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intihiri internaționale 
ale sportivilor noștri

• Intîlriirea de atletism (juniori) 
dintre reprezentativele RP. Bulgaria 
și R.P. Rornîne va avea loc la 13 și 14 
august la Russe, în R.P. Bulgaria.

• La concursul international de 
atletism de la Oslo (26 și 27 iulie) 
va fi reprezentată și tara noastră.

• Peste cîteva zile va pleca în Iu
goslavia echipa noastră de ciclism, 
:are va participa la a XVI-a ediție a 
turului Iugoslaviei. Traseul măsoară 
iproximativ 1150 km. Turul Iugosla
viei se va desfășura între 24 și 31 
ulie.

• La 24 și 26 iulie va avea loc o 
rerV", are a cicliștilor noștri din lo
ut olimpic, în două probe de șosea
ua această verificare va lua parte și 
ichipa Belgiei formată din: Germain 
iouvry, Roland Lengele, Marcel Le- 
•outte și Willy Monty. Cicliștii bel- 
iieni vor sosi în Capitală la 21 iulie-

® O echipă de călărie din R. P. Bul- 
aria va evolua în tara noastră: la 
iiurgi-u între 29-31 iulie și la Rm. 
Tlcea la 6-7 august.

® Balcaniada de tenis de cîmp va 
vea loc între 25 și 29 iulie la Atena, 
j participarea reprezentativelor Bul- 
ariei. Turciei, Greciei, Iugoslaviei și 
omîniei. Din Capitala Greciei s-a 
>municat că întrecerile se vor disputa 
i nocturnă pe terenurile Tenis-Clubu- 
li din Atena. Competiția se va des- 
șura după sistemul Cupei Davis, 
rogram"! va fi alcătuit în preziua 
cepe Balcaniadei.

• Echipele reprezentative de baș- 
let (masculină și feminină) ale R.P.
tineze vor întreprinde un turneu în 
ra noastră In luna august- înainte, 
î vor evolua în R.P- Albania, de 
ide vor pleca la București. Sosirea 

capitala noastră: 18 august.

SCR1SORI DIN TARĂ
Sd pornim dragă cititorule, intr-o călătorie prin țară., Să vizităm Aradul, 

doeștiui, Clmpia Turzii și Tulcea, să ne oprim o clipă și in alte locuri. Vom 
ălători prin țară răsfoind o parte din sulele de scrisori care sosesc la re
acție. Ele descriu entuziasmul și hotărirea oamenilor muncii — foarte mulți 
intre ei sportivi. cu care țara se mindrește — de a înfăptui hoiărîrile celui 
e al IlI-lea Congres al P.M.R.
Despre succesele colectivului de 
încă de la Uzinele Textile „30 De- 
nbrie" Arad ne-a scris corespon- 
ntul Ion Ciorogariu. Harnicul co- 
tiv de muncă de aici a dat peste 
in, de la începutul anului, 50.000 

fire de bumbac, peste 230.000
I. țesături de bumbac de bună că

ite, realizînd totodată 607.000 lei 
momii la prețul de cost. La aceste 
ilizări o însemnată contribuție au 
as-o și tinerii sportivi, printre care 
ătușul Liviu Coman, tîmplarul 
rel Neamțu — din echipa de fot- 

U.T.A., imprimerul Tiberiu Ta- 
:s — canotor, fotogravorul Ion 
zilu, din echipa de volei și mulți 
ii.j
Fdmeroase scrisori ne aduc vești 
pre amenajarea de noi terenuri 
»rtive. „Țăranii întovărășiți din 
nuna Valea Lungă Cricov, raionul 
:ioasa, și-au amenajat un teren de 
bal și altul de volei" — ne infor- 
ază corespondentul Răzvan Săvu- 
:u. „Prin muncă voluntară, și în 
tuna Amărăștii de Jos, raionul 
acal, a fost amenajată o frumoa- 
bază sportivă, realizîndu-se eco- 

nii de peste 5.000 lei". Corespon- 
tul Cristian Lepădatu ne scrie că 
fruntea acestei acțiuni au fbst 
iDonenții echipei de fotbal din co

însemnări din „Cursa Scînteii“
Urmărind de-a lungul anilor „Cursa 

Scînteii" am putut reține numeroase 
și interesante impresii din desfășura
rea acestei tradiționale competiții de 
lung kilometraj. Anul acesta însă, ele 
ni se par și mai bogate. Ineditul tra
seului, primirea excepțională pe care 
oamenii muncii din regiunea Pitești 
și îndeosebi locuitorii orașului Cîm- 
pulung au făcut-o caravanei cicliste, 
numărul impresionant de alergători 
tineri care s-au comportat peste aș
teptări și utila verificare a „olimpici
lor" — iată numai cîteva din aspec
tele acestei ediții a ..Cursei Scînteii"

EDIȚIA DIN ACEST AN A FOST 
DECISA ÎN ETAPA A III-A

încă înainte de desfășurarea primei 
etape toți erau convinși că „examenul 
de maturitate" al cursei va avea loc 
în etapa a Ill-a. De la Cimpulung (în 
fapt de la Dragosiavele) la Orașul 
Stalin prin Bran este un dificil drum 
de munte cu urcușuri grele și cobo- 
rîșuri în pante scurte și foarte încli
nate. Faptele au confirmat presupu
nerea. Participanții la ediția pe acest 
an a „Cursei Scînteii" au făcut evi
dente eforturi pentru a termina cu 
succes această etapă. Prin peisajul 
încîntător pe care-1 oferă locurile din 
împrejurimile Dragoslavelor, Giuvalei 
și Branului, cicliștii au trebuit să 
facă față unor dificultăți care le-au 
pus la încercare multilateralitatea 
pregătirii lor. Cei care au avut o pre
gătire completă au absolvit cu brio 
examenul. In această etapă, Ludovic 
Zanoni și-a asigurat succesul final, 
îmbucurător este faptul că printre ei 
se aflau și foarte mulți rutieri tineri 
— fără experiență — însă cu o pre
gătire foarte bună. Discuțiile critice 
care s-au făcut asupra traseului, 
înainte de parcurgerea lui, s-au dove
dit neinspirate. Traseul a fost bun și 
duritatea lui a fost necesară pentru 
a verifica pregătirea fruntașilor și 
posibilitățile generației tinere. Fără a 
cădea în exagerări, organizatorii vii
toarelor întreceri au datoria să caute 
trasee noi în care să se afle și por
țiuni mai grele — așa cum au găsit 
organizatorii „Cursei Scînteii."

LA CIMPULUNG TOT ORAȘUL A 
IEȘIT IN ÎNTÎMPINAREA 

CICLIȘTILOR

Un argument în plus pentru alege
rea traseelor noi este și faptul că iu- 

mună care activează în campionatul 
raional. Din Lugoj, corespondentul 
Ion Leș ne anunță că s-a trecut la 
extinderea bazei sportive și la con
struirea unui teren hipic cu două tri
bune.

Sportivii ploeșteni își petrec timpul 
liber participînd la numeroase acțiuni 
culturale; Printre acestea se numără 
și recentul concurs „Cine știe sport... 
cîștigă !“, organizat de consiliul re
gional U.C.F.S. Ploești și sucursala 
regională „Loto-Pronosport“. Tema 
concursului — „Sportul în regiunea 
Ploești" — a atras un public nume
ros. Corespondentul Florian Albu su
bliniază că cele mai bune răspunsuri 
le-au dat maeștrii sportului Carol 
Partos și Nicolae Topșa, fotbalistul 
N. Motronea și boxerul Ilie Alexan
dru. Concursul fulger pe tema „Fot
bal" a fost cîștigat de tînărul Petre 
Duță, de la S.S.E. Ploești.

„La Buhuși — ne scrie corespon
dentul Cezar Bălăiță — a avut loc — 
de curînd — o frumoasă serbare cîm- 
penească pe stadionul sportiv. S-au 
desfășurat intîlniri de fotbal, hand
bal în 7, probe atletice etc. Cei peste 
2000 de spectatori au rămas mulțu-

AURELIAN AXF.NTE
(Continuare in pag. a 2-a)

bitor.ii sportului din orașele pe unde 
nu trec, în general, cursele cicliste, 
sînt dornici să urmărească disputa 
rutierilor, să-i aplaude și să-i încura
jeze în întrecerea pe care o susțin. 
Din primii kilometri pe care i-am 
parcurs prin regiunea Pitești am fost 
întîmpinați cu căldură de oamenii 
muncii. Entuziasta manifestație pe 
care au făcut-o alergătorilor a creat 
un cadru sărbătoresc — pe deplin 
meritat ■— acestei frumoase curse. La 
Cimpulung s-a atins apogeul. Aproa
pe tot orașul a ieșit în întîmpinarea 
cicliștilor! Intr-o ordine perfectă 
spectatorii i-au primit pe alergători 
cu aplauze. Seara și a doua zi 
înaintea startului, oamenii muncii din 
Cimpulung i-au înconjurat cu dra
goste pe cicliști, s-au interesat de 
pregătirile pe care le fac în vederea 
competițiilor internaționale și le-au 
urat succes deplin la Jocurile Olim
pice de la Roma. Alergătorii s-au 
simțit minunat în acest pitoresc oraș!

O NOUA GENERAȚIE DE 
VALOROȘI RUTIERI

Un succes al competiției îl consti
tuie evidențierea unei noi generații 
de valoroși cicliști. Tinerii rutieri Ni- 
colae Niculescu (CCA), Walter Zieg
ler (Dinamo), Silviu Duță (CCA), 
Ion Angelescu (Voința Ploești), Con
stantin Burtea (Voința Ploești) ș.a. 
s-au dovedit a fi talentați și pregă
tiți pentru competițiile de amploare. 
Este de datoria federației de speciali
tate să se ocupe intens de promova
rea acestor tineri cicliști din noua 
promoție, să le dea prilejul să se afir
me și pe plan internațional. In ace
lași timp este necesar ca antrenorii 
să acorde acestor alergători tot spri
jinul pentru a acumula o pregătire 
din ce în ce mai bună. Tinerii cicliști

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag- a 6-a)

Sportivi și „sportivi"
Vă mai amintiți? Faptele (ilus

trate și de ziarul nostru cu text și 
fotografii) s-au petrecut cu puțin 
timp in urmă la Amsterdam, în 
Olanda, pe un teren de sport. Un
sprezece tinere purtind pe tricou 
inițialele R.P.R. abia terminaseră 
disputa finală- Titlul suprem — 
de campioane mondiale —■ le încu
nunase eforturile. Intr-un entu
ziasm de nestăvilit, alte 11 spor
tive — reprezentantele țării gazdă
— au alergat la mijlocul terenului 
pentru a purta in triumf pe învin
gătoare.. Măiestria sportivă, dar 
mai presus de aceasta, modestia 
romîncelor, comportarea lor prie
tenească cuceriseră pur și simplu 
pe cei prezenți la întreceri.

N-a trecut mult de atunci și Io- 
landa Balaș a sărit peste ștacheta 
înălțată la 1,86 m. Nici un pic de 
înfumurare n-a intervenit pe par- 
cursui celor patru ani, cit a trecut 
de la primul pînă la cel de al 10-lea 
record mondial.

Daț Tot modestia o caracteri
zează și pe [olanda Balaș, ca și 
pe majoritatea sportivilor Republi
cii noastre, sportivi crescuți și edu
cați de partid, în spiritul unei noi 
atitudini față de viață și muncă.

Cam din aceeași vreme datează 
și succesul tinerei noastre repre
zentative de polo, calificată la J.O. 
de la Roma în urma victoriilor ob
ținute în fața Austriei și Poloniei. 
I.a sfîrșitul turneului, Bela Rajki
— președintele ligii europene de 
natație a vorbit despre selecționa
ta țării noastre, ca despre o nouă 
forță în arena polo-ultii mondial, 
care își va spune cuvlntul la 
Roma. Ce contribuise la această 
rapidă ascensiune în ierarhia va

Sosește plutonul pe stadionul Republicii. Iată-l pe Șt. Poreceanu, urmat d» 
Ion Cosma

Foto : T. Roibu

.Stagiunea' de baschet feminin s-a închis... Iată o imagine din ultima etapă a 
campionatului republican. .Scena'-, stadionul Giulești. .Protagoniste': echipele 

Progresul București și Știința Cluj
Foto : H. Nandy

Aspect de la concursul motociclist de .dirl-track" desfășurat duminică pe stadio
nul Dinamo. în fotografie un aspect dintr-o scrie a clasei 175 cmc. De la stingă 
la dreapta: Șt. lancovici (Metalul), C. Nedelcu (Dinamo) și Keresztes (C.C.A.).

Foto : T. Roibu

lorilor? Desigur, și educația de 
tip nou primită de tinerii noștri 
poloiști, sub toate aspectele: dis
ciplina. respectul față de tovarășii 
lor de muncă și sport, dragostea 
pentru culorile patriei.

★
In contrast izbitor cu faptele e- 

numerate mai sus, care fac, cinste 
mișcării noastre sportive ceste ho
tare sau în (ară, ne apar unele 
manifestări nedemne, rămășițe ale 
putredei educații burgheze făcută 
anterior, care mai răbufnesc cite

ATITUDINE
o dată pe terenurile noastre, de 
sport. O astfel de „mostră" de 
abatere de la morala socialistă, 
de rămînere în urmă a conștiinței 
față de mersul nostru înainte, 
ne-a fost prezentată duminică di
mineața de două echipe de 
polo: C.C.A. șl C.S. Tg. Mureș, 
care activează în campionatul re
publican. A început jocul De la 
un capăt la altul numeroase iregu
larități (tonul fiind dat de echipa 
din Tg. Mureș): obstrucții, faulturi 
grosolane, „polițe" plătite sub 
ochit arbitrului, multe, foarte mul
te eliminări. Prima dintre ele, din 
suita celor mai grave, se cerea a 

>i și exemplară: eliminarea ptnă la 
sfîrșitul jocului, pentru potolirea 
unor sportivi prea năbădăioși. Dar 
arbitrul n-a procedat așa. Fluierul 
final n-a însemnat, din păcate. Și 
sfîrșitul „disputei". Doi jucători — 
unul de la C.S. Tg. Mureș (Csi- 
șzer II), celălalt de la C.C.A. (C. 
Marinescu) au inițiat un meci de 

„box", la care au participat apoi 
si o parte dintre coechipieri. Prin
tre „eroii" principali: Csiszer II, 
C. Marinescu, Csiszer I., Meder, 
Nașca... Cind, și această a „treia 
repriză" ă luat sfîrșit au ur
mat discuții interminabile, în 
contradictoriu pentru reperarea 
vinovaților. Desigur, a stabi
li cine a provocat scanda
lul este important de știut. Nu tre
buie însă să ne pierdem în amă
nunte. Vinovați — pentru mani
festările huliganice petrecute du
minică la ștrandul Tineretului —■ 
sînt jucătorii celor două formații 
(fiecare in parte în funcție de gra
vitatea faptelor săvîrșite), vino
vați sînt de asemenea și antreno
rii lor, conducerea secțiilor din 
care fac parte; antrenorii pentru 
că au neglijat, după cum se 
vede, complet latura educativă 
a muncii de instruire-antre- 
narnent, conducătorii secțiilor, de
oarece n-au controlat îndeaproape 
modul în care se efectuează pre
gătirile sportivilor din secțiile lor.

Biroul federal a fost reprezen
tat la această partidă prin trei 
tovarăși. Ilie Iordan — președintele 
comisiei de disciplină, H. Iacobini, 
președintele comisiei de arbitri și 
Fr. Rothe — președintele comisiei 
de competiții. Ei sînt datori să ceară 
ie urgență convocarea unei ședințe 
cu toți membrii biroului, să ana
lizeze faptele și să hotărască mă
surile corespunzătoare pentru vino
vați. Pentru ca astfel de manifes
tări huliganice, străine moralei 
noastre de tip nou să nu se mai 
repete pe terenurile de sport.

G. NICOLAESCU



Caccur.^ sportiv al t®eretuJui b Bioresf

Primele întreceri ale fazei raionale

Jn plină luptă deasupra fileului. Fază din îniîlnirea echipelor I.C.A.B.
Foto:

— Confecția 
H. Nandy

In ultimele doua zile o bună parte 
din terenurile și bazele sportive din 
Capitală au cunoscut o animație deose
bită. In tribune au luat loc numeroși 
spectatori dornici sa urmărească între
cerile tinerilor sportivi din cadrul eta
pei raionale a Concursului oul tu ral-spor
tiv al tineretului.

Am fost martorii primelor întreceri 
din raionul Gh. Gheorghiu-Dej. Cin
stea de a inaugura concursul a revenit 
fotbalului și voleiului. Voleibaliștii și-au 
dat întâlnire pe stadionul Victoria 
(C.AJkL). Au participat 19 echipe de 
băieți și 14 de fete. Majoritatea aso
ciațiilor au privit cu spirit de răspun
dere și seriozitate întrecerile din cadrul 
Concursului cultural-9portiv al tinere
tului. Echipele s-au prezentat la timp 
pe teren, iar sportivii au luptat cu elan 
deosebit pentru a reprezenta cu cinste 
culorile asociației lor. 0 impresie fru
moasă au lăsat sportivii asociațiilor 
ICECHIM. IPROMET, PASTEUR. CON
FECȚIA (la băieți) și ICECHIM, PRE
CIZIA (la fete).

Din păcate s-au semnalat și o serie 
de deficiențe din punct de vedere al

Activitate rodnică
Deși asociația sportivă Fraga de 

pe lingă întreprinderea bucureșteană 
cu același nume nu are mai mult de 
110 membri U.C.F.S., ea duce o rod
nică activitate.

Acest fapt este oglindit chiar de 
planul de venituri pe anul în curs, 
care este cu mult superior față de 
1959. Dacă anul trecut se preconiza
se încasarea sumei de 850 lei din co
tizații (erau mai puțini membri 
U.C.F-S. decît în prezent) pe anul 
acesta suma ce se va realiza va 
depăși 2600 lei. Aceasta va face po
sibilă și cumpărarea unei noi garni
turi complete de echipament de

Lucrurile s-au îndreptat dar nu complet
La uzinele „1 Mai" din Ploești 

cel mai ..apreciat- sport era pînă nu 
demult fotbalul. Și asta nu pentru 
că fotbaliștii ar fi obținut cine știe 
ce rezultate formidabile... In această 
mare întreprindere secția de fotbal 
a concentrat însă în ultimii ani în
treaga atenție a consiliului asocia
ției sportive, care a neglijat aproape 
total celelalte discipline sportive. A- 
tetismul, boxul, ciclismul, voleiul — 
sporturi îndrăgite de tinerii muncitori 
din uzină — au... supraviețuit fie
care cum a putut. Dar cel mai mult 
a avut de suferit activitatea sportivă 
de mase. La uzinele „1 Mai" sini 
mulți muncitori care doresc să prac
tice sportul pentru a se oțeli, pentru 
a se destinde. Ei bine, timp înde
lungat, consiliul asociației sportive 
Prahova a neglijat sistematic orga
nizarea concursurilor sportive în ca
dru] asociației, prezența sportivilor 
din întreprindere la întreceri de mase 
— spartachiade, concursuri G.M.A- 
etc. — fiind aproape simbolică.

Cum era firesc, lucrurile nu mai 
puteau merge pe acest făgaș. Cei 
32(10 de membri U.C.F.S. de la uzi
nele „1 Mai" au analizat temeinic 
activitatea consiliului asociației și 
ca urmare a lipsurilor constatate au 
ales un nou consiliu, care și-a propus 
chiar de la început să sprijine efi
cient activitatea sportivă de mase. 
Nou! consiliu al asociației (pre
ședinte Hie Gheorghe) a pornit cu 
entuziasm la muncă. Cotitura s-a 
prodiis cu cîteva luni în urmă, în 
prezent observîndu-se o oarecare în
viorare în activitatea sportivă. Ală
turi de fotbal își desfășoară cu tot 

disciplinei. De pildă, jucătoarele de la
I.P.M.  2 nu s-au prezentat la competi
ție subestimînd această importantă în
trecere.

Un fapt interesant de reținut s-a pe
trecut în meciul dintre formațiile de vo
lei Confecția și I.C.A.B., cîștigat de pri
mii cu scorul de 2—0. Căpitanul echi
pei Confecția, Emilian Iliescu l-a eli
minat de pe teren pe voleibalistul Sil
viu Olteanu, jucător de bază în echipa 
sa. deoarece acesta vocifera continuu 
pe teren.

întrecerile de fotbal au fost găzduite 
de terenul „9 Mai” La aceasta compe
tiție s-au întrecut 8 echipe. Cel mai 
spectaculos meci l-au prestat pînă a- 
cum echipele C.S.A. 3 și Spic de grîu 
(rezultat : 3—3).

In raionul 1 Mai întrecerile din ca
drul Concursului cultural-sportiv al ti
neretului s-au desfășurat la baza sporti
vă I.T.B. Tei. unde au avut loc me
ciuri de volei, atletism. înot și fotbal. 
Zilele acestea vor fi cunoscuți primii 
campioni pe raion.

N. TOKACEK-coresp

la Fraga București
lotbal pe lingă alte materiale cum
părate anul acesta. Cea mai activă 
secție este cea de tenis de masă 
care participă cu două echipe în cam
pionatul raional. Echipa de șah a 
avut o comportare mulțumitoare în 
diferitele întîlniri, iar cea de fotbal 
și volei fac pregătiri pentru viitoa
rele întîlniri. O activitate mai slabă 
are secția de atletism. In prezent 
se fac pregătiri pentru desfășurarea 
unui campionat pe asociație la care 
vor participa sportivii din întreprin
dere. Ei se vor întrece Ia volei, te
nis de masă, fotbal și șah.

mai mult succes munca și secțiile 
de box, atletism, șah etc- Ceea ce 
este însă mai semnificativ: consiliul 
asociației a reușit să satisfacă într-o 
oarecare măsură dorința maselor de 
membri ai U.C.F.S. de a participa la 
cît mai multe întreceri sportive de 
mase, organizate în cadrul asocia
ției sportive.

Nu putem spu.ne însă că noul con
siliu al asociației sportive Prahova 
a reușit să asigure o activitate cores
punzătoare, pe măsura posibilităților 
ce există. întrecerile din cadrul Con
cursului cultural-sportiv ai tinere
tului nu s-au desfășurat îa nivelul
dorit. Din cei peste 3000 de membri
U.C.F.S. foarte puțini au luat parte
la această frumoasă competiție spor
tivă de mase. Explicația nu este greu 
de aflat- Dacă ai să cauți afișe mo. 
bi’izatorice și dacă ai să întrebi 
despre munca de propagandă pe care 
a dus-o consiliul asociației sportive, 
nu vei afla nimic. Negii jind propa
ganda sportivă, noul consiliu al a- 
sociației sportive nu a reușit să a- 
tragă în intrecerile Concursului cul- 
tural-sportiv al tinerelului un număr 
corespunzător de participant!.

Semnificativ este și faptul că tinerii 
muncitori din uzină — dornici să 
practica diferite discipline sportive — 
au amenajat în curtea întreprinderii 
baze sportive simple (teren de voiei 
și baschet; este în curs de con
strucție o pistă de atletism cu 3 cu
loare și o sală de antrenament pentru 
box). Dar consiliul asociației sportive 
nu a reușit încă să organizeze — deși 
condiții, după cum se vede, sînt! 
— în așa fel munca secțiilor pe ra
mură de sport încit ele să aibă o 
rodnică activitate. Considerăm că în 
această privință consiliul asociației 
sportive Prahova va trebui să mun- 
{țeașțfâ mult mai serios. Pentru îayiq-

„Duminicfe sportivă” la Dătășeni
Salul Dătășeni din comuna Cuci a 

trăit zilele trecute un frumos eveni
ment.. Pentru prima dată s-au desfășu
rat pe terenurile de sport de aci, în
treceri sub forma unei „duminici spor
tive", la care au fost prezenți toți lo
cuitorii satului, membrii G.A.C„ „16 
Februarie”.

In preajma acestui eveniment, tine
retul satului, în frunte cu tov. Emil 
Catană — secretara! organizației U.T.M. 
-c- și Ilarie Ghiurcă — președintele 
asociației sportive Recolta — au ame
najat prin muncă voluntară un teren 
de fotbal, unul de volei și o groapă 
de sărituri. S-au remarcat prin activita
tea lor entuziastă tinerii Ilie Moldovan, 
Gheorghe Măcinică, Victor Catană. 
Pamfil Șuta, Mărginean Zaeher, și alții. 
De menționat că Ia amenajarea acestor 
terenuri s-au prestat peste 200 de ore 
de muncă volnntară.

In cadrul „Duminicii sportive” s-au 
disputat întreceri la atletism (100 m,

Pe scurt din activitatea asociației sportive Antrefrig 
București

• Asociația sportivă a fost consti
tuită în septembrie 1958, cu un efec
tiv de 100 membri. Pînă în februarie 
a.c. numărul membrilor U.C.F.S. era 
de 228. In momentul de față, asocia
ția numără 650 membri.
• In cadrul asociației activează ur

mătoarele secții pe ramuri de sport: 
volei (m), tenis de masă (m), popice 
(m,f), șah (m), turism, handbal in 7 
(m), tir.
• Frumoase rezultate au obținut 

pînă în prezent componenții echipelor 
de popice la fete locul 1 iar la băieți 
locul 2 în campionatul raional, volei 
(echipa voleibaliștilor a cîștigat cam
pionatul raionului 23 August), tenis 
de masă (la sfîrșitul turului ei ocupă 
locul 1), șah (locul 2 în campionatul 
raional).

• Asociația dispune în incinta în
treprinderii de un teren de volei, teren 
de handbal in 7 și o arenă de po
pice cu pistă dublă. Aceste baze spor
tive au fost construite prin muncă vo
luntară. Terenurile de polei și de 
handbal au fost inaugurale in acest 
an. ,

• De la începutul anului, peste 300 
muncitori din secția fructe, practică 
gimnastica în producție, din care 

rarea activității din cadrul acestei mari 
întreprinderi industriale ar fi bine
venit și sprijiniri activiștilor consi
liului orășenesc U.C.F.S. Ploești. 
In felul acesta, actualul consiliu al 
asociației ar fi ferit să repete greșe
lile făcute în trecut, greșeli de care 
ne-am ocupat și cu prilejul altor ma
teriale.

R. CĂLARAȘANU 

Controlorul: rf Nu pe aici tovarăși I Aveți bilete de peluză I A noua șipcâ 
pe stingă l

aruncarea greutății, săritura în lungime 
și înălțime), volei, fotbal, tir. Au luat 
parte peste 10 de tineri din comuna 
Cuci și satul Dătășeni.

Echipa asociației „Viață nouă” din co
muna Guci a cîștigat la volei cu 2—0 
iar fotbaliștii diu aceeași asociație au 
terminat învingători Cu 5—3 Pe pri
mul loc la tir s-a clasat echipa din 
Dătășeni iar la atletism locurile I au 
fost ocupate, în mod egal la eîte două 
probe de sportivi din ambele asociații.

Colectiviștii Ilie Bologa, Petre Mol
dovan, șeful de brigadă Vasile Căpușan 
de la Dătășeni și Nicolae Brendus, 
Virgil Ignat, Vasile Nagy, Martin Bren
dus și Alex. Ileghi din Cuci s-au do
vedit cei maț buni.

In încheiere au avut loc jocuri dis
tractive ca : „Cei mai puternici”, „Fuga 
în sac", „Fuga cu oul în lingură”, 
jocuri care au slîrnit un interes deo
sebit în rîndul numeroșilor spectatori.

AL. MOMETE — co-respondent

80% sînt femei. Exercițiile se desfă
șoară sub îndrumarea instructorilor 
voluntari N. Ganea și Maria Drăgan.
• Tină în prezent in cadrul Con

cursului cultural-sportiv pe asociație 
au participat 301 băieți și 174 fete.

• Activitatea sportivă se bucură de 
o largă prețuire din partea conduce
rii : directorul întreprinderii Gh. Fu- 
ciu și totodată președintele asociației 
sportive, este și un bun popicar- Și 
alte cadre din conducere participă cu 
regularitate la întrecerile de volei, 
popice, tenis de masă etc.

• Fruntași în muncă și în sport ca 
Suciu Petre și I. Duțulescu popicari, 
Iacob Angela atletă, N. Ganea volei
balist, Georgeta Sebe jucătoare de po
pice, și alții, se bucură de stima mun
citorilor din întreprindere.

N. T-

Bazele sportive nu se bucură 
peste tot de aceeași atenție ?

REGIUNEA AUTONOMA MAGHIA
RA. In ultima perioadă, sporti
vii din cadrai cooperației mește
șugărești din R.A.M. au adus o con. 
tribuție deosebită la amenajarea și rea- 
menajarea de terenuri și baze sportive. 
Astfel, la Tg. Mureș au fost reamena- 
jate și mărite încăperile clădirii de la 
parcul sportiv Voința. Aoț va funcționa 
un club cu mese de șah, de tenis etc. 
In jurul terenului de baschet și volei 
au fost construite, prin muncă volun
tară. tribune din metal ct> o capacitate 
de 500 locuri. Tot aci a fost amenajat 
Un teren de handbal redus, în cadrul 
asociației Voința înființîndu-se o secție 
feminină de handbal.

La baza sportivă a asociației Voința 
din Miercurea Ciuc s-a construit un 
teren de handbal redus, care a necesitat 
deplasarea a 120 in.c. de pămînt și 
răspîndirea a 16 tone de zgură. întregul 
complex a fost împrejmuit.

Asociația sportivă Voința din Odor- 
hei și-a mobilizat membrii pentru rea-

SCRISORI DIN TARĂ
(Urmare din pag. I)

miți de organizarea acestei frumoase 
manifestări".

In țară au loc numeroase întreceri 
sportive organizate de consiliile 
U.C.F.S. Despre cele de ta Cislău 
ne-a scris corespondentul Ștefan 
Oboroceanu, despre concursurile de 
box, popice, atletism, ciclism, volei, 
trîntă și handbal desfășurate la Cîm- 
pi-a Turzii ne-a informat corespon
dentul Petru Țonea. In raionul Hațeg 

•— ne-a scris corespondentul Nicu 
Sbuchea •— s-a desfășurat un con
curs de popice cîștigat de sportivul 
Mihai Eros de la asociația sportivă 
Minerul Boita. Iar scrisoarea cores
pondentul Ion Turșie notează că 
Vulturul Tulcea a dispus de C.S.M. 
Brăila cu 14-2 într-o întîlnire de lupte 
clasice desfășurată la Tulcea în pre
zența a peste 1000 spectatori. Ion 
Ioana, corespondent al ziarului nos-' 
tru, ne scrie că în raionul Bftș s-au 
desfășurat numeroase „duminici spor
tive". In ultimul timp în acest raion 
au luat ființă 5 noi asociații sportive, 
numărul membrilor U.C.F.S. a cres
cut cu 800, iar al purtătorilor insig
nei G.MA. cu 785.

„In comuna Slobozia din raionul 
Giurgiu — ne relatează coresponden
tul Traian Barbătată — consiliul ra
ional U.C.F.S. a organizat o zi pen
tru trecerea normelor G.M.A., la care 
au participat 184 tineri colectiviști și 
întovărășiți din 8 asociații sportive. 
Dintre ei, 179 au devenit purtători ai 
insignei G.M.A.".

O scrisoare deosebită n.e-a sosit de 
Ia Oradea. Este semnată de cores
pondentul regional Ilie Ghișa. Titlul 
e sugestiv: „Colaboratori necunos- 
cuți ai ziarului: telefonista Viorica 
Mastan". Da, Viorica Mastan este o 
colaboratoare necunoscută a ziarului 
nostru. Întotdeauna, centrala telefo
nică a redacției este deservită cu ra
piditate de telefonista Viorica Mas 
lan atunci cînd corespondenții din 
Oradea transmit ultimele știri spor
tive. Telefonista Viorica Mastan este 
cunoscută nu numai ca fruntașă în 
muncă, ci și ca o sportivă de nădej
de. Din scrisoarea corespondentului 
nostru mai reținem : „Din anul 1955 
telefonista Viorica Mastan a îndrăgit 
sportul popicelor. Din 1957 este pre
zentă la toate finalele campionatului 
republican individual de popice, iar 
în 1959 a ocupat locul IV la aceste 
finale".

menajarea trambulinei de schi de la 
dealul Kuvar. De asemenea, s-a început 
construirea unei popicarii cu două piste, 
la care au prestat pînă în prezent, 298 
de sportivi 1192 ore de muncă volun
tari. 1 , .

La trambulina de schi de la dealul 
Szejke din Odorhei se va construi un 
mic vestiar pentru sportivi, din material 
procurat din resurse locale. Pînă în 
prezent a fost adunat materia! <le con- 
strucție în valoare de lei 1.500 (Ion 
Păuș, corespondent).

SLANIC. Arena de sport a orașului 
Slănic din raionul Teleajen aparține 
asociației sportive Victoria de |>e lingă 
întreprinderea de gospodărie locală a 
orașului. Cu toate acestea starea aetuală 
a acestei baze sportive ca și felul cum 
este administrată numai simț gospodă
resc nu dovedește. Adeseori, pe stadion 
pot fi văzute... oi și vaci păscînd în 
voie iarba necosită. In partea dreaptă 
a micuțului stadion, mai mulți piloni 
de fier, destinați a susține tribuna, 
stau îngropați în pămînt de ani de zile 
iar Ia poartă cabinele sportivilor au 
rămas neterminale, jucătorii eontinnînd 
să se echipeze pe unde apucă. Nici 
pista G.M.A. nu se bucură de atenție. 
(Gh. Nilă, corespondent).

GIURGIU. In orașul nostru există nn 
mare număr de baze sportive. Aci se 
desfășoară deseori întreceri cu caracter 
regional. Numeroși oameni ai muncii 
participă la concursurile sportive dis
putate pe aceste terenuri Multă vreme 
bazele sportive giurgiuvene erau bine 
întreținute, creînd cele mai bune con
diții de desfășurare a competițiilor 
respective.

De la tiu timp se pare că acest bun 
obicei a fost părăsit. De pildă, tribunele 
de Ia baza sportivă a asociației Ceta
tea nu sînt îngrijite de loc. De aseme
nea, poarta de la terenul de volei s-a 
stricat și a fost legată eu sîrmă. Neavînd 
altă soluție, spectatorii au „amenajat” 
intrări printre... șipcile gardului.

O altă bază sportivă prost gospodă
rită este cea a asociației sportive Du
nărea din portul Giurgiu precum și cea 
a asociației Olimpia. Tribunele neîn
grijite, terenurile la fel.

O parte din vină o poartă și consiliul 
orășenesc U.C.F.S. Giurgiu care nu a 
analizat niciodată molul în care sînt 
întreținute aceste baze sportive. Este 
momentul ca asociațiile sportive, pro
prietare ale bazelor menționate să treacă 
la reamenajarca lor. (Traian Barbă- 

e»resp,o»da*tj.
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a campionatului de calificare

In splendidele stațiuni balneo-climaterice ale patriei naastre, în zeci 
> și zeci de localități pitorești de la munte sau mare a căror faimă a de- 
, pășit hotarele țării, oamenii muncii își fac concediul de odihnă, 
J se recreează, își reîmprospătează forțele. La capătul zilelor de vacanță 

ei se întorc la locurile de muncă cu forte sporite, făcind activitatea lor și 
mai rodnică.

' De neuitat vor rămîne plăcutele zile ale concediului petrecute în
J condiții excepționale, zile de care, altădată, oamenii muncii nu puteau să 
1 se bucure. Vile cochete, cu camere mari, pline de lumină, cantine 

spațioase în care și cel mai exigent consumator este satisfăcut, case de 
cultură cu programe variate și atractive, susținute de artiști reputați, bi
blioteci bine înzestrate și frumoasele terenuri de sport, nelipsite acum din 
toate stațiunile balneo-climateiîce, iată numai o parte din cadrul oferit 
omului muncii în regimul nostru democrat-popular.

Sportul, această minunată activitate recreativ-edueativă, ocupă un 
loc de frunte în programul zilelor de concediu, ceea ce se poate vedea și 
din rîndurile de fată...

în afara itinerariilor clasice, foarte 
apreciate de oamenii muncii veniți 
la odihnă sînt excursiile de două zile 
în masivul Bucegilor, la Peștera, Ba
bele, Caraiman, Vîrftil Omul. Focuri 
de tabără, cu cîntece și vesele jocuri 
în jur completează bucuria drumului 
spre creste de munți..

La Bușteni, o vie activitate domneș
te pe cele trei terenuri de volei, pre
cum și pe cel de fotbal. Nu de mult 
pe acesta din' urmă s-a disputat un 
meci original. Echipa locală Caraiman 
a întîlnit o selecționată a oaspeților 
aflați la odihnă. „Buștenarii" n-au 
ținut să facă probă de falsă ospita
litate și... au ciștigat la scor.

In sfîrșit, nu vor lipsi din această 
vară excursiile în stea, pornite din 
mai multe stațiuni de la poalele mun
ților și reunite la un punct de întîl- 
nire comun.

★

Sinaia... Aci la ordinea zilei este 
șahul. Anul acesta. Sinaia a avansat 
încă un pas pe scara promovării șa- 
histe, fiind gazda turneului zonal fe
minin pentru campionatul lumii. Ve
cinătatea candidatelor la titlul mon
dial a avut darul să dea încă un 
impuls competitorilor... ocazionali,

PE LIT
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DE LA PREDEAL LA SINAIA...
„Ce bine-i în munți 
In codri cărunți... '

l
Oîntecuf răsună puternic, la corul 

vocilor alăturîndu-se și răspunsul 
ecoului din vale, părtaș parcă la 
bucuria celor porniți la drum. Sînt 
zeci, sînt sute de excursioniști răsfi
rați în grupuri pe poteca ce duce spre 
cabană. Privești înainte și ochii nu 
se mai satură de frumusețea plaiuri
lor din jur. lată în zare coama împă
durită a Postăvarului, conturul în 
tonuri negre al Pietrii Mari sau valea 
adîncă a Timișului, pretungindu-se 
pînă deparie la revărsarea în ceața 
incertă a orizontului.

Este zi de excursie pentru cei ve
niți la odihnă în primitoarele vile și 
cabane ale Predealului. Au aflat de 
ea în a iun, la intrarea în spațioasa 
Casă de Cultură din centrul stațiu
nii, unde afișierid vestește programul 
pe zilele ce urmează. „Tematica" 
sportivă ocupă un loc de cinste. Luni 
— excursie la Trei Brazi, marți — 
concurs de tenis de masă, joi — întîl- 
nire de volei, vineri — popice, sâm
bătă — cu autobuzul pe valea Pîrîu- 
lui Rece....

Cum e și firesc, excursiile dețin un 
loc de frunte în această activitate. 
Prin ele, oamenii muncii veniți la 
odihnă în pitoreasca localitate de la 
poalele Bticegilor au prilejul să cu
noască frumusețile peisajului mun
tean, să se familiarizeze cu traseele 
turistice. Clăbucet, Susai, Diham, Trei 
Brazi, cascada Tatnina, Poiana Stînii, 
Bușteni — iată cîteva din obișnuitele 
drumuri de excursie ale celor deve- 
niți „predeleni" pentru zilele conce
diului de odihnă. Dar, traseelor clasi
ce li se adaugă și altele, în cadrul 
cărora excursioniștii au posibilitatea 
să cunoască locuri de însemnătate 
istorică și culturală : Muzeul Doftana, 
Castelul Peleș, Casa memorials 
„Pictor Grigorescu“... Tot atîtea pri
lejuri de plăcută recreare dar și de 

culegere a noi cunoștințe de preț. 
Succesul de participare la aceste ex
cursii este demn de relevat căci de fie
care dată ele întrunesc cîteva sute de 
înscrieri. Pentru deplasările în alte lo
calități este folosit de obicei trenul. In 
această direcție Casa de Cultură Pre
deal a mai avut o valoroasă inițiati
vă, organizînd în zilele din urmă și 
excursii cu autobuzul pus la dispozi
ție de I.S.C.P.

In zilele de vară, la Predeal se joa
că mult volei și baschet pe terenurile 
din parcul central, ca și pe cel din 
vîrftil Cioplei, unde se află și o poartă 
de antrenament pentru fotbal. La 
peste 1000 ni altitudine mingea sare 
parcă și mai... voios peste plasă, iar 
meciurile au un farmec în plus. Re- 
amenajări se fac și la stadion, unde, 
în aceste zile, vor fi gata 
un nou teren de volei, pista 
de zgură și groapa pentru sări
turi.

Și iată acum cîteva... rezultate 
tehnice ale diferitelor concursuri des
fășurate recent la Predeal. La tenis 
de masă primul s-a clasat muncito
rul strungar fon Arsenie din Timi
șoara. La popice, cei mai tari au fost 
Emil Rorman mecanic la D.R.N.M. 
Constanța și lăcătușul Ion Luță din 
Reșița, iar concursul de șah a revenit 
inginerului Gh. Apostol din Bucu
rești. ,

Nu de mult, sala de conferințe 
a Casei de Cultură Predeal a cunos
cut o afluență deosebită. Nici nti-i 
de mirare.... Se desfășura un concurs 
„Cjne știe sport, cîștigă", iar întrebă
rile puneați la încercare cunoștințele 
participant tor în materie de recorduri, 
campionate și — firește — Jocuri 
Olim pice....

★
Buștenii — alt punct de atracție 

pe harta turistică a Văii Prahovei, nu 
se lasă mal prejos în activitatea 
sportivă estivală. Aci, drumeția ia 
mai mult caracter de performanță, și

Reportajul nostru la mare începe de 
această dată fără soare, cer albastru 
și mare de mărgean. Vă veți întreba, 
de ce? Mai intîi pentru că atunci cînd 
am vizitat litoralul era frig. Și apoi, 
pentru că ne-am hotărît să scriem 
mai mult despre munca activiștilor 
sportivi din stațiunile de pe litoral și, 
In special, desore roadele acestei 
munci.

Aci, există inițiative, concursuri 
sportive de mase, demonstrații ale 
sportivilor fruntași, cursuri de inițiere 
— pe scurt o rodnică activitate, al că
ror principal scop este acela de a 
angrena pe oamenii muncii veniți pe li
toral la o odihnă activă, cu un ca
racter recreativ-atractiv.

Dacă privim lucrurile din acest 
punct de vedere atunci trebuie preci
zat că, una dintre stațiunile vizitate, 
unde s-au obținut Succese mai impor
tante este Vasile Roaită. O analiză 
atentă a felului în care se desfășoară 
munca aci va scoate în evidență, ca 
un factor principal în asigurarea suc
cesului, strlnsa colaborare dintre res
ponsabilul cultural al stațiunii. Teo
dor Teodeasa și organizatorul sportiv, 
Constantin Milcoveanu. Acțiunile, a- 
tît cele sportive cit și cele culturale 
nu se desfășoară la întlmplare. In 
fiecare luni dimineața se face o ana
liză a ■ muticii din săptămina care 
a trecut, iar la sfîrșit ul ședinței se 
alcătuiește programul de activitate 
pentru săptămina în curs. Datorită 
acestui fapt activitatea culturală se 
îmbină armonios cu cea sportivă, iar 
în plus, folosirea sălilor de la dife
ritele puncte cultural-sportive din 
stațiuni se face judicios-

Nu de puține ori la aceste ședințe 
iau parte și oameni ai muncii veniți 
la odihnă, care fac deseori propuneri 
interesante privind îmbunătățirea acti
vității- Datorită acestui fapt în sta
țiunea Vasile Roaită au fost traduse 
în viață o serie de inițiative valo
roase, pe care le considerăm utile și 

La mare...
O cursă pe... Dar cine a stat să măsoare distanța. De altfel, nici nu se pune problema stabilirii unui nou record 
dial. Important «■ cine va ieși primul. Și nu se poate spune că tinerii alergători nu sînt încurajați..

care s-au întrecut cu dîrzenie la nu
meroasele mese de șah din sălile ve
cine. Zilele trecute domnea o adevă
rată aglomerație în jurul celor 20 de 
table de șah, la care dădea un simul
tan maestrul Corviri Radovici din 
Ploești. Prilej de încercare a puteri
lor pentru cei mai de curînd injjjiați 
în jocul pe 64 pătrate.

Nu numai mesele de șah, ci și ceh 
de tenis de masă cunosc o afluență 
deosebită, în special în zilele înnorate, 
cînd potecile de munte răniîn 
singuratice. La Casa de Cultură Si
naia există o frumoasă sală de sport, 
în care partidele de tenis de masă 
se țin lanț în tot cursul sezonului. 
Pe terenul de volei de la vila Păltiniș 
s-a disputat acum cîteva zile un tur
neu fulger, cu participarea selecționa
telor din casele de odihnă Postăvarul, 
Caraiman, Păltiniș și Furnica. Cei 
de la Furnica s-au situat la înălțime, 
cucerind victoria.

Desigur că nici aici iubitorii 
drumeției nu stau pe loc și pașii lor 
se îndreaptă mai în fiecare zi către 
Poiana Stînii sau Cota 1400, Stînca 
Ana, Piscul Gîinelui, Vîrful cu Dor 
și alte pitorești locuri de munte. Iar 
excursiile mari de una sau două zile 
mobilizează mereu, sute și sute de par- 
ticipanți.

V RADU

ORAL...
le recomandăm și altor stațiuni balneo
climaterice. Spre exemplu, la fiecare 
schimbare de serie se organizează 
cursuri de inițiere la șah și înot. Cînd 
am vizitat stațiunea, la punctul cul- 
tural-sportiv nr. 1 se desfășura cursul 
de inițiere la șah, in cadrul căruia 
se vorbise despre deschideri și fina- 
luri și se făceau ocazional a- 
nalize. Tot în această stațiune 
am întîlnit și o... secție de hal
tere- Folosinduse niște roți de 
vagonet scoase din uz, a fost con
fecționată o halteră cu ajutorul că
reia se fac cursuri de inițiere. Știți 
ciți oameni ai muncii au urmat acest 
curs pînă în prezent? 170! Deci, 170 
de noi prieteni ai halterelor.

Asemenea inițiative (am vrea să 
amintim in treacăt doar despre fru
moasele diplome confecționate în sta
țiunea Eforie, decernate cfștigătoritor 
diferitelor concursuri și care consti
tuie o frumoasă amintire dar și un în
demn pentru reluarea activității spor
tive la locurile de muncă) contribuie 
efectiv la atragerea oamenilor muncii 
în practicarea sportului.

Și pentru că ne-am propus să vor
bim și despre roadele activității să 
dăm două exemple- Primul: de la 7 
iunie, dată la care a fost deschis se
zonul și pînă în primele zile ale lunii 
iulie la Vasile Roaită au fost organi
zate 63 de competiții de volei, șah, 
handbal în 7, tenis de clmp etc. Și 
cel de al doilea: la Eforie s-a orga
nizat o competiție de volei cu cîteva 
echipe ale celor veniți la odihnă și 
una a salariațiior stațiunii. Irtir-una 
din echipe erau patru tovarăși din lași 
care s-au hotărît ca odată reln- 
torși acasă să completeze formația și 
să continue activitatea. Vedeți, dar, ce 
înseamnă un prim succes pe terenul 
de sport? Și astfel de exemple ar 
mai pute-a fi date sumedenie...

CALIN ANTONESCU
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• BAIA MARE. — In ultimele trei?
zile s-au înregistrat următoarele rezul+ 
tate: iți

VINERI, feminin: Străduința Baia- 
Mare — Corvinul Deva 3—0, Sănăta
tea București — Dinamo Oradea 3—0; 
masculin: C.S.M. Baia Mare —Dinar 
mo Orașul dr. Petru Groza 3—2„. 
Voința București — I.Q Arad 3— l,.1 
SIMBATA, feminin: C.F.R. Timișoara 
— Stăruința Baia Mare 3—2, Corvi
nul Deva — Dinamo Oradea 3- 0 J 
masculin: I.Q Arad — Corvinul Hu
nedoara 3—1, Dinamo Orașul dr. Pe
tru Groza — Voința București 3—2. 
DUMINICA, feminin: Sănătatea Bucu
rești — Corvinul Deva 3—0, C.F.R^ 
Timișoara — Dinamo Oradea 3—0 ; 
masculin: Dinamo Orașul dr. Petru 
Groza — Corvinul Hunedoara 3—G, 
C.S.M. Baia Mare — Voința Bucu
rești 3—2.

Clasamente finale: feminin: 1. Să
nătatea București, 2. C.F.R. Timișoara,
3. Stăruința Baia Mare; masculin!^
1. C.S.M. Baia Mare, 2. Dinamo Ora
șul dr. Petru Groza, 3. Voința BuciW 
rești. (

MARIA iPETCAS și I. BARBU 1 
corespondenți j

• TG. MUREȘ. — Iată rezultatele) 
fazei interregionale:

Feminin: Olimpia Orașul Stalin cu 
FI. roșie Ploești 3—0, cu Voința M. 
Ciuc 3—0 și cu Progresul Cluj 3—2 ; 
Voința M. Ciuc cu FI. roșie 3—0 și cu 
Progresul 3—1 ; Progresul cu FI. ro
șie 3—2.

Clasamentul : 1. Olimpia, 2. Voința, 
3. Progresul, 4. FI. roșie.

Masculin: Petrolul Ploești cu Voin
ța Sibiu 3—1, cu Oțelul Tg. Mureș 
3—1 și cu Dacia Carbochim Cluj 3—2; 
Oțelul cu Voința 3—2 și cu Dacia 
Carbochim 3—2; Dacia Carbochim cu 
Voința 3—1.

Clasamentul : 1. Petrolul, 2. Oțelul,
3. Dacia, 4. Voința.

I. PAUS 
corespondent i

© BRĂILA. — Iată clasamentele! 
finale ale fazei interregionale:

Masculin : 1. C.S.M.S. Iași, 2. Celu
loza Sișcani, 3. Voința Suceava, 4. 
C.S. Craiova.

Feminin : 1. Țesătura Iași, 2. Voin
ța Brăila, 3. Șc. sp. elevi Craiova,
4. Voința Suceava.

In general, au fost jocuri disputate, 
încheiate cu unele surprize. Meciul 
Celuloza — C.S. Craiova a fost între
rupt din cauza întunericului, în setul 
al 5-lea, cînd C.S. Craiova conducea 
cu 11—7 și situația era 2—2 la se
turi. Rejucat a doua zi, meciul a re
venit echipei Celuloza cu 3—2. <

N. COSTIN și I. BALTAG 
corespondenți

!!
• GIURGIU. —- întrecerile fazei in-' 

terzegionale, desfășurate timp de trei 
zile la baza sportivă „Cetatea”, an luat 
sfîrșit cu următoarele clasamente finale: j 
masculin: 1. C.F.R. CONSTANTA 6 p.;
2. Cetatea Giurgiu 5 p.; 3. Metalul Co- 
libași 4 p. ; 4. Voința Bacău 3 p.; femi-’ 
nin : 1. SĂNATATEA (3MPUIXJNG 
MUSCEL 6 p. ; 2. Dinamo Bacău 5. 
p. ; 3. C.F.R. Constanța 4 p. ; 4. Școala 
sportivă de elevi Giurgiu 2 p.

TR. BARBALATA
co respondent
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• S-A REFĂCUT 
LA CONCURSUL

cea mai importantă verificare 
„olimpicilor44 noștri la caiac-canoe

CUPLUL CAMPI ON OLIMP1G ISMAILCIUC—DUMI TRU • PARTICIPARE VALOROASA 
DE DUMINICA

Paris 1

săptămîni, lacu)1 La sfîrșitirl acestei
Snagov va fi „teatrul de desfășurare" 
al uneia din cele mai mari compe
tiții de caiac-canoe organizată pe plan 
internațional în acest an: „Regata 
Snagov", care reunește la start spor
tivi de mare valoare, campioni olim
pici, mondiali și europeni, aspiranți 
■— cu justificate pretenții — la una 
din medaliile olimpice de la Roma. 
Cît de importantă este această com
petiție și cît de. aproape este ea de 
valoarea finalelor olimpice de pe lacul 
’Albano^ ne putem da seama din sim
pla enumerare a țărilor participante: 
U.R.S.S., R. P. Ungară. R. S. Ceho
slovacă și R. P. Romînă. Așadar, 
la canoe — cu excepția unui singur 
aportiv (bulgarul Ivanov) — se vor 
Întrece cu adevărat cei mai buni spor
tivi din lume, în timp ce la caiac 
numai absența sportivilor germani și 
polonezi ne împiedică să socotim pro
bele de la Snagov drept niște veri
tabile avanpremiere olimpice.
SIMION 1SMAILCIU0 Șl ALEXE 
DUMITRU DIN NOU ÎMPREUNAI...

După cum se știe, în acest an, 
pregătirea noastră olimpică pentru 
canoe a fost axată pe formula : Isma
ilciuc (Rotman sau unul din frații 
Lipalit) la simplu și unul din cuplu
rile Dumitru—Calinov, Iancovici-Sido- 
rov, la dublu. Verificările de la Sna
gov l-au arătat pe Ismajlciuc drept 
cel mai îndreptățit să ne reprezinte 
la simplu, în timp ce la dublu (după, 
o „supremație" a lui Iacovici-Sidorov) 
formația A. Dumitru-Calinov s-a impus 
net la concursul internațional de la 
Berlin-Griinau.

Tocmai cînd lucrurile păreau mai 
dare, a intervenit un accident al lui 
Calinov (fractură la un deget la mîna 
atingă, adică tocmai la mîna de îm
pingere a paga iei), ceea ce îl împie
dică să se mai antreneze și, deci, 
face să nu se mai poată conta pe el. 
In aceste condiții, a fost refăcut cu
plul Ismailciuc-Dumitru. La sfîrșitul 
săptămînii trecute s-au tras la Snagov 
piste de verificare; atît joi cît și 
vineri echipajul Sidorov-Iacovici a tre
cut primul linia de sosire, campionii 
olimpici oprindu-se, în prima pistă, și 
abandonînd, în cea de a doua. Sîm
bătă, în schimb, ei au învins, dar 
numai la un vîrf de barcă. Așadar, 
rezultate încă neelocvente.

Cea mai bună verificare va fi de
sigur cea de duminică, din concursul 
internațional. La canoe dublu (1000 
an.) noi vom prezenta două echipe 
(Sidorov-Iacovici și Ismailciuc-Du
mitru), care se vor întrece cu: for
mația maghiară Hunits-Domotor (cam
pioană europeană la Duisburg), echi
pajul cehoslovac Vokal-Kodal (clasai 
al treilea la „mondiale") și cu puter
nica echipă sovietică (Harin-Botev), 
deținătoarea titlului olimpic la fond 
ți a campionatului european în 1957.

©ine va Învinge ? E greu de spus I 
In orice caz, învingătorii vor lua o 
serioasă opțiune asupra medaliei de 
sur de la Roma...

LA SIMPLU: DIN NOU ROTMAN 
SAU UNUL DIN FRAȚII LIPALIT i

' Trecerea lui Ismailciuc la dublu a 
redeschis problema reprezentantului 
nostru la simplu. Pista de joi s-a ter-

J

BREVIAR OLIMPIC

DIMINEAȚA • CINE NE VA REPR EZENTA LA SIMPLU ? • NORME
LE TREBUIE CONFIRMATE...

minat cu victoria lui Ichim Lipalit, 
iar cea de vineri a revenit fratelui 
său Igor, pentru ca sîmbătă să fie 
rîndul lui... Rotman, care a scos un 
timp foarte bun- Ultima verificare 
(care va avea loc azi după-amiază), 
înaintea „Regatei Snagov", va avea 
darul să desemneze pe cei doi re
prezentanți ai noștri la canoe sim-

ÎFI «4™ /Iiimcnlnn î_

mineața în care participarea este 
deosebit ‘ 
vom putea ; urmări pe maghiarul 
Parti, actualmente campion european, 
pe Silaev (campion mondial și euro
pean la dublu, recent campion al 
U.R.S.S. la simplu), pe Buharin (cam-

cursa de duminică di-

de valoroasă. Astfel, îi

plu, Maria Szekely a coborît și ea 
sub normă dar timpul de 2 min. 17,5 
trebuie privit cu rezervă, deoarece a 
fost obținut cu un sensibil vînt a- 
jutător.

Azi după-amiază, lotul nostru de 
caiac-canoe pentru „Regata Snagov“ 
își încheie verificarea în piste de con-1 
curs. Pînă duminică se vor face doai 
antrenamente mai ușoare. Toți com 
ponenții lotului nostru reprezentativ 
trebuie să privească importanta între
cere internațională de duminică cu 
maximum de seriozitate, fiind vorba de 
o competiție de mare prestigiu. Iar 
„olimpicii" — în afara victoriei spre1 
care țintesc — trebuie să aibă în

i
Stavru Teodorov și Mircea Anastasescu, doi din componența echipei de ștafetă caiac 

4x500 m, care au

pion mondial), pe cehoslovacul Hradil 
(al patrulea clasat la Melbourne, care 
a reluat în acest an canoea după ce 
a făcut un timp lupte). De subliniat 
că Hradil deține o victorie asupra 
bulgarului Ivanov, învingătorul lui Is
mailciuc la Regata Griinau.

Canoiștii noștri care au scos tim
puri bune la antrenamente, n-au co
borît sub norme, în competiții. De 
aceea așteptăm de la ei, în „Regata 
Snagov", nu numai victorii, ci și în. 
deplinirea normei, bineînțeles dacă 
duminică va fi „calm-plat" (apă li
niștită, fără vînt).
ȘTAFETA DE CAIAC IN PROGRES

Concursul de verificare de vineri a 
prilejuit ștafetei noastre de caiac 
4x500 m îndeplinirea pentru a treia 
oară a normei olimpice. Norma: 8 
min. 02,0. Rezultatele ștafetei noastre: 
mai întîi 7 min. 57,5 apoi un 7 min. 
56 și în fine, la concursul la care am 
asistat vineri după-amiază, 7 min. 58,5. 
Toate aceste rezultate sînt remarca
bile, dar așteptăm reconfirmarea lor 
într-un concurs internațional. Și cel 
mai bun prilej pentru aceasta li se 
oferă caiaciștilor noștri chiar duminică 
dimineața, în concursul în care vor 
fi înscrise două echipe : R. P. Romînă 
I (Anastasescu. Vernescu. Sideri, Teo- 
dorof) și R. P. Romînă II (Bardaș, 
Husarenco, Mercurian, Stavăr). Cel 
mai puternic adversar al ștafetei noas
tre în ,.Regata Snagov" va fi „ca
reul" maghiar, clasat al doilea la 
campionatele europene și mondiale.

La caiac 2 fete, Maria Szekely și 
~ Elena Lipalit au realizat acum o săp- 

tămînă 2 min. 02 (exact norma olim
pică), dar de atunci timpurile reali
zate au avut mari oscilații. La sim-

îndeplinit norma olimpică

față importantul obiectiv al îndeplinirii 
normelor ; pentru că îndeplinirea aces
tora într-un concurs internațional dă 
cifrelor mai multă greutate, mai multă 
autoritate.

RADU URZICEANU

Cea de a VIII-a ediție a Jocurilor 
Olimpice a fost stabiliți să aibă loc la 
Paris, în anul 1924. Forurile sportive 
franceze au făcut tot felul de proiecte 
de organizare, printre care și acela al 
construirii unui mare complex sportiv. 
Proiectele au fost discutate, răsdiscu- 
tate, dar practic nu s-a luat mult timp 
nici un fel de măsuri. In felul acesta, 
eu doi ani înaintea Jocurilor, forturile 
franceze s-au văzut puse în situația de 
a renunța la organizarea lor și se și pro
pusese „mutarea” lor la Los Angeles. 
In cele din urmă insă, după mari efor
turi, s-a reușit con- _
struirea unui : 
dion de 60.000 
locuri (Le Stade 
Colombes ).

Im întreceri 
luat parte 3.092 concurenți (dintre care 
136 femei) reprezentînd 44 de națiuni. A- 
ceștia aa locuit in primul sat olimpic, 
amenajat în niște simple barăci, in 
imediata apropiere a stadionului.

La 5 iulie, în prezența unui public 
imens, atletul Geo Andre a rostit jură- 
mîntul. Apoi au început întrecerile... 
Americanii, a căror supremație la at
letism fusese serios zdruncinată cu pa
tru ani în urmă, au luat măsuri ener
gice pentru a prezenta o echipă foarte 
puternică. Ei au și deplasat, de altfel, 
110 atleți pe care i-au pregătit în mod 
special pentru aceste concursuri. Dar, 
socoteala de-a casă nu s-a potrivit cu 
cea de la.. Paris ! Deși prezenți intr-un 
număr atît de mare, aduși in Europa 
în condiții din cele mai bune (pe ma
rele pachebot „America” a fost amena
jată o pistă de 220 yarzi pentru antre
namente !), totuși nu americanii 
fost cei care aveau să domine 
cerile. Finlandezii au cucerit 9 
de campioni prin Paavo Nurmi 
m, 5.000 m, 3.000 m cros pe 
și 10.000 m cros individual), 
(10.000 m și 3.000 m obstacole), 
roes (maratonul), Lehlonen (pentatlo
nul), Myyră (sulița).

In proba de 100 m s-a înregistrat o 
mare surpriză prin victoria englezului 
Harold Abrahams (astăzi președinte de 
onoare al asociației internaționale a

sla- 
de 

' de

au

statisticienilor de atletism), care l-a în
vins pe marele favorit al probei, C. 
Paddock. Atleții englezi au mai ciștigat 
proba de 400 m. cea de 800 m, italienii 
au cucerit primul lor titlu la atletism 
(10 km marș), iar australienii au obți
nut o prețioasă victorie la triplu salt 
prin Winter (15,525 m — nou record 
mondial) Celelalte probe au revenit 
atleților americani. Dar prestigiul cuce
rit la trecutele ediții ale J.O. n-a mai 
fost menținut !

In probele de înot au fost doborite 
toate recordurile

File din istoria
J. O

au 
între- 
tilluri 
(1.500 
echipe 
Kitola 
Steen-

olimpice, stabilin- 
du-se în același timp 
și 7 noi recorduri 
ale lumii. Johnny 
Weismuller. eroul 
de mai tîrziu al fil
melor cu Tarzan, a 

cucerit trei medalii de aur, la 100 m 
liber (59,0), 400 m liber (5:04,2) și 
la 4x200 m (9:55,4).

Probele de haltere se desfășurau la 
cinci stiluri : smuls cu o mină, aruncat 
cu mîna opusă, smuls, împins și arun
cat cu ambele mîini. Din aceste stiluri, 
începind din 1928 au fost menținute, 
numai ultimele trei. Nu este lipsit de 
interes să arătăm că totalul la cele trei 
stiluri reușit de „cel mai puternic din 
lume” (italianul Tonani) a fost în 1924 
de numai 342 kg, rezultat care este in
ferior cu cîteva kilograme recordului 
mondial de astăzi de la categoria... co
coș !

La această ediție a Jocurilor Olimpice 
au luat parte pentru prima oară și spor
tivi din Romînia. Țara noastră a parti
cipat cu două 6chipe. una de rugbi și 
una de fotbal, In turneul de rugbi, la 
care au luat parte numai trei echipe, 
reprezentativa Romîniei s-a clasat pe 
ultimul loc, fiind întrecută cu scoruri 
severe de echipele Franței și S.U.A.

Pentru prima oară în istoria 
sfîrșitul întrecerilor, în cadrul 
tății de închidere a Jocurilor, 
înălțate trei drapele, al Greciei 
de origine a J.O., al Franței 
organizatoare și al Olandei, locul 
toacei ediții a Olimpiadei. De atunci 
acest protocol a rămas neschimbat pînă 
astăzi.

J.O. la 
festivi- 

au 
ca 
ca

fost 
țară 
țară 
vii-

Comentarii despre Jocurile Olimpice
J. 0.1 
inten- 
presei

Mai sînt 37 de zile pînă la
Motiv ca pregătirile să se 

sifice, iar comentariile — ale . 
sportive mondiale, ale antrenorilor 
și sportivilor — pe marginea acestei 
mari întreceri să devină din ce în 
ce mai interesante. Spicuim din cîte- 
va asemenea comentarii.

• Un corespondent al 
„L’Equipe" a stat de vorbă 
norul lotului de atletism al 
Korobcov. Acesta i-a vorbit, printre 
altele, despre 
nare a lotului 
sovietic a spus 
ta te a adoptat 
automată a primilor trei clasați la 
campionatele naționale :

„Metoda este poate simplistă, dar 
eficace... Campionatele, care vor în
truni pe primii 600 atleți sovietici, 
vor constitui examenul tehnic ideal, 
deoarece se vor disputa — păstrînd 
proporțiile — în condiții asemănă
toare Jocurilor Olimpice. Tînărul at
let care va da greș la campionate 
va manifesta astfel un prost control

ziarului 
cu antre- 
U.R.S.S.,

al nervilor și lipsa sa de experiență. 
EI riscă să dea greș și la Roma... 
La J.O. nu va fi vorba de recorduri, 
ci de victorii". In încheiere, antreno
rul Korobcov a remarcat că U.R.S.S. 
va trimite la Roma doar atleți capa
bili de rezultate bune. „De exemplu, 
a spus Korobcov, mi va fi nici un 
reprezentant al nostru la probe de 
400 m și ezităm să deplasăm echipa 
de 4x400 m. Aceeași nesiguranță o 
avem pentru Boljev la 800 m (1:48,8)metoda de selecțio-

o'impic- ^Antrenorul și peniru Mamotkov la 1500 m, care 
a obținut la Praga 3:42,7, dar în 
condiții ideale, în spatele „locomoti
velor" Va moș și Gradețchi".

că forul de speciali- 
principiul de selecție

• Cunoscutul decatlonist american 
Robert Mathias a făcut următoarea 
declarație la Roma :

„Medalia de aur la decatlon va fi 
dusă probabil în U.R.S.S. II consi
der pe V. Kuznețov posibilul cîștigă- 
tor al acestei probe. El se pregătește 
cu stăruință în vederea Jocurilor 
Olimpice".

• Revista poloneză „Sportwiec" 
face aprecieri măgulitoare la adresa 
scrimerei noastre Olga Orban-Szabo: 
„Perla turneului de floretă de la 
Varșovia a fost tînăra sportivă Olg„ 
Orban, în vîrstă de 22 de ani, cea 
mai bună scrimeră romînă. Fără în
doială că ea constituie un punct tare 
al Romîniei pentru Jocurile Olimpice 
de la Roma... Atacurile ei sînt 
foarte energice, în special „attaco di 
balestra", care este întotdeauna arma 
ei cea mai puternică".

• Următoarea întrebare i-a fost 
pusă de ziariștii americani atletului 
britanic Herbert Elliott, care se an
trenează în S.U.A.:

— In presă au apărut știri din 
care rezultă că vă pregătiți să par
ticipați la Roma la toate probele, de 
la 800 pînă la 5000 m. Este adevă
rat ? Pe cine considerați drept cel 
mai periculos adversar al dv. ?

La care Elliott a replicat:
— Am să vă răspund așa cum ar

• La concursurile de atletism vor 
participa peste 75 de țări. In ordine, 
după numărul de înscrieri, se situează 
tirul cu 58 de țări. Alte participări: 
la boci 56, natație 54, canotaj 52, ciclism 
49, iahting 4B, lupte libere și clasice 
47 ©tc.

! • Poșta finlandeză a pus în vînzare
•• serie de mărci cu tema Jocurile 
Olimpice emise în anii 1951—52. mărci 
©axe au valoare în traficul poștal nu- 

-.■oii cu alte mărci anexe. O parte din 
‘▼©nitul realizat va fi afectat fondului 
JMlcesar pentru deplasarea delegației 

.finlandeze la Roma.

** • Cunoscuta înotătoare Nathalie 
.'Steward, campioană și recordmană a 
Marii Britanii, a anunțat că la J.O. de 
la Roma va concura în cadrul reprezen- 

itativei Rhodesiei. Steward este origi- 
jnară din Bulawayc.

BOX
De la 25 august la 5 septem
brie la „Palazzo dello Sport".

La expirarea termenului de înscriere 
la cea de a XVII-a ediție a Jocurilor 
Olimpice, pe lista de la box a apă
rut cifra de 56 de țări, număr record 
în istoria Olimpiadelor. înscrierile 
nominale și definitive vor trebui să 
parvină Comitetului de Organizare, 
din partea comitetelor olimpice națio
nale, pînă ta' data de 11 august 
1960, ora 24. Orice înscriere sosită 
după această dată nu va fi luată în 
considerare.

Fiecare țară poate înscrie 10 bo
xeri pentru 10 categorii (fără rezerve) 
și poate participa cu cite un singur 
concurent de fiecare categorie.

Categoriile sînt cele cunoscute. Le 
reamintim: muscă (pînă lă 51 kg), 
cocoș (pînă la 54 kg), pană (pînă la

57 kg), senuușoară (pînă la 60 kg), 
ușoară (pînă la 63,5 kg), semimijlo- 
cie (pînă la 67 kg), mijlocie mică 
sau mijlocie ușoară (pînă la 71 kg), 
mijlocie (pînă la 75 kg), semigrea 
(pînă la 81 kg) și grea (peste 81 kg).

Meciurile se vor desfășura în trei 
reprize a trei minute. Cîntarul și vi
zita medicală vor avea loc in dimi
neața fiecărei zile de concurs- Boxe
rii nu se vor putea prezenta la cînlar 
decît o singură dată pe zi, iar greu
tatea înregistrată cu această ocazie 
va fi considerată ca definitivă. Dacă 
un boxer a depășit greutatea regula
mentară după primul cîntar, țara res
pectivă îl poate înscrie la o categorie 
superioară celei în care fusese anga
jat inițial, cu condiția ca această țară 
să nu fie reprezentată deja în noua 
categorie. Atâta timp cît cîntarul și 
vizita medicală nu sînt terminate.

orice țară poate înlocui un boxer cu 
altul, cu condiția ca înlocuitorul să 
fie înscris conform regulamentului.

Programul turneului olimpic de box 
prevede meciuri eliminatorii în zilele 
de 25, 26, 27, 28, 29, 30 și 31 sep
tembrie (după masa și seara, cu ex- 
cepția primei zile). Meciurile sfertuii 
de finală se vor disputa la 1 și 2 
septembrie, semifinalele la 3 septem
brie, iar finalele pe categorii la 5 sep
tembrie, seara.

Cum s-au înscris 56 de țări, în
seamnă că numărul boxerilor parti- 
cipanți va fi de peste 300. In cazul 
cînd la una sau mai multe categorii 
vor fi mai mulți de 32 de boxeri, 
atunci o parte din meciurile elimina
torii se vor dlisputa și în altă sală 
decît „Palazzo dello Sport". Meciu
rile vor fi conduse de arbitri inter
naționali, delegați dintr-un număr de 
20, plus unul sau doi italieni.

răspunde probabil oricare dintre par- 
ticipanții Ia Jocuri: fiecare, care 
este cel mai bun din (ara sa, are 
șanse de victorie. Nu numai eu, ci 
și belgianul Moens, romînul Vamoș, 
francezul Bernard pot cuceri medalia 
de aur. Totul va fi hotărît de TAC
TICA DE ALERGARE".

• Și săritorul american John Tho
mas este la fel de modest în a privi 
șansele sale la J.O. :

„Avantajul săritorilor față de a- 
lergători constă în faptul că primii 
nu au nevoie de tactică. La săritura 
în înălțime nu decide tactica, ci li
nia tehnică a posibilităților noastre.

Deocamdată am reușit să îmbună
tățesc de trei ori recordul mondial 
oficial al sportivului sovietic Iuri 
Stepanov, dar Ia J.O. sportivii sim1 
un avînt deosebit, care le permite să 
obțină recorduri sau rezultate neaș
teptate pentru ei. Iată de ce victoris 
mea nu e indiscutabilă".
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Un interesant concurs Jocurile de baraj s-au ridicat
de orie ntare turistică i la un nivel sup erior celor din anii precedenți

Harțile 
Mălăești 
deși ea 
pele de 
trol au 
pele au> .

............. - la apropierea timpului 
atart un număr record de echipe : 28. aceste puncte-

In linii mari, traseul concursului a ~ 
atins cabanele Pîrîul Rece—Mălă
ești—Omul—Peștera (la Peștera s-a 
ajuns prin Doamnele). Acest traseu 
a cerut concurenților eforturi fizice, 
o înaltă ținută morală și multă vo
ință. Un fapt demn de remarcat este 
că 27 de echipe au reușit să termine 
concursul. '

Cupa „Victor Măciucă" a revenit 
formației asociației sportive Tarom 
cu 88 puncte penalizare. Formată din 
turiști cu multă experiență — Eugen 
Iosif, Georgeta Liță, Florica Manea 
— echipa asociației Tarom a fost de 
departe cea mai omogenă formație 
din concurs. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipele asociațiilor spor
tive Metalurgia (T. Guran, M-...San
du, Rodica Ciuchi) cu 243 p„ Cau
ciucul Jilava cît 330 p., Olimpia cu 
361 p., M.I.G. I cu 375 p., D.C.S. cu 
387 p., 1 T.B. cu 391 p. penalizare 
etc. Cel mai bun timp l-a realizat 
Metalurgia (43 p. penalizare), iar 
cea mai bună orientare a avut-o e- 
chipa Tarom (nici un punct penali
zare). Traseul a măsurat 22,2 km, iar 
totalul urcușurilor — 2.280 m.

Au existat și deficiențe tehnice.

Pe un timp excelent, sâmbătă s-a 
desfășurat în masivul Bucegilor cea 
de:a treia ediție a Cupei „Victor Mă
ciucă", tradițională competiție de o- 
rientare turistică organizată de aso
ciația sportivă IT.B. Anul acesta 
Gupa „Victor Măciucă" a reunit la

de
la

se află la
regularitate, punctele de con
test vizibile, 
putut să se...

concurs indicau cabana 
o altitudine de 1560 m, 

1.700 m. In eta-

astfel că echi- 
odihnească pînă 
de trecere prin

la Turnul Se-Duminică 17 iulie, 
ciullii, a avut loc comemorarea alpi
nistului Victor Măciucă, maestru al 
sportului. La placa comemorativă au 
fost depuse numeroase buchete de 
flori. Apoi a urmat festivitatea pre
mierii participanților la cel de-al 
111-lea concurs de orientare turistică 
dotat cu Cupa „Victor Măciucă".

A. AURELIAN

Joeuri de baraj s-au mai disputat 
la noi și în alți ani, dar dacă atunci 
aceste întîlniri s-au caracterizat pr in
tr-un joc dur, presărat cir multe neregula- 
rități, generate de preocuparea exclu
sivă pentru obținerea de victorii cu 
orice preț, de data aceasta barajul 
s-a desfășurat Intr-un cadru cît se 
poate de sportiv. Au fost — e drept 
— și cîteva abateri (sancționate 
prompt), dar nu ele au caracterizat 
turneul, ci preocuparea echipelor pen
tru desfășurarea unui joc cît mai bun, 
prin care să cucerească victoriile atît 
de dorite. Și majoritatea lor au ob
ținut succese printr-un astfel de joc.

nerea la punct a organizării și des- Jucătorii băcăoani însă, nu au ina-tu- 
fășurării jocurilor. Ne pare rău că ritatea brăilenilor, se îngîmfează ușor 
nu putem subfinia nici de data aceas
ta și un aport mai substanțial din 
partea arbitrilor. Au fost multe ar
bitraje nesatisfăcătoare, cn greșeli 
de-a dreptul surprinzătoare, despie 
care de altfel ne am ocupat In cadrul 
cronicilor partidelor.

SCURTE CARACTERIZĂRI
Am avut prilejul să urmărim 

luția celor patru echipe din 
pa de ia. București. La t—L.

evo- 
gru- 

pa de ia. București. La încheierea 
iocurilor putem afirma că victoria fi
nală a revenit celei mai bune for-

■W« I

concursuluiRezultatele
interorașe prin corespondență

interorașe prin co-

Astă-seară se di pută 
semifinalele „Cupei Eliberării’'

Competiția pugilistică dotată cu 
„Cupa Eliberării" se apropie de sfîrșit- 
Astă-seară începînd de la orele 19,3°, 
pe terenul central de tenis din cadrul 
complexului sportiv Progresul vor 
avea loc întîlnirile semifinale.

Printre cei care vor urca treptele 
ringului se numără V. Czekeli (CCA), 
A. Tănase (Constructorul), A. Ciucă 
(Progresul), Gh. Anghel (CCA), I. 
Florea (CCA) etc.

Concursul de tir 
respondență, organizat de federația de 
specialitate, s-a încheiat cu următoa
rele rezultate : armă liberă calibru re
dus 3x40 focuri seniori poziția cul
cat: 1. V. Mărgineanu (Cluj) 392 p.; 
poziția în genunchi : Ion Georgescu 
(Ploești) 384 p. ; poziția în picioare: 
Ion Necșa (Petroșani) 351 p. ; pe 
trei poziții : 1. Â. Mititelu (Iași)
1120 p. - ' ~
1097 p. .
p. Armă liberă 
focuri senioare : 
(Iași) 815 p. ;
(București) 800 p.; 3. Doina Ior- 
dache (București) 794 p. Armă li
beră 3x30 focuri juniori : 1. N. Co- 
man (Buc.) 815 p. Pistol liber 60 
focuri : V. Angheloiu (Ploești) 524 p. 
Pistol viteză: Gyorgy Gheorghe 
(Cluj) 572 p.

Clasament general pe 
București 139 p. ; 2. Cluj o-,- g- , 
Ploești 375 p.; 4. Orașul Stalin 376 
p.; 5. lași 387 p. ; 6. Craiova 513 
p. ; 7. Giurgiu 533 p. ; 8. Petroșani 
552 p- ; 9. Bacău 594 p.; 10. Alexan
dria 746 p.

după un succes și se pierd la fel de 
ușor în situațiile cînd nu le reușesc 
acțiunile, cum s-a înțîmplat în partida 
cu Penicilina, în care au fost mar 
buni și au dominat mai mult și totuși 
au părăsit terenul învinși. Uneor, 
fotbaliștii din Bacău- combină mult si 
inutil, în dauna pătrunderii și finali
zării și acest lucru tr buie să atragă 
atenția antrenorului Gliica.

Penicilina Iași are o orientare tac
tică bună, potrivită cu calitățile ju
cătorilor : jocul pe contraatac. Elanul, 
viteza, pregătirea fizică a jucătorilor 
nu sînt însă suficiente ; reușita acțiu
nilor pe contraatac depinde și dc ca
litatea execuțiilor tehnice. Or, preg- ti- 
rea tehnică nu se ridică la nivelul 
cerințelor unei asemenea tactici și 
acest lucru trebuie să-l aibă în ve- 

antrenorul M. Berarii.
fine, Unirea Botoșani, o echipă 

promitea mulf după prima etapă 
tendința de a juca pe jos a 

dezamăgit pînă la urmă din cauza 
lipsei de pregătire fizică și de omoge
nitate ca valoare. In plus, își bazează 
jocul în atac prea mult pe Manain 
și orice cădere a acestuia paralizează 
întregul compartiment Adăugăm la 
aceasta și o indisciplină în joc care 
tontribuie și ea la randamentul scă
zut al echipei. Locul ocupat este con
form comportării avute.

PRELUNG1RI LA ARAD...

2. I. Georgescu (Ploești)
3. L. Cutcutache (Buc.) 1097 

calibru redus 3x30
1. Valeria Rotaru

2. Geta Stăncescu

Fază din meciul Steaua roșie Bacău — Unirea Botoșani 7—1
Foto: T. Roibn

caracteris- 
tehnic sa-

orașe: 1.
349 p. ; 3.

Cu aceasta atingem o altă 
tică a barajului: nivelul 
tisfăcător al echipelor de regiune. Tre
buie să remarcăm în același timp pre
zenta multor elemente tinere talentate 
în rîndul acestor formații, prea pu
țin cunoscute de mulți pînă la baraj.

Din aceste considerente apreciem că 
turneul de baraj din acest an s-a ri
dicat la un nivel superior celor din 
trecut. Și la aceasta au contribuit, 
deopotrivă, echipele participante și 
organele federației însărcinate cu pu-

100.000 leiUn concurs Pronoexpres de mare atracție 
fond suplimentar de premii și 63.973 lei report la categoria I!
0 AM
SE VA
• CAMPIONATUL CAT. A DIN

INTRAT IN SAPTAM1NA 
FACE TRAGEREA DE LA 

R.

ÎNCHIDERII
7 AUGUST 

P. POLONA

oeConcursul PRONOEXPRES 
mîine este cu adevărat excepțlonal-- 
In primul rînd posesorii biletelor 
„EXPRES OLIMPIC" care participă 
la acest concurs BENEFICIAZĂ DE 
UN FOND SUPLIMENTAR DE 
PREMII IN OBIECTE IN VALOA 
RE DE 100.000 lei. Printre premiile 
ce vor fi atribuite figurează: moto
ciclete, motorete, scutere, aparate de 
radio etc.

In afara acestui fond suplimentar 
de premii, concursul PRONOEXPRES 
de mîine 20 iulie mai prezintă un 
punct de atracție : categoria I de 
premii (6 din 6 și 6 din 8) are un 
report de 63.973 lei 1 Perspectiva ob
ținerii unui premiu de foarte mare 
valoare la această categorie există 
așadar. Principalul este ca, parti- 
cipînd cu cît mai multe variante să 
vă asigurați obținerea unui premiu 
de categoria I.

Vă amintim, de asemeni, că In 
zilele care au mai rămas pînă la 
sfârșitul lunii, trebuie să CUMPĂ
RAȚI BULETINELE-ABONAMENT 

LA CONCURSURILE PRONOEX
PRES DIN LUNA AUGUST.

PREMIILE IN BANI LA ULTI
MUL CONCURS PRONOEXPRES 
— CEL DIN 13 IULIE — AU FOST 
IMPORTANTE. La categoria a Il-a 
au fost înregistrate două premii a 
cîte 42.173 lei. GINDIȚLVA CIT VA 
RIDICA VALOAREA PREMIILOR 
CONCURSULUI DE MÎINE ȘI RE
PORTUL ȘI AJUNGEȚI LA CON
CLUZIA CA — DE LA UN ASEME
NEA CONCURS, CU PREMII AȘA 
DE FRUMOASE IN BANI ȘI ~ 
B1ECTE — NU TREBUIE 
LIPSIȚI I

O DE ASTĂZI AM INTRAT 
SAPTAMINA ÎNCHIDERII V1NZĂ- 
R1I PE TARA A BILETELOR „EX 
PREȘ OLIMPIC". AȘA CUM S-A 
ANUNȚAT, ÎNCHIDEREA VfNZA- 
Rll ESTE ÎN ZIUA DE 26 IULIE. 
PINA ATUNCI. MAI PUTEȚI PAR
TICIPA - CU AJUTORUL BILE
TELOR „EXPRES OLIMPIC" - LA 
ATRIBUIREA FONDURILOR SU
PLIMENTARE DE PREMII IN O-

V1NZÂR1I BILETELO R LA „EXPRES OLIMPIC" 0 CUM 
A BILETELOR CIȘTI GATOARE „EXPRES OLIMPIC" 

IN PROGRAMUL CON CURSULUI PRONOSPORT DE DU
MINICA
LA CONCURSURILEBIECTE DE

PRONOEXPRES DE MI1NE 20 ȘI 
DE LA 27 IULIE. ÎN TOTAL LA 
ACESTE DOUA CONCURSURI SE 
DISTRIBUIE PREMII IN OBIECTE 
IN VALOARE DE 200.000 LEI. ȘI, 
IN SFÎRȘIT, LA 7 AUGUST, VA 
AVEA LOC MAREA TRAGERE 
„EXPRES OLIMPIC" -LA CARE SE 
ATRIBUIE PESTE 10.000 PREMII 
IN VALOARE DE PESTE 2.000.000 
LEI. IATA, IN LINII MARI, CUM 
SE VA FACE ACEASTA TRAGERE:

— Pentru atribuirea excursiilor la 
J.O. de Ia Roma, a motocicletelor 

Pronosport

5 cifre ti-

tipărite in-

4 cifre ti-

tipărite in-

3 cifre ti

tipărite, in-

o-
SA

IN

MZ 350 cmc. si Simson. 250 cmc. se 
vor extrage LITERA ȘI ULTIMELE 
5 CIFRE TIPĂRITE PE BILETELE 
„EXPRES OLIMPIC,".

— Pentru atribuirea motocicletelor 
Jawa 350 cmc., a scuterelor „Manet" 
și a aragazurilor se vor extrage nu
mai ULTIMELE 5 CIFRE TIPĂRITE 
PE BILETE. Deci seria (litera) nu 
contează.

— Pentru atribuirea premiilor în 
obiecte de valoare unitară: 5.005,
4.011 și 3.035 lei se vor extrage LI
TERA ȘI ULTIMELE 4 CIFRE TI
PĂRITE PE BILETE. Biletele caie 
nu conțin litera extrasă dar AU 
CELE 4 CIFRE CIȘTIGA DE ASE
MENEA CITE UN PREMIU de 
316,50 LEI (corespunzător premiului 
de 5.005 lei), de 200 LEI (corespun
zător premiului de 4.011 lei) și 146 
lei (corespunzător premiului de 3.035 
lei)-

— Pentru atribuirea premiilor în 
obiecte în valoare unitară de 780, 
510 si 400 lei se vor extrage LITERA 
ȘI ULTIMELE 3 CIFRE TIPĂRITE 
PE BILETE. Biletele care nu conțin 
litera extrasă dar au TIPĂRITE A- 
CESTE ULTIME 3 CIFRE cîștigă de 
asemenea cîte un premiu de 112 lei 
(corespunzător premiului de 780 lei), 
de 72 lei (corespunzător premiului

de 510 lei) și de: 50 lei (corespunză- • 
tor premiului de 400 lei)

DECI LA MAREA TRAGERE A 
„EXPRESULUI. OLIMPIC" DE LA 
7 AUGUST 1960, se poate cîștiga în 
următoarele. 6 feluri:

I. cu litera și Ultimele 
părite.

II. cu ultimele 5 cifre 
diferent literă'(seria).

III. cu litera și ultimele 
părite.

IV. cu ultimele 4 cifre 
diferent litera (seria).

V. cu litera și ultimele 
părite.

VI. cu ultimele 3 cifre 
diferent litera (seria).

0 In programul concursului PRO
NOSPORT de duminică 24 iulie a- 
par meciuri din campionatul R. P. 
Polone. Este vorba de returul cam
pionatului polonez, în R.P. Polonă 
întrecerea celor mai bune echipe des- 
fășurîndu-se primăvara-toamna. Prin
tre echipele din programul de dumi
nică apar o serie de formații cunos
cute iubitorilor de fotbal din țara 
noastră, din turneele susținute la 
noi : Gwardia Varșovia, Ruch Chor- 
zow, Wisla Krakowia etc. Prezența 
acestor întîlniri în programele de 
concurs mărește interesul pentru ele. 
Meciuri din barajul pentru catego- 

Bacău) și dinria B (zona de 
„Cupa de Vară" 
tează programul.

Iată rezultatele 
rii variantelor depuse la 
Pronosport din 17 iulie: 

cu

la
a R.P.U. complc-

provizorii

Pronosport din 17
33,20 variante 

exacte.
620,80 variante

4.357,30 variante

AMINTIM CA FIECARE 
TA CIȘT1GATOARE 
CONCURS PRIMEȘTE 
MENTAR — CITE UN 
PREȘ OLIMPIC".

ale trie- 
concursul

12 rezultate

cu

cu

11

10

rezultate

rezultate

VARIAN- 
LA ACEST 
- SUPLI- 

B1LET „EX-

Rubrică redactată de 
Pronosport

1.. S. Loto-

mâții: G. S. M. Brăila. Echipa an
trenată de M. Nistor (ajutat la baraj 
de S. Tacittc), s-a dovedit forma'ia 
cea mai completă din grupa a lV-a. 
A jucat constant bine datorită unei 
bune pregătiri din toate punctele de 
vedere. Fotbaliștii brăileni au știut 
să acopere și să stârnească terenul, 
mai ales în mijloc, printr-o bună așe
zare a jucătorilor și prin mobilitatea 
cu care s-au deplasat în funcție de 
fazele de joc. In apărare ei s-au or
ganizat prin dub'area stoperului prin 
halful dreapta (Popescu) și prin po- 

. ziția retrasă a interului dreapta (G.
Vasile) ; iar în atac au acționat eu 
două „vîrfuri” (Bogdan și Coteț), care 
însă au conlucrat eficace cu aripile 
și au avut un sprijin substanțial din 
partea Iui G. Vasile care a fost un 
adevărat „piston”, prezent deseori In 
fazele de poartă. Echipa — omogenă 
și echilibrată, cu multă putere 
luptă — joacă variat, altemînd 
sele scurte și lungi, laterale și 
adîncime. pătrunderile individuale
in doi. Uneori insă, apărarea intră 
ușor in panică, iar atacul se bizuie 
prea mult pe Bogdan si Coteț.

Steaua roșie se aseamănă tn multe 
privințe cu 0. S. M. Brăila: ea joc 
colectiv, omogen, ca echilibru Intre 
compartimente și ca elan și ambiție.

de 
pa
in
fi

Relatările suplimentare primite de 
la Arad subliniază ca'itatea bună a 
focurilor discutate duminică, în special' 
de ecliipa Dinamo Săsar, lucru evi
dențiat de altfel și de celelalte partide-

Joi. turneul de la Arad va conti
nua cu un meci neprevăzut: o nouă 
confruntare între Dinamo Săsar șf 
Voința Oradea, pentru a stabili ordi
nea acestor două echipe în clasamen
tul final. Se știe că ele se găsesc 
după ultima etană, la’egalitate din- 
toate punctele de vedere. Asa fiind1 
situația, s-a hotărît — conform regu
lamentului — disputarea unui joc su
plimentar. In cazul cînd partida de jof 
se va termina la egalitate, ea va . ff 
prelungită cu două reprize a 15 mi
nute. Dacă și după 120 de minute 
se va menține egalitatea, atunci va fr 
declarată cîstigătoare a meciului echi
pa cu vîrsta medie mai tînără.

Jucătorii eliminați în partidele de 
duminică de la Arad au fost sancțio
nați de comisia de organizare: Mure- 
șan (Voința Oradea) pe 3 etape, iar 
Crișan (Voința Tg. Mureș) pe 4 eta
pe. Carapeț (Sticla Arieșid Tiirda> 
care a fost eliminat și el 
virea adversarului, va fi 
comisia de disciplină a 
Oricum, aceste eliminări
atragă atenția în mod serios condu
cerii secțiilor de fotbal respective.

pentru !o- 
jitdccat de 

federației, 
trebuie săi

P. GATU
AL. INOVĂN

primul
la Dinamo București

vacanță. Jucătorii 
activitatea și în 
au prilej să-și re- 
gîndcască asupra 

făcut In viitorul 
au

Fotbalul e !■-_ 
și-au întrerupt 
această perioadă 
facă forțele, să 
celor ce au de
sezon fotbalistic. Unele echipe
intrat în vacanță mai curând, al
tele, cum e cazul echipei Dinamo 
București, și-au terminat concediul și 
au început pregătirile pentru noul 
sezon.

Cu antrenorul dinamovist Traian 
lonescu am discutat mai mult despre 
comportarea echipei in campionat. 
După cum ți e normal, antrenorul 
echipei dinamoviste nu prea c mul
țumit de evoluția părătorilor tn se
zonul trecut:

— Trebuie *d subliniez că iotul 
nostru nu a fost omogen. înaintarea 
nu a satisfăcut in întregime, nici din 
punct de vedere al calității jocului 
și nici al eficacității; iar apărarea 
a primit în retur goluri din greșeli 
evidente. Așa s-a tntimplat in meciul 
cu U.T.A. („zid" defectuos alcătuit), 
sau in meciul cu Minerul (un gol 
dintr-un ,Juft~ al lui V. Alexandru, 
și unul tot din cauza „zidului" de
fectuos...).

In privința concepției de joc am 
obținui unele rezultate In apărare șl, 
in special, în ceea ce privește jocul 
mijlocașilor in atac. La înaintare, 
am reușit să ne impunem jocul pre-

conizat doar atîta timp cit atacanfie 
noștri au putut suplini defecțiunile- 
de ordin tehnic printr-o pregătire fi
zică superioară Mai avem mult de 
lucrat in această direcție fără o 
pregătire tehnică superioară, fără o 
gîndire tactică avansată nu se poale 
ajunge la un joc de calitate, la o 
concepție modernă de joc.

■— Jucători evtdențiați ?
— Pe deplin nu pot fi mulțumit 

cu randamentul nici unui fotbalist. 
Printre cei care periodic au jucat 
mai bine se numără: Uțu, Cosma„ 
Dragomir, Popa, V. Alexandru, Var
ga, V. Anghel, Eftimie și frații Nun- 
weiler

■— Planuri pentru viitor?
— In primul rînd, îmbunătățirea, 

tehnicii individuale a jucătorilor, re
împrospătarea lotului, promovarea 
unor tinere elemente cum ar fi Ivan 
(a jucat în ultimul meci din campio
nat) și Frățilă (un junior, care s-a 
relevat în meciul de antrenament cu 
selecționata secundă, înaintaș cui 
reale calități).

Fotbalul mondial nu stă pe loc, pro
gresează pe zi ce trece, și pentru a 
reuși rezultate dorite va trebui să re
zolvăm o serie de sarcini grele. Și 
in concluzie pentru viitor:
din partea fotbaliștilor o mai mare 
răspundere față de munca de pregă
tire. (al. 1.)

uom cere

(al: 1.)



Despre concursul de
La startul întrecerilor de moto- 

ciclism care au avut loc duminică pe 
stadionul Dinamo, au apărut și concu
renți tineri, începători, care au aler
gat pentru prima oară în fața spec
tatorilor din tribune. Printre ei se 
aflau numeroși muncitori ai uzinelor 
.,23 August" și „Republica", tineri 
care îndrăgesc sportul cu motor.

Inițiativa organizării unui asemenea 
concurs o socotim binevenită, mai cu 
seamă că numărul posesorilor de 
motociclete din Capitală și din în
treaga țară este mereu în creștere. 
O reuniune deschisă oricărui moto- 
ciclist oferă o bună ocazie conducă
torilor moto să-și verifice îndemîna- 
rea, siguranța cu care-și stăpînesc

Pe marginea întîlnirilor 
cu luptătorii suedezi

Cele două victorii obținute de re. 
prezentativa țării noastre asupra for
mației suedeze au produs nedume
rire în cercurile sportive de peste 
hotare care urmăresc atent ultimele 
pregătiri și verificări în vederea JO. 
de la Roma. Agenția France Presse, 
de pildă, primind rezultatul primei 
întîlniri, care ne era favorabil cu un 
punct, a ținut să întrebe dacă nu 
cumva scorul este invers. Același lu
cru s-a petrecut și după cea de a 
doua victorie a noastră, cînd am 
reușit să-l convingem pe redactorul 
agenției respective numai înșirînd 
rezultatele individuale de la fiecare 
categorie. Victoriile au surprins cu 
atît mai mult cu cît echipa suedeză, 
a obținut anul acesta o serie de suc
cese remarcabile, în timp ce în pri. 
măvara acestui an echipa noastră 
nu a dat satisfacție integrală. Astfel 
rezultatele obținute de reprezentativa 
R.P. Romine asupra formației scan
dinave — la numai cîteva zile după 
prețioasa victorie asupra redutabilei 
formații maghiare — a constituit, 
desigur, pentru mulți o surpriză.

Arbitrul internațional neutru. Wer
ner Arlmman (R. F. Germană), di
rector al ziarului de specialitate „A- 
tlelik", ne-a declarat :

„Cunosc valoarea luptelor în țara 
dv. Am avut prilejul să-i văd pe 
luptătorii romîni la nenumărate în- 
tîlniri internaționale, atît în turnee 
individua.e cît și în îritîtniri inter- 
echipe. Totuși, nu rn-am așteptat ca 
ei să depășească de două ori pe 
sportivii maghiari. Acum strut și mai 
surprins. Victoriile obținute de dv. 
împotriva echipei suedeze suit de ta
lie europeană. Spun acest lucru de
oarece suedezii nu au fost învinși 
anul acesta de nici una din forma
țiile cu care s-au îniîlnit. Acest lu
cru mă face să cred că sînteți pe un 
drum bun și că la J.O. aveți șanse 
să vă clasați la cîteva categorii".

La rîndul nostru, apreciem frumo
sul rezultat al olimpicilor romîni și 
considerăm că o serie de deficiențe 
au fost remediate, că în general sîn- 
tem în vădit progres față de compor
tarea avută în întîlnirea triunghiu
lară internațională de la București și 
la Jocurile Balcanice disputate anul 
acesta în R.P. Bulgaria.

Ultimele două reuniuni au ridicat 
însă o serie de probleme legate de 
comportarea unora dintre membrii 
lotului olimpic, probleme care nece
sită punerea lor în discuție. Mai este 
încă timp ca o parte din lipsurile 
din pregătirea tehnică și tactică a

TE Iii IS DE'MASĂ

întreceri dotate
cu „Cupa Eliberării44

Clubul Sportiv Voința București 
organizează în zilele de 22-23-24 iulie 
în sala de sport din str. Mendeleev 
nr. 34 un concurs de tenis de masă 
dotat cu „Cupa Eliberării", la care 
pot participat sportivi indiferent de 
categoria de clasificare. Această în
trecere constituie un nou prilej de 
verificare a stadiului de pregătire a 
jucătorilor noștri fruntași și de depis
tare de noi elemente în această dis
ciplină sportivă.

înscrierile se pot face la Clubul 
Sportiv Voința (str. Lirei nr. 2) sau 
la administrația sălii de sport din 
str. Mendeleev nr. 34, pînă în ziua 
de joi, 21 iulie. 

mașina, calmul, reflexele, forța, rezis
tența și, în fine, starea mașinii lor.

Iată pe scurt, în ce a constat tra
seul probei de îndemînare, de altfel 
destul de dificil pentru începători. 
După luarea startului, motociclistul a 
trebuit să treacă prin cîteva porți (în 
slalom), să așeze un ciocan dintr-un 
capăt al mesei pe celălalt capăt, să 
treacă sub două portițe, fără să a- 
tingă mingile care atîrnau de bara 
portițelor și, în sfîrșit, să ia un fa
nion dintr-un suport și să-l înfigă în 
alt suport. Pentru a obține un timp 
cît mai bun, participanții trebuiau să 
alerge în viteză cît mai mare și să 
oprească exact pe linia de sosire. Prin 
urmare, acest traseu lung de 400 m 

luptătorilor să fie lichidate. Iată des
pre ce este vorba. Dacă în ceea ce 
privește capitolul forță și rezistență 
ne putem declara mulțumiți, nu pu
tem spune aceiași lucru despre pre
gătirea tehnică și tactică.

Deși spuneam că s-au făcut pro
grese evidente în privința însușirii e- 
lementelor tehnice, cele două întîl
niri au scos la iveală greșeli — prea 
multe — față de perioada în care 
ne găsim- La lupta din picioare, ma
joritatea „șuruburilor" executate nu 
au fost finalizate prin fixarea la par
ter, iar la lupta de jos „supleurile" 
au fost executate incorect, atît în 
privința plasării piciorului de sprijin, 
cîț și în ceea ce privește priza de 
mînă. Asemenea greșeli au făcut I. 
Cernea, M. Sultz, Gh. Dumitru, V. 
Bularca și Gh. Popovici. Este ade
vărat, pe de altă parte, că ei au 
executat corect alte procedee tehnice, 
însă la cele amintite au greșit. Au 
fost cazuri cînd și „centura laterală", 
una din acțiunile favorite ale sporti
vilor noștri, nu a fost inițiată la mo
mentul potrivit, atunci cînd adversa-
nil era scos din echilibru; nu s-a 
căutat ca adversarul să fie oprit în 
„pod", iar de aici printr-o „rupere" 
să se obțină victoria la tuș.

Considerăm, de altfel, că obține
rea victoriei prin tuș nu a fost, în 
general, o preocupare a componenti- 
lor lotului nostru, cu excepția lui D. 
Pîrvulescu (în primul meci), a lui 
M. Sultz și Gh. Popovici (în cel de 
al doilea meci)- Deși această proble
mă a fost amintită de nenumărate 

că ea constituie o 
în

două confruntări

ori, arătîndu-se 
piedică serioasă 
performanțe superioare 
individuale, constatăm cu surprindere 
că nu se fac eforturi suficiente pen
tru obținerea unor victorii clare, că 
luptătorii noștri folosesc în continua
re tactica acumulării unui punct. 
Este îngrijorător faptul că atît în în- 
tîlnirea cu sportivii maghiari, cît și 
în cea cu suedezii * _
un număr exagerat de meciuri nule 
(12 din 32, iar la categoriile supe
rioare în ultimele 
cinci nule și trei înfrîngeri din . 8 în
tîlniri 1) și numai o singură victorie 
la tuș (D. Pîrvulescu). Nit-i mai pu
țin adevărat că și luptătorii maghiari 
și, mai ales, cei suedezi au fost ad
versari dificili și, în plus, ultimii au 
dat dovadă de multă pasivitate. Dar 
tot atît de adevărat este faptul că 
nici luptătorii noștri nu s-au străduit 
în suficientă măsură să contracareze 
tacticile adversarilor.

Se știa cu precizie că „șurubul", 
„trecerea pe sub braț" și „centura la
terală" sînt procedee binecunoscute 
de sportivii suedezi și totuși luptăto
rii romîni le-au folosit în fiecare 
meci. Era deci firesc ca adversarul 
să se apere eficient. S-a observat, de 
altfel, că atît în prima întîlnire, cît 
și în cea de a doua, luptătorii sue
dezi au adoptat garda joasă împo
triva „șurubului" și „trecerii pe sub 
braț". De cîte ori au încercat să 
treacă la o luptă deschisă, ei au fost 
net dezavantajați. însuși antrenorul 
echipei suedeze, fostul campion o- 
limpic, K. Swedsson, ne-a spus că el 
a pregătit sportivii săi pentru a se 
apăra de aceste procedee și cel care 
nu a respectat indicațiile sale a fost 
dezavantajat de atacurile surprinză
toare ale luptătorilor romîni.

Desigur, timpul pînă la J.O- este 
scurt. Totuși, se pot remedia unele 
lipsuri < și în mod special se poate 
insista asupra finalizării procedeelor 
preferate de sportivii noștri. Ținem 
să reamintim luptătorilor noștri că 
adevărata și totodată cea mai sigură 
victorie este cea ta tuș.

obținerea unor 
în turneele

s-a înregistrat

V. GODESCU
O. BENKO

duminică
trebuia parcurs la minimum de timp, 
cu minimum de penalizări. Și în mare 
parte acest lucra a fost realizat de 
concurenți.

Asemenea întreceri e bine să 
fie organizate și în alte centre moto- 
cicliste din țară. Cencursurile nu tre
buie organizate neapărat pe piste, ci 
pe orice loc plat, pe gazon, unde se 
pot instala cu ușurință obstacolele 
necesare.

în timpul marțului, ciocanul este 
luat de pe un capăt al mesei și așe
zat în celălalt. C. Popescu (Uzinele 
,23 August") ciștigăiorul la 125 cmc 
pe o motocicletă ,.K" ea trece cu suc
ces și acest examen de îndemînare.

Foto: T. Roibu
Ocupîndu-ne de mașinile concurenți- 

lor, trebuie să remarcăm randamentul 
și impresia excelentă pe care ne-au 
făcut-o motocicletele de fabricație so
vietică de 125 cmc ,,K“. Aceste moto
ciclete au dovedit multă forță și un 
demaraj remarcabil în acest gen de 
concurs. De altfel, este semnificativ 
faptul că pe primele două locuri s-au 
clasat motocicliști care au pilotat 
pe „K".

ION OCHSENFELD

Concursul <Tn Capitală

Constatări îmbucurătoare
Concursul hipic care s-a desfășurat 

sîmbătă după-amiază și duminică toată 
ziua pe baza hipică din Calea Plevnei 
ne-a oferit multe constatări îmbucu
rătoare. Una dintre cele mai plăcute 
ne-a prilejuit clubul sportiv Știința și 
Echipa Hipică a Armatei, care au a- 
sigurat o organizare excelentă con
cursului de la sftrșitul săptămînii tre
cute.

O surpriză a constituit-e echipa hi
pică A. S. G. din Giurgiu, formată 
din călăreții Cristian Țopescu și Du
mitru Roșea. Deși redusă ca număr și 
la primul ei concurs, tlnăra echipă 
din Giurgiu nu s-a „sfiit" să le 
smulgă călăreților mai experimentați 
două dintre cele mai importante vic
torii (Cristian Țopescu a cîștigat pro
ba de obstacole semiușoară și tot el, 
împreună cu Dumitru Rașca, au ocu
pat primul loc în proba de ștafetă). 
Acești tineri călăreți merită felicitări 
pentru comportarea frumoasă pe care 
au avut-o la concurs ca și pentru 
popularizarea ce o fac sportului că
lare în orașul de pe malul Dunării.

Privind rezultatele înregistrate în 
cele opt probe cîte a numărat progra
mul, constatăm cu bucurie că majo
ritatea călăreților au concurat la un 
nivel superior atît în ceea ce privește 
precizia, cît și timpii realizați. Ne-a 
impresionat în mod deosebit evoluția 
lui Alexandru Longo pe Agata în 
proba de remonți seria a Il-a și chiar 
în proba de ștafetă. Rezultatele mun
cii conștiincioase a acestui călăreț cu 
calul Agata au început să se vadă tot 
mai bine de la concurs la concurs. 
Acest lucru ar putea servi de exemplu 
acelor călăreți care mai așteaptă încă 
să li se dea cai gata pregătiți. Bine 
s-au prezentat, de asemenea, Constan
tin Vlad (Dinamo) pe calul Cîntec, 
Carol Gogheș (E.H.A.), Stana Petre 
(Dinamo) pe Sidef, Mircea Stancu 
(Știința) și Gabi Constantinescu 
(Știința) care, de altfel, au și cîștigat 
probele înscrise în program.

Ne pare rău că nu putem avea ace
leași aprecieri pozitive și atunci cînd 
ne referim la alcătuirea programului. 
Concursurile hipice organizate în ulti
mul timp continuă să fie lipsite de o 
probă care să pasioneze în mod deo
sebit atît pe concurenți, cît și pe 
spectatori.

0 reușită competiție
Duminică dimineața s-a desfășurat 

pe șoseaua București-Oltenița o nouă 
competiție de ciclism, rezervată tutu
ror posesorilor de biciclete. întrecerea 
— dotată cu trofeul „Cupa raionului 
N- Bălcescu" -—.a reunit, pe lingă o 
serie de alergători consacrați și nume
roși cicliști începători, majoritatea 
juniori, care cu acest prilej și-au îm
bogățit cunoștințele.

Iată rezultatele înregistrate în cele 
cinci probe ale competiției : avansați 
100 km: 1. M. Gheorghe (C-C.A.), 2. 
D. Rotaru (C.C.A.), 3. D- Slrbu
(Voința). Tineret, 100 km: 1. C. Po
pescu (Sc. sp. Constructorul), 2. N. 
Belciu (Constructorul), 3- Al. Con- 
stantinescu (Voința), luniori cat. I, 60 
km; 1. Fl. Florescu (Dinamo), 2. P. 
Simion (C.C.A-), 3. C. Stancu (Dina-

însemnări din
(Urmare din pag. 1)

din țara noastră pot lua exemplu de 
la acești rutieri, care prin sîrguință 
și conștiinciozitate au reușit să se 
impună Intr-un timp scurt.

MAJORITATEA „OLIMPICILOR"
AU OBȚINUT CALIFICATIVUL 

..BINE"

Cursa a fost cîștigată — așa cum 
era de așteptat — de către unul din
tre membrii lotului olimpic, dinamo- 
vistul Ludovic Zanoni. Alături de el 
au mai corespuns așteptărilor „olim
picii" Gabriel Moiceanu (este drept 
că nu a forțat prea mult și a termi
nat cursa cu rezerve serioase), Ion 
Cosma și Aurel Șelaru (mai slab pe 
porțiunile de urcuș). Gh. Rădulescu 
și Gh. Calcișcă au concurat sub posi
bilități. Ion Vasile este în accentuat 
declin de formă și acest lucru — a- 
cum în preajma concursului interna
țional cu belgienii și a întrecerilor

și o sugestie

Tinărul călăreț Cristian Țopescu, câștigătorul probelor semiușoară și ștafetă in 
timpul concursului

Foto : H. Nsndy

Și această probă ar fi, după părerea 
noastră, cea pe echipe, gen „Cupa 
Națiunilor". Nu înțelegem de ce orga
nizatorii concursurilor de pînă acum 
n-au încercat să introducă în pro
gram această probă care, pe lîngă 
faptul că este deosebit de atractivă, 
dezvoltă la sportivi o serie de cali
tăți : spiritul de echipă, tactica în 
concurs, precizia etc. Considerăm că 
la concursul la care ne referim, acest 
lucru s-ar fi putut realiza foarte bine 
în cazul probelor de categorie ușoară 
sau semiușoară. Sugerăm introducerea 
unei astfel de probe în concursurile 
viitoare.

fată și rezultatele înregistrate la 
acest concurs : Obstacole-remonți (se
ria I): 1. Al. Longo (Dinamo) pe 
Gloria și E. Boiangiu (D.) pe Hotar 
cu 0 p.; 3. Ion loja (D.) pe Haimana 
3 p. Seria a II-a: 1. Al Longo pe 
Agata cu 0 p., timp 57,4 sec.; 2. E. 
Boiangiu pe Padina 0 p., timp 59,3 
sec. ; 3. Al. Longo pe Zaira 3 p.
Obstacole „semiușoară": 1. Cristian
Țopescu (A.S.G. Giurgiu) pe Răsunet 
0 p., timp 47,4 sec.; 2. Carol Gogheș 
(E.H.A.) pe Rica 0 p., tirtip 50,4 sec.;

,,Cupa raionului N. Bălcescu*4 

cu caracter popular 
mo), 4- M. Caragea (Progresul), £
C. Ionescu (Progresul), luniori cal 
a 11-a, 60 km: 1. M. Gurgui (C.S.C.),2
D. Răduț (C.C-A.), 3. M. Deak (Di 
nam-o), 4. I. Atarsie (Dinamo), 5- N 
Dumitrache (Dinamo). Biciclete oraș 
10 km: 1. A. Scoaibă (Metalul), 2. 1 
Ștefan (Metalul), 3. Gr- Doncu (Con 
structorul), 4. E. Roibu (Metalul), 5 
M- Sultan (individual).

Pe echipe, „Cupa raionului N. Băl 
cescu" a revenit clubului sportiv Di 
namo. Consiliul raional U.C.F.S- N 
Bălcescu a organizat în condițiun 
bune această competiție. Exemplu 
activiștilor sportivi din raionul N 
Bălcescu trebuie să fie urmat și di 
celelalte consilii raionale U.C.F-S. dir 
București și din cele mai important* 
centre din țară.

„Cursa Scînteii"
din R. D. Germană (verificări utitf 
pentru Roma) — este îngrijorător, 
Antrenorul Nicolae Voicu va trebui 
să analizeze serios situația și să de
cidă dacă poate sau nu să se mai ba
zeze pe acest ciclist. Deși se știe că 
Ion Vasile este bun pentru probele 
contra-cronometru, va trebui să se 
vadă dacă în forma actuală (foarte 
slabă) mai poate da randamentul aș
teptat.

¥
La capătul a peste 500 km, cicliștii 

au încheiat duminică după-amiază pe 
stadionul Republicii disputa pentru 
cucerirea titlului de învingător în cea 
de a XIII-a ediție a „Cursei Scînteii". 
Clasamentul final a fost stabilit după 
dispute pasionante. In afara celor 
clasați pe primele locuri, care au pri
mit răsplata meritată a dîrzeniei cu 
care au concurat, merită felicitări toți 
cei 49 cicliști care au terminat cursa, 
precum și antrenorii care i-au pregă
tit.

3. Angela Ștefan (Știința) pe Sapa 
0 p„ timp 50,5 sec. Obstacole „mijlo
cie" : 1. C. Gogheș pe Sebeș 0 p.,
timp 1:37,0; 2. Gh. Ghițuran (E.H.A.) 
pe Lux 4 p„ timp 1:22,0; 3. C. Go
gheș pe Odobești 4 p., timp 1:22,8. 
Obstacole „ușoară": 1—2. Stana Pe
tre (D.) cu caii Sidef și respectiv 
Berea cu cîte 0 p.; 3. Teodor Stanciu 
(E.H.A.) pe Corsar 12 p. Obstacole 
juniori: 1. M. Stancu (Șt. B.) pe 
Nuna 0 p., timp 46,8 sec.; 2. Andrei 
Costea (Șt.) pe Sadea 0 p., timp 48,1 
sec.; 3. T. Stanciu pe Corsar 0 p, 
timp 48,4 sec. Obstacole fete: 1. Gabi 
Constantinescu (Șt.) pe Liana cu 0 p.; 
2—3. Mihaela Rădulescu (D.) pe Zaira 
3 puncte și pe Grinda 12 p. Ștafetă 
2 călăreți: 1. A. S. G. Giurgiu (Țo- 
pescu și Roșea cu caii Covrig și Ră
sunet) 1:30,4; 2. E.H.A. (Gogheș și 
Ghițuran cu caii Odobești și Nor) 
1:36,4; 3. E.H.A. (Constantinescu și 
Ghițuran) 1:40,0. Obstacole „forță pro
gresivă": 1. C. Vlad (D.) pe Cîntec 
(la al IV-lea baraj 1,80 m înălțime) ;
2. D. Hering (E.H.A.) pe Retezat;
3. C. Gogheș pe Pîrlog.

OCTAVIAN GINGU



ne
Multe cunoștințe 

noi ne-a prilejuit 
turneul zonal de 
șah de la Sinaia. 
Au fost însă și plă
cute revederi de 

prieteni, ca de pildă cea din

Sajtar, vicepreședinte al F. I. 0. E.,
vorbește despre turneul zonal

întrerupte, care aveau să definitiveze 
compoziția p! '.tonului fruntaș din cla
sament. Exista pînă atunci o singură 
certitudine : șahista maghiară Eva Ka- 
rakas — pe primul loc.

— Rezultatul Evei Karahas nu mă 
surprinde, afirmă maestrul Sajtar. Ea 
posedă o bogată experiență de con
curs și a mai luat parte și acum un 
an la turneul candidatelor. Cîteva din 
partidele sale din această competiție 
suit cu totul remarcabile.

Argumentarea are loc cu tabla de 
șah în față, pe care reconstituim par
tida Srllj’e — Karakas din runda a 
8-a. Iată o poziție din finalul ei:

rechi p____ , ...
jltimele zile de întrecere, cînd l-am 
intîmpinat pe maestrul internațional 
Jaroslav Sajtar, vicepreședinte al Fe
derației internaționale de șah (F.I.D.E.). 
Au trecut ani de la prima noastră 
(ntîlnire cu maestrul Sajtar. In 1949, 
la primul turneu internațional al țării 
aoastre, reputatul șahist cehoslovac 
obținea locul trei, completînd succe
sul compatriotului său L. Pachman, 
clasat primul. Patru ani mai tîrziu, 
Sajtar era din nou oaspete al Bucu- 
reștiului, participant la cel de al 
III-lea turneu internațional al R.P.R. 
și clasat atunci mai spre mijlocul 
clasamentului.

— ...Dar a fost un concurs extrem
ie puternic! se... justifică maestrul
Sajtar, zîmbind prietenos ca totdeauna. 
Srruslov, Toluș, Spasski, Petrosian, 
Szabo, O’Kelltj și atiția alți mari 
maeștri de renume prezenți în între
cere, mi-au dai mult ' ' ~"
trez o foatre plăcută 
acel turneu, ca și de 
înțeles.

Depanăm împreună 
apoi ne întoarcem la

— Să-ți spun sincer, n-am mai re
cunoscut acum Bucureștiul... continuă 
interlocutorul nostru. Piața Republicii, 
unde am locuit la primele mele vizite, 
nu ftrtăi seamănă de loc ca cea de 
alunei. Construcțiile noi, blocurile 
înalte care seînleiează în soare, toate 
iți oferă o priveliște îneîntătoare. Sînt 
străzi pe care nici nu le-am mai recu
noscut, atît de mult s-au înnoit. Avîntul 
constructiv al țării dv. nu poate scă
pa, nici unui nou venit în București.

— Dar Sinaia cum vă place? 
trebăm.

— Consider că turneului zonal i 
oferit un cadru minunat. Pitorescul 
calității de munte a stimulat desigur 
pe participante, iar sala concursului a 
fost de-a dreptul somptuoasă. Federa
ția romînă de șah s-a achitat cu cin
ste de sarcina găzduirii primei sale 
competiții din 
mondial.

Trebuie să
noastră avea 
sala mare a 
Sinaia se jucau ultimele două partide
>♦444^4 4 4444-4444 4 4 44 4 44 4 4 44 4444 44444444444 4444 44444-4

de furcă... Păs- 
amintire de la 

la primul, bine-

amfntiri dragi, 
prezent:

în

s-a
lo-

cadrul campionatului

orecizăm că discuția 
loc în timpul cînd în 
Casei de Cultură din

La București și
3 noi recorduri

Rm, Vîlcea 
republicane

La prima vedere avantajul de un 
pion al negrului nu poate fi realizat 
ușor în fața prezenței nebunilor de 
culori diferite. Dar Karakas continuă 
sigur: 59...Rg3 60. Nc7-ț- (La 60.
N:g5 pionul „h“ nu mai poate fi o- 
prit) 6O...Rh3 61. Rf2 g4 62. Re3 g3 
63. Rf4 Nb7 64. Nd6 Na8 65. Nc7 g2 
66. Nb6 R112 67. Rg4 h3 68. Rh4 Nf3 I 
(Condamnă la inacțiune regele alb) 
69. Nc5 glD (Aparent pionul se pier
de gratuit, dar...) 70. N:gl Rg21 și 
acum se observă justețea combinației 
negrului. După 71. a8D N:a8 72. Rg4 
Nf3-ț- 73. Rh4 Ndl, albul a rămas 
lipsit de mutări, trebuind să cedeze.

In acest moment în sală răsună a- 
plauze. Ele sînt adresate Elisabetei 
Polihroniade, care încheia cu o victorie 
ultima partidă a turneului șf se cali
fică astfel pe locul doi în clasament. 
Alexandra Nicolau va lupta mai de
parte pentru calificare, împreună cu 
Konarkowska și Keller-Hermann.

— Succesul șahistelor roriunce în 
turneul zonal demonstrează progresul 
șahului feminin din R.P.R. — continuă

ing. Sajtar. Rominia este una din 
acele țări în care nu se poate vorbi 
numai de o singură sau cîteva jucă
toare bane, apariții de excepție, așa 
cum se întîmplă In statele din apusul 
Europei. Iată de ce sirtieți și dv. intere
sați ca la viitoarele campionate mon
diale pe echipe, numărul jucătoarelor 
să fie mărit de la două — die sînt 
acum — la cel puțin trei. Problema 
va fi dezbătută la viitorul congres al 
F.I.D.E.

Discutăm apoi despre perspectivele 
campionatului feminin individual, în 
cadrul căruia turneul de la Sinaia a 
fost o etapă preliminară.

— Experiența ultimilor ani a arătat 
că sistemul aplicai de Federația inter
națională pentru organizarea campio
natelor mondiale prin concursuri mi
nuțioase de selecție este cel mai bun, 
conchide Jaroslav Sajtar. Vă dau un 
exemplu. Acum patru ani, la campio
natele studențești de la Uppsala, l-am 
văzut pentru prima oară pe Tal, în 
concursul său de debut. Cine ar fi 
spus atunci că acel tînăr șahist va 
ajțuige atît de repede campion mon
dial? Au trecut doar patru ani și ta
lentul excepțional al lui Mihail Tal 
a fost încununat cu titlul suprem. Pe 
vremea lui Capablanca, de pildă, cînd 
campionatul mondial era... proprietate 
particulară, așa ceoa ar fi fost excluși 
Sistemul aciuai de desfășurare al 
competiției supreme și-a demonstrat 
din plin superioritatea și pe tărimul 
șahului feminin- Și dne știe, 
printre jucătoarele 
neul zonal de la 
sește și viitoarea 
diată...

dacă
calificate la tur- 

Sinaia, nu se gă- 
camproană mon-

RADU VOIA

Cu pi ivire la examenul de admitere la Institutul
de Cultură Fizică, secția fără frecvență

MIHAELA ZARCHIEVICI (Progresul)
Timp de trei zile (vineri, sîmbătă 

și duminică) bazinul de 50 in din in
cinta ștrandului Tineretului a găzduit 
întrecerile etapei a doua a concursului 
prin corespondență dotat cu .Cupa 
Orașelor". Cu acest prilej Mihaela 
Zarchievici, de la Progresul, a realizat 
un record republican (de fetițe cate
goria I) parcurgând distanța de 100 
m fluture in timpul de 1:40,9. Mihaela 
Zarchievici a evoluat satisfăcător și 
în proba de 100 m liber pe care a 
parcurs-o în timpul de 1:22,4. Iată re
zultatele tehnice: MASCULIN. 100 m 
liber junitori cat. I: B. Mihăilescti 
(Șc. sp. el.) 1:06,1; 400 m liber juniori 
cat. a ll-a: M. Căprărescu (C.C.A.) 
5:19,3; 100 m bras, copii născuți în 
1946: G. Malarciuc (CI. sp. sc.) 
1:30.2; 50 m fluture copii născuți în 
1948: A. Moldoveanu (Constr.) 1:07,0; 
100 m fluture juniori cat. a ll-a: Oct. 
Știrbăț (Progr.) 1:25,6; 200 m fluture 
juniori cat. a ll-a: O. Știrbăț 3:17,1;

„Cupa Ploești** a revenit jucătorilor
de la Știința Craiova

Consiliul regional U.<S.F.S. Ploești a 
organizat sâmbăta și duminica trecută 
o interesantă competiție de baschet, 
la care au participat echipele Știința 
Craiova, S.P.C. București, C.S.M. Ga
lați și Petrolul Ploești, patru din cele 
mai puternice formații ale campiona
tului de calificare. Jocurile turneului, 
desfășurate pe terenul „Petrolul”, au 
oferit spectacole atrăgătoare, urmărite 
cu mult interes de iubitorii acestui 
sport din localitate. Trofeul pus în 
joc, „Supa Ploești”, a revenit baschet- 
bal iști lor de la Știința Graiova care

s-au 
ment, 
bun. Iată 
cele două zile de concurs: 
Craiova cu S.P.C. București 
(27—22), cu C.S.M. Galați 
(36—17) și cu Petrolul Ploești 
(22—27) ; Petrolul Ploești cu 
Galați 62—55 (28—27) și cu 
București 43—85 (21—38) ;
București cu C.S.M. Galați 
(25-15).

situat pe primul 
în urma unui 

rezultatele

loc în dasa- 
coșaveraj mal 
înregistrate în 

Știința 
64—39 
67—46 
45—47 
C.S.M. 
S.P.C. 
S.P.C. 
47—40

AMALIA KREISS-coresp.

100 m bras juniori cat. I: V. Percea 
(Progr.) 1:25,2; 50 m spate copii 
născuți în 1946: V. Einhorn (Șc. sp. 
el.) 38,9; 200 m bras juniori cat. a 
Il-a: R. Nusbaum (Sc. sp. el.) 3:13,5; 
200 m fluture juniori cat. 1: M. Cer
chez (C.C.A.) 3:10,0; 100 m spate ju
niori cat. a ll-a: O.Știrbăț 1:22,0; 
100 ni spate juniori cat. I: N\. Cer
chez 1:15,2; 50 m liber copii născuți 
in 1950: M. Ivănescu (Constr.) 45,3; 
1500 ni liber jultiori: N. Burdtija 
(C.C.A.) 21:54,4. FEMININ: 100 m 

spate junioare: Ingrid Wâchter (Știin
ța) 1:27,2; 100 m bras fete născute 
in 1946: Cristina Sever (C.C.A.) 
l:r9,l ; 50 m fluture fetițe născute in 
1948: Monica Munteanu (Progr.) 
48,0; 200 m bras junioare: Florentina 
Rambosec (CI. sp. sc.) 3:11,7; 100 
rri spate junioare cat. a ll-a: Anca 
Demetrescu (Știința) 1:32,2; 400 ni 
liber /umoare cat. a ll-a: Leontina 
Marinescu (Știința) 6:47,5 : 50 m spa
te fete născute in 1946: Mihaela Zar- 
chievici (Progr.) 46,4; 100 m bras 
junioare cat. I: FI. Rambosec 1:29,1; 
50 m liber fetițe născute în 1950: Ma
rina Franchia (Progr,) 56,6 ; 100 m 
fluture junioare cat. I: Ingrid Wăchter 
1:39,0. Sărituri trambulină (3 m) : A. 
Rottman (Constr.) 139 p. Clasament 
general pe echipe : 1. Progresul 264 
p., 2. C.C.A. 196 p., 3. Șc. sp. elevi 
104 p., 4. Constructorul 81 p., 5. Știin
ța 73 p., 6. Rapid 50 p.

★
înotătorii de la Clubul sportiv șco

lar din București se află de cîtva timp 
la Rîmnicu Vîlcea într-o tabără de 
pregătire. Cu prilejul unui concurs des
fășurat la sfîrșitul săptămînii trecute 
ei au participat la un concurs de veri
ficare și au stabilit două noi recorduri 
republicane în probele de copii. Voi- 
chița Novac a fost cronometrată pe 
200 m bras și a obținut timpul de 
3:26,1 — nou record de fetițe cat. a 
ll-a, iar Miki Zager a realizat pe 400 
m liber timpul de 5:32,0 nou record de 
copii cat. 1.

Examenul de admitere la Institutul 
de Cultură Fizică, secția fără frecvență, 
pentru anul școlar 1960—1961 va avea 
loc între 25 septembrie — 3 octo-mbrie 
n.c. înscrierile se primesc la secreta
riatul Institutului, între 25 august și 
12 septembrie.

Se pot înscrie la acest examen can
didați! care îndeplinesc următoarele 
condiții :

1. Cadrele didactice în vîrstă de cel 
mult 35 ani, care nu au o pregătire 
corespunzătoare și predau educație fi
zică la clasele V—VII în mediul rural, 
cu o vechime de cel puțin 3 ani la 
catedra de educație fizică. Se pot în
scrie, de asemenea și cei care în afară 
de educație fizică predau la mai multe 
specialități, cu condiția să fi predat 
educația fizică timp de 3 ani. Aceștia 
trebuie să fie recomandați de către o 
comisie formală din șeful secțiunii de 
învățământ și cultură a sfatului popu
lar raional, un delegat al comitetului 
raional de partid și un delegat al con
siliului sindical raional.

2. Muncitori, maiștri sau tehnicieni 
în vîrstă de cel mult 35 de ani, ab
solvenți ai unei școli medii și cu o 
vechime de cel puțin 3 ani în producție, 
cărora li s-au încredințat funcții în 
aparatul de partid, de stat și în or
ganizații obștești. In acest caz. reco
mandarea va fi făcută de ministerul 
sau conducerea organizației centrale de 
care depind.

Cererile de înscriere vor fi însoțite 
de următoarele acte în original :

a. certificatul de naștere.
b. diploma de maturitate pentru ab

solvenții școlilor de cultură generală, 
diploma de tehnician pentru absolven
ții școlilor medii tehnice, diploma de 
examen de stat pentru absolvenții șco
lilor pedagogice, certificatul de absol

vire pentru absolvenții facultăților mun
citorești, diploma de bacalaureat pen
tru absolvenții fostelor licee teoretice, 
industriale sau muncitorești.

c. certificatul de sănătate eliberat 
de centrul medical de cultură fizică 
care să cuprindă: microradiografia, 
reacția Wassermann, un examen clinic 
(boli interne, O.R.L., oftalmologie, chi
rurgie și neurologie)

d. dovada eliberată de comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare, între
prinderi sau instituții din care să re
zulte calificarea de bază, vechimea de 
cel puțin 3 ani de activitate în pro
ducție sau învățămînt, conform alinia
tului 1. 2 precum și funcția actuală.

e. recomandarea eliberată de comi
tetul executiv al sfatului popular, con
form aliniatului 1 sau de către con
ducerea organizației centrale conform 
aliniatului 2.

f. autobiografie.
g. recipisă de plata taxei de 5 lei 

pentru înscriere.
h. trei fotografii 6x9
Cererile nedepuse în termenul men

ționat sau neînsoțite de actele certi
ficate mai sus, nu vor fi luate în con
siderare.

Obiectele pentru examenul de ad
mitere sînt următoarele :

— Anatomia și fiziologia omului — 
scris și oral.

— Limba și literatura romînă — 
scris.

— Probe practice : atletism, gim
nastică. jocuri sportive.

De menționat că probele practice sînt 
eliminatorii și preced celelalte probe.

Informații suplimentare se pot obține 
zilnic între orele 7—15, Ia secretaria
tul Institutului de Cultură Fizică din 
București, str. Maior Ene »r. 12, tele
fon 15.51.50, j

După turneul echipei reprezentative de tineret 
a țării noastre in R. P. Polonă

De vorbă cu tov. Romulus Popescu, steretar general al F.R.R.
După cum se știe reprezentativa 

de tineret a tării a întreprins între 8 
și 13 iulie un turneu în R. P. Po
lonă, unde a susținut două meciuri 
în compania formației de tineret a 
tării gazde. La întoarcere, am slat 
de vorbă cu tov- Romulus Popescu, 
secretarul general al Federației ro
utine de mgbi și conducătorul dele
gației, care ne-a împărtășit cîteva 
impresii din acest turneu.

in legătură eu scopul acestui tur
neu, tov- Popescu ne-a spus:

„In intenția noastră a fost să 
vedem felul cum evoluează echipa 
de tineret a țării, în lotul căreia am 
introdus anul acesta numeroase cle
mente noi, „nerodale" în jocuri mai di
ficile. Este cazul jucătorilor Ciobănel, 
Gh. Stoica, Marinescu, Grigoriu și 
Preda care au dat satisfacție deplină".

Intrebîndu-1 ce a determinat fede
rația să prefere o întîlnire cu rugbiș- 
tăi polonezi, interlocutorul nostru ne-a 
precizat:

„Inițial, proiectul nostru prevedea 
o întilnire-revanșă cu echipa de tine
ret a R. D. Germane pe care o între
cusem, anul trecut, la Bîrlad. Cum 
însă n-am căzut de acord cu fede
rația de rugbi a R. D. G. tn privința 
dalei, am dai curs unei invitații so
site din partea polonezilor".

Referiiulu-aț la cele două meciuri 

susținute în R. P- Polonă, tov. Po
pescu a ținut să ne spună:

„Ambele meciuri (și cel de la Gor- 
zow și cel de la Zielona Gora) au 
scos în evidență pe de o parte matu
ritatea echipei noastre; care și-a pu
tut pune in aplicare schemele tac
tice, iar pe de altă parte atracția pe 
care o exercită rugbiul asupra tine
rilor polonezi. Așa se face că lotul 
echipei gazdă a cuprins aproape 40 
de jucători, antrenorii polonezi fiind 
în măsură ca în cel de al doilea meci 
să alinieze o formație aproape nouă, 
de valoare sensibil apropiată cu prima 
garnitură. Noi am avut, in principal, 
superioritate pe plan tehnic. Jucăto
rii au respectat, tn general, indicațiile 
primite, știind să se orienteze tot
deauna în funcție de intențiile echipei 
adverse. Din acest punct de vedere 
consider foarte reușit turneul între
prins în R. P. Polonă".

Tovarășul Popescu ne-a vorbit apoi 
despre căldura cu care a fost încon
jurată delegația sportivilor noștri:

„încă de la sosirea la Varșovia, 
gazdele au căutat să ne facă cit mai 
plăcută șederea în țara lor. In capi
tala R. P. Polone am avut prilejul 
să vizităm Palatul Culturii, noile car
tiere ridicate în ultimii ani. Institutul 
de Cultură Fizică, al cărui complex 
sportiv ne-a impresionat plăcut- La 
Gorzow ni s-a făcut de asemenea o 
primirg sărbătorească. Meciul a fost 

urmărit de aproape 7000 de specta
tori, cu toate că în localitate se des
fășura pentru prima oară o întrecere 
de rugbi- Conducerea locală de partid 
și de stat ne-a dat posibilitatea să 
cunoaștem unul dintre cele mai im
portante obiective industriale ale Po
loniei noi: fabrica de mătase care 
este înzestrată cu 1500 războaie! La 
Zielona Gora, capitala regiunii cu 
același nume, ni s-a făcut o primire 
la fel de frumoasă. Și aici o vizită 
deosebit de interesantă: la fabrica de 
aparate electrice, ale cărei produse 
sînt cunoscute în nu mai puțin de 27 
de țări din întreaga lume".

L-am rugat, în încheiere, pe tova
rășul R. Popescu să ne spună felul 
cum a oglindit presa de specialitate 
turneul echipei noastre. Iată ce ne-a 
spus în această privință: „Ziarele au 
scos in relief jocul tehnic, combina
ția al rugbiștilor romîni. Ele au su
blinia! că sportivii polonezi au tot
deauna de învățat din confruntarea 
lor cu rugbiștii romîni, care au faima 
de a fi întrecut pe cea mai reduta
bilă formație din lume, aceea a Fran
ței"-.

T. STAJWA

• Cel de al treilea meci din cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde în 
țara noastră echipa poloneză de rugbi 
Poznănia, are loc mîine la Tecuci. 
Echipa poloneză va avea ca adver
sară formația locală Zimbrul,



Campionatele de at'etism ale U.R.S.S.
In cea de a patra zi a campionate

lor de atletism ale U.R.S.S. s-au în
registrat următoarele rezultate: FE
MEI : suliță: Birute Kaledene 54,88 
ni, Elvira Ozolina 53,97 m ; 200 m:

Campionatul mondial 
studențesc de șah

campionatului 
șah care se

In nnnda a 2-a 3 
mondial studențesc de 
desfășoară la Leningrad, echipa țării 
noastre a întîlnit reprezentativa Uni
unii Sovietice. Șahiștii sovietici au re
purtat victoria cu scorul de 3—1. Sin
gurul punct al echipei noastre a fost 
înscris de Drimer. care l-a învins pe 
Giirglienfclze. Iată celelalte rezultate 
din a doua rundă: Belgia — R.P.F. 
Iugoslavia 2—2, Anglia — Finlanda 
3’/?—72, Olanda — R.P. Ungară 2—2, 
S.U.A. — Suedia 4—0, R.P. Bulgaria— 
R.S. Cehoslovacă l*/2—1% (o partidă 
s-a întrerupt pentru a doua oară). în 
clasamentul competiției, 
locuri se află (după 
U.R.S.S.. S.U.A. și 
puncte. Echipa R.P. 
zat pînă acum 3*/2

★
Aseară, în cadrul rundei a 

s-au înregistrat următoarele 
late : S.U.A.-R. P. Romînă 1-0 (3), 
U.R.S.S.—Olanda 2-1 (1). R. P.
Mongolă—Belgia 3—0 (1) Anglia— 
R. P. Ungară 2*/2-‘/2 (1), R. P. 
Bulgaria—Suedia 2—1 (1), R.PJ7.
Iugoslavia—Finlanda 4—0

(Agerpres)

Itkina 24,2 see.; SM ai: Ecaterina 
PartWk 2AA N- Ofkalenko 2:07,1. 
Recordmana mondiali Lodmila Sev- 
țova a cizat la 20 m de plecare și a 
obținut an rezultat slab; lungime: 
Ludmfla Radcenke 6,15 m. BĂR
BAȚI: 806 m: Savinkov 1:49,4; 400 
mg. • Ilm 51,7 sec.; disc: Baltușni- 
kas 55,03 m; 20 km marș: Golub- 
niefi 1 h 33:52,0; 5000 m Bolotnikov 
13:55A 20® m: OzoliJi 213; deca
tlon : Kuzncțov 7737 p-, Ktftenke 7719 
p.; irlphmft: Kreer 16,42 m.

Atletismul polonez în plină afirmare
Corespondență specială pentru „Sportul popular”

pe primele 
2 runde) echipele 
Angliei cu 
Rornîne a 

puncte.

cîte 7 
totali*

IlI-a, 
rezul-

Turneul de șah 
de ha Buenos Aires

După o întrerupere de 3 zile, 
martie turneu internațional de șah de 
1« Buenos Aires a continuat cu desfă
șurare» partidelor cuprinse în runda 
16-a. Iată rezultatele înregistrate: 
Fischer — Bazan Pachman
— Evans '/2. Taimanov — Re- 
shevsld */,—Szabo — Gligorid 
*/,—*/». Unztcker — Uhlmaa */i—’/«. 
Wexkr — Olafsson ’/»—‘/i. Wade — 
Fogehnan 1—Ol Gubnaad — Ivkov 
1—0, Rosetto •— BenkO 1—0. Partida 
dintre Kordnai ți Eliskases a-a în
trerupt cm ușor avantaj în favoarea 
șnhlstuka sovietic

Ia daaament conduce Reshevski cu 
11 p» urmat de Kcvcinai at 10 p. și 
o parttdS Întreruptă, Szabo și Evans 
cu rfte 10 p (Agerprea)-

FOTBAL
• EJiipa turcă de fotbal Gala ta 

Saray din Istanbul, care se află în 
lumen în U.R.S.S., a jucat la Lenin
grad cu formația locală Zenit. După 
un meci viu disputat, victoria a re
venit fotbaliștilor sovietici cu scorul 
de 2—1.

PE GLOB
ni on) și Tunisia (selecționata olim
pică). Tinerii fotbaliști cehoslovaci au 
obținut victoria cu 4—0 (2—0).

• La Pardubice s-a desfășurat îri- 
tîlnirea dintre R. 8. Cehoslovacă (ju-

• In competiția dotată ca „Cupa 
Atlanticului*', la care participă repre
zentativele statelor din America La
tină, h Montevideo selecționata Uru- 
guayului a Întrecut cu 2—l (2—0) 
selecționata Paraguayului.

In perioada de după război și mai 
ales în ultimii cinci ani, atletismul a 
cunoscut o largă dezvoltare în țara 
noastră. Dintr-o „cenușăreasă” în tre
cut, ne-am ridicat în prezent la nivelul 
unei adevărate „puteri” sportive. Se 
vorbește și se scrie mult astăzi în Po
lonia despre caracterul de mase al atle
tismului, despre marea pasiune a ti
neretului pentru sport, pentru probele 
atletice. Iar rezultatele pe care le-am 
obținut sînt și ele pe măsura interesu
lui ce se manifestă pentru progresul 
acestei discipline sportive.

Revista „Przeglad Sportowy” de di
nainte de război publica anual tabele 
cu numele celor mai buni 10 atleți 
la diferite probe. Statistici anul care 
întocmea aceste liste întîmpina adese
ori dificultăți serioase, deoarece cu 
greu îi găsea pe „cei mai buni 10“. 
Astăzi, situația s-a schimbat radical. 
Numărul acelora care obțin performanțe 
valoroase este în continuă creștere, 
atletismul nostru înregistrează succese 
însemnate și pe plan mondial. Cele 
trei recorduri mondiale pe care le 
dețin atleții polonezi sînt o mărturie 
grăitoare în acest sens : 3000 m obsta
cole Chromik — 8:32,0, aruncarea 
discului Piatkowski — 59,91 m, să
ritura în lungime femei Krzesjnska 
— 6,35 m. Acestor performanțe li 
se adaugă de asemenea altele de va
loare internațională — mărturie evi
dentă a saltului mare pe care atle
tismul nostru l-a făcut în anii puterii 
populare. Firește, succesele realizate în 
această disciplină sportivă se datoresc 
și interesului crescînd pe care-1 ma 
ni festă tineretul nostru pentru atletism, 
popularității de care se bucură acesta 
în rîndul maselor largi populare.

Cîndva, în Polonia se organizau un 
fel de expediții pe teren pentru de
pistarea elementelor talentate din rîndu- 
rile tineretului sătesc. Această metodă 
specifică trecutului a fost înlocuită în 
prezent prin răspîndirea largă a spor
tului la sate, prin organizarea de aso
ciații sportive sătești (L.Z.S.), prin 
construirea a numeroase baze sportive 
simple, unde tinerii au posibilitatea 
să practice sportul. Astăzi, talentele 
mari la sate nu mai sînt un fenomen

miraculos, neobișnuit. Fiecare asocia
ție sportivă sătească are campionii și 
recordmanii săi. iar uneori aceștia sînt, 
în realitate, adevărate fenomene. Așa 
a fost, de pildă, atletul Kazimierz 
Zimny. binecunoscut astăzi în lumea 
întreagă, care a făcut primii săi pași 
în sport într-o asociație sătească.. 
Așadar, satul este în prezent o exce
lentă pepinieră, de unde cluburile 
sportive își recrutează campionii și 
recordmanii de mîine. Se poate spune 
cu toată certitudinea că deosebirea 
esențială între, ceea ce. a fost cîndva 
și ceea ce există astăzi în sport se 
obsearvă în mod evident la sate.

Un alt izvor de tinere talente pen
tru atletismul nostru îl constituie ti
neretul școlar. Competițiile atletice 
școlare care au avut loc în mod sis
tematic în ultimii ani în întreaga țară 
s-au bucurat de o participare nume
roasă. In acest an. de exemplu s-a 
desfășurat cea de a VT-a ediție a cam- 
pionaitclor naționale de. tineret, la 
care au participat și cele mai bune 
elemente școlare, competiție care a 
evidențiat o dată in plus potențialul ri
dicat al tineretului nostru 
niul atletismului.

Schimbările fundamentale
în anii puterii populare în atletismul 
polonez sînt extrem de grăitoare dacă 
facem cîteva comparații. La 200 m, 
de pildă, cel de al 100-lea atlet pe 
lista celor mai buni din țară deținea

în dome-

su rvenite

în anul 1954 performanța de 23,3 sec. 
In anul trecut, al 100-lea rezultat pe 
200 m era de 22,8 sec. Și la alte probe 
progresul este evident. 1500 m — al 
100-lea rezultat în 1954 era de 4:11.2. 
în 1959 — 4:03,8. la 5000 m. în 1954 
— 16:38,6, în 1959 — 16:07,4. Ro 
cârdurile Poloniei din trecut nici nu 
pot fi comparate cu cele de astăzi. 
Toate au fost întrecute de mai multe 
ori.

Firește, nu putem vorbi de succesele 
pe care le-am obținut fără a aminti 
de antrenorii noștri. In prezent avem 
cadre de antrenori bine pregătite, ins
tructori pricepuți și activi. Majoritatea 
lor sînt încă tineri, dar aproape toți 
au terminat Academia de 
Fizică, iar mulți dintre ei 
recordmani și reprezentanți 
ai atletismului polonez.

Pentru atletismul mondial 
tul central din acest an sînt Jocurile 
Olimpice de la Roma. Cum e și firesc, 
atleții noștri se pregătesc cu multă 
sîrguință pentru a cuceri cît mai mult» 
medalii. Ne dau speranțe îndreptă
țite Piatkowski (disc), Zimny (5000 
m), Sidlo (suliță) Krzyszkowiak (3000 
m obstacole), 
plusalt).

Nădăjduim 
vor împlini.

Educație 
sînt foști 
de seamă

evcnimen-

precum și Schmidt (tri-

ca speranțele noastre -so

E. TROJANOWSKI
ziarist polonez

Concursul international de pentatlon modern
de ia Budapesta

Turul Franței, dramele și afacerile sale
- ’ Din 1952, ciad Fausto Coppi și-a 
.. înscris pentru a doua oară numele

printre cîștigătorii Turului Franței, 
in decurs de 7 ani nici un alt cb

- - clist italian n-a mai reușit să so- 
“ ’ sească cu tricoul galben la „Parc 
h. des Princes", spre disperarea înflă-
- - căraților suporteri. In acest timp, 
’; francezii au repurtat cinci victorii 
-• prin L. Bobet (de 3 ori), Walko-:

iviak și Anquetil^ alte două ediții 
. revenind luxemburghezului Gaul și
• spaniolului Bahamontes.

că la cea a 47-a ediție
- - Nencini, fostul muncitor 
“ ‘ dintr-un sat al Toscanei.
-. aspect de halterofil, avînd la 30 de 

’ ani puține 
. reînnoiește

- ‘ liene.
’ ’ Fără să
-» nare, fără

din cele 21, în lipsă de adversari 
.. serioși. Nencini a învins — situ- 
*> - îndu-se mereu în urma câștigătorilor 

’ etapelor — cu un avans confortabil 
-- in acest Tur confuz și dramatic, în 

care echipa Franței a suferit o în- 
frîngere de mari proporții.

•* - Pentru Nencini păstrarea tricoului 
M ’ galben nu mai era o problemă înce- 
-► pînd încă de la km. 57 al etapei a 

14-a, o dată cu dispariția de pe scena 
de luptă a campionului francez 

" “ Roger Riviere. Cîștigător al turu- 
lui de amatori al Europei (1956),

- ► devenit apoi autorul unor formida-
bile performanțe în cursa de o oră,

- ► și de trei ori campion mondial la 
’ urmărire, Riviere era singurul care

ar fi putut să continue duelul cu 
-- Nencini. Mai. mult decît atît, EL 
;; TREBUIA, ERA APROAPE OBLl- 
-► GAT să cîștige Turul, căci pentru

* aceasta plasase Jacques Goddet o e- 
tapă contracronometru (de 83 km)

” - cu două zile înainte de sosirea la 
Paris. Ii cerea lucrul acesta presa

Iată însă 
Gastone 

agricol 
ciclist cu

„flori rare" în palmares, 
tradiția succeselor ita-

etaleze calități extraordi- 
să cîștige măcar o etapă

Note externe

amuzant și. mai ales, rentabil. Insta
lați pe canapelele confortabile ale 
automobilelorf patronii și directorii 
a nu mai știm cîte zeci de firme co
merciale interesate au urmărit cal
varul cicliștilor, s-au delectat cu pri- 
veliștele Alpilor și F irineilor, tar 
seara făceau socoteala profiturilor. 
Caravana publicitară a Turului Fran
ței a fost în acest an mai nume
roasă și mai strident colorată ca ari
cind, transfor mînd cursa într-o mon
struoasa paradă a reclamelor, a con
curenței între firmele de băuturi, 
frigidere, ciocolată, saltele, lame de 
ras — ale căror nume erau înscrise 
pe tricourile cicliștilor. Signor Giac- 
chetto, reprezentantul firmei „Car. 
pano“, pentru care concura Nencini, 
a venit cu un avion special la Bor
deaux pentru a dirija personal... 
operațiile. Pentru el nu Nencini, 
ci vermutul italian „Carpeno” 
a triumfai anul acesta în Turul 
Franței. Lucrul acesta este scris cu 
litere de o șchioapă în ziarele fran
ceze și italiene. „Carpano” a dat o 
lovitură zdrobitoare concurentului 
francez ,,Saint Raphael Quinquin- 
na“. Și dacă Nencini a sosit totuși 
cu tricoul galben la Paris, aceasta 
se datorește mai ales faptului — 
după cum trîmbițează reclamele — 
că tricoul a fost confecționat din 
lină Rhovyl, aducătoare de noroc 
și bună dispoziție (!?!). Iar fap
tul că Jean Graczyk a cîștigat patru 
victorii de etapă este pus pe seama 
saltelei „Simmons”, pe care acesta 
doarme, și a consumului, la ore fixe 
a produsului „Pila aliment siropile".

Iată la ce folosește ciclismul pro
fesionist și Turul Franței, care ar 
trebui să-și schimbe nu numai tra
seul. ci, pe cit posibil, și organi
zatorii.

BUDAPESTA 18 (prin telefon). 
Cea de a treia probă a concursului 
internațional de pentatlon care se des
fășoară în capitala R.P. Ungare, a 
prilejuit o luptă foarte strînsă și de 
un ridicat nivel tehnic. Proba de pistol 
viteză a fost cîștigată de Imre Nagy, 
fruntașul clasamentului general, care 
a totalizat 1.000 p pentru cele 195 p 
realizate. Pe locurile următoare s-au 
clasai: 2. dr. Tor^k 940 p (192 p); 
3. Balczo 940 p (192 p); 4. Szaruszlo 
900 p (190 p); 5. Nemeth 860 p. (188 
p); 6. Fedișov ( U.R.S-S.) 840 p (187 
p); .-. 11. LichJardopol 740 p (182 p). 
Pe echipe întrecerea de tir a fost 
cîștiig^'tă de prima garnitură a R. P. 
Ungare, care a realizat 2.720 p.

După trei zile de concurs clasamen
tul general individual are următoarea 
înfățișare: /• Nagy 3150,5 p: 2. dr. 
T°rdk 3016,5 p; 3. Nemeth 2883 p: 4. 
Szabo 2790,5 p; 5- Foldi 2654 p: 6. 
Bodi 2567 p; 7- Mona 2559 p; 
Sdobnikov (U.R.S.S.) 2541,5 p:
Szaniszlo 2446 p; 10- Balczo 2438 p; 
II- O. Torok 2436,5 p; 12. Lichior- 
dopol (R.P.R.) 2396 p: 13- Faklya

2374 p; 14 Fedișov (U.R.S.S.) 2341,5 
p; 15. Bretj 2152,5 p etc.

Concursul continuă marți cu proba 
de înot și ia sfîrșit miercuri la 
amiază.

© In cadrul întîlnirii de nalație din
tre reprezentativele Angliei și Ungariei 
(96—89 p.) înotătoarea maghiară Csila 
Madarasz a stabilit un nou record euro
pean în proba de 100 m liber : 1.1 ‘ 5.

• In cadrul campionatelor de nota
ție ale S.U.A. care se desfășoară la In- 
dianopolis, înotătoare» Linn Burke a 
stabilit un nou record mondial la proba 
de 100 m spate, parcurgînd distanța 
în 1:10,1. Autoarea noului record est« 
în vîrstă de 17 ani.

I. GOGA

8.
9.

• In primul tur al zonei americane 
a competiției internaționale de tenis 
„Cupa Davis", S.U.A. a întrecut Cana
da cu 5—0. iar Noua Zeelandă a luat 
avans decisiv de 3—0 asupra echipei 
Indiilor de vest.

Iată-l pe Roger Riviere, imediat după gravul său accident


