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SAmSTUL MAGHIAR PORTISCH 
JOACĂ LA BUCUREȘTI

SSmbăta viitoare începe în Capitală 
tntîlnirea prietenească de șah dintre 
echipele Progresul București și Vitros 
Meteor Budapesta. Oaspeții au anunțat 
lotul care face deplasarea. La prima 
masă va juca actualul campion al 
R.P. Ungare, marele maestru Lajos 
Portisch. El va fi secondat de maeș
trii internaționali Bilele și Szilagy. In 
echipa Progresului vor juca la pri
mele mese dr. Troianescu, M. Rădu- 
leseu, Drimer, Pușcașu, Nacht.

In sfîrșit, a sosit și ziua 
mult așteptată a întreceri- 

.lor finale ale campionatelor 
■republicane de atletism pe.i- 
jtru juniori și junioare. Nu 
■știm să maj fi existat pînă 
jacum o competiție internă 
■care să fi fost așteptată cu 
■ atîta emoție și cu 
.nerăbdare ea aceste 
■pionate ale juniorilor, 
jzele preliminare ale 

au angrenat mii și 
tineri de pe tot cu- 

patriei care s-au 
să-și cucerească 

de a participa la 
care încep astăzi

atita 
cam-

Fa- 
com-

♦ petiției 
Țmii de 
^.prinsul
♦ străduit 
I dreptul 
'♦finalele 
Țpe stadionul Republicii din
♦ Capitală.
Ț Tinerii participanți s-au
♦ pregătit cu toată atenția
♦ in vederea acestui impor- 
îtant examen atletic, pe care 
♦sîntem convinși că îl vor 
Țtrece cu note, — scuzați !
♦ — cu rezultate dintre cele 
Țmai mari 1...

• ( , j nu- , • ' -T Cunoscînd și faptul căîn-“nCl,'-7- .S’.'?? ,-ma^r.ntrecerile de astăzi' și mîine
■constituie cel mai bun pri- 
jiej pentru selecționarea lotului care 
■ va evolua la prima ediție a Jocu- 

‘Syrilor Balcanice pentru juniori (Cluj 
’*19 —20 august) este de așteptat ca 

tinerii participanți să arunce în focul 
Iot foarte puternic mai ales la probele♦*';  SpOr,tive; toată energ!a( ‘7’- tol 
de caiac Nu lipsesc din prima gar-Ient l7lasmul ’ 5a.Se Wr.stad“1 
nitură a ’R.D.G. decît Krause și Lange,tr?.a iz!ze rezultate de t,n nlvel Clt mal 
care participă la un concurs la Copen-Tr ■ 
haga. Intîlnim însă printre sportivii! J , P • T, lntrecerl'°r

- 1 -.^nale ale campionatelor republicane
’ pe campionul eu-"de atletism pentr" 'unior! și iunioarc' 
pe redutabilii Jahn-’- *

delegației" Probele campionatelor republicane 
ne-a decla--’se. ,vor desfășura pe stadionul Repu- 

.yv.5„.v.i Snagov"dlicii după următorul program : _SIM- 
vor constitui pentru caiacistii și ca-'-^ATA: DE LA ORA 9,30: Juniori I: 
noiștii din R.D.G. un foarte bun pru-ciocan (stad. Progresul) ; Junioare I: 
lej de verificare înaintea campionate-"pentatlon (greutate și înălțime) ; Ju-

Azi și mîine

întrecerile Regatei Snagov 
la caiac-canoe

SNAGOV, 21 (prin telefon). Sîm- 
bătă și duminică, pe apele lacului 
Snagov se vor desfășura întrecerile 
unei noi competiții internaționale de 
sporturi nautice : „Regata Snagov" 
la caiac-canoe. La această întrecere

participă sportivi din R?P Ungară, 
R.D. Germană și, bineînțeles, repre-
zentanți ai țârii noastre.

Oaspeții
făcut azi

au sosit la Snagov și au 
primele antrenamente pe

Jucătorii de polo și-au început pregătirile 
pentru „Trofeo d'ltalia"

a deplasat 
la probele __  _ ___ .
maghiari pe care-i vom vedea concu-T 
rînd se află Maior (care l-a învinsȚ 
recent pe campionul olimpic Ianos-ț- 
Parti), .Czacwari, D6mbtor și Uideg.Y

Sportivii din R.D.G. prezintă unȚ

un lot valoros în special 
de canoe. Printre canoiștii

Decebal Gheorghiu, cantpion republican de ju
niori in 1960.

germani pe campionul european și 
olimpic Perleberg, 
ropean Rosberg, 
și Kresse. Conducătorul 
germane, Ernst Schmidt, t 
rat că, întrecerile Regatei

l'oto : II. Cristca

MINICA. PE LA ORA 8,30 : Juniori I: 
5 km marș, pentatlon (suliță, 1.500 
m), 4x100 m, 200 mg, 4X400 ni 
(serii) ; Junioare I : pentatlon (80 
mg, lungime), 4X100 m; Juniori II: 
ciocan (stad. Progresul), 200 mg, 300 
m (serii), lungime, disc; Junioare 
II : lungime, greutate, suliță, 200 m 
(serii) ; DE LA ORA. 17: Juniori I: 
400 mg, 200 m, înălțime, triplu, 800 
m, disc, 3.000 m, 4X400 m ; Junioa
re I : înălțime, disc, 200 m, 400 m, 
80 m.g.; Juniori II : 300 tn; Junioare 
II : 200 m.

2. E_____ ' -Inion II: triatlon (100 m, greutate,
Tara noastră va prezenta cea mai"'înălțime), suliță, prăjină, înălțime, 90

lor europene de la Poznan.

..r.J-Img. 80 m, 1.000 m, greutate (5 kg) ; 
Ver-' ■ Junioare II : triatlon (100 m, greu- 

"tate, înălțime), 60 m, 60 mg, 500 
de la ora 10,-»m, înălțime, disc. DE LA ORA 16,30: 
canoe I și 2"festivitatea de deschidere: Juniori I: 

la ora 16, pro--’110 mg, prăjină, greutate, 100 _ m, 
4 fond. Dumi-"400 m, 1.500 m obstacole, lungime, 

. pentatlon (lungime,

"nioare 1 : pentatlon (200 m), 100 m, 
..lungime, suliță, greutate, 400 m (se-

D. GIRLEȘTEANU frii), 800 m, ’4x100 m (serii); DU-

bună garnitură din care nu vor lipsi
Rotman, Ismailciuc,
nescu etc,

Sîmbătă dimineața.
se dispută probele de 
fond, iar după-amiază, 
bele de caiac 1, 2 și -■ .. ,
nică dimineața (primul start la ora^suliță, 1.500 m, [ ' " j'
10) sînt programate întrecerile de ca--disc, 200 m), 4X100 m (scrii) ; Ju- 
iac si canoe pe distanțele de 500 si 
1000 m.

Nicoară,

Cicliștii roinini 
participă 

la „Turul R. P. Polone1'
Ieri după-amiază a plecat la Var

șovia o selecționată de ciclism a R.P. 
Romine care va participa la „Turul 
ciclist al R. P. Polone". Lotul este 
compus , din Aurel Șelaru, Silviu Duță, 
Gh. Bădără, I. Ardeleanu și W. Egy- 
ed. Antrenorul echipei este E. Gol- 
gotzi. Prima etapă a „Turului ciclist 
al R. P. Polone" se desfășoară dumi
nică 23 iulie.

Concursul internațional de pistă „Cupa orașului București'1
lată _,7-le“ standard al reprezentativei noastre de polo, așa cum s-a aliniat 

mul trecut la J.O. de la Roma ■?< cum o va mai face după toate probabilitățile 
ti peste două săptămîni la ,,Trofeo d'ltalia". De la stingă spre dreapta (sus) : 
itefănescu, Bădiță, Zahau, Blajec; jos: Szabo, Grințescn, Kroner.

Foto : T. Roibu

încă puțin (aproximativ două săp- 
ămîni) și primele șase formații de 
e glob (italia, U.R.S.S., R. P. Ungară, 
ugoslavia, R. P. Romtnă și R. D. 
lermană) se vor întîlni la Moscova 
entru a participa la tradiționala com- 
etiție : „Trofeo <T Italia".
Conștienți de valoarea întrecerilor

I care vor participa și dornici să 
lai urce cîteva locuri în clasamen-
II întocmit la J.O. de la Roma (de 
i locul V), jucătorii din lotul repre- 
întativ și-au început pregătirile ime- 
iat după ultima etapă a turului can
tonatului republican. La antrenamen
te, care se desfășoară de la 15 îu- 
e, la ștrandul Tineretului, sub con- 
icerea antrenorului Adalbert Balint,

participă un lot numeros alcătuit din 
următorii poloiști : Ștefănescu (Mure- 
?an) portari, Bădiță, Zahan, Szabo, 
Blajec, Kroner, Grințescu, Firoiu, 
Culineac, C. Marinescu, Chirvăsuță, 
Danciu, Țăranu etc. In fiecare zi, se
lecționata țării are ca „sparing par
tener" formația de tineret, care a 
participat recent la turneul interna
țional de la Magdeburg.

Incepînd cu săptămina viitoare, cînd 
pregătirile vor intra într-un stadiu de 
finisaj, jucătorii noștri vor susține 
cîteva întîlniri, cu caracter amical, 
în compania unei puternice selecțio
nate din Uniunea Sovietică, alcătuită 
din jucători de la cluburile Bure- 
vestr.ik.

Eiduks (R. S. S. Letona) și Nickiitzsch (R. D. Germana) învingători 
în prima zi a întrecerilor

Un public numeros a asistat ieri 
la desfășurarea primei zile a con
cursului internațional de pistă dotat 
cu „Cupa orașului București". După 
defilarea celor 5 echipe participante 
(R. P. Bulgaria, R. D. Germană, 
R. S. S. Letonă, Italia și R. P. Ro- 
mînâ) concurenții au fost salutați de 
tov. Ion Deheleanu, vicepreședinte al 
F.R.C. La ora 17,30 s-a dat startul 
în prima serie a probei de viteză.

Seriile probei de viteză s-au ter
minat în general cu rezultate scon
tate. Prodanov (R.P.B.) l-a întrecut 
pe Kucinskis (R. S. S. Letonă), Tur- 
rini (Italia) pe Nickiitzsch (R.D.G.), 
Feola (Italia) pe O. Stan, Bodnieks 
(R.S.S. Letonă) pe Dan Popovici, No- 
vakov (R.P.B.) pe Tache Petre, iar 
C. Voicu l-a „păcălit" pe Tertscheck 
R.D.G. (a „plonjat" pe viraj cu 350 
m înainte de sosire, creîndu-și un

avantaj pe care adversarul său nu l-a 
mai putut remonta) obținind cel mai 
bun timp din serii 12,4 sec. Recalifi
cările au mai adus un ciclist romîn 
în sferturi de finală: Petre Tache care 
a învins în seria a Il-a (adversari : 
Tertscheck și D. Stan). Desfășurate 
după seriile probei de urmărire in
dividuală, sferturile de finală la vi
teză au prilejuit o luptă deosebit de 
strînsă, încheiată cu surprize. C. Voicu 
a Încercat să întrebuințeze aceeași 
tactică și în fața sovieticului Kucins
kis. Dar... n-a mers... Plecat cu 500 
m înainte de linia sosirii Voicu nu 
și-a putut menține pînă în final avan
sul. Turrini l-a învins pe Petre Tache, 
insă publicul n-a fost de acord cu 
faptul că ciclistul italian l-a „voia
jat" pe reprezentantul nostru. Proda
nov a produs surpriza zilei: l-a eli
minat pe Feola (creditat cu un 11,3

pe această distanță) înregistrind ceT 
mai bun timp al zilei 12,1 sec. ! In— 
sfîrșit, ultimul sfert de finală a oca
zionat o luptă acerbă și o sosire 
strînsă în care publicul l-a văzut în
vingător pe bulgarul Novakov, iar 
arbitrii pe sovieticul Bodnieks. Semi
finalele și finalele vor avea Ioc as
tăzi.

In proba de urmărire individuală 
clasamentul după desfășurarea se
riilor — întocmit pe baza timpilor 
realizați — a fost: 1. Staps (R.D.G.) 
5:10,3; 2. Eiduks (R.S.S. Letonă) 5:12,3; 
3. Lațis (R.S.S. Letonă) 5:12,7; 4.
Franz (R.D.G.) 5:13.3. Cicliștii italieni 
s-au comportat inexplicabil de slab ne- 
clasîndu-se pentru finale. Intervenind

HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

Pe la stingă : Ivars Eiduks (R.S.S. Letonă), Tache Petre (R.P.R.), Boncio Novakov (R.P. Bulgaria), Carlo Simonigh (Italia). Frank Nickiitzsch (R.D. Germană), Franz Rudolf (R.D. Germană); 
V. Iordache (R.P.R.), Dimiter Nlcolov (R.P. Bulgaria). Dzjnters Lațis (R.S.S. Letonă), Imans Bodnieks (R.S.S. Letonă), Dino Galanti (Italia), Nicola Prodanov (R.P. Bulgaria), E. Bărbulescu (R.P.R.)* 

Lioneilo Feola (Italia) și Wolfgang Tertscheck (R.D. Germană).
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glas galeriei

■

Maghiară

O NOUĂ BAZĂ

în desfășurarea rodnică a muncii, 
planificarea are o importanță deose
bită. Pornind de la această premisă, 
Consiliul U.C.F.S. al Regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară a trecut la re
partizarea judicioasă a sarcinilor. 
Potrivit îndrumărilor ultimei plenare 
« Comitetului de Organizare a 
Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport a fost întocmit un vast plan de 
perspectivă pentru traducerea în fapt 
a sarcinilor trasate de partid miș
cării sportive. Extrase din planul de 
perspectivă, din calendarul sportiv 
și din problemele curente ale activi
tății sportive, sarcinile pe perioade 
sînt cuprinse in planurile trimestriale. 
Apoi, ele snt trecute in planuri pe 
perioade scurte (săpt imînale) și in 
caietele de sarcini zi nice. In acest 
fel Consiliul U.C F.S. a. Regiunii Mu- 
reș-Autonomă Maghiară a mobilizat

— „Vă felicit din toată inima pen
tru munca pe care ați depus-o la 
realizarea acestei frumoase baze 
sportive, unde vom avea prilejul să 
ne destindem, să practicăm diferite 
sporturi după orele de muncă din 
laboratoare". Cu aceste 
adresat academicianul 
LUBEI, 
zică Atomică, 
marți după-amiază participați 
bucurie la inaugurarea bazei 
sportive.

Și, după ce am vizitat-o și 
'trebuie să spunem că mulțumirile pe 
care cunoscutul savant le adresa ti
nerilor cercetători, laboranți sau 
muncitori, care au prestat cu entu
ziasm peste 5.000 de ore de muncă 
patriotică, economisind 
pe 200.000 lei, erau pe 
licate. Baza sportivă 
I.F.A. este îneîntătoare.
unui frumos parc natural te întîm- 
pină un bazin de înot, terenuri de 
volei, baschet și tenis, toate 
de arbori seculari . Membrii 
ției sportive vor avea acum 
poziție și o cabană situată 
diata apropiere a amplasamentelor 
sportive. în așa fel îneît sînt create 
foa te 
nnei 
unei

Nu 
ciația 
boranților și muncitorilor de la Insti
tutul de Fizică Atomică a... așteptat 
inaugurarea bazei pentru lărgirea și

s-acuvinte
HORIA HU- 

directorul institutului de Fi- 
mimeroșilor tineri, care 

cu 
lor

consolidarea activității 
sportive. Punîtid în mod 
deosebit accentul pe dez
voltarea competițiilor de 
mase, consiliul asociației 
(președinte Ion Țînțu, 
secretar Dan Qrecu) a 
contribuit la crearea . și 
întărirea unor puternice 
secții pe ramură de sport, 
care 
cese

noi,

astfel aproa- 
deplin justi- 

a asociației 
In mijlocul

străjuite 
asocia
ta dis- 

în ime-

condițiile pentru 
rodnice activități 

odihne active cit mai plăcute, 
trebuie însă să credeți că aso- 
sportivă a cercetătorilor, la-

dezvoltarea 
sportive, a

ait înregistrat suc- 
remarcabile în ac

tivitatea lor. Un exemplu 
în această privință îl 
constituie echipa femini
nă de volei, care recent 
a ieșit pe primul loc la 
faza de zonă a campio 
natuluj de calificare pen- 
tru categoria A. Un a- 
mănunt, nu lipsit de im
portanță : echipa s-a for. 
mat după un campionat 
al asociației, a fost în
scrisă în campionatul ra
ional și a urcat mai de
parte treptele măiestriei 
sportive pînă în campio
natul primei categorii

Avînd acum la dispo
ziție 
bază 
do im 
care 
brii , 
I.F.A. 
moașe în viitor.

această modernă 
sportivă nu ne în
că rezultatele pe 

le vor obține mem- 
asociației sportive 

. vor fi și mai fru-

Cel nuri tînăr sportiv 
pășind pe cel mai tînăr 
teren de baschet.

l'oto : P. Romoșan

toate forțele la realizarea importan
telor sarcini puse în față de planul 
de perspectivă. Repartizate pe fiecare 
activist sportiv, sarcinile și căile lor 
de rezolvare sirit cunoscute și scoase 
in evidență la timpul cuvenit de pla- 
nificarea riguroasă a muncii. De la 
84.923 membri ai U.C.F.S. înregis
trați la sfîrșitul anului 1930, se pre
vede a fi cuprinși în activitatea spor
tivă pînă la finele anului 1934 a- 
proape 200.000 de tineri 
numărul asociațiilor 
va 
rilor 
sută 
lorilor care practică gimnastica în 
producție cu peste 250 la sută. A- 
cestea sînt numai o parte din anga
jamentele pe care 
activiștii sportivi, 
norii și sportivii pentru 
continuă a bazei de mase și a nive
lului mișcării sportive din Regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară și 
vor fi duse la îndeplinire sub 
ducerea organelor de partid, 
munca entuziastă a iubitorilor 
tului din această parte a țării.

Un ajutor prețios în realizarea ace
stor frumoase perspective este și mo- 

înfăptuită plani- 
Organizarea ei 

în p?a-

mări cu 
insignei 
la sută,

125, cel
OM A 
iar ccl

i 1934
și tinere ; 

sportive se 
al purtăto- 

cu aproape 
al muinci-

și le-au luat 
tehnicienii, antre- 

creșterea

care 
con- 
prin 

spor-

dul cum este 
ficarea muncii, 
corespunde necesităților, 
null trimestrial actual simt prevăzute 
obiective importante corespunzătoare 
perioadei de față. Ele însă sînt în
scrise într-un mod oarecum formal. 
Astfel, sînt întîlnite formulări vagi, 
neconcrete, care nu pot fi de folos 
activității. „Vom întări munca noastră 
organizatorică în așa fel ca pînă la 
sfîrșitul trimestrului să 
„Pentru asigurarea bazei 
a asociațiilor sportive vom 
strîngerea cotizațiilor...", 
tensiiica trecerea normelor 
„Organizarea unor competiții locale., 
„In vederea îmbunătățirii muncii co
misiilor raionale vom deplasa în re
petate rînduri..." — iată numai cîte- 
va dintre formulările care abundă în 
planul trimestrial al Consiliului 
U.C.F.S. al Regiunii Mureș-Autonomă 
Maghiară. Fiind inserate la general 
(în așa fel, vom intensifica, organi
zarea unor competiții, vom deplasa 
în repetate rînduri etc.) sarcinile nu 
sînt suficient de convingătoare, nu 
indică cu precizie căile de realizare, 
nu aduc rezolvări concrete. Sînt fo
losiți termeni generali în locul unei 
formulări concise, concrete a sarcini
lor. Planurile trimestriale ale diferi
telor sectoare au și ele deficiențe de 
aceeași natură, datorită faptului că 
au suferit influența planului trimes
trial general al consiliului regional 
U.C.F.S. Astfel, în planul sectorului 
de propagandă pe trimestrul II, este 
prevăzut că: „In orașele Tg. Mureș, 
Tîrnăveni, Miercurea Ciuc și Odor- 
hei vom organiza expoziții cu trofeele

mărim...", 
materiale 

intensifica 
„Vom in- 
G.M.A....",

cîștigate de sportivi...”. Sarcina în
drumării, sprijinirii și controlării 
muncii comisiilor de propagandă din 
aceste orașe a fost încredințată tov. 
Gh. Plajas care, prin specificul mun
cii sale, nu se putea deplasa pe te
ren... Din această cauză nu a putut 
fi urmărită îndeplinirea sarcinii (de 
altfel într-unul din orașe nici nu s-a 
organizat expoziția, iar in celelalte 
s-a făcut datorită inițiativei locale) 
ea devenind formală. La întocmirea 
planului s-a ținut seamă numai de 
repartizarea sarcinilor pe oameni, 
fără să se vadă dacă ei pot sau ijw*  
să se ocupe de realizarea lor. Ace.u 
formalism se vădește și într-un alt 
obiectiv trecut în planul trimestrial 
al sectorului _ . . „
cursul acestui trimestru membrii co
misiei se vor deplasa în 8 raioana 
pentru a controla munca de propa
gandă și vor da sprijin și îndrumare 
comisiilor raionale. (Deplasările

-fi făcute pe 
în care vor 
și persoana 
cursul celor 
lui nu s-a 
bineînțeles deplasările n-au fost efec
tuate.

Din planurile trimestriale — așa 
cum am mai arătat — sînt extrase 
sarcinile pe săptămîni. Aceste pla
nuri, săptămînale, sînt muit mai ju
dicios întocmite, sarcinile sînt con
crete și bine repartizate. Mai există 
însă și aici — în mai mică măsură 
este adevărat — uneori formalism 
Sectorul organizatoric și-a confecțio
nat planuri „tip" în care repetă 
săptămînă de săptămînă lucruri 
neesențiale (între orele 10 și 12 von 
bate la mașină !?!). Foarte eficact 
sînt planurile zilnice. Dacă majorita 
tea activiștilor respectă această ' e 
todă de muncă de a trece în fiecari 
seară într-un caiet specia) sarcinii, 
pe care le are de rezolvat in ziu< 
următoare se mai întîmplă însă c; 
unii din rutină (ex. șeful sectorulu 
tehnic, Geza Kosa) să le ignoreze

Este necesar ca președintele Con 
siliului U.C.F.S. al Regiunii Mureș-Au 
tonome Maghiare, tov. loan. Bogdar 
ajutat de Biroul Consiliu’ui regions 
și de ceilalți activiști sportivi să eli 
mine în alcătuirea planurilor pe tri 
mestrul III lipsurile care au exista 
Obiectivele, sarcinile, trebuie să fi 
precise, iar activiștii care răspun 
de îndeplinirea lor trebuie aleși c 
răspundere astfel îneît ei să-și poat 
îndeplini în bune condițiuni misiune, 
Trecind la înscrierea concretă a sai 
cănilor, fără fraze stereotipe, așa cui 
o impune realizarea importantek 
obiective din planul de perspectiv 
Consiliul U.C.F.S. al Regiunii Mi 
reș-Autonotnă Maghiară va reuș 
fără îndoială, să îndeplinească și s 
depășească prevederile.

HRISTACHE NAUM

de propagandă ; „In

vor, 
baza unor planuri lunai» 
fi prevăzute : data, locul 
care se va deplasa). In 
trei luni ale trimestru- 

alcătuit nici un plan »i

>++++++++++++ + -
Pînă nu dg mult activitatea spor

tivă din regiunea București se afla 
la un nivel de dezvoltare mult mai 
scăzut față de celelalte regiuni ale 
țării, Faptul că cea mai mare parte 
» activității sportive era concentrată 
«proape exclusiv în Capitală și că 
în satele regiunii nu exista o pre
ocupare temeinică pentru asigurarea 
bazei materiale, făcea ca viața spor
tivă din regiunea București să în
registreze rămîneri în urmă.

în prezent însă, situația s-a schim
bat vizibil. Întreaga regiune fiind 
colectivizată, problema asigurării 
bazei materiale a activității spor
tive a fost pe deplin rezolvată. Tot 
mai mulți sportivi din orașele și sa
tele regiunii participă la activitatea 
competițională pe plan regional și 
chiar republican. Crește neîncetat nu
mărul secțiilor pe ramură de sport 
afiliate la federațiile de specialitate- 
Anul trecut, de pildă, numărul sec
țiilor de fotbal afiliate era de 150, 
iar în prezent, acestora li s-au mai 
adăugat încă 100 de secții 1

Succesele evidente înregistrate în 
activitatea sportivă din regiunea 
București se datoresc în bună mă-

SPORTUL POPULAR
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In regiunea București

UN EVIDENT PROGRES
sură și întocmirii judicioase, urmă
ririi atente a modului cum sg înde
plinește calendarul sportiv regional.

In afara campionatelor regio
nale, ca cele de atletism. fotbal, 
box. baschet, gimnastică, handbal, 
oină, tenis de masă, ~ugbi etc., s-eu 
mai organizat, peste prevederile ca
lendarului o serie de competiții 
(concursuri de călărie la Giurgiu, 
Slobozia, Fetești, un concurs de moto 
la Slobozia etc.), care au angrenat 
în întrecere numeroși sportivi. In
tensa participare a sportivilor din 
regiunea București la diferite com
petiții a făcut ca nivelul tehnic al 
întrecerilor să fie superior, înregis- 
trîndu-se o îmbunătățire calitativă 
generală a sportului din regiune. Un 
număr însemnat de tineri, partici
pant la campionatele regionale, ra
ionale sau ale asociațiilor sportive 
au realizat performanțe frumoase. 
Astfel, atletul Alexandru Spiridon, 
junior, elev al Școlii sportive 
U.C.F.S. din Giurgiu, a corectat de 
trei ori in acest an recordul re

gional la săritura în înălțime: 1,88, 
1,90 și 1,93 m., situîndu-se printre 
primii trei săritori din țară. In felul 
acesta, el a ajuns să fie selecționat 
în lotul republican de juniori. Tot 
un element tînăr, Vasile Furnică 
(Școala sportivă U.C.F.S. Giurgiu) 
a cîștigat trei etape ale campiona
tului de marș al Capitalei, iar la 
concursul republican de primăvară 
a ocupat locul ÎII pe țară, dobo- 
rînd de două ori recordul regional 
la 3 și 5 km. Aceste rezultate re
marcabile au dus la selecționarea 
tînărului mărșăluitor în lotul repu
blican de atletism. Performanțe de
osebite au înregistrat și călăreții 
Cristian Țopescu și Nicolae Roșu 
din Giurgiu, care s-au clasat de mai 
multe ori pe locul I în etapele cam
pionatului republican, Maestra spor
tului Cleopatra Alexandru (Progre
sul Alexandria) a avut o compor
tare excelentă în „Cupa Victoriei", 
ocupînd locul I la tir în proba de 
3x30 focuri armă liberă. Rezultate 
bune au mai realizat și trăgătorii 

Matei Tudor și Viorel Savin (Ce
tatea Giurgiu), handbaliștii de la 
școala medie din Oltenița, gimnaștii 
de la școala medie Giurgiu, fotba
liștii de la școala profesională me- 
cano-navală Giurgiu etc. Bilanțul 
performanțelor realizate de sportivii 
din regiunea București este îmbucu
rător. Cu prilejul disputării compe
tițiilor prevăzute în calendarul spor
tiv, ei au stabilit 23 de recorduri 
regionale, fapt ce dovedește crește
rea nivelului performanțelor reali
zate în regiune.

Dar, cu toate schimbările petrecute 
în viața sportivă din regiunea Bucu
rești se poate spune că nu la toate 
disciplinele se desfășoară o activi
tate corespunzătoare și de aceea se 
obțin rezultate slabe. La etapa re
gională a campionatului republican 
școlar de atletism, de pildă, mulți 
dintre participant) s-au prezentat 
slab pregătiți. Aceasta denotă insu
ficienta preocupare a unor profesori 
de educație fizică, a tehnicienilor de 
la consiliile raionale U.C.F.S, și » 

unor conducători de asociații pent: 
dezvoltarea acestui sport de baz 
Dacă ia nivelul regiunii urmăriri 
îndeplinirii calendarului sportiv s 
făcut în permanență jar etapele r 
gionale s-au desfășurat contor 
planificării, în schimb la nivelul r 
ioanelor situația este cu totul aii 
In raioanele Titu, Răcari, Lehli 
calendarul sportiv este în mare m 
sură neîndeplinit pînă în prezei

Se mai obișnuiește să nu se coi 
pleteze toi de concurs, astfel că uni 
rezultate bune realizate de sport 
nu sînt cunoscute. Toate acestea f 
ca în unele raioane, ca. de pildă. F 
teșii, Videle ș.a., activitatea sporti 
să se desfășoare uneori fără conțin: 
tate.

Iată o serie de realizări, dar 
cîteva lipsuri constatate de noi 
activitatea sportivă din region 
București.

Există însă suficiente forțe ca 
ceasta activitate să fie îmbunătăți 
mișcarea sportivă în cîrnpia Baraj: 
nului să se ridice la nivelul regiti 
lor fruntașe.

Trebuie însă o mai 'mare preoi 
pare și multă inițiativă.

— R. C, —>



Trenul și autobuzul ne poartă prin locuri minunate
Foarte rar se întîmplă să nu fie 

aglomerație la filiala O.N.T. „Carpați" 
din Botoșani. Aici intilnești oameni 
ai muncii din diverse domenii de 
activitate, care se pregătesc să plece 
în concediu sau în excursie prin țară. 
Aflindu-se în fața hărților turistice, 
a panourilor și pliantelor, flecare iși 
aduce aminte de clipele plăcute, pe
trecute în diverse locuri pitorești ale 
patriei.

Șeful filialei O.N.T., tovarășul Va- 
sile Ioniță, răspunde binevoitor 
ror. Matei Constantin, un țăran 
vărășit de prin împrejurimi, a 
cu o singură dorință :

— Doresc să plec la Eforie, a
el cu glas simplu, domol. Și Matei 
Constantin a fost la Eforie, a petre
cut acolo 21 de zile. Acum s-a întors 
șl lucrează cu forțe sporite pentru a 
strînge holdele bogate, și 
a venit cu noi cunoștințe.

In mai puțin de trei 
această filială O.N.T. au

nu găsești și oameni ai muncii din 
Botoșani. Iată cîțiva dintre ei : teh
nicianul Teodor Furtună, salariat de 
la O.C.L. produse industriale, Didina 
Hrlșcu, telegrafista Corina Manoliu 
șl mulți alții.

Pentru cei care vor ca în zilele 
libere să vadă și să cunoască tot mai 
multe locuri se organizează nenumă
rate excursii,
la Botoșani, nu 
atîtea excursii și 
nunțat caracter 
rea comitetului
a organizat pentru 80 de salariațl o 
excursie plăcută la Bicaz, Lacul Roșu, 
Borsec cu confortabilele autobuze ale 
O.N.T.-ului. S-a organizat cu 
nul consiliului sindical local 
citrsie la București, cu ocazia 
960 de oameni ai muncii din
tate au vizitat muzeele, noile con
strucții și edificiile culturale ale Ca
pitalei. Numeroși elevi de la școala 
profesională comercială au luat 
parte de curînd la o excursie de 
documentare și studii iar alți 50 de 
elevi de la școala medie nr. 1 au fost 
în vizită Ia Gheorghieni, Borsec, Va
tra Dornei.

tutu- 
înto- 
venit

spus

mai ales

luni prin 
plecat la 

odihnă și tratament citeva sute de 
oameni ai muncii. La Tușnad, Hercu
lane, pe litoralul Mării Negre și pe 
Valea Prahovei. Nu există stațiune 
balneo-climaterică din țară unde să

Prin stațiunea “ 
balneară Sovata „

< Sovata, 
' ale țării 
u jcest an 
f deschise.

ca toate stațiunile balneare 
noastre, și-a primit și îrt 
vizitatorii, cu porțile larg 

Am poposit în stațiune cu 
a firească

[ vede pentru prima
J Pentru că, Sovata, prezintă un far- 
! mec deosebit, o atracție puternică
► pentru oamenii muncii dornici să facă
> baie într-un lac cu apă caldă în orice 
Jcondiții atmosferice, sau să ia pieptiș 
ipotecile umbroase ale pădurilor și
* dealurilor aflate la doi pași.
I Voiam să stau de vorbă, în pri- 
. mul rînd, cu directorul „bazei cul- 
Ltural-sportive", tov. Cegzy, despre 
care auzisem că este un mare ani-

> maior al sportului. Dar, în drum spre 
clubul stațiunii se auzea din cînd în

>cînd un fluier cunoscut, cu care ama
torii de sporturi sînt familiarizați. Se

► dispută oare vreun meci de fotbal 
.sau de volei? Grupuri-grupuri, zeci de 
’ pasionați ai sportului 
L grăbiți spre locul
' fluierul 
.citeva 
” tatorii 
I volei, 
benii"

* iestrie.
i — Tov. Cegzy I începem rnîine 
campionatul de șah ?...

Astfel .l-am descoperit, fără prea 
i multe căutări, pe directorul bazei cul
tural-sportive din Sovata. Chiar 

’la primele schimburi de cuvinte 
(Vedea cît de colo că tov. Cegzy e 
mitiarizat cu astfel de vizite.

— Numai că, vedeți, tare am fi 
mulțumiți dacă pe lingă unele lucruri 
bune pe care probabil le veți observa 
în stațiunea noastră, nu veți ocoli 
greutățile de care ne mai izbim...

Odihna bine meritată a oamenilor 
muncii, după un an de muncă intensă, 
nu este o zăcere. Acest lucru îl știe 
foarte bine tov. Cegzy și tocmai de 
aceea colectivul bazei cultural-spor
tive se străduiește să întocmească 
pentru oamenii muncii veniți în con
cediu un program atractiv, cît mai 
variat. Concursurile de șah, de volei, 
excursiile la grota Ursului, la mun
tele Saca sau la Lacul Roșu consti
tuie „preocupări" de concediu mult 
prețuite de vizitatorii stațiunii. Mai 
cu seamă că celor mai buni sportivi 
li se acordă diplome și premii. La

a celui care-i 
oară splendorile.

Niciodată pînă acum, 
au fost organizate 
cu un atît de pro- 

de mase. Conduce- 
sindicatului sanitar

însoritele zile de vară oferă con
diții optime pentru turism. Cabanele, 
stațiunile de odihnă, minunatele 
locuri pitorești ale țării Iși așteaptă 
oaspeții. Zi 
nile duc pe 
șani, de la 
număr 
clipe de 
devenit 
drag.

de zi, trenurile și mași- 
oamenii muncii din Boto- 
o săptămînă la alta tn 
mai mare, să petreacătot

neuitat. Turismul sportiv a 
pentru fiecare un prieten

A. ABRAM0V1CI coresp.

arbitrului, 
minute, mă 
unui mult 

în care atît 
dovedeau o

se îndreptau 
de unde se auzea 

Și, după numai 
aflam printre spec- 
disputat meci de 

,,roșii" cît și „gal- 
stirprinzătoare mă-

de
se

fa-

ultimul concurs de șah, de pildă, în
trecerile au pasionat nu numai pe con- 
cttrenți, ci și pe cei care au urmărit 
disputele de pe ,,cîmpu[ de luptă". 
Sala clubului a fost atunci plină pînă 
la refuz. 'Primii trei clasați (Ion 
Sțănculescu — Buc, Ștefan Zelter — 
Suceava și Imre Bogoș — Oradea) 
s-au felicitat reciproc pentru victorii, 
pentru diplome.

Clubul stațiunii, fără a avea pre
tenția de a fi ttn model în această 
privință, este totuși bine utilat. 60 
de jocuri de șah, 11 mese de tenis 
(din păcate nefiind folosită decît... 
una, din lipsă de spațiu), 12 șu- 
bacuri, iată numai o parte din inven
tarul sportiv al stațiunii. In aer li
ber, după cum am mai arătat, există 
un singur teren de volei. Este oare 
suficient ?

Din discuțiile pe care le-am purtat 
cu cîțiva oameni sosiți aci în con
cediu, reiese că stațiunea Sovata 
duce lipsă de baze sportive. Un sin
gur teren de volei nu poate satisface, 
pe bună dreptate, cerințele, mai cu 
seamă că mulți vizitatori ar vrea să 
joace baschet, tenis, popice etc. A- 
semenea baze sportive însă nu există. 
Sau dacă există, stau închise, așa 
cum se înfimplă cu popicăria din 
centrul stațiunii, care aparține asocia
ției sportive Avîntul, dar care nu e 
folosită nici de sportivii asociației, 
nici de oamenii ce-și petrec conce
diul la Sovata.

— Lipsa bazelor sportive ne îm
piedică mult în 
spunea directorul 
five. Cît privește 
de filiala O.N.T.
dintre acestea nu-și ating scopul e- 
ducativ, deoarece 
cunosc regiunea 
să dea indicațiile

activitatea noastră, 
bazei cultural-spor- 

excursiile organizate 
din localitate, multe

îndrumătorii nu prea 
și nu pot, firește, 
corespunzătoare...
★

Ținînd seama de condițiile existente 
în stațiune, se poate spune că activi
tatea sportivă în aer liber, dar mai 
cu seamă la club, se desfășoară sa
tisfăcător. Considerăm însă că con
ducerea bazei cultural-sportive ar tre
bui să manifeste mai multă inițiativă, 
mai multă grijă pentru a găsi forme 
noi, atractive, care 
pentru activitatea 
veniți în concediu, 
șah, tenis de masă

să capteze atenția 
sportivă a celor 
Un campionat de 
sau volei, pe vile.

Concurs
spriji- 
o ex- 
căreia 
locali-

de orientare turistică
la Slănic

ar fi — după părerea noastră — un 
mijloc excelent de a stimula dorința 
celor veniți la odihnă pentru a face 
sport. întrecerile pe vile, pe cate
gorii de profesii, concursuri cu teme 
sportive „Cine știe... cîștigă 1", iată 
doar citeva forme care ar înviora 
mult activitatea sportivă la Sovata. 
Pentru aceasta trebuie însă, așa cum 
spuneam mai sus, mai multă iniția
tivă.

R. CALARAȘANU

cu mult titnp în urmă asocia-Nu
ția sportivă Olimpia din Slănic, spri
jinită îndeaproape de corn's» de turism 
sportiv a consiliului roional UC.F.S. 
Teleajen a organizat un interesant 
concurs de orientare turistică de gra
dul III, (Punctul de atracție al con
cursului l-a constituit faptul că ufia 
din etape s-a desfășurat ziua, 
cealaltă noaptea. Itifleosriul ales a 
fost Stănic-cabana Muntele Roșu. La 
start s-au prezentat zece echipe.

Primele trei locuri au fost ocupate 
în ordine de echipele: Proiectul
IPS. Ploiești, Fulgerul P.T.T.R. și 
Metalul II Tîrgoviște. Deși traseul 
a fost destul de greu, solicit nd 
eforturi serioase din partea conctiren- 
ților, el a fost parcurs de toți par
ticipanții. 
că acesta 
acest gen 
Slănic.

De.lla Dunării 
pe amatorii de 
gelației, florei

at ruge tot mai mult 
turism, fio gă fia va- 
și faunei au făcut 

(lin ea o regiune unică în Europa și
chiar în lume. Aci este... raiul ama
torilor de pescuit. In fiecare colt al 
Deltei găsești cite unul,

Trebuie să notăm faptul 
este primul concurs de 
organizat de sportivii din

GH. NILA și ION TEODORESCU,
corespondenți

Dlaja de la Eforie, cn fi celelalte 
întinsuri de nisip fin de pe minu
natul nostru litoral, ni se înfățișează 
ucuin ca un imens furnicar. Din con 
forlabitele vile ale stațiunii oamenii 
muncii coboară tn fiecare dimineață 
spre apele mării însorite, izvor de noi 
forțe, de sănătate.

lioibuFoto :

2500 de km. străbătuți
La ora etnd apar aceste rinduri, 

in multe case din Tg. Mureș se 
fac pregătiri febrile pentru excursia 
proiectată de către cercul turistic de 
pe lingă Casa de cultură a sindica
telor din Tg. Mureș. Rucsacurile, 
geamantanele și toate celelalte lucruri 
necesare unei excursii in circuit care 
va cuprinde un 
2500 hm, sint 
atenție. .........

Ce vor avea 
cursioniștii din 
rind pitoreasca 
orașele cărora I 
torită vajnicilor lor mineri, mereu în 
fruntea întrecerilor socialiste, Petro
șani, Petrila, Lonea. Urmează pito
rescul port dunărean Orșova. înainte 
inși de a ajunge in Orșova ei vor 
vedea și vor vizita micuța și cocheta 

urma o 
multă 

care încorsetată la 
.Cazane" răzbate totuși vijelioasă mai 
departe. Băile Herculane le 
lejui momente de plăcută 
Ce poți admira mai mult 
valea Oltului ? Costumele 
hărnicia oamenilor sau multele clă
diri noi ridicate in ultima vreme. 
Apoi se trece pe lingă Turnul Roșu.

traseu mai mare de 
pregătite _ cu multă

prilejul să vadă ex- 
Tg. Mureș ? In primul 

vale a Jiului, apoi 
li s-a. dus faima da

insulă Ada-Kaleh. Apoi, va 
clipă pe care nu o vor uita 
vreme, Dunărea,

vor pri- 
relaxare. 
oare pe 
pitorești,

Cabanele vă așteaptă
In zilele însorite ale verii, cărările 

de munte nu cunosc... odihna. Zeci 
de mii de oameni aț muncii, tineri și 
virstnici, străbat pădurile răcoroase, 
trec peste piraiele cristaline și, 
capătul unei zile de excursii, 
posesc la una din numeroasele 
bane puse la dispoziția amatorilor 
de turism.

Iată in fotografia noastră un punct 
terminus al unei asemenea excursii : 
noua și eleganta cabană „Dimbul 
Morii" de pe valea Timișului.

la 
vo
ca

Foto ; C. Gruia

prin țară
O clipă 
cutului 
străvechi al Sibiilor.

In itinerar urmează unul din ora
șele metalurgiei noastre: veșnicul și 
mereu tinărul Brașov. Trenul aleargă 
ptintre munți cu coame înverzite. 
Sintem pe valea Prahovei: pe lingă 
cristalul geamurilor trec in zbor Ti
mișul de Sus, Predealul, Azuga, Si
naia... și Bucureștlul iși subscrie pre
zența, la inceput prin Casa Scinteii, 
apoi printr-o... pădure de blocuri. 
Mureșenii cunosc capitala țării noas
tre. Cite nu sint de văzut ? Multe. 
Dar iată că litoralul ii cheamă, ii 
ademenește. O primă cunoștință cu 
frumusețile care au apărut in timpul 
din urmă: monumentala gară din

de readucere aminte a tre- 
istoric și iată-ne in orașul

Constanța ii primește zimbitoare, Os 
scurtă vizită la acvariu apoi, să pri
vim via agitație a portului nostru 
Constanța. Ce lume multă 
rie, ce de construcții noiI 
că numai aici ? La fel e și 
Boaită, la Mangalia și la 
De aici o scurtă călătorie și 
cei din Tg. Mureș trecind pe rețeaua 
de canale din Deltă. O scurtă vizită 
in portul dunărean 
ce-i va duce către 
nerăbdător în gară.

„Frumoasă ești 
iși va zice cu siguranță fiecare din 
cei ce vor pleca mâine seară in ex
cursia pe care noi am anticipat-o.

la Efo- 
Dar par
ia Vasils 
Mamaia, 
iată-i pa

Galați și trenul 
casă ii așteaptă

țara mea Așa

IOAN PAUȘ, coresp.

Cupa „Victor Măciucăo »»■

Cea de a patra ediție a cupei 
„Victor Măciucă", organizată de clu
bul sportiv I.T.B., s-a desfășurat în 
acest an în regiunea Dobrești — 
Scropoasa — Bolboci — Peștera Ia- 
lomiței, reunind la start dl 
pe din București, Reșița, 
Tîrgoviște, Brașov.

Concursul s-a desfășurat 
etape, de zi șt de noapte, 
avînd o lungime totală de 
20 km și o diferență de 
1400 metri, a prezentat — prin pro
blemele pe care an trebuit să le re
zolve participanții *— o 
maximă, 
panți (123 concurenți) 
simpatia de care se bucură turismul 
competițional sub forma 
lor de orientare turistică.

In afară că au admirat 
masivului Zănoaga și 
miței, participanții au 
tisfacția trecerii unor 
cum ar fi cățărătura 
pel, funicular etc. _,

de echi- 
Ploiești,

în două 
Traseul, 
aproape 

nivel de

dificultate
Numărul mare de partici- 

a dovedit

concursuri-

frumusețile 
văii Ialo-ale

încercat și sa- 
probe alpine 
pe stînci, ra-

Toate formațiile au dovedit o pre
gătire bună, lucru oglindit, de altfel, 
și de clasamentul general: între pri
mele 15 echipe diferența este mini
mă — ceea ce denotă lupta îndîrjită 
care s-a dus pentru cucerirea cupei.

Pe primul loc s-a clasat echipa a- 
sociației sportive AERONAUTICA 
București (Barbu Nicolescu, Georgeta 
Liță, Iosif Eugen) cu 680 p. De re
marcat că aproximativ aceeași for
mație a cîștigat pentru a patra oară 
cupa „Victor Măciucă", Pe locul al 
doilea TAROM București (Eugen Ni- 
chita, Florica Reyl, Iuliu Buruiană) 
688 p, urmată de Erupția Tîrgoviște 
(D. Pielării, C. Avramescu. Virginia 
Lăcătușu) etc.

După terminarea concursului, în 
Turnul Seciului a avut loc festivita
tea de înmînare a premiilor

Competiția — bine organizată —- 
s-a bucurat de mare simpatie și a 
stîrnit interes în special în rîndul 
echipelor din celelalte regiuni ale 
țării.

GEORGETA LIȚA corgșfo
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Concursul international de pistă „Cupa orașului București"
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SCRISOARE CĂTRE REDACȚIE*
(Urmare din pag. 1) PRINTRE PARTICIPANT!... Ina-

ne-a
o înțelegere între antrenorii celor patru 
alergători calificați și organizatori nu 
s-au mai desfășurat semifinale la a- 
ceastă probă, așa cum prevedea pro
gramul, ci direct finale. Pentru locu
rile 1 și 2 au luptat Eiduks (R.S.S. 
Letonă) și Staps (R.D.G.). Concuren
tul sovietic s-a clasat pe primul loc 
cu timpul de 5:11,5. In finala pentru 
locurile 3 -4 Franz (R.D.G.) a realizat 
5:13,9, timp cu care l-a întrecut pe 
Lațis (R.S.S. Letonă) și a ocupat lo
cul III.

In proba de 1.000 m cu start de pe 
loc — cîștigată de Nicklitzsch (R.D.G.), 
cicliștii noștri au realizat noi recor
duri personale, iar D. Stan a ocupat 
un
1.
I.
J.
D.
1:13,6; 6-7. E. i 
(Italia) 1:13,8; 8.
1:14,0;
Tertscheck (R.D.G.) 1:17,4.

loc onorabil: IV. Iată clasamentul: 
F. Nicklitzsch (R.D.G.) 1:12,4; 2.

Bodnieks (R.S.S. Letonă) 1:12,7; 3. 
Deisons (R.S.S. Letonă) 1:13,0; 4.
Stan 1:13,4; 5. B. Novakov (R.P.B.) 

Bărbulescu și Feola
Prodanov (R.P.B.)

9. Turrini (Italia) 1:15,8;

II ARI JAPINS 
lecționatei R.S.S.

— antrenor al se-
Letone — a părăsit

programul ÎNTRECERILOR

(simbătă cu înce- 
URMA- 

, semi-

Ziua a Il-a 
pere de la ora 17,45) : 
RIRE PE ECHIPE (serii, 
finale) ; VITEZA (semifinale și 
finale); ELIMINARE; SEMI- 
FOND 51 de ture.

Ziua a IlI-a (duminică cu în
cepere de la ora 17); VITEZA 
(turneu-revanșă) ; URMĂRIRE 
PE ECHIPE (finale) ; CURSA 
ITALIANA (serii și 
FOND 100 ture.

finale); SEMI-

ani 
anii
pe

activitatea com- 
1952 - 1953 mai 
firmamentul ci-

doar de cîțiva 
petițională. In 
strălucea încă 
clismului sovietic, purtînd tricoul de

campion unional la semifond. 
inte de începerea probelor el 
spus : „Am făcut o călătorie obosi
toare de la Leningrad, unde au avut 
loc campionatele unionale de pistă, 
pînă la Moscova și de acolo la Bucu
rești. Dacă astăzi (n. r. vineri) nu 
vom realiza rezultate prea bune ne 
vom... revanșa cu siguranță simbătă 
și duminică. Băieții noștri 
bill de performanțe 
meritorii, 
și dvs.

Fără 
echipei 
mondial 
rul lui se adună în continuu amatorii 
de autografe și, firește, gazetarii. 
Simonigh este dispus la orice... oră 
să facă declarații, comentarii, pro
nosticuri. Nouă ne-a mărturisit: „Sînt 
foarte mulțumit că am ocazia să con
curez la București. In 1957, anul in 
care am cucerit titlul de campion al 
lumii, participasem — cam 
perioadă — la un concurs 
Și mi-a fost de bun augur 
Aș dori ca și Bucureștiul 
avanpremiera unei performanțe ase
mănătoare deoarece mă pregătesc 
din nou să asaltez titlul mondial..."

r.

sînt capa- 
comportări 
confirmați

și
Rămîne să ne

acest lucru !...“ 
îndoială, „figura centrală" a 
Italiei este fostul campion 
CARLO SIMONIGH. în ju-

in aceeași 
la Sofia, 

concursul.
să fie

turi de excepționalul Horațiu Ni- T 
cotau, de excelentul Plocon, să-i X 
îmbrățișez. Ei au adus in dar pa- J 
triei dragi Cupa de cristal, răsplă- X 
tind astfel eforturile depuse de X 
partidul și guvernul nostru pentru T 
dezvoltarea sportului in țara noa- X 
stră. Ț

Vouă, componenți ai echipei de X 
volei Rapid București vă trimit un ♦ 
salut fierbinte. Este un salut tri- Ț 
mis de un tinăr muncitor care nu x 
și-a putut ascunde bucuria, ferici- T 
rea pe care a avut-o în momentul X 
primirii acestei vești. Salutului Ț 
meu i se alătură mii de alte sa- T 
luturi ale muncitorilor din com- X 
plexul Săvinești, care au trăit ală- Ț 
turi de voi aceleași emoții, au ur- X 
mărit de la primul și pînăi la ul- X 
timul meci evoluția voastră, fiind T 
ferm convinși că veți cuceri cupa. X 
Și nu s-au inșelat. Y

In încheiere, vă urez din toată X 
inima, vouă și antrenorului vostru X 
Petrescu, noi și noi succese. Și, la T 
anul, dorim ca frumoasa Cupă de 4- 
cristal să rămină la București.

Iar ție, tizule Ivan, îți doresc 
victorie in fața lui Pandov 
multe alte victorii...

In seara zilei de simbătă 15 iu
lie a.c. stăteam alături de alți 
muncitori de la complexul Săvi
nești în sala clubului nostru, acolo 
unde este montat televizorul. Ve
deam cum, rînd pe rînd, boxerii 
noștri Ciucă, Mîndreanu, Pătrașcu, 
Stoenescu, culegeau victorii după 
victorii și totodată și medaliile de 
aur. Eram fericit, și o dată cu 
mine, toți ceilalți muncitori. Dar 
am fost și trist. Tizul meu, Ivan, 
a fost învins la puncte de boxerul 
bulgar Pandov. Dar, tizule, nu te 
descuraja! Sînt sigur că îți vei 
lua revanșa. Nici eu nu m-am 
descurajat și sînt hotărît să cîștig 
întîlnirea cu Petre Gheorghe — 
de aceea mă antrenez cu și mai 
multă sirguință (pentru că și eu 
sînt boxer, în cadrul asociației 
sportive Viitorul Săvinești).

Credeam că această tristețe mă 
va urmări toată seara. Cînd, de
odată, crainicul reporter anunță : 
„La Moscova, Rapid a învins pe 
Ț.S.K.A. cu 3-2, cucerind „Cupa 
Campionilor Europeni" la volei 
masculin". Din inimile muncitori
lor izbucnește un puternic „ura !“ 
Băștile și pălăriile sînt aruncate 
in sus, zadarnice sînt intervențiile 
tovarășului director al clubului ca 
să încetăm cu aplauzele și acla
mațiile. Cit n-aș fi dat să fiu fllă-

o X
?’ Ț

*
IVAN CONSTANTIN 
electrician la complexul

SăvineștiV
&XXXXXXXXX t-XXXXXXXXXXXXXXX+XXXXXXXXXXXX+XX4XXXXX4XXY-

REZULTATE
campionatului de juniori

Szabo
Suliță :

CONCURSURI,

disputat 
de semi-

BAR-
11,4 ; 200
I. L.

Pikulski (C.S.M.
E. vîlsan 47,48 ;
Stancu 13,1 ; 200

500 m : Niculina
C. Stan (1945) 34,40 ; 

Sasu (C.S.M. Sibiu) 
Nicolae-coresp.).

Sandu
Si-

FE- 
m :
Mi-

BUCUREȘTI. La sfîrșitul săptămînii 
trecute, pe stadionul Voința s-a dis
putat un concurs cu participarea atle
ților bucureșteni. și a unui grup de 
10 atleți din Sibiu. Rezultate : ~ ‘
BAȚI : 100 m : P. Mănescu
m : G. Enache 23,1 : 400 m : 
52,8 ; Suliță : Gh. “...............
biu) 57,18 ; Disc : 
MEI : 100 m : FI.
FI. Stancu 26.7 : 
îlcă 1:27,8; Disc: 
înălțime : Doina 
1,42. (Nicolae D.

S-au încheiat și „zonele0
Ciocan (6 kg); 

m : A. Beșuan 
12,4 (rezultatul 
un record re- 
junioarele de 

Soos (1945) 12,6 ;
12,6 
27,9 
m.g.

BRAȘOV, in localitate s-a 
un concurs al alergătorilor 
fond. Rezultate : 800 m : S. Beregszaszi 
1:54,0; I. Dăndărău 1:54,2: Gh. Bo- 
ghean 1:56.9 ; H. Schmidt (1942) 1:56,9 ; 
3000 m : O. Lupu 8:44,5 ; I. Veliciu 
8:44,6 ; I. Pricop 8:46,4.

Gh. Costache (1946) 48,08 ; 
I. Bog 51,98 ; FETE : 100 
(1946) și R. Gabel (1944) 
Anei Beșuan reprezintă 
publican egalat pentru 
categoria a Il-a) ; E. ~ 
L. Veselinovici (1945) 
Gîță 27,7 ; L. Frunză 
Săves-cu 2:26,7 ; 80
(1946) 12,0 ; M. Costin (1945)
Croitoru (1945) 12,4 ; A. Meculescu (1944) 
12,6 ; lungime ; E. Potoroacă (1944) 5,47; 
Greutate : A. Gurău 13,09 ; I. 
12,00 ; Disc : A. Gurău 43,73 ;
U. Resch 34,80.

200 m : S.
800 m : O. 

E. Vasi
12,2 ; E.

In seria a 5-a conduce Novakov (R.P.B.) 
urmat de P. Taclie

Foto: P. Romoșan

S-a încheiat campionatul masculin al Capitalei
final al campionatului 

de calificare al orașului 
s-a încheiat cu victoria 

de la Progresul, 
cunoscut înfrîngerea.

Turneul 
masculin 
Bucu rești 
baschetbaliștilor 
care n-au cunoscut înfrîngerea. în
trecerea finală a fost deosebit de e- 
chilibrată și pînă în ultima zi nu 
s-au cunoscut echipele care vor ocupa 
locurile 2 și 3. Abia meciul dintre 
Metalul 23 August și Academia Mi
litară a stabilit ocupantele acestor 
două locuri.

Iată rezultatele tehnice din retur : 
Progresul cu Academia Militară 71 — 
50, cu Voința 80—57, cu Metalul 23

August 65—63, cu Institutul de Con
strucții 54—41 ; Metalul 23 August 
cu Voința 87—84, cu Institutul de 
Construcții 56—38, cu Academia Mi
litară 58—54 ; A. S. Academia Mi
litară cu Voința 43—45, cu Institu
tul de Construcții 58—37 ; Voința cu 
Institutul de Construcții 52—-55.

Clasamentul final arată astfel : 1. 
Progresul 16 p., 2. Metalul 23 Au
gust 
tară 
tutui

CLUJ. Pe stadionul ,,Gh. Gheorghiu- 
Dej“ din localitate a avut loc în ziua 
de simbătă 15 iulie un concurs de 
atletism cu participarea atleților de la 
C.S.M. Cluj, Știința Cluj și CI. sp. șco
lar Cluj. Iată cele mai bune rezultate : 
BARBAȚI : 100 m : V. Pîrvu (St.) 11,5 
(în serii 11,4) ; 1000 m : D. Sarea (St) 
- 1945 - 3:05,2 ; 110 m.g. : A. Deac 
(C.S.M.) 16,6 ; 200 m.g. : Z. Olah
(C.S.M.) - 1945 - 26.6 ;
Ileana Kaban (C.S.M.) 
Bîrsan
R. Hădăran 
Lungime: L. 
coresp.).

(C.S.M.) 62,3 ;
65.3 ; A.
Neța 5,52.

: A. 
Z.

FEMEI : 100 m : 
13,3; 400 m : V. 

S. Fekete 64,0 ;
Plăcintaru 65,5 ;
(A. Palade-Ursu,

upă

PREDEAL, 
verificare a

unui concurs de

13 p., 3. Ă. S. Academia Mili-
12 p., 4. Voința 10 p., 5. Insti- 
de Construcții 9 p.

CRISTIAN POPESCU-coresp.

In cadrul 
atleților juniori desfășurat 

la sfîrșitul săptămînii trecute 
litate s-au înregistrat o serie 
tate dintre cele mai 
100 m : N. Tothpall 
Zamfirescu (1943) 10,9 ;
11,0 ; S. Altenliu (1943) 
Rădulescu 1:24,2 ; Gh.
1:24,3; I. Chicuruș 1:27,0; 1000 m: F. 
Baban 2:35,0 ; Lungime : M. Calnicov 
6,87 ; R. Lăcătușu 6,54 ; Greutate (6 kg): 
I. Bog 15,42 ; I. Lazăr 14,86 ; Disc : 
(1,5 kg) : I. Bog 52,22 ; Ciocan (5 kg) :

BRAILA. Cu prilejul 
desfășurat în localitate 
nute rezultatele : 100 m : 
1.500 m : G. Ungureanu 
me : I. Moroiu 1,83 — 
greutate : C. Constantin 
regional. St. Sgîrcitu 
Constantin 45,33 
Drăgan 42.20.

unui concurs 
au fost obți- 
I. Hadia-c 11,5;
4:14,7 : înălti- 

rec. regional : 
14,80 — rec.

13,12 : disc : C. 
rec. regional, C.

a e j

în loca- 
de rezul- 
BAIETI : 
10,9 ; G.

bune.
(1944)

D. Comșa (1943) 
11,0 ; 600 m ; D. 
Plăcintaru (1944)

1000 m :
M.

rșovta,
Vie na, Aachen și Leipzig

Pupa un turneu de cil ev a saplamîni 
în B. P Polonii. Austria. K. F. Ger
mană și R.D. Germană, călăreții roniîni 
s-an reîntors in patrie. In legătură cu 
acest turneu, am stat de vorbă cu an
trenorul Mihai I 'imn

— Cum apreciați rezultatele obținute 
de sportivii roniîni ?

— Dacă liuoin seama de faptul că în 
acest an ani plecat cu o echipă aproape 
nouă, nerodală. cu un lot restrîns de 
cai. dintre ea re cel nuri bun. Rubin, s-a 
accidentat tocmai în timpul marelui con
curs international, de la Aachen, putem 
spune că reprezentanții tării noastre s-au 
achitat și de această dată eu cinste 
de sarcina încredințată. Cele 3 locuri I. 
numeroase locuri II. III. IV și pînă la 
XV la care s-au acordai premii, au în
semnat un nou succes al călăreților ro- 
mîni, ei păstrîndu-și mai departe un loc 
de prestigiu în ierarhia europeană și 
chiar mondială.

C<1 inai bun dinlre călăreții noștri s-a 
dovedii și în acest an maestrul sportu
lui Gheorghe l.anga. Pot spune fără să 
greșesc că Langa a ajuns un că hl re l de 
falie mondială și că avînd la dispoziție 
un material cabalin corespunzător va- 
i ’i’iî sale, el se poate bate de la egal cu 
oricare dintre ..așii" echitațici. Restul
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componențelor lotului Bărbuccanu, Hering 
și Longo s-au comportat la valoarea lor. 
La dresaj, Nicolae Mihalcea, singurul 
nostru reprezentant în aceste probe, s-a 
evidențiat în mod deosebit, reușind o 
serie de rezultate bune.

— Ce lucruri noi ați observat la cele 
patru concursuri la care ati asistat ?

— .Multe. In primul rînd că din con
cursurile internaționale au cam dispă
rut probele dc categoric ușoară, atît în 
întrecerile individuale, cît și în cele pe 
echipe. Va treimi deci să fim foarte 
atenți în pregătirea sportivilor și la ale
gerea cailor. Parcursurile sînt acum mai 
variate, cu un traseu care cere o per
fectă conducere a calului și cu sărituri 
mari. Spre deosebire de anii trceuți vi
teza a fost un factor hotărîtor în cîști- 
garea probelor. Baremul de minimum 
400 metri pe minut a fost obligatoriu, 
iar 0 puncte penalizare obiectiv princi
pal pentru fiecare călăreț. Caii care do
boară sistematic o bară sau două sini 
abandonați de călăreți. Am observat, 
de asemenea, că majoritatea călăreților 
se află încă de acum Intr-o continuă 
pregătire pentru J.O. dc la Tokio. Ei 
au venit cu cai noi pe care îi pregătesc 
dc pe acum în vederea marii confrun
tări tlin 1964. Un exemplu de temeinică pre
gătire și cu rezultate evidente ni l-a ofe
rii echipa R.D. Germane care a venit 
cu 20 dc cai în probele grele și ai căror

sportivi au fost selecționați în echipa 
unită a Germaniei și, bineînțeles, echipa 
U.R.S.S. ai cărei componenți au fost și 
în acest an la înălțime.

La Viena, dar în special la Aachen, 
m-am convins din nou ce importanță pre
zintă elementul feminin pentru sportul 
călare, îndeosebi în probele de dresaj. 
Echipa Angliei, de pildă, a cuprins 14 
fete, iar Ana Clement a cîștigat cele 
mai multe probe în concursul dc la 
Aachen.

Concursul de la Leipzig ne-a prilejuit 
o bogată documentare în ceea cc pri
vește drumul ascendent al echitațici în 
R. D. Germană. In această țară există 
în prezent peste 300 de secții hipice 
afiliate la federația de specialitate, cu 
un număr de 8000 cai. Cunoscînd acest 
lucru și văzînd la ,,lucru" pe călăreții 
din R. O. Germană care în acest an au 
cîștigat la ci acasă toate probele cu 
excepția celeia cucerită de Langa, ni s-a 
părut firesc obiectivul urmărit și anume 
acela ea într-un timp scurt să i întreacă 
pe călăreții din R. F. Germană, consi
derați astăzi cei mai buni din lume. 
Exemplul lor ă stimulat mult pe călă
reții noștri, care sînt hotărîți să nu 
precupețească nici un efort pentru a pro
gresa continuu.

Intervin hiat de 
OCTAVIAN GÎNGU

BRAȘOV. Comisia
nizat un concurs pentru __
în tabăra M.I.C. JUNIORI I :
D. Comșa (Brașov) 11,2 ;
Comșa 23,4 ; 110 mg : A.
(Br.) 16,1 ; suliță : “ “
45,90 : ciocan : A.
JUNIOARE I :
13,0 : greutate :
JUNIORI II : l
9.3 : 300 m :. F
m : C. Perju (Timiș.)
E. Udrea (Clj.) 13,3;
Ezechil (Timiș.) 50,70 : suliță : 
chil 46,15 ;
lungime ;
înălțime :
NIOARE II
I.
4,60 ; înălțime : C.
S. Dima (C-ta) 1,38 : 
(Ord.) 11,71 : L. iDoczi (Tg.
(P. Nagy-coresp.).

La Bacău, Tg. Mureș, Tg. Jiu și 
Brăila s-au încheiat de curînd fazele 
de zonă ale campionatelor republica
ne (masculin și feminin) de junior: 
pe 1960-1961.

In urma rezultatelor tehnice omolo
gate, au fost întocmite următoarele 
clasamente finale : BACAU : mascu
lin : 1. Ș.S.E. Bacău 5 p (7:3), 2. Tină 
rul ucenic Bîrlad 5 p (7:5), 3. Victori 
Sighet 5 p (6:5), 4. Știința Fălticen 
3 p ; feminin : 1. Ș.S.E. Piatra Neam 
6 p, 2. Victoria Sighet 5 p, 3. Științ; 
Fălticeni 4 p, 4. Unirea Bîrlad 3 p 
TG. MUREȘ : masculin : 1.
Ploiești 5 p (8:4), 2. C.S.Ș. 
p (7:5), 3. Ș.S.E. Sibiu 5 p 
C.S.Ș. Harghita Tg. Mureș 3 
minin: 1. C.S.Ș. Luceafărul
6 p, 2. Ș.S.E. Ploiești 5 p, 
Cluj 4 p, 4. Ș.S.E. Tg. Mureș 3 p 
TG. JIU : masculin: 1. Pandurul ’’'f 
Jiu 6 p, 2. C.S.Ș. Banatul Timișoar.
5 p, 3. Ș.S.E. Oradea 4 p, 4. Ș.S.E. Alb. 
Iulia 3 p ; feminin : 1. Corvinul Dev
6 p, 2. Ș.S.E. Oradea 5 p, 3. C.S.Ș 
Banatul Timișoara 4 p, 4. Olimpi 
Tg. Jiu 3 p. BRAILA : masculin: '. 
Rapid București 8 p, 2. Școala d 
meserii Brăila 7 p, 3. Școala medi 
nr. 1 Giurgiu 5 p 
Cîmpulung Muscel 5 
mentul Medgidia 5 p 
1. C.S.Ș. București 
Curtea de Argeș 7 p, 
nr. 2 Constanța 6 p, 
„N. Bălcescu" Brăila

Ș.S.E
Cluj . 

(7:5), 4 
P ; fe 
Brașo’

3. C.S.Ș

regională a orga- 
atleții aflați

100 m : 
200 m : D.

Sanchiantz 
C. Stroe (Timiș.) 

Bako (Timiș.) 45,77 ;
100 m : M. Olteanu (Clj.) 
: Z. Orosz (Br.) 10.01 ;
80 m : S. Dincă (Clj.) 

’ Kovacs (Clj.) 40,6 ; 1000 
2:44,4 ; 90 mg : 

disc (1 kg) : N.
N. Eze- 

Ezechil 47,52 ; 
(Timiș.) 6,24 ; 

(Clj.) 1,70 ; JU- 
W. Guess (Br.) si 
lungime ; I. Balea 
Toma (Oradea) și 
greutate : I. Nagy 

M.) 11.44.

N.
Bădini
Kiss

ciocan : 
D.
S.
: 60 m :

Balea (Br.) 8,1 ;
înălțime :

(7:11), 4. Ș.S.I 
p (6:10), 5. C: 
(6:11) ; feminit 
8
3.
4.

5 
medie nr. 1 Giurgiu 4 p.

Primele echipe clasate s-au calific: 
în finalele campionatelor republicar 
de juniori, care se vor desfășura 
București între 27—30 iulie 1961.

DIN POȘTA ZILEI
MIERCUREA CIUC. In faza de 

zonă a campionatului UCECOM la 
volei feminin, Voința Miercurea Ciuc 
a întrecut Voințe Timișoara cu 3—0 
(2, 5, 9). (Bela Sebok — coresp.).

SF. GHEORGHE. Recent a avut 
loc în oraș o competiție de handbal 
în 7 rezervată echipelor școlare din 
raion. Iată primele clasate:

MASCULIN — 1. Școala nr- 4 
Sf. Gheorghe, 2. Școala nr. 1 Her
man, 3. Școala Nr. 1 Valea Crișu- 
lui; FEMININ — 1. Școala Nr. 4 
Sf. Gheorghe, 2. Școala Nr. 1 Valea 
Crișului, 3. Școala Nr. 1 Sf. 
Gheorghe. (Zoltan Pa pip — coresp.).

SIBIU. Pentru o mai mare popu
larizare a șahului, asociația spor
tivă Voința din localitate a orga
nizat un interesant concurs de pro
bleme pentru iubitorii acestui sport 
din oraș. Concursul are 10 proble
me, iar termenul de dezlegare al 
fiecăreia este de 5 zile. La primele 
două probleme au participat de fie
care dată cite 60 de șahiști. Con
cursul s-a încheiat la 20 iulie. (M. 
Lupuțiu — coresp.).

SIBIU. In organizarea C.S.M. 
Sibiu a avut loc o competiție de 
foțb.al rezervată .echipelgr. de juniori

p, 2. Științ 
Școala modi 
Școala medi
p, 5. Școa]

din oraș. întrecerile au fost dota 
cu „Cupa C.S.M. Sibiu". Trofeul 
revenit echipei clubului organizata 
care a totalizat 10 p. Pe locurile u 
mătoare s-au clasat : G. F. R. 6 
S. S. E. 6 p. Elastic 4 p, A.S.A. 4 
Metalul 0 p.

(Ilie lonescu — coresp.)

REȘIȚA. Consiliul orășene 
U.C.F.S. a organizat prin comisii 
pe ramură de sport o serie < 
cursuri de arbitri și instructori, 
fotbal, volei, popice, box și canotț 
Astfel de cursuri funcționează cu reg 
laritate la Anina, Bocșa și Reșit 
(1. Plăvițu — coresp.).

LONEA. Asociația sportivă P 
ringul din localitate a organizat : 
lele trecute etapa orășenească a co 
cursului republican de biciclete 
oraș. Iată primii trei clasați : .lunii 
— 1. Tămaș Vincze, 2. Ion Wacoi 
3. Ion Duc. Seniori — 1. Zolt
Laczko, 2. Samoilă Vrăncilă. 3. Și 
fan BocicoL Junioare — 1. Magdale 
Kraibjk, 2. Iuliana Sandor, 3. Elis 
beta Santo.

'■!__(S. Băloi — cojgsj



începe marea întrecere a planoriștilor
De joi, aeroportul Strejnic din 

Ploiești cunoaște o animație deose
bită. Se decolează și se aterizează 
continuu. Atmosfera este specifică 
zilelor dinaintea unei mari întreceri 
— duminică se va lua startul in cea 
de a 8-a ediție a campionatului re
publican de zbor fără motor — și, 
cum este firesc, fiecare sportiv caută 
să se prezinte cît. mai bine.

De reținut că anul acesta vor 
concura alături de planoriștii romîni 
și reprezentanții acestui sport din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă și R. P. Ungară. Este 
de ajuns să amintim un singur nume 
dintre planoriștii străini — pe cunos

cutul planorist cehoslovac Jaroslav 
Kumpost, multiplu recordman și pose
sor al insignei de aur cu trei diamante 
— pentru a întrevedea o întrecere viu 
disputată și de un înalt nivel teh
nic.

Dacă adăugăm și pe fruntașii pla
norismului romînesc, Emil Iliescu — 
campionul R.P.R. de anul trecut, 
Mircea Finescu — posesor al insignei 
de aur cu două diamante, maeștrii 
sportului Ovidiu Popa, Aurelia Gheor- 
ghiu-Roșianu, Gheorghe Gilcă și con
structorul planoarelor IS-3 pe care se 
concurează, ing. Iosif Șilimon, avem 
imaginea completă a valorii actualului 
campionat republican.

S-a dat startul...
Peste citeva clipe, maestrul sportului Mircea Finescu va evolua în cadrul 

unei noi probe.

Veliere, liidrogîisoare și nave teleghidate pe lacul Băneasa...
Duminică dimineață, cei mai buni 

navomodeliști din Capitală își vor 
disputa întîietatea în cadrul fazei re
gionale a campionatului republican 
de navomodele pe anul 1961. între
cerea va avea loc pe lacul Băneasa, 
la centrul experimental de navomo
dele.

Amatorii de ștrand care vor fi 
prezenți pe lac, vor putea urmări 
(din apă și de pe uscat) diferite ti
puri de navomodele ale sportivilor 
bucureșteni. In centrul atenției vor

sta, bineînțeles, standul de nave ex
pus de constructori și cursa de auto- 
propulsoare.

Cei care n-au mai participat la un 
concurs de navomodele vor fi sur
prinși de viteza pe care o dezvoltă 
aceste nave liliputane și în special 
de măiestria tinerilor constructori. 
Intr-un cuvînt, întrecerea va fi spec
taculoasă, foarte disputată și ca la 
orice concurs, cel mai bine pregătit 
va ciștiga.

A apărut rr. 14 al revistei SPORT
$

Azi la Sofia: R. P. Bulgaria—R. P. Romînă
în campionatul european feroviar

In urma victoriei obținute asupra 
selecționatei feroviare a Uniunii So
vietice, reprezentativa feroviară ro
mînă, alcătuită din jucătorii de la Ra
pid București, va întîlni azi în ca
drul finalei campionatului european 
feroviar formația R.P. Bulgaria.

Amatorii de fotbal din țara noastră 
așteaptă de la fotbaliștii din Giulești 
o comportare bună în acest joc, pe 
măsura celei din meciul cu Lokomotiv 
Moscova, cînd au reușit să se im
pună în fața unei echipe cu jucători 
consacrați, dintre care unii sînt com
ponent! ai lotului reprezentativ al 
Uniunii Sovietice.

Tot azi se dispută la Varna jocul 
între selecționatele feroviare ale 
U.R.S.S. și R.P. Polone, contînd 
pentru locul 3—4. I. GHEAFU

<Joi la Oradea
C.S. ORADEA - CHARLEROI BELGIA

2-1 (0-1)

Oradea (prin telefon). Primul joc in
ternațional al anului din localitate s-a 
încheiat cu o frumoasă victorie a echi
pei C.S.O. In prima repriză oaspeții 
au jucat mai organizat, cu pase la 
intercepție reușind să deschidă scorul 
prin Debacq (min. 32). După pauză oră- 
denii fac modificări inspirate în forma
ție și aspectul jocului se schimbă. înain
tașii echipei locale inițiază multe ac
țiuni la poarta lui Gerard și în min. 
64 reușesc să egaleze printr-o lovi
tură de la 11 m. transformată de 
Băcuț. Cu 5 minute înainte de sfîrșit 
Dulgheru stabilește scorul final. S-au 
remarcat szilagyi, Szekely, Tiriac, 
Koszegi și Dulgheru, respectiv Maertens, 
Silvagni, Piters, Coppens și Debacq. 
(I. GHIȘA, coresp. regional).

Turneul de baraj gsenîru categoria B

C. F. R. Arad si I. R. A. Tg. Mureș» GJ ,

și-au asigurat calificarea în categoria B
Pentru celelalte locuri întrecerea continuă

Nici etapa de joi nu a lămurit încă 
situația în toate cele trei grupe ale 
turneului de baraj. Pînă în prezent 
se cunosc doar două echipe (din 6) 
care și-au cîștigat dreptul de a juca 
în categoria B: C.F.R. Arad și I.R.A. 
Tg. Mureș. In grupa întîi etapa de 
mîine e decisivă pentru ocuparea pri
melor două locuri în clasament la 
care aspiră trei echipe : Știința Ga
lați, I.M.U.M. Medgidia și Ceahlăul 
Piatra Neamț. In grupa a Il-a la 
locul doi aspiră Carpați Sinaia, FI. 
roșie București și chiar și a patra 
clasată Dunărea Giurgiu. In grupa a 
IlI-a, la fel, etapa de mîine va fi 
hotărîtoare în ceea ce privește ocu
parea locului doi (Soda poate ocupa 
chiar și lociil I) și în același timp a 
dreptului de a promova în categoria 
B Iată acum clasamentele din cele 
trei grupe :

că : Crișul Oradea — Voința Satu 
Mare, METROM Brașov — Minerul 
Deva.

GRUPA I (Rm. Vîlcea)

Grupa I (Rm. Vîlcea)
1. Știința Galați
2. I.M.U.M. Medgidia
3. Ceahlăul P. Neamț
4. Penicilina Iași
5. A.S.M. Rădăuți

3 2 1 0 8: 1 5
3 2 1 0 8: 2 5
3 2 0 1 9: 5 4
3 1 0 2 5: 9 2
4 0 0 4 3:16 0

Etapa viitoare (duminică): Ceahlăul 
P. Neamț — I.M.U.M. Medgidia, Știin
ța Galați — Penicilina Iași.

Grupa a Il-a (Sibiu)

l

1 Din cuprinsul' noului număr: 
J RAPID A CÎȘTIGAT „CUPA 
; CAMPIONILOR EUROPENI" LA 
j VOLEI .
! SUCCESE INTERNAȚIONALE 
J ALE SPORTULUI ROMÎNESC.
{ Itinerar moldovean: lași-Boto-
; șani-Vatra Dornci.
! FOTBALUL, DRAGOSTEA
) MEA... de Alexandru Apolzan, 
; maestru al sportului.
J Fotbal, fotbal, fotbal (Vasas — 
> campioană a R.P. Ungare; Bu-

zek, centrul înaintaș al naționa
lei Austriei; Constantin — golge- 
terul campionatului; Un 
la C C.A.; tineri fotbaliști: 
dru Pașcanu.

Recordmanii mondiali la 
tism.

Ciclism — pe pistă și pe șosea. 
Din sportul sovietic.
Cupa orașelor balcanice la box. 
Magazin sportiv.
Cereți chiar azi acest interesant 

număr care se găsește la orice 
chioșc al difuzării presei.

deceniu 
Alexan-

parașu-

I

1. C.F.R. Arad
2. Carpați Sinaia
3. FI. roșie Buc.
4. Dunărea Giurgiu
5. Muscelul C. Lung
6. Dinamo Craiova

4 4 0 0 11: 2 8
4 2 11 4: 4 5
4 2 0 2 8: 6 4
4 12 1 4: 7 4
4112 9:11 3
4004 5:11 0

Etapa viitoare (duminică) : FI. roșie 
București — Carpați Sinaia, Dunărea 
Giurgiu — Dinamo Craiova, Muscelul 
I.M.S. C. Lung — C.F.R. Arad.

Grupa a IlI-a (Sinaia)
1. I.R.A. Tg. Mureș
2. Soda Ocna Mureș
3. Crișul Oradea
4. Voința Satu Mare
5. METROM Brașov
6. Minerul Deva

4 3 1 0 9: 5 7
3 1 2 0 5: 2 4
4 0 4 0 4: 4 4
4 112 8:10 3
3 0 2 1 6: 8 2
4 0 2 2 5: 8 2

Etapa
Mureș —

viitoare. Azi: I.R.A. Tg. 
Soda Ocna Mureș. Dumini

Jocurile de baraj au continuat joi cu 
două întîlniri încheiate cu același scor 
5—2.

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ— 
A.S.M. RĂDĂUȚI 5—2 (2—2) Jocul a 
început în nota de dominare a fotbaliști 
lor din Rădăuți, totuși scorul a fost 
deschis de Mihalache (Piatra Neamț)
— în min. 19. In min. 33 Miliaiuc a e- 
galat, iar peste II minute tot prin el 
A.S.M. a preluat conducerea. Rădăutenii 
nu s-au bucurat însă mult timp de acest 
gol, căci în min. 45 Lemnrău a trans
format o lovitură dc la 11 m, acordată
— la un fault discutabil — de arbi
trul Cristian Popescu (București). In 
min. 63 Lemnrău a mai înscris*  un gol. 
In min. 64 jucătorii Bîltz și Mihaiuc 
dc la A.S.M. Rădăuți au fost eliminați 
pentru proteste și înjurii la adresa ar
bitrului. In superioritate numerică Ceah
lăul a mai marcat două goluri prin Me- 
der (min. 66 și 88). De menționat că 
în ultimele trei minute echipq A.S.M. 
a rămas pe teren în șase oameni, deoa
rece pe lîngă cei doi fotbaliști eliminați, 
al ți trei jucători au ieșit de pe teren, 
fiind accidentați. Arbitru! Cristian Po
pescu a condus cu multe greșeli.

IMUM MEDGIDIA—PENICILINA 
IAȘI 5—2 (2—1) Deși în acest meci 
Penicilina a jucat peste așteptări și a 
dominat majoritatea timpului a trebuit 
să părăsească terenul învinsă, deoarece 
adversarii, folosind șuturile de la dis
tanță au reușit să finalizeze mai multe 
acțiuni. Scorul a fost deschis de I.M.U.M. 
prin Călin, dintr-o lovitură liberă de la 
25 m. In min. 29 Bucur a majorat sco
rul. Au urmat două goluri ale Penici
linei (Ch irita — min. 32 și Lazăr — 
min. 19) și încă trei puncte înscrise 
dc IMUM (Călin min 63 Lefter min. 
71 și Kemal min. 75). Arbitrul P. To- 
mcscu — Pitești a condus cu scăpări.

DRAGOM1R ROȘIANU, coresp

GRUPA A H-A (Sibiu)
Partidele de joi de la Sibiu au prilejuit 

jocuri viu disputate și spectaculoase, 
lată unele amănunte :

CARPAȚI SINAIA — DL'NAREA 
GIURGIU 0—0. Ambele echipe au în
cercat des poarta, făcînd să se remar
ce cei doi portari. In prima repriză 
Zangor (Sinaia) a ratat o marc ocazie: 
șutul său a fost respins de pe linia por
ții de un fundaș. In repriza secundă au 
mai ratat Rolă re seu (min. 70) ș; Năsto- 
rcscu (min. 75) dc la Dunărea Zangor 
(min. 80) și Dccu (min. 89) .le la 
Carpați. Foarte bun arbitrajul lui Oh. 
lonescu — Brașov.

C.F.R. ARAD' — FLACARA ROȘIE 
BUCUREȘ11 2—0 (1—0). Superiori în 
acțiunile dc atac ceferiștii din Arad au 
cîștigat pe merit. După ce au marcat 
două goluri priu VJad (min. 41) și Bo- 
roș (min. 65) au încetinit ritmul per- 
mițînd adversarului să domine S-aii re
marcat Dcmșoreanu, Mădărășan, Babo, 
Suhanck, Dragoș și Don. respectiv Pe 
tecki și Popescu. Ion Cîmpcanu — Cluj 
a arbitrat foarte bine.

I. IONESCU și M. LUPUȚIU, coresp.

GRUPA A III-A (Sinaia)
Jocurile dc la Sinaia s-au încheiat, 

după mare luptă, cu rezultate nedccise. 
SODA OCNA MUREȘ—CRIȘUL ORA
DEA 0—0. In prima repriză Crișul a 
ratat două ocazii prin Baghi și Dinu, iar 
Soda alte două situații rivorabile în 
repriza secundă prin . Ivanovi.jj și Metea. 
Cele două echipe și-au împărat perioa
dele de dominare. Arbitrajul lui Gh. 
Năstase II (Buc.) slab.

VOINȚA SATU MARE — METROM 
BRAȘOV 3—3 (2—2) joc palpitant, cu 
multe ac|iuni la poartă. Jucătorii celor 
două formații au fost aplaudați la 
..scenă deschisă" dc spectatori, la fel 
și arbitru! I*.  Malijă — București care a 
condus excelent. Au înscris Cosma (min. 
10). Glodeanu (min. 41) și Vadaș (min. 
61). respectiv Nica (min. 10). Radu (min. 
20) și Băla ian u (min. 58).

V. ZBARCEA. coresp.

Repetiție generală pentru „Universiadă"
Celui care revede Sofia in aceste 

zile, capitala prietenilor noștri bul
gari îi oferă sumedenie de ima
gini cu totul noi față de cele pe care 
le cunoștea. Mă gindesc la unele 
detalii care vor completa decorul So
fiei in zilele marii sărbători a tine
retului lumii, „Universiada".

De-a latul marilor bulevarde și în 
piețe au și fost montate șiruri de 
becuri multicolore, pe stilpii lumini
lor de neon au fost prinse inelele 
care vor purta steaguri, au și fost 
amenajate locurile marilor pancar- 
de... Deocamdată luminile nu s-au 
aprins incă, steagurile nu-și unduiesc 
faldurile in adierea vintului, pancar- 
dele nu-ți atrag atenția și nu te 
opresc locului, dar nu trebuie sâ 
ai o imaginație prea bogată ca să-ți 
poți da seama cum vor arăta toate 
aceste locuri la sfirșitul lunii august, 
in zilele Universiadei.

Marele eveniment se face simțit 
de pe acum in viața de fiecare zi 
a Sofiei. Ziarele consacră un spațiu 
din ce in ce mai mare apropiatelor 
întreceri, emisiunile postului de. ra

dio Sofia cuprind tot mai multe in
formații despre pregătirile studen
ților de pretutindeni, poșta a editat 
o serie de timbre in cinstea acestei 
mari competiții, iar în comerț s-au 
șl pus în vinzare țigări, chibrituri 
și suc de fructe intitulate „Univer
siada". Sînt numai citeva amănunte 
care apar pregnant. Celelalte — și 
vor mai fi incă foarte multe — sînt 
in etapa „finisării".

★

Zilele acestea urmează să se în
cheie lucrările construcțiilor la blocu
rile orășelului „Universiadei", unde 
vor fi găzduiți participanta la între
ceri, ca și la sala sporturilor. Am 
vizitat acest edificiu și am rămas 
profund impresionat. Sala, construită 
intr-un stil modern, după modelul 
celei din Kiev, va putea găzdui nu 
numai întreceri sportive ci și spec
tacole artistice. In numai citeva mi
nute, printr-un dispozitiv mecanic o 
parte din tribune „dispar" și priviri
lor șe înfățișează « scenă uriașă. 

Este o construcție frumoasă pentru 
care prietenii noștri bulgari merită 
toate felicitările.

*

Apropierea „Universiadei" se face 
remarcată și in febrilitatea cu care 
lucrează comisia de organizare și ze
cile ei de organe. A fost constituit 
un lot masiv de traducători pentru 
zeci de limbi, au fost instalate nenu
mărate telefoane la diferitele baze 
sportive ale Sofiei, a fost constituit 
un puternic birou de presă, au fost 
organizate juriile de arbitri pentru 
toate disciplinele sportive care vor 
avea loc cu ocazia „Universiadei" 
etc.

Arbitrii de atletism au și avut po
sibilitatea unei „repetiții generale" 
cu ocazia recentei întîlniri dintre 
echipele R. P. Bulgaria și R. P. 
Romînă. Activitatea lor și felul in 
care au știut să organizeze întrece
rile a fost fără de reproș, ceea ce 
ne face să fim convinși că întrece
rile atletice se vor bucura de suc
ces deplin. La aceasta se adaugă și 

calitatea excepțională a pistei stadio
nului Vasil Lewski și instalațiile mo- 
ieme de măsurat săriturile in lun
gime și triplu saltul.

★

Dacă intilnirea de săptămâna tre
cută a fost considerată ca o repe
tiție generală, tot din acest punct de 
vedere oficialitățile sportive bulgare 
consideră că recordul lolandei Ba
laș — așa cum știți primul record 
mondial realizat in Bulgaria, — ca 
și performanțele de valoare mon
dială înregistrate de Maria Diți șl 
Deiana Iorgova sînt de bun augur șl 
anunță sumedenia rezultatelor mari 
care cu siguranță vor apare la sfir
șitul întrecerilor de atletism din ca
drul Universiadei.

Despre recordul lolandei am mai 
scris in cursul acestei săptămîni. 
Oricum, valoarea excepțională a aces
tui l,9t m și entuziasmul impresio
nant pe care l-a declanșat merită a 
fi subliniate și in rindurile de față.

Am avut bucuria să asist la 12 din 
cele 14 recorduri ale lolandei și toc
mai de aceea cred că nici unul din
tre acestea n-a stîmil un asemenea 
entuziasm, ca cel de la Sofia. Cînd 

a început înălțimea, citeva mii de 
spectatori au părăsit tribuna întîia 
pentru a-și lua locuri in peluză cit 
mai aproape de săritură. In jurul 
gropii cu nisip s-au postat nu mai 
puțin de 34 de fotografi (profesioniști 
și amatorii. Nu pot descrie emoția 
arbitrului principal al probei care, 
pur și simplu, tremura cînd măsura 
înălțimea ștachetei. A urmat săritura 
istorică la 1,91 m și ștacheta a ră
mas sus, pe suporți! Spectatorii iu 
izbucnit in urale, fotografii au în
ceput să se sărute, arbitrii să se fe
licite, iar loii a fost nevoită să facă 
față unui adevărat asalt al ziariști
lor. Ștacheta recordului a fost apoi 
ruptă in bucățele și lolanda s-a is
călit pe ele.

„Este pentru mine cea mai fru
moasă amintire, spunea tov. Bureș, 
arbitrul principal al concursului. Voi 
păstra la loc de cinste această ră
mășiță din ștachetă ca mărturie a 
zilei recordului lolandei a noastră.

ROMEO VILARA
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Nu de mult într-o duminică, mi-am 
Îndreptat pașii spre marele și frumo
sul complex sportiv construit în anii 
puterii populare la marginea Calafa
tului. încă de la intrarea în minu
natul complex, am fost întimpinat de 
freamătul de tinerețe și de voioșie 
al sportivilor și al publicului. Specta
torii care umpluseră pînă la refuz 
tribunele asistau cu mult interes la 
întreceri și îi răsplăteau pe învingă
tori cu ropote de aplauze.

împins de curiozitate, m-am apro. 
piat de o veche cunoștință, profesorul 
de educație fizică Șunca Firan, pe 
care l-am intrebat dacă concursul este 
amical sau oficial.

— Oficial, îmi răspunde prompt in
terlocutorul. urmărind mai departe 
cu toată atenția disputa unor arun
cători de greutate.

In pauză, profesorul Firan a con
tinuat să-mi explice că aceste între
ceri se desfășoară în cadrul fazei 
raionale a campionatului republican 
de atletism la juniori.

- Ce rezultate mai deosebite ați 
înregistrat pînă acum ?

In loc să-mi răspundă direct, pro
fesorul m-a invitat la groapa de să
rituri in lungime, unde am poposit 
împreună cîteva minute. Unul din 
oficiali anunță cu voce tare :

- Concurentul numărul 1, a treia 
săritură !

La capătul culoarului cu zgură 
roșie un tînăr cu părul blond și ochi 
albaștri, subțirel, se agită mereu. 
Apoi, privirea i se fixează de-a lun
gul pistei de elan și deodată țîșnește 
spre groapa de sărituri. Desprins de 
pâmînt plutește citeva clipe și ateri
zează in nisipul fierbinte.

Secretarul de concurs măsoară cu 
atenție și notează în foaia de arbi
traj : 5,90 m. Cu această performanță 
tînârul nostru a cucerit titlul de cam
pion regional la juniori categoria a 
II-a.

Amicul meu, profesorul de educație 
fizică, il strigă invitîndu-1 să se 
apropie. Concurentul, pe fața căruia 
brobonițeie de sudoare nu-i ascun
deau bucuria succesului, a fost feli
citat cu căldură de profesorul său.

- Acesta este elevul meu, spune 
cu mîndrie profesorul Firan.

— Desigur, prin ciștigarea titlului 
de campion raional ți-ai îndeplinit 
un vis, ii spun eu tînărului atlet.

— Firește, sînt cit se poate de 
fericit pentru rezultatul realizat. Tre
buie să vâ mărturisesc însă că țin
tesc... mai sus. Doresc să devin cam
pion regional...

Notînd această dorință am încheiat 
reportajul din acea zi.

Desigur, cititorii se vor întreba cine 
este acest tînăr ? Este Gheorghe Dia- 
conescu, are 15 ani și este elev al 
școlii medii din Calafat. Colegii ii 
mai spun și „asul11 deoarece este 
fruntaș nu numai in sport, ci și ia 
învățătură. Sportul și învățătura au 
devenit cele mai dragi preocupări ale 
utemistuluj Diaconescu. Datorită cali
tăților sale, Gheorghe Diaconescu a 
fost ales secretarul organizației 
U.T.M. pe clasă. Colegilor le era drag 
cind in orele de muncă patriotică il 
vedeau în mijlocul lor pe secreta
rul organizației, lucrînd cu dragoste 
și rîvnă. Cele peste 3.000 de ore de

De la I.C.F.
Se aduce la cunoștința candidaților 

care doresc să se prezinte la exame
nul de admitere pentru anul I la In
stitutul de Cultură Fizică - curs de 
zi - că examenul de admitere va avea 
loc la 20 septembrie 1961.

Cursurile de pregătire încep la 25 
iulie 1961.

înscrierile se fac zilnic între orele 
8—14 la secretariatul Institutului din 
București, str. Maior Ene nr. 12, raion 
Lenin, telefon 15.51.50.

Examenul constă din următoarele 
probe :

Probe teoretice : Limba și literatura 
romînă — scris.

Anatomie și fiziologia omului - scris, 
oral.

Probe practice : Gimnastică
Atletism
Jocuri sportive (volei, baschet)
Candidații vor prezenta la înscriere 

următoarele acte •
— diploma de maturitate (original)
— certificatul de naștere (original)
— certificatul medical (microradiogra

fie, analiza Wasserman, boli interne, 
Oftalmologie, O.R.L., etc.).

— dovada de starea materială și funcția 
părinților.

— autobiografia.
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I după cele 
mediile ' cucerirea

muncă patriotică prestate in anul 
școlar 1960—1961 pentru înfrumuseța
rea orașului constituie un prilej de 
mîndrie pentru întreaga clasă.

De curînd, porțile școlii s-au închis. 
La sfîrșitul anului școlar elevii au 
cules roadele muncii lor. Eroul nostru 
s-a dovedit și aci fruntaș : 
de 9 și 10 cu care tînărul secretar 
a încheiat anul școlar au confirmat 
încă o dată justețea încrederii acor
date.

De acum însă, drumurile se des
part. Unii se îndreaptă plini de vese
lie spre taberele de vară, care îi 
așteaptă cu porțile deschise iar alții 
iși dedică zilele de vacanță altor 
pasiuni. Printre aceștia e și „asul".

— ,Asul“ nu merge în tabără, cu 
noi ? sa întreabă mîhniți colegii.

Nu 1 De astă dată nu va merge. 
Mai hotărît ca oricînd, tînărul atlet 
și-a îndreptat pașii spre pista cu 
zgură roșie, acolo unde avea să
muncească pentru îndeplinirea visu
lui. Multe tricouri asudate a schim
bat Gheorghe Diaconescu pînă s-a 
Văzut la fereastra vagonului care 
avea să-l ducă la Craiova, unde avea 
să dea „marele examen”.

Iată și ziua concursului din cadrul 
fazei regionale a campionatului repu
blican pentru juniori. O zi de vară 
în care căldura îți oprește parcă res
pirația. Stadionul clubului sportiv 
C.F.R. Electro fremăta de tinerețe. 
Sute și sute de atleți din diferite 
orașe ale regiunii veniseră să se în
treacă pentru titlurile de campioni 
regionali.

In ciuda temperaturii foarte ridi
cate, concurenții depuneau toate 
eforturile pentru o cît mai bună 
performanță. Tribunele erau arhipli
ne, iar spectatorii nu mai conteneau 
cu aplauzele.

II căutam cu privirea pe eroul re
portajului meu, cînd, doar la cîțiva 
metri de mine, zăresc un atlet ridicat 
pe brațe. Era Gheorghe Diaconescu 1 
Pe față-i citeai o bucurie nespusă. L-am 
strîns puternic în brațe și l-am feli
citat. De astă dată aterizase la 6,15 
m. Pe lista de concurs își făcuse 
apariția un nou record regional!

Tînărul campion ne-a declarat 
emoționat :

— N-a fost ușor să obțin acest 
succes care îmi umple inima de 
bucurie. Am depus eforturi mari, 
m-am pregătit ore în șir, dar iată că 
am învins greul.

In minunatele condiții create azi de 
partid și guvern, orice tînăr care 
iubește sportul poate să învingă 
greul, iar îndrăznețele gînduri de 
viitor își vor găsi împlinirea.

Dar pentru aceasta trebuie multă 
voință 1

M. CARAULEANU — coresp.

Concursul Pronosport de duminică 
este așteptat cu nerăbdare de parti
cipant. Campionatul de calificare in 
categoria B este o competiție cu ade
vărat pasionantă. In toate cele trei 
serii care se joacă pentru calificarea 
în categoria B lupta este încă deschi
să și dată fiind valoarea apropiată a 
formațiilor nici o partidă nu este 
dinainte jucată. Meciurile VII-XII 
fac parte din competiția Pupa de 
vară din R.P. Ungară, competiție tra
dițională, pe care participanții la Pro
nosport o cunosc de-acum din ediți
ile ei precedente. Anul acesta Cupa 
de vară are un caracter special da
torită deosebitei dîrzenii cu care e- 
chipele angajate în întrecere își dis
pută șansele.

In numărul său din această sâptă- 
mină, Programul Loto-Pronosport pu
blică pronosticurile pe care antreno
rul V. Mărdărescu le-a dat pentru 
concursul Pronosport de duminică.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 31

Concursul din 30 iulie 1961.
I. Csepel — Ferencvaros (camp,

cat. A R.P.U.)
II. M.T.K. — Salgotarjan (camp,

cat. A R.P.U.)
III. Pecs — Tatabanya (camp. cat. 

A R.P.U.)
IV. Vasas — Gyor (camp. cat. A 

R.P.U.)

LA „LIBERE1 PROGRESUL ESTE ÎNCĂ LENT
Ultimele două zile ale întrecerilor 

balcanice de lupte au fost rezervate 
întâlnirilor de „libere". Numeroși 
spectatori au fost pre2enți pe sta
dionul „Vardar" din Skoplje, deoare
ce această disciplină se bucură de 
mare popularitate prin părțile Mace
doniei. Ei au asistat la întreceri di
namice și spectaculoase unde „tonul" 
a fost dat, mai ales, de sportivii bul
gari, care s-au prezentat cel mai bine 
în aceste întreceri. Superioritatea 
luptătorilor bulgari s-a concretizat, 

două zile de concurs, prin 
a 7 titluri balcanice. Spor

tivii iugoslavi, prezentîndu-se cu o 
echipă formată din elemente tinere, 
majoritatea din Macedonia, au reușit 
să întreacă de puțin reprezentativa 
noastră, care a trebuit să se mulțu
mească cu locul III. O surpriză a 
campionatelor a furnizat-o reprezen
tativa Greciei

Cum s-au comportat luptătorii noș
tri de „libere" ? De la bun începui 
trebuie să arătăm că rezultatele obți
nute — un titlu de campion balcanic 
prin Marin Cristea (57 kg), două 
locuri II prin Carol Hathazi (73 kg) 
și Nicolae Pavel (+ 87 kg) și trei 
locuri III — nu oglindesc valoarea 
reală a sportivilor noștri. Este ade
vărat că sîntem la început de drum, 
dar ne-am însușit o serie de pro
cedee tehnice eficace și am dovedit 
adeseori multă combativitate. Tot atît 
de adevărat este însă că la această 
Balcaniadă noi nu am făcut apel la 
calitățile pe care le avem.

Luptătorii noștri de „libere" s-au 
prezentat pe saltea depășiți de impor
tanța competiției Unora le lipsea 
curajul de a încerca, de a iniția 
atacuri în momentele favorabile, și 
mai ales la mijlocul saltelei. C) serie 
de procedee tehnice bine executate 
au fost irosite la margine de saltea. 
In felul acesta adversarul lua cunoș
tință de dirrc’ia în care intenționa 
luptătorul nostru să-și plaseze atacul 
și nu se mai lăsa prins la mijloc 
de saltea într-o poziție periculoasă. 
O adevărată risipă de asemenea pro
cedee au făcut Alexandru Radu, Ion 
Popescu și uneori chiar Marin Cris
tea.

S-a observat tendința de a se

ACTUALITĂȚI
• Astăzi și mline bazinul olimpic 

din capitala R.P. Polone găzduiește 
un important concurs internațional. 
La Varșovia, împreună cu alți înotă
tori și înotătoare din Ungaria, Ceho
slovacia, Iugoslavia și Polonia, se 
află și patru înotători romîni: Ale
xandru Popescu, Alexandru Schmal- 
tzer, Sanda Iordan și Cristina Bala- 
ban.

• In cursul zilei de astăzi sînt 
așteptați să sosească în Capitală ju
cătorii de polo pe apă ai selecțio
natei Burevestnik din U.R.S.S. Po- 
loiștii sovietici vor susține în cursul 
săptSrnînii viitoare cîteva jocuri ami
cale cu reprezentativa țării noastre 
care se pregătește pentru „Trofeo- 
d’Italia". In compania sportivilor de

V. Szeged — Komlo (camp. cat. A 
R.P.U.)

VI. Dorog — Honved (camp. cat. A 
R.P.U.)

VII. Kecskemet —. Miscolc (camp, 
cat. B R.P.U.)
VIII. Budafok — Penzugyor (camp, 
cat. B R.P.U.)

IX. Szallitok — Szekesfehervar 
(camp. cat. B R.P.U.)

X. Borosdi B. — Cegled (camp, 
cat. B R.P.U.)

XI. Nyiregyhaza — Szolnok (camp, 
cat. B R.P.U.)

XII. Șopron — Sztalinvaros (câmp, 
cat. B R.P.U.)

★
MARȚI ESTE ULTIMA ZI PEN

TRU DEPUNEREA BULETINELOR 
LA CONCURSUL PRONOEXPRES. 
DEPUNINDU-VA DIN TIMP BULETI
NELE PENTRU TRAGEREA PRONO
EXPRES DE MIERCURI AVEȚI PO
SIBILITATEA SA OBȚINEȚI UNUL 
DIN IMPORTANTELE PREMII PE 
CARE PRONOEXPRESUL LE DIS
TRIBUIE IN FIECARE SAPTAMINA 
PARTICIPANȚILOR.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 29 DIN 16 

IULIE 1961
1 variantă cu 12 rezultate a 33.442 

lei; 42,10 variante cu 11 rezultate 
a 953 lei ; 494.50 variante cu 10
rezultate a 121 lei.

Fond de premii 133.770 Iei.

„lucra" în anumite momente mai 
mult pe „clasice", ceea ce denotă că 
procedeele de „libere" nu au fost 
încă însușite sută la sută. Această 
lipsă a caracterizat nu numai lotul 
nostru, ci am observat-o și la spor
tivii bulgari, car® au fost totuși cei 
mai buni în această întîlnire. S-a 
„mers" prea mult pe orientarea aceea 
tactică, neindicată de altfel de an
trenori, de a se pîndi eventualele 
greșeli ale adversarului. Această 
„vînătoare" după clipele de relaxare 
aLe adversarului, nu a dat și nici 
nu poate da rezultate favorabile. 
Principala lipsă a luptătorilor noștri 
a fost însă faptul că nu au inițiat 
atacurile în momentul oportun. Unii 
au dat dovadă Și de o greșită orien
tare tactică, exemple în această pri
vință oferindu-ne Alexandru Radu și 
într-o măsură mai mică Paul Cîrciu- 
marti. Ei au condus detașat la puncte 
și totuși în ultimele secunde ale în- 
tîlnirii (ne referim mai ales la Ale
xandru Radu) au pierdut meciuri pe 
care le aveau în mînă.

Toate acestea trebuie să constituie 
un prilej de analiză temeinică a com
portării sportivilor noștri de „libere" 
și de îndreptare a greșelilor într-un 
timp cît mai scurt, pentru a păși, 
dacă nu în același rînd cu cei de la 
„clasice", cel puțin în imediata lor 
apropiere.

Și acum, să analizăm comportarea 
fiecăruia dintre luptătorii noștrț 
Marin Cristea a reușit să cucerească 
un prețios titlu mai ales prin dorința 
lui de a învinge. Pregătirea sa tac
tică și tehnică n-a fost totuși la înăl
țime. El a fost combativ în toate 
meciurile, a știut să profite la mo
mentul oportun, prin contraatacuri, 
întrebuințînd uneori chiar procedee 
de „clasice". Ii lipsește orientarea pe 
saltea într-o competiție Importantă, 
Nicolae Cristea (52 kg) a plăcut prin 
dîrzeni-a cu care a concurat. Are însă 
numeroase lipsuri la capitolele teh
nică. forță și mai ales tactică. Cea 
mai slabă comportare din echipă a 
avut-o Alexandru Radu (62 kg). 
Dacă- unii dintre sportivi nu aveau 
bine pusă la punct gama de proce
dee tehnice, Alexandru Radu nu se 
putea plînge de acest lucru. In cam- 

la Burevestnik își vor încerca for
țele și jucătorii selecționatei noastre 
de tineret.

• Astăzi (de la ora 19) și mîine 
(de la ora 10) la ștrandul Tineretu
lui se desfășoară întrecerile de înot 
și sărituri din cadrul etapei a IlI-a 
a competiției dotată cu „Cupa ora
șelor".

=—: -------------—

In reuniunea de joi seara

Alexandru Moise egal cu Mihai Stoian!
Joi seară, boxerii feroviari care se 

pregătesc pentru campionatele europene 
feroviare de la Magdeburg au susținut 
întîlniri de verificare. Iată rezultatele :

D. Davidescu b.p. M. Dogarii. Deși 
a cîștigat, Davidescu a fugit prea mult 
în ring în jurul adversarului și a ob- 
strucționat.

N. Puiu b. ab. 2 A. Morăruș. In 
prima repriză Puiu a recepționat un 
puternic croșeu la față care l-a trimis 
la podea. Boxînd cu arcada spartă în 
repriza secundă, Morăruș nu a mai 
putut continua lupta.

I. Turcu b. p. I. Zamfircscu; I. Pă- 
truț b.p. Gli Simioncscu: Gh. T’lînasc 
b. ab. 3 Al Neacșu ; V. Mirza b.p. Gr. 

Azi și miine
Simbătă

ATLETISM : stadionul Republicii, de 
la ora 9,30 și de la ora 16,30 : finalele 
campionatelor republicane de juniori.

NATAȚIE : bazinul Tineretului, de 
la ora 10: etapa a IH-a a competiției 
dotată cri „Cupa orașelor” la înot și 
sărituri.

CICLISM : velodromul Dinamo, de la 
ora 17,45 concursul internațional dotat 
cu „Cupa orașului București"

CAIAC-CANOE : lacul Snagov, de la 
ora 10 și de la ora 16 : întreceri în 
cadrul Regatei Snagov.

BOX : clubul Metalul 23 August (bd. 
Muncii 256), de la ora 19,30 : prima reu
niune în cadrul competiției „Cupa Me
talul”

pionatele interne el s-a dovedit a fi 
bine pregătit din acest punct de ve
dere. Ce i-a lipsit atunci? In nici 
un moment din cele două . meciuri 
pe care le-a susținut nu s-a putut 
observa la el dorința de a învinge, 
de a avea inițiativă, de a aplica 
cunoștințele sale. Credem că antre
norii trebuie să reflecteze serios, în 
privința sa, la viitoarele selecționări 
pentru echipa reprezentativă. La 67 
de kilograme am fost reprezentat! 
prin Paul Cîrciumaru. El a întilnit 
în meciul decisiv, pe vicecampionul 
olimpic Vîlcev (Bulgaria). Dacă 
sportivul nostru ar fi atacat din 
primele minute așa cum a făcut în 
repriza de parter (și nu și în ultima 
cum ar fi fost normal) el ar fi putut 
obține pe lîngă o victorie de presti
giu, chiar un loc fruntaș în catego
ria sa.

In fața lui Carol Hathazi (73 kg) 
a stat dificila sarcină de a depăși 
pe Aliev Husa (Bulgaria) unul dintre 
cei mai buni luptători din lume. 
Sportivul nostru care pînă atunci 
cîștigase toate întîlnirile a trebuit să 
părăsească salteaua, după un meci 
spectaculos, învins la tuș. La celelal
te întîlniri el s-a dovedit a fi com
bativ avînd numeroase momente cind 
a aplicat cunoștințele sale de lupte 
libere. Ion Popescu (79 kg) ne-a 
obișnuit, în întîlnirile interne și inter
naționale în care l-am urmărit pînă 
acum, să-l vedem combativ, dinamic 
și bine inspirat în „forțarea" unor 
procedee tehnice. Toate aceste cali
tăți, i-au lipsit acum. El a fost de
pășit categoric de campionul balca
nic Dermentiev (Bulgaria) și învins 
la puncte de grecul Dzimbas, In 
viitoarele întîlniri așteptăm de la el 
rezultate de care îl considerăm capa
bil. La categoria semigrea, Ion Io- 
nescu, după ce a condus la puncte 
în meciul cu iugoslavul Arslan, a 
trebuit să se mulțumească, pînă la 
urmă, cu un rezultat de egalitate 
care în loc să-i aducă locul II pe 
care îl merita l-a „coborît" pe locul 
III. Greșeala tactică pe care a săvîr- 
șit-o în ultimele minute l-a privat, 
astfel, de un loc fruntaș. Pavel Ni
colae „greul" echipei a surprins prin 
vitalitatea și prin curajul său El 
mai are însă o serie de lipsuri la 
capitolele tehnică și tactică.

Considerăm că actuala Balcaniadă 
a constituit pentru sportivii noștri de 
„libere" o adevărată „școală" de lup
te în care nu am avut decît de în
vățat. Nu am luat decît un „foarte 
bine" prin Marin Cristea și doi de 
„bine" prin Carol Hathazi și Nicolae 
Pavel. Celelalte calificative nu ne 
mulțumesc însă. De aceea, așteptr^p 
cu aceeași nerăbdare ca și sportivii 
noștri viitoarea ediție a Balcaniadei 
de lupte ce se va desfășura în 1962 
în Grecia. Sperăm că atunci vom 
obține note mult mai mari.

OTTO BENKO

Enachc; M. Stoian egal cu Al. Moisc. 
Stoian a manifestat o teamă nejustifi
cata, și, în general, a boxat departe de 
adevărata sa valoare. Gh. Constantin 
b.p. I.. Gavrila. Meciul a fost oprit însă 
înainte de încheierea reprizei a treia 
datorita faptului eS ambii boxeri erau 
răniți. Gonsultînd buletinele, juriul a 
decis victoria lui Gh. Constantin care, 
pînă Ia oprirea meciului, avea avantaj. 
In ultima partidă a galei, E. Scltnap 
l-a întrecut la puncte pe T. Crîngașu.

★
Astă-scară la ora 19.30 se va desfă

șura prima reuniune din cadrul Cupei 
Metalul. Gala va avea loc în curtea clu
bului (bd. Muncii nr. 256).

in Capitală
Duminică

ATLETISM : stadionul Republicii, de 
la ora 3,30 și de la ora 17: finalele 
campionatelor republicane de juniori.

NATATIE: bazinul Tineretului, de la 
ora 10: etapa a III-a a competiției do
tatei cu „Cupa orașelor44

CICLISM : velodromul Dinamo, de Ia 
ora 17 : concursul internațional dotat cu 
„Cupa orașului București “

NAV0M0DEL1SM : lacul Răneasa,
baza UCFS, de la ora 9 : campionatul 
regional.

CAIAC-CANOE : lacul Snagov, de ia 
ora 10 : întreceri în cadrul Regatei 
Snagov*
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PLO- 
Balaș

ori 
lovitură 

la... mu
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ott, 
dacă 

pune tit- 
la 15 sep- 
va fi de-

Direcția Regională
Dar era cit pe 

nu ne-o facem cu

cîștiga
Topșa, 
s-au retras din activitatea 
competițională. Ultimul a 
devenit antrenor.

fotbal, 
scara ve- 
practică, 
ei stu-

Galeria giuleșteană x-a tutors victorioasă
Moscova...

lolanda Balaș ar fi ciști- 
gat fără nici o dificul
tate acest concurs...

Voleibalistului Hora- 
tiu Nicolau, căpitanul 
echipei Rapid, câștigă
toarea „Cupei Campio
nilor Europeni".

CHIRITA VALTER, CRA
IOVA. — 1) Echipa noas
tră secundă de box a 
pierdut cu 10-0 intîlnirea 
de la Cluj cu reprezenta
tiva Italiei. Prima noas
tră garnitură a făcut o 
figură frumoasă, termi- 
nind 5—5 eu redutabila 
formație italiană si fiind 
chiar pe punctul de a

Dupa meciul din finală
O spun fără 6ă mă tem 
Deși nu-i... poet Horațlu 
Jocul său e... un poem.

I. C1I1VU

ca...

VIRGIL RACHIERU,
DEVA. — 1) La campiona
tul mondial din 1954, în 
primul meci, disputat în 
cadrul grupei, reprezenta
tiva de fotbal a Ungariei 
a întrecut cu 8—3 echipa 
Germaniei Occidentale. - 
2) In turul campionatului 
1960—1961, la Hunedoara, 
Rapid a învins pe Corvi- 
iiul cu 2—1.

a început să-și de- 
convin- 

aproape că a 
nu
da r

(Ozon, 
în 

i mar- 
i pînă 
i adu- 

epi- 
de... 

Drăgan 
care

desfiin
țează, deoarece linia lui 
este desființată pe cale 
naturală, mai bine zis... 
botanică.

PETRU 
FĂGET. 
Iiată la 
participa 
mondial 
lucru nu 
numărul 
participă _ 
țării respective.

meciul 
Stalin, 
golgeterul 

A fost un 
neprevăzut 

1“ golgete-

Motroc a fost asal- 
o puzderie «lc copii 

să învețe

IZGHIREANU, 
- Orice țară afi- 
F.I.F.A. poate 
la campionatul 

de fotbal. Acest 
l este legat de 

echipelor care 
la campionatul

GHEORGHE 
BUCUREȘTI, 
schiva. 
Jiului, 

echipa 
can. — 
împlinit 
ani. Are 
cîntărește 67

de
e-

fe-

folosi 
nouă terminologie: 
fel în 
intrat 
metri”

trecut la Progresul.
Adresa clubului C.C.A. : 
București, strada Plevnei 
nr. 114, raionul Gheor- 
ghe Gheorghiu Dej.

BOGDAN NICOLAE, CO
MUNA CATUNU. - 1)
Fotbalistul Nicolae Tătaru 
de la C.C.A. împlinește 
în decembrie 30 de ani. 
A jucat de 22 de ori în e- 
cliipa națională. — 2) Ci
tiți răspunsul dat mai sus 
tov. Grigorescu, din 
cea.

știți, a sărit... 
In meciul din 
campionatului 
disputat la Ploiești,

întrebarea dv., adre- 
e drept, la 14 iulie : 
rog să-mi spuneți 
are de gînd să sară 
1,90 m ?“. Poate că 

n-ați apucat să ter1- 
după 
1,91 ! 
retu- 
1958-

nu se pune 
deoarece a- 
se mai cu-

j

Rapid a sosit de două 
ori de la Moscova? Parcă 
i-am întimpinat o dată 
pe voleibaliștii feroviari, 

aeroportul Bărieasa ? 
totuși, în Gara de 

Nord, joi dimineața, cînd 
soarele începuse 
trimită săgețile 
ale lui Cuptor, 
tîlnit din nou 
dintre campionii 
nilor europeni. Aveau și 
buchete de flori în mină. 
Lipsea doar 
rea cupă de 
se intîmpla?

Se înapoia 
cova... a doua 
giuleșteană, 

galerie”, 

să-și 
de foc 

i-am în- 
pe unii 
campio-

strălucitoa- 
cristal. Ce

de la Mos- 
garnitură 
renumita 

trecuse

și ea, cu brio, un exa
men dificil în sala 
Ț.S.K.A. O echipă nu 
mai puțin valoroasă și 
omogenă, așa cum afla
sem de altfel chiar din 
relatarea telefonică a fi
nalei făcută de cores
pondentul nostru din ca
pitala Uniunii Sovietice, 
Alexandr Sizonenko.

Dar iată că trenul 
făcut apariția sub 
brelele peroanelor 
peste cîteva clipe 
putut lua printre îmbră
țișările revederilor —
cîteva scurte interviuri 
înfocaților suporteri ai
Rapidului.

Au fost suficiente cî
teva întrebări și „gale
ria” de data asta, ce e 
drept, mai puțin organi
zat, 
pene impresiile 
gîndu-te 
participat la joc nu 
mai „trup și suflet”, 
chiar efectiv:

— A fost greu de 
ne spunea inginerul Geor
ge Teodorescu. de la 
Depoul C.F.R. București - 
călători. Dar „galeria" 
noastră a avut o... con
diție fizică ireproșabilă ! 
A trebuit să aruncăm 
toate forțele pentru a ob
ține victoria. Considerăm

detașa. Dar am 
ne redresăm la 
de la 9—10, am 
tare: 6 puncte

că partida a avut două 
momente psihologice: cînd 
am fost conduși cu 2-1 
la seturi și în setul al 
cincilea, cînd se stator
nicise un echilibru aproa
pe perfect și nu ne mai 
puteam 
știut să 
timp și, 
terminat 
la rind.

— Bine, bine, 
cătorii au avut 
contribuție?

— Vai* vă rog 
scuzați, eu despre 
beam, dar în inerția en
tuziasmului, am ameste
cat apele.

— Oricum, v-ați făcut 
datoria.

dar ju- 
vreo...

să mă
ei vor-

— Așa se pare, a in
tervenit ing. Gh. Sultan 
de la 
C.F.R.
aci să 
toții.

întilnirea. 
Pahonțu și Hidișan

GHEORGHE RAICULES- 
CU, PLOIEȘTI. - 1) Por
tarul Coman va reintra, 
la toamnă, în formația 
echipei arădene U.T.A. — 
2) S-a făcut acum cîtva 
timp propunerea de a se 
introduce „arbitrajul elee- 
tri-c" la volei, cu scopul 
de a se... detecta mai bi
ne greșelile de la fileu, 
dar pînă acum acest sis
tem de arbitraj n-a fost 
introdus nicăieri. Supor
terii echipelor nu pot de- 
cît să se bucure : ei vor 
ști, și de aci înainte, mai 
bine decît arbitrii, dacă 
a fost sau nu „mină peste 
fileu “ *

PINTEA, 
1) Para- 

fostul jucător al 
antrenează acum 

Minerul din Vul- 
2) Livio Berutti a 
la 19 mai 22 de 

1,81 înălțime și 
de kilogra

me. — 3) Carlo Lievore,
noul r ecordman mondial Ia 
aruncarea suliței (86,71) 
are 24 de ani. înălțimea : 
1.83 m. Greutatea : 84 kgr. 
Vechiul record era de 
86,04 și el fusese stabilit 
de americanul Cantelio.

GHEORGHE I. PlRVAN. 
PLOIEȘTI. - 1) Nicolaie
Linca a abandonat bo
xul. Vîrsta lui ? 32 de ani. 
A cîștigat de 4 ori titlul 
de campion al țării. A 
susținut 65 de meciuri in
ternaționale. obtinind vic
toria in 49 dintre ele. 
Cea mai frumoasă perfor
manță este, fără îndoială, 
titlul de campion olimpic 
pe care l-a cucerit în 1956, 
la Melbourne. — 2) Ozon 
a jucat la Dinamo Bucu
rești pînă în anul 1954 
(inelusiv), după care a

— De ce?
Eu de pildă, 

prea multă emoție, 
pierdut trenul la pleca
re, în București. Mi-arn 
prins „coechipierii" la 
Ploiești, după ce cred 
că am stabilit insă, fără 
să vreau, un record au
tomobilistic. Și au mai 
fost și alții in asemenea 
situații, a încheiat ca o 
scuză nepunctualul nos
tru interlocutor.

După ce a terminat 
formalitățile revederii cu 
soțul său. proaspăt mae
stru emerit al sportului, 
Ecaterina Nicolau, ne-a 
expus un succint film 
critic al finalei, arătîn- 
du-ne că e foarte mul
țumită de rezultat, dar 
în același timp... că se 
putea juca și mai bine !

— De pildă, chiar Ho- 
rațiu !

Din politețe i-am dat 
dreptate profesoarei de 
educație fizică Ecaterina 
Nicolau, cam din aceeași 
promoție, la I.C.F., 
soțul său. Deh ! Era 
critică între colegi...

Ne-am , despărțit 
această admirabilă 
chipă a suporterilor, 
licitîndu-i pentru modul 
entuziast și neobosit cum 
au știut să apere culo
rile clubului din Giulești 
în cea mai grea finală 
de pînă acum.

Cupa este grea. Și la 
propriu și la figurat. Dar 
cînd entuziasmul pentru 
volei și dragostea de club 
e atît de mare, cele 14 
kg. de cristal par ca un 
fulg !

MIRCEA TUDORAN 
NEAGOE MARDAN

NICOLAE GRIGORES- 
CU, TULCEA. - In ulti
ma etap^ a campionatului 
categoriei A la fotbal e- 
diția 1955, Ciosescu, < 
juca atunci la Știinia 
mișoara, a înscris 6 
cele 8 goluri marcate 
echipa sa în 
Dinamo Orașul 
venind astfel 
campionatului, 
final cu totul 
m „campionatul1 __
rilor, tinde, înaintea aces
tei etape trei jucători se 
aflau la egalitate, cu cîte 
17 puncte înscrise, (O. 
Drăgan și Dinules-cu), 
timp ce Ciosescu n.u 
case decît 12 goluri 
atunci. Dacă dv. vă 
ceți aminte de acest 
sod, ce să mai spun 
Ozon. Dinulescu, “ 
și chiar Tătara, care a- 
vea 16 puncte înscrise 

vor sări în sus cei care îl 
cunosc oarecum și șl iu că 
Motroc nu este căsătorit. 
Asta e adevărat. Și totuși, 
excelentul stoper feroviar 
are un... copil. Dar, să nu 
ținem prea mult lucrurile 
încurcate...

... Anul trecut, Motroc a 
absolvit I.C.F.-ul și actual
mente este asistent la cate
dra de jocuri sportive a In
stitutului, firește cu spe
cializarea fotbal. In împre
jurimile stadionului Repu
blicii, unde își desfășoară 
activitatea practică cu stu-

OPREA CORNEL, 
IEȘTI. - 1) lolanda 
împlinește în decembrie 
25 de ani. Am zîmbit, ci
tind * ‘ *
sată, 
„Vă 
dacă 
peste 
nici 
minați scrisoarea și, 
cum 
- 2) 
rul 
1959, 
in care Petrolul a învins 
pe C.C.A. cu 6-1 (2-1),
poarta echipei bucureștene 
a fost apărată de Toma. 
Au marcat de la ploieș- 
teni : Constantinescu (ac
tualmente la Știința Cra
iova) 2, Babone 2, Marin 
Marcel și Zaharia cite un 
gol.

CA w. TE AM GĂSIT NICÂIErea

Lfbșâ țfaisgn)

denții, 
tat de 
dornici 
Dc dimineață pînă 
nean la orele dc 
parcă ar fi fost 
den ți... Și, bineînțeles, Mo
troc n-a rămas indiferent 
la aceste „vizite”.
Unul dintre copii, Nicușor, 

un puști dc 11 ani, vioi și 
ascultător, a intrat de-a bi- 
neică în... grațiile Iui Mo
troc. care și-a pus în gînd, 
se pare, să-și pregătească 
singur înlocuitorul. Am a- 
sistat, mai deunăzi, la un 
antrenament al lui Nicușor. 
Pasele retrimise cu preci
zie „antrenorului”, preluă
rile corecte, precum și di
ferite procedee tehnice bine 
executate confirmă că Mo
troc nu și-a pierdut timpul 
degeaba. Și nici... Nicușor !

Dc cîteva zile a apărut 
nou fotbalist : fratele 

mai mic al lui Nicușor. Și 
a intrat și el în vederile 
„selecționerului”. Da, Mo
troc are gînduri serioase, 
li va duce pe cei doi frați 
și la bazinul de înot și la 
sala dc gimnastică. Să ca
pete băieții o pregătire 
multilaterală. Și c mai mult 
decît probabil că „selecția” 
nu se va opri aici. Așa că 
nu trebuie să vă mire dacă 
într-o bună zi (și această 
zi nu este departe) veți 
citi în ziarul nostru un ar
ticol intitulat... „Copiii lui 
Motroc”.

Stiafi• •>

... una dintre cele mai 
disputate probe din ca
drul întîlnirii de atletism 
desfășurată săptămîna 
trecută, la Milano, între 
selecționata orașului și 
echipa de atletism a clu
bului Partizan Belgrad, 
a fost proba de săritură 
în înălțime-bărbați ? In 
cele din urmă, victoria 
a revenit atletului ita
lian Fratti, singurul care 
a reușit să treacă peste 
ștacheta înălțată la... 1,85 
m ! După cum se vede,

Pe versuri
de Coșbuc

______ l'i 
LA LUPTELE CU PUMNUL 
MA PRIND Șl EU LA TRINTĂ!

(Atletul din Argos)

proiect de regulament
pentru practicarea fotbalului 

pe terenul LC. A.B.— Floreasca
(teren sportiv și pășune în devenire)

1. La începerea meciu
lui, mingea 
la centru, 
cesta nu 
noaște.

2. Jucătorii vor purta 
următorul echipament : 
vindiac în loc de tricou, 
pantaloni de schi în loc 
de chiloți, iar bocancii 
se vor înlocui cu cizme 
pescărești. Pentru portar, 
în cazuri de plonjon, se 
recomandă o mască a- 
picolă, una de scrimer 
sau una de scafandru 
(după posibilități).

3. Jucătorii care vor să 
alerge după 
pot face pe 
pe margine, 
najată.

4. Se va o
Ast- 

loc de „mingea a 
în careul de 16 

se va spune „min- 
intrat în ...ciubo-

„Po-
gea a
țica cucului", sau 
pescu trage un șut din 
careul de păpădie", 
„arbitrul acordă 
de pedeapsă de 
șețel",

5. „Aut“-ul se

... titlul de campion 
mondial de box profesio
nist la toate categoriile 
al lui Floyd' Patterson 
este in pericol ? Cine il... 
amenință ? Președintele 
lui N.B.A., David 
care a declarat că, 
Patterson nu-și 
Iul în joc pînă 
tembrie, titlul 
clarat vacant.

6. Jucătorii vor fi se
lecționați dintre bota- 
niști, farmaciști sau hor
ticultori, pentru a se pu
tea orienta ușor pe 
teren.

7. Pentru arbitrajul de 
tușe se va apela ’la gră
dinari cu experiență.

8. Colectivele sportive 
care folosesc acest teren, 
se propune a fi afiliate 
nu la 
Plafar.

pt. conformitate, 
LAPUȘNEANU

PERFORMANTA
LUI DOROTHY TYLER

0 știre din Anglia ne 
anunță că Dorothy Tyler a 
cîștigat proba de săritură 
în înălțime 
pi on a tel or 
letism ale 
tanice. Ea 
formau ța de 1,57 m.

Pînă acum, nimic deose
bit, desigur.

Această știre capătă însă 
mai mult relief dacă adău
găm că doamna Tyler nu 
este altcineva decît aceeași 
care, acum 25 de ani f!), 
cucerea medalia de argint 
a probei, la Jocurile Olim
pice de la Berii n, din 
1936. Și, pentru amatorii 
de statistică, vom adăuga 
că tînăra de 20 de ani, 
scrisă atunci în foile 
concurs sub numele 
Miss Dorothy Odajn, 
cerea medalia de argint 
o săritură de 1,60 metru

După Stanley Matthews, 
Archie Moore sau inepuiza
bilul nostru Dinu Cristea, 
iată un nou exemplu care 
dovedește că sportul con
servă. Un exemplu cu a- 
tît mai interesant și mai 
capabil de a avea ecou, 
cu cît este vorba despre 
o persoană de sex femi
nin...

ri in cadrul cam- 
femininc de at- 
comitatelor bri- 
a realizat per-
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Sportivii polonezi pe drumul succeselor |

spor
eam-

Stadianul din Chorzour este una din cele mai însemnate construcții 
five din Polonia populară. Iată un aspect luat la deschiderea unei 
petiții de mase pe acest stadion

Sportivii fruntași din R. P. Po
lonă au început de pe acum pre
gătirile în vederea participării la 
viitoarea ediție a Jocurilor Olim
pice, care va avea Ioc la Tokio în 
1964. Un minuțios plan de pre
gătire alcătuit de antrenori 
specialiști urmează 
selecționarea celor mai buni spor
tivi în reprezentativele olimpice 
ale R. P. Polone. De la începutul 
acestui an au fost trecuți în evi
dență nu mai puțin de 3.000 ti
neri sportivi și sportive, care în 
viitorul apropiat urmează să pro
moveze în primele reprezentative 
ale țării.

Ambiția cu care se pregătesc 
viitorii „olimpici" polonezi este 
lesne de înțeles. Ei au de păstrat 
bunul renume cîștigat în arena 
internațională de predecesorii lor. 
Să nu uităm că la Roma repre
zentanții sportului polonez au 
obținut 4 medalii de aur, 6 de ar
gint și 11 de bronz, ocupînd locul 
8 în clasamentul medaliilor pe 
{ări.

In cei 17 ani cîți au trecut 
la eliberarea țării de sub 
fascist, 
neză a 
Numai 
lonezi

?* *

• In runda a 4-a a turneului de 
șah de la Debrețin, fostul campion 
romîn V. Ciocîltea a obținut prima 
victorie învingîndu-1 pe- englezul dr. 
Fazekas. El a întrerupt în 
complicată cu Tarnovski. După 
runde conduc la egalitate Paoli, 
și Suetin, cu cîte 3 puncte.

• La Stuttgart, atletul indian 
Singh a ciștigat probele de 200 
21,7 și 400 m. în 47,6.

• Recordmana mondială Wilma 
Rudolph (S.U.A.) nu a luat startul în 
întHnirea atletică Marea Britanie —
S.U.A. care a început ieri, în noc
turnă, pe stadionul White City din 
Londra. Sprintera americană a sufe
rit o întindere musculară cu prilejul 
stabilirii reeentului său record mon
dial pe 190 m de 11,2.

• Invingind pe Neftianik Baku cu 
7—1, Torpedo Moscova continuă să 
conducă în prima grupă a campiona
tului de fotbal al U.R.S.S. cu 25 p. 
Alte rezultate: Spartak M. — Zenit 
6—2, Dinamo Kiev — Ț.S.K.A. 1—1, 
Dinamo M. — Moldova 5—1, Dinamo 
Tb. — Rostov 1—1.

• Rezultate din turneul de fotbal 
de la New York: Rapid Viena — 
Shamrock Rovers 3—1, Steaua Roșie 
Belgrad — Petah Tikva 7—0.

WARNEMONDE 2t (prin telefon). 
‘— întrecerile celor mai bun, veliști 
europeni, la clasa finn, au continuat 
joi și vineri. în prima zi s-a des
fășurat regata a IV-a, cîștigatâ de 
olandezul Wilelm Hendrik Maarse. 
Velistul romîn Petre Purcea, a ocu
pat locul 11, același pe care îl 
deține și în clasamentul general.

Cele două regate desfășurate vi-

să asigure

<fe 
jugul 

mișcarea sportivă polo- 
făcut uriași pași înainte, 

în anul I960, sportivii po- 
au stabilit 150 recorduri

r

tot-ale țării, dintre care 7 sînt 
odată recorduri mondiale.

In R. P. Polonă un deosebit 
avînt cunoaște atletismul. Numai 
în anul ce a trecut numărul at- 
lefilor clasificați a crescut în a- 
ceastă țară cu 12.000. Succese 
remarcabile au fost obținute de 
fruntașii atletismului polonez in 
marile competiții din ultimii ani. 
La campionatele europene din 
1958, desfășurate la Stockholm, 
reprezentanții R. P. Polone au 
cucerit 8 titluri de campioni. Doi 
ani mai tîrziu la J. O. de la 
Roma, reprezentativa de atletism 
a R. P. Polone se situa printre 
fruntașe, cu 2 medalii de aur, 2 
de argint și 3 de bronz, clasîn- 
du-se în punctajul neoficial al a- 
cestei discipline pe locul 5 în lu
me. Actualmente, atleții polonezi 
dețin două recorduri 
prin săritorul de 
Schmidt și discobolul E. 
kowski.

lată desigur tot atîtea motive 
pentru ca viitorii titulari ai repre
zentativelor R. P. Polone să se 
pregătească cu avînt, ca să poată 
continua 
ținute 
sportivă 
listă.

mondiale 
triplu J. 

Piat-

drumul succeselor ob- 
pînă acum de mișcarea 
din această țară socia-

IF >

Campionatele mondiale de scrimă

Olga Szabo s-a clasat pe locul V
întrecerile din cadrul probei de 

floretă fete — individual — ca și la 
băieți, s-au caracterizat printr-o lup
tă epuizantă pentru calificare, încă 
de la primele asalturi. Deoarece dis
putele s-au prelungit de fiecare dată 
pînă noaptea tîrziu abia acum putem 
da citeva aspecte mai detaliate din 
întrecerea fetelor. Cele 72 de concu
rente au fost împărțite în nouă serii 
a cîte 8 trăgătoare, din fieoare serie 
calificîndu-se mai departe primele 
trei. Comportîn-du-se la adevărata lor 
valoare cele cinci reprezentante ale 
noastre, Maria Vicol, Olga Szabo, 
Ecaterina Lazăr, Geta Sachelarie și 
Ana Ene au reușit să ia un stări 
bun și să treacă de primul tur, în- 
trecînd concurente de valoare. Efor
turile depuse au influențat însă, com
portarea unora dintre ele, astfel că, 
din turul doi doar Maria Vicol și 
Olga Szabo au mers mai departe, 
datorită unei orientări tactice mai 
bune și a unei dozări mai judicioase 
a eforturilor. Tînăra Ana Ene, deși a 
fost eliminată, a avut o comportare 
foarte bună și numai cîteva erori de 
arbitraj au împiedicat calificarea ei 
mai departe.

Miercuri, pînă spre miezul nopții, 
au continuat întrecerile din cadrul 
sferturilor de finală în care s-au ca
lificat alături de Maria Vicol și Olga 
Szabo floretiste valoroase ca Goro
khova și Prudskova (U. R. S. S.), 
Schmidt (R.F.G.), Rejto și Kovacs 
(R.P.U.) și Colombeti (Italia), can
didate la primele locuri. Asalturile, 
de o valoare ridicată, au scos în evi
dență forma excepțională a reprezen
tantei noastre Olga Szabo-Orban,

Sîmbătâ $i duminica

fete

grupa 
victorii.
a noas- 
posibil i-

care a dominat cu autoritate 
sa, reușind să obțină cinci

Cea de a doua reprezentantă 
tră, Maria Vicol, trăgînd sub 
tăți, a fost eliminată în sferturile de 
finală.

Calificată în semifinală, Olga Szabo 
s-a comportat și de data aceasta bine, 
clasîndu-se pe locul 2. Pentru întrece
rile din finală s-au prezentat pe planșe 
patru trăgătoare sovietice, ceea ce con
stituie o performanță deosebit de valo
roasă, ținînd seama <le numărul mare 
de participante și de valoarea lor, două 
sportive din R.P. Ungară, reprezentanta 
noastră, Olga Szabo și Schmidt (R.F.G.)

In finală după trei asalturi Olga 
Szabo, Zabelina, Iuhasz și Schmidt se 
aflau la egalitate de victorii. Reprezen
tanta noastră se comportă tot mai bine, 
candidînd astfel pentru primele locuri. 
Dar în continuare a pierdut asalturile 
liotărîtoare Ia Zahclina și Schmidt am
bele la scorul de 4—3, după ce condu
sese cu 3—2 și respectiv 2—0 și cla
sîndu-se astfel pe locul 5. Ea a obținut 
patru victorii Ia Zasukevici, Gorokliova„ 
Iuhasz și Sakovits. Cîștigă toarca avea 
să fie desemnată abia în ultimul asalt, 
cînd s-au întîlnit Zabelina și Schmidt. 
Iată clasamentul final : 1. Schmidt
(R.F.G.) 6 v, 2. Zabelina (U.R.S.S.) 
5 v, 3. Raștvorova (U.R.S.S.) 4 v, 4. 
Gorokhova (U.R.S.S.) 4 17., 5. Olga 
Szabo (R.P.li.) 4 V, 6. Iuhasz (R.P.U.) 
3 v; 7. Zasukicvici (U.R.S.S.) 1 v, 8. 
Sakovits (R.P.U.) 1 v.

Ieri după-amiază au început întrece
rile pe echipe fete. Reprezentativa țării 
noastre face parte din seria I 
de echipele U.R.S.S., Polonia și 
Participă 10 țări din care se 
primele două clasate in serii.

alături
Anglia, 
califică

Trei victorii ale reprezentativei studențești de șah
a U. R. S. S

Echipa U.R.S.S. a învins reprezen
tativa S.U.A. cu 2>/2—1*/ 2 în meciul 
întrerupt în prima rundă a campio
natului mondial universitar de șah 
care se desfășoară Ia Helsinki. In 
următoarele două zile, șahiștii sovie-

Tinerii noștri tedsmanî in pragul întrecerilor
pentru Galea"

tici au dispus cu 3—1 de echipa R. P. 
Bulgaria și cu 4—0 de cea a Suediei, 
situindu-se pe primul loc în clasa
ment. Iată alte rezultate înregistrate 
pină acum: R. P. Bulgaria — R. P. 
Ungară 2>/2—1*/ 2, R. P. Mongolă — 
Suedia 2>/2-l>/2, S.U.A. - R. P. Un
gară 3—1, R. D. Germană — Olanda 
2l/2—1!/2, R. S. Cehoslovacă — Anglia 
3—i, R. D. Germană — R. P. Mon
golă 2i/2-U/2.

Confruntarea tinerilor
gimnaști romîni și bulgari

Azi și mîine are loc la Sofia cea 
de a IV-a ediție a concursului tradi
țional dintre selecționatele școlare 
ale R. P. Bulgaria și R. P. Romînă. 
Programul întrecerii cuprinde numai 
exerciții liber alese.

Gimnaștii și gimnastele care ne 
vor reprezenta la întrecerea de la 
Sofia au părăsit Capitala joi dimP 

parte, 
Suzana 

Ga- 
Beroa, 
Gruin,

neața. Din selecționată fac 
printre alții : Mariana Hie, 
Bodor, Constanța Marinescu, 
briela Parisians, Nicolae 
Gheorghe Condovici, Aurel 
Șerban Popescu etc.

CONCURS DE PENTATLON MODERN 
ÎN R. P. POLONĂ

Mîine va începe în capitala R. P. 
Polone un concurs internațional de 
pentatlon modern considerat ca o 
ultimă verificare înaintea campioni 
tului mondial care va avea loc in 
luna august la Moscova.

La aceste întreceri vor lua parte 
și patru sportivi romîni : Nicolae 
Marinescu, Gheorghe Totniuc, Dumi
tru Țintea și Traian Croitoru.

Ultimele rezultate ale intilnirii 
atletice R. F. Germană-S.U.A.
STUTTGART (Agerpres). Meciul da 

atletism dintre echipele masculina 
ale S.U.A. și R. F. Germane s-a în
cheiat cu scorul de 120—91 în favoa
rea atleților americani. Iată rezulta
tele înregistrate în ziua a doua de 
concurs: 200 m: Germar (R.F.G.) 20,7; 
400 m.g.: Cushman (S.U.A.) 50,4; înăl
țime: Thomas (S.U.A.) 2,15 m; 3000 m 
obst.: Jones (S.U.A.) 8:47,4; greutate: 
Sylvester (S.U.A.) 18,42 m; 1500 m: 
Burleson (S.U.A.) 3:50,3; lungime:
Boston (S.U.A.) 8,01 m; suliță: Herings 
(R.F.G.) 74,60 m; 10.000 m: Gutknecht 
(S.U.A.) 29:46,8; 4x400 m: S.U.A.
3:06.1; R.F.G. 3:12.0.
------

Progresul-Ruch Kattowice 3-4 (0-2)
KATTOWICE 21. (prin telefon). In- 

tîlnirea disputată în nocturnă in fața 
a 80.000 de spectatori, s-a încheiat cu 
victoria la limită a formației gazdă. 
Au marcat Smărăndescu, Voinea și 
Baboie, respectiv Lerch (3) și Faber.
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detină- 
Cealaltă

Dacă primii noștri tenismani nu 
ne-a.u oferit satisfacția unui rezultat 
mai bun în recentele întreceri ale 
Balcaniadei de la Zagreb, justificate 
speranțe rămîn legate de viitoarea 
evoluție a colegilor lor mai tineri, 
care se află în pragul unei alte com
petiții internaționale de importanță. 
Intră în scenă reprezentativa noa
stră pentru „Cupa Galea", tradițio
nala întrecere de tenis pentru tineret

La 25 iulie încep la Bratislava 
jocurile grupei preliminare din „Cupa 
Galea" în care este înscrisă și țara 
noastră. Primii adversari vor fi e- 
chipierii R.P.F. Iugoslavia, după care 
învingătorii întîlrririi vor juca în se
mifinala grupei cu actuala 
toare a trofeului. Franța, 
semifinală o constituie întîlnirea R. 
S. Cehoslovacă-Austria.

După cum se vede, sarcina tineri
lor noștri tenismani va fi destul de 
dificilă în întrecerile de la Bratis
lava. Contăm totuși pe cîțiva jucă
tori talentațî, componenți ai lotului 
din care se va alege echipa R. P. 
Romîne pentru „Cupa Galea". P. 
Mărmureanu, C. Popovici, Șt. Bur- 
ciu, Gh. Boaghe și S. Dron sînt ori- 
cînd adversari redutabili chiar pentru 
tenismanii seniori. Toți s-au antrenat 
cu deosebită sîrguință sub conduce
rea antrenorului Gh. Cobzuc.

Este pentru a doua oară că țara 

neri au dat loc la numeroase con
testații din cauza cărora n-a putut 
ti întocmit clasamentul general. Se 
pare că cel maj bun punctaj îl acu
mulează, și în continuare, reprezen
tantul R. D. Germane. Walther 
Gertner, secondat de austriacul Hu
bert Randasl. Competiția Se încheie 
sîmbătă dimineață, cînd este pro
gramată ultima întrecere. 

Galea", 
de te

am, re- 
Sere- 

în tur-

la
sovietici 

au fost 
de către 
(Bresson,

noastră participă la „Cupa 
adevărat campionat european 
nis pentru tineret. Acum trei 
prezentativa noastră (Țiriac, 
ster, D. Viziru) s-a calificat
neul final al competiției, figurînd 
printre primele patru echipe din Eu
ropa. La ultimele două ediții, o com
portare remarcabilă a avut-o repre
zentativa U.R.S.S., care de fiecare 
dată a ocupat locul doi în clasament. 
In finala disputată anul trecut 
Vichy (Franța) tenismanii 
(Lejus, Lihacev, Potanin) 
învinși la limita, cu 3—2 
reprezentativa gazdă
Duxin, JauffreL Conte). Aceste două 
echipe sînt și în acest an favoritele 
competiției, care săptămînă viitoare 
începe simultan în patru grupe pre
liminare cu participarea a 17 repre
zentative de țări..

RD. V.

A 80-a ANIVERSARE A FEDERAȚIEI INTERNATIONALE
DE GIMNASTICA

loc 
Fe-

Irt zilele de 22-25 iulie are 
la Stuttgart (R.F.G.) Congresul 
derației Internaționale de Gimnastică. 
C'u acest prilej se va sărbători un 
eveniment important : - împlinirea a 
80 de ani de la înființarea F.I.G., 
cea mai veche federație internațio
nală.

La începutul secolului al XIX-[ea 
au apărut în Europa primele socie
tăți de gimnastică. Ele au luat ființă 
pe de o parte clin rațiuni patriotice, 
iar pe de altă parte cu scopul de 
a contribui la dezvoltarea fizică și 
morală a tineretului prin practica
rea gimnasticii. Aceste societăți au 
devenit din ce în ce mai numeroase

DEMOCRATIZAREA C.I.O. ESTE INEVITABILĂ
Pe marginea unui articol publicat in 

președintele Comitetului
21 (Agerpres).— TASS

Olimpic Internațional

MOSCOVA 
transmite :

„Comitetul
(G.I.O.) trebuie să fie reorganizat 
Am propus aceasta în anul 1959 și 
propunem și în prezent", _ scrie, în 
paginile ziarului „Sovetski Sport", 
Konstantin Andrianov, președintele 
Comitetului olimpic al U.R.S.S. După 
părerea autorului, reorganizarea C.I.O. 
înseamnă în primul rînd lărgirea 
componenței sale prin reprezentanți 
ai comitetelor olimpice naționale și 
ai federațiilor internaționale spor
tive.

K. Andrîanov consideră ca anor-

Congresul F. I. G.

și, mai tîrziu, au constituit asociații 
naționale. Ulterior a apărut și ne
cesitatea unor relații între asociațiile 
similare din diferite țări.

La 23 iulie 1881 președintele Fede
rației belgiene, N. I. Cnperus, i-a 
invitat la Liege pe colegii săi din 
Federația franceză 
Luxemburg, 
constituit o 
gimnastică", 
și Federația 
această grupare s-au raliat și țări de 
peste ocean, co-nstihiindu-se Federa
ția Internațională de Gimnastică. 
Actualmente F.I.G. numără 49 de 
țări afiliate.

și pe cei din 
Cu această ocazie s-a 
„Federație europeană de 
la care a aderat apoi 
germană. Mat tîrziu la

„Sovetski Sport“ de K. Andrianov, 
Olimpic al U. R- S. S.
mal faptul că în C.I.O. sînt repre- 
zentate doar comitetele olimpice din 
50 de țări, în limp ce aceeași orga
nizație recunoaște 98 de comitete <■»- 
limpice naționale.

„Cu toate că ultima sesiune a C.I.O. 
nu a adoptat propunerile noastre, 
scrie autorul, discutarea lor nu a ră
mas fără urmări". Andrianov și-a ex
primat încrederea că în cele din urmă 
reorganizarea C.I.O. va avea loc.

El a relevat cu satisfacție că la 
Atena au fost adoptate propunerile 
sovietice privind extinderea rolului 
federațiilor internaționale ca și cete 
referitoare la programul și desfășu
rarea Jocurilor Olimpice. De acum 
înainte federațiile vor fi acelea care 
vor stabili ce fel de competiții să se 
dispute în ramura de sport respecti
vă, care va fi componența numerică 
a participariților, rezervele, cum se 
vor desfășura preliminariile de se
lecție.

K. Andrianov arată _ că sesiunea 
C.I.O. a adoptat o serie de hotărîri 
importante cu un caracter progresist: 
s-a extins programul Jocurilor Olim
pice, s-a anulat propunerea privind 
neexecutarea imnurilor naționale și
ridicarea steagurilor naționale în
cinstea învingătorilor, 
tr-o
C.I.O. ,. .. . .
țelor naționale olimpice. Astfel, se-< 
siunea de la Atena, scrie autorul; 
merită să fie calificată ea un început 
al restructurării C.I.O.

Democratizarea ne viitor a Comi
tetului Olimpic Internațional, subli
niază Andrianov, este inevitabilă. ȘI 
cu cîf aceasta va avea loc maj de
vreme cu atît va fi mai bine pentru 
sport, pentru pace.

naționale
s-a lărgit în- 

oarccare măsură componența 
prin reprezentanți ai comite-
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