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Spartachiada de iarnă a tineretului

Finaliștâî la șah și tenis de iiiasă 
au pornit cursa pentru întâietate!

PRIMELE JOCURI DE FOTBAL DIN TURNEUL F.I.F.A.
— Azi la GyOr, R. P.Romină-Iugoslavia ■

ă nu s-au stins ecourile însu- 
rior întreceri de schi de la 
ia Stalin și lată că cei mai 
șahiști și jucători de tenis de 
dintre sutele de mii de partici- 
au pornit să dispute ultimele 

•.eri din finalele Spartachiadei 
rnă a tineretului 1 S-au adu- 
a start concurenți din toate 
iile țarii. Unii, mati „experi- 
ți“, sînt oaspeții Capitalei, 
raliști ai unei competiții de 

pentru a doua sau a treia 
Alții, au pășit cu timiditate 
1 sălii Floreasca. Emoția lor 
rească pentru că aci, în sala 
rma să le găzduiască între- 
au evoluat de-a lungul ulti- 

ani sportivi care se mîndresc 
țațe palmarese internaționale, 
fi putut închipui vreodată 
il Gheorghe Săniuță de 1a 
ț „Tractorul" din Orașul 
sau țăranul muncitor I. A- 
de prin părțile Sucevei că 

.e spectatori îi vor .aplauda 
performanțele lor tocmai în 
i mare și mai frumoasă sală 
rt a țării ?
iele întîlniri din finalele 
:h'adei de iarnă a tineretu- 
area sărbătoare sportivă a 
augurată într-un cadru po- 

.măreței sale semnificații: 
)it impunătoarea defilare a 
anților, n-au lipsit nici 
orterii, iar numeroși .arbitri 
sgorle superioară au „diri- 
-ă de la început întrecerile 
e două discipline sportive. 
Mize entuziaste au salutat 
j 120 de concurenți cuvîntul

de deschidere rostit — în numele 
Comisiei centrale de organizare a 
Sptartachiadei — de către tov. Ion 
Vaida, vicepreședinte al C.C.F.S., 
care a spus printre altele : ,,Peste 
citeva zile, cînd întrecerile se vor 
fi terminat, odată reintorși în fa
brica. instituția, satul sau școala 
voastră, să duceți împreună cu a- 
nuntirea prieteniilor ce le~ați legat

Programul întrecerilor
JOI : orele 9—13 șah; 

orele 16,30—22,00 
tenis de masă.

VINERI : orele 9—13 
șah; orele 16,30 — 
19,00: tenis de masă.

SiMBATA: orele 9—13 
șah; (finala).

DUMINICA : orele 9-12: 
tenis de masă (finala) 
festivitatea de închide
re și premierea cîști- 
gătoriior.

act și dorința de a transmite celor 
care încă n-au cunoscut prietenia 
sportului, un cald îndemn de a fi 
prezenți, alături de voi, în viitoa
rele întreceri sportive de masă”.

Prima ..confruntare" a finaliiști- 
Ior a avut loc dimineața în fața

»<i belgiană de fotbal S. C. Cbarlero^

sosește azi în Capitală

■ din Bruxelles, Liege, An
din alle mari orașe bel- 
anunțat încă de acum cî- 

țămîni, cu titluri mari, în- 
>e care echipa S. C. Char- 
'a susține în țara noastră. 
Jubliniat că sarcina fotba- 
belgieni nu este de loc 
că —- după meciurile pe 
Ganloise și echipa națio- 
Belgiei le-au susținut la 

— valoarea fotbalului ro- 
ste apreciată în mod deo- 
către toți specialiștii bel-

• însă mai puțin adevărat 
iștii belgieni care vor e- 
București și Cluj repre- 

asemenea o valoare, echi- 
e o compun fiind conside- 
ma dintre formațiile cu 

Abilități.
g Club Charleroi este 

cele mai vechi cluburi 
lin Belgia. El a fost fon- 
nul 1904, consacrîndu-și 

toate preocupările pen- 
rea unor puternice echi- 
bal. Din anul 1946, S. C. 
a promovat în divizia 
pe care n-a mai pără- 

lalmente, echipa S. C. 
se află pe locul VI în 
Ea a arătat în ultima 

formă bună, reușind să 
•e fruntașele competiției. 
>e S. C. Andeilecht, c»m- 
ilg’ei, cu 3-2, pe Daring 
xelles cu 3-0 și 4-2, pe 
pișe cu 2-1 și a făcut 
e cu LInion St. Gilloise 
t (Anvers).
ezultatele întîlnirilor in-
> susținute 
marcate :
comoania 

ua Roșie 
îsupra formațiilor fran-
> (3-1) și Valenciennes

(G-l). In anii trecuți, S. C. Char
leroi a învins pc Reims, Lille, 
Strassburg (Franța), Dinamo Za
greb (Iugoslavia), Portugesa Sao 
Paolo (Brazilia).

Cei mai valoroși jucători ai e- 
chipei sînt: Henriet, mijlocaș, de 
17 ori internațional, fost căpitan 
al echipei reprezentative; Der- 
rens, inter stînga, de mai multe ori 
selecționat în reprezentativa se
cundă, a jucat recent în echipa B 
a Belgiei în întîlnirea cu Elveția , 
Mion, centru înaintaș, al doilea în 
clasamentul golgeterilor campiona
tului belgian ; Opdebecq, exiremă 
dreaptă, titular în echipa naționa
lă militară a Belgiei; Burton, in
ter, una dintre revelațiile sezonu
lui, dotat cu un șut deosebit de 
puternic; Milaire, fundaș, căpita
nul ectfpei.

Acestea sînt, pe scurt, datele 
cele mai importante asupra echipei 
care va sosi astăzi, cu avionul, 
în Capitală.

celor 32 de table de șah. Partidele 
au fost disputate cu o firească dîr- 
zenie și — desigur — n-au lipsit 
„finalurile" dramatice și „mături
le" neașteptate. Prima partidă ter
minată a dat și primul concurent 
calificat pentru turul următor : ac
trița Olga Moisescu de la Teatrul 
de Stat din Constanța Ș'-a făcut 
„ma4“ adversara, extrem de rapid, 
la celelalte mese a jacurile nici nu 
începuseră a fi dezvoltate. Multe 
priviri erau îndreptare și spre masa 
unde se înfruntări doi concurenți 
de vîrste diferite, dar de valoare 
sensibil egală : C. Elena și pionie
rul Dan Ursache, elev din comuna 
Albești, raionul Vaslui. Sub privi
rea grijulie a unui spectator entu
ziast, care nu era altul decît... ta
tăl său profesorul de limba romînă 
I. Ursache, micul concurent a ac
ceptat gambitul damei, pentru o 
bună poziție de atac, a continuat 
apoi inteligent jocul, dar în final, 
n-a mai găsit resursele necesare 
și... a pierdut. Pionierul Dan Ur
sache a „ratat" pentru a doua oa
ră într-o finală de competiție de 
mase. Dar aceasta nu-1 descura
jează. căci, vorba lui: .,Nu-i ni
mic, vom vedea la anul 1“ Nu de
parte de locul unde fusese „con- 
semnată“ înfrîngerea lui Dan Ur
sache, doi flăcăi îmbrăcați în mîn- 
dre costume naționale — 1. Atudo- 
rei și C. Oancea — făceau schim
buri rapide de piese, grăbind sfîr- 
șitul partidei. Lupta lor a avut, 
pentru un timp, si cîțiva spectatori 
neașteptați: jucătorii iugoslavi de 
polo, care, aftîndu-se pentru an
trenament la bazinul acoperit, au 
ținut să asiste la cîteva „mutări"... 

F Atenția ne-a fost atrasă de un 
concurent care părea trecut binișor 
[de prima tinerețe. Statura sa nra- 
is-îvă și ardoarea cu care își apăra 
pansele ne-au făcut să întrezărim 
[de îndată un sportiv cu vechi... 
i state de serviciu. Nu ne Înșelasem : 
[învățătorul Victor Reimer din satul 
Dobra, raionul Tășnad, regiunea 
Baia Mare, în vîrstă de 50 de ani, 
nu este numai un priceput șahist, 
ci și un vrednic organizator al ac
tivității sportive din satul său. Cu 
firească mîndrie, Victor Reimer 
ne-a spus că. la vîrsta lui, este un

(Continuare în pag. 2-a)

BUDAPESTA, 28 (prin telefon 
de la trimisul nostru special). In 
după amiaza zilei de marți, marea 
sală de recepție a Sfatului Popular 
al Budapestei a cunoscut o anima
ție deosebită. Erau aici prezenți 
zeci de tineri fotbaliști din nume
roase țări, reprezentanți ai federa
țiilor de fotbal, specialiști ai fot
balului european, reprezentanți ai 
F!FA-ei. veniți să asiste ta festivi
tatea de deschidere a importantei 
competiții a juniorilor, TURNEUL 
FIFÂ pe 1956. Dr. Pesta Lajos, pre
ședintele Sfatului Popular al Bu
dapestei a rostit un cuvînt de bun 
sosit, subliniind importanța acestui 
turneu fotbalistic în stabilirea unor 
mai strînse relații de prietenie in
tre tineretul sportiv al țărilor res
pective. A luat apoi cuvîntul prof 
dr. M. Andrejevici (Iugoslavia) 
care a vorbit în numele FIFA. salu- 
tînd pe oaspeți și urîndu-le succes 
în întreceri. Festivitatea a fost în
cheiată cu un bogat program cul
tural-artistic, oferit de Ansamblul 
D. I. Sz. din Budapesta.

In cursul după-amiezii de azi 
s-au desfășurat primele jocuri, în 
cadrul seriilor I și III. Iată rezul
tatele înregistrate :

R.P. Ungară-R.F. Germană 0—0. 
întîlnirea a avut loc la Budapesta, 
pe stadionul Voros Lobogo în fața 
a peste 10.900 de spectatori și a 
fost bîne condusă de arbitrul ma
ghiar Posa. Jocul a fost de factură 
modestă, redueîndu-se uneori la o 
simplă luptă pentru balon, presă
rată cu durități. Ungurii au oferit 
unele faize de fotbal mai bun, ger
manii bazîndu-se mai mult pe un 
joc atletic. Deși în special în a 
doua repriză a întîlnirii tinerii fot
baliști maghiari au dominat —: 
mult, ei n-au putut concretiza din 
cauză că s-au lăsat angrenați în 
jocul corp la corp al adversarului, 
m care au fost inferiori. Germanii 
>au făcut o apărare dîrză, au mar
cat sever pe ataoanții adverși și 
nu i-au lăsat să-și creeze situalii 
de șut. In această privință, este 
semnificativ faptul că portarul e- 
chipei R.F.G. n-a primit decît cinci 
șuturi pe poartă.

R.P. Bulgaria-Anglia 2—1 (0—0). 
Meciul s-a disputat la Salgotarjan. 
Bulgarii, mai bine pregătiți fizic, 
mai periculoși în atac, au riști- 
gal pe merit. Ei au ratat î*n  repri
za I ocazii clare. In repriza a Il-a 
a fost joc echilibrat, dur. Englezii 
au avut și ei atacuri periculoase, 
dar au tras prost la poartă. Au

mai

marcat: lliev (2) respectiv Bennett.
Saar-Franța 1—0 (1—0). Meciul 

s-a desfășurat la Eger și a fost de
cis de o lovitură de la 11 metrii 

ftalia-Belgia 2—1 (1—0). Jocul 
avut loc la Dorog.

★
Mîine (n.r. azi), sînt programa-» 

le jocuri în seria a doua și a pai 
tra.

Iată care sînt aceste partide : Se
ria a II-a : R. P. Romînă-lpgo 
slavia, la Gyor și Austria-R. P. Po 
lcnă la Cegled. Seria a IV-a : Gre- 
cla-R. Cehoslovacă la Budapesta 
și R. D. Germană-Turcia la Tata*  
banya.

In vederea meciului cu juniorii 
jugoslavi, jucătorii noștri se vofl 
doplasa mîiine dimineață la Gyor 
cu autobusul.

Marți dimineață ei au făcut uit 
antrenament ușor, iar miercuri di
mineață au vizitat Budapesta. In 
ceea ce privește formația pe care 
o vom alinia în primul joc, antre
norii s-au oprit asupra formulei r 
Sfetcu — Schweilinger, Stancui, 
Mttreșanu — Jenei, Mihăilescu — 
Anghel, Mateianu, Dridea, Dunii-» 
trescu, Publik.

Antrenorul Jugoslav Pavici a a*  
nunțat pentru jocul de mîine, urmă
toarea formație: Radovici — Malu- 
sici, Alinovici, Berglez — JuticL 
Mușcovici — Zlopasa, Berek, Vu- 
kotici, Durcovici, Galici.

Stadionul din Gyor. pe care se 
va disputa meciul, are 20.000 de 
locuri. Biletele pentru acest meci au 
fost vîndute cu multe zile înainte.

★
După cum se știe, meciurile se 

dispută în două reprize a cîte 40 
de minute. Schimbări de jucători 
nu se admit decît în caz de acci
dentare și se fac în tot timpul me
ciului pentru portar și pînă în mi- 
autul 40 pentru jucătorii da cîmp.

Marți a avut loc o ședință a co*  
misiei de organizare a competiției, 
în cadrul căreia s-a luat hotărîrea 
ca orice fel de contestație sau pro
blemă legată dte bunul mers al 
competiției să fie discutată în ca
drul unei comisii restrînse. Aceasitl 
comisie va fi alcătuită din Dr. M. 
Andrejevici, reprezentant al FIFAj 
Stanley Rous (Anglia) și Hontl 
Gyorgy (Ungaria).

a

în acest an. 
meciul nul 

echipei iugo- 
(Belgrad) și

w
Programul turneului fotbaliștilor 

belgieni este, așa cum s-a mai a- 
nunțat, următorul :

1 aprilie, București, stadionul 
,,23 August": C. C. A. — S. C. 
Charleroi.

3 aprilie. Cluj, stadionul „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej" : Știința Cluj 
— S. C. Charleroi.

Pentru aceste jocuri, echipele 
care vor reprezenta fotbalul nostru 
au făcut toate pregă irile. C.C.A. 
s-a antrenat marți pe terenul său, 
iar azi va juca la două porți cu 
o echipă din campionatul regional. 
Știința Cluj se antrenează și ea la 
două porți, probabil cu Locomo
tiva Cluj. In privința formațiilor 
este aproape sigur că atît militarii 
cît și studenții clujeni vor între
buința același ,,unsprezece" din e- 
tapa a doua a campionatulifi.

PETRE GAȚU

Jucătorii echipei S.C. Charleroi fotografiați înaintea jocului cu echipa iugoslavă „Steaua Roșie", pe cam. 
l-au susținut anul acesta



Meciul Niculescu — Olaru, a prile juit o dispută dcrză. Mai bine pre
gătit, Olaru (dreapta) a cucerit victoria ia ipunrte.. MAX BĂNUș)

Lipsesc boxerii de categorii mari
„Timp de aproape trei luni, fa
dele campionatului republican de 
calificare la box au progresat, cul- 

•^filinînd cu finalele acestei popu
lare competiții, care s-au desfășu
rat recent în orașul Cluj. Și-au 
'dat întîlnire în frumosul oraș de 
pe malul Someșului peste 70 pu- 
giliști, reprezentanți ai tinerelor 

boxeri din 15 regiuni ale țării. S-a 
înregistrat doar lipsa nemotivată 
a lotului regiunii Sibiu.

Pentru spectatorii bucureșteni, o- 
bișnuiți cu meciurile de slabă ca
litate din ultima vreme, par ne
verosimile, poate, constatările fă
cute în numerele trecute ale ziaru
lui, în care salutam nivelul ridi
cat al unor întîlniri de la Cluj. In
tr-adevăr, partidele dintre boxerii 
jde categorii mici (de la muscă la 
semimijlocie) au avut darul să sa
tisfacă pretențiile spectatorilor clu
jeni, prezenți în număr tot mai 
țiare de la o reuniune la alta. 
Boxeri tineri, nume cu puțină re
zonanță în lumea pugilistică, au 
reușit să furnizeze adevărate „par
tide de campionat1*,  dîrze, specta
culoase, cu îmbucurătoare tendințe 
spre un box tehnic. Evidențiem cu 
acest prilej pe Iosif Olaru (pînă 
mai ieri campion d? juniori la ca
tegoria pană). După aprecierea 
specialiștilor care au urmărit reu
niunile de la Cluj, Olaru promite 
să ajungă un element de valoare. 
Va reuși aceasta numai printr-o 
muncă asiduă. Alături de el ș-a 
remarcat tot lotul craiovean, bine 
pregătit. Boxerii craioveni au fost 
prezenți la toate categoriile și cu 
vitalitatea lor cunoscută au adus o 
contribuție efectivă la valoarea ri
dicată a întîlnir'lor. Nu ne împă
căm însă cu atitudinea lui Vic
tor Surugiu (antrenor Simion Va
sale). Deși talentat, el nu dă im
portanța cuvenită pregătirii sale. 
Consecința a s:mțit-o pe propria-i 
piele atunci cînd a pierdut la punc
te, în finala campionatului, în fața 
gălățeanului Nicolae Stoian. Desi
gur că un merit revine și antre
norului craiovean Gheorghe Lungii, 
care a muncit, a depus eforturi 
pentru ca elevii lui, să se prezinte 
bine pregătiți în latest campio
nat.

Lista tinerilor care au avut o 
comportare merituoasă poate fi 
continuată cu Dumitru Niculescu 
[{București), care în compania lui 
Nicolae Lupu și Iosif Olaru a fur
nizat cele mai spectaculoase par
tide ale campionatului. Petrache 
Botez, în vîrstă de 18 ani, tîmclar 
la o cooperativă din Bîrlad, reve
lația campionatului si Nicolae 
iLupu, elevul antrenorului Gh. Do- 
brescu (Brăila) s-au impus cu pri
lejul campionatului republican de 
•calificare. Ion Rodicenco (Galați), 
Marin Urlățeanu (București) și 
chiar „greul" Iosif Szekeli (regi
unea Stalin) au calități care le vor 
permite să progreseze.

Deși este o competiție rezervată 
exclusiv boxerilor de categoria a 
Il-a, a lîl-a și începătorilor, cam
pionatul de calificare din acest 
an a scos din anonimat prea pu
ține elemente tinere care să îm-

Campionatul republican 
de tenis de masă

In cadrul etapei a Vl-a a cam
pionatului de tenis de masă al ca
tegoriei A se vor desfășura mîine 
două întîlniri: Constructorul Buc. 
— FI. roșie Buc. (băieți) la ora 
19,30 și Constructorul Buc. — FI. 
roșie Buc. (fete) la ora 20,30. Am- 
bele partide au loc în sala Con- 
«tructorul (str. Aurora nr. 1). 

prospăteze loturile republicane și 
să învioreze activitatea competițio- 
nală internă. Cu prilejul finalelor 
de sîmbătă seara, am constatat a; 
celași aspect, repetat de multe ori 
în ultimul timp : începînd de la 
categoria semimijlocie, au lipsit 
combativitatea și nivelul tehnic 
bun al partidelor. Concluzia : la 
ora actuală nu dispunem de ele
mente talentate care să înlocuiască 
cu succes pe boxerii de categorie 
mijlocie, semigrea și grea. Deși la 
categoriile semigrea și grea s-a în
registrat o participare numeroasă 
(semigrea 8 și grea 6) n-am re
ținut totuși decît un singur boxer 
cu perspective de progres. Iosif 
Szekeli. Ceifalți (A. Buclei — Con
stanța, Gh. Gîlcă — Ploești, Ale
xandru Kovaci — București) s-au 
prezentat slab pregătiți. Situa
ția actuală ne îndreptățește să pu
nem întrebarea : Muncesc oare su
ficient antrenorii noștri în direcția 
creșterii elementelor tinere? Nu! Nu 
numai că lipsește preocuparea pen
tru rezolvarea unei probleme atît 
de importante pentru boxul nos
tru. dar, mai mult, unii antrenori 
au trimis nepregătiți la acest 
campionat chiar pe singurii lor e- 
levi boxeri mai vechi : Vidu Flo- 
rea — Pitești (antrenor Ilie Im- 
păratu) ; Zamfir Ciocîrlan — Bucu
rești (antrenor Zamfir Popazu) ; C. 
Bugheanu — Ploești (antrenor 
Gh. Popescu). Vinovat de scoate
rea din lupta pentru titlu a lui 
Fr. Pazmany este și antrenorul 
său, care n-a controlat la 
timp dacă elevul său împlinește 
greutatea regulamentară. Lipsa de 
cadre calificate a dus la slaba pre
gătire a lotului regiunii Suceava. 
Bine dotați fizicește aceștia n-ati 
putut ține pasul cu ceilalți boxeri, 
superiori în cunoștințe tehnice.

Juriul (B. Robert — București, 
arbitru principal, Petre Epureanu— 
București, Ilie Consta ntinescn — 
București, Alexandru Mihăilescu 
— Brăila și Zoltan Ferber — Cluj) 
s-a străduit și a reușit în mare 
măsură să asigure reuniunilor de 
la Cluj o bună desfășurare. In a- 
fara greșelii comise de Zoltan 
Ferber care a oprit inoportun me
ciul C. Bîlă — C. Caramfil și cea 
a arbitrului Ilie Constantinescu, 
care totuși n-a influențat decizia, 
ceilalți arbitri-judecătcri au avut o 
comportare bună. Lăudabile, în spe- 
cal, arbitrajele lui Petre Epu- 
reanu.

PETRE MIHAI

(Urmare din pag. l-a) 

element de bază al echipei de fot
bal și că marchează mai toate go
lurile 1 Cît despre șah, acesta este 
o adevărată pasiune: faptul că 
dintr-un buzunar al hainei îi ieșeau 
colțurile cărții „Teoria deschideri
lor în șah" de Paul Keres ne-a lă
murit pe deplin I

S-ar mai putea spune multe des
pre primele întreceri de șah ale fi
nalelor. Dar tot ieri au pornit în 
lupta pentru întiietate și finaliștii 
la tenis de masă. Un spectator 
neaviz>at care ar fi pătruns ieri 
după-amiază în sala Floreasca ar 
fi avut toate motivele să creadă 
că asistă la un veritabil concurs 
de performanță !• Cu atît mai mult 
cu cît puteau fi întîlnite aci o se
rie întreagă de „elemente" bine cu
noscute în tenisul de masă modern: 
palete cu burete, prize „toc" și 
nelipsita... țăcăneală ! Ca să nu mai 
vorbim de faptul că maestrul spor
tului Paul Pesch s-.a. transformat 
rapid din spectator în entuziast 
suporter și... sfătuitor al participian- 
ților din regiunea Craiova 1 La cele 
șase mese, întrecerile au continuat

Luptătorii egipteni, 
adversarii noștri 
de la 7 aprilie, 

sint in forma
Peste o săptămînă vor sosi în 

București, venind de la Varșovia, 
luptătorii egipteni — care și-au în
ceput cu succes turneul prin R. P. 
Polonă. Din relatările coresponden
tului nostru la Varșovia rezultă 
buna comportare a echipei egiptene, 
care a aliniat o formație remania
tă față de întîlnirile precedente. 
In meciul pe care l-au susținut 
duminică la Varșovia, egiptenii au 
opus gazdelor următoarea echipă 
(în ordinea categoriilor) : Ahla El 
Sahed, Abd El Lattif, Mustafa 
Hamed, Mahmud El Askary, Ka
mel Belba, El Sahed Haden, Ma
homed El Ibay, Krffib El Naby.

Parte dintre ei s-au mar.țntîlnit 
cu luptătorii noștri. E vorba de 
Kamel Belba, Kalib El Naby, Ahla 
El Sahed. De altfel, în ultimii ani 
întîlnirile dintre sportivii celor două 
țări au fost destul de dese. Prima 
întîlnire directă a revenit repre
zentanților noștri (6-2), pentru ca 
în turneul întreprins în Egipt lup
tătorii romîni să înregistreze un 
insucces (2-6), un meci egal (4-4) 
și o victorie (5-3). Cu ocazia ma
rilor întreceri (Festival, Olimpia
da din 1952), victoriile s-au îm
părțit, de asemenea. O părere mai 
precisă despre posibilitățile forma
ției care ne vizitează ne-o vom pu
tea face abia după terminarea tur
neului prin R.P. Polonă. In orice 
caz, luptătorii egipteni vin hotă- 
rîți să rezolve în favoarea lor pro
blema celei mai bune dintre cele 
două reprezentative. Dar aceasta 
depinde în mare măsură și de com
portarea sportivilor noștri care vor 
să confirme victoriile obținute în 
fața echipelor R.F. Germane și 
Finlandei.

Ce nu trebuie
Primele etape ale campionatelor 

republicane masculin și feminin 
de baschet au arătat o oarecare 
îmbunătățire a arbitrajelor. Pen
tru continuarea acțiunilor începute, 
cu scopul de a se ridica tot mai 
mult nivelul calitativ al arbitra
jelor, dr. Dan Chiriac, președintele 
colegiului central de arbitri și dr. 
Grigore Bîrsan, membru al cole
giului central, reamintesc în rîn- 
durile de mai jos cîteva din cele 
mai importante aspecte regulamen
tare în lumina ultimelor interpre
tări. Acestea au fost stabilite re
cent atît la conferințele pe țară 
cu arbitrii, cît și la cele ținute 
în afara granițelor țării, cu pri
lejul întrecerilor internaționale la 
care am participat. Iată despre ce 
e vorba:

— Repunerea mingii în joc după 
sancționarea „3 secunde" se face, 
în principiu, din fundul terenului. 
Dacă această sancțiune anulează 
însă un „coș" înscris, repunerea în 
joc șe va face de la linia late
rală, indieîndu-i-se scorerului neva- 
labilitatea coșului marcat.

- - Pătrunderea jucătorilor în 
spațiul de aruncări libere, în ca
zul executării unei aruncări libere, 
se sancționează, conform regula
mentului, astfel: pătrunderea unui 

FinaHștii la șah și tenis de masă au pornit cursa pentru intîietate!
pînă seara tîrziu și, deseori. în
vingătorii au fost desemnați cu 
greutate.

Vă interesează care a fost cel 
mai „dramatic" moment al primei 
zile de întreceri ? Iată-I: în parti
da de șah dintre F. Woner (Baia 
Mare) și A. Ghiurea (Suceava), 
după mai bine de două ceasuri de 
luptă dîrză, rezultatul a fost re
miză. Conform regulamentului, 
victoria urma să fie atribuită celui 
mai tînăr concurent. F. Woner a 
obținut „decizia", fiind mai tînăr 
decît adversarul său cu... o zi I

In atenția organizatorilor crosului de masă
In regiunile în care timpul nefavorabil a împiedicat desfășurarea 

normală a primei etape a crosului de masă „Să înfîmpinăm 1 Mai", 
etapa poate fi prelungită și după 1 aprilie. In acest scop, consiliile 
sindicale regionale, în colaborare cu comitetele regionale C.F.S., vor 
hotărî datele de desfășurare a etapelor raionale si regionale, în func
ție de condițiile locale, AVÎND INSĂ ÎN VEDERE FAPTUL CA 
FINALA SE VA DISPUTA TOT LA 22 APRILIE. Pentru a nu se 
crea confuzii, organele regionale trebuie să comunice la timp orga
nizatorilor etapei raionale, hotărî rile luate.

Nu numai... soarele trebui 
să aibă grijă de terenuri

Majoritatea sportivilor care și-au 
început activitatea în această pri
măvară atît de puțin... primăvărati- 
că, s-au lovit de un obstacol: sta
rea proastă a terenurilor. In fața 
acestui obstacol unii s-au descur
cat maj ușor.Țnsă hah^baliștîL mai 
greu. Este și -normal ca starea 
proastă a unui teren să influențeze 
mult jacul de handbal, în care min- 

* gea este bătută de păm'nt, de unde, 
trebuie să revină în mîna jucăto
rului. In actualele condiții însă, în 
prima etapă a campionatului, hand- 
bailiștii șj handbalistele au avut de
seori surpriza să constate că min
gea ori rămînea fixă pe locul de 
contact cu pămînt, ori căpătă e- 
fecte cu totul nescontate...

Astfel de surprize au fost destul 
de frecvente. La Bacău și Iași, spre 
exemplu, terenurile „Steaua roșie" 
și, respectiv, ,33 Augtfst", au arătat 
cît de puțin s-au preocupat colec- 

BjPiOi’Mi 9 tff'a

Sâmbătă seara Ia Ciulești, reuniune de l
In vederea întîlnirii de box cu 

echipa de tineret a R.P. Polone, 
pugffliștii neștri își continuă cu 
intensitate antrenamentele. Sîmbă- 
tă seara, cu începere de la ora

' Sesiunea de comunicări științifice 
a studenților de la I.C.F.

Azi, mîine și sîmbătă, începînd 
de la ora 16, va avea loc sesiunea 
de comunicări a asociației științifice 
a studenților de la Institutul de 
Cultură Fizică. Programul comuni
cărilor, care vor fi făcute în sala 
căminului Victoria din strada Pic
tor Grigorescu nr. 11, cuprinde o 
serie de interesante lucrări pri- 

, vind probleme de metodică, medi
cină sportivă, psihologie, pedago
gie, etc.

să uite arbitrii de bascht
coechipier al celui care execută 

aruncarea anulează „coșul"; în 
cazul că „coșul" a fost realizat, 
mingea se repune în joc de la li
nia laterală. Pătrunderea unui ad
versar a| celui care execută arun
carea liberă aduce repetarea arun
cării în cazul cînd coșul nu a fost 
realizat; dacă a fost realizat, coșul 
răm'ne valabil. Prin pătrundere în 
spațiul de aruncări libere se în
țelege pășirea în acest spațiu și 
nicidecum depășirea în aer a linii
lor care-1 delimitează.

-- Primul jucălor care primește 
mingea din angajarea de „1 la 1“ 
o poate reîntoarce în propriul său 
teren (de apărare), fie printr-o a- 
runcare, fie prin dribling, avînd 
apoi posibilitatea de a reveni în 
terenul de atac prin orice mijloc 
regulamentar-

— Atingerea coșului sau plasei 
în momentul în care mingea se 
află deasupra inelului, nu este 
permisă. Cel care hotărăște vala
bilitatea coșului este arbitrul.

— Un jucător se consideră oprit 
în momentul în care picioarele 
sînt în cordact cu solul. Prin ur
mare, dacă un jucător a executat 
primul timp al opririi cu ambele 
picioare simultan, el va fi socotit 
oprit, pierzînd astfel dreptul exe
cutării celui de al doilea timp.

Și acum, iată care sînt conouren- 
ții caJi-fioați pentru tururile urmă
toare la șah și tenis de masă:

ȘAH. — Pete oraș; L. Simion 
(Baia Mare), G. Triță (Craiova), 
F. Bîlcu (București), T. Zoltan 
(Cluj), C. Peter (RAM), C. Dimi- 
tropol (Hunedoara), G. Jenei 
(București), O. Moisescu (Con
stanța); Fete sat: E. Pop (Cluj). 
M. Tripșa (Hunedoara), V. Torok 
(RAM), A. Teodorescu ('Oradea), 
V. Coman (Ploești), E. lonescu 
(Constanța), L. Gurban (Timișca- 

tivele Avîntul șj Locomotiva 4 
grijirea lor. Porțiunile acoperi 
zăpadă ca și mjcile „patin< 
care existau pe alocuri au foe 
parte de a favoriza jocul echi 
de handbal. Lăsînd la o parte 
tul că asemenea terenuri po 

-natura chiar rezultatul unei 
de, ale reprezintă un . pericol p 
jucători, care sînt obișnuiți să 
lueze pe gazon și nu pe ghe;

Poate cp în viitoarele etap 
campionatelor de handbal ac 
problemă va fi rezolvată date 
soarelui care își va lua el însă, 
fea să șteargă de pe terenul 

• mele vestigii ale iernii. Ani 
însă Unduirile de față pentru 
cumva colectivele sportive p 
căror*terenuri  se joacă meciuț 
campionatele de handbal să la 
clusiv în grija... soarelui' st 
de a pregăti aceste baze spt. 
pentru partidele oficiale.

18,30, lotul de tineri boxeri 
va evolua pe ringul idlin sal 
Iești. Spectatorii bucureșten 
avea ocazia să vadă „la Iu 
serie de boxeri valoroși. Cc 
programul reuniunii rerrarcă 
va întîlniri foarte Interesan 
tă-le : Cat. muscă : Toma 
Puiu Nicolae. Cat. cocoș: 
teanu — Popa Georgică, C. 
ghiu — Martin Fartoaș. Cat. 
St. Văcarii — St. Bogdan, i 
lăra'-u — Emil Cismaș. Cat 
ușoară: V. Szekely — M 
Al. Godeanu — N. Aîbu. Cc 
ră: M. Trancă — Grigore 
Cat sr mi-mijlocie ; Marin (
— Mîhaf Stoian, Manon F
— C. Bîlă. Cat. mijloci" rr 
Schwartz — Const. Iordacl 
mijlocie: Petre Deca — D. 
Mii». Cat. semigrea : AI. G 
O. Cioloca. Cat. grea: St 
coviceanu — Z. Cioctrlan, 
Marruțan — E. Furesz.

— La întîlnirile feminine 
ferent de categorie, după 
rea primelor 10 minute din 
repriză se acordă o pauză 
minute. Repunerea mingii 
după această pauză se va ' 
către echipa care era în 
ei în momentul întreruperii

Dacă m'ngea nu aparții 
uneia din echipe, ea va fi 
în joc prin angajare „unu 
în punctul dc angajare cel n 
piat de locul unde se af 
nul.

— Orice contact person; 
șit după ce arbitrul a 
mingea unui jucător pentn 
cuta o aruncare liberă sa 
punere în joc, va fi socc 
șeală personală. Toate 
personale săvîrșite în tim 
sînt sancționate ca greșeli

— Greșelile personale 
nate șe penalizează cu do 
cări libere. De pildă, dacă 
echipe are intenția să poa 
gea, iar adversarii încea 
tica faulturilor, la prima 
nare arbitrul avertizează 
tanul echipei, acordînd o 
aruncare. Dacă situația s| 
se vor acorda dte două 
1a coș.

ra); Băiefi oraș: A. Spert 
iov<a), I. Stroe (Reg. St 
Lungu (Constanța), 11 
(București), Fr. Woner (1 
re), Fr. Szekeli (Hunedou 
Roșea (Cluj), Ed. Petrovi 
șoara); Băiefi sat: T. 
(Reg. Stalin), A. Ghiîea 
rești), F. Vlascki (Timișo 
Elena (Craiova), V. Rein 
Mare), I. Rusneac (Hunei 
Atudorei (Suceava). H 
(Ploești).

TENIS DE MASA: pen 
turiie de finale s-au clas 
torii concurenți: băieți: I 
(Timișoara), Francisc 
(Cluj). Pop Dănilă (Ora 
hai Gavrileseu (Iași), 
Munteanu (Cluj), Marii 
(Timișoara), Aristide 
(Constanța), Liviu Miron 
ceava). Fete: Angela San 
Stalin), Valeria Jagy 
ra), Rod'.ica Palada ( 
Ioana Gheorghe (Buc.), 
Donțov (Galati), Elena 
(Timișoara). Otilia Nagy 
reș), Roza Halmagy (Oh



CARNET
„CUPA PRIMĂVERII" LA MARȘ

Comisia orășenească de atletism 
București a organizat, în cinstea 
Săptămînii Mondiale a Tineretului, 
prima etapă a competiției de marș 
dotată cu „Gupa primăverii". A- 
proape 50 de mărșăluitori din Capi
tală am luat startul în această în
trecere. Iată rezultatele tehnice în. 
registrate : ÎNCEPĂTORI : 1. C-tin 
Boldescu (Loc. P.T.T.) ; 2. Val.
Mihai (FI. r. Comerț); 3. Șt Matei 
(Metalul Armătura); JUNIORI : 1. 
Al. Spătaru (FI. r. Comerț); 2. A- 
vram Valtîr (Surdo-muți); 3. Gh. 
Alexandru (Met. Armătura); SE
NIORI : 1. D-t.ru Parascbivescu (FI. 
r. Comerț); 2. Vasile Teodosîu (Loc. 
P.T.T.); 3. Gh. Popeia (Ff. r. Co
merț).

După prima etapă, clasamentul 
general al acestei competiții se pre
zintă astfel : 1. FI. roșie Comerț 78 
p.; 2. Locomotiva P.T.T. 106 p.. 3. 
Metalul Armătura 141 p.; 4. Surdo- 
muți 141 p.

Nicolc.e D. Nicoa'e, cor-es.ncrrfent
UN NOU CONCURS ATLETIC 

DE SALA
Sala Florcasca II din Capitală a 

adăpostit sîmbătă și duminică un 
concurs de sală; în cadrul căruia 
Cornel Stănescu a stabilit un nou 
record republican (juniori cat. I-a) 
la săritura în înălțime cu 1,78 m. 
Iată rezultatele înregistrate: BĂR
BAȚI 50 m. (seniori): 1. Wiesen- 
inayer 6,1; 2. Băbeanu 6,1; 50 m. 
(juniori): 1. Dinescu 6,3; 2. Mă- 
nescu 6,3; 55 m.g. (seniori): 1. 
Vintilă 8 1; 2. Bercaru 8,3; 3. Pău- 
nescu 8,3: lungime (juniori): 1. 
Duțu 6,53; triplu salt (juniori):
1. Licker 13,58; 2. Ciochină 13,06; 
înălțime (seniori): 1. C. Dumitrescu 
1,93; 2. Cincă 1,78: înălțime (ju
niori): 1. C. Stănescu 1,78; prăjină:
1. Dragomir 3,90; 2. Zîmbreșteanu 
3,70; 3. Gîrleanu 3,70; 4. Trandafi- 
lov 3,60; greutate: 1. Ivanov 14,12;

Concursul universitar de
Sîmbăta și duminică s-a desfă

șurat în sala Institutului Politehnic 
din Cluj faza de zonă a campiona
tului interuniversitar de gimnasti- 
că. La acest concurs au luat parte 
peste o sută de gim-naști și gim
naste, care au evoluat în fața u- 
nui număr mare de spectatori. Or
ganizarea. asigirată de colectivul 
sportiv „Știința" Institutul Poli
tehnic, s-a dovedit foarte bună.

Rezultatele tehnice înregistrate 
pe echipe sînt următoarele: Fete: 
1. Univ. V. Babeș 201,55 pt., 2. 
I.M.F. 185,39 pt., 3. Univ. Bolyai 
179.04. Băieți: 1. Inst. Politehnic 
270,94 pt., 2. Univ. Bolyai 250,88 
pt., 3. Univ. V. Babeș 228,47 pt.

In întrecerile individuale au fost 
înregistrate următoarele rezultate:

COMPARIND
Mai sînt două zile pînă la dis

putarea finalelor campionatelor in
dividuale de haltere ale R.P.R. Hal
terofili din aproape 10 regiuni ale 
țării se vor întrece sîmbătă și du
minică în sala Dinamo pentru cele 
7 titluri de campioni ai țării. Prin
tre aceștia vor fî maeștrii sportu
lui Silviu Cazan, Ion Birău, life 
lenciu, life Dancea, halterofilii de 
categoria I și campionii de re
giuni care s-au calificat în fin le. 

In fiecare an aceste întreceri sînt 
așteptate cu un deosebit interes. 
Ele reunesc pe cei mai buni halte
rofili care se vor strădui, desigur, 
să obțină rezultate valoroase. Pri
vind tabelul campionilor și rezul
tatele obținute de aceștia în ul
timii trei ani, observăm că perfor
manțe din ce în ce mai bune au 
fost înscrise în dreptul numelor 
lor. Iată cîteva exemple: în 1953 
Silviu Cazan a devenit campion la 
categoria grea cu 342,5 kg., în 1954 
cu 360 kg., iar în 1955 cu 382,5 kg.

f>7r bei pârea"''echipei ^'favorite^'h
In urma omologării buletinelor de

puse la concursul Pronosport nr. 12 
din 25 martie, fondul de premii în 
valoare de 822.S35 lei a fost repari z:t 
la următoarele premii stabilite:

Premiul I: 3 variante cu 12 rezulta
te exacte, revenind fiecărei variante 
cîte 68.573 lei.

Premiul II: 119 variante cu 11 re
zultate exacte, revenind' fiecărei va
riante cîte 2.074 lei.

Premiul III: 1630 variante cu 10 re
zultate exacte, revenind fiecărei va
riante cîte 227 lei.

★
Constantin Maria din Oradea str. 

Cuza Vodă 29 completînd un buletin 
de 2 lei a obținut premiul I în valoare 
<Te 68.573 lei.

Același premiu l-a obținut și parti
cipantul Maurer Ion din Sighișoara 
dr. Tache lonescu 7 pe un buletin de 
6 lei cu 3 variante simple.

Partlcipînd pe un buletin colectiv 
de 32 lei Zagnfir ion din Oradea str.

ATLETIC
2. Vorovenciu 13,95; 3. Heller 13,66; 
greutate (juniori): 1. Stoian 13,00; 
FEMEI: 50 m. (senioare): 1. Sil
via Băltăgescu 7,1; 50 m. (junioa
re): Ștefania Chioseaua 7,3; lungi
me: Liana Jung 5,22; Iuliana Ma
rin 5,04; 40 m.g.: S. Băltăgescu 
6,9; greutate: Melania Velicu 12,36; 
Lia Manoliu 11,40.

PRIMUL CONCURS IN AER 
LIBER LA TIMIȘOARA

La 24 martie a avut loc pe sta
dionul 23 August din localitate pri
ma ieșire oficială în aer liber a at- 
leților timișoreni, in cadrul întrece
rilor, alergătorul Zoltaii Vamoș a 
înregistrat un remarcabil rezultat 
pe 800 m.: 1:56,3. Iată rezultatele 
înregistrate : BĂRBAȚI : 100 m.:
D. Petrescu (C) 11,6; Keskemeti
(S) 12,0; 800 m. : Z. Vamoș (S) 
1:56,3; G. Boghian (V) 2:03 8;
3 000 m.: I. Veliciu (S) 8:54,4; I. 
David (L) 9:20,4; 3 km. marș: C. 
Nourescu (M) 13:53,5; FEMEI:
100 m.: Ana Șerban (S) 13,1; 1. 
Luca (Fi. r.) 13,5; Aurelia Lipoczi 
(FI. r.) 13,5; 400 m.: Ana Popa (C) 
64,5; Ana Vanciu 67,8. (Al. Pân
dele, corespondent).

CAMPIONAT ORĂȘENESC DE 
SALA LA CONSTANȚA

La întrecerile din cadrul campio
natului orășenesc de sală au parti
cipat sportivi din secțiile de atle
tism ale colectivelor: FI. roșie, Di
namo, Constructorul, Progresul, 
Metalul, Flacăra, Voința și Loco
motiva C.F.R. Iată cîteva din cele 
mai bune rezultate înregistrate: 
BĂRBAȚI: 30 tn.: St. Popescu și P. 
Petculescu 4,0 (rec. regional) ; FE
MEI : 30 m. jun.: Florica Vasila- 
che 4,8; 200 m. jun.: Eugenia 
Marga 34,9 (rec. regional); lungi
me sen.: Georgeta Albu 4,63 (rec. 
regional). (P. Enache, corespon
dent regional).

gimnastică de la Cluj

Babeș) 49,45 pt.,

Bo'yai)

Fete cai II.: l.Ema Ludvig (Unjv. 
V. Babeș) 48,95 pt., 2. Rodica Bu
cii» (Inst. Politehnic) 44,95 pt., 3. 
Carmen Blaga (Univ. V. Babeș) 
42,80 pt. Cat. III.: 1. Barbara Ji- 
kili (Univ. V. “ ‘
2. lise Brekner (I.M.F.) 49,10 pt,
3. Roza Balint (Univ. ~ 
48,25 pt.

Băieți: Cat. I.: 1. Nicol ac Varga 
(I.M.F.) 106,40 pt. Cai. II.: 1. Ște
fan Banyai (Univ. Bolyai) 54,15 
pt., 2. Firancisc Kiss (Inst. Poli
tehnic) 51,95 pt., 3. Ioan Wagner 
(I.M.F.) 51,10 pt. Cat. III.: 1. La- 
urenițiu Dairodi (Univ. Bolyai) 
53,40 pt., 2. Dorel Antonie (Univ. 
V. Babeș) 53,05 pt., 3. Bertalan 
Szabo (Univ. Bolyai) 52,75 pt. 
(luliu Kesthelyi, corespondent)

CIFRELE...
In 1953 Vasile Becteras a devenit 
campion la categoria cea mal u- 
șoa.ră cu 247,5 kg., iar în 1955 
tot el a cîștigat titlul cu 262,5 kg. 
La categoria mijlocie, în 1954 Ilie 
Dancea a cucerit titlul de campion 
al țării cu 335 kg., iar anul t ecut 
performanța sa a mai crescut cu 
10 kg. (345 kg.) rezultat care i-a 
adus tîilul de campion al catego
riei respective. Privind acest tabel 
se observă că în fiecare an per
formanțele la categoriile respective 
au crescut în mod evident.

Toate performanțele obținute Ia 
finalele din 1955 au fost cu mult 
depășite în ultima vrern?. Astfel,
S. Cazan a trecut de mult peste 
400 kg la cat. grea, Dancea a de
pășit 361 kg. la semigrea, etc. Dar. 
fa aceste campionate se așteaptă 
obținerea unor rezultate bune nu 
numai dîn partea fruntașilor ci și 
din partea unor halterofili care s-au 
remarcat recent, cum ar fi Bălcă- 
ceanu, Rudan, Gheorghiu. Roman, 
Vasarhely, Boroga și alții.

©kmosport
Pasteur 20 a obținut un premiu I, 
două premii II și patru premii III în 
valoare totală de 78.231 Ici.

*
Participant! Nu neglijați depune

rea comunicărilor pentru concursul 
anexă din luna martie. Depunerea 
lor expiră în întreaga țară sîmbătă 
31 martie 1956.

Tragerea premiilor speciale va avea 
loc la București în ziua de 4 a* * 
1956.

Duminică 1 aprilie, alți fotbaliști 
vor fi chemați la întrecere : Ia ora 
16, în 21 localități din țară, 550 de 
jucători dornici de afirmare, din 50 
de echipe tinere, se vor alinia la 
fluierul arbitrilor și vor saluta pu
blicul. Este ridicarea cortinei peste 
o „piesă" cu multe ..acte" care va 
începe la această dată și al cărui 
final nu se va cunoaște decît tîrziu, 
în toamnă : campionatul catego
riei C la fotbal. A 51-a echipă par
ticipantă, Minerul (fost Metalul) 
Baia Mare, va lua startul cu o 
săptămînă mai tîrziu.

Faptul că jucătorii acestor echipe

Se reamintește partdcipanților la 
Pronosport că deși meciurile I, R.P. 
Romînă — Austria (jun.) și III Pro
gresul Buc. — FI. roșie Arad prevă
zute în concursul nr. 13 de duminică 
1 aprilie 1956, se dispută luni 2 aprilie 
ele vor conta în concurs deoarece 
trierea buletinelor va avea loc marți 
dimineața.

★
Premiile speciale atribuite buleti

nelor cu 0 rezultate de la concursul 
nr. 10 etapa din 11 martie au fost 
atribuite următorilor pariicipanți: Mo
tocicleta „Moscva” acordată partici
pantului cu cele mai multe buletine 
cu 0 rezultate a revenit lui: Stefanus 
Francisc d'in Or. Stalin care a avut 
92 variante cu 0 rezultate; Motoci
cleta ,,Mosc va” acordată prin tragere 
din urnă a revenit lui Boboc Aurel 
din com. Suvorov, raion Focșani.

In urnă au fost' introduse 1.399 va
riante valabile cu 0 rezultate.

-ir
Pentru luna aprilie I. S. 

sport acordă în continuare 
speciale săptămînale buletinelor 
p0” rezultate.

aprilie

Prono- 
pvemii 

cu

Gîrleanu a trecut de dr. Luca — aflat acum la pămînt — și se în
dreaptă spre poarta lui Cătină. Fază din meciul Știința Cluj — Șiiinfa 
Timișoara disputat duminică la Cluj. ’ (Foto: Max Bănuș)

Atenție, în continuare, la jocul atacului!
Din nou, despre liniile de atac... 
Ridicată de jocurile primei etape, 

această problemă, atît de importan
tă pentru comportarea unei echipe, 
s-a impus, în continuare, discuțiilor 
și după cea de a doua etapă a cam
pionatului categoriei A. Pentru că, 
exceptînd cvintetul ofensiv al echi
pei C.C.A., nici o altă formație nu 
se poate declara mulțumită de evo
luția înaintașilor săi în etapa de 
duminică. Lipsurile remarcate au 
fost, în ansamblu, aceleași de care 
am mai vorbit și în alte ocazii, și 
pe care le repetăm, semnalîndu-le 
ca obiective de importanță imediată 
în munca antrenorilor.

1. Din nou am remarcat că ata- 
canții încetinesc ritmul de joc în 
apropierea careului. Acțiuni care 
se inițiază și se dezvoltă în conti
nuare în cîmp, într-un ritm rapid, 
lîncezesc de îndată ce balonul ajun
ge în apropierea porții. (Flacăra 
Ploești, Dinamo București, Flamura 
roșie Arad, sînt cîteva exemple ilus
trative).

2. Atacanții lasă de multe ori 
terminarea unei faze de atac numai 
în sarcina unuia sau altuia dintre 
jucătorii care s-au apropiat cu ba
lonul de careu. Ei nu participă cu 
toții la finalizarea acțiunii, nu se 
demarchează pentru a primi balo
nul, nu caută ca prin mișcarea lor să 
destrame apărarea, ci — dimpotri
vă — printr-o atitudine pasivă 
ușurează sarcina defensivei adver
se. Au procedat în felul acesta a- 
tacanții de la Flamura roșie Arad, 
Dinamo Bacău, Flacăra Ploești, 
Progresul București, etc.

3. Abuzul de pase și jo
cul lateral sînt expresii care 
apar foarte des în cronicile noastre 
de fotbal. Atacanții echipelor noas
tre de categorie A ne silesc însă 
să vorbim, în continuare, despre 
ele. Ceea ce și facem astăzi, în 
special pentru Dinamo Orașul 
Stalin, Progresul București, Fla
căra Ploești.

Echipele de categoria „C" la start I

4. Și, în sfîrșit, imprecizia 
în șut. Redactorii noștri care 
au urmărit jocurile de duminică 
și-au făcut o preocupare specială 
din notarea șuturilor la poartă. 
Iată rezultatul global al muncii 
lor :

Cele 12 echipe care au jucat au 
tras la poartă de 204 ori, dar nu
mai 87 de șuturi au mers în cadrul 
porții. Ceea ce înseamnă o medie 
de 17 șuturi de echipă, din care 
numai 7 în cadrul porții. O medie 
foarte slabă, la realizarea căreia au 
contribuit în special: Dinamo Bucu
rești (cu 18 șuturi, din care 5 în 
poartă), Dinamo Orașul Stalin (cu 
5 șuturi din care 2 în poartă), Di
namo Bacău (cu 9 șuturi din care 
4 în poartă) și Locomotiva Timi
șoara (cu 14 șuturi din care 4 în 
poartă).

Cele mai active înaintări au fost 
ale Științei Timișoara (29 de șuturi 
la poartă din care 15 în poartă, 
ceea ce reprezintă un procentaj de 
50 la sută precizie) și echipei Casei 
Centrale a Armatei (23 de șuturi, 
din care 10 în poartă). Șj atacanții 
orădeni au șutat mult la poartă 
(24), 10 din șuturile lor mergînd 
în cadrul porții. Cel mai oun pro
centaj l-a realizat însă Progresul 
București. Atacanții acestei echipe 
au tras de 11 ori în tot meciul 
(ceea ce este foarte puțin), dar au 
arătat o bună precizie, șuturile lor 
mergînd de 8 ori în poartă. înseam
nă că aici lacuna principală o cons
tituie tăria și plasamentul tirului... 
O situație interesantă găsim la Di
namo București, unde am notat 18 
șuturi la poartă și numai 5 :n poar- 
iă. Ceea ce dovedește că aici pro
blema principală este precizia... La 
fel ca și la Locomotiva Bucureșii: 
din 18 șuturi Ia poartă, numai 6 
au mers în cadrul porții.

Prin urmare atenție, în continua
re, la jocul atacului.

vor lua parte la un campionat atît 
de important, a cărui miză este 
piomovarea în categoria B și de 
aci — cine știe ? — în categoria 
A, a trezit un viu interes în rin- 
durile zecilor de mii de iubitori ai 
fotbalului din orașele în care își au 
reședința aceste echipe.

După cum ne informează cores
pondenții noștri, în foarte multe 
localități ca de pildă la Brăila, Si- 
ghet, Constanța, iubitorii de fotbal 
asistă nu numai la jocurile ami
cale dar și la antrenamente; iar 
dacă fac parte din comitetele de 
conducere ale secțiilor de fotbal, 
ei se preocupă cu dragoste de 
toate problemele pe care le ridică 

jocurile acestui campionat. Deose
bit de importantă, în momentul de 
față, este problema pregătirii tere
nurilor de joc pentru meciurile de 
duminică, mai ales că în unele lo
calități terenurile nu au fost cură
țate încă de zăpadă.

Fără îndoială, organizarea cam
pionatului categoriei C va avea un 
mare răsunet în acele localități în 
care nu există echipe de categoria 
A sau B. Rudolf Kotormany, fostul 
mijlocaș centru în vechile noastre 
reprezentative naționale, este acum 
antrenor al echipei de categorie C 
Metalul Oțelul Roșu, care a avut 
o serie de realizări frumoase (a- 
mintiți-vă de rezultatele obținute 
astă-toamnă în Cupa R.P.R.), Iată

NOR, ȘTIRI, REZULTATE
ARBITRII JOCURILOR DIN ETA
PA A TREIA A CAMPIONATU

LUI
Locomotiva București-Progresul 

Oradea: Ilie Drăghici (C. Prelici și 
A. Mărgărit) toți din București (se 
dispută sîmbătă).

Știința Timișoara - Locomotiva 
Timișoara: A. Maier (A. Kincs, N. 
Bagiu) toți din Lugoj.

Dinamo Orașul Stalin-Dinamo 
Bacău: A. Varga-Cluj (D. Geor

gescu, P. Antonescu), Orașul Stalin.
Progresul București-FI, roșie A- 

rad: P. Kroner (I. Pișcarac, B. Du
mitrescu) toți din București (se 
dispută luni).

Jocul internațional C.C.A.-S. C. 
Charleroi (Belgia) va fi arbitrat de 
D. Schulder, ajutat la tușe de J. Pe
trescu și V. Dumitrescu.
UNDE VOR AVEA LOC INTILN1- 

RILE DE CATEGORIA C DIN 
CAPITALA

Meciurile de categoria C din Ca
pitală se dispută duminică, astfel: 
FI. roșie București-Construotorul 
Constanța, stadionul C AM1., ora 
10.30; Metalul București-Progresul 
Corabia, stadionul Locomotiva 
P.T.T.. ora 10,30.

BILETELE PENTRU JOCURILE 
DIN BUCUREȘTI

Biletele pentru meciurile C.C.A.- 
Charleroi și Locomotiva București- 

Progresul Oradea s-au pus în vînzare 
de ieri la: agențiile C.C.A., Dinamo, 
Pronosport (str. Aristide Briand nr. 
6 și cal. Victoriei nr. 9), casele sta
dionului Giulești. De mîine, la ace
leași case, se pun în vînzare și bi
letele pentru jocul Progresul Bucu- 
rești-Flamura roșie Arad.

MAI MULTA ORDINE LA STA
DIONUL GIULEȘTI

Duminică, la Giulești, din cau
za insuficientelor măsuri de or
dine, mulți spectatori nu numai că 
n-au putut beneficia de biletele cu 
locuri numerotate pe care le cum
păraseră din vreme, dar pur și 
simplu n-au mai putut intra pe 
stadion. întrucît la ora 15 aces'a 
era arhiplin. S-a putut întîmpla 
aceasta, nu fiindcă s-ar fi vîndut 
bilete mai multe decît permitea ca
pacitatea stadionului, ci ca urmare 
A SLABULUI CONTROL efectuat 
la Intrările stadionului, fapt care 
a creat, pe de o parte aglomerație, 
iar pe de alta a oferit unui mare 
număr de cetățeni FARA BILETE 
posibilitatea să între în stadion și 
să ocupe locurile spectatorilor care 
își procuraseră bilete din timp.

Hotărît lucru, capacitatea stadio
nului Giulești nu mai satisface as
tăzi cererea de bilete pentru un 
meci de fotbal de categoria A. Dar. 
din moment ce, pentru motive o~ 
biective (protejarea terenurilor de 
la stadioanele 23 August și Repu
blicii ,care sînt încă moi) stadio
nului Giulești îi revine încă misiu
nea de a găzdui meciuri de cate
goria A., se impune să se ia toate 
măsurile de rigoare privind :

a) întărirea cordoanelor de or
dine în afara stadionului.

b) Organizarea unui control e- 
ficace la întrare.

Sîmbătă, avem din nou un meci 
de categoria A., în Giulești. Este 
de dorit să nu se mai repete cele 
petrecute cu prilejul meciului 
C.C.A. — Flacăra Ploești I 

el zilele trecute unui 
al ziarului nostru : 

cate-

ce a declarat 
corespondent 
,.Organizarea campionatului 
goriei C va contribui la ridicarea 
nivelului fotbalului nostru și va 
prilejui afirmarea multor echipe ți 
elemente talentate. Fără îndoială, 
în acest campionat vor fi multe în
treceri viu disputate" Referindu-se 
la echipa sa, Kotormany a încheiat: 
„Ne vom strădui cu toții — antre
nor ți jucători — să-i reprezentăm 
cu cinste pe terenul de sport pe 
metalurgițtii din Oțelul Roșu. Vom 
depune toate eforturile pentru a 
practica un fotbal de calitate".

Declarația lui Kotormany re
prezintă, de fapt, părerea generală 
a jucătorilor și antrenorilor din ce
lelalte echipe colege de categorie, 
anume că acest campionat este 
foarte util și roadele sale nu vor 
întîrzia să se arate. Cit despre pre
gătirile acestor echipe am mai scris 
în nenumărate rînduri. La Orăș- 
tie ca și la Tîrnăveni, Salonta, Co
rabia, Călărași sau Cărei, pregăti
rile au început cu luni în urmă și 
echipele se prezintă acum în ple
nitudinea forțelor lor. Chiar în 
ziarul de marți s-a putut vedea, 
dintr-o analiză sumară a rezulta
telor înserate, că multe formații 
din această categorie au obținut 
rezultate meritorii.

Rămîne ca aceste rezultate să fie 
confirmate în campionatul care în
cepe peste trei zile.

t.ru


Turneul echipelor de volei
După ce i-au admirat pe volei

baliștii sovietici și pe baschet- 
baliștii echipei Proleter din 
R. P. F. Iugoslavia, spectatorii 
bucureșteni vor avea ocazia să 
vadă la lucru, peste două zile, 
pe alți valoroși reprezentanți ai 
baschetului și voleiului de peste ho
tare : jucătorii echipelor Spartak 
Sofia. Sportivii bulgari — în rîndu- 
rile cărora se numără o serie de 
elemente tinere — pun un deosebit 
accent pe pregătirea în vederea vii
toarelor competiții internaționale și 
de aceea au răspuns cu plăcere 
invitației făcute de asociația Dina
mo, de a continua pregătirile în 
comun cu jucătorii noștri și de a 
susține în cadrul antrenamentelor

Conferința Comisiei Centrale 
de Natație

In ziua de 24 martie a avut loc 
în sala de ședințe a asociației Pro- 
greșul din Capitala» conferința pe 
tară a comisiei centrale de pat3" 
♦ie. Au fost prezenți membrw co
misiei centrale, antrenori, arbitri, 
tehnicieni din Capitală și provin 
cie. De asemenea, au luat parte re
prezentanți ai asociațiilor sportive 
și a{ C.C.F.S.

Au fost prezentate rapoartele co
misiei centrale, comisiei orășenești 
București și asociației Progresul. 
Din rapoartele prezentate s-a con
statat unele progrese înregistrate 
de natația din țara noastră, ca și 
unele lipsuri. Una din problemele 
principale asupra căreia partici
pants la discuții au insistat îndeo
sebi, a fost aceea a sportului de 
masă, care poate contribui la dez
voltarea natațieî noastre — prin 
asigurarea unui nesecat izvor de 
cadre tinere. De aceea, va trebui 
acordată o importanță deosebita 
amenajării bazinelor descoperite e 
xjstente și noilor construcții de 

bazine acoperite și descoperite, pen
tru a permite unui număr cit mai 
mare de tineri și tinere practica• 
rea înotului, săriturilor și jocului 
de polo. „

Din discuții a reieșit ca n-a exis
tat o legătură strînsă între comi
siile regionale și comisia centrala, 
fapt care a frînat mult buna desfă
șurare a muncii în cadrul acestor 
comisii. A luat apoi cuvîntul tov. 
A. Șjperco. vicepreședinte al CU
ES. care a asigurat noua comisie 
de tot sprijinul Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport.

In încheierea lucrărilor conferin
ței tov. Mihail Roșianu. noul pre
ședinte al comisiei centrale a ară 
tat că membrii acestei comisii nu 
vor precupeți nici un efort pentru 
a-si îndeplini sarcinile ce le revjn;

Iată noua componență a comisiei 
centrale: M Rosianu președinte. 
St. Kostyal, I. Săceanu, vicepreșe
dinți. V. Con standache, Gh. Bianu. 
L. Sărățeanu, H. Boureanu. dr. Io- 
Drăgan, V. Nestor, M. Rizea, T 
Ioniță. C. Mihăileamu. I. I 
C-tin Vasiliu, A. Szatmarl, I. Oprî- 
șescu, N. Dumitrescu. H. Iacobini 
N. Blidaru, A. Balint, E. Freund, T 
Pătulaa, A. Lascu, A. Kelemen, V. 
Daroczi, A. Kiss, A. lordache, G 
Orosz, G. Tornk. T. Spînu, V. Vis- 
rion, I. Szigeti, N. Sonnenwirth, I. 
Puiu, V. Moldovan.

Soos ?i Nacht conduc in turneul 
de șah de la Ploești

Rundele a 7-a, a 8-a și a 9-a din 
cadrul turneului de șah de la 
Ploești sau desfășurat sub semnul 
superiorității favoriților concursu
lui, care cu unele excepții au cîști- 
gat partidele susținute.

Trebuie remarcată în mod deose
bit forma excelentă a candidatului 
de maestru Bella Soos. După în- 
frîngerea suferită în runda a 5-a la 
Nj-culescu, Soos a reușit să se re
găsească și să obțină trei victorii 
consecutive deosebit de prețioase 
(la Popa, Alexandrescu șj Rado
vici).

Acesta din urmă, neînvins de-a 
lungul a șase partide, a mai pier
dut la Erdely și Nacht. Ambij însă 
au lăsat și ei în mod surprinzător 
cîte o jumătate de punct la Storo- 
jevski și respectiv Diaconescu.

Iată clasamentul concursului îna
intea ultimelor două runde: 1-2. 
Soos. Nacht 7 p.; 3 Radovici 6, 4. 
Erdely 5*/2  (I). 5. Storojevskj 5, 6 
Alexandrescu 4*/ 2 7. Diaconescu 4, 
8. Oprescu 3*4,  9. Popa 2V2 (1), 
10-11. Niculescu Aldea 2 (1), 12. 
Mitroi 2 p.

Schiorii Casei Centrale a Armatei 
au luat inițiativa organizării unui 
nou concurs de sărituri speciale, de 
pe trambulina mare din Poiana Sta
lin. După cum se ștj<e, în actualul 
sezon doar la campionate'e repu
blicane s-a sărit oficial de pe a- 
ceastă trambulină, așa îneît între
cerea pe care C.C.A. a programat-o

TOKIO, 27 (Agerpres). —
După cum transmite corespon

dentul Agenției Associated Press, 
luni seara a sosit la Tokio avionul 
care transporta delegațiile de jucă
tori europeni și echipa Indiei în ve
derea începerii campionatelor mon
diale de tenis de masă. La sosire, 
pe aeroportul Haneda, o mare mul
țime a ieșit în întîmpinarea sporti
vilor din diferite țări. In momentul 
cînd cei 50 de jucători, delegați și 
oficiali au coborît din avion 100 de 
fotoreporteri și ziariști s-au apropiat 
pentru a-i fotografia și a le solicita 
interviuri.

Campioana mondială Angelica 
Rozeanu, era în centrul atenției ce
lor prezenți.

Sportivilor străini sosiți la To
kio Ii s-au oferit flori, fiind căldu
ros aplaudați.

a Zilele trecute s-a desfășurat în 
împrejurimile Varșoviei campionatul 
de ciclocros al R.P. Polone. Titlul de 
cagipion a revenit ciclistului Para- 
dowski cw» - f distant** de
25 km în timpul de lh 20’46”. El a 
fost urmat de Osiak cu lh 21*26” și 
Lasak în lh 22’29”.

Echipa selecționată de hochei pe 
gheață a studenților din R. P. Chi
neză și-a încheiat turneul întreprins 
în R. Cehoslovacă jucînd la 27 martie 
la Ostrava cu echipa Banik. Victoria 
a revenit hocheiștilor cehoslovaci cu 
scorul de 7—2.

a In cadrul unui mare concurs de 
natație desfășurat la 27 martie la Var
șovia înotătoarea Szulc a stabilit un 
nou record al R.P Polone :n proba 
de 200 m. liber. Ea a parcurs această 
distanță în timpul de 2*37”2/10. Ve
chiul record polonez era de 2’38”6/l«.

• La Bratislava s-a desfășurat zi
lele trecute întîinîrea internațională 
de box dintre echipele reprezentative 
ale orașelor Bratislava și Viena. Echi
pa boxerilor cehoslovaci, în care se(7. Oprescu, corespondent) 

și baschet Spartak Sofia 
meciuri de verificare cu echipele 
fruntașe de la noi.

Tehnicienii noștri sînt unanimi în 
a confirma utilitatea acestui schimb 
de experiență: „Este neîndoios că 
printre mijloacele de ridicare a ni
velului tehnic, de verificare a po
sibilităților unei echipe șj de ob
ținere a maturității ei de joc se 
numără și acela al susținerii cit 
mai multor intîlniri internaționale. 
De aceea, doresc ca și alte asociații 
să urmeze exemplul dinamovistjlcr 
organizind asemenea întreceri", 
ne-a declarat Vasile Popescu, an-

Biletele pentru jocurile de vo
lei ți baschet ia care participă 
echipele Spartak Sofia s» pun 
în vînzare pentru asociațiile 
sportive mîine, vineri, iar pen
tru public sîmbătă la casele sta
dionului Dinamo.

trenonul echipei de baschet Loco
motiva P.T.T.

Programul turneului echipelor de 
volei și baschet Spa-rtak Sofia este 
următorul:

simbătă 31 martie, de la ora 17 : 
Dinamo București-Dinamo Tg. Mu
reș (camp. mașc. cat. A, baschet); 
C.C.A.-Spartalk (baschet); CC.A- 
Spartak (volei).

Duminică 1 aprilie, de la ora 15 : 
Locomotiva București-Progresul Tg 
Mureș; Știința I.C.F.-Știința Invă- 
țămînt (jocuri camp, fem, cat.. A, 
baschet). Locomotiva P.T.T.-Spar- 
tak (baschet), Dinamo-Spartak (vo
lei).

Mărfi 3 aprilie de la ora 15: 
Știința I.C.F.-Progresul Arta, QCA- 
Locomotțva P.T.T. (jocuri camp, 
mase. cat. A, baschet), Dirwumo- 
Spartak (baschet), Locomotiva- 
Spartak (volei).

Toate întîlnirile au loc în sala 
Floreasca.

Duminică in Poiana Stalin o nouă confruntare 
a celor mai buni săritori din țară

Sportivii romini au sosit la Tokio

A ÎNCEPUT TURNEUL CANDIDAȚÎLOR LA TITLUL MONDIAL DE $AH
HAGA 27 (Agerpres). — TASS 

transmite:
Intre 27 martie și 30 aprilie se 

desfășoară la Amsterdam turneul 
candidaților la titlul de campion 
mondial de șah. Potrivit regula
mentelor federației internaționale 
de șah (F.I.D.E.) cîștigătorul a- 
cestui turneu va întilni într-un 
meci pentru titlul mondial pe Mi
hail Botvinik, actualul campion al 
lumii la șah.

La turneu participă 10 mari ma
eștri internaționali și anume: D. 
Bronștein, E. Ghsller, P Keres, T. 
Petrosian, V. Smîslov. B. Spasski 
(toți U.R.S.S.), O. Panno și G. 
Pilnik (Argentina), L. Szabo (R.P. 
Ungară)-și M. Filip (R. Cehoslova
că). Turneul se desfășoară tur și 
retur, în total urmînd să se joace 
18 runde. Arbitrul principal al tur
neului este fostul campion mondial, 
marele maestru, Max Euwe (Olan
da).

(n seara zilei de 26 martie la 
Amsterdam a avut loc festivitatea 
deschiderii oficiale a turneului. Au 
fost de față participanții la tur
neu, președintele Federației inter
naționale de șah, Folk? Rogard. 
Max Euwe, arbitrul principal al 
turneului, membrii comitetului de 
organizare a turneului, repre
zentanți ai organizațiilor șa- 
histe olandeze și ziariști. Du
pă cuvîntăriie rostite de preșe
dintele Uniunii șahiștilor olandezi, 
Steines, și președintele Federației 
internaționale de șah, Ropard, A. 
Roos. membru în Consiliul muni
cipal al orașului Amsterdam, a 
declarat turneul deschis. A urmat 
apoi tragerea la sorți.

★
AMSTERDAM 28 (Agerpres). —
La 27 martie s-a desfășurat în 

sala Minerva din Amsterdam prima 
rundă a meciului-turneu al candi- 
datilor la titlul mondial de șah.

In centrul atenției numeroșilor 

pentru duminica aceasta este cit se 
poate de binevenită.

Sîntem informați că săritorii de 
la C.C.A., în frunte cu Cornel Cră
ciun, ca și cei de la Dinamo vor fi 
duminică pe platforma trambulinei 
mari, gata de concurs. La ora 12, 
se va executa prima încercare.

Fostul campion mondial .englezul 
Jony Leach, a făcut următoarea de
clarație reprezentanților presei : „In 
timpul lungii noastre călătorii noi 
nu am putut folosi fiecare limbajul 
celuilalt însă ne-am înțeles foarte 
bine.

Sportivii sînt întotdeauna prieteni 
ori care ar fi poziția lor politică".

Cu același avion au sosit la To
kio doi delegați ai federației unio
nale de tenis de masă, I. Sarankov 
și K. Sevei, care vor participa la 
lucrările congresului Federației in
ternaționale de tenis de masă.

Comitetul de organizare a celei 
de a 23-a ediție a campionatelor 
mondiale de tenis de masă anunță 
oficial că la această ediție participă 
158 de jucători și jucătoare din 23 
de țări ale lumii

aflau și trei campioni ai țării, a obți
nut victoria cu 14—6.

a La Kiev a început un concurs 
de polo pe apă la care participă cele 
mai bune echipe din Moscova, Le
ningrad, Kiev, Baku și Tbilisi. In 
prima etapă echipa Burevestnik din 
Moscova a înregistrat o mare surpriză 
învîn«rîrrd cu scorul de 2—1 echipa 
T.S.K. MO, campioană a țării.

La acest turneu participă, țără să 
conteze în clasament, două echipe se
lecționate ale Uniunii Sovietice. Me
ciul dintre cele două echipe, desfășu
rat tot în prima zi a turneului s-a 
încheiat cu scorul de 2—1 în favoarea 
reprezentativei secunde a U.R.S.S

« La 26 martie au luat sfîrșit la 
Wrociav finalele campionatelor de 
box ale R.P. Polone pe acest an. 
Titlurile de campioni au fost cucerite 

spectatori a fost partida dntre 
marii maeștri sovietici Keres și 
Bronștein. Keres a ales vechea des
chidere a nebunului și partida a 
intrat într-o fază de mari compli
cații tactice. Cei doi parteneri au 
folosit în prima jumătate a parti
dei mult timp de gîndire astfel că 
în curînd au intrat într-o acută 
criză de timp. Partida s-a între
rupt cu un avantaj minim de par
tea lui Keres.

In partidei» Smsiov (U.R.S.S.) 
— Szabo (R.P. Ungară) și Filip 
(R. Cehoslovacă) — Spasski 
(U.R.S.S.) albele au obținut un oare
care avantaj pozițional din deschi

Dinamo București în Belgia
Azi dimineață a părăsit Capitala 

pe calea aerului, plecînd în Bel
gia, echița de fotbal Dinamo Bucu
rești.

Au, făcut deplasarea următorii 
jucători : Birtașu, LRu, Anghel. To
ma, Băcuț II, Szoko, Călinoiu,

Scrimerii juniori au
Ieri dimjneață au părăsit țara, 

pe calea aerului, scrimerii juniori 
care ne vor reprezenta la campiona
tele mondiale ce se vor desfășura 
la Luxemburg între 1-4 aprilie. 
Țara noastră va participa la 
toate cele patru probe ale cam
pionatelor, prezentînd următorii

Reprezentativa de fotbal a Cehoslovaciei va juca 
in America de sud

PRAGA. — Reprezentanții fede
rației braziliene de fotbal, care au 
fost de curîn'd la Praga, au dus 
tratative cu forurile de specialitate 
din Cehoslovacia pentru nn turneu 
al echipei reprezentative cehoslova
ce de fotbal în America de Sud.

Reprezentativa R. Cehoslovacă va 
pleca în America de Sud la sfîr-

Turul ciclist al Europei va străbate 8 țări
Intre 8—19 august se va desfă

șura Turul ciclist al Europei. La 
ultima ședință a comitetului de or
ganizare, care a avut loc la Mila
no, a fost stabilit traseul provizo
riu al cursei. Iată cum se prezintă 
el : Etapa I : Zagreb — Rieka 
(Iugoslavia); Etapa H-a: Rieka 
(Iugoslavia) — Udine (Italia) ;

T. 0. N. A. a dispus 
lie B.S.K. Belgrad cu 1-0 (1-0)

SOFIA 28 (prin telefon de la co
respondentul nostru). — Miercuri 
s-a desfășurat la Sofia initîlnirea 
internațională de fotbal dintre e- 
chipele Ț.D.N.A. (Sofia) și Beo- 
gradski Sport Klub din Belgrad. 
Gazdele au învins cu scorul de 
1—0 (1—0). Unicul gol a fost în
scris de Mitanov în min. 31. Iată 
formațiile: Ț.D.N.A.: Naidenov — 
Rakarov , Manolov, Enișeinov — 
Boșkov. Stoianov — Milanov, Ste
fanov, Pamaiotov, Kolev, Dimitrov 
(Ianev). B.S.K.: Radenkovici — 
Stojanovici, Iriciko — Kranevici, 
Davidovici, Ianovici — Antici I, 
Antici II, Markov'.ci, losici, Șe- 
nauer. A arbitrat Delev (Sofia).

la această edK.:e de următorii boxeri 
(în ordinea celor 10 categorii): Kukier; 
Adamski; Boczarski; Milewski; Nied- 
zwiedzki: Pinski; Pietrzykowski;
Piorkowski; Grzelak, Kumorek.

Deoarece au lipsit nejustificat de la 
campionate cunoscuții boxeri Stefa- 
niuk și Drogosz, campioni europeni, 
au fost suspendați și scoși din lotul 
polonez care se pregătește pentru 
jocurile Olimpice de la Melbourne.

o La 26 martie echipa chiliană de 
fotbal Green Cross a jucat la Brati
slava cu echipa selecționată a orașu
lui. Fotbaliștii cehoslovaci s-au dove
dit superiori, obținînd victoria cu 
scorul de 3—2 (2—1).

ut Răspunzînd invitației studenților 
francezi, la 26 martie a plecat spre 
Paris echipa bulgară de volei Aka- 
demik din Sofia. Voleibaliștii bul
gari vor susține mai multe îhtîlâiri 

dere, dar cum și înrir-o partidă și 
în cealaltă negrele s-au apărat cu 
multă exactitate, arbitrii au înre
gistrat două remize.

Partidele Gbedler —- Petrosian 
și Panno — Pilnik s-au întrerupt. 
Gheller nu a reușit să obțină avan
taj din deschidere dar, profitînd d» 
o inexactitate a adversarului său, 
și-a creat o poziție puternică în 
centru. Căutînd să obțină contra 
șanse Petrosian a sacrificat o fi
gură pentru 3 pioni și partida a 
intrat într-un final mai simplu. 
Panno are un pion în plus la între
rupere, cu mari șanse de cîștig în 
fața compatriotului său Pilnik.

Băcuț 1. Ni Ui eseu, cușor, Ene 
Neagu, Suru, Barta, Magheț și Ra
du Tudor. Lotul este însoțit de 
Adrian Petroșanu, secretarul aso
ciației Dinamo și de antrenorul An
gelo Niculescu.

plecat Ia Luxemburg
scrimeri : Maria Taitiș-Vicol, Olga 
Orban ș{ Ecaierina Orb (floretă 
fete), Atila Csipler, Mureșanu și 
Laszlo (floretă băieți), Mezei și 
Tatar (sabie) și Horvath, Hovanyl 
și Csilag (spadă). întrecerile încep 
duminică, 1 aprilie, cu proba de flo
retă băieți.

șitul lunii iulie și va susține 4 în- 
tîlniri oficiale. La 5 august, la Rio 
de Janeiro, va avea loc meciul 
Brazilia — Cehoslovacia. La 11 
august la Buenos Aires : Argentina 
— Cehoslovacia ; Ia 15 august la 
Montevideo: Uruguai — Cehoslo
vacia și Ia 19 august la Lima : Pe
ru — Cehoslovacia.

Etapa IlI-a : Udine — un oraș din 
nordul Italiei ; Etapa IV-a : pînă la 
Insbruck (Austria) ; Etapa V-a: 
Insbruck (Austria) — Ulm (R. F. 
Germană) ; Etapa Vl-a : Ulm 
(R. F. G.) — Strassburg (Franța); 
La Strassburg va fi zi de odihnă. 
Etapa VH-a : Strassburg — Metz. 
Etapa VIII-a: Metz — Luxemburg 
(Luxemburg) ; Etapa IX-a: Lu
xemburg — Charleroi (Belgia) 
Etapa X-a : Charleroi (Belgia) — 
Rotterdam (Olanda).

Campionatele europene 
de box pe anul 1957 

au loc la Praga
PRAGA. — Cu prilejul congresu

lui Feicferației Internaționale Ama
toare de Box (A.I.B.A.) care a a- 
vut loc la Florența, dreptul de or
ganizare a viitoarelor campionate 
europene de box ce se vor desfă
șura în anul 1957, a fos» acordat 
Cehoslovaciei. Forurile de specia
litate din Cehoslovacia au declarat 
că locul de desfășurare a viitoa
rei ediții a campionatelor va fi 
orașul Praga.

prietenești cu echipele studențești 
franceze.

a Șahiștii sovietici Averbach, Hol
mov și Sokolski, care se găsesc în 
prezent în R.D. Germană au susținut 
Ia 25 martie mai multe simultane la 
Leipzig.

Jucînd la 30 de mese mare e maes
tru Averbach a cîștigat 13 partide, a 
pierdut 5 și a terminat 12 remiză. 
Maestrul internațional Holmov a ju
cat la 8 mese împotriva celor mai 
buni șahiști din Leipzig. EI a cîștigat 
3 partide, a remizat 4 și a pierdut 
una.

Maestrul internațional Sokolski care 
a jucat Ia 34 de mese împotriva celor 
mai buni șahiști tineri din R.D. Ger
mană a obținut ÎS victorii, 14 remize 
și a pierdut o partidă.

A La Lublin s-a desfășurat întîlnirea 
internațională de fotbal dintre echipa 
suedeză Djurgaarden și echipa polo
neză Lublianka Meciul a luat sfirșit 
cu un rezultat de egalitate 1—1, după 
ce la pauză Djurgaarden conducea cu 
1—0 prin punctul înscris de Glubb. 
Pentru echipa poloneză a înscris 
Zolnierowicz
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