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,3. 6 iunie in ultima zi 
ipionatelor interna- 

de atleiiism ale 
Romine, maestra e- 

-ită a sportului lolan- 
Balaș reușea un ex- 

țional rezultat, trecînd 
te ștacheta înălțată la 
> m — nou record al 
iii!
ie atunci au trecut mai 
lie săptămîni, timp în 
e lolanda s-a antrenat 
aceeași pilduitoare 
uinfă: zeci de antre- 
tiente de forță, tot fe- 
de exerciții ajutătoa- 
sărituri ia ștachetă 
concursuri. La Varșo- 
a sărit t .83 m, dobo- 

1 de puțin Ia 1,86 m, 
Budapesta, în condiții 
rielnice de sărit, a ob
it totuși 1,72 m. la 
scova. duminica trecu- 
din nou 1,83 m și din 

un asalt asupra re-
* ’ de 1.86 m.
\ . ecordul acesta nu
;a să rărmnă totuși de 
itrecut... La 10 iulie, 
Jltima zi a campiona- 
r republicane, folan- 
1-a a*acat  parcă cu și 
multă convingere și... 

heta a rămas agățată 
suporții siîlpilor. Bra- 
loli 1 Pe cind... mai 
î

Foto: B. Ciobanu

f După părerea unanimă a specialiș- 
Xtilor și tehnicienilor, cea de a treia 
Ț ediție a campionatului mondial femi- 
Xnin de handbal în 11, desfășurată în 
♦ Olanda, s-a ridicat din toate punctele 
Ide vedere cu mult deasupra celorlalte 
Îediții. De la trecuta ediție a campio- 
^natillui mondial (1956) și pină îirpre- 
4-zent echipele și-au ridicat considera- 
♦ bil valoarea.
ț Consemnînd progresul echipelor par- 
■fticipante la această ediție a campio- 
Ț natului mondial trebuie să subliniem 
I însă, în primul rînd, saltul făcut de 
♦ echipa selecționată a țării noastre. A- 
1 flată*  în fruntea valorilor mon- 
♦ diale, selecționata feminină de hand. 
Țbal a țării noastre a arătat în O- 
X landa că și-a mărit considerabil a- 
Țvansul față de celelalte formații, pre- 
X zeiTtîndu-se anul acesta mai bună eu 
♦ cel puțin o clasă. Și dacă în 1956 
X handbalistele noastre au constituit o 
♦ surpriză, în recenta ediție care s-a 
f încheiat ele au dovedit că sînt net 
♦ mai bune. In această privință cifrele 
♦ vorbesc de la sine: cea mai mică 
X diferență de scor cu care a cîștigat 
♦ echipa este de 4 puncte. Mai trebuie 
X reținut faptul că în toate jocurile dis- 
♦ putate handbalistele noastre au con. 
Ț dus de la primul și pînă la ultimul 
X minut.
♦ Consecventă concepției de joc . pe 
Xcare tehnicienii și-au propus-o ca 
♦ punct de orientare încă din anul 1953, 
f echipa noastră a aplicat în apărare 
X sistemul „om la om". Acest sistem,

ț Turneul internațional 
țde tenis pentru tineret 
t ia sfîrșit astăzi

Prima noastră reprezentativă 
neînvinsă

cu marcaj direct, prezintă avantajul 
că dă posibilitate echipei să stăpî- 
nească terenul. Prudența ne-a deter
minat să începem jocurile printr-o va
riantă a sistemului „om la om" : cu 
aglomerări în jurul liniei de 19 m. 
După primele minute de tatonare, am 
avansat' însă apărarea dincolo de 20 
m. Am folosit în permanență contra
atacul, apoi începuturile atacului or
ganizat prin șarje și, în final, ca so
luții specifice, împotriva apărării „om 
la om" ani folosit „optul“ și blocajele 
pe centru și aripă ; contra apărării pe 
zonă a fost utilizată pătrunderea suc
cesivă și aglomerarea pe o aripă cu 
schimbarea jocului pe cealaltă parte. 
Schemele pregătite în cadrul acestor 
soluții s-au dovedit eficace și, fiind
PROF. CONSTANTIN POPESCU 

antrenorul echipei feminine 
reprezentative de handbal

Ne vom strădui să cucerim 
o victorie in fata formației 

suedeze
Confruntarea de astă-seară dintra 

luptătorii noștri și cei suedezi se a- 
nunță deosebit de interesantă. Luptă
torii scandinavi ne sînt vechi cunoștin
țe, cu care ne-am mal întrecut în ca
drul unor concursuri despre care șl 
unii și alții păstrăm amintiri dintre 
cele mai frumoase.

Luptătorii suedezi sînt bine pregătiți 
atît tehnic cît și tactic. In plus, au 
forță și rezistență. Noi însă i-am în
vins în ultimele întîlniri și, firește, vom 
depune eforturi pentru a oferi publicu
lui nostru satisfacția unei noi victorii.

Intîlnirea revanșă pe care o am cu 
semimijlociul Bertil Nystroem va fi viu 
disputată din primul minut și pînă la 
gongul final. Cunoscînd valoarea înal
tă a adversarului meu, eu m-am pre
gătit conștiincios, astfel că sper să-mi 
aduc contribuția la victoria echipei 
noastre asupra formației suedeze.

V. BULARCA 
maestru al sportului, 

component al reprezentativei de lupta 
clasice a R.P.R

★
Intîlnirea internațională de lupte 

clasice R.P.R.—Suedia va avea loa 
astăzi, 12 iulie, orele 19, pe velodro
mul Dînamo din Capitală.

Deși ieri s-a desfășurat doar prima 
parte a ultimelor întîlniri interțări din 
cadrul turneului internațional de te
nis pentru tineret, echipele cîștigă- 
toare din aceste partide sînt cunos
cute : R. P. Romînă I (4—0 cu R. P. 
Romînă II) și R. P. Ungară (4—0 cu 
R. D. Germană).

După cum era de așteptat, prima 
reprezentativă de tineret a țării noas
tre superioară ca valoare nu a întîm- 
pinat dificultăți din partea formației 
secunde. Țiriac l-a depășit ușor (6—1,
6— 3) pe D. Viziru care a jucat prea 
crispat vădind totodată nesiguranță 
în lovituri. In continuare Serester a 
trecut tot în două seturi de Burciu :
7— 5, 6—1. Ce-i drept, învinsul a con
dus în primul set cu 5—4, datorită 
unei mai bune orientări tactice. Dar 
după acest moment Burciu a greșit 
trimițînd lovituri prea scurte și per- 
mițînd adversarului său să-l atace a- 
proape în permanență. In simplul fe
telor, Mina Ilina evoluînd sub posi
bilități din cauza jocului inexplicabil 
de reținut (mai cu seamă în prima

N. MAtRDAN

(Continuare in pag. a 5-a)

HaniHșiii Indieni 
lovinoăiori 

în R. P. Chinezi
Selecționata masculină de handbal 

în 11 o orașului București și-a în
ceput turneul în R. P. Chineză. In pri
mul joc, la Canton, ea a întrecut for
mația provinciei Kwantung cu scorul 
de 16-9, iar în cea de a doua întîl- 
nire, desfășurată în aceiași oraș, în 
fața a peste 20.000 spectatori, a în
vins echipa ,,Tsinan" cu scorul de 
19-6 (9-2).

(Continuare in pag. a 6-a)

Procedeul favorit, la 
lupta din parter, al 
semimijlociului V. Bu
larca este „supleul". In 
fotografia alăturată îl 
vedeți pe V. Bularca 
executind intr-un «ti! 
foarte spectaculos a- 
cest procedeu.

Ne scriu cititorii

Tricoul de campion—o mare cinste
Sînt un spectator nelipsit al 

manifestațiilor sportive. Să nu 
credeți că merg numai 
Urmăresc cu aceeași 
jocurile de rugbi sau 
gheață și sînt prezent deseori la 
întreceri de atletism. —
intensitate — ca majoritatea spec
tatorilor — disputa pentru întîie- 
tate în care se angajează sportivii 
— și. Indiferent de simpatiile mele, 
mă bucur sincer de victoria fiecă
ruia. Ce lucru frumos este să 
învingi, să dovedești că ești cel 
mai bun...

M-am întrebat adesea însă dacă 
pentru toți sportivii noștri victoria 
finală și, în special, cucerirea titlu
lui de campion al țării înseamnă 
același lucru. Și asta, deoarece am 
impresia că mulți dintre sportivii 
noștri fruntași s-au „obișnuit" cu 
astfel de victorii, în așa fel incit 
faptul a devenit pentru ei banal. 
Numai așa se explică de ce vedem 
atît de rar sportivi îmbrăcînd tri
courile de campioni în competițiile 
la care participă. Atunci... pentru 
ce primesc ei aceste tricouri de 
campioni, semn distinctiv 
unui sportiv, rod al unei 
pregătiri, al victoriei în 
cu cei mai 
aceste tricouri 
fi purtate pe 
văzut pe unii 
nule în...

Să 
la fotbal... 
pasiune 

hochei

Trăiesc

Și
0e

cu

al valorii 
temeinice 

întrecerea 
cred că 
pentru a

buni ? Eu 
nu se dau 
stradă — cum i-am 
— și nici să fie ți-

dulap. Nu cumva unii

sportivi se sfiesc să concureze cu 
tricoul de campion din cauză că 
nu s-au pregătit și-și dau seama 
că performanțele lor slnt departe 
de a fi acelea ale unui campion ?

Ce poate fi mai frumos decît să 
vezi într-o competiție un sportiv 
în tricoul cu dunga tricoloră șt 
să știi atunci că el este campionul 
țării, că el este cel mai bun dintre 
cei buni în sportul sau în proba 
respectivă ? Spectatorii vor urmări 
cu mai mult interes evoluția lui 
și-i vor aprecia altfel rezultatele.

Am scris aceste rînduri pentru 
că asistînd la recent încheiata edi
ție a campionatelor repub'icane de 
atletism nu am văzut decit trei 
atleți concurînd cu tricourile de 
campioni. Oare numai așa de puțini 
campioni și-au apărat titlurile în 
această întrecere ? Eu cred că nu I

In legătură cu această problemă 
aș dori să fac și o propunere. Cred 
că ar fi foarte util dacă s-ar con
fecționa o insignă frumoasă pe care 
să fie scris vizibil Campion al 
R.P.R. și anul în care a fost cu
cerit titlul respectiv. O asemenea 
insignă ar putea purta campionii 
țării noastre la reverul hainei în 
toate ocaziile, iar 
tori ai sportului 
noaște ușor acești 
cu care mișcarea 
se mîndrește.

masele de îubi- 
ar putea recu- 
sportivi fruntași 
noastră sportivă

TIȚA MARIN 
muncitor tipograf

I 
i

ț
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IMAGINI DlNTR-0 ZI CB PLOAIE, LA CORBUL DE SUS
— Nu, orice mi-ai spune, eu cred 

ncă mergem degeaba 1 Nu vezi cum 
«plouă?-..
I Fotoreporterul bombănea de cînd 
^plecasem din Constanța. Și avea pu
țină dreptate: ploua de parcă se rup- 
seseră zăgazurile cerului. Era greu 
.să crezi că pe o astfel de vreme se 
-va mai ține „Duminica sportivă" în 
■catul Corbul de Sus.

...Mașina se strecura pe limba de 
,pămînt dintre mare și lacul Tașaul. 
(Cînd atu ajuns la Corbul de Sus 
ploaia încetase. In fața căminului 
«cultural, în așteptarea celorlalți par- 
iticipanți la „Duminica sportivă", doi 
tineri așezați pe gardul de piatră 
(joacă șah. Tîmplarul colectivist N. 
JAlexandrescu are „regina" amenin
țată. Unde o va muta? Copiii, strînși 
«ciucure, urmăresc cu atenție partida 
«foto nr. 1). In sala căminului — tot 
itn așteptare — se joacă tenis de 
•jmasă- Colectivistul Constantin Mo- 
«canu se apără bine (foto nr. 2) și-l 
SȘnvinge pe Emil Bobeș.
jî. Ieșim. Afară ne întîmpină loan 
Sirop, președintele consiliului asocia
ției sportive Luceafărul, organizată 
jpe lingă G.A.C. „16 Februarie". Este 
(nițel necăjit...
&5ilar plouă! N-o să vină nici măcar 
#ei din Valea Neagră, care-s mai
II
aproape de noi.

Pornim cu toții spre terenul de fot
bal. Pe drum, Ioan Drop ne vorbește 
despre asociația sportivă din sat- Are 
un fond de aproape 10.000 lei și o 
activitate bogată. In fiecare dttpă-a- 
miază masa de tenis și șahurile sînt 
luate cu „asalt". Cei mai mulți iubi
tori îi are însă fotbalul. Uite și tere

nul... Pe marginea lui un grup de 
copii, sub conducerea lui Ionică, bă
iatul tractoristului C. Pelea, aintă 
la marcaj (foto nr. 3). Puțin mai 
tîrziu se încinge o „miuță" ca..- an
trenament (foto nr. 4).

Este adevărat că „Duminica spor
tivă" nu s-a mai ținut. Dar sport tot 
s-a făcut în acea duminică în satul
Corbul dc Sus. Iar la întoarcere foto
reporterul nu mai era supărat. A 
făcut fotografii...

Text: CALIN ANTONESCU
Foto: BORIS C1OBANU

Din poșta zilei
I] Consiliul regio-G1URGIU I nai U.C.F.S. Bucu-

_ rești a organizat 
o interesantă competiție feminină de 
handbal în 7. In finala turneului, 
după o partidă foarte disputată, Ști
ința Oltenița a întrecut Cetatea Giur
giu cu scorul de 2—1 (2—0).

Traian Barbălată-corespondent

membri 
12 dis- 
fotbat, 

etc.

ninn. ! Sportivii din ra-S | B IU I *oni,î Sibiu parti- 
i - .. j. cipă cu mult inte
res la Întrecerile Concursului cultural- 
sportiv. In prima fază, a acestui con
curs au luat parte 11.526 
U.C.F.S. care s au întrecut la 
cipline sportive printre care 
voiri, tenis de masă, atletism

★
Numai în primele șase luni ale 

acestui an sportivii din rabnul Sibiu 
au prestat un număr de 67.958 ore 
de muncă patriotică. Ei ati amenaiat 
42 baze sportive simple, au plantat 
puieți și au lucrat pe ogoarele gos
podăriilor agricole colective și de stat.

Ionescu-corespondentItie

TULCEA
Recent au luat 

sfîrșit întrecerile 
fazei regionale ale 

’campionatelor U.C.E.C.O.M. la volei 
și tenis de masă. La concursuri au 
luat parte sportive reprezentînd aso
ciațiile sportive de pe 
rativele meșteșugărești 
Constanța, Medgidia și

Atît la volei cît și 
masă, primele locuri au 

locui’.le se-
sporri-.'eh de la

lîngă coope- 
din Tulcea, 

Măcin.
la tenis de 
fost ocupate

de reprezentantele asociației sportive 
Voința Constanța, iar p. 
curtde s-att clasat 
Stăruința Tulcea.

Păun Stan-corespondeut

CISLAU
în sala căminu

lui cultural din 
____ comuna Pîrscov, ra- 

Cislău, a avut loc zilele tre-
... __ ___ masă
cu „Cupa secerișului". ^Printre

' ionul
' .cute un concurs de tenis de

dotat
participante remarcăm prezența echi
pelor asociațiilor sportive Răpiri 
Pîrscov, Energia Măgura, Progresul 
Pătîrlagele ș.a. Trofeul a revenit re
prezentanților asociației sportive Pro- 
,greșul Pătîrlagele, care au totalizat 
cel mai mare număr de puncte. O 
comportare bună au avut jucătorii 
Lazăr Ciorbă (Progresul Pătîrlagele), 
Nicolae Dumitrescu (Energia Măgura) 
și Nicolae Coliban (Rapid Pîrscov).

Alexandru Isar-coreșpoițdețit

Așteptăm răspunsurile voastre, 
tovarăși I

An de an mișcarea de cultură fizi
că și sport din țara noastră cunoaș
te noi și frumoase succese, ca urma
re a condițiilor pe care i le-a creat 
partidul, regimul nostru democrat 
popular.

In același timp însă, nu este mai 
puțin adevărat că în mersul ei îna
inte, activitatea sportivă din patria 
noastră mai întîmpină o serie de 
greutăți. O parte din aceste greutăți 
se pot explica prin lipsa de preocupare 
în munca unor consilii orășenești, ra
ionale și chiar regionale U.C.F.S., a 
conducerii unor cluburi și asociații 
sportive. Pe de altă parte, atitudi
nile de vedetism, de desconsiderare 
a adversarului sau alte manifestări 
nesportive, izvorite din mentaJitățile 
și practicile învechite ale unor spor
tivi, au și ele un rol negativ în desfă
șurarea întrecerilor sportive.

Și nu de puține ori ziarul nostru 
a criticat slaba activitate a unor ac
tiviști sportivi sau abaterile de la dis
ciplină a.le unor jucători. Cele mai 
multe din criticile noastre și-au gă
sit ecoul dorit. Dovadă, răspunsu
rile sincere, pline de conținut și 
spirit autocritic ale celor vizați, pre
cum și măsurile de îndreptare luate.

„Criticile aduse boxerului Șerban 
Romeo din asociația sportivă C.F.R. 
Grivița Roșie în materialul „Așa nu“ 
din nr. 3585 al ziarului dv. — 
ne scrie antrenorul C. Cionoiu, 
sînt perfect juste. Faptul că elevul 
meu s-a urcat în ring în stare de 
ebrietate poate fi explicat prin slaba 
educație cetățenească pe care i-am 
făcut-o. Pe viitor îmi iau angaja
mentul de a contribui din plin la 
formarea unor sportivi cu o înaltă 
ținută morală, astfel ca manifestări 
de genul acesta să nu mai existe în 
cadru! asociației noastre".

Sau... „Referitor la articolul „Lip
sește activitatea sportivă de mase" 
apărut în nr. 3577 al ziarului „Spor
tul popular" vă comunicăm că în- 
tr-o ședință de analiză consiliul aso
ciației sportive U.C.R. Eucurești și-a 
însușit în întregime critica făcută și 
ținînd seama de îndrumările primite 
a luat o serie de măsuri printre care: 
creșterea numărului de membri 
U.C.F.S. în acest an cu încă 300, 
amenajarea unor baze sportive pro
prii, reactivizarea comisiilor pe ra
muri de sport etc."

Scrisori asemănătoare am primit 
și de la o serie de sportivi fruntași 
cum »r fi maestrul emerit al spor
tului Gh. Viziru, patinatoarea Mag
dalena Udrea, fotbalistul Iosif Sza- 
kacs, handbalistul Ion Donca, sau 
de la consiliile asociațiilor sportive 
Steagul roșu din Orașul Stalin, Pro
gresul Tulcea etc. Sînt atitudini pline 
de simț de răspundere, caracteristice 
sportivului și activistului sportiv de 
tip nou.

Atai există însă din păcate, și 
sportivi fruntași, asociații sportive, 
consilii U.C.F.S. și chiar federații 
de specialitate care nu iau poziție 
autocritică, se comportă ca și cum 
nu i-ar privi pe ei cele scrise în 
ziar. Criticate în mai multe rînduri. 
federația de atletism („Atleții noștri 
sînt mulțumiți de rezultatele lor ? 
Dar federația ?" și „Recorduri mon
diale care nu fac cinste"), ca de alt
fel și cea de ciclism („Lipsuri care 
frînează activitatea ciclistă"), nu au 
binevoit nici pînă acum să dea răs
punsul așteptat de miile de oameni 
’-4-4 4-M-4 444444444444444444444444444444444444444444444

La T.R.C.L.B. întreprinderea Est din Capitală sînt două mese de 
tenis. Una dintre ele se află depozitată în subsolul clădirii, plină 
de praf și de păianjeni, iar cealaltă, mult mai... norocoasă, îndeplinește 

funcția de... birou

— Văd că nici acum nu mi-ați rezolvat hirtia aceea urgentă...
— Nu fi supărat, dar mi-ai pus-o pe stingă mesei }i mie îmi vine greu p 

rever...
X Șgș11 & MATTX

ai muncii, care îndrăgesc aceste 
sporturi. Aceasta dovedește că tova
rășii din federațiile susnumite nu 
știu să folosească ajutorul dat de 
ziarul nostru, sau, mai bine spus, 
nu sînt frămînt'iți îndeaproape de 
problemele pe care le-au ridicat ma
terialele respective privind aceste dis
cipline.

Sau ce mai așteaptă oare consiliile 
de conducere ale asociațiilor sportive 
Corvinul Hunedoara, Industria Sîr 
mei Cîmpia Turzii, C.S.M. Baiz 
Mare, secțiile de fotbal ale cluburi 
lor Rapid și Dinamo București, cri 
ticate în materialele „Munca educa
tivă trebuie să stea pe primul plan1 
(nr. 3630) și respectiv „Joc disputat 
dar muncă educativă slabă și nivel teh 
nic scăzut" (nr. 3628). Și-au analiza 
ele oare lipsurile de care s-au făcu' 
vinovate ? Și dacă au făcut-o, de c< 
nu ne împărtășesc și nouă condu 
ziile trase ? Cît vor trebui să ma 
suporte miile de iubitori ai sportu 
lui, membrii susținători și sirnpati 
zanți ai acestor cluburi și asociați 
sportive fruntașe, cocoloșirea lipsu 
rilor, în locul unei autocritici sin 
cere, deschise, urmată de măsuri di 
îndreptare ?

Și exemplele nu sfîrșesc aici. Ma 
există de asemenea o serie de spor 
tivi fruntași, consilii de conducer 
ale unor cluburi și asociații sportive 
organe ale U.C.F.S., care trateaz. 
cu o condamnabilă indiferență și ne 
păsare, critica, complăcîndu-se într- 
stare de autoliniștire totală. Un e 
xemplu plastic ni-I oferă în aces 
sens baschetbalistul Aurel Popovic 
de la Știința Timișoara, criticat îl 
ziarul nostru din 15 martie a.c. per, 
tru atitudinea sa huliganică din 
ciul cu Rapid București și care 
pînă în ziua de astăzi nu a căta 
dicsit să ne răspundă, care nici pîn 
acum nu și-a recunoscut deschis, î 
mod public, lipsurile Nu au răspun 
nici tovarășii din comisia sportivă 
Uniunii Asociațiilor Studenților di 
Romînia care l-a selecționat în echi 
pa reprezentativă studențească 
țării noastre ce ne-a reprezentat 1 
turneul de la Budapesta. Au înțele 
ceva tovarășii respectivi din critic 
ziarului nostru ? Noi credem că m

Nu-și dau seama tovarășii resper 
tivi că asemenea manifestări de cc 
coloșire a lipsurilor, de seninătal 
în fața criticii duc la perpetuare 
greșelilor și de aici la situații ir 
compatibile cu caracterul activităț 
noastre sportive?

Critica și autocritica constituie 
forță motrice, un mijloc eficace d 
a progresa în orice domeniu de act 
vitate. Folosind cu curaj critica : 
autocritica sportivii, conducerile ch 
burilor și asociațiilor sportive, al 
organelor U.C.F.S. pot înlătur' * 
ușurință mentalități și practii 
vechite din comportarea unor r-jjoi 
tivi, lipsa de interes și inițiativă di 
activitatea unor cluburi și asocia) 
sportive, consilii U.C.F.S. și federaț 
de specialitate, care mai frîneaz 
progresul continuu al mișcării d 
cultură fizică și sport din țara noi 
stră

Timpul nu este încă pierdut. Itib 
torii sportului din țara noastră, o 
care v-au ales să ne reprezentați țar 
în întîlhîri internaționale sau să coi 
duceți activitatea sportivă așteaptă d 
la voi, tovarăș', un răspuns 1



Atenție pregătirii tactice a călăreților

Ultimul concurs de verificare a că
lăreților din lotul olimpic de probă 
completă, care s-a desfășurat de purînd 
la Sibiu, a dat un răspuns pozitiv 
antrenorilor Purcherea, Roșea și Timit, 
precum și forului de specialitate, în 
ceea oe privește stadiul de pregătire 
al acelora care ne vor reprezenta la 
Roma. Component ii lotului de probă 
completă an dovedit că dispun în 
prezent de o bună pregătire fizică. 
De asemenea, ei au arătat că stăpînesc 
în mod mulțumitor cunoștințele nece
sare de dresa j și de obstacole și că 
sînt animați de o puternică voință 
de a reprezenta cît mai frumos cu
lorile Republicii noastre. In mod deo
sebit ne-a plăcut evoluția în cadrul 
probei de fond în care, cu 
călărețului Molnar, ieșit din 
din cauza trnei defecțiuni în 
rea calului, ceilalți, Recer, 
Lupancu și Fleischer au concurat la 
un înalt nivel, obținînd rezultate din
tre cele mai frumoase. Recer, de pildă, 
a terminat parcursul cu bonificație de 
timp, iar Radar fără penalizare.

Concursul de verificare de la Sibiu 
a scos în evidență însă și unele lacune 
în pregătirea călăreților de la proba 
completă. Ne referim, în primul rînd, 
la pregătirea morală a concurentilor, 
la simțul lor de orientare în 
timpul concursului. După 
zile de întreceri cei cinci 
fost de nerecunoscut în 
obstacole. Deși mai to(i 
cuți ca sportivi cu experiență în pro
bele de obstacole, în cea de a treia 
zi de concurs au lucrat crispat, au 
fost nervoși, faeiii-d greșeli de tactică 
și dărîinînd exagerat de multe obsta
cole, ceea ce le-a atras serioase pe
nalizări. Din această cauză, putem 
spune că A. Radar a scăpat „printre 
degete" primul Ioc în clasament, cele 
patru obstacole dărîmate ditblîndu-i 
numărul punctelor de penalizare. De
sigur că întrecerea la care ne referim 
a avut 1111 clasament mai mult sim
bolic, dar asemenea fluctuații de formă, 
de la o zi la alta, sînt îngrijorătoare. 
Antrenorii și, în special, călăreții vor 
trebui să lucreze în timpul care a

rămas cu tot simțul de răspun- 
pentru a se asigura o compor- 
unitară în toate cele trei probe

STOCKHOLM 1912

excepfia 
concurs 
potcovi-
Radar,

tot
cele două 

călăreți au 
proba de 

sînt cunos-

de la proba completă !
mai 
dere 
tare
(dresai, fond și obstacole), capitol la 
care călăreții din lotul olimpic s au 
dovedit deficitari. Mai mult calm, o 
mai bună orientare pe traseu, mai 
multă preocupare pentru elementul 
tactică în toate cele trei zile de con
curs, iată ce se cere în prezent călă
reților noștri de la această probă.

Proba completă de călărie stipune 
la grefe eforturi atît sportivul cît și 
calul. De reținut că cu o zi sau două 
înainte de concurs, călărețul este ne
voit să 
peste 32 
noașterea 
în acest
aibă nu numai o bună pregătire fizică, 
ci și capacitatea de a-și întipări bine 
în memorie schița traseului pe care 
îl va parcurge abia a treia zi. Mai 
mult decît atît, sportivul este obligat 
ca în timpul recunoașterii traseului 
să-și schițeze tactica cea mai potri
vita de concurs. Iată citeva obiective 
care trebuie să preocupe atît pe an
trenori, cît și pe sportivi în pregătirea
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cunoașterea schițelor-tip 
de fond. Antrenorii vor 
convingă despre fiecare 
este în măsură să des-

proba
să se
că el
o schiță, s-o memorizeze bine

parcurgă o distanță de 
de kilometri pentru recu- 
t ras eu lui în proba de fond, 
timp călărețul trebuie să

lor viitoare. Considerăm necesar 
recomandăm sportivilor din lot exer
ciții orale de 
pentru 
trebui 
sportrv 
cifreze
și să-și aleagă cea mai bună tactică 
de concurs. Insistăm asupra acestui 
lucru, deoarece această parte a probei 
complete este cea mai dificilă și o 
singură eroare de parcurs atrage după 
sine eliminarea din întrecere.

Concursul de verificare de la Sibiu 
a demonstrat că lotul nostru de probă 
completă este înzestrat în prezent cu 
cai corespunzători (Adjud, Nașii, 
Nonius, Bambus, Mureș, Horn) care 
pot face față celor mai g-ele întreceri 
de acest gen.. Pregătirea și starea 
lor fizică sînt corespunzătoare. Călă
reții, antrenorii și ceilalți factori aju
tători Ia pregătirea lotului nostru 
olimpic de probă completă au datoria 
să vegheze la menținerea cailor în 
aceeași formă, să asigure condițiile 
corespunzătoare pentru realizarea aces
tui lucru.

Europenii sînt favoriți 
în probele de 200 m bras

O. G.

Amatorii întrecerilor de natație, care 
vor popula tribunele de la „St adio 
olimpico del nuoto” din Roma, vor 
fi rnaii norocoși decît au fost, cu patru 
ani în urmă... australienii: proba de 
200 m bras (masculin) — una dintre 
cele mai gustate curse de înot — va 
putea fi urmărită de la primul pînă 
la ultimii metri... întrucît, după cum 
se știe, după J.O. de la Melbourne, Fe-. 
derația internațională de natație a pus 
sub interdicție „brasul submarin”, stilul 
oare împiedica pe spectatori să urmă
rească disputa celor mai valoroși bra- 
siști din lume. Este drept că de a- 
tunci. performanțele probelor de bras 
nu au mai atins cifrele anterioare 
(veai diferența dintre recordul olimpic 
si actualul record mondial), dar din 
această măsură (salutară) a federației 
internaționale nimeni nu a avut de pier
dut... Sănătatea înotătorilor nu a mai 
fost periclitată, iar spectaculozitatea 
probei a crescut.

Spre deosebire de celelalte probe, 
cursele de 200 m bras, atît la bărbați 
cît și la femei, sînt specialitatea euro
penilor. După cum se poate observa și 
din tabelele de mai jos, brasiștii con
tinentului nostru ocupă primele locuri 
și au cele mai mari șanse să urce pe 
podiumul învingătorilor la Roma. Spre 
bucuria noastră, printre ei figurează 
și campionul țării noastre, Mihai Mi
trofan, care în prezent ocupă locul 
VIII în clasamentul 
performeri ai anului.

Proba feminină va 
proapc cu siguranță 
germane, care, după 
7 reprezentante (dintre 
R.D.G.) în primele 10

landou Ada den Haan (fosta record
mană mondială) „infiltrate” în preaent 
în plutonul fruntaș, pe locurile 3 și 
respectiv 4.

Iată tabelele celor mai bune perfor
manțe din acest an :

Record
(B.F.G.)

Record
(19M)2:53,1

200 M BRAS FEMEI

mondial : Wiltrud Urselmann 
2:50,2 (1560)
olimpic: Ursula Happe (R.F.G.)

Wlltrud Urselmann (B.F.G.) 
Barbara GSbel (B.D.G.) 
Ana Warner (S.U.A.) 
Ada den Haan (Olanda) 
Bleonore Lehmann (R.D.G.)

celor mai buni

dominată a- 
înotătoarele 
se vede, au 
care 6 din 
locuri. Dar, 

sportivele care vor reprezenta echipa 
olimpică unită a Germaniei, vor trebui 
să suporte asaltul puternic pe care-1 
vot da americanca Ana» Warner §i o-

fi 
de 

cum

2:50,2 
2:50,3 
2:51,4 
2:51,9 
2:51,9 
2:52,2 Karin Beyer (R.D.G.) 
2:52,2 Mariane Kiiper (R.D.G.) 
2:52,7---------- -----------------------
2:534 
2:53,1 
2:534 
2:543 
2j54,l
2:54,7 Nicolle Varvenne (Franța) 
2:55,0 Mary Gosden (Anglia)

200 M BRAS BARBATf

Record mondial : Tery Gathercole 
(Australia) 2:36,5 (1958)

Record olimpic : Masam Furukawa 
(Japonia) 2:34.7 • (I960!

2:37,4 Henninger (R.D.G.) 
2:38,0 Prokopenko (U.R.S.S.) 
2:39,1 ~ -----------
2:39 1 
2:39,6 
2:39,8 
2:40.2 
2:40,6 
2:40,7 
2:40,7 
2:40,7 
2:40,8 
2:40,9 Koleznikov (U.R.S.S.) 
2:41,2 Mensonides (Olanda) 
2:41,5 Shikishi (Japonia) 
2:41,6 Singer (R D.G.)

♦ performanță obținută 
„brasului submarin" stil 
Congresul F.I.N.A., după 
Melbourne,

Bleonore Menge (R.D.G.) 
Renate Schubert (R.D.G.) 
Anita 1-onsbrougti (Anglia) 
Hana Walter (R.D.G.) 
Klara Killerman (B.P.U.) 
Ingrid Feuerstack (R.D.G.)

Troger (R.F.G.) 
Osaki (Japonia) 
Enke (R.D.G.) 
Maluck (R.D.G.) 
Nakagawa (Japonia) 
MITROFAN (R. P. Romină) 
Antonian (U.R.S.S.)
Rumpel (R.F.G.) 
Becker (R.D.G.) 
Tittes (R.D.G.)

cu ajutorul 
interzis de 
J.O. de la

Simbătă seara cei patru componenți 
ai echipei Dinamo au trăit din plin 
bucuria unei duble victorii : ei au 
adus clubului lor titlul de campion 
al țării la semifond pe anul I960 
fi in același timp au reușit să înde
plinească norma olimpică (2hl8.00,0) 
realixînd pe 100 km 2h. 17.06,0. De 
la stingă la dreapta: Ion Cosma, 
Gabriel Moiceanu, Ludovic Zanoni 
și Aurel Șelarii zimbesc 
biectivului aparatului de

fericiți o- 
fotografiat.

Foto : B. Ciobanu

In istoria Jocurilor Olimpice mo
derne. ediția a V-a, cea de la Stockholm 
din 1912, ocupă un loc foarte impor
tant. Și iată de ce: aceasta a fost prima 
dintre olimpiadele moderne cînd Jocil- 
rile propriu-zise s-au debarasat de 
sub tutela uneia sau alteia din expozi
țiile internaționale. Este un lucru foarte 
important pentru dezvoltarea întreceri
lor sportive*  pentru cîștigarea intere
sului maselor de spectatori, pentru în
tărirea spiritului olimpic. In același 
timp, diferitele congrese internaționale 
care au precedat Jocurile au pus la 
punct o serie întreagă de reguli pen
tru fiecare sport olimpic în parte, 
pentru Olimpiadă în 
la atletism au fost 

foarte precise pen
tru omologarea re
cordurilor lumii, a 
fost revizuit progra
mul olimpic și s-au 
stabilit norms pen
tru înscrierea și participarea concuren- 
ților pe sporturi și pe probe.

La Stockholm au fost prezenți 2.541 
de concurenți, din 28 țări. înregistrîn- 
du-se astfel un adevărat record de par
ticipare. Demn de subliniat este și 
faptul că la întreceri au luat parte 57 
de femei (la probele de tenis și înot).

In programul întrecerilor au figurat 
următoarele sporturi: atletismul, cano
tajul, ciclismul, scrima, fotbalul, gim
nastica, luptele, înotul și săriturile, că- 
lăria, tirul, tenisul, polo pe apă, 
iahtingul, pentatlonul modern. După 
cum se vede, la această ediție a J.O. 
nu au figurat în program: boxul, bas
chetul, halterele, hocheiul pe iarbă și 
tirul cu arcul, făcîndu-și însă debutul 
olimpic pentatlonul modern. In plus, 
la Stockholm au fost introduse pentru 
prima oară în program întreceri olim
pice de artă și literatură. învingătorii 
acestei întreceri s-au bucurat de toate 
onorurile, ca și medaliații concursuri
lor sportive.

Ca și pînă atunci, întrecerile aștep
tate cu cel mai mare interes au fost 
concursurile de atletism, care la 
Stockholm au atins un nivel foarte 
ridicat. ,.Eroul” concursurilor a fost 
finlandezul Hannes Kolehmainen, care 
în decurs de 8 zile a luat startul în 
6 curse, cucerind 3 medalii 
pion olimpic și stabilind 2 
mondiale. Iată rezultatele pe 
obținut : 5.000 m : 14:36,6 
15:38,9); 10.000 m: 31:20,8 
33:49,0); 3.000 in pe echipe: 8:36,8; 
8.000 m cros: 45:11,6.

Cursa de 100 m plat a dat loc unui 
„incident" puțin obișnuit. După dis
putarea a 17 serii și a 6 semifinale, 
pentru finală se calificaseră 5 ameri
cani (printre care și negrul Drew, unul 
din favoriții cursei) și un sudafrican. 
Unul dintre conducătorii echipei ame
ricane, care se temea că Drew 
putut riști ga cursa, l~a închis 
cesta în baia de la hotel, cu 
minute mai înainte ca echipa 
plecat la stadion. Drew a reușit să 
scape totuși din „captivitate", dar a 
ajuns la stadion tocmai în momentul 
in cure urma să aibă loc festivitatea

premiere a învingătorului la... 109, 
M. Cu lacrimi în ochi. Drew a trebuit 
sa asiste numai la ceremonia de pre+ 

Nu mult după J.O., sprinterul 
a
pe
fi

cîștigat detașat campionatul. 
100 m, arătirul astfel că lui. 
cuvenit de drept medalia:

generai. Astfel, 
stabilite reguli

miere, 
negro 
S.U.A. 
i s-ar
olimpică.

Un alt incident s-a petrecut în probbti 
de decatlon. După ce cucerise titlul 
de campion olimpic la pentatlon, in
dianul „piele roșie” James Thorpe a: 
obținut yictoria și la decatlon cu re
zultate excepționale pentru epoca aceea r 
100 m — 11^; lungime — 6,79; greu
tate ■—■ 12,89; înălțime — 1.87; 4IMI — 
52,2; 110 mg — 15j6; disc — 36,98fr 
prăjină — 3,25;

File din istoria 
J. O.

suliță — 45,70; 1500 
m — 4:40,1, Dw*>\
după ce Thorpe' 
fost premiat pentru 
cele două victorii, f 
s-au retras medalii 
ile pe motiv că ju-J 
echipă profesionistă^case basebal înlr-o __ r_ _____

Cu prilejul acestor Jocuri s-a aleri 
gat pentru prima oară pe culoare cursa 
de 400 m, și tot atunci, maratonul 4țri 
fost parcurs pe un traseu dus-intors. |

Turneul de lupte clasice, desfășurat' 
la 5 categorii*  a prilejuit o adevărat# 
întrecere... maraton! In finala categoriei 
mijlocie, a fost necesară intervenția 
arbitrului pentru a pune capăt lupteț 
dintre suedezul Ahlgren și finlandezul 
Bblingiem, care durase nici mai mult 
nici mai puțin de... 9 ore! Decizi# 
arbitrului: „Meci nul"! Aceasta a făcut 
ca ambii luptători să primească me
dalii de argint și deci in palmaresul 
J.O. să nu existe un campion la a-i 
ceastă categorie !...
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Breviar olimpic

Sub semnul celor
31 ATLEȚI CEHOSLOVACI AU 

ÎNDEPLINIT NORMELE

Sportivii cehoslovaci se pregătesc 
cu multă sîrguință. Și nu-i de mira
re. După cum a declarat Ludvik 
Uhlirt. membru al Comitetului Olim
pic Cehoslovac, la Roma vor pleca 
numai sportivi care au șanse de a 
se clasa pe primele șase locuri. După 
toate probabilitățile, Cehoslovacia 
va fi reprezentată ia Roma de o dele
gație de 115—120 de persoane.

După părerea lui Ludvik Uhlirt, 
sportivii cehoslovaci au șanse de a 
ocupa locuri merituoase la gimnas
tică (feminin și masculin), la spor
turi nautice și tir. La atletism, la fel. 
Uhlirt speră că reprezentanții 
Cehoslovaciei vor scoate rezultate 
bune la unele probe. De menționat 
că pînă în prezent 20 de atleți și 11 
atlete au îndeplinit normele olimpice.

SUEDEZII PLEACA IN... RATE

In tarile scandinave interesul pen
tru J.O. este foarte mare. Pregăti- 

, rile se .desfășoară intr-un ritm acce-

de cam- 
recorduri 
care le-a 
(in serii 
(în serii

ar fi 
pe a- 
citeva 
să fi

cmci cercuri
Cercurile sportive sînt cuprinse 
adevărată „febră olimpică". La 
interes unanim au contribuit în 
măsură presa, radio-ul și tele- 

prin diferitele inițiative

lerat. 
de o 
acest 
egală 
viziunea 
luate. Radio-ul — de pildă — a orga
nizat pentru ascultătorii săi un curs 
de limba italiană intitulat „Roma 
Olimpică1*,  cu accent special pe ter
minologia sportivă.

Diverse organizații și instituții 
sportive au organizat numeroase 
concursuri cu premii în excursii la 
Roma în perioada J.O.

Comitetul olimpic suedez a pus la 
punct toate amănuntele privind călă
toria și șederea la Roma a lotului 
de sportivi. Diferitele federații au 
hotărît să-și trimită loturile cu multe 
zile înainte, pentru acomodare. Ast
fel, 11 canotori vor pleca la Roma la 
15 august și vor fi urmați la scurte 
intervale, în raport cu data începerii 
concursurilor respective, de 5 cicliști 
(la 19 august), 12 veliști, 4 pentatlo- 
niști, un halterofil, 12 canotori, 11 
luptători și 6 boxeri (la 22—23 au
gust) etc. Delegația suedeză va nu
măra 171 de persoane.

• Echipa de călărie a Japoniei a' 
plecat în Europa : Yugo Arakî cu 
vaporul, Yuzo Kageyama și Runihiro 
Ota cu avionul. înaintea J.O- ei vor, 
participa la diverse concursuri orgq*  
nizate în diferite țări europene. j

• Comitetul olimpic australian 
hotărît să trimită la Roma o dctegas 
tie de 212 sportivi și 24 conducătorii 
și antrenori. J

• Urnii dintre sportivii cehoslovac? 
vor veni în Italia mai devreme pen*  
tril acomodare. Este vorba mai alea! 
de cicliști, care au nevoie de o bună, 
cunoaștere a pistei noului velodrom*

• Dawn Fraser și-a exprimat in*  
tenția de a participa la cinci probei 
olimpice și anume : 100 și 400 liber,/ 
100 fluture, 4x100 liber și 4x100 mixt^

• lată programul grupei a IV-a a 
turneului olimpic de fotbal : Franța— 
Peru la Firenze și Ungaria—India la 
Aquila (26 august), Franța—India la 
Grossetto și Ungaria—Peru la Napoli 
(29 august), Franța—Ungaria la Ro
ma și Peru—India la Pescara (1 sej»- 
tem brie).

• Alte înscrieri oficiale la J.O. ț.| 
Japonia (toate sporturile afară de ca*!  
noe și fotbal). Bulgaria (toate spor-t 
turile afară de canotaj, baschet, ho*  
chei pe iarbă și polo), S.U.A. (toate 
sporturile afară de fotbal 
iarbă).

și lwchei pet

• 17 țări vor participa 
nul modern cu cite trei
Argentina, U.R.S.S., Australia, Romî*  
nia, Austria, Polonia, Brazilia, Fina- 
landa, Franța, Germania, Marea Bri*  
tanie. Italia, Mexico, S.U.A., Suedia*  
Elveția, Ungaria.

ta pen fall o*  
concurenți f

• Este posibil ca Somalia să parti
cipe la J.O. de la Roma. Participarea 
sa este în funcție de modul cum va 
rezolva C.I.O- cererea sa de afiliere, 
la sesiunea de la Roma.



O mare întrecere preolimpică

iiRegata Snagov"
la caiac-canoe

Una dintre cele mai importante 
competiții" de caiaC-canoe din acest- 
sezon este tradiționala „Regată Sna-, 
gov”, organizată de . federația noâstră 
la sfîrșitul săptămînii viitoare, mai' 
exact în zilele de sîmbătă 23 și du
minică 24 iulie. Importanța întrecerii 
de caiac-canoe la care vom asista pe. 
lacul Snagov este subliniată în spe
cial de prezența la startul probelor 
a unora din principalii favoriți olim
pici ai probelor din aceste ramuri 
nautice, sportivii sovietici, maghiari, 
cehoslovaci și — bineînțeles — ro
mîni. adică reprezentanții țărilor care 
se bucură de cel mai frumos prestigiu 
în această disciplină. Putem spune, 
fără teama de a greși, că în special 
la canoe, întrecerile Regatei Snagov 
se ridică la nivelul unor veritabile 
finale olimpice, deoarece pînă acum, 
pe plan mondial, sportivii romîni, so
vietici, maghiari și cehoslovaci s-an 
dovedit de departe cei mai buni. 
Pentru noi, verificarea din cadrul Re
gatei Snagov este foarte importantă. 
La canoe dublu, echipajul Dumitru— 
Calinov, care a cîștigat Regata Gru- 
nau, va trebui să-și confirme valoa
rea în întrecerea cu cuplul sovietic 
Harin—Botev, învingător în recentele 
campionate ale U.R.S.S., iar Sitnion 
Ismailciuc — la ora actuală cel mai 
bun „simplist" romîn — va încerca 
să se impună în fața lui Silaev și 
să-și reconfirme victoria în fața ma
ghiarului Parti, pe care l-a învins 
recent. In orice caz, este sigur că 
vom asista la întreceri de nivel teh
nic maxim.

Un examen util și un prețios 
schimb de experiență la box
Dubla întîlnire dintre reprezenta

tiva de box a țării noastre și cea a 
R.S.S. Ucrainene a constituit un bun 
examen și o prețioasă verificare a lo
tului nostru olimpic.

La prima vedere se credea că echipa 
noastră este superioară „10“-ului 
ucrainean, însă cu fiecare meci care 
se desfășura atît specialiștii cît și 
spectatorii prezenți la prima gală se 
convingeau că lotul ucrainean este 
compus din boxeri de certă valoare- 
Boxerii sovietici ne-au demonstrat o 
bună pregătire fizică și o exemplară 
orientare tactică. In plus, viteza în 
execuție și corecta aplicare a lovitu
rilor au contribuit în mare măsură 
la rezultatul egal obținut de oaspeți 
la București în fața primei noastre 
garnituri. Această întîlnire a avut o 
dublă importanță în pregătirea olim
picilor noștri, și anume: ă) verificarea 
stadiului de pregătire a lotului nostru: 
b) schimbul de experiență dintre an
trenorii și arbitrii noștri si cei ucrai
neni.

Dacă cele două reuniuni de la Bucu
rești și Brăila ne-au dat prilejul să 
tragem unele concluzii asupra pre
gătirii olimpicilor noștri, schimbul de 
experiență care a avut loc la Bucu
rești între tehnicienii romîni și ucrai
neni — după consumarea celor două 
meciuri — ne-a dat posibilitatea să 
tragom învățăminte prețioase. Iată 
ce ne spunea cu această ocazie antre
norul ucrainean Romanenko:

„Echipa noastră a fost alcătuită din 
cei mai în formă boxeri ai Ucrainei. 
Datorită faptului că o serie de boxeri 
cu „nume" nu se pregătiseră conștiin
cios în sălile cluburilor de care apar
țin considerindu-se „senatori de 
drept", am preferat să renunțăm la 
ci și să selecționăm boxeri mai tineri, 
cu mai puțină experiență dar cei mai 
in formă în momentul de față".

„Un alt factor de care ținem noi 
seama — spunea în continuare antre
norul Romanenko — este acela că 
noi pregătim pe boxeri in funcție de 
stilul viitorilor lor adversari. De 
pildă, noi am cunoscut bine pe Do 
brescu, Puiu, Cismaș, Mihalic, Șerbu, 
Negrea și am pregătit pe boxerii 
noștri în funcție de stilul acestora.

t.

Peste două zile se va da startul în tradiționala competiție ciclistă 
de lung kilometraj „Cursa Scînteii". Așteptată eu viu interes, cea de a 
Xlll-a ediție a „Cursei Scînteii“ va prilejui o dispută pasionantă între 
cei mai' valoroși rutieri din țara noastră. De a lungul celor peste 500 km 
— împărțiți în patru etapă — alergătorii vor lupta ou ardoare pentru 
a figura pe tabloul de onoare al învingătorilor competiției organizată de 
ziarul „Scînteia".

Cieliștii din Capitală, ca și cei din 
provincie, s-au pregătit cu deosebită 
grijă pentru această importantă com
petiție. Multi dintre rutieri au parcurs 
la antrenamente porțiuni din traseu 
pentru a se acomoda cu dificultățile 
iui. Antrenorii au insistat îndeosebi 
asupra îmbunătățirii rezistenței și a 
vitezei. Membrii lotului olimpic — 
prezenți cu toții la startul „Cursei 
Scînteii" — vor încerca să facă do
vada progresului pe care l-au înre
gistrat în acest an prin 'participarea 
la competițiile internaționale din Ita
lia, Franța, R. D. Germană și R. P. 
Bulgaria. Iată acum cîteva dintre de
clarațiile pe care ni 
serie de alergători, 
„Cursei Scînteii”.

le-au făcut o 
cîștigători ai

CALCIȘCĂ :GH.
„DORESC SA RE
EDITEZ PERFOR
MANTA DIN 1956“

„Succesul care 
mi-a adus afirma
rea în arena ciclis
mului romînesc este 
fără îndoială cel pe 
care l-am înregis
trat în a IX-a edi
ție a „Cursei

Scînteii". Și pentru mine ca și pentru 
alți tineri alergători această compe-

notate de

real folos.

Și după cum ați văzut, unora le-a 
reușit tactica învățată, altora nu. A- 
cest lucru este în funcție de felul cum 
ascultă elevul sfatul antrenorului său".

Și acum, să ne oprim puțin asupra 
unor probleme ce se cer a fi rezol
vate de antrenorii noștri în perioada 
care a mai rămas pînă la J.O. Consi 
derăm că este bine să urmăm exem
plul antrenorilor ucraineni și să pre
gătim pe olimpicii noștri în funcție 
de stilul eventualilor lor adversari. 
Gu ocazia turneelor de la Budapesta 
și Sofia am avut prilejul să vedem 
la lucru o mare narte dintre „olimpicii" 
multor țări europene, care vor parti
cipa la J.O. și aprecierile 
tehnicienii noștri prezenți la aceste 
două turnee ne pot fi de un

De pildă, Mircea Dobrescu va tre
bui să știe tot atît de bine să boxeze 
cu Mițev (R. P. Bulgaria) boxer 
înalt cu gardă inversă, cît și cu 
lorbk (R. P. Ungară) boxer cu gardă 
normală, foarte activ în primele două 
reprize dar ineficace în repriza a 
treia, precum și cu Ktikier (R. P. Po
lonă) destul de cunoscut de antre
norii lotului nostru. Mihalic Iosif, a- 
cest excelent boxer, trebuie pregătit 
și psihic și tactic. El trebuie să știe 
să boxeze atît cu Kellner, boxer înalt, 
care preferă lupta de la distanță, cît 
și cu Lempio (R. D- Germană). Mi
halic trebuie obișnuit să lupte atît cu 
pugiliști cu gardă inversă cît și cu 
cei cu gardă normală, precum și cu 
boxeri mai înalți, ca de pildă 
gart.

Consider că un factor 
în antrenarea „olimpicilor" 
buie să-l constituie pregătirea moral- 
volihvă a acestora, capitol care joacă 
un rol" deosebit de însemnat în disputa 
susținută de boxeri. Păstrarea calmu
lui în momentele dificile, în situații 
critice, curajul, tenacitatea, sînt capi
tole importante în pregătirea unui 
boxer, mai cu seamă în întîiniri de 
amploarea Jocurilor Olimpice. Este 
bine ca antrenorii lotului nostru olim
pic să țină seama de acești factori 
pentru ca în perioada care a mai 
rămas pînă la marea întrecere de la 
Roma boxerii romîni să fie aduși în 
maximum de formă.

Mc Tag-

important 
noștri tre-

PETRE EPUREANU 
arbitru international de box, 

tiție a însemnat un examen de ma
turitate, un prilej minunat de consa
crare. De „Cursa Scînteii" îmi sînt 
legate cele mai frumoase amintiri din 
cariera mea de sportiv și în fiecare 
an aștept cu nerăbdare să mă prezint 
la startul ei. Doresc ca anul acesta, 
cînd mi s-a încredințat sarcina de a 
mă pregăti in cadrul lotului olimpic, 
să reeditez performanța din anul 1956. 
Va fi greu, foarte greu. La startul 
cursei se prezintă cei mai buni cicliști 
din țara noastră 
talentați care — 
ani în urmă — 
ou acest prilej,
puterea mea pentru a realiza 
manța pe care mi-am propus-o, 
a contribui la dinamizarea cursei, la 
animarea ei".

și o serie de tineri 
ca și mine, ou patru 
doresc să se 
Voi lupta cu

afirme 
toată 

perfor- 
pentru

ȘT. PORECEANU: 
„O NOUA CON
CEPȚIE DE LUP
TA — COMBATI
VITATE PERMA
NENTA"

„Cursa Scînteii
— una dintre cele 
mai interesante si 
atractive competiții 
de fond din țara 
noastră — se va 
alerga anul acesta pe un traseu nou. 
Ea va ti un examen sever al sta
diului de pregătire al rutierilor noștri, 
care se vor prezenta peste puțin timp 
la startul campionatelor mondiale și 
al Jocurilor Olimpice. Recentele per-

Balcanice

un rezultatMaria Pândele (Constructorul) a realizat 
la 16 cm de recordul țării.

Cu întrecerile de duminică seară 
a luat sfîrșit prima parte a campio
natelor republicane de atletism pen
tru seniori și senioare pe anul 1960. 
După o pauză de două zile, campio
natele vor continua, miercuri și joi, 
cu desfășurarea probelor combinate 
(pentatlon și decatlon), 200 m gar
duri, 50 km marș. Dar indiferent 
de ceea ce se va mai putea întîm- 
pla în aceste probe, ele nu vor pu
tea schimba concluziile generale 
asupra desfășurării ediției 1960 a 
campionatelor noastre republicane.

Prima concluzie care 
desprinde a fost aceea 
tehnic al întrecerilor nu 
așteptările. Cu excepția 
record mondial al lolandei Balaș 
și a altor cîteva performanțe mai 
bune, în rest rezultatele înregistrate 
nu au fost în măsură să „dezmorțeas
că" tribunele, să facă să salte nivelul 
general al competiției. 

s-a putut 
că nivelul 
a împlinit 

strălucitului

formanțe, deosebit de valoroase, rea
lizate de colegii noștri în întîlnirile 
internaționale au scos ciclismul nostru 
din anonimat și „l-au pns într-o nonă 
lumină, favorabilă. „Cursa Scînteii" 
trebuie să confirme nu numai creș
terea valorii rutierilor noștri, ci — 
în mod deosebit — o nouă concepție 
de luptă : combativitatea 
chiar și în situația cînd 
tor se află pe primele 
clasamentului general".

permanentă,, 
un alergă- 
loeuri ale

L. ZANONI: „UREZ 
SUCCES TUTU
ROR PARTICI
PANTELOR l.A 
„CURSA SC1N-
TE1I

poate 
la o 

valori 
ener- 

intr-o 
Cicliștii din 

și eu parte, 
a fi printre 
chiar dacă 
performanța

.Accidentul
care l-am suferit „ 
anul trecut a avut | 
repercusiuni asupra g 
comportării mele din | 
acest an. Am aban
donat în .Cursa Păcii 
nevoie de o perioadă de refacere. Acum 
sint capabil să lupt pentru a cuceri 
primul loc in .Cursa Scînteii'. Știu 
că mulți dintre participanți rîvncsc la 
această performanță și că vor face lotul 
pentru ca s-o realizeze. Dar ce 
fi mai frumos decît să participi 
luptă pasionantă, intre cicliști de 
egale, dispuși să facă risipă de 
gie pentru a cuceri primul loc 
competiție 
clubul Dinamo, 
s-au dovedit in 
cei mai bine 
nu voi putea 
de a învinge in cea de a XIII-a ediție 
a „Cursei Scînteii', am credința că o 
va reuși unul dintre colegii mei. Eu 
urez succes din toată inima tuturor 
participanților !'

tradițională 1 
din care fac 
ultimii ani 

pregătiți și 
realiza eu

Pe marginea întrecerilor din cadrul campionatelor republicane de atletism

Așa cum am mai spus 
și altă dată, atletismul 
fiind un sport individual 
și atît de expresiv prin 
cifrele sale, valoarea ori
cărui concurs se judecă 
dacă nu prin rezultatele 
primilor șase clasați, a- 
tunci măcar prin cifrele 
pe care le înregistrează 
cîștigătorii probelor. Or, 
ediția din acest an a 
campionatelor noastre re
publicane a avut mult 
prea puține asemenea ci
fre de-ale cîștigâtorilor 
despre care să se poată 
vorbi elogios, care să 
poată produce o bună 
impresie peste hotare, mai 
ales acum în preajma 
Jocurilor Olimpice de Ia 
Roma și a ediției jubilia
re a Jocurilor “ 
de la Atena.

Campionatele 
din acest an, 
excepții, nu 
nivelul modest 

cărui concurs intern. Față de ultimele 
trei ediții ale campionatelor republi
cane, anul acesta s-au înregistrat ci
frele cele mai scăzute la : 400 m,
5.000 m, 110 mg, prăjină, greutate, 
ciocan etc. Dar și în multe alte probe 
rezultatele nu sînt in măsură să mul
țumească.

O a doua concluzie care s-a des. 
prins este aceea a decalajului care 
există încă la marea majoritate a 
probelor, între valoarea și rezulta
tele unui mănunchi restrîns de atleți 
și restul atleților fruntași. Deca
lajul apare apoi mai pregnant intre 
aceștia și 
noștri. De 
este cîtuși 
vreme se 
se discută
pe toate fețele, dar practic nu se 
vede aproape nici o îmbunătățire a 
situației. Din acest motiv la campio
natele republicane nu a existat o

noastre 
cu puține 

au depășit 
al ori-

marea masă a atleților 
fapt concluzia aceasta nu 
de puțin nouă ! De multă 

observă acest lucru, 
și se răsdiscută problema

Cu „olimpicii 
la fabrica 

de mase plastice

Ș4>

vorbă Dumitru

Conduși de ing. S. Lucescu, direc
torul întreprinderii — înotătorii și 
luptătorii din lotul olimpic vizitează 
spațioasele ateliere ale fabricii de 
mase plastice „București”.

— Hotărît lucru, tot ce vedem 
este o realizare deosebită — excla
mă încântat Alexandru Popescu.

—• Parcă am fi într-o farmacie 
— completă încet Maria Both, ca 
și cum s-ar fi temut să nu tulbure 
liniștea sălii în care nu se auzea 
decit zumzetul ușor al mașinilor,

— Este deosebit de curat și lu
minos -—, intră în 
Pîrvulescu, vrînd parcă să arate că 
și luptătorii apreciază frumosul la 
fel ca înotătorii. Dar să știți că și 
la noi la sc-ulăria de la „Steagul 
roșu” este tot atît de frumos, adaugă 
el repede.

In alt atelier, oaspeții s-au răz
lețit printre mașini Marin Cristea 
admiră măștile pentru radio, iar Gh. 
Popovici și Mitrofan se uită cu in- > 
teres la mașina din care ies găleți 
ca dintr-un sac fără fund...

Se pun întrebări, se dau răspun
suri. Apoi rolurile, se schimbă. Acum 
muncitorii pun întrebări. Discuțiile 
care au început despre mase plastice 
au continuat cu... Roma. Năzuințe, 
speranțe, urări de bine.

După masă tîrziu, oaspeții au pă- \ 
răsit fabrica. La plecare gazdele 
le-au urat din toată inima „Mult 
succes la Olimpiadă!".

E. FILIP, corespondent 

1

a
luptă, decît în foarte puține probi, 
în general, învingătorii puteau fi an
ticipați cu mult înainte, fie în per
soana unui anume atlet, fie dintr-un 
lot foarte restrîns. La ciocan, de pil
dă, titlul de campion și-l disputau 
practic numai Rășcănescu și Drăgu- 
lescu, Ia 3.000 m obstacole numai 
Strzelbiscki și Aioanei, la disc sin
gur Manolescu, la 400 mg singur 
Savel, la 5.000 m singur Barabaș, 
la triplu singur Sorin loan, la greu
tate numai Ivanov și Crețu etc. etc. 
Chiar și înfrîngerea lui Vamoș, ce e 
drept destul de surprinzătoare, nu 
putea fi realizată la acest concurs 
decît numai de Mihaly, singurul con
curent ceva mai apropiat de valoa
rea lui.

Cine este vinovat de această si
tuație ? După părerea noastră toți 
cei care se ocupă, într-un fel sau 
altul de problemele atletismului. în- 
cepînd cu federația și organele sale 
și terminînd cu asociațiile sportive, 
sau începind cu antrenorii și termi
nînd cu atleții, toți își au 
partea de vină că atletismul nostru 
nu a atins încă nivelul valoric la 
care-i dau dreptul condițiile de ac
tivitate pe care le are și sprijinul 
primit.

Că atletismul nostru bate pasul pe 
loc este un fapt care nu mai are 
nevoie să mai fie demonstrat. Cel 
mai important lucru la ora actuală 
este să vedem ce trebuie să facem 
cu toții pentru „urnirea" lui, cu atît 
mai mult cu cît pînă la Jocurile Bal
canice nu a mai rămas prea mult timp, 
iar pînă la Olimpiadă și mai puțin.' 
Altfel at’etismul nostru va continua 
să bată, în multe probe, pasul pe Ioc.

★
Campionatele republicane continuă 

mîine cu desfășurarea probelor de de
catlon și pentatlon femei. Concursuri 
le vor avea loc pe stadionul Republi
cii, dimineața de la ora 9 și după a- 
miază de la ora 16. Joi la ora 6,30, 
din dreptul aeioportului Băneasa, se 
va da plecarea fu cursa de 50 km 
marș, iar de la ora 9 și mai apoi 
de la 14, au loc întrecerile din cadrul 
decatlonului și pentatlonului,



■ ■ ■

Așteptat cu legitim interes, barajul 
pentru categoria B a oferit meciuri 
care în bună măsură au corespuns. 
Unele dintre echipe s-au apropiat de 
multe ori de valoarea categoriei B; 
altele au și depășit-o prin modul de or- 
ganizare și desfășurare a acțiunilor.

De asemenea^ se cuvine subliniată 
comportarea disciplinată a majorității

cum li s-a îngăduit pînă acum prezen- 
ța pe terenuri ? Ce au făcut secțiile 
de fotbal respective pentru îndreptarea 
acestor jucători ? Ce ajutor le-au dat 
colegii lor de echipă, mai ales cei de 
la Unirea, care duminică au fost puși 
în situația de a lupta pînă la epuizare 
în 7 oameni? Conducerile celor două 
secții trebuie să tragă concluziile ne-

un meci da categoria A ? Așa s-ar putea crede, ținind seama de

deschid sau...

preocuparea 
joc organiza!

Aspect de la
această imagine a tribunelor stadionului Petrolul din Ploești pline pînă la refuz. 
In realitate, fotografia de față a fost „prinsă" la meciul de baraj dintre Chimia 
Govora și ElectroputereCraiova și ea vorbește îndeajuns despre interesul pe care 
il stârnesc meciurile care 
categoria B

echipelor și jucătorilor, 
desfășurarea unui

ăfensiv
• După primele întîlniri se pot face 

unele aprecieri asupra valorii și șan
selor echipelor. Prin jocul desfășurat, 
ca ansamblu și orientare, s-au impus 
drept candidate serioase la primele 
locuri formațiile : Sticla Arieșul Turda 
și Voința Tg. Mureș în erupă I, Mine
rul Oravița și Aurul Brad în grupa 
a 11-a. Academia Militară București 
și Rapid reg. Ploești în grupa a III-a, 
C.S.M. Brăila și Steaua roșie Bacău în 
grupa a IV-a. Sînt însă echipe care 
pot... încurca socotelile favoritelor și în 
această categorie intră Chimia Govora. 
C.F.R. Roșiori (care nu a jucat dumi
nică; în grupa a Tll-a sînt cinci echipe) 
și chiar Unirea Botoșani.

• Și pentru că a venit vorba de 
Uni rea Botoșani să ne oprim asupra 
aspectelor negative pe care le-a prile
juit întîlnirea sa cu Penicilina lași. 
Jucătorii eliminați au fost sancționați 
de comisia specială, care organizează 
turneul la București și pedepsele au 
fo^t ratificate de federație: Olaru (U- 
n'iv^a) și Ciubara (Penie'lina) su«pcn-

pe cîte 6 luni iar Popescu. Bolea 
r'antazie (toți de la Unirea) cu a- 

vertisment. Noi considerăm juste a- 
eeste sancțiuni. In special . pe cele carp 
au fost aplicate juca 
Ciubara. doi recidiv 
Fiecare are la activ 
Mape de suspendare 
de elemente nărăvite, 
tolerate în sport. Ne

închid calea campioanelor regionale spre 
Foto : Mircea Popescu — Ploești

cesare privind modul cum trebuie să-și 
ducă la îndeplinire sarcina de onoare: 
munca educativă.

• A procedat oare bine arbitrul St. 
Tașula eliminînd cinci jucători ? Cre
dem că nu. Dacă intervenția s>a se im
punea în cazul abaterii lui Popescu, 
în schimb excluderea de pe teren a 
lui Bolea a fost pripită, iar a lui Pan- 
tazie de-a dreptul gratuită (pentru un

simplu fault...). Aceste decizii ale 
bitrului au contribuit la crearea unei 
atmosfere nesănătoase și la transfor
marea jocului într-o luptă dură, cu 
neregulârități. care a dus la elimi
narea — de data aceasta perfect justi
ficată — a încă doi jucători, Olaru și 
Ciubara.

Firește, dezaprobăm total atitudinea 
nesportivă a jucătorilor citați, pentru 
că oricum, indiferent de arbitraj, ei 
au greșit. Dar nu sîntem de acord 
nici cu maniera de a 
St. Tașula, care avem 
vrut să facă exces de 
de echipe de categorie 
alte împrejurări. în 
gorie A. l-am văzut pe arbitrul St. 
Tașula închizînd ochii la infracțiuni 
mult mai grave... Oare există arbitraje 
diferite, după categoria echipelor ?...
• Iată și cîteva aspecte plăcute. De 

pildă, echipele C.S.M. Brăila «i Steaua 
roșie Bacău au lăsat o bună impresie 
spectatorilor prin jocul lor curat, or
ganizat, cu scop precis. Jucătorii au 
știut ce vor pe teren. Tehnica indi
viduală a jucătorilor a fost, în general, 
destul de bună, de altfel ca și a multor 
fotbaliști de la Unirea Botoșani și Pe
nicilina. Merită să notăm cîteva nume 
pe care spectatorii să le urmărească 
la viitoarele partide. La C.S.M. Brăila, 
centrul înaintaș Bogdan s-a impus prin 
coordonare, combativitate și insistență 
exemplară la poartă, iar halful Popescu 
a fost un adevărat motor. La Steaua 
roșie halful dreapta Dumitru și inte
rul dreapta I. Antoniac s-au orientat 
foarte bine în teren ; la Unirea Bo
toșani Manafu și Pantazie s-au dovedit 
buni tehnicieni, iar la Penicilina Ma- 
nolache ne-a amintit de multe ori pe 
Mateianu.

Așteptăm din partea lor confirmare, 
iar din partea celorlalți ocazia de a 
consemna în coloanele ziarului nostru 
comportări la fel de bune.

P. GATU
AL. INOVĂN

ar-

(Urmare din pag. I)
a meciului) a învins Ia un scor

cu conduce a lui 
impresia că a 
autoritate față 
inferioară. In 

meciuri de cate-

In meci amical

Farul Constanța C. S. M. S. iași 3 2 (2-0)

Jlaru și 
materie, 

î cîte 6 
te vorba 
i pot fi 
n însă :

CONSTANȚA, 10 (prin telefon). 
Duminică s-a desfășurat la Constanța 
întîlnirca amicală dintre Farul Con
stanța și C.S.M.S. Iași- Victoria a 
fost obținută de localnici cu scorul 
de 3—2 (2—0). Partida a avut o des
fășurare monotonă: ambele formații 
au jucat departe de valoarea lor din 
campionat. Farul a fost totuși mai 
bun și atîta timp cît a insistat în 
atac a reușit să domine adversarul. 
C.S.M.S. s-a apropiat doar în repriza 
a doua de valoarea localnicilor. Au 
marcat: Olaru (min. 12), Corneanu 
(min- 27) și Nunu (min. 78) pentru 
Farul, Voica (min. 65) și Dram (min. 
69) pentru

CORNEANU-Moroianu, Olaru (Bît- 
lan), Ciosescu (Nunu), NICULESCU, 
Vasilescu.

CS.M.S.: Ursache (FLOREA)-
Scărlat, Buimistriuc, Pană-Alexan- 
drescu, Don-Dram, Voica, Avasilichioa- 
iei, UNGUROIU, Cruțiu (CRAINI- 
CEANU).

L. BRUCKNER-coresp.

C.S.M.S. Iași.

FARUL:
(Ciuncan),

Poman-Slraton, BRINZEI 
Botescu-Bibere (Pană),

Întîlniri internaționale de fotbal
Știința Cluj a întrecut Jednota Kosice Cehoslovacia cu

3-2 (2-1).
Duminică a avut loc la Cluj un 

meci international de fotbal, care a 
pus fată în fată formațiile Știința 
din localitate și Jednota Kosice 
Cehoslovacia). In ciuda terenului 
moale (a plouat aproape tot timpul 
intîlnirii), meciul s-a ridicat la un 
bun nivel tehnic, dîntl cîștig decan- 
să Științei Scor: 3—2 (2—1) Oas
peții, care activează în prima cate 
gorie de fotbal, s-au dovedit bine 
pregătiți Victoria clujenilor este me
ritată. Ei au fost mai insistenți și 
nai eficaci în fazele de poartă. Go
urde au fost înscrise în ordine de 
Suciu (min 12), H. Moldoveanu 
min. 27), Pinzer (min. 44), Gaidas

(min. 60) și Mateianu (min. 83).
Arbitrului Ion Cîmpeanu (Cluj), 

care a condus, cu competență, i s-au 
aliniat următoarele formații :

ȘTIINȚA CLUJ : Moguț (Nicoară) 
—Kromely, Georgescu, Costin—Pe
tru Emil, Popescu—Marcu, Suciu, 
Mateianu, Constantin, H. Moldovan.

JEDNOTA : Svajler—Pavlik, Jut- 
ko, Elsegy—Pinzer, Hasek—Hies, 
Gornisky, Salva (Gaidas), Kalnossy, 
Schwartz.

Joi, echipa cehoslovacă va juca la 
Oradea cu echipa locală C.S.O.

AL. MOMETE și 
TIBERIU 1ANCU—coresp.

Dinamo Pitești-Olimpia Poznan 3-1 (3-1).
Echipa poloneză Olimpia Poznan 

r evoluat din nou — duminică — 
a Pitești (ih prunul joc 5—4 pentru 
Jijiamo). Dinamoviștii au jucat mai 
>irie în prima repriză cînd i-au sur- 
irins pe oaspeți prin acțiuni rapide, 
erminate cu șuturi puternice pepoar- 
ă. In repriza a doua. Olimpia și-a 
evenit și a creat cîteva faze spec

taculoase care au rămas fără rezul
tat, datorită intervențiilor prompte 
ale apărătorilor dinarnoviști.

Au marcat : Bizgu (min. 23), But- 
naru (min. 24) și Lovin (min. 44) 
pentru Dinamo, Kalet (min. 40) pen
tru Olimpia.

dorel ȘTEFANESCU — coresp
Poiana Cîmpina-Balkan Gabrovo (R.P. Bulgaria) 8-1 (2-0).

In cadrul turneului pe care-1 între- 
irinde în regiunea Ploești, echipa 
mlgară Balkan Gabrovo a jucat du- 
ninică cu Poiana din localitate.

înaintașii Poianei, în vervă, au 
eușit să înscrie de 8 ori prin : Bon- 
aș (min. 43, 44, 50, 77, 89), Matei 
min. 48, 68) și Ene III (min. 52)_,

Oaspeții au marcat prin Mincev 
(min. 63).

Echipa bulgară va juca, în conti
nuarea turneului, miercuri la Moreni 
cu Flacăra, iar șîmbătă la Ploești cu 
„1 Mai".

GH. BRIOTA și
C. VIRJOGHIE- coresp.

parte 
prea strîns (6—4, 6—3) pe Banyai, 
care nu a făcut decît să răspundă cu 
multă regularitate. In fine, perechea 
Tiriac—Serester n-a avut dificultăți 
(și acest lucru este regretabil) din 
partea mai tînărului cuplu Mărmu- 
reanu-Boaghe cîștigînd cu 6—I, 6—3, 
6—1.

O „fizionomie" apropiată a avut-o 
și întîlnirea dintre formațiile de tine
ret ale R. P. Ungare și R. D. Ger
mane. In simplul băieților. Kali a dis
pus nesperat de ușor de Trettin iar 
Mâdai ceva mai greu de Schmidt: 
8—6, 6—0. In schimb, Iudith Monori 
a trebuit să depună toate eforturile în 
final pentru a „trece" cu 7—5, 3—6, 
8—6 de Hella Vahley. Deși învingă- 
toarea ne demonstrase un bagaj re
marcabil de cunoștințe tehnico-tactice 
și multă ușurință în mișcări, ea a fost 
surprinsă de voința neclintită a ad
versarei sale, care cu mijloace mai 
modeste a luptat, totuși, cu toată dîr- 
zenia pentru fiecare minge, consti
tuind un bun exemplu pentru multe 
din jucătoare. La dublu băieți pere
chea maghiară Mâdai—Kăli s-a im
pus pe tot parcursul meciului cu 
Trettin—Schmidt cîștigînd în trei se
turi : 6—I, 6—3, 6—t.

Am asistat ieri după-amiază și la 
prima finală din cadrul concursului 
individual, Ințe'egîndu-se din ce în ce 
mâi bine în timpul desfășurării par- llvu>ul 
tidei de dubiu fete și avînd în per- ș„”ât alte 'două
manență Inițiativa (am aplaudat reu
șite dueluri la fileu, lucru rar în 
întrecerile feminine)
-(R.P.R.) — Iudith Monori (R.P.U.) 
au învins clar un dublu mai omogen 
inițial, Hella Vahley—Margret Krutz-

MINA ILINA (R.P. Romînă)

JUDITH MOHOR! (R- P. Ungqră)

ger (R. D. Germană) cti scorni de 
7—5, 6—2, cîștigînd primul titlu al 
turneului. S-au consumat și semifina
lele de dublu băieți Mâdai, Kăli—Tret
tin, Schmidt 6—3, 8—6, 7—5 ; Tiriac, 
Serester—Verone, Horvath 6—2, 6—4, 
6—3 ca și cele de dublu mixt, Mă- 
dai, Monorf—Trettin, Vahley 6—2, 
6—1 ; TiHac, Mina Ilina—Horvath. 
Mantsdi 6—3, 9—7. In cadrul tur
neului individual feminin s-au deștă- 

S meciuri soldate cu 
rezultatele următoare: Mina llina— 
Hella Vahley 6—3, 6—3 și Iudith 

Mina Hma Mollorj—Margret Krutzger 6—1. 6—2. 
“ ..................... să se întîl-

într-o a- 
foarte 
finale 

„ . după-
amiază începînd de la orele 16. Dimi- 

-'x- ** x •< j î parc»i>

învingătoarele urmează 
nească astăzi după-arniazâ, 
devărată finală care se anunță 
atractivă. De altfel și celelalte 
sînt programate pentru astăzi

nea (a, tot pe terenurile din 
sportiv Progresul, vom putea urmări 
ultimele meciuri din cadrul întâlnirilor 
pe echipe.

ANUNȚ
Școala Sportiva de Elevi nr, 1 

din București Str. Mendeleev nr. 27 
anunță pe aceast» cale elevii și e- 
levele ce urmează sa participe în 
taberele de vară la munte și la 
mare, că înscrierile expiră la data 
de 15 iulie 1960.

In consecință cei interesați ur
mează a trece pe Ia Secretariatul 
școlii între orele 8—14 știind că 
după această dată nu se mai face 
nici o înscriere.

Și la concursul Pronoexpres de mîine: 100.030 Jei 
suplimentar — [pentru posesorii biletelor „Expres Olimpic"

Mîine, concursul PRONOEXPRES 
OFERĂ ȘANSE SUPLIMENTARE 
DE CIȘTIG POSESORILOR BILE 
TELOR „EXPRES OLIMPIC'^ Ca și 
concursul de săptămîna trecută, un 
fond SUPLIMENTAR DE PREMII 
IN OBTECTE, IN VALOARE DE 
100:000 lei; STA LA DISPOZIȚIA 
POSESORILOR DE BILETE „EX
PRES OLIMPIC" CARE PARTICIPA 
LA PRONOEXPRES. PE BULETI
NELE DE CONCURS VOR FI TRE
CUTE SERIA Șl NUMĂRUL BILE
TELOR „EXPRES OLIMPIC". MEN
ȚIONAM CA POT PARTICIPA LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DE 
MÎINE ȘI BILETELE „EXPRES O- 
LIMP1C" CARE AU FOST TRECUTE 
PE BULETINELE PRONOEXPiRES 
df la Concursul din 6 iulie. 
PRECUM ȘI CELE CE VOR FI 
COMPARATE PE LOC. IATA DECI 
CIT DE NUMEROASE SINT ȘAN
SELE OFERITE BILETELOR „EX
PRES OLIMPIC" ȘI ASTA ÎNAINTE 
DE TRAGEREA PROPRIU-Z1SA 
„EXPRES OLIMPIC".

Va reamintim că la tragerea Prono- 
expres din 3 iulie s-au împărțit o se
rie de. importante premii posesorilor 
de bilete „Expres Olimpic", care au 
participat și la acel co-ncurs:

DOBOSY KALMAN (Mediaș) a 
cîștigat o motocicletă „Simson". Au 
mai obținut: cite un SCUTER „MA- 
NET“: NICOLAE fOVAN (Brăila), 
ELISABETA PETRAN (B. Mare), 
IANCU LAZAROVICI (București); 
cî/e o MOTORETA ,JAWA“: IONEL 
IMAN (CLUJ), ION TUDORAN (corn. 
Arghirești-reg. Cluj), MARIA DO- 
BREA (Craiova). Alți participant! la 
Pronoexpres și posesori de bilete 
„EXPRES OLIMPIC" au obținut ara
gazuri cu 3 focuri și butelie, aparate

de radio, răcitoare, biciclete, pikupuri 
etc., în total 67 de premii, premii pe 
care le puteți afla în totalitatea lor 
din „Programul Loto-Pronosport".

MARI POSIBILITĂȚI DE PRE
MIERE VA OFERĂ DECI CON
CURSUL PRONOEXPRES DE 
MIINE: premii în bani (pe bulc’inele 
Pronoexpres) și importante premii în 
obiecte pe biletele „EXPRES OLIM
PIC"

★
REȚINEȚI! FIECARE BILET „EX

PRES OLIMPIC" ARE ȘANSE MUL
TIPLE:
- SA OBȚINĂ UNUL SAU MAI

Ofonosport
MULTE PREMII LA TRAGEREA 
„EXPRES OLIMPIC" DIN 7 AU
GUST a.c. PE BAZA SERIILOR ȘI 
NUMERELOR PE CARE LE POAR' 
TA-

— SA OBȚINĂ UNUL SAU MAI 
MULTE PREMII LA ACEEAȘI TRA
GERE PE BAZA DE TERMINAȚII.

— SA OBȚINĂ PREMII IN O- 
BIECTE LA CONCURSUL PRONO
EXPRES DE MIINE 13 IULIE.

VINZAREA BILETELOR „EXPRES 
OLIMPIC" SE ÎNCHEIE IN ÎN
TREAGA TARA LA 26 IULIE!

★
Tragerea PRONOEXPRES de mîine 

13. iulie are loc IN BUCUREȘTI, la 
ora 19, în grădina din cal. Viclo- 
riei nr. 117. In caz de ploaie ea se 
vă desfășura în sala din str. Doam
nei nr. 2. Tragerea va fi urmată de 
un program de estradă.

Tragerea la sorti a premiilor în o- 
biecte pentru participativii ia Prono-

expres, posesori ai biletelor „Expres 
Olimpic", are loc tot mîine, la Bucu
rești, în cal. Victoriei nr. 9 incepin<> 
de la ora 18.30-

MECIURILE DE BARAT — 
ÎNTRECERI ECHILIBRATE 

ȘI ATRACTIVE
După meciurile din »,Cupa Europei Cen

trale*.  prezente în ultimele două programe 
«Ie concursurilor PRONOSPORT, duminică 
sînt prezente în program pasionantele înj 
tîlniii din cadrul barajului pentru intrarea 
în categoria B. Etapa de duminică, termi
nată cu multe rezultate surprinzătoare, a con
firmat părerea că — mai ales spre sfîrșitul 
turneelor — meciurile vor fj extrem de dis
putate. deschise oricăror rezultate. In plus 
faptul CA MECIURILE SE DISPUTA Ptf 
TERENURI NEUTRE FACE CA ECHI
LIBRUL LOR SA FIE Șl MAI PRONUNȚAT. 
Avantajul terenului nu poate interveni asm 
pra stabilirii rezultatului final. Așa fiind, 
etapa de duminică, ce este completată de 
patru meciuri din Cupa de Vară a R. P. Un
gare, promite rezultate surpriză și deci 
premii mari. e

★
Aruncînd o privire asupra rezulta

telor înregistrate la concursul Prono1 
sport de duminică 10 iulie, constatăm 
că marile surprize au fost furnizate de 
Ujpesti, prin victoria ei la Florența, 
și de Palermo învingătoare la Dios- 
gyor. Nici înfrîngerea suferită pe te
ren propriu de Semmering nu era 
ușor previzibilă. Concursul a avut 
deci „cota" lui de surprize.

Pentru final, iată rezultatele pro
vizorii ale trierii variantelor depusă 
la concursul Pronosport din 10 iulie:

7 variante cu 12 rezultate exacte;
417,20 variante cu 11 rezultate 

exacte:
5319,30 variante cu 10 rezultate 

exacte. <
Rubrică redactată de I. S. Loto- 

Pronosport.



Asociațiile și cluburile sportive bucu
reștene — cu secții de natație — nu 
respectă calendarul competițional ofi
ciali. Este o constatare desprinsă la 
sfârșitul 
tătarii 
dispute 
faze a 
seniori : 
Și, deși 
luat timp de trei zile în piscina de 
50 m din incinta ștrandului Tinere
tului, iar comisia orășenească de spe
cialitate s-a și grăbit să încercuiască 
cu creionul datele 8—10 iulie, ca semn 
al unei sarcini îndeplinite, noi vom fi 
mai exigenți și vom scrie: „negru pe 
alb": prima fază a campionatelor re
publicane — pe asociații și cluburi — 
nu s-a disputat încă... dacă ne referim 
la litera regulamentului. Competiția 
desfășurată timp de 3 zile la ștrandul 
Tineretului a însemnat, de fapt, faza 
lnterasociații și cluburi sau orășe
nească, care ...urmează la rînd. Cam-

săptămînii trecute, cînd îno- 
din Capitală trebuiau să-și. 
întîietatea în cadrul primei 
campionatelor republicane dc 
etapa pe asociații și cluburi, 
înotătorii bucureșteni au evo-

Wi^i; ie i

pionii pe asociații și cluburi — tre
buie să se știe — se aleg din între
cerea dintre membrii aceleiași unități 
sportive și nu din disputa cu îno
tători din afară. Prima fază a cam
pionatelor republicane are un scop 
bine definit: să sublinieze și carac
terul de mase al celei mai importante 
competiții cu caracter intern, să înde
plinească, în ultimă analiză, condiția 
de bază a mișcării noastre de cultură 
fizică și 
TITATE, 
sport de

Pentru 
mentul 
antrenorii bucureșteni 
această soluție ?

Nu este greu să răspundem. Pentru 
că — în general — efectivele secțiilor 
de natație bucureștene sînt într-atît 
de slabe încît la unele probe antre
norii nu pot aduna nici doi concu- 
renți. Analizate „împreună" ele prezintă 
avantajul de a trece neobservate

sport: CALITATE din CAN- 
sau cu alte cuvinte, prin 
mase Ia performanță.
ce nu s-a respectat regula- 
campionatelor ? Pentru ce 

au ajuns la

In campionatul republican feminin

Rezultatul meciului Voința Buc.-Voința Orașul Stalin 
va fi cunoscut astăzi

(„trei zile de concurs... 10—12 aso
ciații sau cluburi ...ne-ntindem pe 
vreo 7—8 ore...“). Ei bine, de această 
dată s-au înșelat. Procedînd, astfel, 
antrenorii bucureșteni n-au făcut decît 
să atragă și mai mult atenția. Am 
auzit vorbindu-se deseori în cele trei 
zile de întreceri: „Unde sînt sutele 
de copii selecționați, în ultimii 2—3 
ani, din centrele de inițiere".

Din dorința de a fi prezenți la apel 
cu un număr cît se poate de mare 
de înotători, antrenorii au înscris ele
mente total nepregătite, neținînd cont 
nici de gradul de dificultate al unor 
probe: 200 m fluture, 400 m liber, 
1500 m liber etc... Și „spectacolul" a 
fost dezolant: înotători cu o tehnică 
rudimentară făceau sforțări supraome
nești pentru a termina cursa. Nu e 
clar — încă — pentru toată lumea 
că un stil incorect deci, și o res
pirație forțată solicită peste măsură 
aparatul respirator și cardiac al tine
rilor noștri sportivi? Cu mici ex
cepții (C.C.A., Clubul sportiv școlar, 
Școala sportivă de elevi) secțiile de 
natație bucureștene activează cu efec
tive reduse, îndeplinind o muncă dc 
mîntuială, cum s-a văzut și cu pri
lejul întrecerilor programate la sfîr- 
șjtul săptămînii trecute. Ce-i de făcut? 
Să se renunțe odată 
la comoditate, să 
rîndtmle secțiilor 
pitală eu sutele 
care se perindă _ _____ ___
sub ochii antrenorilor noștri de na
tație. Să fie recrutați în secțiile pe 
care le instruiesc și apoi pregătiți cu 
migală pentru ca Ia viitoarele com
petiții de felul aceleia desfășurate, 
recent, să fim scutiți de situații de-a 
dreptul penibile.

G. NICOLAESCU

se 
de 
de 
în

pentru totdeauna 
îngroașe simțitor 
natație din Câ
ți nere elemente 

fiecare vară pe

Campionatele UCECOM
dual și pe echipe, se va întocmi 
un clasament 
sprinteri.

Iată acum cîteva relatări asup: 
campionatelor cooperației meșteșug 
rești transmise de coresponden 
noștri. v

al celor mai bu

pe regiune, interregiuni 
finală; la tenis de masă 
feminin, nu va mai avea 
interregională, jucătoarele
și echipele de tenis de masă

Și
Și 

loc 
de

O serie de noi competiții, rezer
vate maselor largi de cooperatori 
și lucrători din cooperația meșteșu
gărească, a membrilor lor de fa
milie ca și a micilor meseriași ne
cooperatori, sînt în plină desfășu
rare. Este vorba de campionatele de 
popice, tenis de masă, fotbal și vo
lei ale cooperației meșteșugărești pe 
anul 1960.

La fotbal, volei și popice mascu
lin întrecerile se desfășoară pe aso
ciație, 
etapa 
popice 
etapa 
popice
cîștigăloare. ale etapei regionale, ca- 
Iificîndu-se direct în finală. La volei 
(masculin și feminin) etapa finală 
se va desfășura între 16—18 sep
tembrie, la fotbal va avea loc între 
2—4 septembrie, la popice (mascu
lin și feminin) între 11 — 13 noiem
brie, iar la i 
și feminin)

In sfîrșit, 
avea loc a 
cliste „Cupa 
traseu: etapa I, 8 august: București 
— Urziceni — Buzău (126 km); 
etapa a lina, 9 august: Buzău — 
Brăila (100 km); etapa a IlI-a, 10 
august: Brăila — Buzău (100 km); 
etapa a IV-a, 11 august: Buzău — 
Ploești — Sinaia (130 km); 12 au
gust, zi liberă; etapa a V-a, 13 au
gust: Sinaia — Or. Stalin — Sinaia 
(90 km); etapa a Vl-a, 14 august: 
Sinaia — București (125 km). în 
afara clasamentului general indivi-

■ TG. 
orășenești 
de masă 
sportivi. Iată primii clasați: fotb 
(10 echipe): Voința Tg. Mure 
popice (41 concurenți) : masculii
Artur Hinterlaiter (Arta populari 
feminin: Margareta 
populară); tenis de 
curenți), masculin: 
(Mureșul), feminin:
(Textila Mureș). (Ioan Păuș)

MUREȘ. în cadrul faz 
la fotbal, popice și teii 
s-au întrecut peste 2

Szemanyi (Ar 
masă (50 co 
Mikloș Fara 
Gabriela Bo

(reg. Suceav; 
desfășurat eta 
Au participat 
feminine din

tenis de masă (masculin 
între 7—9 octombrie.
între 8—14 august va 
V-a ediție a cursei ci-
Ucecom“, pe următorul

• CIMPULUNG 
In localitate s-a 
regională la volei, 
chipe masculine și
raioane. Meciurile au fost de un b 
nivel tehnic, evidențiindu-se în m 
deosebit echipele asociației Voii 
Suceava care au cîștigat 
titluri. (C. Alexa)

a mb'

• BRĂILA. Asociația sportivă t 
ința Brăila a organizat etapa reg 
nală a campionatului de volei m 
culin și feminin al cooperației m 
teșugărești. Au participat echipe i 
raioanele Tecuci, Focșani, Galați 
Brăila. A ieșit în evidență bn 
pregătire a echipelor masculine 
feminine de la Voința Brăila (c 
au și cîștigat de altfel aceasta 
tapă) și echipa feminină 
Galați. (I. Baltag și N. Costin)

(Urmare din pag. t)

a campionatului mondial feminin de handbe

— Adică de ce dumneata să poți greși de

Și în etapa de duminică a campio
natului republican feminin de baschet 
— avînd în vedere faptul că lupta 
pentru titlu este practic terminată — 
în centrul atenției generale au stat 
partidele care urmau să decidă soar
ta echipelor din zona retrogradării.

Un astfel de joc a opus în Capi
tală Voința București (echipă aflată 
pe locul X) și Voința Orașul Stalin, 
formație care nu mai avea nici o 
emoție în această privință. Poate toc
mai din această cauză, baschetbalis
tele din Orașul Stalin au jucat în 
prima repriză mai calm, au avut fru
moase acțiuni colective încheiate cu 
succes la care au contribuit în egală 
măsură alături de jucătoare mai ex
perimentate ca Hanelore Kraus și 
Elena Roșu, tinerele. Maura Pcpa și 
Herta Antosch. După primele 18 mi
nute de joc, în care bucureștencele, 
ca de altfel și în partidele anterioare.

ACTUAL1TAȚI

dr.
ca

• Zilele trecute a avut loc la Tg. 
Mureș o întîlnire amicală între echi
pele regiunilor Cluj și R.A M. Meciul 
a luat sfîrșit cu un rezultat de eg a- 
litate: 10—10.
• Mîine seară de la ora 20 va avea 

loc pe terenul Progresul (str. 
Staicovici) o nouă reuniune în
drul „Clipei Eliberării"- Iată cîteva 
spicuiri din programul galei: V. Cze- 
keli (C.C.A.)—Gh. Vasile (Semănă
toarea), I. Rădulescu (Dinamo) — 
/. Bogdan (Gr. roșie), L. Boboc 
(Voința)—/. Fior ea (C.C.A ), M. Aile- 
nii (Rapid)—/. Gropșan (Metalul), 
D. Popescu (S.P.C.)—-S. Btrsu (Di
namo), Al- Podaru (C.C.A.)—A. Tu
nase (Constructorul). Următoarea 
reuniune va avea loc joi seara tot 
pe terenul Progresul. Cîntarul oficial 
pentru ambele reuniuni se va face 
astă-seară începînd de la ora 18 în 
sala din str. Ion Vidu.

Biletele se găsesc la casele tere
nului.

patru ori fi eu nici măcar o dată ? 
Desen de MATTY

au acționat la întîmplare, fără nici 
un orizont (parcă nu ar fi fost vorba 
de un meci decisiv), echipa oaspe 
avea un avantaj de nouă puncte 
(25—16) și jocul prestat pînă atunci 
îi dădea tot dreptul să spere într-o 
victorie. Spre surprinderea generală 
însă, echipa din Orașul Stalin nu a 
mai avut și după pauză aceeași com
portare. Jucătoarele au început să dea 
fel de fel de 
mai marcat 
și în numai 
bucureșteană, 
tinuare la fel 
refacă din handicap, egalînd și luînd 
în cele din urmă conducerea. In min. 
33, scorul era favorabil Voinței Bucu
rești cu 36—35. In acest moment, 
după. un atac ratat, Hanelore Kraus 
„a scos" mingea din brațele Mirelei 
Bucevski mareînd spectaculos : 37—36 
pentru Voința Orașul Stalin. Pînă la 
sfîrșitul jocului, fiecare echipă a mai 
înscris cîte 3 puncte, partida tertni- 
nîndu-se cu victoria Voinței Orașul 
Stalin cu-scorul de 40—39 (25—16). 
Un rezultat clar pentru absolut toți 
cei prezenți în afară de... scorerul me
ciului (Emil Niculescu), care dintr-o 
gravă eroare a trecut Hanelorei Kraus 
un singur punct în ioc de două la 
faza amintită mai sus, încheind foaia 
de arbitraj cu un scor egal: 39—39. 
Cum era și normal însă, arbitrii me
ciului C. Armășescu și I. Petruțiu, 
care de altfel au condus ireproșabil 
acest joc, au sesizat această eroare 
semnalînd-o in foaia de arbitraj. Ur
mează ca în ședința sa de astăzi, co. 
misia de competiții de pe lîngă F.R. 
Baschet să ia o hotărîre asupra aces
tui rezultat viciat de 
rului Emil Niculescu.

pase fanteziste, nu și-au 
cu stricteje adversarele 
cîteva minute, formația 
deși a acționat în con- 
de confuz, a început să

greșeala score-

VASILIU
Cluj dintre 
Voința Tg.

A.
la
Și 
luptat cu mult 
victoria. Scorul

• In întîlnirea de 
echipa locală Știința 
Mureș, studentele au 
elan pentru a obține 
a fost foarte strîns în special în re
priza secundă, localnicele reușind să 
obțină o victorie la limită — 33-31 
(20-14) — de-abia în ultimul minut. 
(V. Chioreanu-coresp.).

Alte rezultate: Constructorul Bucu
rești—C. S. Tg. Mureș 53-36 (24-19); 
O. S. S. Banatul Timișoara—Rapid 
București 33-60 ,(16-35h

executate cu o disciplină tactică dem
nă de evidențiat, au dat rezultatele 
scontate. Ceea ce a deosebit mult a- 
tacul nostru, scoțîndu-1 pregnant în 
evidență, a fost clara orientare tac
tică a jucătoarelor prin cunoașterea 
perfectă a soluțiilor de înscriere a 
golurilor și prin respectarea tuturor 
indicațiilor primite. Concepția de joc 
a echipei noastre a fost deosebit de 
clară și simplă, eficace. Se mer
gea direct pe cel mai scurt drum spre 
obiectivul propus, atît în apărare, cît 
și în atac.

Ceea ce a impresionat pe toți spe
cialiștii prezenți la această ediție a 
campionatului mondial a fost omoge
nitatea echipei noastre. Interesant este 
faptul că presa sportivă din Olanda 
încercînd să scoată neapărat în evi
dență cîteva jucătoare, a fost pusă în 
mare încurcătură și nevoită în cele 
din tirmă să acorde întregii echipe 
calificativul de „prim star"-

Nouă ne-ar fi și mai greu să facem 
evidențieri. Cu toate acestea, o să 
încercăm să vorbim și despre jucă
toare. Vom sublinia de la început jo
cul bun din punct de vedere teh
nic și tactic al experimentatelor apă
rătoare Ștefănescu, Popescu și Cîrli- 
geanu, și impetuozitatea jucătoarei 
Szokd. Un cuvînt de laudă pentru 
Roșu, debutantă într-o competiție de 
amploare, dar care și-a făcut datoria 
cu prisosință. In ceea ce privește a- 
tacul vom preciza că toate cele 7 ju
cătoare folosite au dat deplină satis
facție. Deosebit de util jocul lui Pă- 
dureanu în centrul liniei de atac, de
rutante și eficace Starck și Dumitre
scu. Tinerele Vasile și Niculescu, 
după un început timid, și-au revenit, 
făcînd partide de valoare. A impre. 
sionat în special Vasile prin forță și 
eficacitate. La fel ca în 1956, Dobre 
a știut să înscrie atunci cînd a tre
buit. Demn de remarcat este spiritul 
de sacrificiu al Elenei Jianu, care a 
jucat nerestabilită după un accident 
suferit anterior. Un cuvînt în plus 
despre „omul de schimb", Constanti- 
nescu, care a acoperit cu ușurință 
orice post a fost nevoie. Cei doi por
tari s-au remarcat din nou. Suplă și 
cu o detentă toarte bună. Nagy a 
reușit iar să strîngă toți fotografii în 
jurul porții ei prin curajul și pricepe
rea cu care a apărat poarta noastră, 

■âr
Analizînd sumar Jocul echipelor 

străine participante la această ediție 
a campionatului mondial putem trage 
următoarele concluzii:

— Există o tendință generală spre 
înfrumusețarea jocului în 11, spre re
darea, spectaculozității acestui joc.

Principalele echipe care au dovedit 
aceasta sînt, în afară de cea a țării 
noastre, cele ale Olandei și Austriei. 
In special handbalul olandez este în 
această privință pe un drum bun. Am 
văzut numeroase meciuri din cam
pionatele locale în care jocul deschis 
cu acoperirea întregului teren (aproa
pe ca la fotbal) era tactica de bază. 
Această nouă orientare va reabilita 
categoric handbalul în 11, care a pă
lit oarecum față de liandbalul în 7. 
Se elimină în acest fel jocul închis, 
static, lipsit de spectacol, practicat 
de foarte multe echipe reprezentative 
și de club.

— Sistemul de apărare se bazează, 
în general, pe combinarea apărării 
„om la om" cu cea în zonă. Apăra
rea pune în prezent accentul prin, 
cipal pe intrarea rapidă în pose
sia mingii și nu pe marcarea strictă a 
adversarului.

— Cea mai rigidă apărare pe zonă 
se bazează de fapt pe sistemul „om 
la om“. In special în fața zonei și în 
spatele ei. 
Ia om".

— Atacul 
căutîndu-se 
vorabilă de 
carea jucătoarelor în atac este deose
bit de activă, indiferent dacă au sau 
nu mingea. Tehnica mînuirii mingii 
perfecționîndu-se, principiile asigură
rii mingii au trecut pe planul doi, ac
centul punîndu-se pe 
cuție-

marcajul este strict „om

în viteză 
poziția fa-

se desfășoară 
cît mai rapid 
aruncare la poartă. Miș-

viteza de exe-

★
Performanța reușită 

minină de handbal a 
de a cuceri de două ori consecutiv ti
tlul de campioană mondială — este 
consecința unei munci îndelungate, 
dusă cu perseverență. Se cuvine să 
subliniem de la început ca un factor 
esențial: continuitatea în munca de 
pregătire. De la începuturile existen
ței, a cristalizării echipei reprezenta
tive feminine (1953) și pînă astăzi a 
existat aceeași concepție unitară a- 
supra sistemului de joc și asupra pre
gătirii. Concepția de joc a fost bine 
studiată, bine verificată și aplicată cu 
seriozitate de-a lungul anilor. In ca. 
drul acestei concepții unitare de joc 
sarcinile tuturor posturilor și compar
timentelor sînt precizate în amănun
țime. specificîndu-se, în același timp, 
toate soluțiile tactice, precum și ideea 
generală a jocului.

Unitatea concepției de joc a fost 
dublată de unitatea concepției de pre
gătire care a avut la bază ideea că 
performanțele mari se realizează nu
mai prin eforturi mari. Unitatea con
cepției de joc și de pregătire în de
cursul acestei perioade de aproape 8 
.ani â foșț âșigurată dg uxjițatea, de

de echipa fe- 
țării noastre —

conducere : același tehnician urmăr 
evoluția jucătoarelor și a lotului 
întreaga perioadă și în mod peri 
nent. Mai mult decît atît, în ni 
antrenorului s-au concentrat și sa 
nile de selecționare. Toată activita 
s-a desfășurat, bineînțeles, sub 
drumarea și controlul colegiului c 
trai de antrenori.

Problema echipei reprezentativ® 
a fost tratată ocazional sau în 
Ea a constituit o preocupare „e 
cu zi și în această privință un m 
deosebit revine Federației de liane 
și membrilor biroului ei.

Un alt factor, esențial după op> 
mea, în obținerea succeselor a 
omogenitatea formației. Scheletul 
bază al echipei este același din I 
și deși echipa a fost reîmprospăl 
periodic, jucătoarele tinere au 
introduse treptat în așa fel încît 
s-au putut integra organic în ecli 
Firește că în această privință sîn; 
unele pericole- Pe de altă parte 
preferat selecționarea jucătoarelor 
cît mai puține echipe și în special 
acolo de unde știam că avem as 
rată, prin prezența unui antrenor 
lificat, o bază serioasă în ceea 
privește pregătirea. Formația de t 
a echipei feminine de handbal 
noastre folosește jucătoare din 
chipe divizionare. Schimbările 
de Jucători, uneori ale unui 
treg, nu contribuie la sudarea 
chipe reprezentative, iar selecțiom 
din zeci de echipe este stimula 
dar complică munca nemăsurat 
riscant.

Mai presus de orice, la succe 
echipei feminine de handbal a coi 
buit felul conștiincios în care au n 
cit jucătoarele din lot. care toate 
antrenat metodic ani de zile do 
din toată inima să cîștige și să 
vină cele mai bune. Ele au aște 
cu încredere ziua în care drapelul 
rii noastre se va ridica pe cata 
învingătorilor, știind că abia at 
vor putea să se arate demne de 
crederea ce li s-a acordat și de j 
jinu] pe care l-au primit în pet 
nență. Generațiile viitoare de j 
toare de handbal au ce învăța d 
generația actuală, care a reușit 
ridice handbalul feminin din țara 
stră atît de sus. Și ele vor trebu 
învețe din modestia jucătoarelor 
stre, din conștiinciozitatea 
perseverența și din dîrzenia 
au apărat culorile țării.

a 1 
tre 
ma 
lot 
une

lor. 
cu

retneN- R. Ou toate succesele 
bile obținute de reprezentativa noa 
considerăm că în handbalul n< 
feminin există și lipsuri asupra < 
ra vom reveni într-unul din nun» 
noastre viitoare.



Despre campionatele de calificare Rezultate bune
Peste eîteva zile va începe etapa 

interregională a campionatului de cali
ficare la volei masculin și feminin, 
întrecerile vor avea loc în 4 orașe. 
Astfel, la Baia Mare se vor întrece e- 
chipele masculine și feminine campioa
ne ale regiunilor Baia Mare, Timișoara. 
Oradea, Hunedoara și echipele cam
pioane ale orașului București. Turneul 
se va disputa între 13—17 iulie a.c. 
La Giurgiu se vor prezenta campioa
nele regiunilor București, Pitești. Ba
cău și Constanța ; la Brăila, echipele 
campioane ale regiunilor Galați, Su
ceava, Iași și Craiova. în timp ce la 
Tg. Mureș vor fi prezente campioa
nele regiunilor Ploești. Stalin, Cluj și 
R.A.M. întrecerile programate la Giur
giu, Brăila și Tg. Mureș vor avea loc 
între 15—17 iulie a.c.

In vederea acestor întreceri, în ma
joritatea regiunilor s-a încheiat etapa 
regională a campionatului de calificare. 
Iată eîteva amănunte privind această 
fază, trimise de corespondenții noștri.

• MEDIAȘ. Au participat 8 echipe 
masculine. După desfășurarea celor 16 
jocuri, competiția a fost cîștigată de 
formația Victoria Copșa Mică, care va 
participa la jocul cu Voința Sibiu, pen
tru calificare în barajul pentru cate
goria A. (Dan Vintilă),

Duminică la Constanța
Un reușit concurs de viteză și obstacole
CONSTANȚA (prin telefon de 

la trimisul nostru). — Cîteva mii de 
constănțeni și numeroși oameni ai 
muncii veniți la odihnă pe litoral au 
asistat duminică după amiază la lin 
interesant concurs de motociclism de 
viteză pe zgură și de obstacole- Pre
zența la startul concursului a unora 
dintre cei mai valoroși motocicliști 
din țara noastră, a asigurat o valoa
re ridicată disputelor. Multe dintre 
cursele de viteză au fost Ia nivelul 
celor mai spectaculoase întreceri dis
putate pe stadionul Dinamo din Ca
pitală. Faze palpitante, .subliniate de
seori de entuziaste aplauze, au oferit 
și întrecerile de obstacole. Ele au 
plăcut în mod deosebit pentru măies
tria cu care conctirenții aU trecut prin 
slalomurile de pe traseu și peste ob
stacolele dificile, precum și prin luptă 
strînsă ce s-a dat pentru ocuparea 
locurilor fruntașe. In general se poate 
spune că a fost un concurs reușit, 
care a contribuit la popularizarea 
sportului cu motor în rîndul localni
cilor.

Obligații care nu trebuie uitate
Cum e și hresc, după o victorie 

de proporțiile celei obținută la rugbi 
în fața „XV'-lm Franței, ecourile nu 
se sting ușor. Și acum — după atîtea 
săptămîni de la marea victorie — iu
bitorii sportului cu balonul oval iți 
vorbesc cu entuziasm de evenimentul 
sportiv de la 5 iunie, cînd 15 rug- 
biști, purtînd culorile Republicii Popu
lare Romîne au înscris — prin acel 
11—5 în fața Franței — un nou succes 
de răsunet în activitatea mișcării noas- 
tre sportive. Sportivii care au avut cins
tea să reprezinte culorile țării au reușit 
marea performanță datorită unei pre
gătiri multilaterale — fizică, tehnică, 
tactică și mai ales de voință. A fost, 
fără îndoială, un succes remarcabil, 
elogiat peste hotare. Dar, să nu uităm 
că este un succes care atrage după 
sine obligația expresă de a desfășura 
și pe viitor o muncă de pregătire la 
fel de susținută, astfel ca rugbiștii 
noștri să fie gata oricînd să confirme 
prin noi victorii succesul dobîndit la 
5 iunie.

CE A URMAT INSA DUPĂ MECIUL
CU FRANȚA?...

De la început trebuie să semnalăm 
faptul — puțin îmbucurător — că 
după remarcabila victorie de la 5 iu
nie, rugbiștii noștri fruntași au avut, 
în general, o comportare nesatisfăcă
toare. Evoluția acestora în echipele 
lor ne-a oferit doar o palidă ima
gine a adevăratei lor valori. Ne a- 
mintim de întîlnirea C.F.R. Grivița 
Roșie — Știința Cluj, căreia inițial îi

• TÎRGOVIȘTE. Peste 2000 de spec
tatori au urmărit cu intereg jocurile 
etapei regionale la volei masculin. Me
ciurile au fost spectaculoase. La sfîr- 
șitul competiției clasamentul este ur
mătorul : 1. Progresul Tîrgoviște 8 p.; 
2. Voința Buzău 6 p.; 3. Progresul 
Sinaia 6 p.; 4. Prahova Ploești 5 p.; 
5. Poiana Cîmpina 5 p. (Mișu Avanu).

© PLOEȘTI. Jocul de baraj între echi
pele masculine Progresul Tîrgoviște și 
Petrolul Ploești a revenit formației 
ploeștene care s-a calificat astfel pentru 
etapa interregională. In campionatul fe
minin de volei care a avut loc la Sinaia, 
pe primul loc s-a clasat echipa Doro
banțul Ploești. (Amalia Kreiss).

• TULCEA. Șase echipe masculine 
și trei feminine au participat la faza 
regională a campionatului de califi
care (Reg. Constanța). Pe primul loc 
atît la masculin cît și la feminin s-au 
clasat echipele Feroviarul Constanța. 
(Stan Păun).

• BRAILA. După meciuri disputate 
și de nivel tehnic destul de bun, echipa 
masculină Celuloza Chiscani și forma
ția feminină Voința Brăila au cîștigat 
faza regională a campionatului de ca
lificare. (1. Baltag și N. Costin).

Concursul a început în prezența a 
10.000 spectatori cu probe de viteză 
pe zgură. Clasament final: 175 cmc: 
1. T. Popa (Dinamo); 2. G. Nedelcu 
(Dinamo); 3. Tr. Macarie (Dinamo)- 
Clasa pînă la 350 cmc: 1. H. Sitzler 
(Metalul Buc.); 2. N. Dețescu (Meta
lul Buc.); 3. R. Temistocle (Dinamo). 
500 cmc. mașini speciale: H. Sitzler 
(Metalul Buc).

La obstacole, clasa pînă la 175 
cmc. tînărul Traian Macarie s-ă im
pus din nou ca un veritabil talent cu
cerind pe merit primul loc. Clasa
mentul : 1. Tr. Macarie (Dinamo); 2. 
T. Popa (Dinamo); 3. C. Nedelcu 
(Dinamo). La clasa pînă la 350 cmc 
în lupta pentru primul loc s-au an
gajat rutinații V. Szabo (Dinamo) și 
FI. Sitzler (Metalul Buc.), cărora Ii 
s-a adăugat și tînărul P. Fischer (Di
namo). A învins V- Szabo urmat în 
ordine de H. Sitzler și P. Fischer.

HRISTACHE NAUM

' R U G B I

in campionatul Capitalei
Concursul internațional prin 

corespondență a luat sfirșit 
întrecerile din cadrul campiona

tului individual al Capitalei la arme 
speciale a luat sfîrșit. Rezultatele ob
ținute de trăgătorii noștri fruntași 
sînt, în general, bune, mai ales la ta
lere și armă liberă calibru redus 
3x40 focuri. La armă liberă au dat 
satisfacție, îndeosebi, N. Rotaru și 
M. Ferecatu, ale căror rezultate în
cep, în fine, să fie mai apropiate de 
valoarea lor. La pistol precizie a 
cîștigat în mod surprinzător Ene Dră- 
gan, iar la pistol viteză P. Mocuță. 
Favoriții probelor G. Maghiar și res
pectiv Ștefan Petrescu, s-au clasat pe 
locurile III, cu rezultate sub posibili
tățile lor.

Iată rezultatele:
Armă litieră calibru redus 60 focuri 

culcai seniori: 1. V. Panțuru (Dina
mo) 592 p. campion al Capitalei ; 2. 
S. Dănescu (Știința) 590 p.; 3. V. Ru
gină (Voința) 587 p. 60 focuri culcat 
senioare: 1. Ana Goreti (Voința) 587 
p. campioană a Capitalei; 2. Jaque- 
line Zvonevschi (Dinamo) 585 p.: 3. 
Paraschiva Almășan (Dinamo) 579 p. 
Pistol viteză: 1. P. Mocuță (Dinamo) 
583 p. campion al Capitalei; 2. V. 
Atanasiu (Știința) 581 p.: 3. Șt. Pe
trescu (Victoria) 580 p. Talere arun
cate din șanț: 1. I. Dumitrescu (A. S. 
Recolta) 198 t. nou record al R.P.R. 
(vechiul record 195 t.) campion al 
Capitalei; 2. Gh. Enache (C. C. A.) 
191 t. Pistol calibru mare: 1. M. Du- 
mitriu (C. C. A.) 575 p. campion al 
Capitalei ; 2. G. Maghiar (Dinamo) 
573 p. Pistol liber: 1. Ene Drăgan 
(Dinamo) 542 p. campion al Capita
lei ; 2. T. Bodnărescu (C.C.A.) 538 
p.; 3. G. Maghiar 538 p. Armă liberă 
calibru redus 3x40 focuri poziția cul
cat: 1. N. Rotaru (C. C. A.) 396 p. 
campion al Capitalei ; 2. T. Ciulu
(C. C. A.) 394 p.; 3. M. Ferecatu 
(Dinamo) 392 p. Poziția în genunchi: 
1. M. Ferecatu 386 p. campion al Ca
pitalei, 2. N. Rotaru 382 p.; 3. M. 
Rusescu (Dinamo) 376 p. Poziția în 
picioare: 1. N. Rotaru 363 p. cam
pion al Capitalei; 2. M. Rusescu 
360 p.; 3. AL Ferecatu 360 p. Pe trei 
poziții: 1. N. Rotaru 1141 p. campion 
al Capitalei: 2. M. Ferecatu 1138 p.; 
3. M. Rusescu 1128 p.

Duminică au luat sfîrșit și întrecerile 
din cadrul concursului internațional prin 
corespondență. Ultima probă a fost 
cea de armă militară 3x20 focuri. Pri
mul loc a fost ocupat de V. Panțuru 
cu 519 p. Pe locul II s-a clasat Ene 
Drăgan cu 512 p., iar pe locul Ill P. 
Santa cu 505 p.

cu Dinamo), fie de C.F.R. Grivița 
Roșie (cu Știința Cluj). Antrenorul 
este singurul om în măsură să im
prime jucătorilor săi dorința de a 
munci cu stăruință, cu toată seriozi
tatea, cu simț de răspundere. în pro
cesul de pregătire și antrenament, an
trenorul e dator să-i învețe pe jucă
tori nu numai elemente de ordin teh
nic și tactic. Aici apare și rolul său 
de educator. El are menirea să facă 
din echipă un tot unitar, disciplinat, 
ferm. Să nu se mai creeze situații ca 
aceea de la Cluj, unde antrenorul 
<?. Fanella (C.S.M.S. Iași) — nemul
țumit de rezultat — și-a incitat ju
cătorii, proferînd amenințări la adresa 
echipei gazdă. Sînt practici care nu 
au ce căuta pe terenurile de sport. 
Pentru creșterea nivelului profesional 
și politic al antrenorilor noștri, fede
rația de specialitate va trebui să stu
dieze posibilitatea unor examinări pe
riodice a antrenorilor, a organizării 
unui schimb de experiență ș.a.m.d.

GRIJA PENTRU ELEMENTELE 
TINERE...

...constituie o problemă deosebit de 
importantă. Mai sînt echipe fruntașe 
care nu sînt călăuzite de principiul 
împrospătării continue a cadrelor, al 
promovării cu curaj a elementelor 
de perspectivă. Firește, nu trebuie exa
gerat — prin promovări timpurii — 
în ceea ce privește folosirea elemen
telor tinere: însă, introducerea pro
gresivă în echipe a „schimbului de 
miine" șe impune, în niod metodic

MpaEcai -
Turneul zonal feminin de sah 

intră în faza decisivă
SINAIA 11 (prin telefon de la tri

misul nostru).
In această vară, iubitorii de șah 

aflați la Sinaia au prilejul să asiste la 
un spectacol cu totul deosebit. De data 
aceasta, eleganta sală a Casei de cultură 
găzduiește o mare competiție interna
țională, anunțată de la intrare prin 
cele opt steaguri ale țărilor partici
pante. Și interesul cu care este încon
jurat Turneul zonal își găsește, desi
gur, justificarea și în faptul că țara 
noastră are în întrecere trei jucătoare, 
toate arătîndu-se capabile să se claseze 
pe locurile fruntașe, cele 3 care asigură 
calificarea pentru viitoarea etapă a 
campionatului mondial feminin de șah.

Remarcabilă a fost pînă acum corn- 
portarea Alexandrei Nicolau. Tînăra 
studentă a facultății de filologie din 
București este singura șahislă neînvinsă 
încă în turneu. Incepînd din runda a 
II-a ea s-a aflat mereu pe primul loc 
al clasamentului, singură sau împreună 
cu puternice adversare. Șansele sale 
de calificare sînt evidente ți este de 
așteptat ca Nicolau sj joace cu aceeași 
energie în fața ultimelor sale adversare: 
Prasilova, Haahr, Teodorescu, Vuo- 
renpăă. Ceva mai grea este misiunea 
Elisabetei Polihronîade, cealaltă dintre 
jucătoarele noastre care se arată în 
formă. După partida cu Karakas de azi 
(n.r ieri) urmează seria — Kellcr- 
Hermann, Spakowska, Eretova, Sillye. 
Campioana țării, Margareta Teodorescu, 
a avut un început bun. căruia i-au 
urmat însă două înfrîngeri consecutive 
în rundele 4 și 5. Totuși — după alte 
două puncte culese în trei partide — 
ea se menține încă >ntr-o poziție bună 
înaintea finișului : întîlnirile cu Vuo- 
renpăă, Kattinger, Nicolau și Karakas.

Fază din întîlnirea Dinamo — C.C.A. : Pilă (Dinamo) se pregătește să transmită 
balonul, protejat de coechipierul său, Zlătoianu. In fotografie se mai văd Al. 
Ionescu și Merghișescu (ambii de la C.C.A.)

Foto: Gh. Dumitru

au procedat antrenorii V. Moraru 
(C.F.R. Grivița Roșie), P. Cosmăne- 
scu (C.C.A.). La Progresul, în schimb, 
promovarea elementelor tinere se face 
mai greu, acestora nu li se acordă 
încă încrederea-cuvenită. Nu întîinplă- 
tor Progresul este echipa cu media de 
vîrstă cea mai mare dintre toate echi
pele participante în campionat. Legat 
de acest aspect, ar fi de dorit ca fe
derația de specialitate să studieze — 
împreună cu Direcția 1 educației tine
retului școlar din M.l.C. — posibili
tatea creării unei baze mai lărgi, de* * 
mase a rugbiului în rînditl elevilor, 
așa cum se întîmplă cu alte discipline 
sportive (atletism, gimnastică, vo
lei etc.).

întrevedeam o desfășurare de un ridi
cat nivel tehnic. Și n-a fost de loc 
așa. Jucătorii ambelor echipe, în goa
nă după rezultat, au sacrificat spec
tacolul, decepționînd spectatorii. Cot
ter, Aliadin, Stănescu, Wusek, Demian 
n-au mai fost aceiași jucători din 
meciul cu Franța, complăcîndti-se în- 
tr-un joc steril, de uzură. Componenții 
altor două echipe fruntașe — Dinamo 
și C.C.A. — au avut și ei o evoluție 
sub posibilități. Pencil! a „strălucit" 
prin greșeli elementare, printr-o nesi
guranță surprinzătoare, ca de altfel 
și Căpușan și Barbu, în altă partidă 
importantă a campionatului. Progresul 
— Știința Cluj, calitatea jocului a 
lăsat mult de dorit, cu toate că în 
cele două formații evoluau sportivi 
consacrați ca Marinache, Chiriac, Pa- 
loșanu, Demian, Cordoș etc. Nu re
prezintă oare aceste stări de lucruri, 
un semnal de alarmă ?

DATORII UITATE?

Problema este mult mai complexă 
decît pare la prima vedere. Ea anga
jează în discuție și pe antrenori, că
rora le revine — în principal — sar
cina de a se îngriji să asigure jucă
torilor respectivi o pregătire cores
punzătoare. Nu antrenamente de cir
cumstanță, cum s-a obișnuit să facă 
antrenorul D. Ionescu (Dinamo) — și 
rezultatele s-au văzut —, nu discuții 
neprincipiale cu jucătorii cum se mai 
întîmplă la Știința București, nici lo
zinci ca aceasta „trebuie să învin
gem cu orice preț", adoptate uneori 
lie de Știința Pelrbjafli (vezi meciul

MAI MULTA ATENTIE DIN PARTEA 
CLUBURILOR Șl ASOCIAȚIILOR 

SPORTIVE
Pentru dezvoltarea continuă a rug

biului nostru este de datoria federa
ției să urmărească și mai riguros fe
lul cum este tratată această disciplină 
sportivă în cluburile și asociațiile 
sportive. Cazul întîmplat în etapa a 
Vl-a, cînd Metalul n-a putut susține 
jocul de campionat (cu Știința Bucu
rești) pe... propriul ei teren, se dato- 
rește și federației care avea calitatea 
să intervină pentru a pune de acord 
conducerile clubului Aletalul și aso
ciației sportive Gloria asupra pro
gramării acestui meci. Un caz simi
lar s-a petrecut și cu echipa de ju
niori a clubului Progresul, care nu 
și-a putut susține jocul, deoarece la 
ora fixată, pe teren evoluau... două 
echipe de fotbal. Deci și lipsă de ar
monizare a diferitelor competiții. Bine
înțeles că nu sînt singurele exemple 
de indiferență, de nepăsare manifes
tate de unele conduceri de cluburi și 
asociații sportive față de activitatea 
echipelor de rugbi respective. Federa
ția are datoria să intervină totdeauna

Privit în ansamblu, Turneul a pre
zentat de la început un caracter foarte 
dîrz, de confruntare între forțe apro
piate. Aceasta este și explicația fap
tului că la capătul a 8 runde clasa
mentul începea cu 3 jucătoare care au 
realizat mai puțin de 70% din punc
tajul maxim, iar pe distanța unui sin
gur punct se aflau 7 (jumătate!) din 
concurente. Luni dimineața s-au jucat 
întreruptele din ziua precedentă. In 
partide disputate cu mare dîrzenic Teo
dorescu (cu negru) a făcut remiză cu 
Haahr, ca și Prasilova cu Vuorenpăă, 
iar Karakas a întrecut-o pc Sillye 
într-un foarte interesant final cu ne
buni de culori diferite. Duminică au 
fost consemnate fără joc rezultatele : 
Prasilova — Haahr */-»  —Kattinger
— Polihronîade 0—1 (runda a Vl-a).

Astfel. înaintea celei de a noua runde, 
trei jucătoare se aflau în frunte cu 5 
*/2 P- — Nicolau, Karakas și Keller- 
Hermann, urmate de Polihroniade
— 5 p, Konarkowska, Sillye și Scha- 
meitat — 4 */,  p.

O singură partidă din runda a IX-a 
a putut fi terminată în primele 5 ore 
de joc. Remizînd cu Konarkowska. 
Alexandra Nicolau a acumulat 6 p, 
râinînînd neînvinsă. Toate celelalte 
întîlniri s-au întrerupt. In partida 
Teodorescu—Schameițat prima are 
un pion mai puțin, iar partida Kara
kas— Polihroniade s-a întrerupt într-o 
poziție complicată. Keller-Hermanii 
are un pion avantaj la Sillye. Avan
taj decisiv a obținut Prasilova, cu 
negrul, la Kattinger. Poziții aproxi
mativ egale prezintă partidele Vuo- 
renpăâ—Haahr și Spakowska—Erâ- 
tova.

RADU VOIA

în timp util și cu autoritate cu solu
țiile cele mai potrivite.

PROBLEMA ARBITRAJELOR
Calitatea unui joc depinde într-o 

măsură apreciabilă și de arbitraj. Un 
arbitru care dovedește competență și 
știe să-și imprime autoritatea, nu va 
avea niciodată dificultăți în conduce
rea unui joc. Atunci însă cînd dă de
cizii greșite, cînd are ezitări în sanc
ționarea unor abateri, lesne poate 
pierde meciul din mînă. De aici, con
secințe care decurg în mod obișnuit: 
joc nervos, bruscări între jucători, eli
minări de pe teren. AAulți dintre ar
bitrii noștri nu urmăresc întotdeauna 
cu atenție fazele, au un plasament 
greșit, ceea ce duce la erori grave. 
(L. Grigorescu în meciul Știința Cluj 
— Dinamo). Uneori, greșelile iau și 
alte aspecte, așa cum s-a întîmplat 
Î11 meciul Știința Petroșani — Dinamo 
(arbitru AL Stănculescu'), cînd — ne
motivat — jocul a fost prelungit cu 
12 minute peste timpul regulamentari?

★
Ce obligații decurg din sticcesnl 

repurtat la 5 iunie ? Mai multă se
riozitate în procesul de pregătire și 
antrenament, mai multă grijă pentru 
creșterea măiestriei sportive, pentru 
practicarea cu mai multă răspunderea 
rugbiului; mai multă atenție elemente
lor tinere; urmărirea consolidării or
ganizatorice a secțiilor de rugbi; mai 
multă preocupare din partea arbitrilor 
pentru a-și aduce și ei contribuția la 
creșterea valorică a rugbiului, prin 
îmbunătățirea arbitrajelor.

Privind cu s: ț de răspundere toate 
aceste îndatoriri, vom asigura și pe 
mai departe succesul rugbiului nostru, 
la nivelul prestigiului cîștigat. pe are
na sportivă internațională.

TIBERIU STAMA



DIN SPORTUL SOVIETIC In a doua intilnire

JOCURILE SPORTIVE 
STUDENȚEȘTI DE VARA

Sportul studențesc sovietic trăiește 
în aceste zile un eveniment deosebit t 
a doua ediție a Jocurilor universitare 
de vară, competiție care a angrenat 
peste 600.000 de studenți. Trebuie 
spus că în întrecerile preliminarii, în 
cadrul cărora au fost desemnați fina- 
liștii ce vor .lua startul între 24—28 
iulie la Harkov, s-au bucurat de o 
reușita deplină, peste 200 de studenți 
îndeplinind norma de maestru al spor
tului. Fără îndoială că finalele Jocu
rilor universitare de vară, la care vor 
fi prezenți 7000 de sportivi reprezen- 
tînd 650 cluburi din institutele de în. 
vățămînt superior, vor constitui un 
nou prilej pentru obținerea unor per
formanțe de valoare, a unor noi re
corduri. întrecerile se vor desfășura 
la 18 discipline sportive.

De asemenea. întrecerile sînt con
siderate ca un examen preolimpic al 
sportivilor-sfudenți din U.R.S.S.

PE ORDINEA DE ZI — 
PROBLEMELE PSIHOLOGIEI 

SPORTIVE

Recent a avut loc cea de a treia 
consfătuire unională privind proble
mele psihologiei sportive, în cadrul 
căreia a fost dezbătută îndeosebi pre-

egalat 
sec.

o

Turneul de șah 
de la Buenos Aires
Marele turneu internațional de șah 

de la Buenos Aires a continuat cu 
desfășurarea partidelor cuprinse în 
rundele 12 și 13. lată rezultatele în
registrate: runda 12: Korcinoi —
Fogelman 1—0, Szabo — Evans 1—0, 
Guimard — Benko 1—0, Bazan — 
Wade I—0, Pachman — Taimanov 
*/2—Ivkov — Unziker */? —*/ 2, 
Rosseto — Gligorici */ 2— */?.  Eliska- 
ses — Rcshewski V2—'/?, Fischer — 
Olafsson */.? —,’/2 ; runda 13 : Korcinoi 
— Szabo ‘72—*/ 2, Taimanov .— Wexler 
*/2— */ 2j Fischer — Evans */ 2—'/2, Olafs
son — Ivkov */ 2—*/ 2, Benko — Bazan 
1—0. Guimard — Fogelman I—0 
Reshewski — Pachman 1—0. In cla
sament, pe primul loc se află .Re
shewski cu 9 p., urmat de Unziker 
8 p. (1), Evans și Szabo cu cite 8 
p., Uhlman și Korcinoi cu 71/, p. și 
cu cîte o partidă întreruptă. Pînă la 
încheierea turneului au mai rămas 
de disputat 6 runde. (Agerpres).

formă bună a manifestat la ultimele concursuri 
atletul leningrădean Anatolii Mihailov. El a 

recent recordul U.R.S.S. pe 110

gătirea volitivă a sportivilor- 
pentru prima oară cînd această 
bletnă este tratată la un nivel 
de înalt Referatele prezentate 
fost consacrate problemelor privind 
conținutul, metodele, gradul și ba
zele pregătirii volitive a sportivilor. 
Intr-o ședință specială s-a discutat 
despre bazele fiziologice ale pregă
tirii volitive Au fost dezbătute de 
asemenea planurile practice ale lu
crărilor de cercetare științifică privind 
psihologia sportivă pentru anul 1961.

Cercurile sportive din Uniunea So
vietică au urmărit cu mult interes co
municările prezentate ca și dezbate
rile ce au avut loc.

TREI TOMURI DESPRE SPORT
literat:na cu temă sportivă cunoa

ște o mare dezvoltare în Uniunea So
vietică. Au fost editate numeroase 
monografii, lucrări metodice, de popu
larizare ele. In curînd. ea se va îm. 
bogăți cu o nouă lucrare de proporții.

m g.: 137
Este 
pro-
atît
au

unică în felu] ei în în
treaga lume. E vorba 
despre un dicționar spor, 
tiv destinat maselor largi 
de cititori, care va apare 
în trei volume în Editura 

. „Fizcultura i sport". Dic
ționarul va trata atît dez
voltarea mișcării de cul
tură fizică și sport în 
Uniunea Sovietică (sepa
rat pe republici unionale) 
cît și în străinătate- Vor 
găsi, de asemenea, răs- 
punș numeroase probleme 
de ordin teoretic. Un ca
pitol special va fi consa
crat legăturilor sportivi
lor sovietici cu cei din 
alte țări. Unele articole 
vor înfățișa munca depu. 
să și rezultatele obținute 
de către reprezentanți de 
seamă ai mișcării sporti
ve din U.R.S.S. și din 
alte țări. Toate cele trei 
volume ale dicționarului 
au intrat în lucru și vor 
vedea lumina tiparului în 
prima jumătate a 
1961.

PENTRU IUBITORII 
TURISMULUI-AUTO

anului

fiecare an crește numărul

CEHOSLOVACIA-R. P. ROMÎNĂ
LA BASCHET MASCULIN 66-64 (25-26)
SVI1, 11 (prin telefon). — Astăzi 

s-a desfășurat în localitate cea de a 
doua întîlnire dintre reprezentativele 
masculine de baschet ale < 
slovaciei și R. P. Romîne. De 
aceasta, baschetbalist ii romîni au 
o comportare mai bună decît în 
tida precedentă. Ei au condus în 
joritatea timpului, iar cu trei minute 
înainte de sfîrșit mai păstrau un 
avantaj de 5 puncte. Din acest mo-

Ceho- 
data 

i avut 
par- 
ma-

merit însă, datorită unor decizii ero
nate ale arbitrilor Smok (R;P.P.) și 
Macho (Mistria), jucătorii noștri și-au 
pierdut calmul, ratînd cîteva situații 
de atac. Ei au fost egalați cu 30 de 
secunde înainte de sfîrșit și au fost 
nevoiți să cedeze într-un final pasio
nant, datorită unui coș marcat de 
echipa cehoslovacă în ultimele secun
de. Scor final:'66—64 ( 25—26) pen
tru Cehoslovacia.

Rezultate excelente în concursurile de atletism
de la Rostock și Halle

FOTBAL
R. P. Ungara a cîțtigat „Cupa 

Europei Centrale"

In urma returului, a devenit cu
noscută țara care a cîșiigat „Cupa Eu
ropei Centrale", competiție care a an
grenat în întrecere un număr de 30 
de echipe din cinci țări europene. 
Competiția a fost cîștiigată de către 
țara ale cărei echipe au realizat în 
meciurile tur-retur cel mai mare nu
măr de puncte: R. P. Ungară, lată 
alte rezultate înregistrate duminică: 
Fiorentina-Ujpesti Dozsa 0—2, F.C. 
Austria—Udinese 4—2, Diosgyor— 
Palermo 0—2, A. S. Roma—Spartak 
Trnava 1—0, Alessandria—Velej Mo
star 1—2, Vasas—Vienna 3—1, Slo
van Bratislava—Partizan Belgrad 
4—1, Spartak Praga—Linzer A.S.K. 
3—1.
1.
2.
3.
4.
5.

R. P- Ungară
R.P.F. Iugoslavia 
Cehoslovacia

Italia
Austria

12 8 .1 3 23:16 17
12 7 1 4 26:17 15
12 6 1 5 24:18 13
12 4 0 8 12:20 8
12 3 1 8 17:31 7

Dopa finala „Cupei Europei" 
interțări

Comentînd desfășurarea partidei, a- 
genția France Press scrie printre al. 
tele: „In prelungiri echipa sovietică 
și-a dovedit maturitatea, rezistența și 
puterea de luptă, obținînd o victorie 
meritată. Iașin, Maslenkin, Voinov— 
care a împins mereu atacul, fiind al 
șaselea component al sistemului ofen-

Un turneu preolimpic
Intre 13 și 18 august va avea loc 

Ia Bokțgna turneul de calificare la 
baschet pentru desemnarea celor 4' 
echipe care vor participa alături de 
alte 12 formații la turneiil olimpic- 
de la Roma Pentru cele 4 locuri va
cante candidează 16 echipe, printre

PE GLOB
siv — Metreveh și Buoukin au fost 
cei mai buni de la învingători. Din 
echipa iugoslavă s-au remarcat: Vi- 
dinici, lusufi, Janetici și Sekularaț".

• Meciul dintre reprezentativele de 
juniori ale R.P. Bulgaria și R.D. Ger
mane, desfășurat la 
(R.D.G.), s-a încheiat cu 
0-0.

• In finala turneului 
de fotbal desfășurat la 
namo Praga a întrecut formația suiș, 
deză Siîfhalle cu scorul de 6-1 (3-1).

• La Erevan echipa locală Sirak 
Leninakan a întîlnit selecționata ora
șului Alep (Siria). Fotbaliștii sovie
tici au cîștigat cu 2-1.

• Spartak Hradec Kralove, cam
pioana Cehoslovaciei, care între
prinde un turneu In R.P. Chineză, a 
întîlnit la Pekin selecționata de ti
neret a țării. Fotbaliștii cehoslovaci 
au repurtat victoria cu scorul de 2-1 
(11).

• In orașul Taganrov din U.R.S.S. 
formația locală Torpedo a întrecut 
echipa I.F.K. Helsinki cu scorul de 
3-0, iar la Rostov pe Don echipa clu
bului sportiv militar din acest oraș 
a învins cu 3-0 cunoscuta formație 
Galata Saray din Istanbul.

• Zilele acestea sînt așteptate să 
sosească în Cehoslovacia mai mul
te echipe de fotbal din străinătate. 
Printre acestea se numără echipele 
selecționate ale Camerunului și Tu
nisiei, formația Arsenal Kiev, precum 
și selecționata orașului Viena.

Altenberg
un scor alb:

internațional 
Rostock Dy-

Cu 
lora care în zilele de odihnă sau în 
timpul concediilor pleacă cu mașinile 
proprii în excursii în locurile pito
rești din jurul orașului natal sau stră
bat cu automobilul teritoriul Uniunii 
Sovietice. E o activitate plăcută, în. 
drăgită și practicată de tot mai mulți 
oameni sovietici.

In ajutorul turiștilor-auto, la Mos
cova s-a deschis recent o expoziție 
care răspunde problemelor ce se ri
dică în fața acelora care fac excursii 
cu mașina : pregătirea pentru excursie, 
alegerea itinerarului, amenajarea cît 
mai comodă a spațiului automobilului 
etc. Panouri speciale oglindesc cele 
mai frumoase itinerarii ale U.R.S.S., 
bazele turistice. O parte a expoziției 
prezintă numeroase obiecte și aparate 
necesare turiștilor-auto.

ace-

BERLIN 11 (prin telefon). Sîmbătă 
și duminică s-a desfășurat la Rostock 
întîlnirea triunghiulară masculină de 
atletism între reprezentativele R. P. 
Polone, R. D- Germane și R. P. Un
gare. In întrecerea directă interțări 
s-au înregistrat rezultatele: R.P. Po
lonă—R.D. Germană 105—96, R. D. 
Germană—R.P. Ungară 110—91 și 
R. P. Polonă—R- P. Ungară 105—91. 
Cu acest prilej au fost obținute cî
teva rezultate excepționale: triplu 
salt: Schmidt (P) 16,69 m (la 1 cm 
de recordul mondial); disc: Szecsenyi 
(U) 58,34 m, Piatkowski (P) 56,71 in; 
lungime- Kropidlovski (P) 7,81 m, 
Grabowski (P) 7,64 m; sulifă: Kriiger 
(R.D.G.) 77.49 m, Kulcsar (U) 76,77 m 
Sidlo (P) 75,86 m; greutate: Varju 
(U) 18,39 m, Sosgornik (P) 18,24 tn, 
Nagy (U) 18,13 m; ciocan: Zsivotski 
(U) 67,57 m, Csermak (U) 64,23 m; 
800 m: Matușevski (P) 1:52,7; 3.000 
obstacole: Diihring (R.D.G.) 8:46,6;

1.500 m: Rozsavolgyi (U) 3:41,1, S. 
Hermann (R.DG.) 3:41,3, Grodotzki 
(R.D.G.) 3:41,6; 5.000 m: Krziszkowiak 
(P) 13:51,8, Szabo (U) 13:53,4, Zimny 
(P) 13:57,0, Hdnicke (R.D.G.) 13:58,8, 
Iharoș (U) 13:59,8; prăjină: Preuss- 
ger (R.D.G ) 4,50 m; 4x100 tn: Polo
nia 41,2, R.DiG.
R. D. Germană
3:12,8

41,3; 4x400 m:
3:12,3, Polonia

★
La Halle a avut 

minină între reprezentativele R. D. 
Germane și Olandei. Victoria a 
venit sportivelor germane cu 72—45. 
Iată cîteva rezultate mai bune: 800 m: 
Donath (R-D.G.) 2:06,6, 
sulifă: Schwalbe (R.D.G.) 
(record); disc: Doris Miiller 
55,33 m (record); lungime: 
(R.D.G.) 6.18 m; 100 m: Birkenmeyer 
(R.D.G.) 11,8, 80 mg: Birkenmeyer 
10,9.

loc înfîlnirea fe

re-

(record);
55,46 m, 
(R.D.G.)

Klauss

Pe pistele de zgură...

de baschet la Bologna
care R. P. Ungară, R. P. Polonă, 
Cehoslovacia; Iugoslavia, Canada, An
glia, Belgia, Elveția, Grecia, Turcia 
și Germania (echipă unită).

ț Cele 
ciu în
.S.U.A., 
Mexic,
ria, Brazilia, Fiii pi ne și Chile- (Ager
pres).

12 echipe calificate din ofi- 
turneul final sînt: UR.S.S., 
Italia, Japonia, Porto Rico, 

Uruguay, Franța, R.P. Bulga-

La invitația clubului sportiv Metalul 
București, cunoscuta formație de rugbi 
Poznania din R. P. Polonă, care acti
vează în prima ligă va întreprinde un 
turneu de 4 jocuri în țara noastră. 
Primul meci în cadrul acestui turneu 
va avea loc joi 14 iulie, pe stadionul 
Gloria (lîngă uzinele „Republica”). 
Rugbiștii polonezi urmează să întîl- 
nească „XV”-le Metalului București. In 
continuare, rugbiștii polonezi vor juca 
la Bîrlad (cu Rulmentul), Tîrnăveni 
(cu Chimia) și București (cu Gloria 
Republica).

MOSCOVA. In cadrul unui concurs, 
atletul Szi Zun-fan a stabilit un nou 
record al R. P. Chineze la săritura 
în înălțime cu o performanță de 
2,08 m.

COPENHAGA. La meciul feminin 
Danemarca—Franța (47,5—69,5), Ca
therine Capdevielle a alergat 100 m 
in 11,7 — record francez egalat și 
200 m în 23,7 — nou record al Fran
ței.

BYDGOSCZ. Intr-un concurs de 
verificare, atleții polonezi au obținut 
cîteva rezultate foarte bune: lungime 
— Kropidlovski, 7,76 m ; triplu salt — 
Schmidt 16,30 m; prăjină — Krez- 
sinski 4,47 in.

FRANKFURT. Cu o performanță 
excelentă a încheiat Matuschevski 
(R.DG.) o cursă recentă pe distanța 
de 800 m. La sfîrșitul celor două ture 
de pistă, cronometrele indicau pentru 
el: 1:46,5 — nou record al R.D.G. 
Pe locu] secund s-a clasat Paul 
Schmidt (RJ?.G.) cu 1:48,6.

PALO ALTO. Iată atleții americani 
care sTau calificat pentru J.O. de la 
Roma în urma concursului de selecție 
desfășurat recent: : 100 m: Norton, 
Budd. Sime (Winder) ; 200 m : Nor
ton, S. Johnson, Carney ; 400 m : Yer- 

■ man, Young, 0- Davis ; ;800 tn: Mur
phy, Siebert, Cunliffe : 1.500 m : Bur
leson, Grelle, Close ; 5 000 m: Beatty, 
Dellinger, Soth ; 110 m garduri : Cal
houn, May, H. Jones ; 400 m garduri:

G. Davis, Howard, Cushman ; 3.000 
m obstacole : Young, Coleman Jones; 
înătțîme: Thomas, Faust, bttmas; 
lungime : Boston, Watson, Roberson ; 
prăjină: Bragg, Morris. Clarck ; tri
plu salt: I. Davis, Stokes, Sharpe; 
greutate: Long, O’Brien, D. Davis; 
disc: Babka, Oerter, Cochran; suliță: 
Cantello, Alley, Bencher; ciocan: A 
Hall, Conolly, Bagdonas. După cum 
se vede, la întrecerile de la Roma 
vor lipsi recordmanul mondial la arun
carea greutății W. Nieder, precum și 
campionii olimpici R. Morrow și G. 
Beli, care nu s-an calificat.

...și de apă

Ultimele știri
• TURUL CICLIST al Franței a 

continuat ieri cu cea de a XV-a eta
pă, desfășurată pe distanța Avignon— 
Gap (187 km)- Ea a fost cîștigată 
de către belgianul Van; Aerde în 5 h 
15:15,0, urmat de olandezul Vanden- 
borgh. în același timp. Șimpson ,(An
glia) a fost cronometrat în 5:15,19. 
Fruntașii clasamentului au sosit o 
dată cu plutonul, astfel că . pe primele 
locuri nu au survenit schimbări. In 
etapa de astăzi, a 16-a, cicliștii ră
mași în cursă vor avea de escaladat 
vîrful Briancon, situat la o altitudine 
de 2360 m.

• A FOST ALGA VUITA echipa 
olimpică de tir care va reprezenta 
Germania la J.O. de la Roma. în 
urma întîlnirilor de selecție, ea este 
alcătuită din 5 sportiyi din R.D. Ger
mană și 4 din R.F.G.

• IN APROPIERE de orașul Ros
tock (R;D. Germană) s-a desfășurat 
o cursă , ciclistă împărțită în patru 
etape (aproximativ 500 km) . Pe. pri
mul loc s-a clasat rutierul Egon 
Adler. ; înaintea lui Gustav Schur și 
Ekstein.

BUDAPESTA- Inotătoarea maghia
ră Csilla Madarasz și-a îmbunătățit 
recent propriul record național în 
proba de 100 m liber, parcurgînd dis
tanța în 1:02,8 — cea mai bună per
formanță europeană din toate timpu
rile (v.r.: 1:02,9 Cookie Gasțelaars— .
• Olanda). Alte rezultate : 1500 m li
ber: Katona 18:17,2; 100 m spate: 
Csikany 1:04,4; 200 m. bras fete:
Killerman 2:55,3.

ROTTERDAM. In țttrneul preolim
pic de polo, echipa Belgiei a întrecut 
Suedia cu 5—4 (3—2) și Anglia cit 
4—3 (2—1), călificîndu-se pentru în- ■ 
trecerile de la Roma. Pentru locul , 
doi, Suedia a învins Anglia cu 6—5 
(3-4). ;

CAMOGLI. ipvingînd Spania cu 
7—6 (4—4), formația de polo a Fran
ței s-a calificat de asemenea pentru ! 
turneul de la Roma.

ȚOK1O. Intr-un concurs de verifi- - 
care, înotătorii japonezi au obținut cî- 
teva rezultate remarcabile: 100 ni. li
ber: Yamanaka 56,0; 200 m liber: , 
Fujimoto 2.05,8; 400 m liber: Yama- ’ 
naka 4:23,2; 200 m bras : T. Osaki 
2:39,1 — nou record japonez; 200
m fluture: Yoshimură 2:19,2-

LOS ANGELES. La concursul pre
olimpic desfășurat în localitate, îno- , 
tătorii americani au înregistrat cîteva 
noi recorduri naționale : 100 m liber : 
Alkire 55,1 ; 100 m spate: Benett 
1:01,9 ; 200 m bras: P. Hait 2:42,9 ; ■
100 m liber fete: von Saltza 1:01,7; 
200 m bras: Anna Warner 2:51,4.
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