
Constructorii înfăptuiesc cu entuziasm 
hotărîrile Congresului partidului

Reportaj la etajul nouă...
—■ Cum vi se pare acum Gara de 

Nord? — mă întreabă fierarul beto- 
nist Alexandru Stan, cînd ajungem 
la ntvalul nouă al blocului B.

— Mică.
— Dar blocul din fața noastră?
— Frumos și impunător-
— E blocul A. Unul dintre cele 

mai mari blocuri de locuințe din 
Capitală. Are 534 de apartamenteJ 
Ne-am apucat de ele — continuă 
Alexandru Stan arătînd cu mîna 
siluetele elegante ale noilor clă
diri din Piața Gării de Nord — în 
toamna anului 1959. Și luna trecută, 
în cinstea cehii de al IlI-lea Congres 
al partidului am dat în folosință i 151 
de apartamente. Și de-abia acum în
cepe marea bătălie! Vom constiui 
mai mult, mai repede, mai bine și mai 
ieftin. De trei ori mai mult decît am 
construit în ultimii 6 ani. Circa 
309.000 de apartamente p-înă în anul 
1965, așa cum prevăd Directivele ce
lui de al IlI-lea Congres al partidului.

Tînărul Alexandru Stan își aprinde 
o țigară. Trage cîteva fumuri și începe 
să-mi explice amănunțit cum va arăta 
peste cîtva timp Piața Gării de Nord 
și Calea Griviței. Cunoaște bine a- 
ceste locuri. A copilărit pe o stradă 
din apropiere. Pe Rucăr- Nu-și mai 
aduce aminte la ce număr. Cînd s-a în
tors într-o seară, n-a mai găsit nimic. O 
bombă transformase casa într-un mor
man de moloz. S-a dus atunci la mește
rul fierar betonist Ștefan care acum lu
crează la blocurile din bulevardul 
Ilie Pinti'lie. I-a spus că a rămas or
fan și l-a rugat să-l învețe meseria 
de constructor. A învățat-o repede și 
a muncit oriunde a fost nevoie: la 
termocentrala de 
de la Borzești, la 
de la Floreasca, 
Țăndăreni, Lunca 
țara. Cînd a auzit că încep lucrările 
de sistematizare a acestui cartier a 
cerut să lucreze aici. Acum e șef de 
echipă. Are sub conducerea lui aproape 
30 dețineri. Mulți dintre ei calificați de 
el la locul de muncă. E un tînăr iute și 
hotărît. Toți din echipă îl respectă. 
Fie sus pe planșeu, fie jos pe terenul 
de volei. (E căpitanul echipei de vo
lei a blocului C). Acum lucrează la 
blocurile din bulevardul Gheorghe

la Paroșenit, Ia cea 
blocurile de locuințe 
la S.M.T.-urile din 
Ialomiței.-. In toată

Mâine, la Kosice
Întîlnirea masculină de baschet 
R. Cehoslovacă—R. P. Romînă

Mîime seară, la Kosice, reprezenta
tiva masculină de baschet a țării 
noastre va întîlni puternica formație a 
R. Cehoslovace.

Cu toate că în ultima întîlnire 
dintre cele două reprezentative, des
fășurată în luna februarie a anului

foarte bună în 
cehoslovaci —

Fază din meciul R.P.R--R. Ceho
slovacă, disputai anul trecut la 

București.

trecut la București, baschetbaliștii ro
mîni au obținut o victorie categorică 
cu scorul de 80—6t (41—32), sarcina 
reprezentanților noștri în acest meci —• 
avînd în vedere forma 
care se află jucătorii 
este destul de dificilă.

Meciuri decisive în campionatul 
feminin pentru echipele aflate în 

zona retrogradării
Etapa de mîine a campionatului re

publican feminin de baschet progra
mează o serie de partide importante 

Duca. A rămas acolo un tronson în 
urmă și echipa lui s-a angajat ca pînă 
la sfîrșitul acestei luni să termine 
cele patru nivele care au mai rămas 
la acest tronson.

A început să se Insereze-.. Lingă 
noi, au mai venit și alți tineri (fin 
brigadă- Pe Stoica Dumitru, Nicolae 
Soare și încă pe cîțiva dintre ei, îi 
cunosc. I-am văzut jucând volei în 
echipa șantierului. Pe ceilalți, mi-i 
prezintă șeful lor de echipă. Au toți 
fețele arse de soare și sînt în jurul 
a 20 de ani. Tineri, care în cinstea 
Congresului au făcui economii însem
nate de fier prin tăierea îngrijită la 
dimensiuni și prin utilizarea armături
lor la montaj simultan pe două ni" 
vele.

Privim cu toți panorama 
Gării 
tinuă

Pieții 
de Nord. Alexandru Stan con- 
să-mi dea amănunte:

Aici, pe Bulevardul Dinicu Go- 
în continuarea blocului B. selescu __ ___

vor construi blocurile E, F, G și H. 
Dincoace..

— Nea Sandule — îl întrerupe un 
tînăr negricios și mic de statură —• 
n-ar -fi fost mai bine să le fi numero
tat, cu cifre deoît cu litere? Știi de ce? 
Mă gîndesc că mîine-poimîine ter
minăm alfabetul și atunci ce ne fa
cem?-..

Rîdem cu toții. Mai privim încă 
o dată panorama Pieții Gării de Nord. 
La ferestrele noflor blocuri construite 
au apărut primele lumini. Reclamele 
fluorescente ale marilor magazine 
s-au aprins și ele. Grupuri de oameni 
intră și ies grăbiți din gară. întreg 
orașul pare un vast șantier. Ca în 
orice colț al țării, viața nouă pulsează 
din plin.

V. TOFAN

Ciclistul Vasile Oprea (C.C.A.) a realizat 
o excelentă performanța la viteză: 11,5 sec.!

Joi după-amiază velodromul Dina
mo a cunoscut una dintre cele mai 
fructuoase zile din istoria sa : în ca
drul unor tentative, pistarzii noștri au 
realizat 8 noi recorduri ale țării 1 
Printre performanțele obținute [a loc 
de frunte se situează fără îndoială 

pentru echipele aflate în zonă retro
gradării. Astfel, Voința București în- 
tîlnește pe teren propriu Voința Ora
șul Stalin. In cazul unei victorii, bucu- 
reștencele vor avea toate șansele să 
cîștige disputa pentru evitarea retro- 
gadării cu Știința LC.F.

Un joc la fel de important este și 
cel de la Oluj unde Știința va primi 
vizita formației mureșene. Voința» 
Programul etapei este completat de 
meciurile: G.S.S. Banatul Timișoara— 
Rapid București și Constructorul Bucu
rești — G.S. Tg. Mureș — meci care 
promite un spectacol interesant.

■ Partidele din Capitală se desfășoară 
pe terenul Voința după următorul 
program: ora 9: Voința București — 
Voința Or. Stalin; ora 10,30: Con
structorul — C.S. Tg. Mureș.

Turneul zonal feminin de șahi

Alexandra Nicolau continuă să fie în frunte!
tur- 
deci 
cele

După primele șase runde ale 
neului zonal de șah de la Sinaia, 
aproape de jumătatea , întrecerii, 
mai multe puncte au fost acumulate 
de o reprezentantă a tării noastre. 
Gonfi-rmînd valoarea arătată în prece
dentele sale apariții în concursuri, tînăra 
șahistă Alexandra Nicolau se află în 
fruntea clasamentului și n-a cunoscut 
pînă acum înfrîrigerea. La capătul a 
6 runde — și după consumarea parti
delor întrerupte — Alexandra Nicolau 
totalizase 4*/ 2 puncte, față de cele 
4 ale jucătoarelor maghiare Eva Ka
rakas și, respectiv, Iren Sillye. In 
continuare, clasamentul (înaintea run
dei de ieri) arăta astfel: Elisabeta 
Polihroniade (R.P.R.), Kveta Eretova 
(R. Ceh.), Edith Keller-Hermann și 
Waltraud Schameitat (R. D, Germană) 
3‘/2 p., Merete Haahr (Danem.) 3 (1) 
p., Liisa Vuorenpâă (Fini.) 3 p, Hen-
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Fierarul betonlst Alexandru Stan arată tinerilor sportivi din brigada 
sa sistemul de armare ta unui planșeu.

Foto: B. Ciobanii

sportului chiul record era de 11:48,4 și aparți- 
viteză: nea lui Gh. Negoescu din anul 1953)

cea realizată de maestrul
Vasile Oprea (C.O.A.) la ...... . .
11,5 sec. Acest rezultat, care corec- și au acoperit în 15 mim 13,888 km — 
tează cea mai bună performanță ob
ținută în țara noastră (11,7 sec — 
Tache Petre în anul 1959 și Vasile 
Oprea în anul 1960) are o valoare 
excepțională. El se înscrie printre 
cele mai bune performanțe mondiale 
ale anului.

Ținînd seama de faptul că velo
dromul Dinamo „răpește" viteziștilor 
— din cauza dificultăților pe care le 
prezintă — aproximativ două zecimi 
de secundă și că acest valoros aler
gător mai are încă resurse, putem să 
sperăm că în întrecerile internațio
nale la care va lua în curînd parte 
va îmbunătăți și această excelentă 
performanță. Pentru sîrguința cu care 
s-a pregătit, pentru dîrzenia pe care 
a dovedit-o și — în final — pentru 
rezultatul pe care 1-a obținut maestrul 
sportului Vasile Oprea (antrenor Iu
lian Gociman) 
țări I

Tot la proba 
obținut o serie 
bune: Constantin Voicu (C.G.A.) — 
11,7 sec (de două ori) și Dumitru 
Stan (C.C.A.) 11,9 sec.

La seniori au mai realizat recor
duri Șt. Poreceanu -j- M. Mihăilescu 
(Victoria) în proba dc antrenament 
mecanic. Ei au parcurs 10 km în 
10:44,7 — nou record al R.P.R. (ve-

merită calde felici-

de viteză s-au mai 
de rezultate foarte

Eretova. De asemenea, 
făcut jucătoarele germane 

și Keller-Hermann. Eva

rieta Konarkowska (R. P. Polonă) și 
Margareta Teodorescu (R.P.R.) 2*/ 2
p., Ingeborg Kattinger (Austria) 2 
p., Dana Prasilova (R. Ceh.) l'/2 (1) 
p., Galina Spakowska (R. P. Polonă) 
0 p.

In runda a Vl-a, Nicolau a terminat 
remiză partida sa cu prima jucătoare 
cehoslovacă, " 
remiză au
Schameitat . . .
Karakas a învins-o pe Spakowska, iar 
jucătoarea noastră Elisabeta Polihro
niade a cîștigat o frumoasă partidă 
de atac la campioana finlandeză Liisa 
Vuorenpâă.

După întrerupere, Sillye și-a valori
ficat avantajul avut la Kattinger', în 
schimb a trebuit să se recunoască în
vinsă la Vuorenpâă. Partida Konar- 
kowska—Teodorescu ș-a termlaat rț-

Simbătă 9 iulie 1960

nou record al R.P.R. (vechiul record 
era de 12,665 km și aparținea lui Gh. 
Negoescu din 1953).

Juniorii dinamoviș-ti au 
obținut — de asemenea 
— performanțe foarte 
bune care se înscriu pe 
tal>elele de record ale 
țării. Dan Popovici (an
trenor — St. Lemîndroiti) 
a realizat în proba de 
viteză 12,3 sec. — nou 
record al R.P.R. (vechiul 
record aparținea aceluia
și alergător și era de 
12,6 sec.), iar în proba 
de 400 m cu start de pe 
loc 30,2 sec. — nou re
cord al R.P.R. (vechiul 
record: 31,7 sec. — N. 
Klein — 1958). Junioara 
Constanța Stranski (an
trenor — G. Burcea) a 
realizat trei noi recorduri 
ale R. P. R.: viteză — 
14,3 sec. (vechiul re
cord: 14,9 sec. — Ste- 
liana Constantinidis — 
1957), 400 m cu șart de 
pe loc — 36,6 sec. (ve
chiul record : 38,2 —
Gizi Kahane 
400 m lansat 
(vechiul record: 84,8 sec. 

-— Norma Klein —
1950).

38,2 ' —
1953),

80,9 sec.

H. NAUM

miză. La a doua sa reluare, întîlni- ! 
rea dintre Haahr și Polihroniade a dat 
cîștig de cauză jucătoarei daneze. A 
mai rămas de jucat partida întreruptă 
Prasilova—Haahr, în care șansele pe 
tablă sînt aproximativ egale»

★
SINAIA 8 (prin telefon). — Runda a 

Vil-a, disputată vineri seara, a furnizat 
următoarele rezultate: Nicolau-Siltye 
>/»— 'h, Haahr—Schameitat 0—1, 
Teodorescu—Prasilova 1—0, Vuoren 
păă—Konarkowska 0—1, Karakas— 
Eretova l/s—Vs. Keller—Spakowska 
1—0. Partida Kattinger—Polihroniade 
s-a întrerupt cu avantaj de partea 
jucătoarei noastre. Continuă să con
ducă Alexandra Nicolau cu 5 puncte, 
urmată acum de un grup de jucătoare 
la V2 P. distanță; Karakas, Kelter- 
Hennann, ȘiUye și Seha<neitat, _, _ .
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Mîine, la ,,Dinamo“ 

Un nou examen 
pentru luptătorii noștri:

meciul cu Suedia
Mîine seară. velodromul Dinamo din 

Capitală va găzdui o interesantă întâl
nire internațională de lupte clasice. 
Luptătorii noștri vor avea de înfrun
tat, de data aceasta, puternica formație 
a Suediei. Formația oaspete cuprinde 
nume consacrate în arena internațio
nală : Rune lansson (87 kg) — locul 
III, la campionatele mondiale din 
1958, Ragnar Swensson (grea) — lo
cul IV la campionatele mondiale 1958, 
Hans Antonson (79 kg) și Bertil /Vy- 
stroem (73 kg) — multiplii campioni 
ai Suediei, Aake Andersson (67 kg). 
Alături de ei figurează nume noi ale 
unor talentați luptători ca Beriegt Fra- 
enform. (52 kg), Rosen Larsooke (57 
kg) și Ireif Samuelsson (62 kg). Va 
fi interesant de urmărit întîlnirea revan
șă dintre seminiijlociii V. Rularea și B. 
Nystroem, In ultimul lor meci, cu pri
lejul turneului ochi •'ei R.P.R. în țările 
scandinave, luptătorul romîn a învins 
prin tuș în lupta de la parter. De a- 
tunci luptătorul suedez a obținut o se
rie de succese în întrecerile internațio
nale, fapt care face ca întîlnirea de la 
București să cîștige în interes. Atrac
tivă se anunță și întîlnirea dintre semi
greii Gh. Popovici și Rune Iansson, 
viitori concurenți — în cadru! aceleiași 
categorii — la J.O, Foarte, echilibrate 
se anunță și întâlnirile de la categoriile 
pană, ușoară și mijlocie.

Luptătorii suedezi sînt renumiți pen-
— b. —

(Continuare in pag. a 6-a)

realizatorul exee-Vasile Oprea, 
lentei performante de joi de pe ve
lodromul Dinamo, intr-un moment 
din cursă

Un nou succes al rugbiului nostru;
R. P. ROMÎNĂ (TINERET) —

R. P. POLONĂ (TINERET) 25-0 (6-0)
GORZOW, 8 (prin telefon). — In 

localitate a avut loc întîlnirea de 
rugbi dintre formațiile de tineret ale 
R. P. Polone și R. P. Ronrine. Ju
cătorii romîni care au lăsat o impre
sie excelentă au repurtat o victorie 
categorică : 25—0 (6—0). Au înscris: 
Ciobănel și Oblemenco (cite două în
cercări), Stoica și Marinescu (cîte o 
încercare) și Irimescu (o încercare și 
două transformări). Reprezentativa de 
tineret a R. P. Romine a fost alcă
tuită din: Marinescu—Simion, Iri
mescu, Pilă, Ciobănel—Oblemenco, 
Mateescu—Grișa-n (loanovici), Tuțuia- 
nu, Preda—V. Rusu, Stoica—Iatan, 
PoSizache, G-rigortu. Duminică, rug- 
biștii romîni vor juca la Zielona Gora 
cu reprezentativa orașului Varșovia.



Atitudini care le fac cinste
După orice ' competiție pe bipenoles se adună un noian de f-rrnn 

nări. Unele d» ordin tehnic, altele din domeniul tactic și multe, foarte 
multe însemnări, privind modul cum se comportă sportivii în diferite, 
situații inedita in oare-i pune o întrecere. De astă dată este vorba de unele 
c'pecie adese m prilejul campionatului republican de motocros desfășurat 
de curind la Cîmpina fi care ne-au produs o vie satisfacție.

Șoseaua mărginită de salcîmii ca 
frunza spălată de ploi te duce din oraș, 
peste dealul Cotomal, drept la fabric» 
„Cimentul Păcii". Dar prezența acestui 
important obiectiv industrial o „simți" 
încă înainte de a părăsi Medgidia: 
peste coama dealului trei coșuri enor
me împung cerul, pufăind zi și noapte.

„Cimentul Păcii"... Cit de semnifi
cativ este numele acestei moderne fa
brici, mindrie a industriei noastre so
cialiste. Ciment pentru pace, pentru 
socialism... II așteaptă lacome sutele 
de șantiere, unde se înalță noi uzine 
și fabrici, noi cartiere de locuit, noi 
case de cultură. Ciment — cit mai 
mult și cit mai bun! Aeeasta-i lo
zinca harnicilor muncitori dobrogeni, 
care luptă cu însuflețire pentru a da 
viață mărețelor sarcini trasate de 
cel de al IlI-lea Congres al partidului.

l-am cunoscut la locurile lor de 
muncă, i-am văzut apoi in oraș- 
Iubesc viața nouă care a înflorit 
aci și se bucură din plin de ea. Ii 
poți vedea pe stadion, la dnemato-’ 
graf, la reuniuni. Pe stadion vin mai 
des. E la doi pași de fabrică...

LA ÎNCEPUT AU FOST

DOAR TREI...

/ Vite, la arena de popice mereu gă
sești pe careva. N-au un moment de 
răgaz „lemnele"... Nu greșești dacă 
spui că acesta-i sportul preferat al 
membrilor asociației sportive Cimen
tul. Ei, dar n-a fost întotdeauna așa! 
Tovarășul Virgil Cacevski, președintele 
consiliului asociației, ne spune zlm- 
bind că acum cițiva ani erau doar... 
3 amatori de popice! Le ține minte 
și numele: Gh. Telea, loan Borbely 
și Gh. Bordei. Azi, ce să mai vorbim. 
Zece echipe ale diferitelor secții de 
producție își dispută 6—7 competiții 

Echipa „atelierului mecanic" a făcut un nou punct în meciul cu formația 
Secției administrative. Jocul s-a dispu tat în cadrul campionatului asociației, 

la care au luat parte 7 formații.
Foto: Călin Antonescu

anual. Erau doar 3 și acum sini zeci 
de jucători foarte buni. Și dacă-i în
trebi pe activiștii consiliului asocia
ției cum au realizai acest lucru, îți 
vor răspunde simplu: „Am știut cum

SPORTUL POPULAR
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să muncim ca să atragem pe arena 
de popice pe cei tineri cît și pe cei 
virstmei".

Arena de popice era în permanență 
deschisă. Muncitorii intrau și își în
cercau puterile și precizia. Oamenii au 
prins a se lua la întrecere. Prin fa
brică auzeai tot mai des: „Cînd ieșim 
din schimb, mergem la popice. Azi 
te bat... măr !". Bucuros de acest 
succes mobilizatorii consiliul asocia
ției a organizat o competiție, încă 
una și acum, vorba tov. Virgil Ca- 
cevski, „nu mai scapi de ei..."

ȘEFUL DE TURA

Cînd zici șef, te și glndești la un 
bărbat energic, cu multă experiență, 
acumulată de-a . lungul anilor. Șeful 
despre care vă vom povesti, nu vă 
oferă Insă de loc această imagine. 
Iată-11 S-a așezat pe gazonul stadio-

VANGHELIȚA TRAIAN

radul, unde stăm de vorbă. Se nu
mește... Vanghelița Traian. O fată 
micuță de statură, vioaie și care 
n-are mult peste 20 de ani. Este ju- 

cotoare în echipa de volei a asociației 
și-i tare supărată acum. Au ieșit pe 
locul III în campionatul regional.

— Mi-e necaz. Puteam să ocupăm 
locul al II-lea. Dar, ce să-i faci... Ne 
luăm revanșa la anul 1

îmi vorbește de echipa de volei, de 
prietena ei cea mai bună, Marcela 
Zurini, și ea jucătoare în echipa &

volei. Miine se duc amlndouă la croi-' 
toreasă și apoi vin la antrenament. 
Apoi, mă roagă s-o iert. Se grăbește.' 
Seara intră in schimb și vrea să se 
odihnească. Este șefă de tură la la-- 
borator, acolo unde se analizează ca-, 
litatea cimentului, unde produsul fi-, 
nit primește certificatul de cablate. 
Timp de 8 ore ea răspunde de acest 
lucru. Ea, comunista Vanghelița Tra
ian, și echipa ei, compusă din alte 
7 fete—

O CARTE POȘTALA Șl UN OM

Cartea poștală am zării-o pe un bi
rou. Venea din București, purtind pe 
ea cite va cifre și litere: o mutare de 
șah. Cel care o primise este un ) 
sionat al acestui joc.

L-am căutat prin 
aici, cinci dincolo, 
încărcare, ba la 
L-am zănt o dată 
Am strigat, dar nu ne-a auzit. Și 
uite așa, n-am putut sta de vorbă cu 
ing. Romeo Neștianu. Dar mi-au vor-' 
bit despre el tovarășii din consiliul \ ’ 
asociației. Despre el și despre munca 
lui în popularizarea șahului printre , 
muncitori. (

La fel de pasionat după sport este și, 
electricianul Aurel Anton. El iubește , 
însă boxul. L-a practicat cu plăcere și. 
cu rezultate frumoase, iar acum este an
trenorul secției de box a asociației 
sportive, care numără 12 boxeri se
niori și 14 juniori, toți legitimați și 
cu o bogată și rodnică activitate. > 
Duminica trecută fuseseră la Bicaz șZ 
Buzău, unde au disputat gale amicale., 
Acum se pregăteau să plece la Con
stanța, pentru o altă gală amicală cu. 
boxerii asociației sportive Ancora. Iată i
de ce, cind l-am Intîlnit pe Aurel An
ton, era foarte grăbit.

— Am atitea de rezolvat. Trebuie 
să plecăm miine și umblu să anunț* *, ’ 
băieții. Mă iertați...

GRĂBIT

fabrică. Era cind 
Ba la rampa de 
atelierul mecanic., 
pe o locomotivă.

• Tinerii din asociațiile sportive 
din Vișeul de Sus, regiunea Baia 
Mare, au muncit cu drag la amena
jarea unei baze sportive cotnnlexe (te
renuri de volei și baschet). In mod 
deosebit s-au evidențiat tinerii N. 
Lang, T. Racz, I. Hener, N. Roman 
și antrenorul P. Atanasiu din asociația 
Progresul.

• Membrii asociației Pietrosul din 
Baia Mare au făcut primele antrena
mente pe noul teren de volei și pe 
arena de popice construită recent.

• In raionul Vișeu au mal fost 
construite, în ultimul timp, un teren 
de volei (asociația Voința Săcel) și 
un teren de fotbal și volei (asociația 
Recolta Roșcova).

• ițește 1000 de membri U/i-FA

Și a fugit! >

CALIN ANTONESGU

Vești de la Baia Mare

GEL MAI BUN SA ÎNVINGĂ!

Inainle: de începerea cursei la clasa 
125 emc ooneunenții an parcurs un tur 
de recunoaștere a traseului. In acest 
tur Mihai Pop (Dinamo) — unul dintre 
faroriții probei — a suferit o defer
ițiune. Sosit în parcul de mașini pentru 
'a repara, el a foot anunțat de starter
că, oonfonn regulamentului de concurs, 
mai are la dispoziție doar donă mi
nute. Mașina avea nevoie de multe 
minute pentru a putea fi „pusă pe 

~ ” • n-ar fi putnt s-o
facă. In ajutorul lui au sărit atunci 
nu numai dinamoviștii, ci și alergători 
de la alte cluburi sportive. Alături de 
Vasile Szabo — de la Dinamo —- meș- 

Îtereau de zor la mașina lui Mihai 
Pop și Gh. Ion de la C.C.A. (deși 
acesta avea un coleg de club favorit și 
el în întrecere : M. Dănescu), C. Gri- 
gorescu de Ia clubul sportiv Metalul 
(dub care îl avea în concura pe ta
lentatul St. Ianeovici) ș.a. Mihai Pop 

’a putut pleca în cursă doar cu 55 sec. 
întârziere ! După aceasta l-am întrebat 

>pe Gh. Ion ce la făcut să-i sară cu 
atâta promptitudine în ajutor sportivu- 

Tni dinaznovist. Iată răspunsul său : 
'.Afi/uri Pop este unul dintre cei mai 
buni motocicliști ai firii noastre. Con- 
curind alături de Mihai Dănescu, Tr. 
.Maasrie fi alții întrecerea devine mai 
spectaculoasă, cursa are o desfășurare 

apar-

fJMXUULO pcoiLitt a p 
_ picioare”. Singur 
facă In ajutorul le

victoria

FELICITĂRI DIN

TOATA INIMA

deCursa la 125 cmc a fost eîștigată 
către Mihai Dănescu (OCA). Lupta 
pentru întîietate »■ desfășurat între 

De trei ani, porțile stadionului I.C.A. din Arad (fost Progresul) 
stau închise. S-a spus că va fi regazonat iar după aceea redat sportivilor 
nerăbdători. Și timpul a trecut... iar lucrările nu au început. După ce 
s-au scurs vreo doi ani au început lucrările. Și au mai trecut 365 de zile 
și terenul tot tni cele încă reamenajat. De ce conducerea asociației spor
tive I.C.A. Arad nu cere ooncursul sportivilor din secții, care ar veni 
bucuroși să ajute la regazonarea terenului lor ?

Hei, ia plecați cu mingea de-aici t Tocmai aici v-ați găsit de joacă 7
Lingă... stadion 7

Desen de Clenciu

din întreprinderea „Steaua roșie", în 
frunte ou sportivii Alex. Konnerth, 
luliu Varadi, Gh. Buescu și alții au 
amenajat prin muncă voluntară un 
teren de handbal redus și un teren 
de baschet la care s-®t prestat 4500 
ore muncă voluntară și s-au realizat 
22-000 lei economii.

* In incinta vedindui ștrand oră
șenesc din Baia Mare, sportivii între
prinderii comunale printre care sem
nalăm pe Ana Bocea, campioană re
gională de atletism, Pompiliu Băcală 
șahist, Iosif Ernszt șl alții și-au ame
najat tm frumos teren de volei.

• Pînă nu de mult, activitatea 
sportivă de mase din comuna Seini, raio
nul Somcuța Mare, se rezuma la meciu
rile de fotbal organizate din cînd în 

el și dinamovistul Tr. Macarie. Cel mai 
bun învinsese și așteptam să văd caro 
va fi reacția, de după cursă, a celor 
doi principali adversari. Răspunsul : 
imediat ce a trecut linia de sosire. 
Tr. Macarie s-a îndreptat s<pre Mihai 
Dănescu, l-a îmbrățișat cn căldură, 
felicitîndu-1 sincer.

MECANIC PENTRU...

TOATA LUMEA!

Postat într-unul dintre cele mai grele 
puncte ale traseului alergătorul Ludo
vic Szabo (Dinamo) își aștepta colegii 
de dub cu scule gata pregătite pentru 
a le fi de folos. S-a întâmplat însă ca 
sportivi de la alte cluburi (Metalul, 
Voința, Rapid. C.C.A.) să aibă nevoie 
de ajutor mecanic (diferite chei, șuru
belnițe etc). Fără a pregeta vreun mo
ment, Ludovic Szabo le-a oferit ajuto
rul său, i-a sfătuit uneori ee trebuie 
să facă, 
motocicliștii 
Szabo 
lumea

i-a încurajat. După concurs, 
spuneau despre Ludovic 

că a fost mecanic pentru... toată 
1

ales din caietul de notițe acesteAm 
însemnări semnificative pentru atmos
fera tovărășească pe care a1H întîlnit-o 
cu acest prilej printre motocicliști. E- 
ducați în spiritul moralei comuniste, 
sportivilor motocicliști le sint străine 
apucăturile vechi, egoiste. Ei se consi
deră tovarăși de întrecere. Spiritul a- 
eesta de loialitate, de 
reflectă 
nou pe care și-au însușit-o marea ma
joritate a sportivilor patriei noastre.

— h. n. —

într-ajutora re, 
atitudinea sportivului de tip

cînd între muncitori de la fabricile 
„Cometa" și „Unirea". Dar restul 
sportivilor din comună... nu fac 
sport ? Iată întrebarea cu care 
ne-am adresat tov. Grigore Ernap, 
președintele G.A.C. „Bolesîaw Biernt". 
Și pe bună dreptate: în G.A.C. 
„Bolesîaw Bierut" nu există încă 
asociație sportivă deși de ne
numărate ori tinerii colectiviști și-au 
manifestat dorința de a deveni membri 
ai U.C.F.S. și de a face sport. Tev. 
Grigore Ernap ne-a răspuns că, în 
ctirînd, potrivit hotărîrii adunării ge
nerale a colectiviștilor, se va înființa 
și aici o asociație sportivă cu secții 
de fotbal, trîntă, volei, șah. Tinerii 
s-au și apucat să construiască prin 
muncă voluntară lin teren de volei.

V, ȘAjSARAN U-coresp. regional



Scrisoare deschisă echipei Rapid

Iubiți fotbalul,
respectați spectatorii!

Conducerea clubului Rapid trebuie să-- 
Înțeleagă că jucătorii rupți de procesul ” 
de producție, care nu se încadrează” 
în entuziasmul creator al tineretului" 
nostru, care na-și completează studiile,-• 
care nu respectă In totul morala so- — 
cialistă, im pot fi adevărați sportivi” 
de tip nou. Rapid nu este o echipă.” 
Au dovedit-o jocul pe care-1 practică,— 
faptul că n-au avut resurse morale — 
și de voință tn momentele dificile ce” 
s-au 
pare 
țdeg 
ruj 
de conduită față de elevii lui. Antre-

ivit hi decursul meciurilor. Se 
că antrenorii Rapidului nu-și în- 

pe deplin rolul.
trebuie să fie un

Au început întrecerile campionatelor republicane pe 1960
— Concursurile continuă astăzi și miine

Pe stadionul Republicii au început ieri dupâ-amiază pe o căldură

in nocturnă —

fe- 
ce- 
de 
de

dovadă 
politică.

și public, 
dezi'uzionat

Am citit articolul .Așa nu!“, 
apărut în ziarul „Sportul popular" 
nr. ,3641 și în care a fost criticată 
conducerea echipei de fotbal Rapid 
București pentru faptul că e dispusă să 
dea .adăpost" jucătorului Gheorghe A- 
san, exclus din clubul Dinamo Ba
cău pentru grave și repetate abateri. 
Este drept, articolul nu a cuprins toa
te cauzele care au dus la slaba activi
tate a echipei de fotbal Rapid — de 
altfel exprimată destul de just de 
poziția ocupată în clasament — însă 
principalul este că s-a dat .tonul".

Dragostea pentru club mă determi
nă să mă alătur celor scrise în arti- 
cohrf respectiv și chiar să fac unele 
completări.

Sînt ceferist de 15 arni, crescut și 
educat în marea masă a muncitori
lor de la Grivița. Edificiile culturale 
și sportive care poartă emblema 
roviară îmi sînt scumpe. Sportivii 
feriști au dat întotdeauna 
disciplină, de maturitate 
respect față de adversar 
Echipa de fotbal însă a
și nu de acum, ci de mulți ani. Vede
tismul, beția, chiulul s-au perpetuat 
de la etapă la etapă, de la sezon la 
sezon.

Desigur că nu toți jucătorii sînt la 
fel, dar numărul celor nărăviți e des
tul de mare. După părerea mea perso
nală, împărtășită și de marea masă 
a suporterilor acestei echipe — cauzele 
sînt numeroase și variate.

în primul rînd conducerea clubului 
și cea a secției de fotbal strică foarte 
mult. Ele au trecut cu vederea năravu
rile unora dintre fotbaliști, au accep
tat și chiar au adus în mijlocul jucă
torilor tineri pe unii jucători cunoscuți 
ca bețivi, bătăuși, carieriști- Pe de altă 
parte conducerea secției de fotbal se 
amestecă în repetate rînduri în tre
burile antrenorilor, se suprapune lor. 
astfel că antrenorii nu pot să execute 
programul stabilit și să dea viață idei
lor pe care le preconizează din punct 
de vedere tehnic și tactic.

In schimb să-mi fie permis să în
treb conducerea clubului Rapid : știe 
cîți jucători urmează cursurile de în
vățămînt politic ? Știe conducerea clu
bului Rapid că între Jucători nu se 
încheagă o adevărată prietenie, toc
mai din cauză că nimeni - nu contro
lează activitatea lor obștească ? 
armonie, prietenie, ce educație 
moașă vezi la echipa C.C.A. Ce 
frumos a făcut „Steagul roșu"
punct de vedere educativ și sportiv. 
Conducerea Rapidului nu s-a preocu
pat ca și echipa feroviară de fobta! 
să facă o cotitură în această direcție. 
Federația de specialitate a ajutat a- 
ceastă echipă, i-a repartizat jucători 
talentați: Copil, Stancu, Ene II, Geor
gescu, Florea Virgil, Bodo și mulți 
alții. Ce a făcut clubul Rapid cu ei ? 
Cum i-a educat ?

Cită 
tru
sa t 
din

sufo
cantă întrecerile din cadrul celei de a XIII-a ediții a Campionatelor republica, 
ne individuale de seniori pe anul 1960, fără îndoială cea mai importantă com
petiție a atletismului nostru. Din păcate, căldura a influențat direct obținerea 
rezultatelor. „Afă simțeam în formă foarte buni, ne-a spus Constantin Grecescu, 
și eram pregătit să-mi dobor recordul stabilit cu o săptămînă mai înainte la 
Moscova. Pînă cu 4—5 ture înainte de sfîrșitul cursei de 10.000 m, eram pe... 
drumul recordului. Atunci însă, pur și simplu, m-am sufocat și n-am mai pu
tut menține ritmul propus". Declarații asemănătoare au făcut majoritatea com
petitorilor și orientîndu-se foarte bine, F.R.A. a decis programarea în noc
turnă a întrecerilor următoare.

Dintre performerii primei zile de concurs vom consemna pe Florica Gre- 
cescu, care a obținut un rezultat de valoare internațională, Sorin loan Ia triplu, 
Lia Manoliu Ia disc etc.
Iată rezultatele tehnice din ziua I: 

Kineses
Mănescu (C.C.A.)

. " ’BARBAȚI IOD m serii: IAntreno-—(șj. -
exemplu--ț 1,6; Stainatescu (C.S.S. Buc.) lijO;

II — Măgdaș (Șt. CJui) 11,0; Nitu

Buc.) 10,9;

1.39:49,0 — campion al R.P.R.; Barbu 
(Victoria) 1.41:18,0; Popa (Dinamo) 
1.41:46,0; Baboie (P.T.T.) ------
Mitrea (P.T.T.) 1.42:25,0;

tic conduita iau oe cievii nu. țyi. vinj • *>«,  wui

norul trebuie să fie înainte de toateiriDinamo) JMî Tudorașcu (Dinamo)
. . , , . . .. ”11,1 (acești concurenfi s-au calificatun pedagog. Adresez o întrebare echt--^^' finală). m 8=rii . j _

pei Rapid: cîți dintre voi ați citit car--Vatnoș (Dinamo) 1:56,5; Bogliean 
tea „Unsprezece"? Ati făcut recenzia”(C.C.Â.) 1:57,6; Nițescu (Dinamo) 
ei? Ce alte cărți ați citit ? Ge activi-”':59'2: 11 “ Mihaly (Dina.no) 1:58,4; 
tate culturală duceți? La aceste între-"^s^T^Clui)jBeregszaszi (Dinamo) 1:58,8; Brro 

j) 1:59,7 (acești eoncu- 
s-au calificat pentru finală): 

Constantin GRECESCU 
30:15,4 — campion al

JR.P.R.; Weiss (Dinamo) 31:32,8; Ni- 
♦colae (Metalul) 32*06,6;  Cohn (Voința 

de”Buc.) - - • ~ -...........................
coarne. Să se găsească soluțiile cele—‘33:11,2;
mai bune, cele mai practice, să nu se - _ - . . „ „
umble după cele care smt ma, ușoare,,,SWne’ (Rapk)) Tontgch (Col].
care ne dau dureri de cap. ”structo’-ul) 54,1; Georgescu (C.C.A )

Trebuie să înțeleagă jucătorii echi-— 54,7; Constanținesen (Șt. Buc.) 56,6;

bărl, de fapt antrenorii sînt cei care-Frenți
„ _«------.. ”10.000 m:

se f( Di namo)
ar trebui să răspundă cei dinții.

Nu spun că na se muncește, nu 
caută sohiții, dar să se ia o dată 
cum spune un proverb — taurul 32:47,4; C. Dinu (Metalul) 

; Veliciu (Progresul Timiș.) 
>3:51,4; 400 m g: Ilie SAVEL (Di-

50,24;
Ka-roly

stein (Corvinul) 
(Bacău) 46,80;
46,69; Cartiș 44,62. FEMEl': 
semifinale: I ' " '
12,3: L. Neta (Șt. Cluj) 12,8; I. feni 
bloch (Corvinul) 12,9; M. Mihai (Prog. 
Buc.) 13,1; R. Gabel (Sibiu) 13,3; Sui. 
Poenăreanu (Prog. Buc.) 13,5; II — 
Cr. Maksay (Constr. Buc.) 12,5; G. 
Luță (Rapid) 13,0; G. Palade (Prog. 
Buc.) 13,2; A. Beșuan (Șt. Cluj) 
13,2; M. Boteanu (Or. Stalin) 13,4; 
El. Fota (Dinamo) 13,7 (primele trei 
clasate din fiecare semifinală s-au ca
lificat pentru finală); 800 m: Florica 
GRECESCU (Dinamo) 2:10,4 — cam
pioană a R.P.R.; El. Teodorov (Di
namo) 2:11,8; G. Dumitrescu (Meta
lul) 2:18,5; N. Eana (Rapid) 2:20,4) 
L. Păulcț (M.I.S. Roman) 2:21,8; A. 
Czuli (Șt. Cluj) 2:23,1; disc: Lia 
MANOLIU (Metalul) 49,83 — cam
pioană a R.P.R.; Ol. Cataramă (Șc. 
Sp. U.C.F.S. C-lung) 44,91; A. Gurăii 
(Prog. Buc.) 40,58; N. Barbu (Șt. 
Buc.) 40,37; El. Casak (S.S.E. C-îung) 
35,36; I. Szabo (0. S. Oradea) 34,59; 
4x100 ' ~ ’
51,2; 
Buc. 
C.S.S.
doara 51,7.

Azi, de la ora 7,30 dim. este pro
gramată proba de maraton. Plecarea 
și sosirea vor fi în fața aeroportiilui 
Bărteasa. întrecerile din ziua a 
Il-a și a IlI-a, de astăzi și mîiue, 
se vor desfășura pe stadionul Rcpu 
Elicit, în nocturnă, de la ora 19,30

Gheorghiu 
(Corvinul) 
: 100 m: 

I—I. Petrescu (Rapid)

1.42:15,0;
...... ........... , ...___ , . D. Cfiiose 

(P.T.T.) 1.45:27,0; clasament pe echipe: 
P.T.T. (BABOIE, MITREA CH1OSE)
15 p — campioană a R.P.R.; Dinamo
16 p; Victoria 18 p; Metalul 29 p;
înălțime : Cornel PORUMB (Știința 
Cluj) 1,98 — campion al R.P.R.; Boboc 
(Prahova) 1,94; Ducu (Progresul) 
1,20; Marinescu (Progresul) 1,85; 
Păltineanu (C.C.A.) 1,80; Macovei
(0. S. Oradea) 1,80; triplu : Sorin 
IOAN (C.C.A.) 15,5,3 — campion al 
R.P.R.; Stein (Șt. Buc.) 14,88; Visco- 
poleanu (Rapid) 14,80; Ad. Ionescu 
(Dinamo) 1 1,70; Eicher (Constr.) 14,38; 
Vlădescu (Metalul) 14,05; 
Nicolae IVANOV (Dinamo) 
campion al R.P.R.; Orețu

Perneki (ȘL Citii) 
(Șt. Buc.) 13,32; I. 
Șt. Sgîrcitu (Brăila)

Constantin E
— campion al R.P.R.; 

Greifen-

m serii: I — Știința Cluj 
Rapid Buc. 51,6; Constructorul 
51,8; II — Știința Buc. 51.0;

Buc. 51,2; Corvinul Ilune-

greutate :
15,76 — 

t Metalul)
15,06; I.
Moisescu 
) 12,31:

DRÂGULESCU

15,06;
Iordan 
12,35; 
ciocan :
(Dinamo) 58,09
Rășcănescu (C.C.A.) 56,77;

pei Rapid că publicul care simpatiza— Marconi (C.C.A.) 582; 29 km marș: 
aceasta echipă ș»-a rărit rmdunle toc-,. ' ’
mai datorită neseriozității lor, modu-”- 
lui superficial cu care se pregătesc," 
felului In care este condusă această — 
echipă.

Ii întrebăm pe jucători: ce le lip
sește ? Nimic 1 Au toate condițiile pen
tru ca să muncească, să învețe, să se., 
educe, să se pregătească. De ce nu" 
răspund acestor con di ti uni pe care le-aȚ® Miine : etapa a IV-a în campionatul de polo • Rezultate din turneul de calificare • Astăzi și miine 

concurs de înot și sărituri la ștrandul Tineretului
sportivă de elevi Buc., Petrolul Uit 
pina, Olimpia Or. Stalin și Marii 
Constanța; SERIA A II-A: Voin 
Timișoara, Voința Cluj, C.S.M. Cluj 
Voința Oradea; SERIA A III-A: A.S. 
Lugoj, Industria Lînii Timișoar 
C.F.R. Arad și Olimpia Reșița. Is 
cîteva rezultate înregistrate în o 
trei serii: Rapid Buc. — Petro 
Cîmpina 15—0; Clubul sportiv școjaj 
Olimpia Or. Stalin 11—0; Școala sp 
tivă de elevi — Clubul sportiv șco 
3—2; Constructorul Buc. — Petra 
Cîmpina 8—3; Olimpia Or. Stalin 
Șc. sportivă de elevi 3—8; Ra 
Buc. — Constructorul Buc. 7—0; 
ința Timișoara — Voința Clui 9- 
A.S.M. Lugoj — Industria Lîivii 
mișoara 1 —10; C.S.M. Cluj — Vo: 
Oradea 5—2.

*
Ieri după-amiază la ștrandul 

neretului au început întrecerile 
înot și sărituri din cadrul câmpii 
tului republican, faza pe cluburi ș 
sociații. Iată rezultatele primei 
de concurs:

SENIORI, 109 m liber: Șt. Ion
m
1:17,2;

RACESCU (Dinamo) R. V.

----------- ------------ ----- ...... .. - , 
asigurat atît lor crt și Întregii mișcăfiX 
sportive dm patria noastră, partidul și*  
regimul nostru democrat-popul ar ? j;

Ce fotbal jucau acum cîțiva ani - - 
Ene 11, Georgescu, Copil, Bodo etc. 1 
Acum de ce nu mai joacă ? Sinf vlă- 
guiți de torțe ca și cum ar juca fotbal 
de cînd lumea.

Acești băieți au dus echipa unde - - 
nu merită. Au îndepărtat suporterii” 
cîștigați de alții prin muncă și res-” 
pect lată de spectatori, prin dragoste" 
față de culorile clubului. Și ce greuȚ 
o duceau vechii jucători în regimurile 
de tristă amintire.

Eu cred că nu am greșit cînd v-am 
scris. Este bine că s-a dat „tonul".± 
Asan, un al doilea Todor, nu are ce” 
căuta la Rapid. El trebuie în primul — 
rînd să-și ispășească sancțiunea, să—

MARIUCA ROTARU (Rapid București)

Miine în campionatul republican del' LII lit 111 Vu'll 1JJ IC*  1 va 1141 I C|JLl Lzl IVCl 11 ac 
fie pătruns de ea. Rapid are o pe-..polo ge dispută jocurile etapei a IV-a. 
pinieră bogată. Să o folosească cu”T" H»
mult curaj. Eehipa Rapid trebuie să;;'*  o™ H.30) sînt programate două 
fie la Înălțimea colectivului de oa--- meciuri „ ” î'
meni ai muncii pe care îi reprezintă.Ksu'~C.C.A. și Dinamo—Voința.

pinieră bogată. Să o folosească cu In Capitală (ștrandul Tineretului, de

„inter-buctireștene“: Progre-
Pri-

V. MIRCEA
tehnician principal exploatare 

Dir. Reg. C.F. București

— mul promite un joc echilibrat al că- 
-rui î ’
Ț de prevăzut.

învingător este foarte greu 
Cele două echipe

Mai multă preocupare, mai mult suflet 
pentru dezvoltarea oinei!

Scrisoarea unui pionier al sportului aostra national —
Datorită sprijinului moral și mate

rial pe care regimul nostru l-a dat tutu
ror disciplinelor sportive și oină 
a cunoscut un drum ascendent, 
devenind un sport de mase. De la o 
vreme însă, oină a început să stagneze. 
Am citit articolul „Câteva întrebări 
care necesită un răspuns urgent” apă
rut în coloanele ziarului „Sportul popu
lar”, în care se vorbea despre delăsa
rea cluburilor, asociațiilor și chiar a 
comisiei de specialitate din orașul 
București. A trecut de atunci vreme 
multă, dar cei criticați își continui 
somnolența. Mă întreb de ce tocmai în 
Capitală, unde se află însăși federația 
de oină, sportul nostru național este 
tratat cu atîta vitregie ? De ce de ani 
de zile nu s-a putut organiza un con
curs pe plan local ? De ce a dispărut 
oină din școli ? Anul trecu' am fost 
chemat în ultimul moment de secția 
de învățămînt a Sfatului popular al 
orașului București să înjghebez o echi
pă de pionieri, pentru a participa la 
Spartachiada pionierilor și școlarilor.

M-am întrebat fi mă întreb dacă tre
buia să fac acest lucru eu, la vîrsta 
de aproape 70 ani, cînd în Capitală 
avem peste 300 de profesori de educa
ție fizică ? De ce secția de învățămînt 
a Sfatului popular nu-i îndrumă pe 
acești profesori să muncească pentru 
răspîndirea oinei ? Sportul nostru na
țional, oină, dezvoltă multe calități 
fizice fi morale în perioada creșterii 
copiilor. Sînt pur și simplu nedumerit 
de faptul că în vreme ce toate celelalte 
discipline sportive au găsit înțelege
re fi ajutor moral și material la Di
recția Educației tineretului fcolar din 
M.I.C. numai oină a rămas cenușă
reasă.

Acum trei ani au luat ființă în Bucu
rești două școli sportive de elevi și 
Clubul Sportiv “ ' ”
educație fizici 
au cuprins tot. 
Clubul Sportiv 
are secție de oină. Același lucru se pe
trece fi la Palatul Pionierilor, unde 
oină nu există în program. Se apropie

Școlar Programele de 
ale acestor două școli 
Tot... în afară de oină! 
Școlar de asemenea nu

SptirUichiada Pionierilor și din nou 
Palatul Pionierilor nu are echipă care 
s-o reprezinte. Să întrebăm pe tovară
șul P. Capră, președintele consiliului 
orășenesc U.C.F.S. București, care cu 
ocazia înființării Clubului Sportiv Șco
lar a promis că oină va fi introdusă | 
în programul clubului și că din eroare 
a fost omisă : de ce nu s-a corectat 
încă eroarea? A promis acest lucru și 
Direcția Educației tineretului școlar | 
din M.I.C.

Și acum, ca încheiere, facem apel 
la conducerile asociațiilor sportive, la 
cluburile și organele U.C.F.S. din Bucu
rești ca cel puțin de azi înainte să 
punem umărul mai temeinic pentru 
promovarea sportului nostru național. 
Aștept deci cu multă nerăbdare răs
punsurile cuvenite. Primul pas să-l fa
cem prin 
unde se pregătesc 
schimbul

vor evolua în următoarele 
mâții: PROGRESUL: Frățilă-Gheța, 
Mărculescu-R. fo-nescu-Miu, Mcdianu, 
N. Lichiardopol. C.C.A.: Al. Marinescu- 
Crișan, V. Ștefănescu (Schmaltzer)- 
Șt. Ionescu-Neacșu, O. Marinescu, 
Maghiari. Celelalte jocuri se desfă
șoară în provincie. La Tg. Mureș, li
derul actual al campionatului, G.S. 
Tg. Mureș, va primi replica Științei 
Cluj, iar la Oradea, formația din lo
calitate, C.S. Oradea va întîlnr echipa 
studenților din București.

★
Anul acesta, la turneul de califi

care pentru campionatul republican 
de polo participă 15 echipe, împărțite 
în trei serii, după cum urmează: SE
RIA I: Rapid Buc., Constructorul Buc., 
Clubul sportiv școlar Buc., Școala

bras :
S

(C.C.A.) 1:01,4; 100
Schmaltzer (C.C.A.) , .
OARE : 100 m liber : Ingrid I 
(Dinamo) 1:14,9; 100 m spate: 
leta Ștefănescu (Rapid) 1:25,4.

Tot în cursul zilei de ieri s-ai 
negistrat două noi recorduri r 
blicane în probele de fetite: 10
spate (cat. I): Cristina Balaban 
namo) 1:29,0; 100 m spate (c. 
Il-a): Monica Mimteanu (Progr 
1:41,1.

Concursul continuă astăzi, înc 
de la ora 18, și miine dirnineaț 
la ora 10, la ștrandul Tineretul:

I

Un nou și valoros
la proba de talere

record al R. P
aruncate din ș

introducerea oinei în școli, 
viitoarele cadre, 

nostru de miine.
PETRE TĂNĂSESCU 

profesor de educație fizică, antrenor 
de oină

vreine îtu 
serioasă

licitări. In ultima 
a manifestat o 
dința de înfumurare și ne gîn< 
noul record l-ar putea face 
încrezut. Acest valoros rezult 
buie să constituie pentru I. 
trescu nu un prilej de îngîml 
un stimulent în activitatea sa

•vriuhli Capitalei, 
onu1 Tunari, tră- 

Dumitrescu a reali- 
talere aruncate din

1.

In ca-'''—' 
desfășura4 
gătorul rtl 
zat la proba de 
șanț (200 buc.), un rezultat excepțio
nal : 198 talere din 200 posibile, cifră 
superioară cu 3 puncte vechiului re
cord al țării și cu un punct actua
lului record mondial. Pentru această 
performantă I. Dumitrescu merită fe-
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LA LOTUL NOSTRU DE TIR, BILANȚ DEOCAMDATĂ NESATISFĂCĂTOR
Tirul este un sport in care, în ul

timii ani, ne am alirmat cu tărie. La 
ultimele două ediții ale Jocurilor O- 
lhnpice, la campionatele mondiale, la 
numeroase mari competiții internațio
nale trăgălorii romîni s-au prezentat 
bine pregătiți, au concurat cu succes, 
au urcat de multe ori pe podiumul 
învingătorilor. De aceea, am privit 
de fiecare dată cu încredere parti
ciparea trăgătorilor noștri la marile 
competiții internaționale, ta care — 
de altfel — aceștia au și corespuns 
de cele mai multe ori așteptărilor.

Așa stând lucrurile, iubitorii sportu
lui privesc cu încredere și participa
rea lotului nostru olimpic la marile 
competiții de la Roma. In rindurile 
celor selecționați în iot se află doi 
campioni olimpici ( Iosif Sîrbu și Ște
fan Petrescu), doi campioni mondiali 
(C. Antonescu și M. Ferecata) și nu
meroși alți trăgători oare au la activ 
performarițe de valoare mondială.

Știind că avem trăgători de valoare, 
că ei au la dispoziție condiții de an
trenament din cele mai bune, că au 
avut asigurat un program de pregă
tire metodic, ne-aon așteptat — zi
lele trecute, cînd am asistat la o șe
dință a totului de tir — ca bilanțul 
asupra stadiului tor actual de pregă
tire. asupra felului cum și-au îndepli
nit normele olimpice, să fie din cele 
mai bune. Lucrurile nu stau însă toc
mai așal In general, trăgătorii noștri 
nu prea au avut motive ca la această 
ședință să stea cu fruntea sus- Bare- 
murile tor au fost îndeplinite doar 
în parte, obiectivele de pregătire n au 
fost atinse integral. Proporția de nu
mai 60—70% în îndeplinirea norme
lor nu este satisfăcătoare, acum, cu 
puține săptămîni înainte de Jocurile 
de la Roma.

Unii trăgători (Sirbu, Rotaru, Du
mitrescu, Petrescu) și-au atins sau 
chiar și-au depășit normele. Bună
oară, Rotaru are la activ un valoros 
1152 la armă liberă calibru redus 
3x40, Sîrbu a realizat un 596 la armă 
60 focuri culcat. Ștefan Petrescu a 
tras de două ori 587 și o dată 588 la 
pistol viteză, iar Ion Dumitrescu a reu- 
;it de două ori procentajul de 97% la 
rroba de talere. Dintre ceilalții trăgă- 
ori, Maghiar, Nițu, Enache ți Anto- 
rescu s-au apropiat de norme sau 
e-au îndeplinit parțial în timp ce 
Vlihai Dumitriu, Tadeus Jeglinski. 
/iorel Manciu, Petre Mocuță, Marin 
terecalu nu și le-au îndeplinit.

Fără îndoială că față de posibîlâ- 
ățrle lor și de condițiile care le-au 
ost create, trăgătorii noștri n-au co- 
espuns așteptărilor. Și spunem acest 
icrn, mai ales, dacă ținem seama că 
ea mai mare parte din normele a- 
nse au fost realizate în competiții 
iterne, pe poligonul Tunari, și nu în 
meursuri internaționale, ceea ce le-ar 

întărit valoarea și semnificația.
Care sînt cauzele bilanțului deocam-
ată nesatisfăcător al trăgătorilor 
>ștri din lotul olimpic?
De la început trebuie să arătăm că 
uiți trăgători manifestă o emotivi
te — mai ales în concursurile in- 
rnaționale — complet nejustificata. 
ind lipsiți de auto-control în con- 
rs, prezentând deficiențe inadmisi- 
e la capitolul dârzenie și combati- 
tate, ei obțin în concurs rezultate 
rit mai slabe decît la antrenamente, 
iii trăgători stau slab și în ceea, 
privește orientarea tactică în ton- 

rs (cazul celor de la pistol viteză 
mai ales pistol precizie), iar 

ii manifestă în timpul concursurilor 
sensibilitate exagerată, a cărei sursă 
idă în motive subiective.
>-a arătat în cadrul discuțiilor pur- 
e că o altă cauză a insucceselor 
pînă acum este existența unei at- 
sfere nesănătoase care domnește în 
«mite grupe ale lotului (mai ales 
pistol viteză), fapt care a dus la 
namentizarca unui slab spirit co- 
iv. concretizat printr-un slab su- 

moral în concurs. Preocupați u- 
i mai mult de performanțele... 
gilor de echipă decît de felini cum 

ei înșiși, unii componenți ai 
lui nu s-au putut concentra în
tins, au avut fluctuații dăună- 
e în timpul probelor. Rotaru, de 
iplu, a prezentat o linte de com- 
ire sinuoasă. Antonescu a mani- 
t comoditate la antrenamente, iar 

lui dezordonat de a fi în toate 
nile l-a făcut să nu înregistreze 
latele așteptate, mai ales la ca- 
mare. De altfel și la armă liberă 

ru redus C. An-tonescu s-a coin- 
t nesaâisfăcător reușind doar o sin-

• dată în anul acesta să realizeze 
p. $i ceea ce ni se pare foarte 
sc este faptul că această cifră 
f obținută în primăvară, iar de 

atunci el nu a mai reușit nici în con
cursuri interne și nici în cele interna
ționale să se apropie de ea. Stefan 
Petrescu cu numai 588 (performanța 
sa cea mai bună de pînă acum) nu 
vedem cum și-ar putea păstra în mod 
normal medalia de aur; Mihai Du- 
mitriu, suferind de o pronunțată doză 
de îngîmfare nu se ridică la valoarea 
selecționării sale în totul olimpic; 
Mocuță, angrenat excesiv în preocu
pări de atmosferă, nu reușește să-și 
învingă nervozitatea, dușmanul per
formanței sportivi: în orice disciplină 
sportivă, dar maț ales în tir. Nițu tai 
se orientează birje în concurs, nu șe 
concentrează sau ■ dă dovadă de lipsă 
de combativitate ; Enache demobi
lizează în momentele critice, ca și 
Jeglinski — exagerat de emotiv.

S-a mai arătat în cadrul consfătui
rii că, din păcate, unii trăgători au 
„căutat" prea multe scuze, dînd vina 
— după unele insuccese — fie pe arme, 
fie pe muniție, fie pe poligon. Prea pu
țini au fost cei care și-au văzut și pro
priile lor greșeli, care au căutat expli
cațiile în felul cum s-au pregătit sau 
cum au concurat. Unii trăgători cu 
experiență (Petrescu, Dumitrescu, Mo
cuță) s-au situat pînă nu de mult pe 
această poziție greșită, ceea ce le-a 
dăunat atît tor, cât și celor mai ti
neri din lot, care au luat proaste 
exemple de la cei mai vîrstnici.

Și antrenorul lotului, Petre Cișmi- 
giu poartă o serioasă răspundere pen
tru stadiul nesatisfăcător în care se 
află lotul nostru de tir. El a fost me
reu un „tată bun" al trăgătorilor; 
s-a situat de cele mai multe ori pe 
pozițiile lor greșite, n-a mani
festat destulă exigență și autoritate 
față de comportarea nesatisfăcătoare 
a unor trăgători. Antrenorului Ciș-i R. U.

Bazinul olimpic, in care se vor disputa probele de notație și polo

Breviar
• Intrucît Comitetul Olimpic Chi

lian a anunțat că nu mai deplasează 
la Roma echipa de pentatlon mo
dern, federația internațională a decis 
ca pe locurile rămase libere să În
scrie doi coneurenți din Australia și 
unul din Japonia.
• Doi maraJoniști iugoslavi vor 

participa la întrecerea olimpică. Este 
vorba de campionul balcanic Skrinjar, 
care a ctștigat recent maratonul de 
la Tunis (2.20:26,0) și Mihalici (me
dalia de argint la J.O: din 1956) care 
a ctștigat un concurs la Zagreb 
(2.23:11,0). Ambii au îndeplinit stan
dardul de 2.25:000 fixat de federal ia 
iugoslavă

• „Familia" săritoarelor de peste
I, 70 m la înălțime s-a mărit recent 
prin Olga Gere. Tînăra săritoare iu
goslavă a stabilit săptămâna trecută 
un nou record național cu 1,70 m-

• Echipa olimpică de fotbal a Fran
ței va juca la 16 august la Paris cu 
selecționata Japoniei.

• In cadrul pregătirilor pentru
J. O. selecționata de baschet a Italiei 
a întreprins un turneu în America de 
Sud. Baschetbaliștii italieni au termi
nat neînvinși turneul, în cadrul că
ruia att întîlnit printre altele, Uruguay, 
Argentina și Chile. După reîntoarcerea 
din turneu, antrenorul echipei, Nello 
Paratore, a declarat că în țările sud- 
americane baschetul este în regres. 
Stilul de joc în aceste țări nu s-a 
schimbat, se joacă spectaculos și în 
viteză, însă nu mai sînt individuali
tăți remarcabile ca în trecut. Antreno
rul Italian explică rămânerea în urină 

migiu i-au fost arătate aceste lipsuri 
și el și-a recunoscut greșelile.

Pînă la primul foc din cadrul pro
belor olimpice de la Roma (5 septem
brie) mai sînt aproape două luni. So
cotim că acest interval, folosit în 
mod judicios, este suficient pentru 
ca în activitatea iotului olimpic de tir 
să se facă o importantă cotitură- 
Trăgătorii trebuie să știe să eviie a- 
ceastă emotivitate exagerata (care, 
de multe ori, nu face decît să ascundă 
lipsuri în pregătire sau lipsuri perso
nale. în ceea ce privește dîrzenia și 
orientarea în întrecere), să intre pe 
poligon cu ideea că trebuie să lupte 
cu toată ardoarea, să se întreacă pe 
sine, să se concentreze pînă la ulti
mul foc. Majoritatea componenților 
totului de tir au realizat performan
țe excelente 1a antrenament. Acest 
lucru înseamnă că au posibilitatea de 
a reedita aceste cifre valoroase și în 
concurs. împreună cu antrenorul Jor, 
trăgătorii noștri trebuie să reflecteze 
serios asupra acestei probleme, să 
găsească ei înșiși soluțiile, căci e'e 
există. E nevoie în primul rînd de 
mai mult spirit de răspundere, perso
nală și colectivă, de a privi cu ma
ximum de seriozitate cinstea ce lea 
fost acordată de a fi incluși în toiul 
olimpic.

Considerăm că mai multă muncă, 
mai multă preocupare pentru viața 
sportivă, pentru o pregătire multila- 
leirailă,. întărirea vieții de colectiv, mai 
multă exigență din partea antreno
rului -- toate acestea vor putea con
tribui la realizarea unor pași înainte, 
care să ne facă să privim prezența 
trăgătorilor noștri la Roma cu aceeași 
încredere de totdeauna.

olimpic
a baschetului sudamericam prin fap
tul că nu au fost împrospătate la 
timp echipele naționale. Multă vreme 
baza naționalei uruguayene—de pildă 
— au constituit-o jucătorii care au 
participat lă olimpiada de la..- Hel
sinki,

• Abdul Hamid, căpitanul echipei 
de hochei pe iarbă a Pakistanului, a 
participat pînă acum la trei ediții ale 
Jacurilor Olimpice-

Noutăfi despre boxerii noștri
Ecourile pe marginea întâlnirilor cu 

reprezentativa R. S. S. Ucrainene de 
la București și Brăila nu s-au stins. 
Dimpotrivă, amatorii, sportului cu 
mănuși, dar mai cu scamă specialiștii, 
continuă să discute despre aceste im
portante meciuri de verificare a ho- 
verilor noștri fruntași.

întâlnirile de la București și Brăila 
au permis antrenorilor lotului olim
pic să tragă concluzii asupra poten
țialului fomnției noastre, asupra po
sibilităților reale ale pugiliștilor care 
ne vor reprezenta în marea con
fruntare de la Roma. Ele au pus 
însă antrenorilor și o seamă de pro
bleme dificile. Se știe că la catego
ria „pană" Emil Cișmaș și Ion Turcu 
•— componcnți ai lotului olimpic — nu 
.■mi dat satisfacție. Pe cine vom se
lecționa atunci în iotul olimpic la 
această categorie ?„ Antrenorii au

CURSA DE 800 M FEMEI
iȘI VA FACE „DEBUTUL" OLIMPIC LA ROMA
Proba de 800 m plat fete se va a- 

lerga anul acesta, la Roma, pentru 
prima oară in istoria întrecerilor a- 
tletice ale Jocurilor Olimpice. Proble
ma cîștigătoarci ridică încă de pe a- 
cuma suficiente semne de Întrebare. 
Firește, cele mai mari șainse le au 
atletele sovietice — mari specialiste 
ale probei — care, diîpă cum se vede 
și din tabelul de mai jos, domină cu 
autoritate plutonul celor mai bune 
semiiondiste din lume. Nu sînt însă 
de neglijat nici posibilitățile atletelor 
germane V. Kummerfeld și U. Do
nath, ale reprezentantei noastre F. 
Grecescu, ale australiencelor D. Wil
lis și B. Jones, olandezei G. Kraan 
și englezoaicei J. Jordan.

Cine va urca la Roma pe podiumul 
învingătoarelor ? Răspunsul îl vom 
primi în după-amiaza zilei de 7 sep
tembrie, cm to va avea loc finala pro
bei (ora 16,45). Seriile probei se vor 
alerga în ziua de 6 septembrie. Și a. 
cum, iată tabelul celor mai bune per. 
forniere ale anului:

A patra ediție oficială: 
Londra, 1908...

...după Jocurile intermediare din 1906 
de la Atena

Pe mulți îi va surprinde, desigur, a- 
cest titlu, pentru că seria oficială a 
Jocurilor Olimpice nu „cunoaște” și „A- 
tena 1906“. Și totuși...

...Comitetul olimpic grec nu renunțase 
complet la ideea de a organiza perma
nent Jocurile. Pe această linie s-au înre
gistrat Ia un mo-ment dat propuneri pen - 
tru Jocuri „intermediare*,  acceptate „cu 
jumătate de gură- de Comitetul Olim
pic International Astfel de Jocuri au 
avut loc în 1906 Ia Alena pentru a săr
bători 10 ani de la organizarea primei 
olimpiade moderne, dar ele nu au in
trat în... socoteala Jocurilor oficiale. 
Totuși, la Atena au fost prezenți nu 
mai puțin de 901 sportivi reprezentînd 
22 de țări i Iar printre rezultatele mai 
de seamă figurează 
un 3,50 m ia pră
jină reușit de fran
cezul Gonder. De 
aceste Jocuri „ofi
cioase**  este legată 
apariția... suliței. A- 
ceastă probă atletică 
a fost cu succes experimentată la A- 
tena în 1906 și cîștigată de suedezul 
Erik Lemming.

In 1906 s-a născut ideea jurămlntulul 
olimpic.

Jocurile de Ia Londra — Ca și cele 
de la Paris și St. Louis — au fost or
ganizate în... umbra unei Expoziții, iar 
programul care trebuia să se desfă
șoare între 13 și 25 iulie, s-a... întins 
din aprilie pînă în octombrie, din cau
za unor competiții și demonstrații de 
„completare*  care nu erau decît cu nu
mele olimpice.

La această ediție au participat 2.059 
sportivi (dintre care 36 femei) din 22 
de țări. In program au figurat 20 de 
sporturi, cu 110 probe. A lipsit călăria, 
precum și sportul halterelor, în schimb 
pe listă au apărut alte sporturi, prin
tre care tirul cu arcul.

Jocurile s-au desfășurat sub semnul 
unei mari rivalități anglo-americane.

Această rivalitate s-a declanșat mai 
ales la atletism, unde s-au petrecut cî- 
teva fapte intrate în istoria olimpia
delor.

Proba de 400 m se alerga pe atunci 
In linie (adică concurenții plecau pe 
aceeași linie) si nu pe culoare. In fi
nală se calificaseră trei americani 
(Robbins, Carpentier si negrul Taylor) 
și un englez (Halswell). La intrarea In

File din istoria
.!• o.

găsit o rezolvare: introducerea în lo
tul olimpic a dinamovistului Con
stantin Gheorghiu, boxer cu o 
bogată experiență internațională. 
Fără discuție că această soluție este 
bună. Considerăm insă că s-a găsit 
destul de târziu soluția introducerii 
în lot a lui C. Gheorghiu, deși era 
cunoscut faptul că la categoria pană 
atât Cișmaș cit și Turcu nu prezen
tau prea mari garanții. In ceea ce-1 
privește pe Gheorghiu, el trebuie sa 
acorde țoală atenția în antrenamente 
executării corecte a croșeelor și, să nu 
mai lovească cu mănușa deschisă, 
cunoscînd că la J.O. arbitrii vor li 
cît se poate de exigenți. Cît privește 
categoria ușoară, pînă în prezent an
trenorii nu au găsit o rezolvare po
zitivă, așa incit este posibil ca la a- 
ceastă categorie să nu avem repre
zentant

2:04,3 Ludmila Sevțova (U.R.S.S.)
2:04,5 Sin Kim Dan (R.P.D. Coreeană)
2:06,6 Zinaida Kotova (U.R.S.S.)
2:06,8 Ekaterina Parliuk (U.R.S.S.)
2:07,5 Vera Kummerfeld (R.F.G.)
2:07,6 Anna Reiniș (U.R.S.S.)
2:07 7 Vera Muhanova (U.R.S.S.)
2:075 Nina Otkolenko (U.R.S.S.)
2:08,1 Gerda Kraan (Olanda):
2:08,2 FLORICA GRECESCU (R.P. Ro- 

mînă)
2:08,3 Sofia Walaszek (R.P. Polonă
2:08,4 Lidia Ușakova (U.R.S.S )
2:08,6 Ursula Donath (R.D.G.)
2:08,7 Dixie Willis (Australia)
2:08,7 Beata Zbikowska (R.P. Polonă)
2:08,8 Brenda Jones (Australia)
2:08,8 Olga Kazi (R.P. Ungară)
2:08,9 Vera Ghileva (U.R.S.S.)
2:09,1 Joyce Jordan (Anglia)
2:09,5 Dzidra Lewicka (U.R.S.S.)
2:09,5 Bedriska Kulhava (R. Ceh.)
2:09.5 Aina Alksne (U.R.S.S.)
2:09,6 Gizela Sasvari (R.P. Ungară)
2:09,7 ELIS ABET A TEODOROV (R. P.

Romînă)
2:09,7 Elena Babințeva (U.R.S.S.)
2:09,8 Tatiana Avramova (U.R.S.S.)
2:09,9 Nina Mnih (U.R.S.S.)
2:10,2 Betty Smith (Anglia)
2:10,3 Gtil Ciray (Turcia)
2:10,4 Aranka Kazi (R.P. Ungară)
2:10,4 Breyer (R.D.G.) 

linie dreaptă, la sosire, Robbins l-a je
nat pe Carpentier, care la rindul lui 
l-a împins pe Halswell. Ca la un sem
nal, oficialii (toți englezi...) au sărit in 
sus și au pătruns pe pistă pentru a îm
piedica pe atleți să-și continue cursa. 
Finala a fost anulată, Carpentier des
calificat. Cînd să se realerge finala, 
Robbins și Taylor au refuzat să ia ple
carea, astfel că Halswell a alergat de 
unul singur și a câștigat cursa cu 50 
sec. De la această ediție a J.O. s-a ho- 
tărît ca proba de 400 m să se alerge 
pe culoare.

De altfel, asemenea Incidente și de
cizii au caracterizat aceste Jocuri. O- 
ficialii britanici au mai intervenit și 
in alte probe atletice și în alte sporturi. 

Astfel, la maraton, 
disputat pe - distanța 
de circa 42,200 km 
(distanță care va 
fi definitiv adoptată 
de forurile sportive 
internaționale), pri
mul care a intrat pe 

stadion a fost italianul Dorando Pie- 
tri. Aproape sufocat de căldură, el a- 
lerga mecanic caracteristic atleților lo
viți de însolație. La un moment dat a 
căzut. Atunci un grup de oficiali au 
sărit în ajutorul Iui, ba unul dintre ei 
l-a ajutat sa parcurg» ultimii metri și 
să treacă astfel linia de sosire. Cu toate 
protestele publicului, Dorando a fost 
descalificat iar învingător a fost pro
clamat americanul Hayes, al doilea so
sit. La proba ciclistă pe 100 km alergă
torul englez Meredith a fost „tras*  de 
cîteva ori, fără ca oficialii să intervină. 
Și Meredith a ctștigat cursa, fără a 
primi nici un avertisment... Oficialii nti 
s-au dat în lături atunci cînd a fost 
vorba să faciliteze o victorie britanică 
și, mai ales, să obțină un succes in 
plus față de americani...

Din acest an, la natație au început 
să se dispute mai multe probe. Dintre 
rezultate trebuie menționat recordul 
mondial al lui Charles Daniels, cu 
l’05* ’6 Ia 100 m și performanța lui Henry 
Taylor la 400 m (5’36”8) și Ia 1.500 ni 
(22’49 ). în rest rezultate modeste, ca ș! 
in celelalte sporturi.

în fine, din aceste J.O. mai trebuie 
reținut faptul că s-a simțit necesitatea 
imperioasă e a stabili în fine un re
gulament precis al Jocurilor.

Multi dintre amatorii de boi ne-au 
întrebat care este stadiul de pregătite 
al boxerului Ion Monea. Ne-a răs
puns antrenorul Popa:

— Deși a suferit recent o înfrtn- 
gerc prin K.O. (în înttlnirea R.P. Ro*  
mină —RS.S. Ucraineană), Monea 
nu s-a descurajat. După o scurtă o- 
dihnă, tinăriil nostru mijlociu si-a re
luat cu ambiție antrenamentele. El 
se simte in prezent foarte bine.

— Mai susțineți întâlniri dc verifi
care pînă Ia Jocurile Olimpice?

— Firește că da Intre 25 și 31 iu
lie lotul olimpic va participa la me- 
duri de verificare in orașele Cîmpu- 
lung-reg. Pitești, Pitești și Slatina, 
în compania unor adversari din afara 
lotului. O dată cu aceste meciuri se 
vor încheia practic pregătirile pentru 
J.O. și se va da formă definitivă 
echipei.



FOTBHL (

tine începe barajul pentru promovarea în categoria B
De miine, timp de două săptămini atenția iubitorilor de fotbal va fi în-

•lată spre turneul de baraj pentru promovarea in categoria B, singura activi- 
oficială din această perioadă. La București, Ploești, Arad și Bacău 16 echipf 

Vioane de regiuni plus campionul orașului București se vor angaja intr-o 
j dirză, pasionantă, in care vor folosi tot talentul, toate cunoștințele lor teh-

și tactice,
i participa

derația a 
u buna 
șurare a 
i echipele, 
mâți în 

aducă 
ca printr-o atitudine sportivă pe 

prin f” 1------ —: j_—;-i: —
, printr-un joc dîrz, plin < 
orect și cît mai bun să 
a deplină a barajului.

★
ecerea celor 17 campioni
— cum se știe —- miine în 
orașe amintite mai sus. De 
, pasionații fotbalului au 
arul nostru că echipele au 
ite în patru grupe, că vor 

turneu, dar numai tur și că 
șit se vor alcătui clasamente, 
la campionat.
ente,
goria
ramul
mțat,

posibilitățile fizice și calitățile morale pentru a cuceri dreptul 
in sezonul viitor intr-o

luat toate măsurile 
organizare și normala 
acestui baraj. Rămîne 
jucătorii și antrenorii 
importanta competiție 

contribuția. Datoria lor

păstrarea unei discipline 
de elan, 
asigure

va în- 
cele 
asc- 
aflat 
fost 

juca

In baza acestor 
face promovarease va 

B.
primei
este următorul :

etape, după ctim

categoric superioară.

La București : Penicilina lăți — 
Unirea Botoșani; Steaua roșie Bacău
— C.S.M. Brăila.

La Ploești : Minerul Oravița — Au
rul Brad; Electroputere Craiova — 
Chimia Govora.

La :Bacău: Rapid reg. Ploești — 
Marina Constanța; Chimia Tîrnăveni
— Acad. Militară București..

La Arad: Dinamo Săsar — Sticla 
Arieșul Turda; Voința Oradea — 
Vom ța Tg. Mureș.

Toate meciurile vor începe la orele 
16 (deschiderea) și 17,45.

Ordinea partidelor se va stabili prin 
tragere la sorți. Jocurile se vor dis
puta pe următoarele terenuri : „Pro
gresul” la București, „Petrolul” la 
Ploești, „C.F.R.” la Arad , și „23 Au
gust” la Bacău.

Jocurile se anunță echilibrate. Un 
plus de interes prezintă întrecerile 
Minerul Oravița — Aurul Brad, Di
namo Săsar — Sticla Arieșul Turda, 
Electroputere Craiova — Chimia Go
vora și Penicilina Iași — Unirea Bo
toșani.

• Echipă campioană a regiunii 
Craiova a fost desemnată marți, cînd 
a avut loc a doua partidă dintre cele 
două formații craiovene, Electropu
tere și Dinamo. Victoria a revenit din 
nou echipei 
ceasta cu 
3-0).
• Chimia

tru a doua . _
Stalin. Intr-adevăr, după cele patru, 
jocuri susținute în compania formației 
Torpedo și care au dus la egalitate 
de golaveraj (4—4), se anunțase că 
Chimia a cucerit titlul la... vîrstă 
(fiind mai tînără). Ulterior însă, co
misia regională a hotărît ca să se 
dispute un al cincilea meci. Acesta a 
avut loc joi la Sighișoara și Chimia 
a învins cu 2—1.
• Chimia Govora a susținut joi la

Rm. Vîlcea un meci internațional cu 
formația poloneză Olimpia Poznan, 
întîlnirea a luat sfîrșit cu un rezul
tat de egalitate: 4—4 (2—3), care
exprimă fidel raportul de forțe 
echipe. Chimia a jucat foarte 
dovedind e bună pregătire. Au 
cat: Teodorescu (4'), Lambru 
Ghiță (62') și Grecea (69') din 
pentru Chimia, Olkiewicz (30') și Do- 
magala (33', 36’, 56’) pentru oaspeți. 
(D. Roș ia nu — coresp.)

Electroputere, de data a-
1—0 (în primul meci :

Tîrnăveni a devenit pen- 
oară campioana regiunii

dintre 
bine, 
mar- 

(15’), 
11 m

Au început întrecerile
turneului internațional de tineret

In concursul pe echipe: R.P.R. ■!—R.D.G. 7-0 și R.P.U.—R.P.R. 11 5-2

Perechea tinerilor jucători din R. D. Germană, Hella Vahley și Vlrich Trettin 
in timpul jocului Foto : B. Ciobanii

La sfîrșit de sezon...
Gînduri despre campionatul trecut și proiecte pentru viitor

ă cu disputarea finalei „Cupei 
echipele de categoria A și-au 
activitatea competițională. 

ii și-au luat rămas bun de la 
i (cărora pe lîngă puținele 
i oferite fn unele meciuri care 

un nivel tehnic ridicat, au 
și multe supărări), urmînd 

ră pe terenurile de sport în 
ie toamnă. Desigur, iubitorii 

cu balonul rotund sînt cu- 
afle ce fac în prezent fotba- 
tri fruntași și în special ce 
au pentru viitor. Ca să le 
1 curiozitatea, am stat de 
doi antrenori și cele discu- 

producem în cele ce urmea-

la $te.fan Onisie, antrenor 
echiuei C.C.A., campioană 

959—1960.
pus, desigur, echipamentul

nu, de-abia marțea viitoare 
‘ii in vacanță. Sîmbătă vom 
'.ință de analiză a campio- 
'regătirile pentru noul se- 
i începe in ultimele zile ale 
— ne răspunde Onisie. 
irere ai despre campionat ? 
icură că am ctștigat titlul, 
, tnfringere în retur. Și a- 
datorește perseverenței ju- 
iștri, a spiritului de ecnipă. 
mulțumit pe deplin ?...
•cum. In retur, deși am 
nilte puncte, echipa nu a 
t jocurile bune din tur.
Onisie au rămas ațintiți 

nion auriu ce împodobea 
amintire de la echipa en- 
i Town.

— ? ? ?
— Multe lucruri frumoase s-au 

scris despre noi, după partida de 
uitat cu Luton Town din 1956. 
atunci, C.C.A. își trăia „epoca 
aur" — așa-i spuneam noi.

— Pe cînd același nivel ?...
— Vedeți, e greu de spus. Atunci 

„bătrînii" de azi aveau 26-28 de ani, 
erau în plenitudinea forțelor. Tinerii 
de azi din echipă cresc cu greu. Ei 
cred că dacă au ajuns să fie selec
ționați chiar și in „națională" nu mai 
au ce învăța. Vor trebui să depună 
multă străduință ca să ajungă la ni
velul dorit, la adevăratul nivel al po
sibilităților lor.

— Gînduri pentru viitor?
— Deși am ctștigat campionatul cu 

7 puncte avans, avem multe de fă
cut. Nu trebuie să uităm că adversa
rii noștri principali s-au prezentat la 
un nivel mai slab ca in alți ani... 
Acum, pregătindu-ne pentru noul 
campionat, ne gindim să reîmpros
pătăm lotul, pentru ca pe parcurs

mai 
ne-
Pe 
de

să putem forma o echipă omogenă 
ca valoare 'și combativitate, capabilă 
de rezultate ți mai bune.

L-am căutat apoi pe Gkă Nicolae, 
antrenorul echipei Dinamo Bacău, 
care își petrece concediul în Capitală. 
Iată ce ne-a spus :

— In ceea ce privește locul ocupat 
în clasament, am atins obiectivul pro
pus la începutul campionatului. In 
„Cupa R.P.R." s-a propus să ajun
gem pînă în sferturile de finală, iar 
noi am ajuns pînă în semifinală... 
Desigur, puteam face mai mult Do
rim să îmbunătățim tehnica indivi
duală a fotbaliștilor, să formăm o 
echipă omogenă, cu un joc ofensiv.

In momentul de față lotul de jucă
tori este în vacanță. La 18 iulie vor 
reîncepe însă pregătirile. Și sperăm 
că roadele se vor arăta chiar in pri
mele confruntări ale noului sezon.

AL. INOVAN

De joi dimineață, frumoasa bază 
sportivă „Progresul” din Capitală 
găzduiește turneul internațional pen
tru tineret, ia care participă jucători 
și jucătoare » din R.P. ' 
Germană și< R.P. Romînă. In 
două zile de concurs 
joi și vineri., am putut 
rezultatul întîlnirllor Â. 
R.D. Germană 7—0 șl 
Romină H 5—2

Așa cum arată și 
noastră reprezentativă 
mată din jucători cu mai multă expe
riență (Iop: Țiriac, Vasile Șerester și 
Mina llina) a reușit să obțină o 
victorie categorică în lața unor . adver
sari depășiți — în stadiul aciuai — 
ca valoare. Trebuie să subliniem 
totuși, că în toate cele șapte meciuri 
ale întîlnirii am aplaudat voința celor 
trei jucători romîni, dorința lor de 
a evolua cu toată seriozitatea pentru 
realizarea celor mai bune rezultate 
posibile. In această privință este 
concludent faptul că ei nu au; pierdut 
nici un set din cele 15 disputate I 
lată de altfel cum a lost cctcrefizaf 
scorul final de 7—0: Vasile Șerester 
— Ulrich Trettin 6—2, 6—0, Ion Ți
riac — Herbert Schmidt 6—1. 6—3, 
Mina llina — Hella Vahley 6—0, 
6—3, Țiriac, Șerester — Schmidt, 
Trettin 6—1, 6—4, 6—2, Vasile Se- 
rester — Herbert Schmidt 6—0, 6—1, 
Ion Țiriac — Ulrich Trettin 6—1,

Ungară, R D. 
cele 

pe echioe. 
consemna 

P. Romînă 1— 
R.P.U. — RP

scorul, prima 
de tineret for-

6— 0, I. Țin ic, Mina llina — U, 
Trettin, Hella Vahley 6—2, 7—5

In schimb, echipa noastră secundă 
de tineret nu a făcut față deci! par
țial tenismanilor maghiari, mai siguri 
și mai hotărîți în acțiuni. Oaspeții 
și-an asigurat puncte prețioase in 
special prin Zoltan Madai și ludith 
Monori, care au demonstrat o formă 
deosebită- Cu toate acestea puteam 
obține un rezultat mai bun dacă 
dublul nostru ar fi fost mai omogen 
și Petre Mărmureanu sau Ștefan 
Burci-u s-ar fi arătat mai deciși in 
momentele hotărîtoare ale partideioî 
pierdute, lată rezultatele, acestei 
tîlniri: Andras Kali — Ștefan Bu.uii
7— 9, 4—6, Zoltan Madai — Piiie 
Mărmureanu 3—6, 6—0, 6—’, ludith 
Monori — Erika Banyai 6—2, 6 — 1, 
Madai, Kali — D. Viziru, Boaghe
7— 5, 6—2, 3—6, 8—6, Zoltan Madai
— Ștefan Burciu 7—5, 6—0, Andrf*  
Kali — Petre Mărmureanu 4- b, 
2—6, Madai, Monori — Burciu, M. 
Ciogoloa 7—5, 8-6-

Iată cele mai importante rezultate 
ale turneelor individuale de simplu : 
BĂIEȚI, optimi de finală: C. lones'U
— A. Saity 2—6, 6—4, 7—5 I, I,. Be-
ke — U. Fălii 6—2, 6—1 Șt. Bur
ciu — I. Năstase 6—1, 6—2, E. Hor
vath — D. Necula 6—2, 12—10,
S. Basarab — D. Leihman 6—2, 6—4, 
P. Mărmureanu —
6—0, 6—4, Gh. Boaghe 
6—3, 6—1, D. Viziru - 
6—8, 6—1 ; sferturi de 
Burciu — E. Horvath 
6—1, S. Basarab — P. 
6—1, 7—5, D. Viziru —
8— 6, 6—4 ; FETE, optimi de finală:
Judith Monori — Ioana Rădulescu 
6—1, 6—0, Mariana Ciogolea — Ju
dith Dibar 6—3, 6—1, Hella Vahley — 
Ștefania Trepcea 6—0, 6—1, Erika
Banyai — Kaila Klahre 6—0, 6—), 
Inge Besch — Sanda Ciogolea 6—1, 
6—1, Margaret Krutzger — Letiția 
Han 6—0, 6—0, Ana Mantsch — Ro- 
dica Lazaride wo., Mina llina — Mi- 
haela Colceag 6—1, 6—0; sferturi de 
finală: Judith Monori — Mariana 
Ciogolea 6—2, 6—2, Hella Vahley — 
Erika Banyai 10—8, 6—0, Margaret 
Krutzger — Inge Bosch 6—1, 6—4, 
Mina llina — Ana Mansch 6—3, 
6—1. Ieri au început 
dublu.

întrecerile continuă
de la orele 8 și 16 cu ultimele două 
întîlniri interțări (R.P. Romină I — 
R.P. Ungară și R.P. Romînă II —■ 
R.D. Germană) și meciurile turneelor 
individuale.

nul la Moreni
I joc de categorie B
loreni și Dinamo Obor 

la egalitate, 2-2 (2-1), 
care a plăcut celor peste 

ctatori prin dinamismul 
ecuții tehnice și prin nu- 
ze de gol create la cele 
Gazdele au dominat mai 
60 de minute, raport de 
t, dar înaintașii au fost 

trasul la poartă. Oas- 
o puternică revenire în 

e minute ale reprizei â 
u și egalat, iar în final 
rnențină rezultatul. Au 
oiariu (min. 4 din 11 
cu (min. 40) pentru Fia- 

(min. 34) și Marin A- 
>7) pentru Dinamo Obor, 
oresp.)

'Attim joc, clasamentul 
ifi<al a Il-a arată astfel:
m. 26-17-4- 5-60:20 38
bor 26-13-7- 6-44:33 33 
■it. 26-13-5- 8-50:4 1 31
>p. 26-11-6- 9-29:29 28 
reni 26-13-2-11-41:48 28
n. 26-11-5-10-45:34 27
ov. 26-12-3-11-45:39 27 
va 26-10-6-10-33:46 26 
iuc. 26-11-3-12-35:40 25 
1 26-10-4-12-33:29 24
ița 26-10-3-13-51:40 23

i 26- 8-5-13-39:54 21
șu 26- 7-5-14-32:54 19
aia 26- 5-4-17-26:56 14

Concursul de mîine: program de mare atracție, fond suplimentar de premii
• Pregătirile echipelor din pro„.^m • Bjleide . „Expres Olimpic1" au și adus primele premii • O 

surpriză plăcută pentru cîștigătorii categoriei a Vl-a la Pronoexpres
PRIMII CÎȘTIGATORl PE BILETE 

EXPRES OLIMPIC
În urma tragerii pentru desemnarea 

cîștigătorilor premiilor suplimentare 
pentru posesorii de bilete „EXPRES O- 
LIMPIC" care au jucat și la concursul 
PRONOEXPRES din 6 IULIE AU FOST 
STABILIȚI URMĂTORII PREMIAȚI :

1 MOTOCICLETA „SIMSON" î DOBO- 
SY KALMAN - Mediaș.

3 SCUTERE „MANET“ : Nic. Iovan - 
Brăila, Elisabeta Petran - B. Mare și 
Iancu Lazarovici - București.

3 MOTORETE „JAWA” : Ionel Iman - 
Cluj, Ion Todoran - corn. Aghireș, reg. 
Cluj și Maria Dobre — CJraiova.

LISTA COMPLETA A PREMIILOR DE 
LA ACEST CONCURS va apare în 
„PROGRAMUL LOTO-PRONOSPORT“ 
nr. 326. x—

REȚINEȚI ! ȘI LA CONCURSUL PRO
NOEXPRES DIN 13 IULIE SE ACORDA 
PREMII SUPLIMENTARE ÎN VALCVRE 
DE 100.000 LEI PENTRU POSESORII DE 
BILETE ,,EXPRES OLIMPIC". AMĂ
NUNTE LA AGENȚIILE LOTO PRONO
SPORT.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul PRONOEX
PRES nr. 27 din 6 iulie au fpst stabi
lite următoarele premii ’.

Categoria 
20.496 lei

Categoria 
1.576 lei

Categoria
464 lei

Categoria 
91 lei

Categoria 
:: :

OLTMPIC".
Se reportează: 31.532 lei la categoria I. 
Fond fle premii : 630.654 lei.

PREMIILE IN OBIECTE ALE 
CONCURSULUI SPECIAL PRONO PORT 

DIN 3 IULIE
Ieri a avut loc la C. Lung (reg. Pi

tești) tragerea din urnă a cupoanelor 
cîștigătoare de premii în obiecte la 
concursul special Pronosport din 3 iu
lie a.c. Iată numerele cupoanelor cîș
tigătoare de mari premii :

1 AUTOTURISM „VOLGA- : cuponul 
nr. 4.783.192

,MOSKVICI*  : 
nr. 3.925.674 - 4 995.130.

Programul concursului PRONOSPORT 
de miine - CARE BENEFICIAZĂ DE 
FONDUL SUPLIMENTAR DE PREMII 
AL LUNII IULIE IN VALOARE DE 
200.000 LEI DINTRE CARE UN AUTO
TURISM „MOSKVICI" - ESTE URMĂ
TORUL :

I. U.R.S.S.-R.P.F. IUGOSLAVIA (fi
nala „Cupei Europei")

n. R. P. BULGARIA (A)-R. D. GER
MANA (A)

III. R. D. GERMANA 
GARIA (B)

IV. FIORENTINA
DOZSA (R.P.U.) - ______

V. RUDA HV. BRAT. (R. Ceh.)-TA- 
TABANYA (R.P.U.) - C.E.C.

VI. SEMMERING (Austria)—FERENC
VAROS (R.P.U.) - C.E.C.

VII. HAJDUK SPLIT (R.P.F.I.)-BO- 
LOGNA (Italia) - C.E.C.

VIII. F. C. AUSTRIA—UDINESE (Italia)

IX. ROMA (Italla)-SPARTAK TRNAVA 
(R. Ceh.) - C.E.C.

X. DIOSGYOR (R.P.U.)-PALERMO 
(Italia) - C.E.C.

XI. OFK BEOGRAD (R.P.F.I.)-BANIK 
OSTRAVA (R. Ceh.) - C.E.C.

XII. DUKLA PRAGA Ceh.)-WIE-

(A) -R. D. GER-

(B) -R. P. BUL-

(Italia)-UJPES TI 
C.E.C.

Pensionarul Iancu Lazarovici 
București cîștigătorul unui scuter

„Manei",

NER SPORT KLUB (Austria) - 
C.E.C.

La Paris are loc mîine finala „Cupei 
Europei'’ care trezește un interes e- 
norm. Jocul excelent practicat de re
prezentativa Uniunii Sovietice în me
ciul cu reprezentativa R. Cehoslovace 
ca și remontarea surprinzătoare a echi
pei iugoslave fac ca meciul să fie aș
teptat cu nerăbdare. Spectatorii pre- 
zenți la Marsilia au aplaudat acțiunile 
foarte rapide ale fotbaliștilor sovietici.

în partidele dintre reprezentativele A 
și B ale R. P. Bulgaria și R. D. Ger
mane specialiștii acordă prima șansă 
fotbaliștilor bulgari, în întîlnirea de la 
Sofia, și celor germani în meciul din 
R. D. Germană.

©ronosDort
Foarte interesante se anunță parti- 

dele-retur din „Cupa Europei Centrale". 
La Florența, Ujpest va lupta să se re
vanșeze pentru meciul pierdut la Buda
pesta. Fotbaliștii maghiari au dominat 
categoric Jn primele 15 minute ale me
ciului de acum o săptămină. Apoi, par
tida s-a echilibrat. In final, construind 
foarte bine un atac, Ham rin (Fioren
tina) a înscris unicul gol al unui meci 
ce trebuia, echitabil, să se încheie la 
egalitate. Ambele echipe Vor alinia for
mațiile din primul joc. 13 cornere a 
executat Ferencvaros la poarta echipei 
Semmering I Șl totuși n-a reușit să ob
țină nici măcar egalarea In partida de 
la 3 iulie. Acum, Ferencvaros joacă la 
Semmering dar are mari șanse să rea
lizeze un rezultat remarcabil. De notat 
că Albert - care a jucat numai o re
priză — va fi folosit acum de la în
ceput. Hajduk Split se prezintă cu mari 
șanse In meciul-retur cu Bologna deși 
nu va putea beneficia de jucătorii din 
lot. La fel șl F. C. Austria în partida 
cu Udinese. Se pare că Roma vă apela 
la trei jucători din echipa Lazio pen
tru medul-retur cu Spartak Trnava. 
DiosgytSr s-a apărat excelent în re
priza secundă a partidei cu Palermo, 
perioadă in care fotbaliștii italieni au 
dominat. Mline, pe teren propriu, e- 
chipa maghiară pornește favorită. Foar
te echilibrate se anunță și meciurile 
OFK Beograd—Banik Ostrava și Dukla 
Praga—Wiener Sport Klub.

UN CONCURS In care pot apare 
SURPRIZE : CEL DE MÎINE -. UN 
CONCURS CARE BENEFICIAZĂ DE UN 
FOND SUPLIMENTAR DE PREMII DE 
200.000 LEI : CEI. DE MÎINE. UN CON
CURS PRONOSPORT DE LA CARE NU 
TREBUIE SA LIPSIȚI : UEL DE M1INE.

ii-a :

a

a

a

IV-a :

4 variante a cite

a cîte56

292

variante

variante

variante a cîte

Vl-a : 5.984 variante a

V-a : 1.484

Categoria a -------- ------ -
Cîte 26 lei ȘI CITE UN BILET .EXPRES 

Se reportează:

AUTOTURISM
4.783.192

CITE 1 AUTOTURISM 
cupoanele __ ________

CÎTE O MOTOCICLETA „simson" : 
cupoanele nr. 3.724.554 - 3.404 965

CÎTE O MOTOCICLETA „JAV. A" : cu
poanele nr. 3.515.153 - 4.777.5521

Lista completă a cupoanelor cî>tigă- 
toare va apare în „Programul Loto- 
pronosport".

Rubrică redactată de I. S. Loto-Prono- 
spork

S. Verone 5—7, 
— A. Chiper
S. Dron 6—4, 

finală: Șt 
7—5, 0-6,

Mărmureanu 
Gh. Boaglie

Mansch 6—3, 
și turneele de

astăzi și iniine

SPORTUR.I NRUTICE

Luni încep finalele
campionatului 

republican de iahting 
începînd de luni se dispută la Con

stanța faza finală a campionatului re
publican de iahting. Concursul se dis
pută la clasele snipe, star, fînn.

Participă cei mai bum veliști din 
țară. Întrecerile campionatului repu
blican durează pînă la 17 iulie.

SPORTUL POPULAR
Nr. 3645 Vag. a 5-a
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MÎINE PE CIRCUITUL DIN STR. MAIOR CORAVU SE DESFĂȘOARĂ

FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE SEMIFOND
LXstăzi — pe șoseaua București - Pitești — are loc 

desemnarea campioanei pe echipe
întrecerea pentru

Știința București păstrează încă iui î 
titlul de campioană

Cei mai valoroși cicliști din țara 
noastră vor lua astăzi Ș> mîine star
tul in finalele campionatelor republi
cane de semifond, echipe și individual. 
In finala pe echipe — care se desfă
șoară astăzi după-amiaza cu înce
pere de la ora 15 pe șoseaua Bucu
rești—Pitești (loc de plecare km 20)
— vor lua startul două categorii de 
alergători : juniori și seniori-

întrecerea juniorilor se dispută pe 
distanța de 50 km (km 20 — km 45 
si retur). Participă 15 echipe. Iată 
ordinea — fixată prin tragere la sorți
— în care vor pleca echipele de ju
niori ora 15,00 — Șc sp. Brăila; 
15,03 — Progresul Buc.: 15,06 — 
P.T.T. ; 15 09 — „Harghita*  Tg. Mu
reș; 15,12 — Șc. sp. Constructorul I; 
15,15 — Dinamo; 15,18 — Voința
eiui; 15,21 — G. S. Oradea; 15,24 — 
Sc. sp Constructorul II ; 15,27 —
C.S.Ș. Buc. ; 15,30 — Constructorul; 
15.33 — Șc. sp. elevi Timișoara; 
15,36 — Voința Buc. ; 15,30 — Șc. 
sp. Or. Stalin; 15,42 — Victoria; 
15 45 — Sc. sp. Petrolul Ploești-
La concurs iau parte 16 echipe.

Seniorii își vor disputa întâietatea 
de-a lungul a 100 ' * — -
proba de la J.O.) 
două ori traseul 
dinea plecării: 
Constanța ; 15,55 
Neamț; flMH 
Mureș ;
16.10 — 
„Rafinorul' 
I I ; 16,25 _____
16,30 — Voinla Gluj; 16,35 — G.C.A. 
I; 16,40 — ’„Olimpia" Or. Stalin; 
16,45 — Dinamo II; 16,50 — Voința 
Buc.: 16,55 — Victoria; 17,00 — 
Dinamo I; 17,05 — Voința Ploești. 
Reamintim că norma olimpică pentru 
acest an la proba de conira-timp pe 
echipe, 100 km, este de 2 h- 18:00.

Duminică dimineață se desfășoară 
pe circuitul din str. Maior Coravu 
finalele campionatului de semifond, 
proba individuală, lată programul în
trecerilor : ora 7,30 — cat. oraș^ — 5 
ture (8,5 km) ; ora
— 5 ture (8,5 km) 
niori cat a II-a — 
ora 9,00 — tineret 
km) ; ora 10,15 —

km (exact ca și în 
și vor parcurge de 
juniorilor. Iată or- 
15,50 — „Ancora" 

— „Hirtia- Piatra 
16,00 — „Harghita- Tg.
16.05 — Voința Oradea ;

Constructorul ; 16,15 —
“ Ploești; 16,20 — C.G.A.

— Selecționata Brăila;

turi. La cat. fete sprinturile au loc 
la fiecare tur, iar la celelalte catego
rii după două ture. Punctajul acordat 
este 5 - 3 - 2 - 1-

Cicliști belgieni participă la con
cursul internațional de la 

București
La 23 și 24 iulie va avea loc la 

București un important concurs inter
național de ciclism — șosea. ~ 
rația de specialitate din Belgia a co
municat F.R.C. că va participa la a. 
cest concurs cu o selecționată. Iată 
componența echipei Belgiei pentru 
întrecerile de la București : Charles 
Bouvry, Roland Lengele, Marcel Le- 
boutte. Willy Monty.

Cicloturism
Comisia de cicloturism a consiliu

lui orășenesc U.C.F.S. București or
ganizează duminică o nouă excursie.

Participanții la această excursie vor 
parcurge drumul pînă la Snagov și 
se vor întîlni aici cu cicloturiștii din 
Ploești. Pentru începători se organi
zează o excursie la Săftica- Aduna
rea cicloturiștilor (avansați și începă
tori) va avea loc duminică la ora 7 
în fața stadionului Dinamo.
„Cursa Scînteii'1 a... parcurs pînă 

acum aproape 6.000 km
Tradiționala 

„Cursa 
la cea 
ceasta 
lungul 
gători 
resant 
pe care l-a parcurs „Cursa Scînteii" 
în cele 12 ediții desfășurate pînă a- 
cum.

I.

Fede-

ii.
iu.

\ Stă-
967 km

biu—Cluj—Sibiu—Orașul 
lin—București ’

XII. București—Focșani—Bacău—Ro 
man—Bacău—P. Neamț—Bi-
caz — Lacul Roșu — Focșani — 
București 915 km

După cum se vede „Cursa Scînteii" 
și-a schimbat de șase ori itinerarul 
iar anul acesta o va face pentru a 
șaptea oară (traseul celei de a XIII-a 
ediții este următorul: circuit în Bucu
rești ; București—Cîmpulung; Cîmpu- 
lung—Orașul Stalin ; Orașul Stalin— 
București). Pînă acum .,Cursa Scîn
teii" a..- parcurs un traseu de aproa
pe 6.000 km l

• Cu partidele etapei de joi, cam
pionatul republican de handbal în 11 
a luat sfîrșit. Pe primul loc, după 
cum am mai anunțat, s-a clasat 
Știința București, care după ce a cu
cerit — în iarnă — titlul de cam
pioană la handbal în 7, a reușit să 
păstreze, pentru încă un an, titlul de 
campioană republicană la handbal în 
11. Cîștigătoarele își datorează fru
moasa lor performanță unei pregătiri 
fizice și tehnice superioare, precum și 
unei omogenități depline, care a făcut 
ca indisponibilitățile avute pe par
cursul celor 18 etape să treacă a- 
proape neobservate.

• Singurul joc desfășurat în etapa 
de joi în Capitală a opus formațiile 
Progresul București și C.S.M. Sibiu. 
Confirmînd revenirea de formă, mar
cată în acest sfîrșit de campionat, 
handbalistele de la Progresul au ob-

Un interesant concurs de dirt-track și obstacole 
la Constanța

competiție ciclistă 
Scînteii" a ajuns anul acesta 

de a XIII-a ediție a sa. La a- 
întrecere au participat de-a 
anilor aproape 1.030 de aler- 
din toate colțurile țării. Inte- 
este de cercetat și itinerarul

jg»
■>

¥

A' r

■ <
!

8,00 — cat. fete 
; ora 8.20 — ju- 
10 ture (17 km); 
— 25 ture (42,5 

__ _____ juniori cat. 1 — 
29 ture (34 km) : ora 11,10 — seni
ori — 40 ture (68 km). învingătorul 
la cat oraș va fi decis de sprintul 
final care va avea loc după parcurge
rea celor 5 ture. La celelalte categorii 
cîștigâtorul va fi stabilit prin adi
ționarea punctajului realizat la sprin

Unde mergem ?
---- !

i

i Capitală

AZI

NATAȚIE. — Ștrandul Tineretului, 
de la ora 18: concurs de înot și să
rituri, în cadrul campionatelor repu
blicane (laza pe cluburi și asociații).

CICLISM. — Șoseaua București— 
Pitești — km. 20, de la ora 15: fi
nalele campionatului republican de se- 
miîond-echipe.

ATLETISM. — Stadionul Republici:, 
de la ora 19,30: campionatele repu
blicane de seniori.

TENIS. — Teren Progresul (str. 
Dr. Staicovici), de la orele 8 și 16: 
turneul internațional pentru tineret.

MÎINE

NA1AȚ1E. — Ștrandul Tineretului, 
de la ora 10: concurs de înot și să
rituri, în cadrul campionatelor repu
blicane: de la ora 11,30: Progresul— 
C.C.A. (meci oficial de polo).

LUPTE. — Velodromul Dinamo, de 
la ora 19,30: întîlnirea internațională 
de lupte clasice R.P.R. — Suedia.

CICLISM. — Str. Maior Coravu, 
de ia ora 7,30: finalele campionatu
lui republican de semifond-individual 
(întrecerile seniorilor încep în jurul 
orei 11).

BASCHET. — Teren Voința, ora 9: 
Voința București — Voința Orașul 
Stalin ; ora 10.30: Constructorul Bucu
rești — C.S. Tg. Mureș.

FOTBAL. — Teren Progresul, la 
ora 16 și 17,45: meciuri de baraj 
pentru categoria B (Penicilina Iași — 
Unirea Botoșani, Steaua roșie Bacău 
— C.S.AÎ. Brăila).

ATLETISM. — Stadionul Republicii, 
de la ora 19,30: campionatele repu
blicane de seniori.

TENIS. — Teren Progresul, de Ia 
orele 8 și 16: turneul internațional 
pentru tineret

republicană feminii
ținut o nouă Victorie, cu scoi 
6—4 (4—3). A fost un joc 
mai ales în prima repriză, cu i 
rapide și destul de eficace de 
părți. Cu un atac mai omogen 
bine îndrumat tactic și avînd ' 
toaneta Vasile o prețioasă reali? 
bucureștencele au reușit să depi 
— în repriza secundă — o 
care n-a contat în atac decît p< 
Dobre. Cele 10 goluri ale întîli 
fost înscrise de: A. Vasile 4, 1 
și S. Dumitru pentru învingă! 
L. Dobre 4 pentru învinse, (a.
• Principala adversară a 

București în lupta pentru titlu 
nevoită să părăsească terenul 
în meciul de la Tg. Mureș, ct 
locală C.S. Tg. Mureș. După 
spectaculos și pasionant ca evc 
scor, mureșencele și-au adjud< 
toria la scorul de 6—5 (3—3| 
nicele au jucat mai bine ca 
mele partide, reușind să anii 
succes principala realizatoare 
dului, Ana Starck. Victoria 
perfect meritată. Au înscris: 
Incze 2, Szasz și Bistrian pei 
Tg. Mureș și Drăghici 2, Coț 
stantinescu și Starck pentr 
(V. Radar — coresp. region:
• La Mediaș. Record și Ș 

mișoara au terminat la egal 
(2—2) după un joc în car 
echipe au ratat numeroase < 
la Orașul Stalin, Tractorul 
echipei C.S.M. Reșița cu 8— 
(D. Vintilă și Gh. Măzg; 
coresp.)

CLASAMENTUL
18 
18 
18

Știința Buc. 
Rapid Buc.
Știința Timișoara 
Progresul Buc. 
C. S. Tg. Mureș 
C.S.M. Sibiu 
Record Mediaș

î. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FIN
13 2
13 0
12 2

18 11 2
18 11 1

10 1
5 5
2 3
2 3
1 1

18
18
18
18
18

8. Constr, Timiș.
9. C.S.M. Reșița 

10. Tr. Or. Stalin

București—Predeal—București 
293 km

București—Predeal—București 
293 km

Stalin—Bucii- 
328 km 

Stalin—Bucu- 
332 km 

Stalin—Bncu- 
332 km 

Stalin—Bucu. 
332 km 

Stalin—Bucu- 
332 km 

Stalin—Făgă-

IV.

V.

București—Orașul
rești
București—Orașul
rești
București—Orașul 
rești

VI. București—Orașul 
rești

VII. București—Orașul 
rești 

VIII. -București—Orașul 
raș—Orașul Stalin^-București

466 km 
București—Orașul Stalin—Făgă
raș—Orașul Stalin—București

466 km 
București—Orașul Stalin—Si
biu—Orașul Stalin—București

618 km 
București—Orașul Stalin—Si-

IX

X.

XI.

H. Sitzler (Metalul) — linul dintre 
loc mîine la Constanta — conducînd 
cere de dirt-track desfășurată anul

participanjii la competiția care, are 
un pluton de alergători într-o între- 
acesta pe stadionul Dinamo.

Constanta 8 (prin telefon). Dumi
nică, începînd de la ora 15.30, se va 
desfășura pe stadionul „1 Mai" din 
localitate un interesant concurs de 
•dirttrack și obstacole. Oamenii muncii 
veniți la odihnă pe litoral vor avea 
posibilitatea să asiste la întreceri pa
sionante între motoclcliști de valoare. 
La concurs participă: Tr- Macarie, 
Tudor Popa, Ludovic Szabo, Iosif

pe stadionul Dinamo. 
Foto: T. Roîbu

Constantin Nedelcu, Vasile 
(Dinamo), Barbu Predescu, 

Iancovici, Hugo Sitzler, Cons- 
Radovici (Metalul București)

Popa,
Szabo
Ștefan 
tantin ______.. .
Ș.a. Vor avea loc întreceri de dirt
track (viteză pe zgură) la clasele 
175 cmc, 250 cmc, 350 cmc, 500 cmc 
și concursuri la obstacole la clasele 
175 cmc. 250 cmc și 350 cmc.

I_ BRUCKNER-corespondenl

Despre pregătire șî arlbîtroj
Sîntern într-o perioadă importantă a 

pregătirii luptătorilor noștri pentru 
J.O. Au fost organizate întîlniri in
terne și internaționale cu scopul de a 
se vedea dacă luptătorii sînt bine pre
gătiți pentru a face față marilor în
treceri de la Roma. în acesie com
petiții de verificare, un rol important 
revine corpului de arbitri. Printr-o 
conducere atentă, competentă și im
parțială, arbitrul asigură o bună 
desfășurare a întîlnirilor, dînd astfel 
posibilitatea unei verificări temeinice 
a stadiului de pregătire a sportivilor.

Cum și-au îndeplinit această sar
cină cu prilejul ultitne» întîlniri inter- 
.naționale arbitru I. Staicu, V. Bați și 
D. Hîtru ? în general putem fi mul
țumiți de arbitrajul prestat. Din pă
cate, la una din întîlniri arbitrajul a 
fost necorespunzător. Ne referim la

întîlnirea de la categoria „ușoară", în 
care a evoluat D. Gheorghe- 
Sportivul nostru, mergînd pe linia 
slabei comportări din ultima vreme, 
a fost pasiv tot timpul.

In mod normal, cînd un sportiv nu 
acceptă lupta și fuge în continuu, 
primește un avertisment pentru pasi
vitate. Dacă nici după cel de-al doi
lea avertisment nu devine activ, el 
este eliminat de pe saltea la prima 
manifestare de pasivitate. Un astfel 
de sportiv poate fi eliminat chiar în 
primele șase minute din cele 1’2, cît 
durează un meci de lupte. Scopul a- 
cestei prevederi regulamentare este să 
facă pe luptător să treacă la acțiune, 
să contribuie la dinamizarea întîlnirii. 
De aci rezultă și importanța aplicării 
acestei prevederi de către arbitri.

Ce au făcut însă V. Bați (arbitru

de centru) și I. Staicu (arbitru de 
margine) în fața pasivității lui 
D. Gheorghe ? Nimic I Au considerat 
că pasivitatea constituie o „tactică" a 
sportivului nostru. L-au ajutat pe 
D. Gheorghe în acest fel ? L-au în
vățat ca pe viitor să-și schimbe felul 
de comportare de pe saltea ? Catego
ric, nu I Nc-am făcut oare o imagine 
clară a stadiului de pregătire a lui 
D. Gheorghe ? Nu. Dacă primea un 
avertisment pentru luptă pasivă, el 
și-ar îi schimbat tactica, trecînd cu 
orice risc de la apărare la atac des
chis, deoarece cu punctul primit prin 
penalizare ar fi putut pierde meciul. 
In felul acesta, el ar fi arătat ce 
poate, dacă este sau nu bine pregătit.

Campionatul fon 
al școlilor profo 

s-a încheiat cu vxt 
„Kirov”-Bucurf

Timp de patru zile (1-4 
a găzduit turneul final di 
pionatului republican femi 
bal în 7, rezervat școlilor 
Cele 15 meciuri desfășur. 
gul turneului au fost 
mult interes de numeros 
sport din localitate. Cel 
victorii le-a obținut echij 
fesionale „Kirov" — ca 
campioană republicană : 
cest an. O impresie fo 
lăsat și elevele din echi 
fesionale „Partizanul 
Stalin (locul II), post 
tehnici destul de avans 
întîlnirca cea mai specta 
prilejuită de meciul d 
„Kirov" și „Partizant 
cheiată cu victoria la li 
handbalistelor bucurește 
tare remarcabilă au a' 
școlii profesionale de n 
fracții din Iași și șc< 
comerț și cooperație 
Argeș.

S-au remarcat o ser 
cu frumoase perspecti 
printre care Maria 
Maugser, Ane Marie < 
rești), Frederika Nikol 
Martini (Or. Stalin) 
(Curtea de Argeș), V 
(Iași) etc.

La reușita competiți 
atît organizarea cît și 
— în general — au

AUREL SCAUN

Un nou examen pentru luptătorii noștri: 
meciul cu Suedia

( Urmare din pag. 1)

tru buna lor pregătire tehnică, ei -ex
celează la lupta de la parter. Pe lîngă 
gama bogată de procedee tehnice (în 
care întrebuințează mai alea luarea 
brațului jumătate de nelson și ridi
cări), luptătorii suedezi au forță și re
zistență excepționala.

In întîlnirea eu Suedia, luptătorii 
noștri vor trebui să se întrebuințeze

serios pentru a reedita victoria de la 
Stockholm.

Iată formația noastră în ordinea ca
tegoriilor : D. Pîrvulescu, /. Cernea, 
M' Sulta, Gh, Dumitru, V. Bularca, 
1. Tăranu, Gh. Popovici și Lazăr Bu
jor.

•I/a această întîlnire vor funcționa 
următorii arbitri : V, Bați și I. Staicu 
(R.P.R.), Sture Ekst-ra și Dlarsgunnar 
lohansson (Suedia).

M II P
Azi, reuniune de trap

Alergări de calitate se desfășoară azi 
pe hipodromul de trap. Caii de trei ani 
sînt repartizați în două premii pe dis
tanța de 1700 metri, în care apar ele
mentele de frunte ale generației ti
nere. Trăpașii adulți din prima cate
gorie se întîlnesc în premiul Turnu 
Roșu pe 2.100 m. Sînt înscriși : Paf, 
Olteț, Triumf, Oradea, Morala, Ha- 
mefal, Lac și Lustragiu, și în pre
miul Tușnad o variantă intere
santă a premiului de iunie care în
trunește la start pe : 2100 Sita (Ștefă- 
nescu), Postăvar.u (Szabo A.), Zdravăn 
(Tănase), 2120 m Vulcan (Bonțoi), Wi- 
netu (Teofil), 2140 Demon (Solcan), Bre
ton (Oană), Vîrtej (Avram), Olimp II 
(Ichim).

n § m
Mîine, alerg-J.ri

Programul alergărilo 
neață cuprinde opt pr 
pe garduri. Publicul ’ 
revadă pe Cazac, Pini 
și să asiste la cursei 
Petrică, Gal, Gerilă 
gram figurează și Sc 
un bun galop într-u 
prima categorie. Iapa 
pariul mutual. în 1 
mîine numărul concu 
și probele deschise. Ii 
una din aceste curs 
trică 58 kg. (Toduț 
kg. (Soare), Cărăbuș 
Jaguar 55 kg. (Drăg 
kg. (Socrate). Micuța 
Stejar 52 5 kg. (Baldo 
(Lazăr) și Arthur II



Succese ale călăreților romîni
concursul internațional de la Aachen

internaționalele concurs hipic 
desfășoară în aceste zile la 
cu participarea sportivilor din 
a prilejuit călăreților romîni 

și frumoasă afirmare. Perfor- 
realizate pînă în prezent sînt 
mai valoroase cu rit ele au 

Aținute în compania celor mai 
călăreți din lume, prezenți în 

zile pe baza hipică de la Aa- 
Călăreții romîni au la Aachen, 

lin cele mai mari centre de echi- 
din lume, o comportare supe- 
față de anul trecut. Dintre că- 
noștri, cele mai bune rezultate 
înregistrat pînă acum la Aa- 
Vasile Pinciu și Gheorghe

i.
i, în proba de durată, la care 
at parte concurenți cu 70 cai, 
ghe Langa a ocupat cu calul 
<1 locul 4 cu timpul de 1:28,7 
Thiedemann (R.F.G.), clasat pe 
e 2 și 3. De remarcat că Langa 
dus aproape toată proba, pînă la 
-lea cal. Proba a fost cîștigată 
hokemiiller (R.F.G.). Tot Langa

se 
n, 
ri, 
lă 
le 
ît

jetionata de handbal 
orașului București 

iacă azi la Canton 
spoliata de handbal a orașului 
ești, care a întreprins un tur
ti Japonia, susține azi primul 
leci hi R. P. Chineză. Handba- 
noștri întâlnesc la Canton selec- 
1 orașului. In continuare, pro- 
I lor cuprinde următoarele 
: la 10 inie ou echipa militară 
hinan, la 12 iule cu selecționata 
ă din. Canton ; la 14 iulie hand- 

i bucureșteni vor pleca cu avio- 
i Șanhai, unde la 16 iulie vor 

replica selecționatei Șanhai ;
iulie la Șanhai cu selecționata 

:i militare: la 19 iule vor ple- 
trenul la Pekin și la 22, 24 și 

ie vor disputa ultimele trei me
diu cadrul acestui turneu.

s-a clasat și pe locul 9 cu calul Ru
bin. In proba de banchete, care s-a 
desfășurat marți, Langa s-a clasat cu 
calul Rubin pe locul 9. „Marele Pre
miu al Europei" a revenit pînă la 
urmă călărețului german Schdkemuller 
cu 0 puncte penalizare. Miercuri au 
participat la proba de forță 57 cai. 
Reprezentantul nostru, Langa, a 
minat parcursul cu "
Rapsod, fără nici o 
baraj însă el nu s-a

★
AACHEN 8 (prin 

cadrul marelui concurs in'ernațional 
hipic din localitate s-a desfășurat 
joi proba de ștafetă la care au parti
cipat 9 echipe reprezentative. Pe țări 
întrecerea a revenit gazdelor. Echipa 
romînă, formată din Langa pe calul 
Rapsod, Pinciu pe Bîrsan și Bărbti- 
ceanu pe Robot, a ocupat locul șase, 
înaintea formației R.P- Polone, a 
combinatei Belgia — Danemarca — 
Elveția etc.

Vineri s-a disputat proba de 2 cai, 
la care au luat startul 17 echipa 
Singurul nostru reprezentant în a- 
ceastă probă, Langa (cu caii Rubin și'i 
Rapsod) a ocupat locul cinci cu 0 
puncte penalizare. Pe primul loc s-a 
situat Jarasnitzki (R.F.G.). Sîmbătă 
are loc cea mai interesantă probă a 
concursului, „Cupa Națiunilor".

caii Rubin 
penalizare, 

mai clasat

telefon).

ter-
Și 

La

In

Pe poligonul Tunari din Capitală 
a început o nouă 
internațional de 
dență, organizat 
Moscova, la care 
tativa A.V.S.A.P. 
alătur? de 
democrație populară. întrecerile au 
prilejuit rezultate bune în compara
ție cu ediția de anul trecut. Tragă-

ediție a concursului 
tir prin corespon- 

de D.O.S.A.A.F.- 
participă reprezen- 
dftt țara noastră, 

echipele altor țări de

Sportul capitalist așa cum e

diman Thomas nu s-a mai întors acasă...

ui

FOTBAL I»E GLOB
Mîine, finala „Cupei Europei"

Așadar, mâine se consumă ultimul 
act al marii competiții fotbalistice 
care a angrenat în luptă reprezentative 
din 17 țări europene. Pe stadionul 
Parc des Princes din Paris are loc 
finala primei ediții a „Cupei Euro
pei" inter-țări, care pune față în față 
echipele Uniunii Sovietice și R.P.F. 
Iugoslavia.

Iată, mai jos, Cîteva amănunte su
plimentare asupra întîlnirilor semifi
nale, puțind constitui o indicație asu
pra șanselor în confruntarea ultimă.

La Marsilia, în fața celor 40.000 
spectatori s-au aliniat 
U.R.S.S.: Iașin-Cioheli, 
Krutikov-Voinov, 
nov, Ponedelnik, Bubukin, Meshi; 
R. CEHOSLOVACA: Schroiff-Safranek, 
Popluhar, Novak-Bubernik, Masopoușt- 
Vojta, Moravcik, Kvasnak, Bttbnik, 
Dolinski. întreaga partidă poate 
împărțită în două părți distincte, 
primă perioadă — mai scurtă - 
care att dominat f 1‘ 
slovaci, dominare însă sterilă, în care 
atacurile tor au fost stăvilite cu 
multă siguranța de apărarea sovietici
lor. A doua perioadă — începînd a- 
proximativ din minutul 30 — se ca
racterizează piiin preluarea inițiati
vei de către echipa U.R.S.S., care a 
manifestat apoi o superioritate tot mai 
accentuată pînă la finele meciului. 
Factor determinant a fost, fără îndo-

formațiile :
Maslenkin,

Netto-Metreveli, Iva- 
Bubukin,

fi 
O 
în 

fotbaliștii ceho-

I
a re- 
cam- 
pfcă-

In sala inundată de luminile pu
mice ale reflectoarelor, boxerul 
erican de categoria grea Eshman 
omas își aruncă pentru ultima 

privirea tulbure asupra spec- 
orilor înnebuniți de „amploarea" 
rîngerii sale.
'maginea ștearsă a figurilor cris- 
'-e a celor din sală se suprapunea 
emotiv altor imagini care nu-l 
-ăsîseră tot timpul celor cincispre- 
■e runduri: privirea blândă a 
u:y-ei, soția sa, zâmbetul gingaș 
celor patru copilași. Curînd însă, 
spasm mai puternic îi atlu.se pe 

ze un nou val de sânge. Iși pierdu 
noștința, astfel că atunci când 
i ridicat pe branea-rdă, nu mai 
ițea nimic.

Mary Thomas aranja cu grijă 
rșorul blond al Janei, care zâmbea 
im în somn unei imagini cunos- 
e numai de ea.
- Mămico — interveni John, fiul 

mai mare ■— nu-i așa că tăticu'
igă astăzi bani și o să-mi cum- 
â un baton de ciocolată mare, 

cum am văzut pe Avenue 23?
— Da, scumpul meu, răspunse 
ry zîmbind, sigur că tăticul o să 
ingă astăzi și o să câștige o gra
dă maaare, maaaare de bani cu 
e ne. vom cumpăra mânuită, 
r uluită, ciocolată...
Wary zîmbi din nou de mutrișoara 
«Sjt» Și naivă pe care o făcu co
ld 'eu gindul la ciocolata mult 
ită. Speranțele ei însă, erau mult 
i mari. De mult stăruise ca 
omas să abandoneze sportul a- 
ta atît de primejdios. In sfârșit, 
d acceptase meciul de astăzi, 
omas îi făgăduise solemn că a- 
ta va fi ultimul din cariera sa.

banii câștigați, sperau să poată 
hiria un mie garaj de alături, 
e să le asigure un venit modest 

care să poată trăi, Încet, încet, 
zginația începu să-i alunece în 
torul apropiat, pe care-l vedea 
i bun, Iși. vedea parcă aevea so-

fuf, venind zâmbitor și anunfîndu-i 
succesul repurtat astăzi în ultimul 
meci al carierei sale. Privi cu în
credere și o nuanță de bucurie ne
mărginită i se putea citi în ochi. 
Din pătuțul său. John urmărea ca 
ochii mari zborul în zig-zag al unui 
fluture de noapte ce se învârtea bez
metic in jurul globului de la lampă. 
Apoi, adormi cu gindul la ciocolata 
aceea mare văzută peste zi...

Mary-ei se părea că acum viața 
este nespus de frumoasă, ci oamenii 
toți sânt nespuși de buni, și, în rit
mul unei melodii transmisă la radio, 
începu să schițeze ușor pașii unui 
vals cunoscut. Muzica se întrerupse 
și crainicul începu să transmită ulti
mele știri sportive !

...„după violentele lovituri primite 
în timpul întâlnirii cu Roger Pryor, 
boxerul de categorie grea Eshman 
Thomas a încetat din viață în timp 
ce era transportat la spital...”

Johny tresări în acel moment din 
somn și întrebă: — Mămico, a ve
nit tăticii ?

Eshman Thomas la Alton, K, Ri
vala la Milano, Daniel Lynch la 
Hong-Kong, iată numai cîteva vic
time din ultimul timp ale boxului 
profesionist. Acest sport, care în 
condițiile . capital ismului nu mai 
are nimic comun cu nobila artă a 
scrimei cu mănuși, a devenit 
mîinile managerilor lipsiți 
scrupule o afacere mănoasă, 
„bussines". Aici se calculează meti
culos ce venit poate să aducă în
treprinzătorului o întîlnire care de 
multe ori poate costa viața unui 
om. Nimănui nu-i pasă dacă 
diția fizică, pregătirea tehnică, sau 
starea generală a unui boxer sînt 
corespunzătoare unei întâlniri, 
mânui nu-i pasă dacă o dată cu în
frângerea unui boxer pe ring se 

fringe definitiv viața 
citul te gîndești că 
scria numele om cu

zdrobește, ne 
unui om. Și 
Maxim Gorki 
„Oa mare...

I. SZAKACS

torii noștri fruntași s-au întrecut ieri 
la două probe: pistol precizie 60 de 
focuri și armă liberă calibru redus 
3X40 focuri. Cu toate că o parte din 
trăgătorii noștri au sosit sîmbătă de 
la Leipzig — unde au participat la 
un concurs internațional ■— ei au rea
lizat rezultate satisfăcătoare. La suc
cesul lor a contribuit și vremea priel
nică întrecerilor.

Iată primele rezultate: PISTOL 
PRECIZIE 60 FOCURI : 1. Ilie Nițu 
541 p., 2. Ene Drăgan 540 p., 3. Tra
ian Bodnărescu 539 p., 4. Titus Mani- 
catide 535 p., 5. Neagu Bratu 531 p.; 
ARMA LIBERA CALIBRU REDUS 
3X40 FOCURI, poziția culcai: 1. N. 
Rotaru 394 p., 2. Valeriu Panțuru 
393 p., 3. Iosif Sîrbu 391 p., 4. C. An
tonescu. 388 p., 5. Marcel Rusescu 
387 p.; poziția genunchi: 1. M. Fe- 
reeatu 387 p., 2. N. Rotaru 382 p, 
3. Iosif Sîrbu 381 p., 4. C. Antonescu 
379- p., 5. Marcel Rusescu 375 p.: 
poziția. în picioare: 1. N. Rotaru 368 
p., 2. C. Antonescu 366 p., 3. M. Ru
sescu 365 p., 4. Marin Fereeatu 364 p., 
5, Iosif Sîrbu 362 p. Clasamentul la 
trei poziții: 1. N. Rotaru 1144 p., 
2. M. Fereeatu 1138 p., 3. I. Sîrbu 
1133 p., 4. C. Antonescu 1133 p„
5. Marcel Rusescu 1127 p.

Duminică, tot la poligonul Tunari, 
va avea loc proba de armă militară 
din cadrul acestui concurs.

fală, impecabila pregătire fizică 
prezentativei U.R.S.S., care a 
pictat perfect tehnica înaltă a 
tarilor ei și buna orientare tactică. 
Comentatorii posturilor frajjceze de 
radio au acordat calificative elogioase 
echipei sovietice', insistind tocmai asu
pra acestui fapt, al ritmului susținut 
de joc pe care ea poate să-I păs
treze în tot cursul meciului. „N-am 
văzut niciodată o echipă de fotbal 
care să poată retrage atît de râpid 
toți oamenii în apărare, ca imediat 
apoi să pornească la atac cu toată 
formația, minus stoperul și portarul..." 
— declara entuziasmat radioreportenil 
postului /Monte Carlo. Mențiuni spe
ciale se cuvin portarului 
interului dreapta Ivanov, autorul a 
două dintre goluri. Ca o concluzie, 
scorul de 3—0 (1—0) în 
echipei U.R.S.S. redă foarte fidel fi
zionomia jocului, în care fotbaliștii 
cehoslovaci nu s-au ridicat la înălți
mea învingătorilor decît la începutul 
primei reprize.

■*
Firește, francezii au suferit o mare 

decepție pierzînd meciul de fa Paris. 
Nu e mai puțin adevărat, însă, că 
echipa R.P.F. Iugoslavia, deși con
dusă la două puncte diferență în 
cursul partidei, a jucat organizat, do- 
mînînd cea mai mare parte din timp. 
Tn special atacul iugoslav (ai aripa 
Sekularac-KoStici,. foarte agresivă) a 
funcționat remarcabil. Iată evoluția 
scorului: 1—0, 1 — 1, 1—2, 1—3, 2—3.
2— 4 (gol marcat din ofsaid de Htetite),
3— 4, 4—4, 5—4. Francezii au scuza 
mai multor lipsuri din formația lor de 
bază. Iată echipele: FRANȚA: Lamia- 
Wendling, Herbin, Rodzik-Marcel, 
Ferrier-Heute, Miiller, Wisnieski, Stie- 
venard, Vincent; R.P.F. IUGOSLAVIA: 
Soskici-Durkovici, Zebeț. Iusufi-Iane- 
tici, Perușici-Knez, Ierkovici, Galici, 
Sekidaraț, Koslici.

iulie a campionatului unional de fot- 
bol, echipa TJ5.K.A. Moscova a învîrwt 
cu scorul de 6—1 pe Lokomotiv Mos- 
eova. fruntașa clasamentului. Alte re- 
rultate : Dinamo Kiev-Spartak Mowo- 
▼a 3—3 ; Kairat Alma A ta-Șahii or 
Stalîno 2—0 ; Admiraltecț Leningrad.**  
Spartak Vilnius I—1 ; Neftianik Baku- 
Aripile Sovietelor Kuihișcv 0—(T.

Izokomotiv Moscova conduce 
puncte, urmată de T.S.K.A. și 
ralteet cu cîte 19 puncte

<-u 20 
Adroi■

i

lașin și

favoarea

Campionatul U.R.S.S.

In cea de a V-a etapă a returului 
campionatului unional (seria I) s-au 
înregistrat următoarele rezultate: Mol
dova Chișinău—Zenit Leningrad 2—1, 
Torpedo Moscova—Avangard Harkov 
2—1, Daugava Riga — Spartak Ere
van 2—0, Pahtiaktor Tașkent — Di
namo Aloscova 1 — 1, Kalev Tallin — 
Dinamo Tbilisi 2—5. In clasamentul 
seriei pe primul loc continuă să se 
afle Torpedo e»i 23 p. urmată de Di
namo Tbilisi — 17 p. S.K.A. Rostov 
și Daugava Riga cu cîte 16 p_, Dina
mo Moscova, Spartak Erevan și Zenit 
ctt cîte 15 p.

In grupa a Il-a. în etapa de la 7

CANOTORII NOȘTRI PARTICIPĂ 
LA „REGATA LUCERNA”

Azi și mâine se desfășoară la Lu
cerna, în Elveția, un mare concurs 
internațional de canotaj academic. La 
acest concurs participă și un grup 
de canotori romîni, printre care Ștefan 
Pongraț, Radu Nicolae, Ștefan Ku- 
recska, Ion Btilugioiu și alții.

Sportivii romîni s-au înscris la pro
bele de 2 fără cîrmaci, 2+1, 4-f-l și 
4 fără cîrmaci.

In fotbalul american

t

con-

Ni-

N TOKACEK — coresp.

accidentelor
tn

Se preface, mister 
bifrtt I Se preface II

PesgQ de Nj CLAUQItl .

Numărul 
grave a sporit mult 
ultimul timp.

ar-

T-D.N.A. — campioană 
R. P. Bulgaria

a

A luat sfrrșit și campionatul R. P. 
Bulgaria. Titlul de campioană a reve
nit și în acest an echipei Ț.D-N.A. din 
Sofia. Echipa Spartak Pleven a re
trogradat în categoria B. Iată rezul
tatele înregistrate în ultima etapă: 

Ț.D.N.A.—Lokomotiv Sofia 1-1, Spartak 
Sofia—Slavia Solia 2—2, Levski— 
Septemvri 2—0, Botev Plovdiv—Mi- 
nior Dîmitrovo 4—2, Spartak Ple
ven—Spartak 
Ruse—Spartak

Plovdiv 0—2, Dunav 
Varna 3—0.

1. ȚJD.N.A. 22 12 8 2 42:18 32
2. Levski 22 11 6 5 32:21 28
3. Lokomotiv 22 7 9 6 31:22 23
4. Slavia 22 7 9 G 30:28 23
5. Minior Dimitrovo 22 8 6 8 27:f5 22
6. Septemvri 22 7 8 7 33:31 22
T. Botev Plovdiv 22 8 5 9 30:31 21
8. Dunav Rvse 22 7 6 9 29:34 20
9. Spartak Plovdiv 22 4 12 0 21:28 20

M. Spartak Vama 22 6 8 8 27:38 20
11. Spartak Sofia 22 5 9 8 21:29 19
12. Spartak Pleven 22 3 8 11 14:32 14

• Intîlniri internaționale 
lor sovietice :
Gal ataca ras (Istanbul) 3—0 ;
( Erevan k-Sel. Alep Siria —

ale eehipe-
S. K. Rostov pe Don- 

Și rak
Z—1.

Ultimele știri
■ MECIUL DE tenis de masa (ti

neret) U.R.S.S.—S.U.A. a revenit spor
tivilor sovietici cu scorul de 7—2. A 
urmat 1» Mescova, un turneu inter
nal ionar, cîștigat de tînăntl jwcătbr 
sovietic Ghenadii Averin.

SERIE DE rezultate excep- 
au marcat primele două zife

■ O
ționale
ale campionatelor de natație ale 
U. R. S. S.: 100 m fluture: Kiselev 
1:02,6 (rec. unional); 200 tn bras: 
Prokopenko 2:38,0 (rec. unional) • 
100 m Uber: Serbovski 57,4; 200 m 
fluture: Kuzmin 2:20,9 (rec. unional); 
100 m fluture femei: Valentina Poz- 
niak 1:13,7.

■ DUPĂ H RUNDE, în turneul 
de șah de la Buenos Aires pe primele 
locuri se află Reshewky, Evans și 
Unzicker 7’/2, Uhlmann 7, Olafsson 
6*/ 2, Korcinsi și Szabo 6 (1).

■ CAMPIONATUL de pentatlon mo
dern al U.R-S.S. a revenit lui Hanno 
Selg 4980 p., urmat de N. Tatarinov 
și B. Pahomov. Campionul mondial 
I. Novikov s-a comportat sub 
posibilităților sale.

■ PE VELODROMUL din 
început totîlnirea triunghiulară
clism R.P. Dngară—R. D. Germană— 
U.R.S.S. Proba de viteză a revenit 
Iui Romanov (U.R.S.S.), iar la urmăâ 
rire pe eeftipe primă s-a elasat selecd 
țfonata o&npîeă a Uninnii 8ovietice.|

■ IN CADRUL campionatelor deț 
eiefiaoa a&j Rafiei, în proba de viteză/ 
(QaiardbK 8 parcurs nftimii 200 m în

nivelul

Tula a 
de ci-:

■ DUPĂ ALTE două etape ale TuM 
'«ifai Franței „tricoul galben" conți»-' 
.nuă să se afle în posesia ciclistului 
Safian Nencmi, urmat de Riviere (Fr)’, 
fia 1 asin. 38 sec., Adriaenssens 
‘fBeig.) la 2 min. 25 sec., Battistini 
(Tt) M 6 min.
--------------------------------------- -- ----------- -ș
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Fotbal la... Matto Qrosso!

AȘA S-A NĂSCUT... CHIPUL „OLIMPIADEI11...
incintă priu frumusețea 
culorilor, exactitatea re
dării corpurilor în miș
care. Participanții străini 
la Expoziție se arată și ei 
atrași de temele sportive. 
Reținem compoziția spor
tivă a lui Pan Fu-șan din 
Sanhai (12 ani), „Bucu
riile iernii” de T. Subenov 
din R.P. Bulgaria (9 ani), 
„Fetița cu bicicletă”, de 
Josia Hajduk din R. P. 
Polonă (6 ani), „Fotbal" 
de Hans Jurgen Rudei 
din R. D. Germană (13 
ani), „Fetița călare” de 
Abul Bhatia din India 
(41/, ani), ,Jocuri Olim
pice” de Werner Persson 
din Suedia 
„Entuziasm” 
Ellis din Noua Zeelandă 
(13 ani) și multe altele.

aprecierea — cea mai reu
șita, tratează un subiect 
sportiv, chiar de pregnan
tă actualitate : „Olimpia
da”. Așa cum o vede ea, 
cu ochii celor 8 primă
veri. Olimpiada este o tî- 
nără rnîndră, cu privirea 
limpede, hotărîtă, cu tră
săturile feței energice, un 
profil oare iradiează sană- 

cuget curat, înctre- 
forțele proprii, 
o sinteză a a- 
aport irului, a 
celor care se 

stadion. Lucra-

un

— Maia, desenează-tic
ceva !

Micuței artiste îi vine 
însă greu să se despartă 
de... trotineta pe care a- 
leargă în jurul casei. Doar 
e vacanță. Și totuși, tatăl 
insistă. De la fereastră, 
chemarea sa devine mai 
hotărîtă :

— Te rog, Maia, vino! 
Uite, dumnealor nu cred 
că știi să desenezi...

Argumentul din urmă 
are efect imediat. Peste 
cîteva clipe, ușa atelieru
lui graficianului Cik Da- 
madian se deschide larg 
și în încăpere dă năvală 
Maia, fetița de 8 ani ale 
cărei tablouri răspîndite 
pretutindeni în cameră le 
privisem pînă atunci plini 
de uimire.

— Cum. nu știu să de
senez ?

Maia Damadian se a- 
șază hotărîtă în fața plan

șei și din cîteva linii schi
țează pc coala albă
minunat profil de fată. 
Ceea ce vedem 
de-a dreptul extraordinar. 
Copilul acesta știe să re
dea „dlintr-un condei” 
chipuri, expresii, stări 
sufletești. Cu aceeași ușu
rință cu care ți-ar zîmbi.

Și totuși, uimirea noas
tră nu este decît în parte 
justificată. Aveam să ne 
convingem, p amurgind 
sălile Expoziției de artă 
plastică a tineretului șco
lar, deschisă într-unul din 
pavilioanele de pe malul 
lacului Herăstrău. Aci 
sînt expuse 499 de lucrări 
ale reprezentanților celor 
mai tinere generații de 
pictori, din aproape 30 de 
țări. Maia Damadian (el. 
a IlI-a școala elementară 
nr. 92) și Iosâf Bălă- 
ncscu (cl. a IlI-a școala 
„Mihai Eminescu") ocupă 
aproape un perete în sala 
rezervată Republicii noas
tre și exponatele lor dau 
loc la cele mai entuziaste 
comentarii, chiar din par- 
tea unor maeștri ai artei 
plastice ca Al. Ciucu- 
rencu și C. Medrea.

Alături de numeroase 
imagini din viața nouă 
plină dc avînt construc
tiv din U.R.S.S. și țările 
de democrație populară, 
în multe din tablouri este 
prezent ca temă și spor
tul. Iată, de pildă, ta
bloul „La hipodrom" de 
Iosif Bnlănescu, „In va
canța de iarnă” de Dumi
trescu Zamfir (13 ani), 
„Hochei pe gheață” de 
Bcla Szakacs din Tg. Mu
reș (13 ani) „Ora de e- 
ducație fizică” de -Sînzia- 
na Ilea (11 ani). Toate te

aci este

(15 ani), 
de Susan

tate, 
dere în 
Asiști la 
Ini bulelor 
calităților 
întrec pe 
rea, terminată acum cîteva 
zile, este destinată Expo
ziției artistice de la Roma 
intitulată : ,Jocurile O-
limpice văzute de copiii.

Privind chipul „Olimpia
dei", pătruns de solemnâta-

Lecție de desen ? Nu ! Consultație... Cei choi copii 
din fotografie au și cules primele succese în arta 
plastică, numărîndu-se printre participanții la Expo
ziția tineretului școlar. lal-o 
dînd „indicații” frățiorului ei 
nouă lucrare în tuș. Tema :

pe Maia Damadian 
mai mic Aram, la o 
alergător cu făclie...

Din lumea boxului
Boxul este un sport fără... recorduri. Și 

totuși, de-a lungul anilor, pe ringurile de box 
s-au înregistrat multe „recorduri", care au in
trat în istoria „sportului cu mănuși", dar nu 
la capitolul performanțelor, ci la cel al... cu
riozităților.
• Știați, de pildă, care 
fast cel mai lung mecia .

de box din tonte timpu
rile ? Meciul cu pumnii 
goi dintre Jack. Broughton 
și Jack 
1752. El 
puțin de 
tea, cei 
pugilist i 
doua zi. 
reluau 
unde o lăsaseră în ajun. 
Recordul de durată într-un 
meci fără întrerupere re
vine însă australienilor 
Kelly și Schmidt, care, în 
1885, la Melbourne, au 
boxat timp de 6 ore și 
15 minute. Explicația ? 
Pînă mai acum cîteva de
cenii, întâlnirile pugilis
tice fără mănuși nu aveau 
un număr de reprize di
nainte stabilit, ci se 
pitiau pînă ce unul 
cei doi adversari se 
dea bătut.

Slack, din anul 
a durat nu mai 
212 ore ! Noap 
doi perseverenți 
se odihneau și a 
dis-de-dimineață, 
întrecerea... de

dis- 
din 
da

sec. 
cu

ca re

Plecăm de Ia expoziție 
cu un sentiment 
fundă satisfacție, 
de a fi constatat 
copii, pasionați 
artă, n-au uitat

Să-1 fi uitat 
laureata neoficială a Ex
poziției, Maia Damadian? 
A pictat cu atâta sensibi
litate „Fortret de fată",
„Pe gînduri" „Durere",
„Sanitara", „Roșcata”... Ni
mic despre sport ? Ei, nu! 
A doua cunoștință cu o- 
pera micuței artiste ne a- 
duce și această revelație. 
Intr-adevăr, ultima creație 
a sa — și nc-am permite

de pro-
Aceea 

că acești 
pentru 

sportul.
tocmai

profilurilor 
și de căldura

clasice, 
umani», 
amintim

tea 
dar 
inului realist, ne 
parcă să mai fi văzut un
deva aceste trăsături. De 
sigur, la Expoziția de la 
lacuri... „Zeița" mîndră și 
bună, purta acolo nn po
rumbel alb pe umăr și o 
chema — Pacea lumii.

Copilul înțelesese perfect 
esența întrecerii pe sta
dion...

RADU VOIA
NEAGOE MARDAN

• Nu de mult, în 
calitatea Leith din Sco
ția, doi boxeri, nu prea 
celebri, au furnizat o par
tidă dramatică, în urma 
căreia învingătorul a fost 
socotit un adevărat cam
pion al rezistenței. Intr-a
devăr, Roy Al way. după 
ce a fost trimis de 12 ori 
la podea, a găsit resurse 
pentru a-l învinge prin 
K.O. pe adversarul său 
Walter Black. Performan
ța lui este însă, fără în
doială. o simplă... baga
telă pe lingă cea a pugi- 
li si ului negru Joe Jea
nette, care înainte de 
învinge prin K.O. în 
priza a 49-a pe Sam 
Vea, în anul 1907, 
„odihnit” la podea 
nu mai puțin de... 27 
ori 1

lo-

a-l 
re- 
Mc
1 a
de 
de

Ș i i a f i c â«».
...în cadrul meciului .de . ...unul din sporturile 

atletism Franța—Belgia, care se bucură de o răs-
care a avut loc nu de 
mult la Anvers, Van Sly
pe (Belgia) a egalat per
formanța Il'ndei Balaș 
la săritura în înălțime:
1,85 m?

Am uitat să spunem în
să că e vorba de săritura 
în înălțime... bărbați, pro
bă în care un alt atlet 
belgian, Vermailen, n-a 
sărit decît... 1,80 ml

pîndire din ce în ce mai 
largă în Uniunea Sovie
tică . este badrnintonul 
(un joc asemănător cu 
tenisul, doesebit de dina
mic și de interesant) ?

Cel mai bun jucător de 
badminton este conside
rat tenorul Nikolai Ru- 
ban, care 
tr-una din secțiile clubu

lui Dinamo Moscova.

activează în-

• O întrecere între 
frați nu este neobișnuită 
în lumea sportului. Cu 
totul alta este situația 
cind e vorba de box. Și 
totuși au existat meciuri de 
box „în familie”. In 1954, 
în finale campionatului 
republican In categoria 
„muscă” și-au 'dispuiJ 

șansele doi boxeri cu nu
mele de Dobrescu. Simplă 
asemănare de nume ? 
Nicidecum ! Erau frații 
Mircea și Constantin Do
brescu. Cu alt prilej, fra
ții Tănase și Nicolae Bă- 
trînu au urcat și ei trep
tele ringului pentru a-și 
disputa întâietatea. Și nu 
se poate spune că s-au... 
menajat !

In boxul mondial s-au 
înregistrat numeroase 
K.O.... ultra-rapide. Ast
fel, Al Contoure l-a învins 
pe Ralph Walton în 10,5 
secunde, Beny Marko pe 
Nick Caggiano în 12 sec., 
George Carpantier pe 
Joe Beckett în 15 sec., 
Max Schmelling pe Wal-

ter Heuser în 60 de 
etc. Istoria boxului 
noaș-te și 4 cazuri în 
lupta n-a durat decît... o 
singură secundă. Cu alte 
cuvinte 4 meciuri foarte 
simplu de descris : o lovi
tură de gong, o lovitură 
de pumn și... gata.

Aceste meciuri, intrate 
în istoria boxului, Q-au 
fost uitate nici de... spec
tatorii respectivi, care au 
plătit bani grei pentru a 
asista la întâlniri în 10 
sau 15 reprize a 3 minute 
și s-au pomenit că lupta 
a luat sfîrșit înainte de a 
se așeza ei bine în scaun.

La granița dintre Pc 
raguay și Brazilia, l 
marginea imensului j 
nepătrunsului Matto Groi 
so, unul din teritoriu 
cele mai puțin cunoscut 
de pe glob (cine nu-: 
amintește 
„Misterele 
Grosso"?) 
indienii 
Guarani.

Departe 
rașe, la marginea pămit 
tului cum se spune, • 
au îndrăgit jocul a 
fotbal, i-au învățat regi 
Iile și... ială-i alintați { 
fotografia noastră într-u 
dispozitiv foarte curiosci 
amatorilor de fotbal c 
pe tot globul.

filmt 
Mali

de
din 

pot fi întîlni 
din nea>rr

de marile i

ÎN 4 RÎNDURI
Unui 
stant

fond ist incon- 
în obținerea 

rezultatelor

£/ zi de zi
Ridică sus...

conștiincios
paharul /

ce-au stal ca să te 
vadă, 

Spun c-așa obișnuiești;
Cînd în frunte... cînd în 

coadă, 
Vorba-i că ict primul ești!

Cel

De i
Dar

Unui halterofil 
codaș 

mult n-a fost victorios 
■ îneeînd amarul,

In

boxer ce ; 
directele !

Unui 
r țuică 

întîmplare

luptă.

al oTu
Directele
Că n-au

cînd le-ai qr'
14.

predilecție:
— dar ce pace 
nici o.-, direcți

AUREL COCHEANl 
Alba lut ia

HORIA POPESCU, PĂL
TINIȘ. - 1) Primele date 
despre Ingemar Ioha- 1 »n 
l-au arătat cu doi ani mai 
mic. în realitate are 28 de 
ani. Si... 3 luni, ca să cu
noașteți vîrsta lui exactă ! 
- 2) Pentru celelalte în
trebări veți primi răs
punsuri detailate prin 
scrisoare.

NICOLAE DfACONU,
IAȘI. - La rusbi, la meci 
pierdut se acordă un 
punct. în caz de Reprezen
tare la joc — așa cum s-a 
tntîmplat cu echipa Meta-
------ - -----—-—

„POLISPORTIVUL44...
Ca fotbalist, cu regularitate. 
Profiți că ești un jucător masiv 
Și pe teren arăți, Intii de toate. 
Mari aptitudini de..- „polisportiv".

De pildă, ai o mare pasiune
Să faci pe luptătorul. Iei avlnt.
Și pe-adversar tu cu repeziciune 
11 pui cu cei doi umeri pe pămînt.;.

Și-adeseori pe stadionul vast,
Toți spectatorii, cum e și normal, 
Te-aseamănă perfect cu un 

gi mnast,
Că-n jocul bărbătesc sări-.. peste 

cal

Cînd vezi un jucător că-(i stă în 
cale

Tu ai soluția la îndemină:
Ca un boxer li tragi un pumn tn 

șale
Și tot tu țipi... că te-ai lovit la 

mină!

Da, ești „polisportiv" și faci 
eforturi!

In schimb ne-ai dovedit în mod 
concret,

Că ocupat cu toate aceste „sporturi"
Pe stadion uiți... fotbalul, completl

V. D. POPA

ml în meciul cu Știința 
București - nu se acordă 
nici un punct. în acest fel. 
Metalul, care a terminat 
turul campionatului cu un 
bilanț de 4 victorii și 7 in- 
frîngcri, are 13 puncte în 
loc de 19.

IULIAN DALIDIS. CRA
IOVA. - 1) Da : în 1953. cu 
prilejul întrecerilor spor
tive prietenești dm cadrul 
Festivalului de la Bucu
rești, Dumitru Ciobolaru 
l-a învins prin K.O. în 
prima repriză pe Soțikas. 
- 2) „Un înaintaș se în
dreaptă vertiginos spre 
poartă. Ajuns la cîțiva 
metri, trage dar... în por
tar. în viteză fiind, jucă
torul nu se poaie opri, ci 
iese dincolo dc linia de 
fund. Intretimp, mingea 
respinsă de portar este 
preluată de un alt înain
taș al echipei în atac, care 
înscrie”. Vreți să știți da
că golul e valabil, ca 
să puteți avea liniște 
cu colegii dv. care vă 
contrazic, susținînd că e 
ofsaid ! Fără să încerc să 
mă pun... bine cu dv., tre
buie să arăt că un gol în
scris in asemenea condi- 
țiuni e perfect valabil

LUPU DUMITRU, SIGHI
ȘOARA. - 1) Di Stefano are 

aproape 35 de ani. înainte ele. 
a trece la Real Madrid, a 
jucat în echipa Uruguayu- 
lui la campionatul mon
dial din 1954. - 2) Lotul 
pe care l-am aliniat la 
campionatul mondial femi
nin de handbal de inul 
acesta este aproape ace
lași cu cel care a cucerit 
pentru prima oară cam
pionatul mondial în 1956. la

Frankfurt. Din lotul de 
tunci au lipsit acum Ma 
da Haberpursch și Ileai 
Colesnicov (retrase din a 
tivitatea competițională) 
Mora Windt, care joacă 
acum handbal (la Tract 
rul Orașul Stalin), dar r 
mai deține forma care 1 
adus selecționarea în lot 
național.

PETRE IZGHIRGAN’ 
FĂGET. - 1) La campi 
natul mondial de fotb 
din 1958, echipa Brazil] 
n-a suferit nici o înfrî 
gere. - 2) Numai Italia 
Uruguay au reușit pînă 
cum să cîștige de două c 
titlul de campioană mo 
dială la fotbal. - 3) Pel 
chovschi a jucat de 32 
ori în echipa noastră n 
țională de fotbal. - 
Interesantă întrebare : „ 
xistă țări care nu cuno 
pînă în prezent jocul 
fotbal Nu vă pot da > 
răspuns riguros exact 
această întrebare. Dar da 
și indienii din Matto Gros 
- așa cum vedeți în c 
Ioanele alăturate — s- 
apucat de fotbal, e- .gr 
de presupus că ma^ 
xistă un locșor pe uc< 
pămînt în care oăme; 
să nu discute dacă 
fost... ofsaid sau nu și ci 
Va retrograda în câmp: 
natul Țării de Foc ? '

MARIN PĂDURAR
BUCUREȘTI. - 1) înaii 
de a veni la Progres 
Oaidă a jucat la Dinar 
Bacău. — 2) Mihai Srr 
răndescu de la Progref 
n-a făcut niciodată b< 
chet de performanță.
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