au determinat această stare de lu
cruri și să găsim calea pentru rezol
varea situației devenită de-a dreptul 
penibilă.

Despre modul în care a fost pre
gătită reprezentativa țării noastre nu 
se pot scrie prea multe. Antrenorul 
Sigismund Ferencz a selecționai cele 
mai bune jucătoare și le-a pregătit 
cu multă conștiinciozitate, în raport cu

Clasamentul
campionatului feminin

ii Știința București 22 20 0 2 1385: 839 62
2. Rapid București 20 19 0 1 1045 : 7irS8
3. C. S. Tg. Mureș 21 16 0 5 1115: 902 53
4. Constr. Buc 20 14 0 6 912: 774 48
5. C. S. Oradea 21 11 0 10 1002: 936 43
7. Voința Or. Stalin 20 7 0 13 865: 989 34
8. știința T.C.F. 22 6 0 16 865:1006 349. Voința Tg..Mureș 21 6 0 15 827:1026 33

10. Voința Buc. 20 5 1 14 811:1001 31
11. Știința Cluj 20 5 1 14 778:1070 31

forma lor la venirea în lot. Munca sa 
a fost însă mult îngreunată de forma 
nesatisfăcătoare a celor mai multe 
din jucătoare, urmare a slabului pro
ces de instruire și antrenament des
fășurat de antrenorii secțiilor de bas
chet ale cluburilor și asociațiilor 
sportive. Echipele noastre feminine 
de baschet efectuează în plină perioa
dă pregătitoare și competițională 
două-trei antrenamente, iar în restul 
timpului unul sau maximum două an
trenamente. In cursul acestora, accen
tul este pus pe pregătirea tactică, 
deși este binecunoscut faptul că bas
chetbalistele noastre duc lipsă nu de 
cunoștințe tactice, ci de pregătire fi
zică și tehnică. Și, atunci, să ne mai 
mire faptul că într-o întilnire de cam
pionat, două echipe fruntașe, Progre
sul și Constructorul București. în
scriu amîndouă la un loc abia 51 de 
puncte I

Lucrindu-se astfel, este firesc ca 
pregătirea jucătoarelor la venire® în 
lot să fie insuficientă. Acest lucru a 
determinat pe antrenorul lotului 
să impună un ritm ridicat de pregă
tire, să insiste asupra unor elemente 
care de fapt trebuiau pregătite „de 
acasă". Urmarea ritmului rjdicat au 
fost semnele de supraantrenarnent, 
manifestate de majoritate® jucătoare
lor.

Să vedem însă cum se preocupă 
eolegiul central al antrenorilor de pre
gătirea jucătoarelor înaintea ven.ii 
lor în lot. In procesul verbal al șe
dinței F. R. Baschet din 10 decembrie 
1959 scrie negru pe alb: „fiecare 
membru al colegiului central de an
trenori este obligat să participe la cel 
puțin 3 antrenamente consecutive ale 
echipelor fruntașe și să analizeze 
după aceea activitatea antrenorilor 
respectivi". Știți cîți dîn cei care al
cătuiesc colegiul și-au îndeplinit a- 
eeastă obligativitate.? Nici unul I Mai 
mult chiar, exceptîndu-l pe Aurel Pre- 
descu, nici unul dintre ceilalți mem
bri ai colegiului nu a asistat măcar 
la antrenamentele lotului, nici unul 
dintre ei (prof. Leon Teodorescu — 
președintele colegiului, Vasile Pope
scu, Gh. Niculescu, L. Vasiiescu, G. 
Ilerokl) nu s-a gîndit că are datoria 
de a controla munca de instruire și 
antrenament a echipelor ce ie fuseseră 
repartizate, de a contribui cit de cit 
Ia îmbunătățirea procesului de in
struire și antrenament a lotului re
prezentativ.

Această atitudine a fost generată 
chiar de Biroul federației care nu a 
controlat la rîndul său modul în care 
sîni îndeplinite obligațiile colegiului 
central de antrenori- De fapt, activi
tatea Biroului federației se reduce Ia 
participarea la ședințele acesteia. 
Membrii biroului nu participă nici la 
antrenamentele echipelor din prima 
categorie și nici la cele ale lotului 
republican.

Dacă înșiși membrii Biroului fede
ral, care s-au angajat să sprijine dez- _ 
voltare» baschetului nu-și fac dato
ria, ce să mai vorbim de comisiile re
gionale, raionale și orășenești ? Oare 
mai poate mira faptul că sînt legiti
mate doar 345 senioare și 494 juni
oare, cifre de-a dreptul ridicole față 
de dezvoltarea sportului din țara noa
stră ? Și neexistind bază de mase, 
mai este de mirare că jucătoarele selec
ționate nu corespund nici ca pregă
tire tehnică și nici ca pregătire fi
zică ? Membrii Biroului federal au o- 
mis, se vede treaba, un principiu de 
bază al mișcării noastre de cultură fi
zică și sport și anume că obținerea 
performanțelor este condiționată de o 
bază de mase puternică, sănătoasă. 
Numai astfel ne explicăm comoditatea, 
stilul birocratic în care a lucrat pînă 
acum F. R. Baschet.

O parte din vină revine și antreno
rului federal, prof. Octav Dimitriu 
Luîndu-și adesea asupra sa obligații 
ce reveneau membrilor biroului fede
ral, în loc să insiste pentru Ca aceș
tia să-și facă datoria, ca de altfel și 
din cauza lipsei unui secretar general 
al federației, antrenorul federal s-a a- 
coperit pînă peste cap de o serie de sar-

T Ne apropiem cu pași repezi de pe- 
Astfel, el nu și-a Ynultimul act al campionatului de califi- 

volei : etapa interregională, 
avea loc în orașele Baia Mare 
iulie), Brăila, Tg. Mureș și 
(15—17 iulie). Finala se va

cini administrative.
creat un colectiv de ... __ ____
care să-l ajute în muncă, a 'todeplinit 
obligații care nu-i reveneau, neglj- 
jîndu-și principalele sale îndatoriri. 
In plus, lipsit uneori de spirit critic, 
a cocoloșit lipsurile jucătoarelor nua-<desfășura între 31 iulie și 7 august, 
sire fruntașe, slaba lor comportare înf Iată cîteva amănuntc a eampio. 
campionatul republican. Cu putina vre-i , . , , , . .
me în urmă el a soli citat ziarului nos- 4-natel°* regionale de volei masculin și 
tru să nu mai prezinte atît de negativ ^.feminin, transmise de corespondenții 
evoluția echipelor participante la cam. f noștri.
pionat, întrucît „le-am descuraja". Ț

învățămintele ce trebuie trase sîntT * TG. MUREȘ. Șapte echipe au luat 
clare: membrii Biroului federal, care parte la întrecerile fazei regionale. Cla- 

-samentul final se prezintă astfel : 1. O- 
►țeluț Tg. Mureș; 2. Textila 

; 3. Progresul Sîn- 
^georgiu de Pădure : 4.

Roșie Gheo-r-
5. Producția
6. Victoria To-

7. Minerul 
(Raionul

activi ști’* voluntari Ț care la 
care va

:(13—17 
Giurgiu

pe Corvinul Deva cu 3- 
siluația a fost inversă : 
revenit jucătoarelor de la

nală 
fete, 
loc a 
nul Deva care au cîștigat cu 3
lîlnirea cu Corvinul Hunedoara 
Sbuchea ),

® IAȘI, La faza regională e 
parte doar 4 echipe. Cele mai l>i. 
gătite s-au dovedit C.S.M.S. Iași 
meniul Bîrlad, între care s-a 
de altfel — lupta pentru prim 
Ieșenii au cîștigat cu 3—0 (5, 
(Gh. Vasiliu).

• GIURGIU. Opt echipe din 
nele regiunii București s-au într 
faza regională. In finală s-au

UG

La capătul primei părți a campionatului

C.F.R. GRmiA ROȘIE — IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
După ultimele jocuri restanță 

(C.F.R. Grivița Roșie—C.S.M.S. Iași 
6—3 și Știința Petroșani—C.F.R. Gri
vița Roșie 0—16) t clasamentul defi
nitiv al turului campionatului republi
can de rugbi arată astfel:

1. C.F.R, Gr. Roșie
2. C.C.A,
3. Știința Cluj 

Dinamo

11 11 0 0 189: 34 33
11 9 1 1 127: 21 30
XI 7 2 2 78: 38 27
U 11 3 125: «2 26

5. Știința Buc.
C. Progresul
7. C.S.M.S Iași
8. Metalul
9. Constructorul

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

Echipei Metalul 
punct, deoarece nu 
jocul cu Știința 
4 Via), _

11 6 1 4 85: 90 24
11 4 2 5 65: 56 21
11 3 3 5 42: 58 20
11 4 0 7 35: 46 18
11 31 7 45:114 18
11 2 3 6 36: 99 18
11 2 1 8 45: 91 16
11 0 1 10 29:192 12
i s-a scăzut un 
s-a prezentat la 
București (etapa

doresc să contribuie la progresul real 
al baschetului nostru feminin să mun
cească cu fermitate, iar cei comozii 
sau aglomerați de alte sarcini să t ghe ’ 
lase loc altora, deciși să facă, treabă. 
F. R. Baschet trebuie să-și pună drept y* .iniYra 
sarcină de căpetenie dezvoltarea ba- ’
zei de mase a baschetului fe
minin, să descopere tinere talente care, 
cu o temeinică pregătire fizică și 
tehnică, să alcătuiască selecționate 
puternice.

Desigur, calea este lungă și.grea, dar 
este singura pe care putem ajunge la 
u-n nivel ridicat, corespunzătoi condi
țiilor create de partid și guvern miș
cării noastre sportive. Cit despre an
trenori și aici este vorba în special 
de E. Sepp (Voința Tg. Mureș), E. 
Blaga (G. S. Oradea), A. Mike (Ști
ința Gluj), Gh. Niculescu (Progresul 
Buc.), M. Bercușî (Voința Buc’), L- 
Vasiiescu (Știința Buc.j, L. Nagy 
(Gonstructorul Buc.), nu există decît^pe masculine participante 

au fo6t împărțite în două 
serii, cîștigale de Voința 
Bacău (seria I) și Loco
motiva Adjud (seria a 

Finala a revenit 
Voinței Bacău, care a în
trecut Locomotiva Adjud 
cu 3—0 (13, 4. 12). In-

'Reghin ; 
plița ; 
lan
-La Miercurea Ciuc 
-disputat partidele 
’nine. In mod 
-s-a remarcat echipa 
'ța Miercurea Ciuc, 
cîștigat toate 
Clasament : 1.
Miercurea Ciuc ; 2. Știin
ța I.M.F. Tg. Mureș ; 3. 
Sanitarul Sf. Gheorghe ; 
4. Constructorul Gălăuțaș. 
/I. Puuș/

• BACĂU. Cele 7 echi-

Bă- 
Ciuc). 

s-au 
ferni- 

special 
Voin- 

care a 
partidele 

V oința

o soluție : să renunțe la comoditate, 
Ia principiile învechite și neștiințifice 
ale antrenamentelor „ușoare", să cre
eze loturi cu elemente tinere șl tak.i ____
tate, să muncească din toate puterileîjl.a).

iț

iși vorcu conștiința că numai astfel
face datoria.

Nu am scris nimic despre _ , .
nentele lotului. Nici nu prea avem ce. '’trecerea echipelor femini- 
Din păcate cele mai multe nu pot ■'■ne (doar trei la număr !) 
realiza mai mult. Dar totuși o serie 
dintre jucătoarele în care ne puneam-.namo 
mari speranțe, cum ar fi Octavia Si
mon, Hanelore Kraus, Ana Haralam-
bie, Hortensia Magdin și Maria Voi- feminine (6) și masculi- 
CU s-all comportat slab. Lipsite de Ine (10) Campioane ale 
combativitate, ele au dezarmat prea îraioanelor regiunii Su- 
ușor în situații dificile influențînd ast- 4ceava au fost împărțite în 
fel în mod negativ evoluția reprezen- Îeîte două serii. La 
tativei noastre. 4 cîștigătoare au fost

Soluția ? O poate da schimbul de i Știința Cîmpulung. 
mîine. Și acest lucru ar trebui să-1 ftoa,rele de la Voința 
retină o serie de tinere baschetbaliste! ~ » i
ca: Virginia Jujescu, Cornelia Gheor-Țau ‘W1 cu 3-’-

compo-

a Tevemit formației Di- 
> Bacău. (A. Aromî- 

nesei).
• SUCEAVA. Echipele

Sf. Ghent-

Fotografia noastră reprezintă o fază din meciul J 
Vatra Dornei —: Progresul Botoșani, dispu 
Suceava in etapa regională a campionatih 
calificare. Ciornei (Minerul) in atac, iar la bl 

sărit Sein și Ostafi (Progresul)
Foto : Ștefan

formațiile Cetatea Giurgiu și 
Urziceni. Cetatea a cîștigat
cucerind pentru a șasea oară li 
campioană a regiunii, (T. Barl

fete, 
Voința 
In finală,

— mai hotărî te — 
cucerind titlul re- 

ghe, Sanda Dumitrescu (București),La băieți și-au disputat întîiela- 
Magda Wagner (Arad), Borbala Ma-4-tea echipele Voința Suceava și Progre. 
darasz (Gheorghieni), Eva Simon (Or.Ț9ul Botoșani. Voința s-a dovedit și 
Stalin), Gabriela Antal și Elisabeta jfinală mai bine pregătită, cîștigînd 
Fogarassy (Tg. Mureș) ș.a., care î3_0 (3< 2 R) . ((, Alexa) ' 
muncind cu multă perseverență și f 
conștiinciozitate ar pufea completa • DEVA. La băieți, primul loc 
intr-lin viitor apropiat rîndurjle lotu
lui nostru reprezentativ.

Suceava și
juca-

în 
cu

a 
fost cucerit de voleibaliștii de la Cor
vinul Hunedoara, care au învins în £i-

După examenul susținut

Pel

Pr
cu

• BAIA MARE. Echipr ' 
Stăruința Baia Mare s-a arătat c 
bine pregătită și a ocupat prim 
urmată de Sănătatea N 
I.4i băieți, pe primul loc s-a 
C.S.M. Baia Mare. Locurile ura 
au fost ocupate de Recolta Cărei 
ța Satu Mare și Energia Negrea 
Săsăranu și Maria Pelcas).

de olimpic
mai puțin obiective, la prima si 
în bazin de 50 m. Sarcina pe 
avea de dus la îndeplinire — 
rea normei olimpice (1:14,0 ; 
m. spate) ni se părea o probleir 
de rezolvat pentru ea; mai s 
M. Both înotase distanța (cu ' 
urmă în bazin de 33 m.) într-u 
(1:13,3) care valora, de fapt, 
țintod cont de cele 7 zecimi 
eundă care se pot cîștiga la o , 
cere" în plus. Dar ială că a 
timp și Maria Both nu mai ei 
pabilă nici măcar să-și repete 
manta. Ea a obținut un timp 
1:16,8 (?), după ce arătase < 
gerată febră de start. Iată curr 
îndelungată de la concursuri i-i 
neînaredere to posibilitățile ei, 
dieînd-o, acum, să realizeze 
manța dorită. Conducerea lotulu 
pic, antrenorul ei au datoria s 
lizeze situația în care se găseș 
ria Both, să găsească împreun 
todele cele mal eficiente pentru 
să-și poată recîștiga încrederea 
{ele ei. Repetăm, performanța de 
reușită în bazin de 33 m. 
să anunțe acum, pentru 2 iul 
puțin același timp în bazin de 
Așa cum de altfel a demonst 
este posibil Mihai Mitrofan: 
2:40,5 în bazin de 33 m„ în 
Ia 2:40,6, în bazin de 50 m., la 
lie.

G. NICOLAEI

a alunecat cu ușurință, într-un ritm 
uniform, mulțumită unei tehnici îmbu
nătățite. Timpii, luați după fiecare 
lungime, lăsau să se întrevadă suc
cesul I Intr-adevăr, Ia sfîrșitul cursei 
cronometrele indicau 2:40,6; timp su
perior, deci, cu 4 zecimi de secundă 
normei olimpice, record personal pen
tru Mihai Mitrofan. Gea mai bună 
performanță anterioră: 2:42,0 a fost 
obținută la 24 august 1958, în cursa 
în care A Oanță realizase, cu timpul 
de 2:39,5, recordul republican. După 
cum reiese și din tabelul alăturat, 
timpul de 2:40,6 realizat de Mitrofan 
constituie cea de a șasea performanță 
mondială a anului.

2 iulie.... Zi de verificare a înotă
torilor din lotul olimpic. Dintre cei 4 
sportivi romîni care se pregătesc pen
tru marea confruntare de la Roma, 
unul singur nu privește cu îngrijo
rare fila de calendar. El este Alex. 
Popescu. Finalisttil nostru la Mel
bourne și-a „acontat" biletul pentru 
Roma de la 16 mai a.c., cînd a reiișit 
să parcurgă 200 
timp superior cu 
normei olimpice, 
uită că norma 
să constituie un 
că se pregătește 
continuare.

Dar ceilalți trei: Mitrofan, Oanță și 
Maria Both ? Primii doi, Mitrofan și 
Oanță — brasiști de reputație mon

ac încercat în cîteva rînduri 
2:41,0, fixat ca 

dar... fără suc
ces. Ultima dată — la Praga — 
Mitrofan, aflat în compania unor ad
versari valoroși (Kunsâgi, Fabian, 
Svozil) a făcut o cursă remarcabilă, 
a urcat pe podiumul învingătorilor, 
dar timpul (2:43,6) cu care acoperise 
distanța nu-1 satisfăcea. Apa rece (17 
grade) prezenta un coeficient de di
ficultate, apreciat la aproximativ 3 
secunde, fapt care îi dădea dreptul să 
spere. Și astfel, două săptămîni mai; a avut o evoluție satisfăcătoare. A 
tîrziu — la 2 iulie — Mitrofan a obținut, deocamdată, doar timpul de 
încercat din nou. A fost înscris to- 2J42,5 dar el este capabil, cît de cu- 

rind, de rezultate superioare normei 
tr-una din seriile probei de 200 m bras} olimpice. Sîmbătă — 2 iulie — Maria 
A -ișsiț" feâs difl șt<i și* pe eaj£ux\ âațli §e afla, difl fflțfee fflâi mult șaq

in. fluture în 2:24,3, 
7 zecimi de secundă 
Totuși, nici el nu 

olimpică nu trebuie 
scop în sine, astfel 
cu seriozitate și în

dială
să scape de acel 
normă olimpică,

Ultima dată 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Henninger (R.D.G.) 
Lauritis (U.R.S.S.) 
Troger (R.F.G.) 
Enke (R.D.G.) 
Nakagawa (Japonia) 
MITROFAN (R.P.R.) 
Antonian (U.R.S.S.) 
Kolesnikov (U.R.S.S.) 
Mensonides (Olanda)

— Tittes (R.D.G.)
11 Osaki (Japonia)

★
Adrian Oanță, prezent în altă serie,



IN S ACTIVITATEA IN ȚARA
în va-Incet-încet, fotbalul intră 

canță...
La ora actuală, jucătorii 

gorie A și B, precum și marea majo
ritate a celor din regiuni și-au înche
iat activitatea oficială și trec trep
tat la odihnă activă. Singurii fotba
liști care n-au terminat încă cu emo
țiile unui sezon prelungit sînt cei ai 
echipelor campioane de regiuni, la 
care se adaugă și campioana orașu
lui București. Spre aceste echipe se 
îndreaptă în prezent atenția pasiona
lilor fotbalului. Și pe bună dreptate, 
pentru că duminică începe un turneu 
pe patru grupe (baraj), care va de
semna echipele ce vor promova în ca
tegoria B.

de cate-

★
> interesul pentru acest baraj este pe

deplin justificat. Șl nu 
prisma importanței lui, 
perspectivele unor spectacole 'fotba
listice atractive. Despre aceasta s au 
convins, credem, mulți spectatori ur
mărind dacă nu campionatele regio
nale, cel pujin finalele lor. Ei iju pu
tut constata cu satisfacție că aici, in 
regiuni, se practică de multe ori un 
fotbal de calitate, că jucătorii dove
desc multă pasiune pentru acest sport- 
Nu exagerăm cu nimic afirmînd că 
sînt echipe care din acest punct de 
vedere ating și uneori chiar depă
șesc nivelul mediu al fotbalului prac
ticat în categoria B. De pildă,' ama
torii de fotbal din Timișoara au avut 
ocazia duminică să aprecieze

numai 
ci și i-

priri 
prin

jocul

Ultimul joc din categoria B
Astăzi are loc la 

partidă restanță din 
natului categoriei B. 
meciul dintre Flacăra Moreni și Di
namo Obor, din cadrul seriei a II-a. 
Intîlnirea prezintă importanță doar 
pentru Flacăra, deoarece în eventuali
tatea unei victorii ea poate sări de pe 
locul 7, ocupat în prezent, pînă pe lo
cul 4- In schimb, un meci nul o poate 
aduce pe locul 5. Poziția echipei di- 
namoviste în clasament nu se schim
bă, indiferent de rezultatul partidei 
de astăzi; Dinamo rămîne pe locul 
2 oricum.

Moreni, ultima 
cadrul campio- 
Este vorba de

Iată cum se prezintă clasamentul 
definitiv al seriei I după restanța dis
putată săptămîna trecută :

SERIA

1. C.S.M.S Iași 26 19 4 3 79:24 42
2. Dinamo Galați 26 17 2 7 59:35 36
3. Prahova Ploești 26 8 11 7 50:39 27
4. Dinamo Suceava 26 10 7 9 40:41 27
5. Știința Buc. 26 10 5 11 51:38 25
6. S.N.M. Constanța 26 9 7 10 36:40 25
7. Foresta Fălticeni 26 9 7 10 32:47 25
8. Unirea Iași 26 9 6 11 34:34 24
9. Gloria Bistrița 26 9 6 11 33:36 24

10. C.F.R. Pașcani 26 9 6 11 30:34 24
11. Unirea Focșani 26 7 10 9 32:47 24
12. Rulmentul Bîrlad 26 10 4 12 31:49 24
13. Victoria Buzău 26 7 7 12 32:41 21
14. C.S.M. Rădăuți 26 6 4 16 26:60 16

NOUTĂȚI IN LEGĂTURĂ CU BARAJUL
PENTRU CATEGORIA

După ciim am anunțat, barajul pen
tru categoria B începe duminică în 
patru orașe: București, Arad, Ploești 
ți Bacău, Această competiție foarte 
importantă, care va desemna viitoarele 

’competitoare în categoria B, suscită 
un viu interes printre iubitorii de 
fotbal. Federația a luat măsurile ne
cesare pentru a-i asigura o bună 
organizare și desfășurare. Sarcina or- 
' mizării jocurilor din cele patru grupe 
«evine comisiilor locale de 
sprijinul consiliilor U.G.F.S. -

• Jocurile vor fi urmărite 
vatori speciali ai federației,
preună cu membrii comisiilor locale

eventualele litigii, 
delegați de fede-

fotbal, cu 
respective.
de obser- 
care îm-

După trei etape
După trei etape clasamentul cam

pionatului republican de polo se pre
zintă astfel:

de fotbal vor judeca
9 Arbitrii vor fi 

rație, pentru fiecare grupă în parte.
9 Partidele se vor disputa sistem 

turneu, dar numai tur. Programul lor 
(ordinea) va fi stabilită prin tragere 
la sorți, în dimineața zilei de dispu
tare.

• La baraj au drept de joc numai 
fotbaliști legitimați pentru echipele 
resnective și cu viza pe anul 1960.

• După terminarea jocurilor se vor 
alcătui clasamente pe fiecare grupă. In 
cazul cînd două sau mai multe echipe 
vor fi la egalitate de puncte, pentru 
stabilirea locurilor ocupate de ele 
în clasamente vor fi luate în consi
derare, pe rînd, golaverajul, numărul 
de victorii și rezultatele directe dintre 
echipele interesate. Adică, la gol
averaj egal va decide numărul de vic
torii, iar în caz de egalitate și la 
numărul de victorii, se va ține seamă 
de rezultatele directe. Dacă și în 
acest caz se va menține egalitate, 
atunci se vor disputa jocuri suplimen
tare între echipele aflate la egalitate.

1. <i.S. Tg. Mureș
2. C.S. Oradea
3. C.O.A.
4. Știinfa Cluj
5. Progresul Buc.
6. Știinfa Buc.
7. Dinamo Buc.
8. Voința Buc.

1

Duminică: o etapă completă
Duminică campionatul republican 

programează o etapă completă. Intră 
în joc și echipa Dinamo București, 
care stisținînd recent un turneu la 
Magdeburg, în R. D. Germană, a avut 
aprobarea Biroului federal pentru amî- 
narea jocurilor din primele trei etape, 
lată programul: Progresul București 
— C.C.A., Voinja București — Di
namo București, C.S. Tg. Mureș — 
Știinfa Cluj și C.S. Oradea — Știința 
București.

Utemiștiî de Ia u- 
zinele „Gh. Gheor- 
gbiu-Dej" se evi- 
eadrul brigăzilor dedențiază mereu în 

muncă patriotică. Ei au prestat sute de 
ore de muncă patriotică la ga- 
zonarea 
nelor, 
zona 
șului, la lucrările de reconstruire a 
noului centru al orașului etc. Foarte 
bine au muncit tinerii de la secțiile 
atelier-electric 
Zoltan Hollo), 
fotbalistul Ion
( conducător 
Gheorghe Heffler),

V. Săsnranu și V. Barbu, corespondenți

muncă patriotică 
noului stadion al 

la plantarea pomilor 
de protecție din jurul

uzi- 
în 

ora-

(secretar fotbalistul 
alelier-mecanic (secretar 

Mureșan) și topitorie 
de brigadă fotbalistul

bucură 
reg.
Voinja 
nu 

atunci

Dinamo Să- 
Ploești, Sticla 
Tg. Mureș etc. 

s-au arătat 
cînd a fost

Bucu-

altele, 
găsesc

tehnic, organizat și plin de elan 
Minerului Oravija, campioana regiu
nii Timișoara, intr-un meci în care a 
întllnit pe Știința. De aceleași bune 
aprecieri se 
sar. Rapid 
Arieșul Turda, 
Bucureștenii 
deloc zgireiji
să răsplătească cu aplauze evolujia 
plăcută a echipelor fruntașe din regiu
nea București, Unirea Mînăstirea și 
C.F.R. Roșiori, sau din orașul 
rești, Academia Militară.

Aceste exemple, ca și multe 
dovedesc că în regiuni se
reale talente și de aceea activitatea 
echipelor de aici trebuie să se bucure 
de atenție și grijă din partea federa
ției- «

★
Pe plan internațional, atenția ama

torilor de fotbal de Ia noi este îndrep
tată spre Cupa Europei inter-țări și 
spre Cupa Europei Centrale, care anul 
acesta — cum se știe — se dispută 
după o nouă formulă. De asemenea, 
cu multă curiozitate au fost urmărite 
și întrecerile altor competiții interna
ționale, cum ar fi aceea dintre echiptle 
franceze și italiene sau dintre forma
țiile italiene și elvețiene. Curînd va 
începe o nouă competiție, de data a- 
ceasta oarecum originală: Cupa-., 
cupelor sau „Cupa cîștigătorilor 
de cupe naționale", organizată 
după modelul „Cupei Campionilor Eu
ropeni". La această competiție 
participă — în prima sa ediție — 
10 echipe care dețin trofeul din țara 
respectivă. Programul a fost alcătuit. 
In meciuri preliminare (care vor avea 
loc pînă la 15 august) se vor întîlni 
câștigătoarele de cupă din R. Ceho
slovacă și R.D.G., din R. P. Ungară 
(Ferencvafos) și Scoția (Glasgow 
Rangers).

Finala

O importantă competiție pe echipe

Federația Romînă de Box va organiza, începînd de 
competiție pugilistică la care vor participa echipe

de regiuni

la 23 iulie, o importantă 
. .. . , reprezentative din toate

regiunile țării. Această competiție angrenează un mare număr dc boxeri de 
categoria I și a II-a. Prima reuniune, preliminară, va avea 10c Ia Suceava, 
unde se vor întîlni echipele regiunilor Suceava și Bacău. Meciul va avea loc 
la 24 iulie. Echipa care va ieși învingătoare se va întîlni la 31 'iulie cu repre
zentativa orașului București. Tot la această dată vor avea loc, celelalte întîl- 
niri eliminatorii: Iași—Galați; Pitești—Constanța; regiunea' București — 
Craiova (meciul se va desfășura la Giurgiu); R.A.M. — Ploești; Hunedoara — 
Stalin ; Baia Mare — Cluj; Timișoara — Oradea. Primele orașe (cu excepția 
meciului dintre echipele regiunilor București și Craiova) sînt gazdă Finala 
competiției se va desfășura la 21 august.

• BRAILA (prin telefon). Sîmbătă 
seara a avut loc în arena C.S.M. din 
I'calitate înfîlnirea de box între echipele 
C.S.M. Brăila și Flacăra Ploești. Mai 
combativi și cu o mai mare rutină, 
boxerii brăileni și-au adjudecat victo
ria cu scorul de 14—4, scor la care 
au contribuit într-o oarecare măsură 
și arbitrii galei, care au favorizat pe 
boxerii brăile.ni. Cei 2500 spectatori 
au aplaudat meciurile 1. Voican (CSM) 
— E. Ionescu (Flacăra) și G. Bc- 
hor (CSM) — M. Albit (Flacăra), 
care s-au ridicat la un bun nivel. 
REZULTATE TEHNICE: V. Antonio 
(CSM) meci nul cu A. Georgescu 
(Flacăra), 1. Voican (CSM) meci nul 
cu E. Ionescu (Flacăra), D. Roman 
(CSAI) b.p. C Cidică (Flacăra), V. 
Antohi (CSM) b.p. V. Cotariu (Fia 
căra), G. Bohor (CSM) meci nu! cu 
M. Albu (Flacăra), P. Baltă (CSM) 
b.p. D. Dumitrescu (Flacăra), 
Ionel (CSM) ----- 
(Flacăra), M. 
Ghiță Alex. II 
(CSM) meci 
(Flacăra).

• Marți seara a avut loc pe tere
nul de tenis Progresul (str. Dr. Stai- 
covici) o reuniune amicală organizată 
de asociația sportivă S.P.C. la care 
au asistat peste 1000 spectatori. O 
excelentă impresie a lăsat tînârul C. 
Crudu (S.P.C.), în vîrstă de 17 ani, 
care se anunță un real talent RE
ZULTATE TEHNICE: Gh. Lupii 
(S.P.C.) b.ab. Găbrcanu (Rapid), I. 
Soare (S.P.C.) meci nul cu A. Stă- 
nescu (Rapid), M. Băloiu (Th. Mo
dernă) b.p,. C. Rusii (S.P.C.), A. Po
pescu (S.P.C.) meci nul cu L Rădu-

lescu (Bumbacul), D. Popescu (S.P.C.) 
b. ab. Vaida Gh. (I.T.B.), C. Surugiu 
(S.P.C.) b.p. N. Ghiță (Titanii), Co
jocarii (S.P.C.) b. ab. C.‘ Zisu

Crudu (S.P.C.) b. ab.
Gh. Constantin

meci nul cu P. Constantin

(I.T.B.), 
Pa lângă 
(S.P.C.) 
(I.T.B.). 
R. C.

• CLLIJ. Prima reuniune pugilistică 
în aer liber desfășurată în acest se
zon a fost urmărită cu interes de 1500 
spectatori prezenți pe stadionul din 
parcul orașului. S-au întîlnit cu a- 
ccst prilej boxeri din eqhipelc regiu
nilor Cluj și Timișoara., Net superiori, 
clujenii aii cîștigat cu scorul de 17—3. 
Cei mai buni pugiliști de la localnici 
au fost E. Chioreanu, A. Verdeț, V. 
Mîrza și G. Simonka, iar de Ia oas
peți Fr. Pazmani, Gh. Dumitracbe și 
N. Picior. V. CACOVEANU-coresp.

C. 
(Metal, '),

Gh. 
b.ab. 1 D. Corsarii 
Novac (CSM) b.p. 
(Flacăra), I. Corfiatis 

nul cu I. Alexandru 
N. COSTIN-ccresp.

MiHAI GHINESCU
Federația Rornină de Box anun

ță încetarea din viață a arbitru- 
iui-judecător internațional de box 
Mihai Ghinescu.

Mihai Ghinescu, unul din ve
chii arbitri de box din țara noa
stră, a muncit neobosit pentru 
dezvoltarea boxului romîttesc. 
Moartea sa timpurie a îndurerat 
profund activiștii mișcării pugi- 
listice, care pierd pe unul dintre 
cei mai buni arbitri de box. In- 
mormîntarea va avea loc vineri 8 
iulie.
FEDERAȚIA ROMINA DE BOX

„Cupei Europei" în concursul de duminică
• Ieri a avut loc 

suplimentare pentru 
Expres Olimpic care au jucat și la 
concursul Pronoexpres din 6 iulie a c. 
S-au atribuit G7 premii: 1 motocicletă 
(în 
Baia 
Cluj

•

PRONOSPORT de duminică 
sînt următoarele:

15 variante cu 12 rezultate 
3 cîte 7.445 lei; 379,70 variante cu 
11 rezultate exacte a cîte 352 lei și 
4.178,40 variante cu 10 rezultate e- 
xacte a cîte 48 iei. Fond de premii: 
446.718 lei.

• Tragerea din urnă pentru pre
miile suplimentare, atribuite acestui

tragerea premiilor 
posesorii biletelor

reg. Stalin), 3 scutere
Mare, București). 3
(2), Craiova ș.a.m.d.
Premiile concursului

(Galați, 
motorete

special
3 iulie

exacte

concurs va avea loc VINERI 8 IULIE 
la C. Lung (regiunea Pitești)

„CUPA EUROPEI". IN CENTRU! 
ATENȚIEI

Intîlnirea
nosport de

Ofonosport
nr. 1 a programului Pro- 
duminică este finala „Cu-

i&hwr.

pei Europei". Finalistele au fost de
semnate după partidele din semifi
nale desfășurate ieri, în noefurnă, la 
Paris și Marsilia.

Vin apoi importantele meciuri inter- 
reprezentative R. P. Bulgaria (A) —

R. D- Germană (A) și R, D. Germană 
(Bl—R. P. Bulgaria (B).

Foarte disputate se anunță parti- 
dele-retur din „Cupa Europei 
trale". Echipele maghiare 
lat cel mai mare număr 
în etapa precedentă și ele 
eforturi să se mențină pe 
spre a aduce federației lor 
ropei Centrale". Este de așteptat insă 
ca și echipele din celelalte patru țări 
să lupte spre a încerca obținerea unui 
număr maxim de puncte în întîlni- 
ri le-retur. Fotbaliștii iugoslavi din 
lotul reprezentativ — care au apărut 
duminica trecută în formațiile lor dc 
club — nu vor mai face parte de a- 
ceastă dată din echipe, ca și membrii 
lotului reprezentativ cehoslovac, care 

duminica trecută, 
amănunte asupra 
de duminica

Cen- 
acuniu- 
puncte 

depune

au
de

vor
primul loc 
„Cupa Eu-

UI ! jucat bine în

tre-

me-
Ju- 
O

consiliu. 
U.C.F.S.. 
timp au 
în ra- 

baze

n r * i«i Prin Rrija
U n L ș | lui raional 

——-=■-■■- -n ultimul
fost amenajate sau construite 
ionul nostru un număr de 104
sportive. Una dintre cele mai frumoase 
este aceea a asociației sportive Pro
gresul Balș. Ea cuprinde un teren 
pentru fotbal înconjurat cu pistă de 
atletism, terenuri de volei și baschet, 
o arenă de popice și un bazin de înot. 
La amenajarea acestei baze sportive au 
contribuit toți sportivii din Ralș Ei an 
prestat pînă în prezent peste 35.000 ore 
muncă voluntară

Ion Ioana, corespondent

Excursii cicloturistice
Duminică, cicloturiștii din Bucu

rești vor face o nouă excursie. Ei vor 
parcurge un traseu pînă la Snagov, 
unde se vor întîlni cu cei din Ploești. 
Pentru începători se va organiza o 
excursie pînă la Săftica.

Adunarea cicloturiștilor (avansați și 
începători) va avea loc duminică la 
ora 7 dim- în fata stadionului Di
namo,

pLOESîi] Consiliul raional 
U.C.F.S. Ploești a 
înregistrat frumoa

se succese în munca de constituire a 
noi asociații sportive și de întărire a 
celor existente. Astfel, în ultima lună 
au luat ființă 12 noi asociații Ia sate 
și pe șantiere, cuprinzînd peste 700 
membri. In aceeași perioadă, numă
rul membrilor U.C.F.S. ai asociațiilor 
sportive existente a crescut cn peste 
800. Asociațiile Rapid Rog. Ploești, 
Petrolistul Boldești și Recolta Tăriceni 
sînt fruntașe în încasarea cotizațiilor.

«4. Vlășceunu, corespondent

Pe malul Dunării a 
fost amenajat un 
bazin de înot. El 

40 m și o lă(ime de 
apei fiind cuprinsă

! , - - . |l sladionul din
j IAȘI || dealul Copmilui.

----- care rg(e aproape 
terminat, s-an îhtîlnit atleții celor două 
școli sportive din Roman și Iași- Atleții 
ieșeni an ieșit învingători, în schimb 
atletele din Roman s-au arătat mai 
bine pregătite. De la fete s-a remarcat 
Elena Fleischer (Roman) care la 200 
m a realizat 26.7 sec. iar la 400 m 
60,3 sec. La băieți s-a evidențiat Vi
sile Florea (Roman) : 2.02:3 pe 800 
m și 4.04:8 la 1500 m. De la ieșeni 
s-au remarcat sprinterii Victor Domn 
lescu și Eugen Antonenco care au rea
lizat 11,6 sec. pe 100 m.

C. Adumitresei, corespondent

nu au jucat nici 
■t lată o serie de

unora din partidele 
cută:

Spartak Trnava a
ciul cu Roma pe teren propriu, 
cînd tot pe teren propriu. Banik 
strava n-a știut să-și concretizeze evi
denta superioritate în meciul cu OFK 
Beograd. Dukla Praga a fost învinsă 
de Wiener Sport Klub la Viena prin- 
tr-un gol marcat în ultimul minut de 
joc. De notaf că Dukla nu a împru
mutat jucători din alte cluburi, ci a 
înlocuit pe titularii plecați în lot cu 
jucători tineri. Are mari șanse pentru 
victorie în meciul-retur de la Praga
in sfîrșit. Ruda Hvczda Bratislava 
a pierdut în ultimele 10 minute cind 
Tatabanya a atacat susținut. Apăra
rea a greșit adeseori. Toți jucătorii 
afirmă că vor învinge duminică, pe 
teren propriu.

are o lungime de 
15 m., adîncimea 
între 0,80—2 m. De jur împrejur sînt 
pasarele pe care se poate face plajă. 
De asemenea a fost amenajată, prin 
muncă patriotică, o frumoasă plajă în 
suprafață de 2500 m.p. Interesant de 
remarcat că bazinul este amplasat la 
mal cu ajutorul unor ancore și este 
susținut cu flotoare metalice. Prin grija 
consiliului orășenesc U.C.F.S. aci va 
funcționa un centru de înot pentru 
copii și se vor organiza concursuri de 
natație.
V. Stoiu, de la ziarul „înainte” Brăila

De eurind s-a în
cheiat un concura 
de tir cu arcul la 

care au luai parte 8 formații După 
terminarea celor 7 etape, clasamentul 
se prezintă astfel : 1. Mureșul, 2. Lem
narul, 3. P.T.T.R.. 4. Ciocanul, 5. 
Cablul, 6. Oțelul Roșu. 7. Oțelul, 8. 
Progresul Sfaturi, Cele mai bune re
zultate individuale an fost realizate de 
Adalbert Szathmarj (Lemnarul) cu 311 
puncte, și Margit Lazar (Mureșul) eu 
297 puncte.

Joan Puuj, corespondent

Tg. $

★
programul concursu- 

de duminică, 10 
este: U.R.S.S -R-P.F. It.go-
(finala „Cupei Europei").

Meciul I din 
lui Pronosport 
iulie, 
slavia

PRONOEXPRES

tragerea concursuluiLa
preș de ieri, au fost extrase 
următoarele numere :

7 6 25
de rezervă :

Pronoex- 
din urnă

17
Numere

38
19

23
8

Rubrică
iPronosport

redactată de I. S. Loto-



Actualități din sportul cu pedale
• A XIII-a ediție a „Cursei Scînteii' 
republicane de semifond, o utilă 
cicloturist

i“ — prilej de afirmare pentru tinerii rutieri • Campionatele 
verificare a „olimpicilor* ® Au fost înmînate primele carnete de

ALEXANDRA NICOLAU A TRECUT ÎN FRUNTEA
CLASAMENTULUI TURNEULUI ZONAL DE ȘAH

• La cea de 
„C ursei Scî n t ei i “ 
tari de rutieri 
Ludovic Zanoni, 
Aurel Șelaru. Gh. Radulescu, Ion Va
sile, Gh. Calcișcă, Ion Coama, Ion Bra- 
haru, Șt. Po rece a nu etc. — și o serie 
de alergători tineri, dornici să se a- 
firme în această tradițională competi
ție de lung kilometraj.

Dc-a lungul anilor cursa organizată 
de ziarul „Scînteia” a fost un adevărat 
examen de majorat al cicliștilor fon
ti iști, u«n minunat prilej de afirmare 
a tinerelor talente. Printre participant™ 
la ediția din acest an a „Cursei Scîn
teii” se află o serie de tineri care vor 
lupta eu ardoare pentru ocuparea locu
rilor fruntașe. La aceasta le dă drep
tul pregătirea bună pe care au arătat-o 
în întrecerile rezervate juniorilor. Este 
vorba de W. Egyed („Olimpia” Or. 
Stalin) — cîștigătorul competiției de 
fond „Cupa Carp ați” și campion de 
juniori al țării la ciclocros — C. Bur
tea (Voința Cîmpiua) — campion de 
rnare fond (juniori) al R.P.R. — Șt. 
Petrescu (Șc. sp Brăila) — campion 
al școlilor sportive U.C.F.S, — Ilie 
Vlaicu (Voința București), Gh. Stelian 
(Victoria București), Petre Neacșu 
(Constructorul București) ș.a.

• Sîmbătă și duminică vor avea loc 
finalele campion aiului republican de 
semifond, echipe și individual. Compe
tiția pe ecliipc, care se desfășoară de-a 
lungul a 100 km, este o importantă 
verificare a „olimpicilor” noștri. Ei 
vor încerca — cu acest prilej — să 
îndeplinească norma fixată pentru acest 

an : 2 h : 18,0. întrecerea, care angre
nează 28 echipe din toată țara (ju
niori și seniori), se desfășoară pe șo
seaua București—Pitești. Interesant de 
remarcat este faptul că la această com
petiție se vor întrece nu mai puțin de 
15 echipe din provincie. Competiția 
individuală are loc duminică dimineața 
pe circuitul din str. Maior Cora-vu. A- 
nul trecut, la campionatul de semifond, 
pe prir.iele locuri s-au clacat : 1. Ga
briel Moiceanu (Dinamo) 45 p — cam
pion R.P.R.; 2. Gh. Calcișcă (Dinamo) 
27 p: 3. L. Zanoni (Dinamo) 20 p. 
Marele număr de partîcipanți și va
loarea acestora vor contribui la creș-

a XIII-a ediție a 
vor participa — ală- 
consacrați cum sînt 

Gabriel Moiceanu,

terea nivelului tehnic al întrecerilor «le 
semifond.

3 Pistarzilor li se oferă astăzi din 
no>u posibilitatea să îmbunătățească re
cordurile țării. Reuniunea 
tentativelor începe la ora 
«lromul Dinamo.

• Duminică dimineață 
a avut loc — cu ocazia 
excursiei «âoloturistiee or
ganizate de consiliul oră
șenesc U.C.F-S. București 
la pădurea Mogoșoaiia — 
festivitatea înmînării pri- 
melor camele de ciclotu
rist. Cu toate eă timpul 
a fost nefavorabil, ța ex
cursie an participat 45 din 
eaă 120 eiclottrriști core 
au îndeplinit norma pen
tru obținerea carnetului 
(6 participări la excursiile 
onganieate anul acesta). 
Cu prilejul înclinării car
netelor, eiclotnriștii au 
luat corintul si au subli
nia* importanțe organi
zării aeeetor întreceri, oare 
asigură o minunată odihnă 
activă ponton oamenii 
uamcâi, contribuind în 
același timp la îmbogă
țirea cunoștințelor parti- 
cipanților în domeniul 
cultural-artistie. Aseme-

rezervată
17 pe velo-

excursii cicloturistice se organi- 
în 

înmîna- 
oarnete

nea
zează și Ia Hunedoara, Ploești și 
alte localități. In cutând vor f; 
te și în aceste orașe primele 
de cicloturist.

0 NOUĂ ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ DE LUPTE: 
R. P. ROWNĂ - SUEDIA

SINAIA (prin telefon). — Rundele Haahr s-a întrerupt a doua 
tr-o poziție ctî șanse egale, 

ale rundei: Schameitat
a Iîl-a și a IV-a ale turneului zonal 
feminin de șah au prilejuit partide 
interesante. Reprezentanta noastră 
Alexandra Nicolau a cîștigat o fru
moasă partidă la Karakas. Polihro
niade și Teodorescu au remizat cu 
Prasilova și respectiv Eretova. Keller- 
Hermann iucînd foarte precis finalul 
partidei cu Kattinger a obținut a doua 
victorie în concurs. Alte rezultate: 
Konarkowska — Schameitat 0—1, 
Haahr — Sillye 0—1, Vuorenpââ — 
Spakowska 1—0.

Partida centrală a rundei a IV-a 
dintre Keller-Hermann și Nicolau s-a 
terminat remiză la mutarea a 
Intr-o poziție egală Teodorescu a 
șit pierzînd o piesă ta Sillye, 
ce a costat-o partida. După 
complicații întîlnirea Polihroniade

oară în-' 
Alte re-

zultate . ___ _____ __
Karakas ‘/2—'/„, Spakowska — Kattin
ger 0—1, Eretova 

‘/2—*/z, Konarkovska ■
— Vitorenpaă 
Prăsi Iova I—0.

*

Ieri după-amiază s-a
5-a : Karakas-Keller

disputat runda
1—0, Nicolau-

14-a. 
gre- 
ceea 
mari

a
Spakowska 1—0, Haahr-Konarkowska 
1—0, Teodorescu—Polihroniade 0—1, 
Kattinger-Eretoya >/2—‘/2, Prasilova- 
Schameitat ‘/2—‘/2, Vuorenpăă-Siliye 
într.

In clasament conduce Alexandra Ni- 
coilau (R.P.R.) ou 4 p, urmată de 
Iren Sillye (R.P.U.) 3 (1) p., Eretova 
(R. Ceh ), Karakas (R.P.U.), Kelier- 
Hermann și Schameitat (R.D.G.) 3p.

turneul de șahLuptă strinsă in
de la Buenos Aires

mareie 
de la 
întrec,

Campionatele mondiale 
de parașutism se vor 

desfășura la Plovdiv
SuiTA (Agerpres). Intre 7 și 14 au

gust vor avea loc pe aerodromul 
Misacev de lîngă Plovdiv întrecerile 
campionatelor mondiale de parașu
tism sportiv.

La această ediție a campionatelor 
și-au anunțat participarea sportivi din 
U.R.S.S., R. Cehoslovacă, R P. Ungară, 
R.P. Polonă, R.P. Romînă, R.P. 
Bulgaria, Iugoslavia, S.U.A-, Franța, 
Anglia, R.F. Germană, Austria, Suedia, 
Indii, Belgia. Canada și Uniunea 
Sud-Africană.

La rfînșiRxl acestei saptămini publicul 
buooreștean va avea din nou ocazia să 
asiste la o interesantă întîlnire interna
ționala de lupte clasice. De data a- 
ceasta, formației noastre îi va fi opusă 
puternica reprezentativă a Suediei. 
Echipa scandinavă întreprinde Un tur
neu în eîteva țări din Europa și ou a- 
ceastă ocame se va întîlni și cu forma
ția țării noastre.

Prima întîlnire inter echipe dintre 
cele două reprezentative a avut loc 
in noiembrie 1957 la București și s-a 
terminat cu rezultatul de —51/,
pentru luptătorii rom în î. Această per
formanță a constituit o surpriză mai 
ales prin faptul ca reprezentativa sue
deză era cotată printre cele mai bune 
de pe continent. In octombrie 1958, 
cu prilejul turneului echipei noastre 
în țările scandinave, a avut loc meciul 
revanșa. Buna comportare a luptăto
rilor romîni, care au învins la un scor 
și mai categoric formația suedeză, 
acasă la ea,ca 5(/2—2*4, a dovedit că re
zultatul de la București nu a fost în- 
tînrplător.

Cea de a treia întîlnire dintre luptă, 
tarii romîni fi suedezi va fi cu atît

mai interesant de nrrnârit cu cît am
bele formații se pregătesc asiduu pentru 
J.O. și au susținut în prealabil eîteva 
întîlniri internaționale de verificare. 
Formația romînă nil va suferi schim
bări, ca fiind aceeași ca și în prima 
întîlnire cu reprezentativa R.P.U.

După ce vor susține două întîlniri 
în țara noastră, luptătorii suedezi își 
vor continua turneul deplasîndu-se in 
Iugoslavia.

Cu mult interes este urmărit 
turneu internațional de șah 
Buenos Aires- In concurs se 
precum se știe, 14 mari maeștri și 4 
maeștri internaționali. Ultimele runde 
au continuat să prilejtiiască surprize. 
Astfel, Gligorici, unul din favoriții 
turneului, a pierdut trei partide con
secutiv la Evans, Korcinoi și Gui
mard. Korcinoi, pe de altă parte, 
după trei victorii care îl apropiaseră 
de primul loc, a pierdut neașteptat la 
ultimul clasat, Wade. In formă bună 
se află „veteranul” turneului, Re
shevski. El a cîștigat în ultimele 
runde la Benko și'Foegelman și a re
mizat cu 
ținîndu-se 
dează cu 
l-a învins 
cu Wade ,. ____ . _ . .
venire a marcat reprezentantul R.D. 
Germane, Uhlmatt. Cîștigînd la Szabo 
și Fischer și retmizînd cu Ivkov și 
Eliskases tinărul mare maestru a 
intrat în plutonul fruntaș. Singurul 
neînvins în turneu a mai rămas Un
zicker.

lată clasamentul după zece runde: 
1- Reshevski 1 p„ 2. Evans 6*/2 p., 
3—7. Unzicker (1), Olafsson 
Szabo, Uhlman, Korcinoi 6 p., 
Pachman 5'/2 p., 9. Benkâ 5 
10—13. Ivkov (1), Rossetto 
Wexler, Guimard 4*/2 p., 14—16. 
manov (2), Eliskaseș, Gligorici 4 p., 
17. Fischer (1) 3'/2 p., 18- Foegel- 
man (2) 3 p., 19. Bazan (1) 2*/2 ț»./ 
20. Wade 2 p.

(1). 
8.

P-. 
(D. Tai-

Finalele campionat elor republicane, 
importantă verificare a atleților noștri

(Urmare din pag. I) 400 tng (serii) ; DIiSG FEMEI ; ÎNĂL
ȚIME BARBAȚI; ora 17,15: 100 m 
bărbați (serii) : ora 17,30: 100 m fe
mei (serii) : ora 17,55 : 800 m băr
bați (serii): ora 18,15 : 800 M FEMEI 
(finală) ; GREUTATE BARBATI ; 
ora 18,80 : 400 M GARDURI (finală): 
OIOCAN (pe stadionul Dinamo) ; ora 
18,40: 100 m bărbați (semifinale) ; 

l*‘ ora 18,50: 100 m femei (semifinale);
ora 19,00: 10.000 M (finală) j ora 

din 19,40: 4XW m bărbaiți (serii); ora 
fața aeroportului Băneasa; ora 17,00: 19,55: 4X100 m femei (serii).

* ® In probele de maraton și marș 
se vor întocmi clasamente individua
le și pe .echipe. Echipele vor fi al
cătuite din cîte patru concurcnți, din
tre care contează rezultatele primilor 
trei.

* Prima zi a campionatelor a fost 
fixata pentru inline, 8 iulie, cu i“ 
mătorul program; ora 7,30: proba de 
20 km marș pe șoseaua București — 
Plo-ști, cu plecarea și sosirea cl

Azi, ultima etapa
Astăzi vor avea loc jocurile ultimei 

etape a campionatului feminin de hand
bal în 11, ediția 1959—1960. Cu toate a- 
cestea, cîștigătoarea titlului de campioa
nă republicană este deja cunoscută. Prin 
victoria deștul de dificilă obținută 
marți la Timișoara în jocul cu echipa 
locală Constructorul, Știirța Bucu
rești are în momentul de față două 
puncte mai mult decît principala sa ad
versară — Rapid București — și chiar 
în eventualitatea că echipa rapidistă 
va cîștiga jocul de astăzi cu C. S. 
Tg- Mureș, campioanele vor păstra 
titlul republican pentru încă un an 
datorită golaverajului lor. (Un gol
averaj pe care Rapid l-ar putea ani.

Szabo și Fischer, men- 
pe primul loc. II secon- 
succes tinărul Eva.ns care 
pe Gligorici și a remizat 

și Benko. O puternică re-

La sfirșitul acestei săptămîni

REPREZENTATIVA MASCULINĂ DE BASCHET
A TĂRII NOASTRE VA 1NTÎLNI ECHIPA R. CEHOSLOVACE

Pe lacul Himki de lîngă Moscova 
au început campionatele unionale de 
caiac-canoe, important criteriu de se
lecție în vederea Jocurilor Olimpice 
de la Roma. Prima probă a concursu
lui caiac-dublu (10.000 m) a fost 
cîștigată de Serghei Klimov și Anatoli 
Demitkov (Leningrad) cu timpul de 
44’ 09” 4/10. Locul doi a fost ocupat 
de echipajul Valeri Sadîkov—lori 
Sni'gir (R. S. S. Ucraineană) în 
44’14” 4/10. In proba de simplu pe 
distanța de 10.000 m titlul de campion 
a fost cîștigat de Constantin Lazarov 
(Petrozavodsk) în 48’13” 2/10. Victor 
Tarev (laroslav) a ocupat locul doi 
cu 48’25" 2/10.

Echipa reprezentativă masculină (le 
baschet a țării noastre susține la sfîr- 
șitul acestei săptămîni ultimul ei joc 
internațional din acest sezon. Mai pre
cis, duminică seara ea va evolua la 
Kosice în compania puternicei formații 
a R. Cehoslovace, care se pregătește 
pentru întrecerile J.O. de la Roma.

întorși de la Sofia, com.ponenții lo
tului nostru au continuat în această 
perioadă pregătirile lor în vederea a- 
cestei partide dificile. Se știe că echipa 
R. Cehoslovace. în rîndul căreia evo
luează o serie de valoroși jucători

cum ar îi Tetiva, Koneeny, Lukasik, 
Baunnruk, Konvicka. Tomasek, Bobrov- 
ski, a întrecut în luna aprilie a acestui 
an, la Budapesta, puternica formație 
a R.P. Ungare (74—68).

Echipa noastră • părăsit Capitala 
în cursul zilei de ieri. Au făcut de
plasarea : Folbert. Fodor, Nedef, No- 
vacek. Niculescu, Popescu, Kiss, Giur
giu, Toth, Albu și Demien. După cum 
se vede lipsește Nosievicâ. care a fost 
scos din lot pentru rezultatele nesatis
făcătoare obținute la ultima sesiune 
de examene. 7

ULTIMELE ȘTIRI

Concursuri de selecție pentru alcătuirea echipei unite
a Germaniei la J.O. de ia Roma

Sportivii dinSportivii din R.D. Germană și R.F. 
Germană selecționați în lotul pentru 
alcătuirea echipei unite a Germaniei 
ta Jocurile Olimpice continuă să se 
antreneze și să participe la concursuri 
de selecție. In cadrul convorbirilor 
care au, avut loc recent la Berlin s-a 
stabilit de comun acord ca la turneul 
preliminar de baschet de la Bologna

în campionatul feminin de handbal
hila numai printr-o victorie la aproape 
40 de puncte diferență 1). Ele au rea
lizat acest frumos succes nu însă fără 
să fi avut destule emoții.

Știința a obținut victoria marți, în 
fața Constructorului, de-abia în ulti
mul minut de joc 1 După o repriză e- 
gală (au însiris pe rînd Elisabeta 
Bernațchi pentru gazde și Aurora Ni
culescu pentru Știința), bucureșten- 
cele au luat conducerea după pauză, 
prin punctul marcat 
2—1. In continuare, 
sionant.
pentru 
(2-2), 
tură de

mul minut de joc Aurora Niculescu a 
adus victoria echipei sale, înscriind 
imparabil.

In ultima etapă mai sînt progra
mate și jocurile : Progresul București— 
C.S.M. Sibiu, Tractorul Or. Stalin— 
C.S.M. Reșița și Record Mediaș—Ști
ința Timișoara, 
mentul înaintea

In
va 
ea 
de 

la Roma. De asemenea la turneul pre
liminar olimpic la polo pe apă din 
Suedia, va participa echipa R.D. 
Germane care a cîștigat meciurile de 
verificare cu echipa R.F. Germane. 
Pentru completarea echipei de atle
tism un ultim examen de verificare 
va constitui concursul internațional 
care va avea loc în curînd la Milano.

In legătură cu conducătorii delega
ției echipei Germaniei unite s-a stabilit 
ca doi să fie desemnați din RD. 
Germană iar alți doi din R.F. Ger
mană,

:ipe echipa R.D. Germ 
echipa R.D. Germane se

să participe echipa R.D. Germane, că — — Ti TA E - A 9* *»*•** •*> —
clasa între primele formații atunci 
va reprezenta Germania la J.O.

• LA SARATOV se dispută cam
pionatele de scrimă ale U.R.S.S., cri
teriu dc selecție în vederea J.O. de la 
Roma. Proba de floretă s-a încheiat 
cu victoria lui Iurii Rudov iar cea de 
sabie a revenit lui D. Tfcșler.
• SATUL OLIMPIC va fi inaugurat 

oficial la 25 iulie, dată de la care 
orice delegație sportivă va putea fi 
găzduită acolo. Primii sînt așteptați 
să sosească, în jurul datei de 9 au
gust, sportivii japonezi.

• CAMPIONATUL de decatlon al 
R. P. Bulgaria a revenit toi Sloian 
Slavkov cu 6714 p. De remarcat că 
SJavkov cîștigă acest titlu pentru a 
zecea oară consecutiv.

• CU DESFĂȘURAREA etapelor a 
10-a. și a 11-a, Turul Franței a trecut 
Pirineii. După etapa Morrt de Mar- 
san—Pan (228 km.) cîștigată de fran
cezul Roger Riviere, acesta a trecut 
pe locul doi în plasamentul general, 
la 32 sec. în urma liderului Gastoiie 
Nencini (Italia). Ieri s-a alergat eta
pa Pau—Luohon (161 km.) cuprin- 
zînd escaladarea piscului Tourmalet 
(2113 m.). A cîștigat Gimmi (Elve
ția—Luxemburg), dar Nencini a con
trolat întreaga cursă, reușind să-și 
mărească la 1 min. 38 sec. avansul 
față de Riviăre.

Un nou succes al scrimerilor maghiari

de Hilde Roth : 
jocul a fost pa- 
înscris din nou 
egalînd situația

Bernațchi a 
timișorence. 
Aurelia Szoke a ratat o lovi- 
la 14 metri și de-abia în ulti-

Iată cum arată clasa- 
ultimei

1. Știința Buc.2. Rapid Buc.
3. Știința Tim.
4. Progresul Buc.
5. C.S.M. Sibiu
6. C. S. Tg. Mureș
7. Record Mediaș
8. Constr. Tim.
9. C.S.M. Reșița

10. Tract. Or. Stalin

18
17
17
17
17
17
17
18
17
17

el:ape

13 2 3 116; 55 28
13 0 4 92: 62 26
12 1 4 69: 51 25
10 2 5 96: 56 22
10 1 6 98: 68 21
10 1 8 S^: 69 21
5 4 8 50: 82 14
2 3 13 23: 73 7
1 3 13 40: 98 5
1 1 15 5£:107 3

in Palatul Sporturilor din Buda
pesta s-au întîlnit marți seara intr-un 
meci internațional de floretă echipele 
selecționate olimpice ale R. P. Un
gare și Italiei. Au cîștigat floretiștii 
maghiari cu scorul de 23—13. In 
urma acestei victorii echipa maghiară 
a cucerit „Cupa Raigetti". Aceasta a 
fost cea de-a treia ediție a cupei.

Prima ediție a competiției disputată 
în 1956 Ia Bari a fost cîștigată de 
echipa maghiară, iar cea de-a doua 
care a avut loc la Florența revenise 
echipai italiene. In meciul de la Buda
pesta o formă bună au arătat Pap, 
L. Kaimuti și Fulop. Din echipa ita
liană s-au remarcat Aureggi, Curletto 
și E. Mangiarotti. (Agerpres).
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