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Lolut reprezentativei de juniori 
a R. P. Romlne, clasată pe locul 1 
in seria a doua a Turneului F.l.F.A. 
Dela stingă la dreapta:

rwwlud de sus: Stancu (căpitanul 
echipei), Sfeicu, Schweilinger, Mu- 
reșan, Jenei, Mihăilescu.

riadul din mijloc : Anghel, Ma
teianu. Dridea, Raab, Publik, Vă- 
oaru.

rindul de jos: Cimpeanu, Motroc, 
Dumitrescu, Tabarcea.

JUNIORII NOȘTRI, PE PRIMUL LOC IN SERIA A Il-a A TURNEULUI F.I.F.A.
Ei au realizat ieri cel mai mare scor al întrecerilor dispunind 

de Austria cu 4-1 (0-0)
BUDAPESTA 2 (prin telefon de 

la trimisul nostru). — Aproape 
10.000 de spectatori au urmărit 
luni după-amiază pe stadionul 
Kinizsi, întîlnirea dintre reprezen
tativele R.P. Romine și Austriei. 
O fericită coincidență a făcut ca 
întîlnirea programată drept înche
ierea turneului să fie și cea mai 
frumoasă dintre cele disputate la 
actuala ediție. Reprezentativa R.P. 
Romine a cuoerit o clară și meri
tată victorie. Comportarea ei su
perioară din punct de vedere teh
nic și tactic a dus-o la obținerea 
celui mai mare scor realizat în a- 
cest turneu. Cele mai valoroase 
aprecieri le-au constituit aplauzele 
„ia scenă deschisă" cu care spec
tatorii au răsplătit echipa noastră 
precum și elogiile specialiștilor.

JENO KALMAR, antrenorul e- 
chipei Honved: „A fost jocul cel 
mai frumos al turneului. Echipa 
romînă nu numai că a cucerii vic
toria, dar a jucat de o manieră 
care o arată drept cea mai valo
roasă reprezentativă care a evo
luat în turneu. Ea este superioară 
reprezentativei R. P. Ungare".

Antrenorul Marosvary (Budapes
ta), antrenorul Shon (Saar) și ar
bitrul Posa au declarat că echipa 
romînă le-a plăcut cel mai mult, 
mai ales după modul cum s-a 
comportat în ultima întîlnire a tur
neului.

Prin ce s-a impus echipa noa
stră?

Prin omogenitate, tehnică, vite
ză, gîndire tactică. Mingea a mers 
în permanență pe jos, mereu în 
adîncime, pe poartă. Acest lucru 
a plăcut îndeosebi celor care i-au 
văzut pe juniorii noștri. Atacul a 
jucat variat, mult pe extreme, care 
s-au comportat excelent și pe cen
tru, unde Mateianu a activat in
tens și cu succes. Mijlocașii’ au 
păstrat o bună legătură între a-
părare și înaintare. Echipa și.-j
regăsit cadența în partida cu
Austria. A jucat calm și hotărît, 
stăpînă pe ea. Doar la 4—0 ea a 
avut o scădere pricinuită de dife
rența la care ajunsese. In această 
perioadă a făcut greșeli și a pri
mit și un gol.

In prima repriză avantajul a 
fost timp de 15 minute de partea 
noastră. Apărarea austriacă a lup
tat din greu pentru a face față 
situației. După această perioadă, 
jocul se echilibrează, devine foarte 

frumos și disputat. De reținut că 
în min. 15 și în min. 39 Raab, a 
ratat situații clare de marcare. Re
prezentativa Austriei a avut și ea 
o situație bună în min. 16, cînd 
Grossbauer a tras din apropierea 
porții pe lîngă bară.

După pauză reprezentativa noa
stră se instalează chiar de la în
ceput în jumătatea de teren a ju
niorilor austrieci și întreprinde 
atac după atac.

Ea marchează chiar la șase mi
nute după reluare.

Ari în sala Floreasca

UN INTERESANT PROGRAM DE VOLEI ȘI BASCHET
Amatorii de baschet prezenți sîm- 

bătă în Sala Floreasca au putut a_ 
precia calitățile și inai ales com
bativitatea jucătorilor de la Spar
tak Sofia care, deși depășiți cate
goric în primele minute ale întîl- 
nirii, au reușit să refacă pînă la 
sfîrșit echilibrul de forte.

Spectatorii au putut vedea, cum 
jucătorii bulgari se pun încet-în. 
cet pe picioare și — din învinși 
siguri — devin egalii adversarilor 
lor, forțînd, în finalul meciului, 
victoria care le-a scăpat de puțin. 
Duminică Spartak Sofia a jucat și 
mai bine, întrecînd pe Locomotiva 
P.T.T. Astăzi, jucătorii bulgari vor 
da replica echipei Dinamo Bucure
ști, într-un joc în care ambele e- 
chipe se vor strădui să realizeze un 
meci de o factură cît mai înaltă. In 
formațiile lor evoluează jucători 
de o certă valoare, cum sînt Ku- 
zov, D mitrov, Ranghelov, Em. Ră- 
ducanu, Dan Niculescu, Lțviu Na
gy, M. Răducanu; etc. așa că — 
din acest punct de vedere —- exi. 
stă garanția unei întreceri intere
sante.

Al doilea joc internațional al 
programului de azi din sala Flo
reasca este unul de volei și opune 
campioanei noastre mascuiine. Lo
comotiva, pe voleibaliștii de la 
Spartak Sofia. Asemenea echipei 
de baschet, formația de volei bul
gară a jucat evident mai b;ne în 
meciul cu Dinamo, decît în cel cu 
CCA, și este de așteptat din par

mm. 46: O combinație splen
didă Dumitrescii-Mateisnu-Raab- 
Arighel se termină cu un șut pu
ternic și plasat al ultimului:
1— 0.

După trei minute juniorii noștri 
își măresc avantajul.

mfn. 49 : Raab combină cu Vă. 
caru care îl lansează pe Mateianu. 
Acesta trage sec de la 8 m.:
2- 0.

Echipa R. P. Romîne domină ca-

(Continuare In pag. 8-<a) 

tea lor o dîrză rezistență. Locomo
tiva a avut anul trecut o com
portare excelentă terminînd — du
pă cum se știe — neînvinsă cam
pionatul. Ea s-a pregătit cu aten
ție pentru meci, dorn:că să se 
comporte la înălțimea reputației 
sale. „Vrem să „călcăm cu dreptul" 
în prima noastră întîlnire interna
țională din anul acesta, ne-a de
clarat căpitanul echipei, Paul Er-

Chezan a tras puternic și mingea a trecut de blocajul jucătorilor 
bulgari. Fază din jocul C.C. A - Spartak Sofia disputat limbată.

(Foto; Max Bănu>)

ISucces deplin primei etape 
a Spartachiadei de vară a tineretului

nouă mare competi ie de mase cheamă întregul 
tineret al patr.ei ke stadioane, pe terenurile de sport. 
De la 1 aprilie a început Spartachiada de vară a 
tineretului, competiție largă, care angrenează tine— 
retul de la sate ți de la orașe, masele de sportivi 
neclasificați, în întreceri în șapte ramuri de sport: 
atletism, natație, ciclism, oină, handbal, volei și 

fotbal. Această competiție sportivă de mare amploare răspunde unor 
necesități majore ale mișcării noastre de cultură fizică ți sport, angre- 
nînd tineretul într-o serie de discipline sportive (atletism, natație, 
ciclism ți handbal), în care se face simțită nevoia de a se crea un mare 
număr de cadre de valoare medie, rezerve ale loturilor de sportivi frun
tași. Pe de altă parte, Spartachiada răspunde dorinței fierbinți a în
tregului tineret de a se întrece pe o lungă perioadă de vreme în spor
turi mult îndrăgite ca fotbalul, handbalul, voleiul ți de a face primii 
pași in celelalte discipline prevăzute de regulament. Acestea sînt pre
mize sănătoase, juste, care pot asigura un deplin succes celei mai cu
prinzătoare competiții sportive de masă.

Dar, pentru ca acest succes să fie deplin, comisiile regionale, 
raionale, orășenești ți comunale de organizare a Spartachiadei. care 
și-au făcut în majoritate datoria în Spartachiada de iarnă, trebuie 
să-și continue activitatea cu același elan. Participările-record realizate 1 
de unele regiuni în Spartachiada de iarnă — peste 260.C00 de tineri j 
în regiunea Craiova, 230.000 în regiunea Timișoara, 110.000 în regiu- l 
nea Iași, peste 100.000 în regiunea Hunedoara, etc. — trebuie să con- I 
stituie doar un punct de pornire pentru viitoarele realizări. Spunem l 
aceasta, deoarece nu trebuie să se uite că desfășurarea Spartachiadei ' 
de iarnă a fost influențată de vremea nefavorabilă concursurilor in i 
sporturile specifice anotimpului rece. Or, firește, acest obstacol nu va ‘ 
mai fi intîlnit în organizarea Spartachiadei de vară.

Pentru ca prima etapă a acestei mari competiții să se bucure de 
un succes deplin, este însă nevoie de eforturi susținute din partea co- ’ 
lectivelor sportive. Aci, în colectiv, se hotărăște „soarta" unei compe
tiții sportive. Deci, în colectivul sportiv trebuie depuse eforturile cele J 
mai mari și pentru reușita primei etape, etapa de mase a Spartachia- ’ 
dei. Cu toate că în această perioadă, cînd au început sau încep ma- j 
joritatea campionatelor republicane, consiliile colectivelor sportive au ■ 
foarte mult de lucru, ele nu trebuie totuși să uite că Spartachiada este 
obiectivul lor cel mai important, care contribuie la îndeplinirea func- ' 
ției de bază a colectivului : atragerea maselor într-o activitate sportivă 
continuă, la un nivel din ce în ce mai ridicat. Deci prima etapă se in- i 
tinde pe o perioadă de t!mp destul de lungă, organizarea întrecerilor tre
buie să înceapă de îndată. Fiecare concurs trebuie să însemne 
o adevărată sărbătoare dar, in același timp, o adevărată întrecere 
sportivă, organizată în spiritul strict al regulamentului. La sporturile 
pe echipă, formațiile pe secții, ateliere, direcții, pe cartiere sau sate 
în comune, trebuie întocmite de îndată, iar intîlnirile trebuie să fie 
astfel planificate încît să atragă un mare număr de spectatori Este 
necesar ca în sporturile individuale, înscrierile să continue de-a lungul 
întregii etape, iar concursurile să fie organizate imediat ce s.au în
trunit un număr suficient de înscrieri, pe fiecare disciplină sportivă. 
Bineînțeles, pentru bunul mers al acestor acțiuni, ele trebuie împletite i 
cu o vastă acțiune propagandistică și agitatorică, în care, în afara 
materialelor adecvate primite de la centru sau întocmite pe scară lo
cală, este util să fie folosit sprijinul maeștrilor sportului și al sporti
vilor fruntași, care să vorbească tineretului despre primii lor pași în 
sport și despre satisfacția pe care ți-o poate oferi apărarea culorilor 
patriei în intîlnirile internaționale

Un obiectiv de seamă trebuie să fie angrenarea în concursurile 
Spartachiadei de vară în primul rînd a purtătorilor insignei G.M.A., 
a participanților la edițiile trecute ale tuturor competițiilor de mase și 
a tinerilor care au concurat la Spartachiada de iarnă. Numai în acest 
fel colectivele vor arăta tineretului că ele se preocupă de continuitatea 
activității sale sportive, de ridicarea continuă a pregătirii sale fizice 
și tehnic-sportive. Această preocupare, unită cu atenția acordată pre
gătirii anterioare a concurenților la Spartachiada de vară, va contribui , 
mult la ridicarea nivelului de desfășurare a concursurilor, ca ți la 
creșterea elanului cu care tineretul nostru participă la competițiile 
de mase.

Prima etapă a Spartachiadei de vară trebuie să se situeze în cen- I 
trul preocupărilor colectivelor sportive, ca și ale organelor superioare, 
care, de obicei, se interesează direct doar de etapele superioare, inutțu- 
mindu-se cu rezultatele pur cifrice înregistrate în etapa I. De astă 
dată, desfășurarea Spartachiadei de vară trebuie îndrumată ți contro
lată de la primii pași, pentru ca etapa I să constituie ți cel dintîi ■ 
succes al acestei mari competiții sportive de masă.

deli, și in consecință ne-am antre
nat cu mai mare intensitate în ul
timele săptămîni. Răducanu și Ho- 
rațiu Nicolau și-au reluat și ei an
trenamentele, astfel că vom prezen
ta echipa completă".

Programul de azi d»n sala Flo
reasca nu se reduce însă la aoeste 
două meciuri. El are o completare 
interesantă: două dintre cele mai 
importante întîlnlri de baschet din 

campionatul masculin. Este vorba 
de meciurile Știința I.C.F.-Progre*- 
sul Arta și Locomotivr P.T.T- 
București — )C. C. A. Progres 
sul Arta București se prezintă 
în fața echipei studenților de la 
I.C.F. cu dorința de a confirma 
comportarea bună din campionat în 
care a promovat anul acesta. Pe de 
altă parte însă, Știința I.C.F., ca* 
re a avut un start slab, și-a re* 
venit în ultimele etape (dovadă re#, 
zultatele excelente din jocurile cu 
Dinamo Tg. Mureș și Dinamo O- 
radea), astfel că este decisă să 
treacă și de Progresul Arta! Va. 
reuși ? O vom vedea după amiază^ 
In sfîrșit, a venit vorba de meciul 
neînvinselor : Locomotiva P.T.T.— 
C.C.A. In lupta pentru primul loc 
s-a angajat, înafară de pretenden-» 
tele obișnuite — C.C.A. și Dinam» 
— și Locomotivă P.T.T. Ea a avut 
o comportare constantă fiind ne* 
învinsă — ca și adversara ei — 
după șase etape. In meciul de azi 
ea opune acțiunilor de viteză și va
riație ale jucătorilor de la C.C.A# 
un joc bazat pe atacuri poziționala 
și folosirea oamenilor înalți.

Iată programul complet de azf 
din sala Floreasca: începînd de 
la ora 15: Progresul Artă-Știința 
I.C.F. (b.m.) ; Locomotiva P.T.T—: 
C.C.A.; Dinamo București — Span 
tak Sofia (b.m.) ; — Locomotiva 
București—Spartak Sftfia Xv.nQ*i



„Luna constructor 
și amenajărilor 4e baze 

sportive”, o acțiune 
a întregului tint

CAMPIONII—

J De la stingă la dreapta: Elvira Pop (Cluj) campioană la categoria fete sate; Gabriela Triță <
( (Craiova) campioană la categoria fete oraș; Zahamia Vlascici (Timișoara) campion la categoria băieți < 
? sate; Francisc Szekely (Hunedoara) campion la categoria băieți oraș.

Campion

ț

Citeva „cărți de vizită”—
Dintre participanții la întrecerile 

finale de șah și tenis de masă ale 
Spartachiadei de iarnă a tineretului 
am ales un mănunchi de concurenți 
pe care vl-i prezentăm în cîteva 
rinduri:

ZAHARIA VLASCICI: 
la șah, categoria „băieți sate". In
giner agronom la G.A.S. „Teremia 
Mare" (raionul Sînnicolau, regiunea 
Timișoara). Vîrsta: 25 de ani. Joacă 
șah din liceu, dar mai ales de la 
întrecerile din anul trecut ale Spar
tachiadei. Studiază teoria șahistă și 
consideră că manualul „Să învățăm 
metodic șahul" de Gh. Sergiu i-a 
fost de mare ajutor. Dorința sa 
cea mai mare? Să obțină clasifica
rea sportivă 1 

, MARIUS BODEA: Campion la 
tenis de masă în proba de dublu 
băieți și semifiaalist la simplu. Are 
numai 13 ani și este un vrednic pio
nier din Timișoara. A fost nu nu
mai... revelația finalelor de tenis 
de masă, ci și unul dintre cei mai 
consecvenți participanți la... simul
tanele de șah !

HORTENSIA TÎRLA: Finalistă a 
întrecerilor de șah. învățătoare la 
școala elementară din comuna Fru- 
mosu, raionul Cîmpulu.ng Moldove
nesc. In satul ei este și instructoare 
de pionieri, iar cei peste 40 de șa* 
hiști din comună sînt, de asemenea, 
„elevii" ei. Anul trecut ea a trăit 
din plin bucuria unei meritate răs- 
ptate: a primit Medfâiia Mnncii pen
tru frumoasele acțiuni inițiate.

ELVIRA POP: Campioană de șah 
la categoria „fete sate". Profesoară 
de limba rusă la școala elementară 
ciclul II din comuna’ Panticeu (ra
ionul Cluj). Joacă șah de multi ani,. 
Participa pentru *pnma oară lă o 
competiție oficială. Profesorii de la 
școala elementară din comuna Pan- 
ficeu, tovarășii -săirle armncă, au 
îndemnat-o șă participe la Sparta- 
chiadă, asigurind-o ca va avea "suc
ces. Și... n-au greșit 1 .

I- IOAN C. ATUDOREI: Finalist la 
șah. Țăran muncitor din comuna 

Tîoroaia (raionul Fălticeni, regiu
nea Suceava). A învățat să joace 
șah cu piese de... carton. Primele 

moțiuni de teorie șahistă le-a căpă- 
Itat în timpul stagiului militar. Anul 
acesta, la întrecerile raionale, s-a 
-clasat pe locul I, iaT fratele său 
'Constantin, pe locul II, spre deose- 
'hire de anul trecut, cînd fratele său 
Constantin a ocupat la „raionale" 
Hocui I, îar el locul II !

GHEORGHE SĂNIUȚĂ: Unul 
'dintre cei mai buni concurenți la 

, rtenis de masă. Frezor la uzinele 
'„Tractorul!" din Orașul Stalin. Frun
taș în producție și în activitatea 
sportivă din întreprindere. A dove
dit frumoase calități tehnice și — 
mai ales — multă vdință 1

ANA TEODORESCU : Țărancă 
muncitoare din comuna Buteni 
[(raionul Gurahonț, regiunea Ora
dea). Anul trecut a ocupat locul 11 

.. Jn finala de șah a Spartachiadei sa- 
: rtelor. De data aceasta a ieșit din 
cursă în turul III. Un amănunt in
teresant: la etapa pe comună, Ana 
Teodorescu a ocupat locul I la fete 
iar soțul său locul I la categoria 
'băieți. FM lor, Vtoioius, care a- 
Tn'a a împlinit 6 ani, joacă și el 
șah și a și obținut primele... suc
cese !<»«
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DIN SALA FLOREASCA...
• Ultima zi a întrecerilor ide 

șah a fost marcată de prezența, 
în mijlocul concurenților, a cam
pionilor republicani I. Bălanei și 
Maria Aibuleț, precum și a tine
rei jucătoare fruntașe Cornelia 
Roman, care au susținut simul
tane ou majoritatea parficipanți- 
lor la finalele de șah.
• La festivitatea de închidere, 

în afara premiilor pentru primii 
clasați, au mai fost decernate pre
mii pentTU cele mai frumoase 
partide la șah, precum și pentru 
cei mai tineri concurenți la tenis 
de masă și șah.
• In timpul șederii lor La Bucu

rești, participant'! la finalele

Ii așteptăm printre noi!
Prin numărul său impresionant de participanți — 

tachiacta de iarnă a tineretului a asi gurat baza de 
paâeta din țara noastră.

Acest succes a fost întregit odată 
curești, unde s-au relevat o serie de 
tivi fruntași ai acestei discipline.

Dintre toți, cel mai mult a pdăcut 
riat, tînărul Bodea Marius, în vîrstă 
găftire. Lovitura lui din forhand tre buie îmbunătățită în ofensivă în sen
sul relaxării brațului, în faza de în chei ere, deoarece anchilozarea cotu
lui — așa cum se remarcă în actualul lui stadiu — îl pune în situația de 
a rata multe mingi.

H. Rosenberg esre un alt tînăr — 14 ani — care a dovedit frumoase ca
lități concretizate printr-un joc com plet — apărare și atac — cu reale 
perspective. Debarasîndu-se de greșe ala îngîmfării care a început să de
vină supărătoare și urmînd un antre nament metodic și susținut Rosenberg 
va putea cîștiga consistență și regula ritate în joc, ăjungînd la o valoare 
ridicată.

Ion MayQr, Cepleu, Grigorovici/ Mu nteanu, Grigoriu, Elena Răduică, sînt 
de asemenea elemente ce au fătut ca nivelul tehnic al finalelor să fie 
satisfăcător. » . : ■

Spartachiada de iarnă a tineretului a luat sfîrșit, dar victoria finală va 
fi a acelora care, prjn munca.lor viitoare, printr-o pregătire serioasă, vor 
reuși să îngroașe rîndurile sportivi lor noștri fruntași.

......- -____...... NICU NAUMESCU 
maestru al sportului

fotbal

Spartachiadei au avut un bogat 
program ciul teal și sportiv. Ast
fel, finaliștii și finalistele au asis
tat U spectacolul! de cârc „O seară 
la Varșovia*4 și l-a cele mai «n- 
pantwte competiții sportive din 
cursul sâptămînii trecute: jocurile 
echipelor de vodei și baschet Spar
tak-Sofia și meciul de fotbal 
C.C.A. — S. C. Charleroi (Bel- 
gia).
• Este demn de remarcat fap

tul! că, la ultima zii de întreceri, 
cu prilejul finalelor de tenis de 
masă, în sala Fioreasca au fost 
prezenți peste 2.000 de spectatori. 
Și nu se poate spume că aceștia 
au avut ce regreta I

circa 100.000 — Spar- 
masă a sportului cu

cu desfășurarea finalelor de la Bu- 
tinere talente, probabil viitori spotr-

prin jocul lui agresiv, dinamic, va- 
de 13 ani, care a dovedit o bună pre-

LA TENIS DE MASA’

* X

Sus, de la stingă la dreapta: Elena Răduiică (Ti
mișoara) campioană la simplu fete; Ion Maier (Timi
șoara) campion la simplu și dublu băieți; Roza Had- 
nagy (Cluj) campioană la dublu fete; Marius Bo
dea (Timișoara) campion la dublu băieți. Jos, de la 
stingă la dreapta: Joița Bursan (Cluj) campioană la 
dublu fete și dublu mixt; Francase Zsigmond (Cluj) 
campion la dublu mixt.

ft ijRNEWl UE RETORTER
Intrece^h—wwre s-au disp^teli in 

.sala Floreașca de dimineață- nlnă 
•settTa WJftrtle,<tirreT*wle. hrMu'pri- 
tefuh o serie de constatări îmbu
curătoare. De pilda, pentru prima 
oară la finalele unei competiții de 
mase de «jsompijea’-amploaje au , 

regiunilor tării. Comportarea con- 
curenților a fost — în cele mai 
multe cazuri — la înălțime. Fina- 
liștii au dovedit că sînt cu adevă
rat cei măi buni din sutele de mii 
de concurenți care s-au prezentat 
în acest an la startul Spartachia- 
dei. Comica Centrală de Organiza
re a dovedit multă maturitate în 
organizarea finalelor. Folosind ex
periența trecutelor competiții de 
«nașe, organizatorii au rezolvat cu 
succes toate problemele țehnice, 
organizatorice și administrative. 
Subliniem prezența la întreceri a 
unui corp de arbitri, competent și 
cu experiență, care a asigurat 
buna desfășurare a finalelor. De 
«emenea, sportivii fruntași din 
cete două discipline au fost mereu 
în mijlocul concurenților.

★
De la finale, n-a 

nici 
lorii 
lucit 
dai 

lipsit însă 
aspectele negative. Conducă- 
unor loturi regionale au stră- 
uneori prin... absență în spe- 
la întrecerile de șah. Cum

astfel de „exemple" au avut da
rul să „stimuleze" și pe unii 
concurenți', au fost cazuri cînd 
cu greu puteau fi găsiți partici- 
panții pentru turneele de conso
lare. O apreciere critică merită 
esneurenții și concurentele care, 
după... înfrîngerea din prima 
rundă sau din prima partidă de 
tenis de masă, în Ioc să învețe 
dăn experiența celorlalți partici
panți, am preferat să pozeze în 
chip de... vedete, căutînd să atra
gă atenția ne prin calitățile lor 
sportive, ci prin amănunte de or
din fizic și vestimentar. Poate că 
aceste rinduri vor spune îndeajuns 
conducătorilor loturilor din regiu
nile Galați, Ploești, Graiova.

O remarcă generală, de astă 
dată tehnică : în întrecerile finale, 
concurentele de la tenis de masă, cu 
puține excepții, s-au prezentat des
tul de slab pregătite. Iată încăpu 
-aspect pe care nu m®i dorim 
sări întî’.niim în viitoarele compe
tiții de masă I

Incepînd din acest an, va in
tra în tradiția mișcării noas
tre sportive o nouă acțiune 
menită să ducă la lărgirea ba- 
«ei sate .șnateșiate : Luna .«011- 
StrucțHfor șt aifrenaij&rifct “’deti

■ j 'kaz& sportive. La fiecare început 
'vie •'primăvară, în lunile apri-

lie-mai (după specificul fie
cărei regiuni) tineretul partici
pant la CdrfcureBrite JSprtitftiMa-

. , dei de vară va li xliftmat -s«i-și 
amenajeze prin munca volun
tară și cu posibilități locale te
renuri de fotbal, volei, baschet, 
poligoane de tir, .piste de atle
tism, gropi de sărituri, bazine 
de înot, popicarii, porticuri de 
gimnastică și piste cu obsta
cole G.M.A. Totodată, în acest 
răstimp se pot organiza acți
uni în vederea confecționării cu 
mijloace tocate a unor echipa
mente și materiale ca: plase 
de volei și chiar de fotbal, 
garnituri de șah, maietiri, șor
turi, saltele pentru lupte, mate
riale de atletism, popice etc.

Aoeastă acțiune, organizată de 
C.C. al U.T.M., Comitetul pen
tru Cultură Fizică și Sport de 
pe lingă Consiliul de Miniștri 
și Consiliul Central a! Sindi
catelor, cu sprijinul Ministere
lor și departamentelor intere
sate, a început, în acest an, la 
1 aprilie. Organele regionale 
U.T.M.. sindicale și C.F.S. vor 
trebui să sprijine și să îndru
me permanent munca în cola
borare a organizațiilor de bază 
U.T.M., a comitetelor de între
prindere și a colectivelor.spor- 
tive, astfel ca prima „Lună a 
construcțiilor și amenajărilor de 
baze sportive" să constituie și 
primul 
lidării 
Iertate 
munca 
tivi și

sueoes pe drumul conso- 
organizate a bazei ma- 
a mișcării sportive, prin 
sutelor de mii de spor- 
cu posibilități locale.

CROSIȘTH IN 
ÎNTRECERE

■ Zilele trecute colectivul sportiv 
Voința Prestări Servicii din Capi
tală a organizat un cros la care au 
participat aproape 300 de tineri și 
tinere. Crosuil a avut loc în Parcul 
Libertății. Iată primii clasați: ju
nioare: Elena Căpșună (Coop. Gu
tenberg); juniori: Iosif Vulcan, 
(coop. Gutenberg); seniori: Ion Mi- 
litaru (coop. Renovarea).

■ Pe stadionul Ministerului Co
merțului Exterior (lacul Tei) s-a 
desfășurat crosul organizat de co
lectivul sportiv Flamura roșie Co
merț din Capitală. Deși timpul a 
lost nefavorabil la start s-au pre
zentat peste 400 de concurență. Re
zultate: juniori 15-16' ani: Ion Bar
bu (șc med. teh. comerț); juniori 
17-18 ani: Petre Lazăr (șc. med. 
teh. comerț); junioare 15-16 ani: 
Maria Banca fee. med. teh. co
merț); junioare 17-18 ani. Draga 
Dumitru (șc. med. teh. comerț); se
niori: Nicolae Popescu (O.C.L. 23 
August); senioare: Sirea Bucuir 
(O.C.L. Alimentara).

■ Colectivele sportive Locomotiva 
din Cluj au obținut rezultate pozi
tive în mobilizarea membrilor lor 
la crosul „Să întîmplnăm 1 Mai”. 
Numărul total al celor ce s-au în
trecut în aceste colective a trecut 
de 2.000. Cele mai frumoase rezul
tate le-a obținut Direcția Regională 
(700 participanți), I.C.C.F. (577 
participanți), Atelierele „16 Februa
rie” (363 participanți) și I.R.T.A. 
(127 participanți). De asemenea, 
colectivul sportiv Progresul Finan
țe Sfaturi a mobilizat 1.000 concu- 
renți. iar Progresul Poligrafie 740 
participanți.

■ Cu mult entuziasm au parti
cipat la întrecerile crosului „Să în- 
tîmpinăm 1 Mai” elevii școlilor pro
fesionale C.F.R. Craiova. Astfel, la 
școala de exploatare s-au întrecut 
148 de elevi iar la școala profesio
nală de pe lingă denoul C.F.R. au 
luat startul 187 elevi.

■ Singurul colectiv sportiv din 
raionul Caransebeș care a organi
zat întrecerile de cros este Școa
la profesională de «conici din Oțe
lul Roșu. In celelalte colective nu 
s-a făcut nimic din cauza dezinte
resului activiștilor sportivi. Esite 
cazul ca acum, cînd vremea s-a în
dreptat, să fie organizate nețnitîr- 
ziat aceste întrecșți.



JM
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„Călește-ți o rganismul”
Problema antrenamentului pe toa

tă ’ durata anului, în diferite ra
muri de sport, este o preocupare 
permanentă pentru multi specia
liști. Evident, părerile sînt împăr
țit!** 1: ‘‘{îrtii' merg pe principi'.?, că 
numeroase îmbolnăviri cauzate die 
răceală provin tocmai din practi
carea antrenamentelor pe timp de 
iarnă, în vreme ce alții au promo- 
vaf'cu încredere ideea antrenamen
telor de iarnă, fiindcă acestea duc., 
în upodj firesc, la o călite a orga
nismului.

Duminică, luptătorii noștri frun
tași au avut o zi de răgaz în pre
gătirile pe care le fac în vederea în- 
tîlnirii de sîmbătă 7 aprilie c.u e- 
chipa Egiptului. Așa se explică fap
tul că am întîlnit în sala Dinamo — 
la concursul dte haltere — pe doi 
dintre antrenorii lor, Fr. Cocoș și
I. Lnvasz, care-și.„ permiseseră și ei 
o pauză binevenită. Discuția s-a 
purtat — după cum bănuiți — tot 
în jurul meciului ou sportivi egip
teni și în legătură cu ultimele pre
gătiri ale reprezentanților noștri.

„Mîine (n. r. ieri) dimineață 
vom face o ultimă verificare pe sai- 
tea, meciurile avînd aproape inten
sitatea unor întîlniri de concurs, 
ne-a sp.us Fr. Cocoș. Apoi, în restul 
filelor se va luora pentru dezvol
tarea condiției fizice, se vor face

UN FILM: „TREI STARTURI’’
Realizat de studioul de filme din 

Lodz, (R, P. Polonă) filmul „Trei 
starturi*,‘' redă veridic crîmpeie.din 
desfășurarea cîtorva discipline 
sportive care. se bucură de o largă 
popularitate. Eroii sînt tineri, elevi 
sau muncitori, care fac primii pași 
pe calea ridicării măiestriei lor 
sportîfb, *ț>e "călea cohsacrării. Și, 
fie câ este vorba, de - înotătoarea 
Hanka Klonczak, elevă la o școală 
medie, <|e>b**ef1M ft>s*k t IVaTtaJr, 
șofer lai o maVA ti#inM’‘caii db-Vsi 
cliștii Polarskj și Lesniak, toți ne 
sînt prezentați în mod uman, cu

O REVISTA:
Pe masa noastră de lucru stau 

adunate mai mut te reviste de șah, 
sosite din diferite țări ale lumii. 
Coperte albe, albastre, roșii, 
verzi,.. Am avut odată curiozitatea 
să alăturăm acestora și un nu
măr dim „Revista de Șah", cea 
care apare la noi în țară. Și parcă, 
cea mai frumoasă copertă era tot 
a revistei romîneștii! Initr-adevăr. 
această copertă originală, care 
prezintă o tablă de șah fotogra
fiată cu gust, este o excelentă 
„fațadă" a publicației noastre de 
specialitate și o contribuție efec
tivă ca ea să se facă atît de cu
noscută și apreciată.

creației lui Alehin. Aceștia este, de
sigur, materialul central al numă
rului, scris cu multă competență 
și documentare. Fostul campion 
mondial mai e prezent cu o parti
dă „nemuritoare" ia rubrică și 
a'.te 5 combinații și 3 K. O.-uri 
(partide scurte) pe ultima față a

Pentru nr. 3 aii Revistei de Șah copertei.
apăruțăr . reo.it (șși, gralți^. ^puizaL . Alăijri teWlk dedicei Jiul 
in Capitala — trebuie sa notam) Alehin, revista conține o -alta se-
secretaf.Uil de redacție a schimbat rie de materiale deosebit de in-

Pentru schiori prin ăvara n-a venit încă
Duminică concurs în Poiana Stalin.—Luna aprilie.

" .I . lună de
La Poiana Stalin s-a sărit du

minică de pe trambulina mare. 
Faptul poate fi consemnat drept 
un eveniment, deoarece săritorii 
noștfi' au avut puține- concur suri 
în «cest- an, mai ales pe trambu
lina .mare. Din păcate, inițiativa 
C.C.A. nu a găsit ecoul cuvenit în 
colectivele ’ sportive care numără 
printre membrii săi și săritori cu 
schi'Hî'ile. Să fi considerat oare 
aceștia că nu merită să se depla
seze. ta Potana Stalin pentru o 
întrecere care nu aducea, puncte 
asociației (întrecerea fiind în a- 
fara Cupei R.P.R: ori a vreunei 
competiții pe puncte) ? Sau poate 
săritorii s-au considerat suficient 
de bjne puși la punct cu toate pro- 
bleme'e de ordin tehnic, astfel ca 
prezența lor la startul probei să 
nu mai fie necesară ? Interesant 
de cunoscut aste și motivul pentru 
care săritorii dinamoviști, cu ex
cepția lui N. Munteamu și Florea 
Voinea, s-au mulțumit să. asiste 
la întrecere. Poate că și schiorii 
de la Voința : Brenci, Moșa,. Pe- 
terfi ar fi trebuit să trateze mal 
serios concursul organizat de- 
C.C.A. și să-și întrerupă. „pauza" 
de 10 zile acordată «te antrenori, 
pentru a fi alături de cei patru 
scțjiori care au înțeles rostul con
cursului de duminică.

lată rezultatele: 1. C. Crăciun 
(C.C.A.) 210 puncte (lungimea 

săriturilor — 58 m, 66- m.; notă 
pentru lungime — 120 puncte, pen
tru stil— §0 pt.) ; 2 Florea- Voinea 
(Di-nanro) 181,5 puncte (51,5 m, 
48 m, 95,5 puncte, 86 puncte) ; 8. 
Pipoș Bujor (C.C.A.)’ 159;5 puncte 
(44 m, 47 m„ 87 p, 72,5 p.).
Zăpada nu a fost favorabilă (a- 

luneoare redirsă). Pleca rea sa 
făcut mai jos decît plot form a o- 
bișnuită, ceea ce explică lungimea 
redusă a săritaritor. N. Munteanu 
(Dinamo) a avut o- săritură bună 
la încălzire, diar în concurs a că
zut și nu s-a clasat .
JUNIORII AU LĂSAT O BUNA 

IMPRESIE
întrecerea juniorilor a -avut loc

Cartea lui I. M. Sarliizov-Sera- 
zini ,Călește-(i organismul" apă
rută .recent în Editura Tineretului 
vine să ilustreze printr e bogăție 
de exemple ideea care-i călăuzește 
pe acei antrenori clar-văzătorL 
care au îmbrățișat principiul antre
namentelor de iarnă. Autorul, me
dic la Institutul de Cultură Fizică 
și Sport din Moscova, arată câ 
numeroși sportivi ai Uniunii So
vietice au practicat cu succes, an
trenamentele de iarnă, că antre

calitățile și'slăbiciunile tor, cu pro
blemele care-i frămîntă, cu doru
rile care-i cuprind, cu pasiunile șî 
cu decepțiile care nu-i ocolesc. Fie
care erou este prezentat însă ca 
o entitate bine'definită, cu particu
larități distincte, cu reacțiile sufle
tești care-i sînt specifice.

Intr-un fel se manifestă Hanka 
Wwiczak, „speranța" colegelor ei

ărî:
j>dfWS 

hotărăște să învețe boxul.
Ca atmosferă generală,, filmul

„REVISTA’ DE ȘAH”*
oarecum înfățișarea tradițională a 
copertei. Tabla de șah a fast 
„spartă", pentru a se face loc chi
pului atît de cunoscut al genialu
lui șahtst rus Dr. A. A. Alehin, 
comemorat de întreaga lume șa- 
histă. O ‘fericită „avanscenă" 
pentru articolul care ocupă pri
mele pagini ale revistei, dedicat

întreceri
pe trambulina mijlocie din Poiana 
Stalin. Au fost prezențî la start 
doar cinci schiori, «fer cel puțin 
în privința primilor doi clasați, se 
pot apune lucruri frumoase. In 
primul rind, trebuie arătat că e- 
fortuil celor care s-au deplasat la 
locul concursului a fost răsplătit. 
Cezar Batoia și Mogoș au lăsat 
o bună impresie, anunțîndu-Sie 
drept concurenți de nădejde pen-, 
tru anii care, vor urma. In special 
C. Batoia a plăcut prin stilul său 
avîntat, prin calmuil plutirii sale 
și pentru însușirea corectă a sti
lului finlandez. De asemenea, el 
aire o bună detentă. Rezultatele 
au fost: 1. C. Batoia (Progresul) 
202,2 puncte (lungimea săriturilor : 
34,5 m., 38 m.; note, — pentru 
lungime 119,2 pt., stil 83 pt.) . 2. 
Mogoș (Rec el ta) 183,3 puncte 
(34,5 m„ 32 ml, 1 lf>,8 pt., 72,5 pt); 
3, M. Popescu (Progresul) 174 1 
pt. (29 m„ 3! m„ 108,6 prt., 73^ 
Pt)

LA 7 APRILIE ÎNCEPE 
GUPA R.P.R. PE 1956 

Peste cîteva zile schiorii vor a- 
vea prilejul să se întîlnească din 
nou în cadrul unei interesante com
petiții care va aduce la start pe 
reprezentanții: M.F.A., M.A.I.,
C.C.S. și U.C.E.C.O.M. Este vorba 
despre Gupa R.P.R. Concursul i- 
naugural a fost programat pentru 
zilele de 7—8 - aprilie la Poiana 
Stalin, cînd se vor disputa pro
bele de fond. Tot din prima etapă 
a competiției, organizată de Dina
mo, fac parte și întrecerile de la Bor- 
șa care-i va reuni pe con cu reții 
probelor alpine și pe săritori, dar 
Ia data de 14—15 aprilie.

Etapa a doua a Gupei R.P.R. 
este programată pentru 21—22 a- 
prilie (întrecerile de fond) tot în 
Poiana Stalin, organizarea reve
nind asociației Voința. Cîteva zile 
mai tîrziu, adică la 28—29 aprilie 
și tot în cadrul minunat al piftiilor 
de la Borșa, se vor disputa pro
bele alpine și săriturile aceleiași 
etapei a- Cupei.

E. V. 

nori cu renume au recoinaiiSat a- 
cest fel de antrenament, că o serie 
întreagă de savanți, scriitori și ar
tiști au fost printre aceia care au 
practicat forme diverse de activi
tate sportivă pe timp de iarnă 
(Pușkîn, Tolstoi, Pavlov, - Goethe. 

Shaw ș.a.).
Cartea are marele merit de a 

convinge pe cititori de importanța 
cSlirii organismului, prin argu
mente de oudin științific.fiziolo-' 
g:c 

este, bine realizat.și, înciuda fap
tului că cuprinde trei teme diferite, 
unitatea de acțiunea este aproape 
perfectă. Filmul pasionează, spec
tatorii urmăresc încordați întrece
rile de natație, pe cea de box, dar 
mai ales cursa cicilstă. Temele, 
fiecare împarte; ne învață cîte ceva, 
scoțînd țn r&iitf‘calitățile pe care 
trebuie să le aibă un adevărat 

ele.
T S

tcruaante peniru șahiști. U-n arti
col al maestrului internațional Dt. 
O. Tiroianescu se ocupă cu deschi
derile partidelor jucate în ultimul 
campionat republican de șah. Cî
teva dintre ele sînt publicate în 
întregime cu comentarii largi, în 
alte pagini. Un alt .articol impor
tant, semnat de L. Ropot și S. 
Samarian, aduce un cuvînt de 
încheiere la discuțiile purtate în 
paginile revistei asupra problemei 
metodicei antreniamenitului în șah. 
Pentru probtemiști, o rubrică bo
gată le pune la dispoziție o cu
legere variată de probleme, studii 
și comentarii.

Pe scurt, încă u>n număr reușit 
al „Revistei de Șah".

R. V.

CAMPIONATUL DE BOX 
AL ASOCIAȚIEI VOINȚA 
, Mîime încape — în două orașe 

din țară — o nouă și importantă 
competiție die box: campionatuFaso- 
ciației Voința, care se va desfășura 
anul acesta după o nouă formulă. 
Intr-adevăr, competiția va cuprin
de trei etape. Prima este etapa 
de zonă și se va desfășura între 
4 și 8 aprilie la Slatina (cu. parti
ciparea Boxerilor seniori de cate
goria II și III și juniori dun re
giunile Pitești, București, Craiova, 
Oradea, Regiunea Autonomă Ma
ghiară, Timișoara, Baia Mare, Hu
nedoara) și la Constanța (eu parti
ciparea boxerilor seniori dîn cate
goria a H-a și a Ill-a și juniori di'il 
regiunile Constanța, Ploești, Gaiațt, 
Iași-, Bacău, Suceava, Cluj și re
giunea Stalin). Etapa a II-a este 
finală pentru Juniori și de califi
care pentru serjiori (cîștigătorli 
celor două t zone R Ea va avea loc 
la 27—29 aprilie,' la Sighișoara 
Etapa a 111-a, se va disputa la 
Craiova, între 6—10 ianie.

Luptătorii romîni se pregătesc 
în vederea meciului cu echipa Egiptului

DREPT LA... ȚINTĂ
E adevărat că și cei de la fa

brica „Steaua Roșie" din Ba
cău se dau in vlnt în primul 
rind... după fotbal. Dar cșca 
ce nu știți, este că și tirul a 
început să calce pe... urmele 
fotbalului. Tot mai mulți mun
citori din diferitele secții ale 
fabricii activează în secția de 
tir a colectivului sportiv, și nu 
e zi în care să nu-i vezi, după 
orele de muncă, pornind gru- 
puri-grupuri, spre stadionul fa
bricii, unde s-a înfiripat un po
ligon, ce e drept nu chiar atît 
de arătos ca cel de la Tunari, 
dar, oricum, ‘destui de bun... 
Și-s buni ființași, cei de la fa
brica .Steaua Roșie". Unii. din- . 
tre ei — după cum ne pune 
în curent V.'Mihăilă, de la.sub-’ 
redacția noastră, din Bacău — 
au reușit să obțină rezultate 
tot mai bune, astfel că acum, 
Nicolae Hanganu, Mihai Grosa- 
ru, C. Ciubotaru, C. Ghe-orghiță 
și Ermina Ciubotaru, tot lovind 
tintele de pe poligon și-au mai 
itins o altă.-., țintă: au cucerit 
titlul de „trăgători" categoria 

l-a și a II-a!
Plnă aici, toate bune, numai 

că de la o vreme încoace, unul 
dintre acești pasionați trăgă
tori. mai precis Constantin Oc- 
tav Ciubotaru, a cam... monopo
lizat cartușele colectivului. Dar, 
o să întrebați, ce face omul cu. 
atitea cortușe? Răspunsul o 
să vi-l dea... vecinii lui Ciubo
taru. Mai în fiecare după-amia- 
ză, cum vine acasă, Ciubotaru 
își ia pușca din cui și trage 
un foc în aer, ca să gonească 
uliul ce s-a pripășit pe acolo. 
După aceea, cu inima ușurată, 
dă drumw' la porumbei... Și

Răspunsuri și răspunsuri
Să nu credeți cumva că „lo

vitura de pedeapsă" din coloa
nele noastre provoacă mai pu
ține... discuții decît aceea din 
meciurile de fotbal. Acolo, știți 
prea bine ce se întimplă, de cele 
mai multe ori: echipa penaliza
tă își smulge părul din cap, iar 
jucătorul încearcă să te con
vingă că „n-a fost absolut ni
mic", chiar dacă adversarul cu 
care s-a întîlnit la o nlinge, a .. 
zburat, de pe urma scuturăturii 
din teren, direct î/t:.. tribună!

Cam același lucru se întimplă 
și cu... lovitura noastră de pe
deapsă. De multe ori ne pome-

care fără prea multe... introdu
ceri și para-introduceri, recu
noaște deschis: „Cele oezis-aite 
de ziarul „Sportul popular" la 
rubrica „Lovitura de pedeapsă" 
intitaiaită „Primire călduroasă" 
și apărută în nr. din 13 martie, 
sînt în întregime juste, iar lip
surile aparțin comitetului nos
tru raional. Ca măsuri de în
dreptare, Imediat după sezisarea 
ziarului a fost convocată ședin
ța comisiei raionale de șah, in- 
strufndu-se flecare membru și 
dlndir-i-se sarcini concrete. Tot- 
^dată, Comitetul nostru, prin re. 
sortul de propagandă a luat mă-

novați și susțin că nici nu știu părut în „Sportul popular".
Răspunsul tov. Popa constituie 

Și al — în fond — o... lovitură 
de pedeapsă. 0 lovitură de pe
deapsă la adresa acelora care, 
mai degrabă sînt gata să aler
ge de 3 ori maratonul, iar ta 
sfîrșit să înghită un kilogram 
de... chinină ,decît să-și facă au
tocritica !

novați și susțin că nici nu știu 
despre ce e vorba, ori recunosc 
faptele ci... jumătate de gură, 
argumențină că n-a fost... chiar 
așa și că, de pildă, meciul or
ganizat de ei n-a început cu o 
întîrziere de 3 ore cit arh spus 
noi, ci numai cu 2 ore și 48 mi
nute !

Cu atît mai mult am apreciat 
scrisoarea pe care ne-a trimis-o 
tov. C. Popa, președintele Co
mitetului raional C.F.S. MizU,

ușoare plimbări etc. Cei selecțio
nați dețin, în general, o formă 
bună, manifestată încă în timpul e- 
taipelor campionatului republican 
pe echipe. In linii mari, ne am și 
fixat asupra echipei pe care o vom 
alinia în fața echipei Egiptului. In 
ordinea categoriilor ar fi cam acea
sta : D. Pîrvulescu, Fr. Horvath, 
M. Solcz, Gheorghe Dumitru, Va- 
leriu Builareă, M. Beluișica, L. Bujor 
și A. Șuii. Am avut unele ezitări 
în ce privește pe V. Bularca, nu în 
legătură cu posibilitățile lui — care 
de altfel au fo6t verificate în me
ciurile de anual trecut — ci pentru 
faptul că a suferit o întindere mus
culară. Astăzi, el este restabilit și 
ultimele antrenamente au arătat că 
riieține o formă bună. Se poate re
marca, de asemenea reintrarea lui , e SPORTUL POPULAR ! >
A. Șuii. Firește, formația defjflitivă 279%

în timp ce porumbeii zburdă în 
toate părțile, Ciubotaru îi ve
ghează, trăgînd, din cînd în 
cînd, în... ciorile mai îndrăznețe, 
care se apropie de porumbeii 
lui. La început, vecinii, auzind 
detunăturile, au tras o spaimă 
grozavă, dar acum s-au obiș
nuit cu acest „program". Mai 
mult încă, imediat cum începe... 
.reprezentația", zeci de copii se 
coeoață pe garduri, ca să-l va
dă. „la lucru" pe „Nea Costică" 
și să facă... contabilitatea cio
rilor doborîte...

Dar „țintașul" nostru și-a do
vedit și cu alte ocazii remarca
bila sa precizie. Asta s-a întâm
plat1, mai în iarnă, cînd, pentru 
a simplifica operațiunile de... 
exterminare a porcului din o- 
grttdă, a luat pușca colectivu
lui și — poc! — a trimis por
cul în rîndul...drepților.

Soția lui Ciubotaru e și ea 
(intașe. Și încă de categoria I. 
Ar putea să stea.... indiferentă, 
în timp ce soțul ei se antre
nează cu atîta zel și mai ales 
cu atîtea... victime la activ ? Și 
atunci, cum tot are o pisicuță, 
în zilele cînd în vișinul din 
curte stoluri de vrăbii ciripesc 
vesele și nepăsătoare, tov. Er
mina Ciubotaru duce și ea puș
ca la ochi și • procură astfel... 
dejunul pisicufei care o privește 
cu ochi recunoscători...

Citind toată această poveste 
nu poți decît să spui de patru 
ori „vai": „vai" pentru bietul 
porc răposat în floarea vîrstel, 
„vai" pentru ciorile extermina
te, ,,vai" pentru vrăbiile nimi
cite și, mai ales, „vai" pentru... 
cartușele colectivului sportiv !...

JACK BERAR1U 
GEORGE MIHALACHE

va fi cunoscută la cîntarul oficial* 
a încheiat Fr. Cocoș

„In ee-i privește pe egipteni, ai 
spus I. Lovasz, rezultatele lor din 
Polonia constituie o „carte de vizi-» 
tă“ de care trebuie să ținem seama?' 
Să nu uităm că luptătorii polonezi, 
au făcut un serio6 salt calitativ în 
ultima vreme, că la Festival au cîș-' 
ti gat și o medalie de aur prin Ku^ 
cinski (care, de altfel, l-a învins 
pe M. Belușica la Pola), că în tur-, 
neul de anul trecut din Iugoslavia 
Dinamo București a reușit doar "oi 
victorie la limită asupra lui Gor-» 
nik (de fapt, echipa reprezentativă 
a R.P. Polone). Deci, o mare aten
ție la meciul de sîmbătă, mai ales 
că oaspeții — după cum am putut 
constata — vin ou o formație re-a 
maniată și întinerită".



Halterofilii au avut „o zi mare”!
r Cum poți considera altfel decît 
de neuitat competiția în care au 
fost doborîte 16 recorduri, la care 
participă zeci de cancurenți din 
aproape toate regiunile țării? Iată 
In cîteva cuvinta cum s-ar putea 
caracteriza finalele campionatelor 
republicane individuale la haltere.

Concursul de sîmbătă și dumini
că din Capitală a constituit o 
foarte bună propagandă pentru a- 
cest sport și acei spectatori care 
au renunțat la meciul de fotbal de 
pe Giuilești sau la întîlnirile de 
volei și baschet din sala Floreasca 
nu au regretat timpul petrecut în 
sala Dinamo. Lupta sportivă ce 
e-a dat aci a atins, de multe ori, 
momente de înaltă intensitate și 
a dat emoții nu numai concurenți- 
lor ci și spectatorilor. De pildă, 

■la categoria mijlocie au pornit cu 
șanse egale 4 concurenți și pmă 
la ultimele încercări nu se știa 
care va fi ciștigătorul După o lup
tă pasionantă titlul de campion 
(abia la penultima încercare) a 
revenit lui Lazăr Baroga.

Ceea ce trebuie subliniat ou pre
cădere este numărul mare de ti
neri care au concurat și faptul că 
ei s-au prezentat surprinzător da 
bine pregătiți. Au apărut nume 
noi, dintre care unele au fost con
semnate pe primele locuri: I. Cioa- 
rec (FI. roșie Galați), Gavrilă Mi- 
cula (C.C.A.), Dorin Blendea (Loc. 
Cluj), Ludovic Barabaș (Loc. Cluj), 
Ion Muntaanu (FI. roșie Orașul 
Stalin), sînt cîțiva din tinerii care 
s-au remarcat, și un merit deose
bit în ce privește pregătirea aces
tora revine, bineînțeles, antrenori
lor lor (Z. Pecsi, V. Hogea, P. 
Gospodinov). Intenționat nu l-am 
notat în lista de mai sus pe Lazăr 
Baroga, care merită o subliniere 
specială, atît prin faptul că a reu
șit frumoasa performanță de a cu
ceri titlul de campion, cît mai 
ales, prin comportarea sa foarte 
bună, prin calitățile sale excepțio
nale care au determinat o creștere 
rapidă și simțitoare a recordului 
său personal. Baroga posedă acele 
calități care-1 anunță drept un hal
terofili cu largi posibilități: are 
un stil elegant și eficace, este calm, 
•re suplețe și multă forță. Și ne 
gîndim că are numai 19 ani.... I

Din cei 7 campioni de anul tre
cut doar trei și-au păstrat titlu
rile: Birău, Dancea și Cazan. In 
rest, au apărut patru nume noi în 
riadul campionilor: I. Balm au 
(Știința Craiova), Attilla Vasar- 

helyi, Tiberiu Roman (C.C.A.) și 
Lazăr Baroga (FI. roșie Craiova), 
însuși acest lucru dovedește nu 
numai progresul tinerilor ci și dez
voltarea sportului cu haltere în ța

ra noastră. Și a- 
cum să vorbim pe 
scurt de perfor
manțele unor halte
rofili cu mai ve
chi „state de ser
viciu”. Cu toții, 
fără excepție, au 
realizat în acest 
concurs rezultate 
superioare. Marea 
majoritate depășesc 
recordurile țării, iar 
restul sînt recor
duri personale. Pen
tru a scoate și mai 
mult în evidența 
progresul halterofi
lilor noștri publi
căm în tabelul de 
mai jos rezultatele 
obținute de campio
nii republicani la 
ol tunete patru fi
nale.

cea mai ușoară 247,5
semlușoerfl 252,5
ușoară 280
semimiilocie 312,5
mijlocie 295
semigrea 335
grea M2,5

Opt echipe de

Cel mai tînăr campion Lazăr Ba-oga (FI. roșie 
Craiova)

1SS3 1»M 1S55 l*s«

257,5 262,5 267,5
265 270 300
290 297,5 317,5
327,5 325 325
335 345 342,5
332,5 345 302,5
360 362,5 422,5

Dm rezultatele obținute în acest 
an cîteva sînt de valoare interna
țională și deschid halterofililor 
noștri serioase perspective de a 
ocupa locuri printre primii în con
cursurile internaționale la care vor 
participa. In această privin‘ă re
zultatele obținute de S. Cazan 
(422,5 kg.), I. Dancea (382.5 kg.) 
și T. Roman (320 kg.) figurează 
acum printre primele din Europa. 
In același timp, comportarea a- 
cestora, ușurința cu care au ob
ținut performanțele, ne îndreptă
țesc să prevedem realizarea pe cît 
de curînd a unor noi performanțe 
record. De altfel, și rezultatele ob
ținute de următorii clasați la cele 
mai multe din categorii (N. Segal. 
M. Gusbeth, Oct. Gheorghiy, 
G. Pitica.ru, Bălcăceanu) constituie 
pentru campioni un motiv de se
rioasă frămîntare, un excelent sti
mulent, un impuls pentru creșterea 
rezultatelor și a măiestriei lor.

Concursul, deși reușit, mi a fost 
scutit de unele neajunsuri, care, 
cu puțină prevedere, ar fi putut fi 
evitate. De pildă, ar fi fost mai 
bine dacă întrecerile ar fi fost e 
șalonate pe mai multe zile. Con
cursul fiind comprimat în mimai 
două jumătăți de zi (sîmbătă de 
la ora 16 la ora 24 și duminică de 
la ora 10 la ora 15) a cerut eforturi 
considerabile din partea partici- 
ponților. De asemenea, credem că 
ar fi nimerit să se fixeze în viitor 
un standard de participare la fi
nale pentru că în felul acesta

i au evoluat duminica in București...
DINAMO BUCUREȘTI ESTE 

GATA PENTRU MARILE INTIL- 
NIRI

Aceasta este concluzia noastră 
'după jocul de duminică, susținut 
de dinamoviști în tovărășia echipe» 
Progresul Sănătatea. Foștii campi
oni și-au regăsit ritmul de joc, pu
terea de concretizare, finalurile de 
meci în care adversarul este „su
focat”. Scorul nebănuit de mare rea
lizat în dauna Progresului oglin
dește valoarea certă a învingători
lor. Ei mai au de făcut însă o retu- 
șare în jocul liniei de trei sferturi 
fn care, atît Vantropa, cît și Șt. 
■Ghiondea atacă însă foarte lateral.

MINERUL PETROȘANI, 
O PLĂCUTĂ SURPRIZA

Se poate face această afirmație 
mu numai pentru că oaspeții Lo
comotivei I.C.F. meritau să cîștige 
meciul terminat cu un scor alb, ci 
mai ales fiindcă jocul practicat de 
eî este mult schimbat în bine față 
de anii trecuți. Minerul a reușit 
faze frumoase, cu treceri de balon 
corecte, în viteză și just orientate. 
Ne va face plăcere să-i revedem cît 
de curînd I

! O ECHIPA CARE NU PLA- 
I CHEAZA : ȘTIINȚA CLUJ

Iată o recomandare care nu poate 
Tace plăcere clujenilor, ci numai 
adversarilor lor. Ei au putut obser
va această lipsă esențială chiar din 
■primele minute de joc. Tineri, bine 
dotați fizicește, cu posibilități am
ple de a înțelege rugbiul așa cum 
Trebuie și de a-1 practica în conse
cință, studenții din Cluj par niște... 
„domnișoare” care nu vor să se de
ranjeze atunci cînd este vorba să-și

oprească adversarii prin placaje. 
Așa, echipa aceasta va fi sortită 
totdeauna înfrîngerilor. Bineînțeles, 
dacă nu va apela la cel mai sigur 
și simplu mijloc de apărare: placa
jul.
DINAMO IX DIN NOU PE PUNC
TUL DE A REALIZA O SURPRIZA 

De data aceasta, în meciul cu 
Locomotiva. In prima repriză dina- 
moviștii au beneficiat de vînt, dar 
nu au știut cum să folosească a- 
cest avantaj pentru a menține jo
cul în terenul feroviarilor și a-și 
cruța forțele pentru repriza secun
dă. Ne mai gîndim și la cele două 
lovituri de pedeapsă, din poziții fa
vorabile, ratate de FI. Ghiondea în 
prima repriză, ca și la cea executată 
de Olteanu și ratată de foarte pu
țin, la scorul de 3—3. Echipei îi 
lipsește totuși ceva, poate o mai 
bună deschidere, poate un joc mai 
grupat al înaintării, pentru a da 
maximum de randament.

PROGRESUL SANATATEA 
O ECHIPA FARA BALOANE ?
Ni s-a atras atenția asupra a- 

cestui fapt și de aceea am urmărit 
în mod special repartizarea baloa- 
nelor între Dinamo București și 
Progresul în meciul lor. Intr-ade
văr, la grămadă inferioritatea ce
lor de la Progresul a fost evidentă: 
din 20 de grămezi, doar 5 baloane 
au revenit acestora. In schimb, în 
margine, din 35 de aruncări, 16 
au fost cîștigate de înaintașii de 
la Progresul. Deci, atenția antreno
rului trebuie să se îndrepte spre 
folosirea acestor baloane și spre 
îmbunătățirea joctilifi o-rXm»,;;

EM. VALERIU

Multe meciuri de box aseară la sala floreasca, 
dar puține de calitate

concurenții se vor strădui să ob
țină în fazele preliminare rezul
tate cît mai bune, iar nivelul fi
nalelor va crește.

I. ȘEINESCU 
I. OCHSENFELD

Din cele 45 de reprize de box 
la care am asistat aseară în sala 
Floreasca, numai cîteva din ele 
au oferit un veritabil spectacol 
pugilistic (meciurile Toma llie— 
Puiu Nicolae, M. Farkaș—N. Mîn- 
dreanu, Biedl-Szekely). Puiu Ni
colae a confirmat victoria anteri
oară, trecînd din nou de Toma 
llie. El a meritat victoria, fiind 
mai agresiv și reușind lovituri 
mai clare și eficace. M. Farkaș, a- 
tent și rapid in execuții și cu o 
„directă” promptă, care i-a făcut 
multe clipe „grele” lui N. Mîn- 
dreanu, a obținut o meritată vic
torie la puncte. A. Olteanu a cîș
tigat la puncte în fața lui G. Popa, 
care nu a știut să-și dozeze just 
efortul, terminînd „sufocat”.

La cat. pană, St. Văcaru l-a în
vins pe St. Bogdan. Boxerul mili
tar a făcut uz de obstrucții, fiind 
avertizat în două rînduri.

Emil Cismaș n-a strălucit în fața 
lui Al. Călărașu și a obținut o 
dificilă victorie, mai ales datorită 
insistenței cu care și-a „urmărit” 
adversarul. El a primit însă

multe „contre” și directe pe care 
le putea evita. întrecerea dintre 
M. Biedl și V. Szekely, în limitele 
categoriei semi ușoare, a fost 
foarte echilibrată pînă în ultima 
repriză, cînd Biedl și-a depășit ad
versarul, cîștigînd la puncte.

Mircea Albu, un tî’năr boxer de la 
Constructorul a furnizat prima sur
priză a serii, depășindu-1 la puncte 
pe M. Godeanu, foarte slab pre
gătit. A urmat a doua surpriză: 
victoria tînărului Grigore loan a- 
supra experimentatului M. Trancă.

La categoria semi- mijlocie, M. 
Stoian, l-a depășit la puncte pe M. 
Ciobainu, iar I. Schwartz și C. lor- 
dache au terminat la egalitate 
după o partidă anostă. Alte rezul
tate: 1. Iancu b. p. G. Peterman, 
D. Gheorghiu face meci nul cu P. 
Deca, Al. GhPă b. p. O. Cioloca, Z. 
Ciocîrlan b. p. St. Marcoviceanu. 
In ultima întîhîire a reuniunii, Eu
gen Furesz și V. Mariuțan a-u ter
minat la egalitate, după o luptă 
epuizantă, marcată de puternice lo
vituri.

G. Ml HAL ACHE

IN COMPLETAREA. CRONICILOR
■ Ca un aspect general al celor 

trei campionate republicane de 
handbal, vom semnala că dn nou 
— și cu mai multă tărie — revine 
în actualitate problema jocului dur. 
La Timișoara, spre exemplu, în 
partida dintre Știința și Metalul, 
ambele din localitate, au fost elimi
nați 7 jucători, dintre care unui V. 
Pușcaș (Metalul) definitiv, iar la 
CMorhei în meciul dintre Progresul 
și Metalul Tîrgoviște 3 jucători 
au părăsit terenul răniți. Ne vom 
limita numai la aceste exemple, 
care sînt totuși grăitoare în ceea 
ca privește orientarea „tactică” a 
unor echipe.

In această privință vina nu este 
numai a arbitrilor — dintre care 
unii, Gh. Osiac și Gh. Luingu de 
pildă — nu au știut să reprime cu 
hotărîre jocul brutal, ci și a antre
norilor. Cît va dura această situa
ție intolerabilă, care scade din 
spectaculozitatea jocului de hand
bal! și care este profund dăunătoare 
progresului general al acestui 
sport? Șf pînă cînd antrenorii vor 
sta cu brațele încrucișate și vor 
privi pasivi cum pe teren echipa lor 
se „războiește” — termenul nu este 
de loc exagerat! — cu adversarul, 
care de muilte ori nu se lasă nici 
el mai prejos ?

Noi ridicăm cu hotărîre această 
problemă și credem că aste cazul 
să se ia cele mai energice măsuri 
disciplinare împotriva acelora care 
confundă terenul de handbal cu 
maidanul 1 In același timp colegiul 
de antrenori și colegiul de arbitri 
au datoria să imprime antrenorilor 
și arbitrilor respectarea hotărîrilor 
luate la conferința pe țară a comi
siei centrale cu privire la concep
ția modernă de joc.

Dar colectivele sportive respecti
ve nu au nimic de zis? Este onora
bil moduli în care unele echipe de 
handbal reprezintă pe teren colec
tivul lor sportiv? Aceste întrebări 
și le pot pune colectivele sportive 
Știința Timișoara, Metalul Tehno- 
metail, Metalul Tîrgoviște, Progre-

sul Tg. Mureș, Știința Cluj și altele. 
Am fi curioși să cunoaște,m însă 
răspunsurile...

■ Spre deosebire de prima etapă 
a campionatului feminin categoria 
A, jocurile de duminică aiu lost 
mult mai disputate și s-au înche
iat cu- rezultate foarte strînsa: din 
șase meciuri, în trei victoria a fost 
obținută la limită ! Am mai putea 
adăuga că în a’te trei jocuri din 
cele șase, la pauză rezultatul era 
de 1—1, ceea ce exprimă destul 
de corect echilibrul de forța exis
tente între ceje mai bune echipe 
feminine de handbal din țara 
noastră.

O caracteristică a jocurilor din 
cadrul etapei a doua este aceea 
că, în general, victoriile au fost 
realizate greu, spre sfîrșitul parti
delor, și că ceea ce a făcut ca „ba-

DE HANDBAL
lanța” victoriei să se înclina pînă 
la urmă Intr-o parte a fost pregă
tirea fizică superioară a unora din
tre echipe ca: Progresul Orașul 
Stalin, FI roșie Sibiu, FI. roșie 
București și Știința I.C.F.

■ După două etape în campio
natul feminin categoria A clasa
mentul este următorul:

Progresul! Tg. M. 2 
FI. roșie Buc. 2 
Știința Min. înv 2

2
2
2 
2 
2 
2

10 . FI. roșie U.T.T. 2
11. Metalul Reșița 2 (
12. FI. roșie Buhuși 2 0 0 2 0:5

A. CALIN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Progr. O. Stalin 
FI. roșie Sibiu 
Știința I.C.F.
FI. roșie Sighiș. 
Avîntu! Cod le a 
Știința Tim.

O 
O 
O
O 
o 
o 
o 
o

8:0
7 1
7:2
9:4
7:4
6:5
5:7
4:8
3:9
2:5
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Cicliștii de la Dinamo sînt în formă
Duminică a avut loc deschiderea 

sezonului de fond din Capitală, cu 
prilejul probelor organizate de co
lectivul sportiv Avîntul I.P.R.O. 
F.I.L. Primul contact al cicliștilor 
cu sezonul comnetițional și, deci, 
primele constatări: mobilizare ma
sivă și o vie dorință de luptă 
sportivă din partea concurentilor

La categoria avansați, cicliștii 
de la Dinamo-—bine pregătiți și în
drumați în cursă de an'renorul N. 
Voicu — au dominat întrecerea. 
Ei au cîștigat individual și pe e. 
chine, plasînd numeroși reprezen
tanți în primele locuri. Victoria a 
revenit, la sprintul final, tînărului 
Ștefan Szalay (Dinamo), care a 
întrecut în ordine pe N. Vas’lescu 
(Dinamo), E. Golgotzi (Progresul 
C.S.), G. Galcișcă (Dinamo), C. 
Baciu (Prog. F.B.), A. Șelaru (Di
namo) și alți 15 alergători. De re
marcat comportarea tinerilor E. 

Golgotzi, C. Baciu, precum și Jean 
Calotă (Avîntul), llie Uidilă

Scoruri categorice 
in etapa de ieri

la tenis
a categoriei A 
de masă

(Avîntul), Șt. Constantinescu 
(Știința) ș.a.

In proba fem'nină, Ștefani» 
Neagu (Progr. F.B.) a obținut o 
surprinzătoare și meritată victo
rie, întrecînd pe Maria Luțu (Vo
ința), Aurelia Chiriță (Șc. Tin.), 
Azaleea Maxim (FI. roșie) etc. In 
cursa juniorilor, d sputa s-a clari
ficat pe linia de sosire unde Tho
mas Ohanesian (Știința) a depă
șit pe Al. Cristache (Loc. P.T.T.), 
Ion Burlacu (Loc. P.T.T.) și alții. 
Tot la sprintul final, reprezentan
tul C.C.A., Andrei Magdo, și-a 
adjudecat victoria, la categoria 
semicurse, urmat de C. Tonea 
(Știința), I. Stoica (Recolta), G. 
Nițu și 0. Pană, (Știința).

La biciclete de oraș, Victor Vo- 
loșin (Știința) a mai obținut o 
victorie, urmat de f. Badea (Progr. 
Răcari), Al. Praja (Știința), P. 
Potopeanu (Știința) și Emil Fani- 
ciu (Constr.).

„Cupa Avînful” a revenit aso
ciației Dinamo, iar cupa pentru 
cel mai bun punctaj la toate 
tegoriile a fost cîștigată 
Ștința.

ca
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E I.

In etapa de ieri a categoriei A 
la tenis de masă s-au înregistrat 
rezultatele așteptate, surprinzătoa
re fiind doar scorurile categorice 
cu care au învins echipele favorite. 
Astfel la Satu Mare Progresul a 
fost învinsă de Progresul Cluj cu 
5—1, iar Flamura roșie Oradea a 
fost întrecută de Voința Arad cu 
5—1. Dinamo Constanța și-a a- 
părat cu ardoare șansele și după o 
luptă înverșunată a reușit să în
vingă pe Voința Lemn Mobilă Bu
curești cu 5—4.

Iată acum rezultatele tehnice: 
Progresul București—Dinamo Tg. 
Mureș 5-2 (Negreanu-Verzar 2-0, 
I. Soare-Bernstein 0-2, Botner-Ia- 
cobovici 2-0, Negreanu-Bernstein 
2-1, Botner-Verzar 2-0. 1. Soare-la- 
cobovici 0-2, Botner-Bernstein 2-0); 
Progresul Satu Mare—Progresul 
Cluj 1-5 (Grunfeld-Gavrilescu 1-2. 
Leker-Cobîrzan 2-0, Bodi-Paneth 
0-2, Leker-Gavrilescu 0-2, Griin- 
feld-Paneth 0-2, Bodi-Cobîrzan 
0-2); Flamura roș e Oradea—Voin-

ța Arad 1-5 (Schwartz-Kovacs 0-2, 
Hegyessi-Pop 0-2, Sipos-Androna- 
che 0-2, Hegyessi-Kovacs 2-1, 
Schwartz-Andronache 0-2, Siipos- 
Pop 1-2); Dinamo Constanța—Vo
ința Lemn Mobilă București 
(J. Garabedian-Nazarbegian
G. Garabedian-Saiabalian 1-2, Bo- 
jogian-Stan llie 1-2, G. Garabe
dian-Nazarbegian 2-0, J. Garabe- 
dian-Stan llie 2-0, Bojogian-Saia- 
bal'ian 2-1, G. Garabedian.Stan llie
1- 2, Bojogian-Nazarbegian 0-2,

J. Garabedian-Saiabalian 2-0).
La fete s-au înregistrat urmă

toarele rezultate: FI. roșie Ora
dea—Progresul Timișoara 3-0 
(Takacs-Roșca 2-0, Mathe-Merkler
2- 1, Takacs. Hegyessi-Merkler. 
Roșea 2-0); Dinamo Constanța— 
Știința București 0-3 (Schreiber- 
Barasch 0-2, Melinte-Magyari 0-2, 
Schreiber, Melinte-Barasch, Ma- 
gvari 0-2).

(Rezultatele din provincie 
ne-au fost transmise de co
respondenții noștri M. Du- 
mitrașcu, G. Dumitrescu, C. 

Goldenberg).

5-4
2-1,

G. Moiceanu victorios 
in concursul de verificare 

a loturilor cicliste 
ale R. P. R. și R. D. G.

CLUJ. — Pe distanța Cluj-Ciu-_ 
cea-Cluj (146 km.) s-a desfășurat' 
un nou concurs de verificare a ci
cliștilor care se pregătesc pentru 
„Cursa Păcii". Au participat 12 ci
cliști germani și 11 romîni. Con
cursul a fost deosebit de dinamic, 
datorită repetatelor atacuri iniția
te de alergătorii romîni, care, de 
altfel, au dominat categoric. Pe 
ultima parte, Gabriel Moiceanu 

„evadează" din pluton și cîștigă cu 
un a'vans de un minut față de al 
doilea clasat Ștefan Poreceahu, care 
întrece la sprintul final pe Meister 
fl (R.D.G.). Pe locurile următoare 
la mici intervale: I. Constanti- 
nescu, Ion Vasile, C Dumitrescu, 
L. Zanoni, Liider (RD.G). Brau- 
ner (RD Gî. S‘o’ne (R D.G.l, C. 
Șandru, Meister I (R D.G.) etc.

(de la subredacția noastră)

Pitica.ru


e gata 
pentru jocul cu S. C. Charleroi

Ieri dimineața, primul telefon primit
la Cluj : corespondentul nostru regional

la redacție a fost cel de 
. . ... ____ ____ ne-a informat despre pre

gătirile Științei în vederea primului ei joc international din acest 
an, întîlnirea cu echipa S. C. Charleroi, care își încheie în orașul 
de pe malul Someșului turneul efectuat în tara noastră.

Studenții au făcut joi obișnuitul antrenament. S-a observat cu 
acest prilej atenția deosebită pe care jucătorii o acordă partidei de 
azi. Ei au lucrat cu multă conștiinciozitate și disciplină.

Duminică, Știința a întîlnit în meci amical Locomotiva Cluj 
de care a dispus cu 5-2 (3-0). Echipa s-a „mișcat" foarte bine și 
a realizat, ca joc de ansamblu, cea mai bună partidă din acest 
an. Au marcat Dragoman (2), Lutz, Avram și Suciu.

După joc, s-a dat formă definitivă echipei care va fi folosită 
azi. Ea este următoarea :

Cătină —' Szekely, Dr. Luca, Nedelcu I — Moldovan, Geor
gescu — Suciu, Lutz, Dragoman, Zeană, Avram.

Rezerve: Cojocaru. Nedelcu II, Roman.
La Cluj se manifestă un mare interes pentru meciul cu S.C. 

Charleroi. In afară de marele număr de bilete solicitate de sportivii
Tg. Mureș,din Cluj, s-au înregistrat cereri de bilete de la Oradea, 

Cîmpia Turzii etc.

Fotbaliștii belgieni au părăsit Capitala cu avionul 
neata îndreptindu-se 
plecare, antrenorul 
„Doresc să adresez 
au practicat — mai 
cipiile moderne ale 
viteză și permanenta 
oricărei apărări în .... . __  ... _______ ...__
plăcut în mod deosebit extrema stingă (Tătara), interul dreapta 
(Constantin), stoperul (Apolzan) și extrema dreaptă (Cacoveanu)".

ieri dimi- 
Inainte despre Cluj unde au sosit la prînz.

echipei, Cornilli ne-a declarat următoarele: 
felicitările mele jucătorilor echipei C-C.A. care 
ales în repriza secundă — un joc după prin- 
fotbalului. Lansările in adincime, pasele din 
mișcare a atacanților fac foarte grea misiunea 
fața înaintării echipei din București. Mi-au

Note, știri,
IN CABINE, DUPĂ MECIUL
C. C A. — S C. CHARLEROI

Charleroi, 
cu interul 

mai 
„Fără în-

bun

Este un obicei gazetăresc ca după 
un meci important de fotbal cei 
care scriu cronica să stea de vorbă 
chiar cu protagoniștii. întrecerii, 

să afle chiar de la ei impresiile 
cele mai proaspete asupra partidei 
tocmai terminate. Este ceea ce Tam 
făcut și noi ieri.

După meci, în vestiarul ocupat de 
jucătorii echipei S. C. 
am stat de vorbă 
stingă Beerens, cei 
jucător al oaspeților.
doială, ne-a spus el, echipa romînă 
a fost mult mai iute decît noi, ast
fel că jucătorii ei au ajuns întot
deauna mai repede la minge. Echi
pa noastră a făcut multe greșeli în 
această partidă (și se vedea pe 
chipul său că ele îl afectaseră): am 
jucat prea mult pe sus și în tot
deauna jucătorii voștri au ciștigat 
duelurile aeriene la balon pentru 
că au un joc de cap mai bun decit 
ai noștri (aceasta, a remarcat el, 
este o lipsă a majorității echipelor 
de fotbal din Belgia); ne-am mar
cat singuri un gol la situația 1—1 
cînd noi eram în atac și am ratat 
un penalti la situația 1—3. Dacă 
aceste două situații nu ar fi existat, 
scorul final ar fi fost altul, dar nu
mai ca cifre. Victoria echipei roml- 
nești este însă meritată și diferența 
ar fi fost tot de trei puncte, dacă 
ne gindim că 
tin ți Onisie

Intre timp 
interveniseră 
cuție. Minusculul atacant Op 
Beck, a arătat și el că victoria 
meritată. „Și în plus, aveți un 
blic foarte „șic"! a încheiat el

șuturile lui Constan- 
au întilnit bara".
alți jucători belgieni 
de multe ori în dis- 

de 
este 
pu-

O IMPOLITEȚE..

Sîmbătă, la sfîrșitu-1 îrutîlnririi de 
fotbal Locomotiva București — 
Progresul Oradea, ne-am îndrep
tat spre cabinele jucătorilor; ne 
interesa ce cred atacanții celor 
două formații despre modul cum

Iată cum arată un buletin Prono
sport cu 12 rezultate exacte la con
cursul nr. 13 (etapa din 1 aprilie 1956).

1 
anulat

2
x

2

1

X

X

2

2

rezultate
au acționat propriile lor înaintări 
în această partidă. Am ales pen
tru ancheta noastră — din linia 
de atac orădeană — pe rutinatul 
jucător Florea, cunoscut spectato
rilor noștri mai 
tui foarte bună, 
părerea noastră 
avut o atitudine 
să, refuzînd pe 
să ne împărtășească impresiile lui 
asupra jocului.

Considerăm că indispoziția de 
moment a orădeanului cauzată de 
înfrîngerea încă destuii de proas
pătă, nu poate motiva cu nimic 
gestul lui. Este vorba, mai de
grabă, de 
sportivilor 
Florea : 

NEASCA.
o... impolitețe dacă apreciem că, 
tocmai această educație l-ar aju
ta pe Florea să-și pună mai mult 
în valoare calitățile recunoscute și 
aplaudate de spectatorii meciurilor 
de fotbal. (G. N.).

ales prin tehnica 
Spre mirarea și 
de rău, acesta a 
totail necuvi'incioa- 
un ton jignitor.

un factor indispensabil 
noștri și deci și Ini 

EDUCAȚIA CETAȚE- 
Credem că nu comitem

INT1LNIRI AMICALE...

centru

Steagul
5-0

Tg. Mureș: Avîntul Simo Geza— 
FI. roșie 5—1 (2—1). Au marcat: 
Ioszi (2), Kajlic, Crișan și Szasz 
pentru Avîntul și Semeș 
FI. roșie.

Orașul Stalin: Metalul 
Roșu—Flacăra Cîmpina 
(2—0). Au marcat: Fusulan, Da
vid (3) și Proca. PIoești: Flacă
ra—Dinamo 6 Buc. 4—0 (3—0). 
Au înscris: Drăgan (2), Topșa și 
Ghiță; Metalul 1 Mai—Met. Uz. 
de tractoare Orașul Stalin 1—0 
(0—0). Unicul punct al partidei 
a fost marcat de Dima. Cîmpia 
Turzii: Metalul—Minerul Petroșani 
2—2 (0—0). Au înscris Safar și 
Sigheti pentru Metalul și Demitm 
(2) pentru Minerul. Satu Mare: 
Progresul—Metalul 2—2 (2—1).

(Rezultatele au fost trans
mise de corespondenții noștri 
V. Kadar, Al. Dincă, FI. AI- 
bu, P. Țonea și M. Dumi- 
trașcu).

INFORMAȚII Qfonospoit
XI. Lazio-Internazionale (camp. 1-

talian) x
XII. Novara-Lanerossi anulat
A. Locomtiva Galați-M?etalul Bră

ila (Cat. C ) 1
B. Recolta Carei-Fl. r. Sf. Gheor-

ghe (Cat. C) 1
Conform regulamentului, pronosti

cul exact la meciul de rezervă B a 
fost acordat tuturor buletinelor de
puse.

PREMII SPECIALE

Premiile speciale atribuite buletine
lor cu 0 rezultate de la concursul nr. 
11 etapa din 18 martie 1956 au fost 
distribuite următorilor partdcipanți: 

Motoci delta „Moecva” acordată 
participantului cu cele mai multe 
buletine cu o rezultate a revenit lui:

OARE IERI
I
♦

iFLAMURA ROȘIE ARAD-PRO- 
GRESUL BUCUREȘTI 2-1 (2-1).

Au marcat: Mateon (min. 3), 
Bratu (min. 40) în proprie poartă 
și Tircovnicu (min. 42).

Teren: Dinamo, bun, timp fru
mos cu ușor vînt; spectatori: 
20.000.

Arbitru: Petre Kroner (Bucu
rești).

Formații: Flamura roșie: Faur- 
Sztics, Dușan, Farmatl-Capaș, Ser- 
rOza-ITudaț, Mateon, Boitoț, Pet- 
schowski, Birău.

Progresul: Cosma-GreH, Bratu, 
Soare-Clocea, știrbei-Cruțiu, Țîr- 
covnicu, Ozon, Dragomir, F. Mol- 
doveanu.

S-au remarcat: Faur, Farmati, 
Serfdzd (Fi. roșie) și Ciocea, Țîr- 
covnlcu (Progresul).

Eliminat: Dudaș (min 44).

Păcat de cei 20.000 spectatoiî 
care s-au „războit" ieri la por
țile stadionului Dinamo I Păcat de 
vremea frumoasă din aproape tot 
timpul jocului I Păcat de renu- 
mele celor două echipe protagonis
te (Progresul București și Fia. 
mura roșie Arad) și păcat de 
faima de care se bucură majori
tatea componentilor acestor for
mații fruntașe ! De ce păcat ? 
Pentru că tot acest cadru promiță
tor pentru un joc de calitate, 

spectaculos, dinanrc, a fost spul
berat de o comportare sub orice 
critică a celor două formații (mai 
cu seamă Progresul) de multe ie. 
șiri nesportive (Bratu, Cruțiu, Ca- 
paș), de un arbitraj slab și de o 
organizare necorespunzăloare.

Despre jocul în sine nu sînt 
prea multe de spus. In afară de 
primele 20 minute cînd Flamura 
roșie a jucat calm, combinativ și e- 
ficace. reușind să atragă simpa
tia celor prezenji în tribune și de 
presiunea neîncetată a Progresu
lui din partea a doua a meciului, 
alte aspecte, cTt de cît, pozitive 
nu avem de relatat. (Chiar )și 
despre dominarea Progresului «. 
vem de spus mai multe lucruri ne
gative, decît pozitive).

In schimb, fără să dorim acest 
lucru, tolba noastră este plină de 
subiecte negative culese ieri de pe 
cîmpu] de joc al stadionului Di
namo. Sînt atît de numeroase a- 
ceste aspecte nedorite, încît sin
gura concluzie logică în urma me- 
ciului de ieri nu poate fi decît 
următoarea: un joc foarte slab, 
deci un semnal de alarmă pentru 
conducătorii, antrenorii și jucătorii 
celor două formații 1

După unii, Flamura roșie are 
circumstanțe atenuante pentru

Trei jocuri —în declarații și observații
ZIUA BUNA SE CUNOAȘTE

DE DIMINEAȚA SAU...

Pentru a sta de vorbă cu jucă
torii Locomotivei București am rea
lizat un adevărat tur de forță. Nu
meroșii susținători ai echipei au ți
nut să-și manifeste „personal" sa
tisfacția pentru victoria și — mai 
ales — comportarea avută de fe
roviari. Așa că, discuția noastră 
cu Filote s-a desfășurat între o 
strîngere de mînă, o felicitare și 
chiar o îmbrățișare a vreunuia din
tre spectatorii mai entuziaști: „Ziua 
bună se cunoaște de dimineață 
sau... aplicind proverbul la meciul 
nostru, golurile din primele minute 
au decis — după părerea mea — 
nu numai rezultatul ci și comporta
rea echipei noastre. Coechipierii 
mei au jucat mai calm și au putut 
să se concentreze mai ușor asupra 
acțiunilor. In plus, Olaru a știut 
să se descurce în fața iui Caricaș, 
printr-un joc deosebit de mobil, care 
l-a incomodat evident pe stoperul 
echipei Progresul".

acordată

Stoica Adrian din București str. Is- 
vor 14 și Aldea C-tin d!n București 
str. Parîngului 22 care au avut, fie
care, cite 16 variante cu 0 rezultate.

Motocicleta „Moscova” 
prin tragerea din urnă a revenit lui 
lolta Ion din Morcni str. 7 Noiembrie 
nr. 1.

Cele trei aparate de radio „Super- 
electromagnetica": Segal Rebeca din 
Iași str. ștefan cel Mure 11; Boboacă 
Gh. din București str. știrbei Vodă 
nr. 129; Popov:ci Ion din corn. Mă- 
dărzan reg. Bacău.

cele trei biciclete „Diamant".
Bercovici Sabina din Piatra Neamț 

str. Cuza Vodă 37; Niță Ion din Bucu
rești str. Miorița nr. 18; Micu Nicolae 
din Cluj str. Aron îonaș nr. 17.

In urnă au fost introduse 518 va
riante cu 0 rezultate.

S-A JUCAT
jocul s.ab 
șitul primei 
reprizei secunde: eliminarea lui 
Dudaș în minutul 441 După 
noi, această explicație este in
suficientă. Intr-adevăr, fără Du
daș, atacul oaspeților n-a mai 
avut forță de pătrundere, dar a- 
ceasta nu explică dece restul în
aintării s-a retras în apărare, de 
ce pasele au început să fie date 
la întîmplare sau dece, Szucs, 
Mateon, Farmati, Boitoș și chiar 
Petschowski au făcut atit de multe 
greșeli în lovirea și conducerea 
balonului. înclinăm să credem că 
aceste defecțiuni, care au adus pe 
Flamura roșie Ia un pas de pier
derea avantaju'ui. sînt mai mult 
cauzate de pregătirea insuficientă 
a unora dintre jucătorii de bază. In 
concluzie: victoria oaspeților este 
meritată, dar comportarea echipei 
nu a corespuns cerințelor unei 
formații fruntașe,

învinșii sînt vinovății principali 
ai urîtului spectacol fotbalistic de 
ieri. Jucătorii Progresului, cu ex
cepția Iul Cosma care a făcut cît 
a putut, a lui Ciocea care a lup. 
tat cu succes, a Iui Țîrcovr.icu care 
în repriza secundă a excelat și 
oarecum a lui Știrbei, care a cău
tat să lupte dar nu prea a reu
șit, întrucît are o pregătire fizică 
necorespunzătoare, restul jucăto
rilor s-au comportat lamentabil. In 
plus, concepția însăși de joc a 
lăsat foarte

practicat spre siîr- 
reprize și tot timpul

RENATO ILIESCUmult de dorit. Atacuri

Tircovnicu (Progresul) reușește să reducă scorul: este 2—1 pentru
Flamura roșie. Foto : I. MIHA1CA

,LIPSA DE PRECIZIE ȘI JOCU1 
LATERAL, DIN NOU PRINCI
PALA NOASTRĂ CARENȚA"

La Orașul Stalin s-a înregistrat ____ ._______
surpriza etapei: Dinamo Bacău a. echipa lor a pierdut și punctul me- 
cucerit în deplasare primele două ’*“* ' —.............
puncte în categoria A. Jocul n-a 
prezentat prea multe aspecte po
zitive fiindcă s-a jucat, în general, 
nervos mai ales după ce dinamo- 
viștii din Bacău au egalat. Sza- 
kacs I a avut dreptate cînd a de
clarat: „Autogolul a dezorganizat 
apărarea noastră, a demoralizat-o, 
determinînd-o să facă multe greșeli 
pînă la terminarea meciului". 
Vorbind desore comportarea com
partimentului din care face și el 
parte, centrul atacant al lui Di
namo Orașul Stalin continuă: „Nu 
este mai puțin adevărat că lipsa de 
precizie a noastră, a înaintașilor, a< 
tacurile laterale pe care le-am prac
ticat încă in număr destul de mare 
au fost punctele vulnerabile afe 
formației, care au... completat defi
ciențele apărării, ducînd la realiza
rea unui joc slab și la pierderea 
neașteptată a două puncte...".

Gram, înaintașul centru al echi
pei Dinamo Bacău, a spus după 
meci: „Se pare că, în sfîrșit, am 
găsit formula înaintării noastre.

-*•’ Spre deosebire de meciurile de pînă 
acum, aici Ia Orașul Stalin am reu
șit să pasăm corect, să combinăm 
mai puțin lateral și să ajungem 
astfel mai des la poarta adversă. 
Cied că am susținut „cadența jo
cului" mai bine decît Dinamo 
Orașul Stalin.

LA TIMISOARA. JOCUL NU 
TERMINAT INCA !

S-A

Discuțiile au fost foarte aprinse 
la Timișoara după jocul Știința—Lo
comotiva, atît pen’ru că era vorba 
de derbiul loca! cît, mai ales, pentru 
că meciul a av.'t o desfășurare In
teresantă și a ridicai numeroase 
probleme. Lumea este — în unani- 
mita*e — de acord că Știința a fost 
mai hpjm Ț>rt este, însă, că en
tuziasta galerie a studenților, care

ȘI FOTBAL?
înghesuite în centrul leiuiuluț 
driblinguri inutile și prelungite, 
pase pe un metru pătrat ș. a., nu 
puteau să ducă decît la această 
înfrîngere. Părerea noastră este că 
echipa se găsește departe de o 
pregătire satisfăcătoare și ca în 
sînul ei există multe defecțiuni șt 
neînțelegeri care subminează mun. 
ca de instruire a jucătorilor și pu
terea de luptă a formației 1

Arbitrul P. Kroner a condus în 
nota jocului: slab 1 Deciziile dic
tate cu întîrzîere și de cîteva ori, 
invers, indulgența cu care a tra
tat faulturile intenționate ale ju
cătorilor Bratu și Cruțiu și ușu
rința (după părerea noastră) cu 
care a eliminat pe Dudaș (de a- 
ceastă dată noi nu am văzut in
tenția de a lovi), sînt cele mai 
importante greșeli pe care le im
putăm conducătorului jocului I

In încheierea cronicii noastre, 
considerăm că trebuie să atragem 
atenția Consiliului Regional Di
namo București asupra felului cum
a asigurat organizarea acestui ioc, 
Inspecției de fotbal din C.C.F.S./ 
C.M. privitor la programarea unui 
meci atît de atractiv pe un sta
dion cu o capacitate redusă și a- 
celei părți a spectatorilor, care 
încalcă cele mai elementare reguli 
de disciplină și civilizație, înghe- 
suindu-se și provocînd dezordine 
la casele de bilete, la porțile de 
acces în stadion și la intiarea în 
tribune.

a dominat stadionul, a părăsit te
renul decepționată și numai recu
noașterea generală a superiorității 
Științei nu-i mulțumește pe susțină
torii acestei formații din moment ce

. . --- T- r — —. —
ritat și posibilitatea de a-și face gol
averaj. Iată ce observații am de fă
cut după acest joc:

Știința n-a insistat după 1—0 și 
mai ales în repriza a doua cînd 
a stăpîr.it terenul minute în șir, 
de o manieră categorică. Slăbiciu
nea atacanților feroviari i-a făcut 
pe atacanții Științei să creadă că 
Locomotiva nu poate egala, iar su
perioritatea propriei lor echipe i-a 
făcut pe atacanți să creadă că dacă 
golul „n-a venit în faza aceasta va 
veni în faza următoare"...

Din această cauză, Ciosescu, Gîr- 
leanu, Boroș n-au mai insistat în 
careu, „au amînat" mereu acea ul
timă (îșnire de 2-3 pași în careu, 
după care înscrierea golului ar h 
venit foarte ușor, cum spunea jucă
torul timișorean Andreescu Intr-o 
discuție purtată înfr-ttn cerc de spe
cialiști.

— Cît despre Locomotiva Timi
șoara, ea a avut o comportare care 
trebuie să dea de gîndit antrenoru
lui. Locomotiva a cîștigat un punct, 
dar echipa n-a Jucat fotbal decît în 
ultimele 10 minute și nici nu poate 
juca fotbal o echipă în care linia dg 
înaintare nu ține mingea nici 3 
pase, iar extrema stîngă se înfîl- 
nește cu balonul de trei ori p: 
repriză. In apărare, feroviarii au 
contat pe Androvici (excelent), Ro- 
deanu și Franciscovici. Corbtlș a 
fost ușor depășit de Boroș. Fun
dașul dreapta feroviar este sub 
valoarea lui în acest sezon și mulți 
simoatizanți ai Locomotivei se în
treabă de ce nu este înlocuit cu 
Gali, de exemplu. Foarte discutată 
este aici si problema alcătuirii li
niei de atac. N-am văzut anul a- 
costa alte formule dar probabil că 
se not găsi și soluții mai bune, mai 
a'es nentru posturile de extreme.

(R. U.)
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Atletismdr/^porttil tiftutoH. (III)
Pentru a zugrăvi în mod plastic . scă efectiv caracterul de masă a 

situația din cele mai multe colec-, acestui sport, să întărească și să 
tive ’sportive, ne vom lua îngă- îngroașe rîi.durile atleților de va- 
duința să comparăm colectivul loare medie, de care atletismul duce 
sportiv cu un.... pepene arătos.

Aceasjtă imagine ar trebui să 
ne dea impresia unui tot armo
nios, în cadrul căruia se dezvoltă 
deopotrivă fiecare părticică com
ponentă. Comparația rezistă însă, 
numai pentru ședința dp consti» 
tuire a colectivului sportiv, atunci 
cîind . planul de activitate anunță 
perspective, frumoase pentru toate, 
secțiile colectivului... Cînd însă este . 
vorba să se împartă acest pepene, 
atunci situația se schimbă: felia 
cea mai mare revine secției de fot
bal (bineînțeles și bugetul acestei 
secții este direct proporțional cu. 
mărimea... feliei). Una din cele 
mai mici dintre celelalte îi revine 
secției de atletism. Aceasta încă 
nu înseamnă totul, deoarece, oda.tă 
separate .feliile nu vor mai forma, 
poate niciodată un adevărat pepe
ne! .Oricum însă, unii activiști 

se arată destul de grijulii: după 
ce au aruncat mai toate semințele, 
păstrează pentru viitoarea recoltă 
numai pe cele din felia... secției, de 
fotbal.

Astfel ne explicăm, în parte, fap
tul că. în asociații și în cele mai 
multe din colectivele lor sportive, 
există un interes atît de scăzut 
pentru popularizarea și dezvolta
rea atletismului și faptul că, în 
schimb, există atît de mult forma
lism în .desfășurarea acestei activi
tăți, care, după părerea noastră, 
trebuie să reprezinte adevărata față 
a colectivului. Formalismul, sub 
multiplele sale aspecte, poate fi în- 
tîlnit îndeosebi ori de cîte ori este 
pusă în fața consiliilor de condu
cere ale colectivelor problema înde
plinirii anumitor sarcini cum ar 
fi, de exemplu, mobilizarea pentru 
marile crosuri din primăvară 
toamnă. Pentru cele mai 
co'ective activitatea 

mai ales cea de masă, 
zumă doar la exemplul citat, 
schimb, angrenarea oamenilor 
muncii într-o activitate continuă și 
judicios îndrumată în atletism — 
care nu se reduce numai la două 
întreceri da cros pe an — nu con
stituie o preocupare pentru cei mai 
mulți dintre activiștii sportivi ai 
colectivelor, asociațiilor, comisiilor 
regionale și mai ales raionale de 
atletism.

In această privință părerea noas
tră este următoarea : din sutele de 

cruța multe, chiar foarte multe, e- 
lemerite tinere talentate, utile a- 
tletismului nostru, care să lărgea-

Și 
multe 

atletică, 
se re

in

CARNET
PRIMUL CONCURS IN AER 

LIBER LA CLUJ

Pe stadionul din parcul Babeș, 
pe o pistă moale, a 
mul concurs în aer 
ților clujeni. Iată 
BĂRBAȚI: 300 m.: 
Tr. Sudlrigean 37,3;

avut loc pri- 
liber al atle- 

rezultatele :
1. Măgdaș și 
prăjină: C 

Adler 3,80. greutate : C. Crețu 
14,60 ; suliță: P. Demeter 56 01 ; 
FEMEI: 100 m.: Alex Sicoe 12,7; 
Dora Copîndeanu 13,1 ; 800 m. : 
Al. Sicoe 2:19,4 (este cel mai bun 
rezultat al său pe această distan
ță) ; Nina Pasciuc 2:20,4; Marilis 
Cuțui 2:26,0; lungime: Adr. Ne- 
goesou 4,91. (Em. Bokoș).

Pu^ine probe9 dar eoncurenti
și rezuliaie bune în întrecerile de înot

Faptul că la concursul din Ca
pitala organizat duminică de comi
sia orășenească de natație au fost 
programate numai patru probe, nu 
a împiedicat înregistrarea unui nu
măr foarte mare de participanți, ca 
și a cîtorva rezultate remarcabile. 
Cei 120 seniori, senioare, juniori și 
junioare, ca și cei peste 30 de copil 
s-au străduit să obțină performanțe 
cît mai bune prin care să dovedeas
că pregătirea efectuată pînă acum. 
Uriîf dintre ei s-au arătat a fi înUriîf dintre ei s-au arătat 
formă foarte bună, reușind să de
pășească recordurile țării sau să 
înregistreze cele mai bune perfor
manțe personale. Notăm, în primul 
rînd, performanța obținută de Ga- 
vril Blajek care a înotat 200 m. 
liber în 2.18.6, stabilind un nou re
cord republican pentru juniori ca
tegoria I (vechiul record aparținea 
lui Hubert Bock cu 2.19.0). Al 
doilea record a fost stabilit de 
Margareta Wittgenstein care a reu-

nu văd decit un singur 
fotbalul. Tocmai de aceea 
lor se îndreaptă numai că
li (sau mai mulți) jucă- 
fotbal ai echipei colectivu- 

lăsînd atletismul la

. lipsă. Cea mai importantă condi
ție : dragostea pentru atletism, do
rința de a-1 practica, există din 
moment ce, cu toată ignoranța și 
superficialitatea muncii unor actf- 
viști, numărul pațticipanților la 
crosuri este, din an în an ,tot mai 

. . mare.
Scriam în a.ticolul nostru trecut 

despre memaiitate. Am vrea să re-, 
luăm această temă, să o legăm ia
răși de activiștii sportivi din co- 

. lective..
Se plîngea, de pildă, antrenorul

• Cristache Barta, că în cadrul aso
ciației sale (Flamura roșie) dacă 
un tînăr se prezintă la un colectiv, 
prima întrebare care i se pune este: 
„Ce post joci dumneata?". In ca
zul în care acesta ar răspunde, nu 
joc . fotbal, eu vreau să fac atle
tism, să fac gimnastică sau să înot, 
răspunsul vine simplu : -nu avem 
echipament decît numai pentru 
fotbaliști. De ce această atitudine 
răuvoitoare față de atletism și. 
față de alte sporturi (dintre care 
cele mai multe Împărtășesc aceeași 
soartă ca și atletismul) ? Explicația 
este destul de simplă: atletismul, 
ca și alte sporturi, nu intră în... 
capul multora dintre activiștii noș
tri .Ei .............
sport: 
atenția 
tre cei 
tori de 
lui respectiv, 
periferia preocupărilor lor. In acest 
fel multe secții activează la voia 
întîmplării, neîndrumăte, necontro 
late și fără sprijin. Activitatea ca'e 
totuși —• de bine, de rău — se 
duce .este rezultatul muncii entu
ziaste a unor îndrăgostiți de atle
tism, care însă nu pot face mai 
mult decît fac.

Nu vrem să se creadă cumva că 
prin aceste rîndurî dorim'să sub
apreciem'importanța fotbalului sau 
să minimalizăm acțiunea care se 
diuce pentru dezvoltarea acestuia 
Noi cerem însă forurilor conducă
toare din asociații, colective și din 
comitetele C.F.S. să-și extindă pre
ocupările și asupra nevoilor celor
lalte sporturi ,tot așa cum q fac 
pentru fotbal. Noi cerem tuturor a- 
cestora să traducă în fapt sarcinile 
trasate de Hotărîrea Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R. din iunie 1949 

• îț SP£sS?‘fli^in,s* a-Cqrda_atletku_ 
' -<nulJ? O

această hotărîr»
EM. VALERIU 

R. VILAR.A

ATLETIC
„CUPA PRIMĂVERII" LA MARȘ

Desfășurată în împrejurimile 
stadionului Locomotiva P.T.T. cea 
de a doua etapă a ,.Cupei Primă
verii" s-a încheiat cu următoarele 
rezultate : începători: Val. Mihai 
(FI. r. Comerț) ; Juniori : Alex 
Spătaru (Fi. r. Comerț) ; Senia: i 
Dumitru Paraschivescu (FI. r. Co
merț) , Gh. Popeea (FI. r. Comerț); 
V. Teodosiu (Loc. P.T.T.) ; D-tru 
Chiose (Loc. P.T.T.). După două 
etape, în clasamentul general con
duce FI. roșie Comerț cu 160 p.. 
urmată de Locomotiva P.T.T., cu 
218 p. și Metalul Armătura. (N. 
Nicoiae — corespondent).

șit la sfîrșitul probei 200 m. li
ber, timpul de 2.51,0, care consti
tuie un nou record republican pen
tru junioare de categoria I și Il-a, 
(vechiul record îi aparținea tot ei 
cu timpul de 2.56.0). De altfel, în 
această cursă s-au mai realizat cîte- 
va recorduri, însă... personale. 
Este vorba de Astrid Wăchter 
(2.58.3) și Mihaela Popescu (3.01.7).

Concursul de verificare organizat 
de comisia orășenească și-a atins 
pe deplin scopul, fapt ilustrat de 
altfel și de celelalte rezultate tehnice 
înregistrate; 200 m. liber masculin: 
1. G. Blajek (Știința) 2.18.6; 2.
N. Rujinschi (Dinamo) 2.20.3; 3. 
Șt. Ionescu (C.C.A.) 2.21,6; 200 m. 
spate feminin; 1. Elisabeta 
(Progresul) 3.16.4; 2. Sanda

Dan
m

Bratu 
Platon 
Maria 

bras
(C.C.A.) 3.16.7’; 3.
(PragresuD 3.19.8; 100 ... __
masculin: 1. A. Zahan (D-inamo) 
1.16.7; 2. C. Chirvăsuță (Știința 
1.18.3; 3. C. Vlăduță (Dinamo)

„Âsiiul” motocsclUtHor tineri 
in campionatul de regularitate 

și rezistență Â. V. S. A. P.
Una dintre cele mai eficace ac

țiuni întreprinse în ultimii cinci 
ani pentru popularizarea și ridi
carea de noi cadre în motoeiclism, 
aparține, fără îndoială. Asociației 
Voluntare .pentru Sprijinirea Apă
rării Patriei; care încă de anul tre- 

. cub a inițiat prima competiție 
1 moțo de mase: campionatul de 

regularitate și rezistență A.V.S.A.P.
La actuala ediție a acestei com

petiții — desfășurată duminică — 
a.mj fost plăcut surprinși să vedem 
luând _ startul reprezentanți ai a-. 
proape tuturor regiunilor țării (au 
lipsit doar nwtocicliștii regiunii 
Suceava). Faptul nu a putut decît 
să ne bucure, mai ales că din to
talul. celor peste 90 de motocioliști 
cîți au, placat să înfrunte traseul, 
60 la sută erau motocicliști încer 
pătoți, fără titluri și performanțe, 
însă cu mari posibilități de pro
gres. Marea majoritate a alergă- 
torilpr începători au terminat pa* 
cursul fără Penalizări, sau cu un 
număr minim de penalizări, iar 
unii echipieri din, provincie, cum 
au fost cei din regiunea Galați au 
reușit chiar- să-i întreacă pe . rno- 
tocicliștii bucureșteni, situîndu-se 
în fruntea clasamentului. O impre
sie la fel de bună ne-au produs 
și reprezentanții regiunilor Con
stanța, R.A.M., Oradea, Hunedoara 
Șa- , .

Tot ca un fapt pozitiv trebuie 
notată și participarea unui lot im
portant de motocicliste tinere care 
în curînd vor putea completa ca
drele. atît de reduse, ale alergă
toarelor noastre fruntașe

Iată acum rezultatele înregistra
te în toate probele campionatului 
A.V.S.A.P.: echipe începători: 1. 
regiunea Galați (C. Tanase, D. 
Drăghice'arțu, I. Oprișan, A. Cără- 
băț) ; 2. regiunea Constanța (A. 
Purcherea, Gh. Pușcașu, Gh. Ma- 
tarangă) ; 3. Regiunea Autonomă 
Maghiară (A. Siiksad, I. Simon. 
St. Ujfalusi) ; echipe avansați:
1. orașul București (M. Cernescu, 
V. Szabo. N. Buescu, B Barindei);
2. reg. Oradea (D. Szabo, L. 
Gerson, V Ppretz) . 3. reg. Hune
doara (Gh. Marton, I. Chilig, I. 
Szenti, Gh. Pătrașcu) ; echipe fe
mei începătoare: 1. regiunea Sta
lin (Ada Oberth. Cleopatra Scer- 
binschi) ; 2. Regiunea Autonomă 
Maghiară (Ana Pall, Maria Dosz- 
tal) ; 3. orașul București (Samdla 
Tughin, Elena Voluntara) ; indivi-

, dual,bărbați: in^pătvi: l-aa»I.
■ 19*Xu 

Călinești (reg. Bufurești) ; 3. I. 
Panlea Ireg. Oradea) ; individual 
bărbați: avansați.- I N. Buescu 
(orașul Bueu.rești) ; 2. I. Corneanu 
(reg. Ploești) ; 3. V. Szabo (ora
șul București) ; individual femei: 
începătoare: 1. Ada Oberth (Reg. 
Stalin); 2. Moria Dosztal fReg. 
Autonomă Maghiară) ; 3. Elena
Voluntaru (orașul București) ; in
dividual femei: avansate: 1. Ilona 
Ketves (orașul București) ; 2. Mi
dia Pasouițiiu (reg. Timișoara) ; 3. 
Venera Vasilescu (orașul Bucu
rești).

★
Finala campionatului motoclclist 

de regularitate, rezistentă și tu
rism al R.P.R. se va desfășura a- 
nul acesta între 8—15 aprilie după 
același sistem în care a avut loc 
anul trecut, adică în stea, cu ple
cările și sosirile in același punct 
(Orașul Stalin). Competiția se va 
desfășura de-a lungul a șase eta
pe, fără nici o zi de repaus.

feminn: I.
(Știinfa)

1.20.7; 200 m. liber 
Margareta Wittgenstein 
2.51.0 (nou record republican ju
nioare categoria I și a Il-a); 2. As
trid Wăchter (Știința) 2.58.3; 3.
Mihaela Popescu (Știința) 3.01.7; 
50 m. bras băieți; 1. Darius Min- 
dea (Metalul) 46.5; 2. C. Mocanu 
(Locomotiva) 46.5; 3. Gh. Nistor 
(Dinamo) 47.0; 50 m. bras fetițe: 
1. Gabriela Vasitiu (Școala Spor
tivă de tineret) 45.2; 2. Vasilica 
Iurciuc (Dinamo) 45.3; 3. Sanda 

Minculescu (Dinamo) 47.3
★

Ne bucură faptul că în Capitală 
comisia orășenească și colectivele 
sportive se preocupă de activitatea 
competițională a înotătorilor și or
ganizează săptămînă de săptămînă 
concursuri care au drept scop ve
rificarea pregătirilor efectuate în 
timpul iernii. Din păcate însă, nu 
putem spune același lucru despre 
celelalte orașe din țară, unde exis-

E. Nacht învingător tn tlrnftfft la Ploești
. Turneul Plo^i S‘l^

încheiat cu victoria tînărului can
didat'de maestru Edgar Nacht 
(Constructorul București). înain

tea ultimei runde, Nacht avea 1/2 
punct avans față de urmăritorii 
săi cei mai apropiați, Erdely și 
Soos. Toți acești trei concurenți 
trebuiau să Joace cu negrele ulti
mele -lor partide. Acest handicap 
minim s-a dovedit acum periculos 
pentru cei care voiau cu orice preț 
să obțină cîștigul și astfel, maes
trul Erdely a pierdut în fața redu
tabilului Toma Popa, în revenire de 
formă,. In schjmb, Soos a tnebuii• să 
se mulțumească cu remiză rin par-< . 
ti da cu Storojevski; ceea ce a ușu
rat sensibil sarcina liderului. Fă- 
cînd. și el. remiză (cu Oprescu), 
Nacht .și-a păstrat- avansul în cla- 
same'nt, ocupînd definitiv primul 
loc. Celelalte rezultate ale ultimei 
runde: Diaconescu-M'itroiu 1-0, Ra- 
dovici-Aldea 1-0, G. Alexandrescii- 
Niculescu I—0.

Iată curii arată-clasemerutuli fi
nal: 1. E. Nacht ’8 1/2 puncte; 2. 
B. Soos 8 p-.; 6-4 G. Alexandresicu 
și Șt; Erdely 7’1/8 p.; 5. C. Rado
vici 7 p.f'6-81 P.’DfacĂneScu, P. Sto- 
rojevski șl T.’Popa 5 1'2 f*; 9.' I.

IAȘI (orin telefon). — In fata a 
peste 1.000 spectatori, echipa Di
namo București a întrecut ușor se
lecționata de box a lașului. Iată 
rezultatele tehnice. Cat. cocoș: To
ma Constantin (D) b. p. P. Botez 
(I.). St Dumitrache (D) b. p. Sima 
Gh. (I.). Cat pană: Ilie Gheorghe

Prelungirea activității 
alpine de iarna

Alături de sch.ori, desigur că și 
alpiniști! au fost mulțumiți de a- 
ceastă primăvară atît de puțin pri- 
măvăratică și care a dat atît de 
mult de fuircă celorlalți sportivi. 
Zăpada, care pe linii i a împiedicat 
să-si înceapă în condiții bune pre
gătirile' și chiar activitatea compe- 
t'.jională, le-a prilejuit în schimb al- 
piniștilor prelungirea activității lor 
de iarnă. Ținînd seama de condi
țiile existente' în munți, termenul 
perioadei pentru efectuarea turetor 
de iarnă de la gradul III în sus, 
se prelungește pînă Ia 22 aprilie, 
în timp ce pentru traseele Valea 
Urzicei și Rîpa Zăpezii termenul se 
prelungește nînă la 2 mai.

•V : K!

Cupa R. P.
La 8 aprilie începe Clipa R.P.R 

la rugbi. Iată programul primei 
etape: Locomotiva Timișoara
— Știința Timișoara; Locomotiva' 
Cluj — Știința Cluj ; Voința Cluj
— Selecționata Tîrnăvenri; Mine
rul Petroșani —.Minerul Lupani; 
Flamura roșie Orașul Stalin — 
Constructorul Orașul Stalin ; Pro
gresul Sibiu — Dinamo București; 
Știința Anad — C.C.A.; Știința 
Iași — Locomotiva Grivița Roșie; 
Constructorul Constanța — Con
structorul T.S.P. București; Pro
gresul Tecuci — Știința Galați; 
Locomotiva Buzău —- Flacăra 
Ploești; Metalul M'ao Tze duu —

acoperite, dar nu -se or- 
nici un fel de activitate

din Capitală
tă bazine 
ganizează 
competițională. Ne referim la Si
biu, Cluj și Turda, orașe care ar 
putea să folosească din plin actuala 
perioadă. După cîte știm însă, în 
aceste orașe au fost organizate pînă 
acum doar două-trei concursuri, 
care s-au bucurat de mare succes. 
Comisiile orășenești de specialitate, 
ca și colectivele sportive, nu au în
țeles că fără o temeinică preocu
pare în actuala perioadă, fără a da 
înotătorilor posibilitatea să-și ve
rifice permanent pregătirile, rezul
tatele viitoare nu se vor ridica la 
un nivel corespunzător. Timpul nu 
este încă pierdut și ceea ce nu s-a 
făcut pînă acum se poate realiaa 
printr-o activitate competițională 
intensă, organizată cu regularitate, 
asigurîndu-se o cît mai largă par
ticipare. PTocedînd astfel, nici re
zultatele bune nu vor întîrzia să 
apară.

oțWicu MiKuiî 3^11-12
Niculescu și Aldea 2 p.

Față de valoarea lotului de par
ticipanți,' victoria tînărului șahist 
bucureștean apare ca deosebit de 
prețioasă. Nacht este, de altfel, 
singurul concurent neînvins, avînd 
și un procentaj remarcabil (76 la 
sută din maximul de puncte posi
bil), Partida cîștigată în fața lut 
Soos a fost decisivă pentru succe-, 
sul său final. Nacht a demonstrat 
un joc solid, dar nu lipsit de iniția
tivă. In partide de un bun nivel, el 
a întrecut și asemenea concurenți 
puternici ca T. Popa și C.'Rădo. 
viei. Acesta din urmă a fost cel' 
mai bine clasat dintre șahiștii 
ploeșteni, confi.rmînd astfel forța 
sa arătată în precedentele concur-’ 
suri. ♦’
* *

■ In Capitală, în sala de șah 
Locomotiva (bd. Dinicu Golescn 
38) au început întrecerile pentru' 
sferturile de finală ale campibnak 
tului individual de șah al' R.P.R.1,' 
pe anul 1956. Participă'40 de 'șâ-' 
băști de categorii superPoțire. Run
dele’ BÎnf programate’ în fi rea re 
marțî, joi și 'sîfribătă'' dtipăihrriiaZă.

(D) b. p. ■ C. PatniZu (1.). Catt 
ușoară: I. Stanciu (D) e învins la 
puncte de D. Burlaș (I.). Cat. 
semi mijlocie: Fr. Bucsay (D) b. 
b. M. Roinea (I.). Iosif Demeter 
(D) face meci nul cu Ion Buzac 
(l ). Cat. mijlocie ușoară: Ion Pin- 
tea (D) termină Ia egalitate cu A. 
Cristea (I.). In meciuri de demon
strație au apărut: Ilie Dragnea, 
Ghețu Velicu, Gh Lungu și D. Cio- 
botaru.

R. L ntu, corespondent

• J

300 km. de creastă 
io Carpatii orientali...

.....și-au. propus să străbată tine
rii alpiniști ai Casei Centrala a 
Armatei. Sub conducerea maestru
lui sportului Aurel Irimia, echipa 
compusă din Welkens Rjoland și 
Ladislau Karacsoni, a pornit as-' 
tăzî dimineață spre Borșa, de 
unde- va- începe traversarea . de 
iarnă în premieră- a Carpaților o- . 
rientali. Principalii munți peste 
care vot trece temerarii alpiniști 
militari sînt: Rodna, Suhard, Că- ' 
liman, Ceahlău, cu sosirea la' La
cul Roșu. . .

H1
1

R. la rugbi
• •! t i t’i. i

Flacăra București;. Dinaraa țX,. 
București — Progrwul Sănătatea ;
Locomotiva I.C.F. — Știința 
București;’ Metalul București *’
Mirwirul București ; Progresul Ff- 
nianțe Bănci — Progresul I 
București. ,

O primă
verificare. <

Arena de popice „23. August" din 
Capitală a găzduit sîmbătă și du
minică întîlnirea dintre, selecționa
tele orașelor București și Orașul 
Stalin. Acest concurs a însemnat 
un prim pas.pe calea verificării ce
lor mai buni popicari, care vor re
prezenta culorile patriei noastre Ia 
întîlnirile de la Praga și Bratisla
va în luna iunie a acestui an. Ma
joritatea concurenților au demon- 

0 hună pregătire tehnică șî 
fizică. Nu trebuie trecut însă cu 
vederea nici faptul că unii jucători, 
ca A’. Gomoiu, mei sînt stăpâniți 
de îngîmfare ceea ce le dăunează 
în obținerea unor rezultate bune. 
De exemplu, cu ocazia acestui con. 
curs, Al. Gomoiu în întâlnirea cu 
C. Zombori (Orașul Stalin) a 
cîștigat cu mare greutate tocmai 
din cauza subaprecierii adversaru
lui, fapt pe care l-am mai remar
cat cu ocazia altor concursuri. Co
lectivele sportive vor trebui să pu
nă accentul de acum încolo și pe 
pregătirea tinerelor elemente care 
au dat în acest concurs cele mal 
hune rezultate. Iată rezultatele ob
ținute : București 1779 p.d.. Orașul 
Stalin 1527 p.d. La individual re
zultatele cele mai bune le-au obți
nut tînărul Gh. Popescu (257 p.d.) 
și Alex. Andrei (253 p.d.) din Bu
curești și C. Zombori (209 p.d.) 

din Orașul Stalin.



Din activitatea cabinetelor metodico-științifice
La Bacău și la Iași, o muncă utilă

poporului
Activitatea de cercetări științi

fice în domeniul culturii fizice și 
sportului cunoaște o dezvoutalre 

din ce în ce mai mare, cuprinzind 
. centre din toate cocurile țării.

Am, aflat, de -pildă, că la Bacău 
a fost înființat de curînd un oab<

• net metodico-științific.
lată un fapt pozitiv, mai ales că 

e vorba de un centru muncitoresc 
>-■ aflat intr-o regiune a țării în care 

sportul este maii puțin dezvoltat. 
Ceea ce ne-a bucurat însă cel mai 
mult a fost modul în care a înțe
les conducerea .cabinetului să con
ceapă îmbunătățirea activității 
sportive din regiune. Acest lucru 

. l-am observat în pianul de muncă 
. al cabinetului, oare cuprinde o se

rie de propuneri deosebit de intere
sante.

CIT DE UTILĂ ESTE GIMNAS
TICA DE PRODUCȚIE?

Răspunsul la această întrebare 
constituie, de altfel, și prima pre
ocupare — trecută în planul de 
muncă — a cabinetului din Bacău. 
Membrii cabinetului și-au propus, 
să se ocupe de o serie de cerce
tări experimentale cu privire la 
gimnastica în producție. Problema 
este destul de veche și în țara 

noastră a fost tratată de numeroși 
specialiști, în diferite publicații. 
Din păcate însă, nu s-a luat nici 
o măsură, nu s-a realizat nimic 
pentru a se dovedi practic utili
tatea gimnasticii de producție.

De altfel, tot atît de utilă este și 
a doua cercetare trecută în pla
nul de muncă al cabinetului. Ea 
se referă la experimentarea posibi
lităților de învățare a tehnicii 
sportive la vîrstă timpurie, în con- 
dițiuni grele de lucru. Experimen
tul va fi efectuat cu elevii școlilor 
elementare care nu dispun de 
săli. Este clar că abordarea aces
tei probleme va îmbunătăți proce
sul de educație fizică și chiar de 
instruire a tinerilor din unele cen
tre care nu au săli de sport.

Noutăți îui echipamentul sportiv 
încălțăminte de calitate pentru maratoniști

Intr-unui din numerele ziarului 
cehoslovac de specialitate „Cesko- 
slovensky Sport**, antrenorul de 
stat pentru atletism, Antonin 
Holoubek publică un articol în 
care se ocupă de încălțămintea 
maratoniștilor. Reproducem mai 
jos părerile antrenorului cehoslo
vac.

„Pentru alergătorii pe distanțe 
lungi pe șosea, și în special pentru 
maratoniști, încălțămintea are o 
importanță capitală. Se spune că 
un maratonist trebuie să facă 
27.000 de pași pentru a acoperi 
distanța de 42.195 m. Dacă vom 
ține seama și de faptul că un ma
ratonist aleargă la antrenamente 
în decurs de o lună cea 250 km 
vedem că picioarele s’nt suipuse 
unui efort deosebit de mare. Ade- 

.sea o încălțăminte bună decide 
victoria și, de aceea, înainte de 
cursă, maratoniștii își aleg cu o 
grijă deosebită pantofii. Pînă nu 
de mult. aceaștă alegere . nu se 
prea lua în seamă. Fiecare a'erga 
cu ce apuca, (pantofi de tenis sau 
ghete de baschet) și desigur că 
picioarele aveau de suferit. Ca urT 
mare a acestui fapt, mulți mara
toniști au laba piciorului defor
mată .Această aeformație are în- 
rîurire asupra elasticității pașilor 
și produce o oboseală timpurie, în 
timpul cursei.

De aceea, comisia de atletism 
din cadrul C.C.F.S. din R. Ceho
slovacă, în colaborare cu cei mai 
buni maratoniști ca: maeștrii spor
tului Berna, Pechanek, Șourek și 
Bednar pe de o parte, și între
prinderile de încățăminte sportivă 
pe de altă parte, au elaborat un 
model de pantofi care ar avea 
toate calitățile cerute de această 
cursă atît de grea. Au fost exe
cutate cîteva tipuri de încălțămin
te și s-a trecut la încercarea lor. 
Astăzi sportivii pot obține pentru 
suma de 160 coroane pantofi adec
vați pentru această întrecere.

Noul pantof are talpa de crep 
combinat cu cauciuc, iar tocul este 
mai ridicat și confecționat din 
cauciuc poros. Partea din spate 
este moale iar înăuntru este căp
tușită cu pînză, pentru a nu se 
deforma. Limba pantofului este 
foarte moale și lată, fiind căptu
șita de asemenea cu cauciuc po

VOM AVEA UN DICȚIONAR 
SPORTIV?

Probabil că da. Cel puțin așa 
și-iaiu propus -membrii cabinetului 
metodico-științific din Iași, oare a 
fost de curtnd reorganizat. Pro
blema întocmirii unui dicționar 
sportiv în limba Tomina există de 
mulți ani. Inițiativa cercetării or
ganizate a problemelor ridicate și 
a întocmirii acestui dicționar, a re
venit însă cabinetului din Iași, care 
și-a propus să studieze și să rezol
ve în sfîrșit, un.punct încă ne
clar pentru sportul din țara noas
tră.

DEFECȚIUNI IN MUNCA DE 
INSTRUIRE SAU ALTCEVA?
întrebarea se referă la munca de 

instruire-antrenament dusă în nu 
meroasele echipe fruntașe, care ac
tivează în regiunile Bacău și Iași, 
iar răspunsul îl vor da cabinetele 
metodice respective, atunci cînd vor 
a-naliza activitatea unor sportivi 
care înregistrează rezultate sub 
valoarea normală. Trecerea în pla. 
murite de muncă ale cabinetelor din 
Iași și Bacău a acestui obiectiv 
oglindește încă odată că conducerea 
cabinetelor s-a orientat î-n mod just 
atunci cînd a selecționat problemele 
pe care trebuie să le rezolve. Anali
zarea metodică a activității comi
siilor pe ramuri de sport, colecti
velor sportive și antrenorilor ca și 
popularizarea metodelor acolo un
de există rezultate frumoase, repre
zintă un obiectiv bine ales și de 
mare importanță pentru îmbunătă
țirea muncii de instruire-antrena
ment în aceste regiuni. Tot astfel 
cum organizarea unor cicluri de 
conferințe cu caracter metodic, la 
care să fie invitați antrenori, in

structori sau profesori de educație 
fizică, constitute o inițiativă -lăuda
bilă, care va avea rezultate rod- 
nioe.

ros. Limba este prinsă de șiret 
astfel că în timpul alergării nu in
tră în interiorul pantofului. Căpu- 
ta pantofului este formată din pie
le de calitate, întărită cu benzi 
tot de piele.

Cu ocazia maratonului de la Ko
sice, concurenții străini au cerce
tat amănunțit noua încălțăminte 
a maratoniștilor cehoslovaci. In 
special sportivii englezi au fost 
entuziasmați. Ei au afirmat că 
noul pantof este cu mult mai bun 
de cît tot ce s-a produs pînă a- 
cum în această direcție, în străi
nătate.

Colectivul de muncitori care a 
lucrat la noii pantofi caută să îm
bunătățească și mai mult calita
tea acestora"

U. R. S. S.
BUREVESTNIK CHIȘINAU 
A DEBUTAT VICTORIOS

Din cauza timpului nefavorabil și a 
terenurilor desfundate, meciurile de 
la Kiev și Stalino din cadrul campio
natului U.R.S.S au trebuit și ele să- 
și mute locul de desfășurare în sud. 
Astfel, întîlnirile Dinamo Kiev — Re
zervele de Muncă! și Șahtior — Tor
pedo Moscova, au avut loc sîmbătă 
la Balsu, șl respectiv, Erevan, ambele 
terminîndu-se la egalitate cu același 
scor: 1—1.

Din rezultatele jocurilor de dumi
nică. cel mai surprinzător este, fără 
îndoială, cel de la Chișinău. Echipa 
locală Burevestnik și-a început cu 
mult succes evoluția în prima divizie 
a țării. întrecînd redutabila forma
ție a feroviarilor moscoviți cu 2-1.

După cum a transmis duminică sea
ra comentatorul de fotbal al postu
lui de radio Moscova, gazdele au Ju
cat cu multă însuflețire în prima 
repriză, cînd au și înscris cele două 
puncte prin Korotkov și Muhatov. 
După pauză, inițiativa a aparținut lo- 
comotiviștllor care au redus din han
dicap prin Razumovskl, dar n-au reu
șit nimic mai mult. O victorie me
ritată a proaspetei promovate din 
clasa „B“.

In schimb, cealaltă debutantă în 
categoria maeștrilor, Casa Ofițeri
lor din Sverdlovsk, a întîlnit în pri
mul său meci un Spartak în mare 
vervă de Joc. Simonian, Mozer, Sal
nikov, Netto, au fost' cel mal buni din 
fosta formație campioană, care a avut 
tn permanență Jocul la discreție, cîș- 
tigînd net cu 6—0.

Italia
UN MECI CARE A DURAT 93 

MJNUTEÎ

La Roma, după un meci dramatic, 
Lazio a terminat la egalitare 2—2 
(1—0) cu Internationale. Interesant

Salut fierbinte
La 4 aprilie, poporul maghii.-*- 

sănbătorește cea die a Xl-a • 
aniversare a eliberării pâlnie 
de sub jugul fascist de către 
glprioasa Armată Sovietică. Ziua 
de 4 aprilie 1945 va râmîne o 
dată memorabilă în istoria po 
porului frate maghiar. Asuprită 
de guvernele burghezo-moșie- 
rești, subjugată pînă atunci de 
dictatura fascistă și t irită în 
războiul nejust împotriva 
unii Sovietice, Ungaria a 
la 4 aprilie 1945 pe un 
drum, luminos, plin de 
speefive mărețe.

Prin munca plină • de devo
tament a 
la orașe și sate, conduși de 
partid și 
trusă de 
struită într-un timp

Uni- 
pășit 

nou 
per

oamenilor muncii de

guvern, Ungaria dfe- 
război a fost recon

record, 
înain-tînd cu pași hotăriți pe 
drumul socialismului.

Astăzi poporul maghiar se

vitate. Au fost_ construite uzine și fabrici, școli
realizări^ importante în toate domeniile de acti- 

și universități, iar pe plan economic producția 
globala anuală a Republicii Populare Ungare 
depășește cu mult producția din anul 1939, so
cotit anul celor mai mari realizări ale regimului 
hortist. s

Un mare avînt a înregistrat și mișcarea de 
cultură fizică și sport. Cine n-a auzit astăzi de 
înalta măiestrie a sportivilor maghiari ? La San
tiago de Chili, la Melbourne, la Ottawa, la Rio 
de Janeiro, la Stockholm, Bombay sau Tokio, pre
tutindeni numele sportivilor maghiari se bucură 
de mare faimă.

Nu odată, ziarele apusene au consacrat pagini 
întregi măiestriei sportivilor unguri care, în 
multe discipline, sânt .printre cei mai buni din 
lume. „Cum se explică — se întreba un gaze
tar francez — că o țară cu o populație atît de 
mică cum este Ungaria are sportivi atît de 
buni ?" Intr-adevăr, sportivii maghiari au obți
nut în ultimii 11 ani succese fără precedent în 
istoria sportului maghiar, înscriind în palma
resul . Ier victorii răsunătoare cu care se pot 
mîndri puține țări, chiar din cele cu o populație 
de cîteva ori mal mare decît a Ungariei.

Cine n-a auzit, de pildă, de atleții Iharos. 
Rozsavolgyi, Tabori, care numai în anul 1955 
au doborît 9 recorduri mondiale, deținând toate 
recordurile lumii pe distanțe de la 1000 la 5000 
m ? Dar în ultimii 11 ani, și alți atleți ca Ne
meth, Csermak, lozsef Kovacs, Szentgaly, com- 
ponenții ștafetei de 4 x 100 m. Ol g a Gyarmati, 
Kazi Aranka, Neszmely Vena etc. au cucerit 
unanime aprecieri în întrecerile internaționale.

Fotbaliștii unguri și-au câștigat de asemenea 
un strălucit renume în lumea întreagă. Nu nu
mai prin rezultatele pe care le-au obținut, ci și 
prin înalta tehnică și tactică de joc, fotbaliștii 
și cadrele tehnice — antrenori și specialiști — 
au contribuit - - -■ j - -
Stanley Rous secretarul federației engleze de 

a declarat că ungurii au creat în ultima 
o nouă școală de fotbal. De altfel, o se- 
cărți de specialitate, cu un înalt conținut 
tactic, scrise de A. Osana di, de Bukovi 
I. Csaknadi și «alții au fost traduse în 

limbi, bucurindu-se de o mare popularitate

la dezvoltarea jocului modem.

fotbal 
vreme 
rie de 
tehnic, 
Palfai, 
multe 
în țările apusene.

La natație și polo, sportivii maghiari slnt de 
asemenea printre oei mai bun» din lume. Tumpek

angrenați în di-

Bordeaux, iată acum rezultatele eta
pei: St. Etlenne-Mnnaco 1-S; Nice- 
Lyon 2-0; Marseille-Reims 1-»; sedan- 
Toulouse 1-1; Nimes-Lens 3-1; LiUe- 
Strasbourg 4-0; Bordeaux-Racing 1-4; 
Treyes-Sochaux 1-1.

este faptul că gazdele au condus cu 
2—0, și totuși Internaționale a reușit 
să egaleze. In min. 71, Armano (Inter) 
a redus scorul printr-un punct în
scris din penalti. După acest gol, 
echipa oaspe se găsea în plin atac și 
egalarea „plutea în aer”. Jucătorii de 
la Lazio au recurs însă la o metodă 
cunoscută în fotbal: au „tras” de 
timp, degajlnd aproape toate mingile 
în afara terenului. ATbltful Piemonti 
nu s-a lăsat însă „tras... pe sfoară” și 
conform regulamentului, a grocedat 
just la prelungirea timpului de joc. 
După 90 de minute, scorul era 2—1 în 
favoarea lui Lazio, dar jucătorii echi
pei gazde nu au avut șansa de a pă
răsi terenul victorioși, pentru că... în 
minutul 92 și 20 secunde, Ferario a 
marcat punotul egalizator. Nu, au tre
cut decît 40 secunde și arbitrul Pie
monti — huiduit pe nedrept de pu
blic — a fluierat sfîrșitul meciului.

Echipa Milano a trecut din nou — 
prin emoții destul de mari. Jucînd 
eu Genova, Milano conducea cu 2—0, 
dar fără ca vreunul din Înaintașii mi
lanezi să fi marcat vreun punct, (am
bele goluri au fost marcate d!e Del
fi no de la Genova în proprie poartă!) 
Genovezil au avut o puternică reve
nire șl a marcat de data aceasta 
două goluri în poarta echipei Milano. 
Numai după eforturi considerabile 
foștii campioni au putut obține victo
ria cu 3—2.

Iată poziția în clasament a frunta
șelor:

1. Florentina 25 16 9 0 44:12 41
2. Milano 25 13 6 6 55:33 32
3. Internazionale 25 13 4 8 48:28 30
4. Panfova 25 12 3 10 34:32 27
5. Sampdoria 25 9 9 3 37:39 27

Concurs de mot în bazinul des coperit de pe insula Margareta din 
Budapesta !

In acest bazin alimentat cu apă termală (apa avînd o tempera
tură constantă de oonz'' ------------------” .........
amploare,

poate mîndri cu

22°C) se organizează numeroase competiții de mare 

Gy°rgy> Kadas Geza, Magyar Laszlo, Gyenge 
Valeria, Szoke Katalin, Novak Ilona etc. au ob
ținut numeroase recorduri de o valoare excep
țională. La campionatele europene de natație re
prezentanții R.P. Ungare au cîștigat cele mai 
multe probe. La polo pe apă echipa Ungariei 
a obținut de mai multe ori titlul de campioană 
a Europei și olimpică. Dar și în alte discipline, 
ca scrimă, tenis de masă, pentatlon modern, 
gimnastică, baschet, handbal, lup1.., șah, Ungaria 
a fost întotdeauna demn reprezentată de spor
tivii săi în concursurile internaționale. La 
scrimă', de pildă, sportivii unguri au cucerit 
anul trecut, 5 titluri de campioni mondiali la 
seniori și senioare și alte trei la juniori.

Regimul democrat popular acordă mișcării de 
cultură fizică și sport o .atenție deosebită. Spor
tivii fruntași se bucură de îndrumarea și spriji
nul celor mai pricepuți antrenori. Metodele 
științifice de pregătire, minunatele baze spor
tive contribuie la ridicarea măiestriei sportivilor 
maghiari.

In ultimii 11 ani au fost amenajate în R.P. 
Ungară baze sportive moderne, care rivalizea
ză cu cele mai mari stadioane ale lumii. „Nep- 
stadion'* are o capacitate de peste 110.000 locuri. 
In toate orașele mari și chiar în multe comune 
au fost construite bazine de înot, stadioane și 
tot felul de terenuri de sport. Anul acesta 
guvernul a prevăzut în buget un fond de 3 
milioane forinți pentru construirea unor noi baze 
sportive la Eger, Ozd. etc. La temelia succeselor 
obținute de sportivii maghiari stau competițiile 
de masă. Spartachiadele satelor, întrecerile pen
tru cucerirea insignei M.H.K. 
Muncă și Luptă) crosurile etc 
zervor imens pentru recrutarea 
de sportivi.

Numai în acest an au fost 
ferite întreceri sportive de masă peste 300.000 
de tineri de la sate, iar la întrecerile organizate 
pentru obținerea insignei Festivalul de la Varșo
via au participat 215.000 tineri. La competițiile 
de fotbal de la orașe și sate participă ta mod 
regulat 140.000 de jucători. Iată și răspunsul la 
întrebarea pe care și-a pus-o ziaristul francez.

La cea de a Il-a aniversare a eliberării Unga
riei, sportivii din țara noastri își îndreaptă ghi
dul spre poporul frate maghiar dorindu-i nod și 
importante succese în construirea socialismului, 
în apărarea păcii și ta obținerea de noi victorii 
sportive pe plan intern și internațional.

R. P. Ungară
HONVED PE PRIMUL LOC IN TUR

NEUL DE LA VIENA ȘI 
BUDAPESTA

După cum am anunțat, duminică 
pe „Nepstadion“, echipa Honved a 
întrecut cu 7—3 fruntașa campiona
tului austriac F. C. Austria. Trimisul 
nostru special la Budapesta ne trans
mite că Honved nu a forțat nici un 
moment și manifesting o formă exce
lentă, a cîștigat fără drept de apel, 

lalt meci al cuplajului, dintre Ki- 
nizsi și Rapid-Viena a oferit un joc 
de bună calitate în care ambele echi
pe au luptat cu multa ardoare pentru 
victorie. In urma jocurilor <fe la 
Viena și Budapesta, clasamentul ce
lor patru echipe care s-au întrecut 
în acest turneu se prezintă astfel:

1. Honved 2 2 0 0 11:3 4
2. Kinizsi 2 1 0 1 5:4 2
3. F. C. Austria 2 1 0 1 5:8 2
4. Rapid 2 0 0 s 2:8 0

Franța
NICE ȘI-A MĂRIT AVANSUL IN 

CAMPIONATUL FRANCEZ
Duminică s-au desfășurat în Fran

ța jocurile celei de a 2G-a etape din 
cadrul campionatului primei divizii 
de fotbal. Fruntașa clasamentului — 
O.G.C. Nice — a întrecut pe Lyon, 
una din principalele concurente la 
locul I. Avînd în vedere' că și Lens 
a fost învinsă, Nice și-a mărit la 3 
puncte avansul asupra rivalelor sale: 
Lyon și Lens. Echipa campioană a 
Franței — State de Reims — a su
ferit o nouă înfrîngere la limita. De 
astă dată din partea echipei Olympl- 
que Marseille. Se mai cuvin a fi sub
liniate performanța echipei Lille» 
care a întrecut la scor pe Strasbourg 
și victoria Racing Clubului din Pa
ris* obținută în deplasare, în fața luț

(Gata pentru 
constituie un re- 
viitoarelor cadre

INTILNIRI INTERNATIONALE

> Pe stadionul „ Vasil Levski” din 
Sofia, în fața a 40.000 de spectatori, 
s-a disputat la 1 aprilie meciul inter
național de fotbal dintre echipele Di- 
namo-Sofia și Beogradski S.K. (RPF 
Iugoslavia). întâlnirea s-a terminat cu 
rezultatul 3-2 (1-0) în favoarea echipei 
bulgare.

Duminică s-au desfășurat în 
R.P. Polonă mai multe întâlniri inter
naționale de fotbal. La Cracovia, e- 
chipa cehoslovacă Banik Kladno a în
trecut cu scorul de 4-1 (3-1) echipa 
locală Wisla. In localitatea Sosnowiek 
echipa asociației Stal a dispus cu 
scorul de 4-2 (3-2) de Rotation Leip
zig (R.D. Germană) în timp ce la 
Gdansk, cunoscuta echipă suedeză 
Djurgaarden din Stockholm a învins 
cu scorul de 4-1 (0-0) echipa Lechia 
Gdansk.

A In localitatea Pecs a avut loc 
sîmbătă meciul de fotbal dintre echi. 
pele Dozsa Pecs și Ruda Hvez/la Bra
tislava. Fotbaliștii cehoslovaci au ter
minat învingători cu scorul de 2-0 
(2-0).

A în localitatea Tmava din R. Ce
hoslovacă s-a disputat duminică în
tâlnirea internațională de fotbal din
tre echipele Spartak Trnava și Dozsa 
Budapesta. După ce la pauză fotba 
liștli maghiari conduceau cu l-t, la 
reluare echipa cehoslovacă a fost mai 
activă, obținînd victoria cu scoful de 
3-2.

SPORTUL POPULAR
Nr, 2792 ~ Pak- K



Dinamo București a întrecut 
Daring Club Bruxelles cu 4-1 (3-1)

BRUXELLES 2 (prin telefon). 
Dinamo București a susținut luni 
după-amiază pe stadionul Daring 
a doua întîlnire din cadrul tur
neului pe care l-a întreprins în 
Belgia. întâlnind valoroasa forma
ție Daring Club dinamoviștii au 
obținut o victorie clară și pe de
plin meritată.

Meciul a fost foarte spectaculos, 
mai ales în prima repriză, cînd 
Dinamo a reușit acțiuni de toată 
frumusețea, mult aplaudate de nu
meroșii spectatori prezenți în tri
bunele stadionului. Scorul a fost 
deschis în min. 10 de Călinoiu care 
a reluat cu capul balonul direct 
în poartă, la o lovitură de colț- 
Ene a înscris apoi două goluri 
(min. 31 și 40) după acțiuni la 
care a participat întreaga linie de 
înaintare. După pauză, în min. 60, 
Barta a marcat al patrulea gol al

echipei bucureștene. Pentru Daring 
Club a înscris extrema dreaptă, 
Lassen, (min. 14).

Dinamo a utilizat următoarea 
formație:

Birtașu (din min. 14, Uțu) — 
Toma, Băcuț II, Szoko — Căli- 
noiu, Băcuț I — Nițulescu (d'n 
■nin .50, Barta), Nicușor, Ene, 
Neagu, Sunt.

Cei mai buni jucători: Băcuț II,' 
Călinoiu, Ene, Suru, Szoko.

După joc. conducerea clubului 
Daring a oferit o recepție în cin
stea fotbaliștilor romîni. Cu a- 
ceastă ocazie antrenorul și jucăto
rii echipei belgiene au felicitat pe 
membrii echipei Dinamo pentru 
jocul prestat, afirmînd că ei au 
realizat în capitala Belgiei unul 
dintre cele mai spectaculoase me
ciuri reușite de vreo echipă 
străină.

Campionatele mondiale de scrimă pentru juniori
LUXEMBURG, 2 (prin telefon). 

Astăzi s-a desfășurat turneul de 
floretă băieți pentru titlul de cam
pion mondiali de juniori. Valoarea 
întrecerilor a depășit cu mult ni
velul ediției precedente. De aseme
nea și rezultatele reprezentanților 
noștri sint superioare față de cele 
din 1955. Participînd cu trei flo- 
retiști (Atila Csipler, Nicolae Las- 
zlo și Tănase Mureșanu) nu a<m 
reușit să reedităm performanțe din 
campionatul feminin de ieri, dar 
ne-am dovedit sensibili egali cu 
majoritatea floretiștilor străini. Ati
la Csipler a ieșit di.n concurs în 
seriile eliminatorii după ce învin
sese cu 5-4 pe Stoock (R. F. G.), cu 
5-1 pe Gantner (Austria) și pe Si- 
monitti (Italia), fiind întrecut cu
4- 5 de Fullop (R.P.U.) virtualul 
campion mondial și de Pietri (Ita
lia) tot cu 4-5 în serie și cu 3-5 în 
meci de baraj. Laszlo cu patru 
victorii (a învins pe olandezul Men
del cu 5-2, pe elvețianul Steinin- 
ger cu 5-4, pe austriacul Ulrich cu
5- 3 și pe germanul Zimmerman cu

5-4, fiitud (kipașit numai de tunisia
nul Franco cu 2-5 și de maghiarul 
Camunititâ ou 1-5 — s-a calificat în 
sferturi de finală unde, realizînd 
o singură victorie (Ia tunisianul 
Brami cu 5-1), a fost eliminat. Tă- 
nase Mureșanu a avut cea inal bună 
comportare, fiind eliminat în sfer
turi de finală numai duipă un meci 
de baraj cu belgianul Debeurre 
(4-5). Mureșanu a învins pe Heit
man ( Lux.) 5-3, Merman (Belgia) 
5-3, Retbach (Austria) 5-3, Adler 
(Saar) 5-4, Comun tti (R.P.U.) 5-2. 
Franco (Tunis) 5-2, Kavil (Elve
ția) 5-2 (pe ultimii trei i-a întrecut 
în sferturi de finală).

La ora cînd închidem edîța se 
desfășoară încă turneul final a.l pri
milor opt cu participarea trăgăto
rilor : Fullop, Comunitti și Papp 
(R.P.U.), Milanesi și Cumetto (Ita
lia), Ling (Lux.), Steininger (El
veția) și Debeurre (Belgia). Fullop 
are 5 victorii și nici o înfrîngere, 
așa ca el este virtualul campion 
mondial.

Juniorii noștri, pe primul loc in seria a ll-a a Turneului FJ.FJL
,U ratare din pag. l-a)

tegoric și după numai cinci minute 
înscrie al treilea gol.

min. 54 : Jenei îi deschide lung 
pe extremă pe Anghel care dri
blează trei apărători și pătrunde 
pe centrul terenului pînă 
ginea careului de 16 m. 
trage fulgerător : 3—0.

Echipa noastră slăbește 
austriecii inițiază cîteva 
atacuri. Stancu și Sfetcu opresc 
însă eu succes orice tentativă. 
Juniorii romîni revin în atac și își 
măresc avantajul. ,

min. 66: Tabarcea pasează lui 
Mateianu care, ajuns pe post de 
inter stînga, îi „pune", pe jos, ba
lonul lut Jenei — venit în viteză 
din spate. Mijlocașul dreapta al 
echipei noastre trage puternic. In 
colt: 4—0 1

Reprezentativa Austriei preia 
inițiativa deoarece echipa noastră 
nu mai insistă. Ea marchează în 
min. 70: Huberts pasează lui 
Grasserbauer care intră în careu și 
de la 14 m. trage slab. Sfetcu 
prinde, dar scapă balonul în plasă: 
4—'

la mar- 
De aici

puțin și 
contra.

AU ÎNCEPUT campionatele mondiale de tenis de masă
Reprezentativele R. P. R. au debutat victorioase—

Cele două meciuri din seria IV 
s-au încheiat cu rezultatele :

Grecia-R.D. Germană 1—1 (0—0) 
și R. Cehoslovacă- Turcia 1—0 
(0-0)

Clasamentele seriilor II și IV 
sînt următoarele :

TOKIO 2 (Agerpres).
La 2 aprilie în sala gimnaziului 

municipal din Tokio în prezența a 
17.000 de spectatori s-a deschis 
cea de a 23-a ediție a campiona
telor mondiale de tenis de masă. 
După cum relatează coresponden
tul agenției „France Presse”, cam
pionatele mondiale stârnesc un u- 
riaș interes în rîndul locuitorilor 
orașului Tokio. Pentru cucerirea 
titlurilor de campioni mondiali se 
întrec 137 de sportivi din 17 țări: 
Anglia, Australia, R. Cehoslova
că, India, R.P. Chineză, R.P.R., 
S.U.A.. Japonia și altele.

Japonia organizează pentru pri
ma oară această importantă com
petiție. iar jocul de tenis de masă 
se bucură de o largă popularitate 
în rindul tineretului japonez, nu
mărul celora care practică acea
stă disciplină fiind de peste 
300.000. Biletele de intrare la 
campionate s-au vîndut cu multe 
săptămîni înainte și se anunță că 
sala gimnaziului municipal din 
Tokio, va fi mereu arhiplină. Jocu
rile se vor disputa dimineața, fn- 
cepînd de la ora 10 (ora R.P.R. 
— 3 noaptea), și seara pînă la 
orele 24. Astfel, sportivii romîni 
vor putea fi la curent în aceeași zi, 
cu disputarea competiției.

Campionatele au început la ora 
12 (ora R.P.R. 5 dimineața) cu 
disputarea jocurilor pentru compe
tițiile pe echipe dotate cu cupele 
„Corbillon" (femei) și „Swayth- 
ling“ (bărbați). In competiția pe 
echipe — femei cele 8 reprezenta
tive: R.P.R., deținătoarea titlului 
mondial, Anglia, Japoma, India, 
R.P. Chineză, S.U.A.. Hong Kong 
și Coreea de Sud vor juca într-o 
singură serie, după sistemul tur
neu, urmînd ca echipa cu cel mai 
mare număr de victorii să fie de
semnată campioană a lumii.

_ Echipa feminină a R.P.R. a în
tâlnit în primul meci selecționata 
Indiei. Cele două reprezentante ale 
țării noastre. Angelica Rozeanu 

și Ella Zeller au repurtat victoria 
cu scorul de 3—0. Corespondentul 
agenției „United Press" a scris 
următoarele în legătură cu acest 
meci. „Echipa romînă și-a arătat 
măiestria sa, cucerind o netă 
torie fără a pierde măcar un 
Rezultatele tehnice: Angelica 
zeanu (R.P.R.)—John Rachael

vic- 
set“.
Ro- 
(In-

dia) 2—0 (21—10; 21—15); Ella 
Zeller (RP.R.)—Parande Meena 
(India) 2—0 (21-12; 21-14); A. 
Rozeanu, E. Zeller (R.P.R) — 
Meena, Rachael (India) 2—0 (21— 
8; 21—10).

in celelalte jocuri s-au înregis
trat următoarele rezultate: Anglia— 
Hong Kong 3—0; Japonia—S-U A. 
3—0; Coreea de Sud—R.P. Chine
ză 3—1; India—R.P.
0—3; Anglia—Coreea de Sud 
De remarcat că perechea 
Haydon, D. Rowe a pierdut 
de dublu cu I)—2.

Concomitent cu întrecerile 
petiției feminine au început 
meciurile pentru Cupa Swaythling 
(bărbați). Participă 16 echipe care 
au fost împărțite în două serii- In 
grupa A echipa noastră joacă a- 
lături de echipele Japoniei, cam
pioană mondială. Suediei, Germa
niei, Hong Kongului. Australiei. 
Filipinelor și Singaporului. Grupa 
B este alcătuită din R. "Ceho
slovacă, S.U.A., Anglia, Vietnam, R. 
P. Chineză, Portugalia, India șl 
Coreea de Sud. Echipa masculină 
a R.P.R. alcătuită din T. Reiter, T. 
Harasztoși și M. Gantner a înre
gistrat o categorică victorie în 
primul joc. Jucătorii noștri au dis
pus cu 5—0 de Filipine. Rezulta
tele tehnice înregistrate de-a luti- 
gul partidei au fost următoarele: 
T. Reiter (R.P.R.)—Jesus Ybanez 
(Filipine) 2—0 (10,6); T. Ha

rasztoși (R.P.R.)—Teofilo Ybanez 
(Filipine) 2—0 (10,14); M. Gant
ner (R.P.R.)—Joe Bajarias (Filipi
ne) 2—0 (8,8). T. Reiter (R.P.R.) — 
Teofilo Ybanez (Filipine) 2—1 
(—15; 12, 13); M. Gantner (R.P.R.) 
— Jesus Ybanez (Filipine) 2—0 
16.15).

In turul doi echipa R.P.R.' a 
primit replica echipei Australiei. 
Formația noastră, alcătuită din T. 
Reiter, M. Popescu și M. Gantner 
a dominat întîlnirea repurtând o 
nouă victorie cu scorul de 5—1. 
Rezultatele parțiale sînt următoa
rele: M. Gantner (R.P.R.)—Robin
son (Australia) 2—0 (14,10); Rei
ter (R.P.R.)—P. Anderîon (Aus
tralia) 2—0 (14,9); G. Jenings 
(Australia)— M. Popescu (R.P.R.) 
2-1 (15—9,18); Reiter (RP.R.) — 
A. Robinson (Australia) 2—0 
(15,13); Gantner (R.P.R.)—G. Je
ttings (Australia) 2—0 (17,6); M.

Chineză
3-—1.
Ann 

jocul

com-
Ș1

Popescu (R.P.R.)—Anderson (Aus
tralia) 2—0 (19,19).

In grupa A s-au mai înregis
trat următoarele rezultate: Japo
nia—Singapore 5—0; Japonia—Fi
lipine 5—1; Hong Kong—Singa
pore 5—2. Echipa Suediei a dis
pus cu 5—3 de echipa Australiei 
după un joc extrem de dîrz. Fiița- 
iistul campionatului mondial de 
acum doi ani, Fliesbcrg, a fost în
vins cu 2—0 de australianul A. 
Robinson.

După primele jocuri ale grupei 
A, în clasament conduc echipele
R. P.R. și Japoniei cu cite două 
victorii.

Jocurile din grupa B au dat pri
lej la întreceri pasionante în care 
elementul surpriză n-a lipsit- 
Echipa R.P. Chineze a obținut o 
frumoasă victorie cu scorul da 
5—4 în fața echipei S.U.A. Ju
cătorul Cian Iu-nu a reușit să-t 
învingă cu 2—0 (9,6) pe cunos
cutul jucător american H. Hir- 
schowitz. Echipa R. Cehoslovace a 
avut în primele partide un ad
versar greu în echipa Coreei de 
Sud. Jucătorii cehoslovaci au ob
ținut victoria cu scorul de 5—2 
datorită formei bune a lui Andrea
dis și Vyhnanovski. Tereba a pier
dut două meciuri. Foarte intere
santă a fost și întâlnirea dintre e- 
chipele Angliei și indiei Jucătorii 
englezi, datorită experienței lor, au 
ciștigat cu 5—2 dar foștii cam
pioni mondiali Bergman și Leach 
au suferit înfrîngeri categorice. 
Astfel. Thackersey (India) l-a î,n- 
vins cu 2—0 pe Bergman (22—20; 
21—17), iar Nagaraj l-a întrecut 
cu 2—0 (21—11; 22—20)

Iată alte rezultate din
S. U.A.—Portugalia 5—1; 
neză—Vietnam 5—1;
slovacă—India 5—0; Anglia—Por
tugalia 5—0; Vietnam—Coreeia de 
Sud 5—2.

In grupa B, după prima zi con
duce echipa R Cehoslovace cu 
2 victorii.

Astăzi echipa masculină a RP.R. 
va juca cu Hong Kong și Singa
pore, iar echipa femin'nă cu Co
reea de Sud, S.U.A. și Hong Kong.

pe Leach, 
grupa B: 
R.P. Chi- 
R. Ceho-

SERIA II:

R. P, Romînă
R. P. Polonă 
R.P.F. Jugoslavia 
Austria

3 2 1 0 0:2 S
3 1 1 1 4:4 3
3 O 2 1 2:3 2
3 1 O 2 «:7 1

SERIA IV:

R. Cehoslovacă 
R. ET. Germ ar? 
Turcia
Grecia

S

3
3

Interesant de remarcat că toate 
cele patru echipe care s-au clasat 
pe primele locuri în serii la ediția de 
anul trecut a turneului au reeditat 
performanța. Este vorba de repre
zentativele R.P. Ungare , R. P. Ro
mine. Italiei și R Cehoslovace.

petre gațu

6 echipe participă la turneul final 
al campionatului mondial de handbal feminin 
Echipa R. P. R

cu
va

R. P.
susține meci de baraj 

Polonă
După cum se știe, campionatele 

mondiale feminine de handbal sa 
vor desfășura între 1 și 8 iulie 
în R. F. Germană. In ultima șe
dință a Federației internaționale 
de handbal s-a stabilit că la tur-, 
neul final vor participa patru e- 
chipe, calificate de drept (R. P. 
Ungară, câștigătoarea ultimei e- 
diții, R.F. Germană, țara organi
zatoare, Austria și Franța parti
cipante la ultimele campionate 
mondiale) și alte două echipe care 
se vor califica în urma jocurilor 
de baraj : Olanda — R.P.F. Iugo-

R.P.

din 
în

s'.avla și R.P. Romînă — 
Polonă.

S-a stabilit că întrecerile 
turneul final se vor disputa 
două serii, iar cîștigătorii seriilor
respective se vor întâlni pentru 
locurile I și II întrun meci care 
va avea loc ia 7 iulie.

Intâlnmile de baraj dintre R.P.F. 
Iugoslavia — Olanda și R.P.R. — 
R.P. Polonă vor trebui jucate pînă 
la 20 mai Aceste meciuri se dis
pută tur și retur. In caz de egali
tate de puncte și golaveraj se va 
disputa un al treilea joc pe teren 
neutru.

In legătură cu începerea cam
pionatelor mondiale pe echipe, cu
noscutul antrenor japonez Hase
gawa a făcut următoarea decla
rație ziariștilor: ,,O luptă foarte 
interesantă se vă da în competiția 
femin nă, unde valoroasa echipă a 
Romîniei va primi replica unor e- 
chipe puternice, cum sînt cele ale 
Japoniei și Angliei. In competiția 
masculină, echipele Japoniei și R. 
Cehoslovace au cele mai mari 
șanse să se întâlnească în finală"

Jocurile pentru competițiile pe 
echipe se vor desfășura în conti
nuare în zilele de 3 și 4 aprilie, 
urmînd ca la 5 aprilie să aibă loc 
finalele.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA AMSTERDAM

4—• Z 8= Meciul a fost arbitrat foarte bine } 
de Posa (R. P. Ungară). Formații:

R. P. ROMTNA : Sfetcu.Schwei- 
linger, Stancu, Mureșan-Jenei, Ta- 
barcea-Anghel, Raab, Mateianu, 
Dumitrescu, Văcarii.

AUSTRIA: Pankner-Klarl, Ha. 
mmerle-Andrich, 
Puffer-Lahness, 
(Furst din min. 
Schafranek.

Cei mai buni , 
zentativel noastre au fost: An
gliei, Mateianu, Jenei, Stancu, 
Sfetcu și Văcaru întreaga noastră 
echipă a luptat însă cu energie și 
voință pentru o comportare bună. 
Dintre juniorii austrieci s-au evi
dențiat: Lahnes, Schafranek, Sch- 
rotembaum, Grasserbauer și Pan- 
kner.

NOTE (EXTiRME In
 ' II

Șl...
■

I

In numărul din 18 februarie al 
ziarului nostru comentam o știre 

Schrotenbaum, apărută în revista elvețiană „Sport 
Huberts, Fratnik Z Magazine" care relata că în scopul 
28), Grasserbauer, \ înviorării hocheiului canadian s-a 

v recurs la serviciile unul... hipnoti- 
jucători ai repre- Z zator. Clubul „Cube” a angajat, de 

pildă, un „specialist” în științe o- 
cuite, pe nume Sam Vine, care a 
declarat că prin metoda sa echipa 
din Hamilton nu va mai părăsi ni
ciodată învinsă terenul de gheață.

N-am mai primit vești despre 
Sam Vine. Poate că șl acum (dacă 
nu cumva a tost alungat ca șarla
tan) el își ține „ședințele", suge- 
rînd jucătorilor că sînt... de neîn- 

In deschidere Ta jocul R. P. Ro- \ vins. lată însă că „metoda științi- 
mînă-Austria, echipele R. P. Po- C fică“ inaugurată de antrenorul clu- 
lone și Jugoslavia: au terminat Z bului „Cube" a găsit adopți la ve
la egalitate: 1 — 1 (0—0). Au mar- X cina Canadei, S.U.A.
cat : Drozgzog, pentru R. P. Po- V De data aceasta hipnoza reu a fost 
lonă si Galici, pentru R. P. F. c aplicată hocheiștilor, ci înotătoare- 
Jugoslavia. lor. De amploarea care se dă pro-

la jocul R. P. Ro-

blemei ne putem convinge văzind 
că însăși agenția americană „United 
Press", care are pretenții de serio
zitate, se ocupă pe larg de aceasta. 
Ea a făcut cunoscut că „ilustrul” 
hipnotizator Hur Ellen, angajatul 
unui varieteu din Chigaco, a luat 
sub .. oblăduirea sa două tinere spe- 

— ranțe ale natației americane.
înaintea unui concurs, Ellen ”a 

sugerat" înotătoarelor Ioan Page 
și Jeane Peters că după ce se vor 
trezi din somnul hipnotic ele vor 
înota cu mai multă ușurință, nu 
vor simți oboseala, iar recordurile 
se vor afla .. la picioarele lor.

E drept, în concurs, cete două 
tete au evoluat cu succes. Page 
înotând 100 yarzi liber în 1:03,0 iar 
Peters 100 yarzi spate în 1:09,1. 
Ambele timpuri sînt remarcabile. 
Dar, așa cum aflăm mai departe, 
din spusele antrenorului, cele două 
înotătoare au fost bine pregătite și

MOSCOVA 2 (Serviciul nostru 
de radio). — Aseară, în cadrai tur
neului de șah al candidaților la 
titlul de campion mondial, s-au ju
cat partidele întrerupte. De două 
ori s-'a așezat la masa de șah T. 
Petrosian. Cu toate că avea avan
taj în întâlnirea cu V. Smîslov, a- 
cesta din urmă s-a apărat cu pre
cizie astfel că meciul s-a termnat 
remiză. In a doua întreruptă, T. 
Petrosiain l-a întâlnit pe B. Spasski. 
Ambii jucători au făcut sacrificii, 
fără rezultat însă, astfel că la mu
tarea 71 partida s-a terminat re
miză. In felul acesta clasamentul 
după patru runde este următorul : 
Smîslov 3 p.; Gheller, Bronștein, 
Keres 21/? p.; Pa,nno, Filip, Spasski 

Chicago Ellen' să / 2,P" Szabo P" Petrosian' «’* 
pe lingă... Federația \ n*k 1 P- 
natație. Mai ales că X Runda V-a programează urină- 
îneepe întrecerile de \ toarele întâlniri : Keres-Gheller; Fi- 

lip-Sm'slov ; Panno - Petrosian ; 
Bronștein-Szabo, Spasșki-PiAnic.

n oz
se aflau într-o formă excelentă. Ex
periența tui Ellen nu ena edifica
toare.

Pentru a-Și duce la capăt aface
rea, Ellen a recurs ia alte „subiec
te” alegînd înotătoare mai slab 
pregătite. Dar știut este că hipno
za repetată și susțmută epuizează 
celulele nervoase. Nu-i de mirare 
că unul din „cobaii" lui Ellen era 
chiar... să se înece.

Pare bizar că în secolul XX, în 
practica sportivă modernă își mai 
pot găsi loc astfel de stupidități. 
De aceea, așa cum remarcă ziarul 
„Ceskoslovenski Sport”, nu este ex
clus ca, între două reprezentații, în 
varieteul din 
funcționeze și 
americană de 
în curînd vor 
selecție în vederea alcătuirii Iotu
lui olimpic al Statelor Unite...
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