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Echipa feminină de tenis de masă a R.P.R. PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂI 
» .

pentru a 5-a oară campioană mondială!
In aceste zile, 

gînduiriilie tuturor; 
celor ce iubesc 
sportul s-au în
dreptat spre Tokio, 
la celălalt capăt al 
pămîntului, unde 
un mănunchi de 
sportivi ai Republi
cii Populare Ro
mîne apărau culo
rile romînești în 
campionatele mon
diale de tenis de 
masă. Și credem 
că Angelica Ro
zeanu, Ella Zeller,
Matei Gantner, Tiberiu Hanasztosi, Toma Reiter, 
Mircea Popescu au simțit aceasta și au luptat din 

și încre-

ir
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Tiberiu Harasztost

Toma Reiter

3-a din lume

Matei Gantner

Mircea Popescu 
romîni, primii sportivi ro-

Echipa masculină a R. P. R. a

răsputeri pentru a îndreptăți speranțele 
derea noastră în ei.

Intr-adevăr, delegația sportivilor noștri 
ticipă la campionatele mondiale de tenis 
de la Tokio a reușit în proba pe echipe

care p ar
de masă 

. _ cea mai 
bună performanță de pînă acum: locul întîi la fete 
și locul trei la băieții Și trebuie să cîntăriți bine, 
dragi cititori, ce înseamnă acest titlu de campioane 
mondiale la echipe femei și locul trei la echipe 
bărbați, obținute în condițiile grele ale unei clime 
neobișnuite, după o călătorie lungă și obositoare. 
La toate acestea trebuie adăugat faptul extrem de 
important că atît băieții cît și fetele a,u avut ca ad
versar în meciurile hotărîtoare pentru titlul mondial 
tocmai echipele Japoniei ca.re, vă dați seama, desi
gur, cum au fost susținute de spectatori...

Ca în ultimii șase ani, și în cel de al șaptelea, 
începem cronica noastră tot cu Angelica Rozeanu. 
Fiindcă maestra emerită a sportului a fost pînă a- 
cum „paleta" nr. 1 a campionatelor mondiale de 
tenis de masă, factorul determinant în cucerirea 
Cupei Corbillon. In toate meciurile susținute pe e- 
chipe, Angelica Rozeanu a cîștigat toate partidele, 
pierzînd doar un singur set! Și cum dublul nostru 
Angelica Rozeanu-Ella Zeller a mers foarte bine, 
echipa noastră n-a lăsat nici un fel de speranță 
adversarelor lor. Ella Zeller a avut de asemenea o 
comportare foarte bună, cîștigînd cu destulă sigu
ranță numeroase meciuri, pierzînd doar două parti
de la Ann Haydon (Anglia) și Tanaka (Japonia), 
după o luptă dîrză.

După ce a învins cu 3—0 echipele Indiei, Co
reei de Sud, Statelor Unite ale Americii, Hong- 
Kongului și R.P. Chineze, reprezentativa feminină 
a R.P.R. a avut de înfruntat asaltul a două dintre 
cele mai puternice echipe din lume: Anglia și Ja
ponia. Luptînd așa cum ne-au arătat și în alte

concursuri internaționale și cam
pionate mondiale, Angelica Ro
zeanu și Ella Zeller au trecut și 
acest greu examen, cîștigînd am
bele partide cu același scor. 3—l, 
spre dezamăgirea celor 13.000 de 
spectatori japonezi. Ei au aplau
dat însă cu multă admirație stră
lucita comportare a jucătoarelor 
noastre, care au realizat o ptfrfor- 
manță fără precedent, înscriind pen
tru a cincea oară numele Republi
cii Populare Romîne pe tabloul e- 
chipelor feminine campioane mon
diale de tenis de masă.

Dacă echipa feminină a obținut 
o performanță la valoarea renume- 
ltii său, reprezentativa noastră mas
culină, prin excelenta sa compor
tare, a întrecut așteptările. Țînăra 
noastră echipă de băieți a învins 
fără drept de apel echipele: Fiii- 

■ pine, Singapore, Australia, Suedia, 
JHong-Kong și Germania, pierzînd 
J la limită în fața renumiților jucă- 
j tori japonezi deținători ai titlului 
j suprem. Ținînd seama că în întîlni- 
(rea cu Japonia, la scorul de 3—3, 
) Gantner a pierdut în fața campio-
> nului mondial Tanaka setul deci- 
j siv cu 21—23 și că întîlnirea în- 
) treagă pe echipe s-a soldat cu sco-
> rul final de 5—4 pentru Japonia, 
se poate trage concluzia că jucă-

) torii noștri puteau termina învingă-
> tori, tot așa cum au pierdut. Gon- 
tinuînd cu rezultatul meciului Ja-

i ponia — R. Cehoslovacă, în care 
prima echipă a cîștigat cu 5—1, ă- 
pare cu atît mai evidentă perfor
manța reprezentativei noastre mas
culine din rîndul căreia s-a detașai 
net maestrul sportului Matei Gant
ner, care a cîștigat 16 med urî din 
cefe 17 susținute.

Impresia produsă în rîndurile ze. 
cilor de mii de spectatori japonezi, 
care au populai pînă Ja refuz sala 
gimnaziului municipal din Tokio, 
de cele două jucătoare și cei patru

ieri, la Înapoierea echipei dinamo bucurești
Ieri la amiază un avion a „de

pus" pe pista aeroportului Băne'asa 
pe jucătorii echipei Dinamo Bucu
rești întorși din turneul pe care 
l-au efectuat în Belgia. Abia s-a 
oprit avionul și din el au coborît 
rînd pe rînd dinamoviștii. Fiecare 
era bine dispus — după frumoa
sele comportări de la Liege și 
Bruxelles nici nu se pulea altfel — 
și se arăta sincer mișcat de pri
mirea călduroasă făcută de către 
reprezentanții CCFS, ai asociației 
Dinamo și de numeroși sportivi din 
Capitală. După obișnuitele fotogra
fii — una dintre ele o vedeți chiar 
alături — am putut sta de vorbă cu

• cîțiva dintre jucători, cu antreno
rul și cu conducătorul delegației.

BĂCUȚ I, căpitanul echipei, su- 
rîzător și amabil ca totdeauna, ne-a 
spus : „In primele douăzeci de mi
nute ale întîlnirii de la Liege, e- 
chipa a jucat cu trac. Aveam des
tulă emoție pentru că nu mai ju- 
caserăm de multă 
internaționale cu 
club. Incet-încet, 
regăsit. Am jucat bine pe aripi 
tinde mai ales Suru se arăta în- 
tr-o vervă deosebită. Am învins, 
după cum se știe, pînă la urmă,

• dar am avut de înfruntat un ad
versar foarte dificil. In al doilea 
meci am acționat mult mai calm ; 
acomodați cu condițiile de joc, 
ne-am impus de la început. La 
sfirșitul jocului am fost mult a- 
pkudați. Cred că am jucat bine.

jucători
mîni care au fost văzuți vreodată 
în Japonia a fost cu totul deosebi
tă. Aprecierile elogioase la adre
sa reprezentanților tenisului de ma
să romînesc, făcute de presa din 
Japonia, de agențiile de presă străi
ne și de comentatorii posturilor de 
radio sînt o puternică mărturie a 

(continuare în pag. a 8-a)

vreme meciuri 
echipe de 

însă, ne-am

mărit jocul de la Liege al echi
pei noastre, a declarat că fot
balul romînesc este de o certă va
loare și că echipele din Belgia tre
buie să susțină cît mai multe me
ciuri cu fotbaliștii romîni. Pe a- 
ceastă linie am purtat discuții în 
privința perfectării unor jocuri în 
țara noastră ale echipei Ander- 
lecht, campioana Belgiei, la întoar
cerea acesteia din Uniunea Sovie
tică unde susține o serie de par
tide."

Astă* seara de la ora 19 în sala Floreasca

R. P. Romînă - Egipt la lupte clasice

ANGELO N1CULESCU, antre
norul lui Dinamo București, ne-a 
declarat: „Am terminat cu bine 
turneul nostru în Belgia. Echipele 
pe care le-am întîlnit sînt de o 
bună valoare

Echipa 
înălțime 
Subliniez 
vitatea și 
traje, care ne-au făcut o impresie

ADRIAN PETROȘANU, condu
cătorul delegației.- „Turneul echi
pei Dinamo a servit efectiv inten
sificării legăturilor sportive.

Este elocventă, de altfel, declara
ția președintelui federației belgi
ene de fotbal care, după ce a ur-

noastră s-a comportat la 
în amîndouă întîlnirile. 
în mod deosebit obiecti- 
competenfa ambelor arbi-

★
lată acum cîteva succinte apre

cieri ale ziarelor belgiene asupra 
echipei Dinamo București :

„LES SPORTS"; „Echipa Dina
mo București trebuie citată în în
tregime. Neagu și Suru au fost 
printre cei mai buni împreună cu 
mijlocașul centru Băcuț II" (cro
nica iocului cu Daring).

„LÂ LANTERNE": „Dinamo 
București practică un fotbal co
lectiv, și realizează adeseori faze 
bine gîndite."

„LA LIBRE BELGIQUE": 
chipa romînă a făcut un joc sedu
cător, cu pase precise, deschideri 
ordonate și axate pe o apărare im
pecabilă."

„LE SOIR“ : „Romînii și-au im
pus dominarea pe tot parcursul 
partidei (cu Daring n.r.), desfă
șurată în cel mai frumos spirit 
sportiv".

„E-

Maestrul sportului Marin Beluși
ca a luat parte la toate întîlnirile 
pe care reprezentativa noastră de 
lupte le-a susținut în compania 
sportivilor egipteni. De aceea ne-am 
adresat Iul în legătură cu meciul 
pe care echipa Republicii noastre 
îl va susține astă-seară în compania 
naționalei Egiptului. „Desigur, îi 
cunosc bine pe luptătorii egipteni, 
a început Belușica. Mi-au fost ad
versari la Festivalul de la București 
și de la Varșovia și de asemenea 
i-am întîlnit în meciurile directe de 
la București și din Egipt. Pe adver
sarul meu de mîine (n n. astăzi) 
Hassan Aly Rtfaie, îl cunosc de la 
Mehala Kubra. Egiptenii sînt spor
tivi loiali, corecți, cu multe calități 
fizice Și tehnice. Ceea ce ne-a sur
prins în toate întîlnirile pe care 
le-am susținut — constituind o se
rioasă problemă pentru noi — a 
fost viteza de execuție, detenta și 
ritmul Pe care ei îl impun luptei. 
Ceva mai mult (și asta ar trebui să 
constituie un bun exemplu pentru 
noi): dacă sînt conduși dau tot ce 
pot pentru a reface situația, ceea

Meclul dintre echipele R. P. Ro
mîne și Egiptului se desfășoară 
astă-seară începînd de la ora 19 
in sala Floreasca. Se vor întrece 
următorii luptători:

Cat. 52 kgr.: D. Pîrvulescu — At- 
tla El Sayed.

Cat. 57 kgr.: Fr. Horvath — Ibra
him El Lattif.

Cat. 62 kgr.; M. Solcz — Hamed 
Mansouri.

Cat. 67 kgr.: Gh. Dumitru — Ka
mel Hussein.

Cat. 73 kgr.: V. Bularca 
Sakkary.

Cat 79 kgr.. M. Belușica — Has
san Aly Rltaie.

Cat. 87 kgr.: L. Bujor — Moha
med El Sayed.

Cat. grea: A. Șuii — Maby Khalil.

El.

■

ce am simțit „pe pielea noastră" la 
Cairo.

Meciul cu reprezentativa 
lui ne-a preocupat mult pe 
din lotul Republicii noastre, 
numai prima confruntare 
țională din acest an. dar și
men greu cu un adversar puternic 
(mă gîndesc și la succesul obrinut 
de luptătorii egipteni în Polonia),

Egiptu- 
noi, cei 
Este nu 
interna- 
un exa-

examen de care depinde in mare 
măsură participarea noastră la Cu
pa Mondială de la Istanbul și la 
Jocurile Olimpice de la Melbourne. 
Ne-am pregătit cu toată atenția și 
deținem o formă bună. Vreau să 
mai adaug că am toată încrederea 
în „tinerii" noștri V. Bularca și Gh, 
Dumitru care ,,merg" bine", a în-' 
cheiat M. Belușica.

Intr-adevăr, reprezentativa Egip-' 
tului este o formație puternică, cu 
o „carte de vizită" internațională 
de „mîna întîi". In cele două zile 
de and sînt la București, sportivii 
oaspeți și-au pus la punct condiția 
fizică, au insistat asupra corectării 
unor acțiuni. In orice caz ei speră 
într-un rezultat favorabil.

Arbitrul neutru al meciului, Bran
co Tegeltija, i-a urmărit pe luptă
torii romîni cu ocazia turneului de 
la Pola, dar nr i-a văzut concurînd 
pe egipteni. „Așa că e greu să fac 
o apreciere asupra rezultatului, 
spune el Totuși, dacă vor lupta ca 
la Pola, luptătorii romîni pot reali
za o victorie",



(Foto monta] I. MIHĂICA)

Nu! N-a fost... „păcăleală”!

Vreți să vă amenajați o nouă bază sportivă ?
Vreți să devină colectivul vostru fruntaș în acțiunile^ 

Lunii construcțiilor șl amenajărilor de baze spor
tive14 ? «

Aveți nedumeriri cu privire la felul cum trebuie 
amenajat un teren sportiv regulamentar?
Citiți pagina Ii-a a ziarului nostru de marți 10 aprilie, unde veți 

găsi un bogat material documentar cit privire ia toate aceste pro
bleme.

Răspuns unor întrebări:

Cum trebuie să se desfășoare munca G.M.A.

In prima zi de aprilie u>nii au 
glumit mai mult ca de obicei, s-au 
ținut de șotii și mai ales de... pă
căleli. Șf''nimeni nu se supără în- 
tr-o astfe! de zi cînd, venind la 
antrenarhent, găsește stadionul 
pustiu sau cînd, după ce a fost 
iăsat să-și facă valiza pentru O... 
'deplasare în provincie, ește, în 
fine, „lămurit"... „Stai, frate, li
niștit. Nu pleci nicăieri. Azi e doar 
1 aprilie /"

Cu astfel de păcăleli... sportive 
nu-i poți „duce" însă pe toți. Sînt 
dinii care de 1 aprilie — și, pentru 
orice siguranță, chiar cîteva zile 
după aceea — nu fac nimic, nu 
se duc oriunde i-ai trimite și-ți 
răspund senin : „Lasă, lasă, cu 
mine nu merge. Vezi de altul" !...

Ce să-i faci, fiecare în felul lui. 
Dar. ce se întîmplă atunci cîind 
păcăleala nu-i... păcăleală și trea
ba rărriîne nefăowtă ? Iată, de 
exemplu, o nouă și frumoasă com
petiție sportivă de mase: Sparta
chiada de vară .a tineretului, oare 
trebuia- să înceapă în toată țara 
la... 1 aprilie ! Zadarnic am aș
teptat ‘nsă în această zi vești des
pre primele concursuri. Seara, co
respondenții noștri ne relatau cu 
multe amănunte faze din Jocurile 
Ide fotbal, momente palpitante de 
fa cîte o gală de box, rezultatele 
unei întreceri cicliste... Dar despre 
Spartachiada de vară ? Invariabil 
.primeam același răspuns : „Nimic, 
’tovarășe”.

Ne-am gînd’it că, fiind poate 
subapreciată, această competiție 
11-a constituit un element impor
tant pentru corespondenții noștri 
3n alcătuirea „duminicii sportive 
din localitate" dar nu ei erau vl- 
jicvați. La 1 aprilie în marea ma
joritate a orașelor și satelor nu 
:s-au organizat întreceri în cadrul 
Spa rtachiadei de vâră. Să fi cre- 
~z<U)t oare activiștii sportivi că a 
fost doar o... păcăleală de 1 apri
lie? întrebarea își păstrează va
labilitatea și acum, aproape de 
'«apătul acestei prime săptămîn; de 

Șarometful ttnunfă vreme bună pentru cros. Ce mat așteptam ?.

aprilie cînd continuăm să căutăm 
în zadar, în noianul de corespon
dențe, vești despre primele între
ceri, cînd aproape în fiecare zi 
auzim același nedorit răspuns: 
„Cu Spartachiada de vară ? Nu, 
riu s-a organizat nimic”!

Mai în glumă, mai în serios, 
așa stînd lucrurile, putem spune: 
„Nu, tovarăși activiști. Spartachia
da de vară n-a fost o păcăleală, 
chiar dacă primele întreceri erau 
programate pentru... 1 aprilie". 
Și este de neînțeles de ce, pînă 
acum, nu s-a făcut nimic. Firește, 
cu' această nejustificată amînare a 
primei etape a Spartachiadei de 
vară nu se poate mînd'ri nici un

Crosul —un veșnic „întîrziat”-
Pînă mai acum două-trei săp- 

tămî.ni, de cîte ori ne adresam 
vreunui președinte de colectiv 
sportiv, aflat în „culpa" de a nu 
fi organizat întrecerile de cros, 
primeam — invariabil — un răs
puns „tip" :

— Cum să organizezi crosul, 
tovarășe ? Asta-i vreme de cros ? 
Pe un frig ca ăsta nu reușesc să 
mobilizez pe nimeni. Mai bine las 
încă puf in. că tot ne mai permite 
regulamentul, și cînd o să-l or
ganizăm... apoi o să fie o mobi
lizare strașnică I

Și uite așa, amînînd de azi pe 
mîine, colectivele s-au trezit de
odată la termenul limită pentru 
organizarea concursului de cros 
fără să fi făcut... nimic! Adevă
rul este că în unele locuri din 
țară, unde temperatura s-a menți
nut multă vreme foarte friguroa
să. întrecerile crosului de mase 
„Să întîmpinăm 1 Mai" au fost 
mai greu de organizat. Dar tot 
atît de adevărat este și faptul că 
în și mai multe locuri — unde 
vremea n-a fost chiar așa de., 
răutăcioasă — întrecerile de cros 
n-au putut fi desfășurate Ia timp 
din pricina unui obicei solid înră
dăcinat printre activiștii noștri 
sportivi: munca în asalt. Acest 
„nu-i nimic, mai avem timp" a de
venit leit-motivul cu care unii 

colectiv sportiv dar cu atît mai 
puțin colectivele sportive din re
giunile Craiova, Timișoara, regi
unea Stalin. Iași sau Hunedoara, 
rtegiuni care la sfîrșitul Sparta- 
chiadei de iarnă au putut raporta 
succese din cefe mai frumoase în 
mobilizarea tineretului. Ce fac însă 
acum activiștii respectivi ?

Iată o întrebare la care aștep
tăm răspuns prin fapte. Și aceasta, 
cît mai eurînd, cu toate că între
cerile primei etape se termină la 
17 iunie. Vom fi bucuroși ca în 
coloanele ziarului nostru astfel de 
răspunsuri să ja locul notei de față.

D. G.

conducători de colective sportive 
încearcă să motiveze dezinteresul 
față de problema atît de impor
tantă a crosului și a activității 
sportive de mase în general. Re
zultatul ? Acolo unde întrecerile 
de cros au fost organizate după 
acest „principiu", probele s-au des
fășurat în mod formal, concuren- 
ții s-au prezentat la start fără a 
fi făcut o pregătire prealabilă și
— în general — evenimentul n-a 
Izbutit să depășească limitele li
nei competiții de casă oarecare.

Ei, dar etapa pe colective a tre
cut și iată-ne acum în etapa ra
ională. Ar fi fost de așteptat ca 
în această etapă, asemenea „ne
cazuri" să înceteze. Ar fi fost de 
așteptat... dar nu s-a întîmplat de 
loc așa ! Intr-adevăr, pînă acum 
din prea puține raioane ne-au so
sit vești despre organizarea eta
pei a Il-a la cros. Se pune între
barea, cu firesc interes: ce au de 
gînd organele sindicale raionale și 
comitetele raionale C.F.S.? Vremea 
s-a îmbunătățit mult, razele soa
relui încălzesc acum bine de tot 
meleagurile noastre, aproape toa
te disciplinele sportive caracteris
tice sezonului de vară și-au re
luat activitatea, bhimai crosul se 
„urnește" greu !

Este bine , să mai amintim un 
lucru : știați, tovarăși activiști, că 
mîine, 8 aprilie, este data sorocită 
pentru etapa regională ? Și în 
multe locuri etapa raională încă 
n-a fost organizată 1 Așa se ivesc 
„beneficiarii" diferitelor amînări
— măsură luată de la centru pen
tru a „compensa" dezinteresul u- 
nor activiști!

In locurile unde etapa raională 
de cros a fost de-acum organi
zată, mîine se va disputa etapa 
regională. Crosul de mase „Să 
întîmpinăm I Mai" pășește astfel 
într-o fază decisivă. Este de la 
sine înțeles că întrecerile de mîf- 
ne vor trebui să se bucure de cele 
mai bune condițiuni de desfășu
rare : trasee bine alese, arbitri 
competenți, popularizare adecvată 
evenimentului.

Și să sperăm că în ziarul viitor 
vom avea prilejul unor aprecieri 
mai favorabile decît cele de azi!

M. G.

Răspundem prin acest articol 
numeroaselor scrisori sosite la re
dacție, din toate colțurile țării. Ti
neri și tinere, activiști și instruc
tori de la sate ne cer lămuriri a- 
supra modului în care trebuie să 
se desfășoare munca în cadrul 
complexului G.M.A.

1. PROIECTUL NOULUI RE
GULAMENT PREVEDE O SERIE 
DE MODIFICĂRI DE NORME, 
CA ȘI O SERIE DE PREVEDERI 
DEOSEBITE DE CELE ALE AC
TUALULUI REGULAMENT. IN 
CE DIRECȚIE TREBUIE SA SE 
ÎNDREPTE MUNCA NOASTRA?

Această întrebare am întîlnit-o 
foarte des. Răspunsul este unui 
si/igur: pînă la apariția noului re
gulament, rărnîne în vigoare cel 
actual, uirmînd, bineînțeles, ca 
normele trecute și. în general, tot 
ce se va întreprinde în acest răs
timp, să rămînă valabil.

2. ASUPRA CĂROR NORME 
TREBUIE SA NE ÎNDREPTAM 
ATENȚIA IN MOD SPECIAL, IN 
LUNILE DE PRIMAVARA?

In anii trecuți, se foloseau gra
ficele trimes triale . de concursuri și

■

' 1

Participafi

t cu tofii
-la Spartachiada 

de vară 

a tineretului

Printre sparturile cele mai răsptn dite în colectivul Voinfa—Prestări 
Servicii, voleiul ocupă un loc de frunte. Iată, în clișeu, o fază de 

la o astfel de întâlnire

într-un trimestru...
In primul trimestru al acestui 

an. colectivul sportiv Voinfa-Pres- 
tări Servicii din Capitală a obți
nut o serie de frumoase realizări. 
In această perioadă s-a pus un ac
cent deosebit pe dezvoltarea spor
tului de mase, organizîndu-se mai 
multe concursuri de casă și inter- 
colective in afara celor cuprinse 
In Spartachiada de iarnă a tine
retului. Care sînt aceste realizări ?

■ ...2 concursuri de tir. La primul 
concurs organizat în două etape 

— pe cerc șl Apoi pe colectiv — 
au participat 365 de sportivi. La 
al doilea concurs la care au luat 
parte și sportivi din colective ale

'.asociațiilor Flamura roșie, Avîntul, 
Progresul. Locomotiva, Construc
torul, Știința și Tînărul dinamo- 
vist, s au întrecut 84 de concu- 
renți.

■ ...Cursul de arbitri de tenis de 
maisă inițiat de colectiv și or

ganizat cu sprijinul comisiei oră
șenești de specialitate și .care a 
fost urmat de 79 de persoane, din 
toate colectivele sportive bucura- 
ștene. 

antrenamente speciale, care ajutau 
colectivele să asigure o desfășu
rare planificată, continuă, a mun- > 
cil G.M.A. Aceste grafice rămîn 
valabile: în actuala perioadă tre
buie trecuite normele de sezon 
(atletism, gimnastică, cursa cu ob-*  
stacole, ciclism, călărie etc.). Fh 
rește, acum trebuie acordată o a- 
tenție deosebită pregătirii aspi
ranților și, în general, calității 
muncii G.M.A., tocmai pentru a 
se face un prim pas în spiritul k 
noului regulament, care pune un 
accent deosebit pe această latură 
a activității din cadrul complexu
lui.

3. CARE SINT PRINCIPALELE 
FORME DE TRECERE A NOR
MELOR PE CARE TREBUIE SA 
LE UTILIZAM IN ACTUALA 
PERIOADA?

Firește, antrenamentele șî con
cursurile speciale, activitatea Ia 
centrale G.M.A. special organizate 
rămîne una din principalele for
me de trecere a normelor G.M.A. 
Una din principalele forme, dar nu 
singura. Concursurile de cros 
dar mai ales concursurile Spar-: 
lachiadei de vară a tineretu
lui reprezintă un minunat prilej 
de trecere a normelor G.M.A. pen
tru un număr mare de aspiranți 
șî de aceea este recomandabil ca , 
și comisiile G.M.A. din colective 
să ia parte activă la organizarea 
acestor concursuri. Independent 
de marile competiții de mase, fie
care colectiv trebuie să aibă un 
calendar sportiv intern, în care 
Stnt prevăzute întreceri da caisă 
sau întercolective în diferite ra
muri de sport. Iată dar o nouă 
formă de atragere a aspiranților 
în trecerea norme'or G.M.A.

Concluzia rîndurilor de mai sus 
este una singură: .activitatea • 
G.M.A. nu trebuie să stagneze nici 
un moment. Trebuie depuse toate 
eforturile pentru desfășurarea e 
normală, la un nivel calitativ cî 1 
mai înalt.

■ ...Inițierea unui curs de arbitr' 
la tir. In ziua de 26 martie 
toți cei 84 de înscriși au fost pre

zenți în sala clubului „Munca Ali
mentară" unde s-a făcut deschi
derea.

■ ...Depășirea angajamentelor î 
mod considerabil. In această pe 
noadă au devenit membri ai cq 
lectivului sportiv 152 muncitori t 
cooperativelor meșteșugărești din 
Capitală. 25 de sportivi au obținu1 
clasificarea, iar la capitolul „pui 
tători G.M.A." angajamentul 
fost depășit cu 500 la sută.

■ ...2581 participanți la Spart; 
chiada de iarnă a tineretului. A 
ceasta este cifra pe care a. rapor 
tat-o forurilor superioare colecti, 
vul Voința Prestări Servicii.

■ ...Peste 200 de conouirenți, metr 
bri ai colectivului sportiv, pa 
ticipanțf la concursurile de ca&i 
— șah și tenis de masă — «rgal 
nizate în cinstea Congresului col 
operativelor m^tesugărești.

E, M.



Atletismul, sportul tuturor... (IV) Goworh're o scriitorul Frmîsc Muntean?» -
In .atletism, ca și in celelalte 

sporturi, cifrele sînt elocvente a-' 
turtei când ele se referă la perfor
manțe. Un „2.03 m.“ la săritura în 
înălțime băieți siau un „1.70 
m.“ la înălțime fete ca și un „10.5 
sec." pe 100 m. plat... fac de pri
sos orice comentarii. Așa stau oare 
lucrurile și .atunci cînd cifrele se 
referă la atletismul de masă?

In fiecare .an, situațiile statis
tice arată că la tradiționalele în
treceri de cros participă peste 
1.500.000 tineri și tinere. Aces
tora li se adaugă alte sute de mii 
de tineri care fac primii pași în 
atletism prin marile competiții de 
masă (Spartachiade, campionatul de 
poliatjon G.M.A., concursuri șco
lare, campionate de casă etc.). 
Probele atletice sînt, de asemenea, 
mult îndrăgite de .aspiranții G.M.A. 
Și astfel cifrele indică anual o ac
tivitate atletică la care iau parte 
mai bine de 2.000.000 de tineri gi 
tinere.

Este însă această cifră la fel de 
indiscutabilă ca acelea indicate de 
cronometre sau panglicile metrice? 
Singurul răspuns valabil poate îi 
găsit în secțiile de atletism ale co
lectivelor sportive. Fără a zăbovi, 
de data aceasta, asupra gijpectelor 
pozitive, iată principalele concluzii 
critice după nenumărate popasuri 
în colective sportive, în secții de 
atletism:

1. ECHIPE DA. SECȚII...? In 
scriptele colectivelor sportive echi
pele de atletism, alcătuite în marea 
lor majoritate din cîțiva .atleți cm 
performanțe, poartă numele de... 
secție. Fără îndoială, muncitorii ce
feriști de la Centrul de formare a 
trenurilor București, de la P.T.T. 
sau idle la Atelierele Centrale Timi
șoara, ca și cooperatorii din Tg. 
Mureș, Baia Mare, Satu Mare sau 
membrii colectivelor Progresul O- 
radea, Timișoara, Sibiu, Orașul 
Stalin, se mîndresc cu rezultatele 
atlețik»- care-i reprezintă. Dar, și 
mai mare ar fi mîndrla lor dacă în 
colectivele sportive din care fac 
parte, atleții s-ar număra cu sutele 
și din rinduil lor s-ar .afirma zi de 
zi noi elemente talentate. Dar nu 
aceasta este realitatea. In colecti
ve practică atletismul numai cei 
oare reușesc sâ obțină performanțe. 
Sutele de mii de participant la 
competițiile de masă sînt adesea 
împiedicați să înceapă o activitate 
atletică organizată sau sînt sfă- 
tuiți să se mai... antreneze, să-și 
treac.ă normele G.M.A... Motivul: 
activiștii sportivi preferă echipa în 
locul secției de atletism, care le-ar 
pricinui, desigur, mult mai multă 
..bătaie de cap“.

2. UNDE EXISTA SECȚII DE 
ATLETISM? Cunoscînd popularita
tea acestui sport s-ar părea că 
pretutindeni. Iată insă cifre care 
iu pot fi contestate: din totalul 
colectivelor sportive „Recolta**  nu
mai 5 la sută au secții de atle- 
Ism. Interesantă (și elocventă) es- 
e repartizarea pe regiuni a aces- 
or secții. De pildă, în timp ce în 

O oglindă a sportului dinamovist
Buletinul „Dinamovistul" a in

trat în ciel de al IV-lea a.n de apa
riție. Redactată la un nivel cores
punzător cerințelor sportivilor și 
cadrelor tehnice din asociația Di
namo, această publicație sportivă 
a ajutat efectiv atît pe sportivii 
fruntași cit și pe începători. Un 
însemnat număr de materiale pu
blicate în paginile buletinului se 
adresează activiștilor sportivi vo
luntari, îndrumîndu-i concret pe 
calea realizării cu succes a sarci
nilor ce le stau în față. Un exem
plu în această direcție îl consti
tuie articolele de îndrumare și ana
liză a dinamoviadelor, precum și 
acele materiale care oglindesc ac
tivitatea consiliilor regionale ale a- 
sociației. Redacția buletinului „Di- 
namovistul" ,a depus eforturi serioa
se și demne de laudă pentru a fa
ce față exigenței mereu crescîn- 
dă a sportivilor dinamoviști, pu- 
nîndu-Ie la dispoziție materiale cu 
un înalt conținut științific.

Păstrînd caracterul unei adevă
rate publicații de tip nou „Dina- 
movistur*  și-a asigurat pînă a- 
ctim colaborarea unui însemnat nu 
măr de corespondenți și colabora
tori, ale căror articole vorbesc des- 
pre sucesele și lipsurile activității 
sportive ce se desfășoară în cadrul 
asociației Dinamo. De asemenea, 
redacția urmărește eficiența mate
rialelor publicate și nu de puține 
ori a luat atitudine împotriva ace
tona care nu au răspuns semnale
lor critice, și nu aiu comunicat re
dacției măsurile luate în vederea

satele regiunii Constanța găsim 33 
de secții, în alte regiuni numărul 
lor este surprinzător de mic: 6 
secții în regiunea Stailin, 4 în re
giunea Suceava și.. 1 în regiunea 
Hunedoara. Cum se explică această 
situație? Foarte simplu: dezvolta
rea secțiilor de atletism intră mai 
puțin în preocuparea organelor 
centrale și maâ mult în cea a co
lectivelor sportive în care un grup 
de entuziaști i,au inițiativa organi
zării unor asemenea secții. Este 
bine cînd inițiativele locale au 
cîmp liber de acțiune, dar este 
și mai bine atunci cînd ele sînt 
îmbinate cu sprijinul și preocupa
rea organelor centrale. Acest lucru 
este valabil pentru toate celelalte 
asociații sportive.

3. CU ȘI... FARA ACTIVITATE.
Pare oarecum paradoxal să vorbim 
despre activitatea sau inactivitatea 
unor secții, atunci cînd, de fapt 
aceste secții nu pot exista decît 
prin activitate. Cu toate acestea, 
din 95 de secții ale asociației „Pro
gresul" doar cîteva. cele din Baia 
Mare, Oradea, Timișoara, Cîmpu- 
lung Muscel, Sibiu, Orașul Stailin 
și București, îșj merită cu adevărat 
numele, în timp ce restul există și 
„funcționează" ma|i mult în... scrip
te decît în realitate. Este această 
situație specifică asociației „Pro
gresul"? Din păcate, nu! Foarte pu
ține sînt secțiile cu activitate con
tinuă și în asociațiile Voința, Fla
mura roșie, Locomotiva, Metalul 
și... celelalte. De altfel, de secții 
„fantomă" nu are nimeni nevoie. 
Ele nu pot folosi decît cel mult 
pentru a demonstra o preocupare 
la fel de imaginară a unor acti
viști sportivi față de atletismul de 
masă. ,

4. MULTE FEMEI, PUȚINE
ATLETE. Pentru cine nu cunoaște 
specificul unor anumite întreprin
deri nu pare curios faptul că la 
Flamura roșie Buhuși sportul cel 
rna.i dezvoltat este fotbalul, că lup
tele, boxul, halterele și alte disci
pline sportive .asemănătoare sînt 
practicate cu predilecție într-o se
rie idle alte întreprinderi din indu
stria textilă. Dar, cînd știi că în a- 
ceste întreprinderi muncesc mii și 
mii de femei, .apare firească între
barea: de ce fotbal,- box, lupte... da 
și atletism nu? Nefirească este în
să justificarea consiliilor acestor 
colective: femeile sînt mai greu
angrenate în activitatea atletică. Că 
lucrurile nu stau chiar așa ne-o 
dovedesc exemplele oferite de co
lective ca: Flamura roșie U.T.A. A- 
r.ad. Progresul București, Voința 
Cluj. Ploești sau chiar de cele să
tești ca: Recolta. Boțești, Nicul!țel, 
Frumușeni etc., unde tinerele fete 
practică în mare număr atletismul. 
Iată dar, că subtitlul acestui capi
tol este valabil numai acolo unde 
■activiștii sportivi caută in loc de 
metode... pretexte.

Dar, despre pretexte vom mai 
vorbi.

D. GiRLESTEANU 
V. ARNAUTU

lichidării lipsurilor. Spiritul com
bativ al publicației este prezent și 
prin nelipsita pagină de satirg. și 
umor (desenator D. Petrică), pagi
nă care, de cele mai multe ori, a 
biciuit manifestările nesănătoase 
de pe terenurile die sport, moravu
rile vechi ca și unele practici în
guste ce și-iaiu făcut loc în munca 
unor consilii regionale.

De mult interes se bucură mate
rialele în care sînt prezentați spor
tivii fruntași ai asociației și me
todele lor de lucru sau viața spor
tivă din asociațiile ou același spe
cific din țările de democrație popu
lară. Buletinul „Dinamovistul" a

Fără îndoială că soarele luminos care a stră
puns norîj groși ai unei ierni prelungite a avut 
un efect salutat asupra participării spectatorilor 
la meciurile de fotbal din ultima săptămînă. In 
colljttl tribunei arhipline a stadionului Dinamo, 
în cursul întâlnirii de luni dintre Flamura roșie 
Arad și Progresul, un tânăr subțirel, cu ochii 
scăpărînd de vioiciune făcea opinie separată în 
conul susținătorilor echipei bucureștene. Acest 
tînăr expert în problemele tehnice 
tie fotbalului, care părea un stu
dent plecat în grabă de la cursuri, 
nu era altul decît talentatul pro
zator Francisc Munteanu, recent 
laureat al Premiului de stat pentru 
frumoasa lucrare literară ,,In ora
șul de pe Mureș". Reprezentant al 
tinerei generații de scriitori, Fran- 
cisc Munteanu a reușit să se afir
me cu lucrările sale „In orașul de 
pe Mureș", „Ciocîrlia", „Lența" 
și altele. Nicicînd în recentele con
vorbiri cu scriitorii nu a fost un 
prilej de discuții mai potrivit ca 
această întâlnire în inima activi
tății sportive : stadionul. Discuția 
noastră, care a continuat și după 
fluierul final al arbitrului, s-a puT- 
tat, cum era și firesc, în jurul pro
blemei „sport și literatură".

— Participarea de Ia meciul de
azi este o întâmplare ,sau sînteți un vizitator 
obișnuit al stadioanelor ?

— Sini un pasionai spectator sportiv, iar de 
echipa arădană mă leagă vechi amintiri. In pe
rioada anilor 1945-1947 am făcut parte din con
ducerea echipei I.T.A., pe atunci campioană na
țională. Simpatia mea pentru fotbal datează din 
copilărie, cînd visul meu era să devin jucător 
al Ripensiei. Nu voi uita niciodată momentele de 
mare spectacol ale curselor de extremă făcute 
de Dobai sau intervenfiile sigure ale lui Burger, 
in luptă ou atacanții adverși. Uneori, cînd mă 
gîndesc la procesul de creație a literaturii spor
tive, măiestria artistică prin oare s-ar putea reda 
profund momentele dramatice ale luptei pentru 
balon, mi se pare deosebit de complexă.

— Observ că fotbalul a monopolizat discuția 
noastră. Pasiunea dvs. pentru sport se rezumă 
exclusiv la fotbal?

— Trebuie să mărturisesc că sportul meu pre
ferat este atletismul. Nu există nicăieri o îmbi
nare mai armonioasă a elementelor naturale decît 
în atletism. Om, văzduh pămînt, mișcare, intr-un 
complex armonios. Și ce poate fi mai valabil ca 
sursă de inspirație pentru un scriitor de cit acest 
sport, elegant și divers. Am practicai atletismul 
de la vîrsfa de 15 ani, cînd eram rivalul lui Zeno 
Dragomir la proba de săritură cu prăjina. Să
ream pe atunci 2,80 m. la 10 cm. diferență de 
Zeno. Am luat parte și la curse pe 110 
m. garduri. Med tîrziu, am concurat și la proba 
de 1.500 metri plat, deoarece gruparea mea nu 
avea concurent pentru această probă. De aceea, 
la săritura cu prăjina, disputată în aceeași zi, am 
reușit să depășesc doar 2,60 m., clasîndu-mă după 
Tamas Homonay,, devenit ulterior recordman cd 
Ungariei și campion internațional al R.P.R. la 
această probă. Eram silit să mă antrenez In con
diții grele, lipsit de mijloace elementare. Pe 
atunci, condițiile bune de antrenament păreau 
doar un vis. Acum, cînd particip ca spectator la

reușit să stabilească o strînsă le
gătură cu publicațiile corespunzătoa
re din U.R.S.S., R. D. Germană, 
R. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria etc. 
din partea cărora a primit o serie de 
artipole valoroase, semnate de spor
tivi cm renume mondial ca Emil 
Zatopek, Rudi Hirsch, Cristina 
Stubnick și alții. In sfîrșit, din pa
ginile buletinului „Dinamovistul" 
nu lipsesc recenziile ultimelor nou
tăți din literatura sportivă, grafice, 
chinograme, Observații medicale, 
probleme de psihologie sportivă 
etc.

Drumul parcurs dte buletinul 
„Dinamovisiiul" a fost destul de a-
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nevoios. De la primul număr și 
pînă în prezent s-au produs trans
formări esențiale atît în ceea ce 
privește conținutul publicației cît și 
forma sa de prezentare. Desigur, 
însă, că și în momentul de față 
publicația mai prezintă unele lip
suri care o împiedică să oglindeas
că întreaga activitatea sportivă di- 
namovistă. Așa se explică faptul 
că în paginile publicației nu au 
fost cuprinse toate ramurile de 
sport care sînt practicate în cadrul 
asociației Dinamo și care, bineîn
țeles, au și ele dreptul la... populari
zare. De asemenea, se mai gre
șește încă în ceea ce privește repar
tizarea spațiului pentru tratarea di
feritelor probleme. La ultimul nu
măr, de pildă, redacția a consa
crat popularizării și susținerii mun
cii de instruire sportivă .a asociației 
doar 12 la sută din totalul spațiu
lui. Nici activitatea cercurilor Tî- 
năiul Dinamovist nu a fost sufi
cient oglindită. Se impune cș pe 
viitor să se facă.o mai judicioasă 
repartizare a spațiului, astfel oa 
fiecare ramură de sport, fiecare 
problemă Importantă să poată fi 
dezbătută în paginile buletinului. 
De asemenea sugerăm redacției să 
curme tendința de a transforma 
buletinul într-o revistă literară și 
să acorde în viitor spațiul cores
punzător problemelor amintite mai 
sus, fapt oare ar contribui la un 
real progres al activității sportive 
din cadrul asociației Dinamo.

G. G.

marne inliuiiri atletice, ia care asistă zeci de 
mii de spectatori, reflectez cu mîndrie kt saltul 
uriaș făcui în acești ani, de la concursurile sărace 
de odinioară cu cîteva zeci de spectatori, la sta
diul înaintai de dezvoltare a acestei ramuri 
sportive în țara noastră. Atletismul a devenit 
astăzi una din marile slăbiciuni ale maselor. Și 
fiindcă discutăm despre atletism, ce erou mai 
autentic poate descoperi un scriitor, chiar în cău

tare de senzațional, ca de pi'.dă 
Ilie Savel participînd la o competi
ție obișnuită între unitățile M.A.I., 
același Savel devenit mai tîrziu 
atlet cu faimă internațională, 'inul 
dintre cei mai buni specialiști din 
lume la cursa de 400 m. garduri? 
Există oare vreo deosebire între 
cariera prodigioasă a unui artist 
sau savant și intre acest erou sem
nificativ al realității noastre?!

Nu întîlnim oare în biografia 
acestor tineri care asaltează re
cordurile și performanțele, tenaci
tate, voință puternică, pasionantă, 
de a învinge, lupta pentru depă
șirea granițelor propriilor posibi
lități, elemente care îmbogățesc 
viața psihică a acestor personaje 
demne de a fi descrise pe plan li
terar-artistic? Cariera Angelică! 
Rozeanu, ascensiunea ei extraor

dinară, oare constituie o glorie a sportului nos
tru, nu reprezintă, de asemenea, un filon dens, 
propice pentru a fi prelucrat într-o operă lite
rară artistică?

— întrucât apreciați dvs. că munca de creație 
literară poate găsî o bogată sursă de inspirații 
în viața sportivă? Cum vedeți închegarea și dez
voltarea literatorii sportive?

— Fără îndoială că nivelul actual al literaturii 
sportive este departe de a fi mulțumitor, deși sînt 
mulți scriitori care iubesc sportul. Forurile spor
tive și Uniunea scriitorilor ar trebui să ia mă- 
suri concrete pentru ca legăturile dintre scriitori 
șl viața sportivă să se îmbunătățească. In acest 
scop, cred că ar fi util ca scriitorii să fie invi

tați oficiiai la manifestațiile sportive sau la an
trenamente, pentru ca în acest mod să cunoască 
mai bine personajele și problematica necesară 

genului. Cred, de asemenea, că pentru înfăptui
rea literaturii sportive, un rol important îl au 
sportivii înșiși care ar putea să colaboreze in
tim la crearea acestor opere, pentru că ei trăi se 
din plin activitatea palpitantă a vieții sportive, 
puțind produce mai bine ca oricine, vibrațiile 
transmisibile ale marilor întreceri.

Cred că vechi sportivi sau mai actuali, plini 
de amintiri ca Moina, Vogi, Dobai, Baciu, dr. 
Luca, Petschovski și atîția alții ar putea să dea 
tonul în această privință, colrrborînd cu bres- 
lașii scrisului.

— Cum considerați faptul că la recenta Con
sfătuire a tinerilor scriitori nu s-a discutat de loc 

problema literaturii sportive?
— Deși timpul relativ scurt în care s-au des

fășurat lucrările Consfătuirii nu a permis cu
prinderea unui număr mare de probleme, totuși, 
Uniunea scriitorilor și C.C.F.S. ar fi putut să 
se consulte în prealabil în această privință. Pen
tru remedierea acestei situații consider oportună

studierea posibilității unui concurs cu tematică 
sportivă pentru tinerii scriitori.

— Care este poziția dvs. con
structivă în această privință?

— Dacă în nuvela „Scrisoa
rea" am avut o fugară incursiu
ne în ale sportului, în romanul 
care va apare în curînd . Oa
meni și drumuri", veți întîlni 
aspecte din viața sportivă. In 
acest roman descriu momente 
din viața echipei I.T.A., iar ci
titorii vor recunoaște printre 
personajele cărții pe Băcuț, 
Petschovski, Mere ea și pe alții. 
De asemenea, Intr-un timp scurt 
voi termina o nuvelă a cărei 
acțiune se petrece in lumea 
sportului. Veți întîlni aci și min
gile de cîrpă ale copilăriei noas
tre, care multor pionieri de as
tăzi le-ar părea o sumbră fan
tezie, și meciurile pe care le 
trăim de la poarta stadionului, 
orientîndu-mă asupra desfășu
rării lor, după tonurile galeriei.

La capătul convorbirii noas
tre am plecat cu convingerea 
că nu peste multă vreme publi
cul cititor va face cunoștință 
îndeaproape cu acele personaje 
și imagini din lumea sportului, 
oare trăiesc atât de intens în 
imaginația tânărului scriitor.

G. ILEA
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Campionatul motocîclist de regularitate și rezistență 
se desfășoară sub regimul parcului închis

Semnificația victoriei în- Turneul F. I. F. A'.
JUNIORII AU CONTRIBUIT LA CUNOAȘTEREA FOTBALULUI NOSTRU

Motocic.i știi fruntași din în
treaga tară au și sosit la Ora
șul Stalin în vederea întrecerilor 
din cadrul campionatului republi
can de regularitate și rezistentă 
ia cărui desfășurare efectivă va 
începe marți 10 aprilie.

De fapt, organizatorii au fixat 
prezenta motocieliștilor în această 
localitate pentru ziuia de mîine. 
Colectivele și asociațiile sportive 
■au tinut însă ca cei care îi vor 

^reprezenta la campionat să aibă 
■posibilitatea să facă un prim stu- 
”<liu al porțiunilor de traseu maT 
'■'dificile și aceasta cere, desigur, 
jltimp. Iată motivul pentru care 
în ultima vreme, pe străzile Ora
lului Stalin au putut fi văzuti 
TOOtoci'cliști circudînd întocmai ca 
.în zilele marilor concursuri, care 
•iau loc de obicei aci.

I Luni dimineață, începînd de la 
Ora 7, va avea loc revizia tehnică 

motocicletelor și sigilarea mo
toarelor, operație care va dura 

iaproape toată ziua. Despre ce

este vorba ? Campionatul s$ des
fășoară sub regimul parcului în
chis, în sensiuil că imediat după 
revizie alergătorii vor da moto
cicletele în primire șefului de 
parc, de la care nu le vor mal 
putea obține decît cu jumătate de 
oră înaintea fiecărei etape. In tqț 
timpul campionatului motocîcliștii 
nu au voie să schimbe sau să 
modifice o bună parte din piesele 
componente ale mașinilor lor, pie
se care, de altfel, vor fi și însem
nate de către organizatori. Prin
tre acestea se numără cadrul, tur
cite din față și spate, suspensia, 
roțile, inclusiv cele de rezervă, 
motorul (cartere, cilindri, chîu- 
lase) cutia cu viteze, farul, aprin
derea, acumulatorii, rezervoarele 
(și cete auxiliare) carburatoarele, 
fainele, numerele de concurs. 
Chiulasa va fi sigilată de corpul 
cilindrului și acesta, la rîndul ei, 
de carter. De asemenea o placă 
de număr va fi sigilată de o pie
să a motocicletei.

munteleJuniorii romini și polonezi. în tim pul unei excursii 
Libertății

tis» ’ ,
* .1 kill:

întîlnirea de 
va fi prima

tineret R. P. Romînă — R. P. Polonă 
manifestare pugilistioă îra aer liber?

V

La sfîrșitul săptămînii viitoare 
•Va avea loc la București întîlnirea 
Internațională de box dintre repre
zentativele de tineret ale R.P. Ro- 
mîtie și R. P. Polone. Pentru a afla 
tultimele noutăți în legătură cu acest 
Important eveniment pugilistic, 
..Jie-am adresat tov. Nicolae Cor- 
■tiea, membru în biroul comisiei 

-^centrale de box și președinte al co- 
imisiei orășenești de box București.

— Vă rugăm să ne spuneți care 
feste stadiul actual de pregătire al 
Iotului nostru ?

— Reuniunea de verificare de 
luni seara ne-a permis să tra
gem unele concluzii. Am ajuns 
■astfel Ia constatarea că pregătirea 
boxerilor noștri tineri nu este încă 
«atisfăcătoare și că timpul care a 
jmai rămas pînă la „confruntarea" 
•cu boxerii polonezi trebuie folosit 
la maximum pentru punerea la 
jpuncf a pregătirii lor fizice, teh
nice și tactice. Lotul nostru se an
trenează acum cu intensitate sub 
conducerea unui colectiv de antre
nori, alcătuit din Gh. Popescu (res
ponsabilul colectivului), Ion Chi- 

riac, Traian Ogrinjeanu și Alexan
dru Vladar. De asemenea, antreno
rul de stat Ion Popa participă re
fulat la ședințele de antrenament

astfel în mod 
antrenori. In-

ale lotului sprijinind 
efectiv colectivul de 
tr-o ședință care a avut loc zilele 
trecute, biroul comisiei centrale de 
box a alcătuit lotul lărgit din care 
fac parte printre alții Puiu Nico
lae, Toma life, Martin Farkas, An
drei Olteanu, Ștefan Văcaru, Emil 
Cismaș, Maximilian Biedl, Vasile 
Czegeli, Constantin Iordache, Mi
hai Trancă, Dumitru Gheorghiu, 
Gheorghe Negrea, Vasile Mariuțan. 
Definitivarea reprezentativei noas
tre se va face peste cîteva zile. De
sigur selecționarea va fi foarte di
ficilă deoarece la unele categorii 
avem doi sau chiar trei boxeri ti
neri de forțe sensibil egale.

— Dar despre lotul polonez ce ne 
puteți spune ?

— Deocamdată avem nur*ai  cî
teva vești sumare despre compo
nența lotului polonez. Lotul a- 
nunțat de către comisia centrală 
de specialitate din R.P. Polonă este 
următorul: Kunc, Sztupecki, Adam
ski, Wala, Brychllik, Wojciechow-’ 
ski, Obala. Zielinski, Caputa, 
Ponanta, Walaszek, Dame, 
siewîcz, Dominczuk, Biel, 
lewski și Albrecht. De notat 
nume care „spun mult" în 
amator internațional: Walaszek, în

va avea

prevăzut 
loc în

Boxul din Constanta
Acug» opt ani, la sfîrșitul cam

pionatului individual de box, zia- 
snul „Sportul popular" a publicat 
io fotografie care a produs multă 
igatisfacție în rîndiul sportivilor din 
■orașul Constanța. Fotografia în
fățișa pe boxerii Toma Constan- 
Mn și Ștefan Iordache, proaspeți 

^campioni republicani. Aceste vicJ 
Sforii marcau în acel moment sta- 
»dtal avansat în care se afia 
□cui din Constanța și era de 
Șffeptat ca în anii viitori să se 
slftâgistreze noi și noi succese, 
ns-a întîmplat însă de atunci 
ffioxul în orașul Constanța ? Dacă 
'Vom privj cu curaj realitatea, vom 
■•constata că în vreme ce într-o 
asierfe întreagă de orașe această 
Taisciiplină sna dezvoltat simțitor, 
Sta Constanța ea a bătut pasul pe 
Hoc: selecționatele orașului sînt 
Sînvinse cu regularitate, iar în ul- 
ilimii ani Constanța n-a mai dat 
«’decTt un singur campion republi
can. Să analizăm cauzele princi- 
țjpale care au dus la aceste rezuil- 

•’tate nefavorabile.
■ ATITUDINEA COLECTIVELOR. 
^Dezinteresul pe care îl manifestă 
••pentru box colectivele sportive din 
’’Constanța este una din primele 
•cauze. Colectivele sportive Dina- 

stmo. Progresul și Locomotiva 
'C.F.R. nu au secții de box. Pe de 
saltă parte, alte colective cu secții 
de box (Loc. P.C.A., Voința, Me

ntalul S.N.C. și FI. roșie Alimen
tara) se preocupă prea puțin de ac
tivitatea acestor secții. Cu excep
ția colectivului sportiv Metalul 
-S.N.C. nici un colectiv nu arie 
ssală de antrenament corespunză
toare. Boxerii de la Voința se an
trenează într-o fostă magazie de 
.'echipamont, igrasioasă, cu ciment 

jos iar boxerii de la Locomo- 
itivia P.C.A. îșj fac pregătirile ta- 
îtr-o sală neîncăpâtoare și nei- 
jgfenică și oare nu aparține colec
tivului. Boxerii de la Flamura ro- 
așie Alimentara, neavînd sală pro- 
țprie,. sînt tolerați în sala școliti 
sportive de tineret. Secția de box 
WJMelaliului S.N.C. n are suficien-

Kapa, 
Luka» 
Wasî- 
cîteva 
boxul

vingătorul Iui Linca, Ponanta, Bry- 
chlik, Wojciechowski, Adamski șî 
Biel...

, Care vor fi arbitrii judecători?
— întîlnirea va fi condusă 

de către doi arbitri care se 
bucură de unanime aprecieri în bo
xul european: Resko (Finlanda) și 
Delcev (R. P. Bulgaria). De ase
menea, vor mai funcționa arbitri 
și judecători din R. P. Polonă și R 
P. Romînă.

— Este fixat locul unde 
loc reuniunea?

— Deocamdată este 
ca întîlnirea să aibă
sala Floreasca, sîmbătă 14 aprilie, 
de la ora 19. Din păcate, capacita
tea sălii nu va putea satisface ma
sele de spectatori care doresc să 
participe la această întrecere inter
națională. N-ar fi exclus de aceea 
ca întîlnirea să se desfășoare dumi
nică dimineața, în aer liber. Pentru 
aceasta vom cere însă mai întîi 
avizul... Institutului Meteorologic 
In cazul cînd se va decide organiza
rea în aer liber este de la sine în
țeles că locul de desfășurare va fi 
Stadionul Republicii.

M. G.

trebuie readus pe drumul cel bun !

va fi cind vor— Ce aglomerație 
veni și ceilalți I

— Care ceilalți, că noi am mai 
rămas boxeri in toată Constanța?!?

te perechi de mănuși, ghete și tri
couri, iar celelalte săli nu dispun 
decît de un singur sac de nisip.

MUNCA ANTRENORILOR se 
desfășoară nesatisfăcător. Deși 
unii din antrenori se „mîndresc" 
că au ridicat în ultimii 6 ani cî- 
teva talente, cum stat I. Văduva, 
Ștefan Văcaru (antrenor N .Buză) 
și D. Răgălie (antrenor I. Iacobov- 
schî), rezultatele muncii lor stat 
slabe. Antrenorii nu caută să-iși 
înarmeze elevii cu cît mai multe 
noțiuni tehnice, victoriile lor fiind 
decise mai mult de calitățile fi
zice. Tot astfel, antrenorii nu se 
preocupă suficient de atragerea 
urmi număr cît mai mare de tineri 
în sălile de antrenament, iar în 
sălile da box nu întîlnești seara 
mai mult de 7—8 tineri, ba uneori 
nici atîțiia. Această cifră repre- 

■ ztată prea puțin pentru orașul 
Constanța. Antrenorii nu se înțe- 
leg între ei, nu colaborează, iar 
fricțiunile care au loc între el se 
răsîrîng negativ asupra activității 
pugilistice din Constanța. Antre
norul N. Buză nu-și lasă elevii să 
participe la programul școlii spor
tive de tineret, care dispune de o 
sală Ibine utilată pentru box.

NEVOIA UNEI SĂLI DE BOX 
este imperioasă. Fără .o sală ac
ceptabilă, activitatea boxului în 
oraș va fi lipsită de continuitate. 
Neexistînd o sală unde să fie or
ganizate reuniunile, singura sal
vare rămî.ne circul de stat, oare 
vine iarna în orașul nostru. In 
lipsa circului, galele se țin în sala 
clubului S.N.C. cu o capacitate 
foarte mică (400 locuri).

ACTIVITATEA COMISIEI RE
GIONALE DE BOX este și ea to
tal .necorespunzătoare. De fapt, 
comisia, deși numără în compo
nența ei 7 tovarăși, trăiește doar 
prin munca tov. V. Baciu și C. 
Tuidose. Oricît de inimoși ar fi, 
singuri acești tovarăși nu pot face 
față problemelor numeroase ce se 
ivesc.

CONCLUZIILE se impun sin
gure :

A. Colectivele sportive trebuie 
să dea importanta cuvenită boxu
lui și să înțeleagă că datorită ex
celentului material uman pe care-l 
posedă, orașul Constanța poate 
ocupa în viitor un loc fruntaș. Co
lectivele trebuie să recruteze 
cu ajutorul antrenorilor, cît mai 
multe tinere elemente, să se îngri
jească de procurarea unor săli 
de antrenament corespunzătoare și 
să ajute la înzestrarea lor.

B. Antrenorii de box trebuie să 
ridice procesul de instruire și an
trenament pe trepte calitativ su
perioare. Ei au datoria să-și îm
bogățească cunoștințele și să mun
cească cu mal mult simț de răs
pundere.

C. Comitetul regional C.F.S. 
Constanța trebuie să privească cu 
mai mult simț critic activitatea sec
țiilor de box și să ia de îndată mă
surile icuvlenite pentru lichidarea 
lipsurilor Creorganizarea comisiei 
regionale de box și o atentă în
drumare).

D. Sala sportivă, atît de mult 
proiectată și așteptată, trebuie în 
sfîrșit construită.

P. Enache
. corespondent regional

Chiar de la intrarea în țară, 
membrii delegației sportive romîne 
care a participat la a IX-a ediție 
a Turneului F.I.F.A. pentru repre
zentativele de juniori din Europa, 
au simțit din plin entuziasmul stîr- 
nit de victoria tinerilor noștri fot
baliști în această importantă și tra
dițională competiție internațională. 
Felicitările sincere și buchetele de 
flori dăruite juniorilor învingători, 
la Episcopia Bihorului, Cluj, Me
diaș, Orașul Stalin și București au 
exprimat adînca satisfacție a unei 
mici părți din zecile de mii de iu
bitori ai fotbalului din țara noastră. 
Pentru membrii delegației noastre, 
acest? clipe au însemnat mai mult ca 
oricînd prilejul unei bucurii intense 
satisfacția unei datorii îndeplinite.

In aceste momente am citit în ochii 
lui Schweillinger, ai lui Mateianu, 
Stancu, Anghel, Tabarcea sau Dri- 

dea, aceeași fericire pe care o cu
noscuseră cu două zile înainte, ctad 
pe stadionul Kinizsi din Budapesta, 
arbitrul maghiar Posa fluierase 
sfîrșitul jocului cu Austria și con
sfințea astfel victoria, deplină și 
semnificativă a echipei noastre de 
juniori.

Victoria juniorilor de la Buda
pesta a însemnat o foarte importan
tă și mai ales semnificativă victorie 
a fotbalului romînesc. Succesul a 
venit într-un moment în care se pu
nea în mod categoric cunoașterea 
fotbalului romînesc, valoarea lui. 
Delegația noastră sportivă, în frun
te cu tov. Tudor Vasile — Direc
torul Direcției Fotbal din C.C.F.S.— 
a desfășurat o laborioasă activitate 
în timpul Turneului F.I.F.A., acest 
adevărat „congres" al tinerilor fot
baliști din Europa, care a prilejuit 
— cum a subliniat reprezentantul 
F.I.F.A., prof. dr. M. Andrejevici — 
„jocuri frumoase, disputate în spi
ritul fraternității între tineri și sub 
semnul prieteniei între popoare". In 
convorbirile purtate cu reprezentanți 
ai fotbalului din Jugoslavia, Anglia, 
Turcea, R.D.G., R.F.G., R.P. Ungară, 

Franța etc., delegația noastră spor
tivă a stabilit premizele unor vii
toare legături de prietenie trainice 
și permanente, a unei intense activi
tăți sportive care să se exprime în 
cîf mai multe tatîlniri internațio
nale. Mai mult chiar, delegația 
noastră a solicitat Comitetul Cupei 
Europei Centrale — întrunit la Bu
dapesta — să includă pe ordinea 
sa de zi cererea de admitere a ță
rii noastre în această importantă 
competiție.

Cu fiecare prilej însă, delegația 
noastră sportivă a avut de întîmpi- 
nat mereu aceeași dificultate: fot
balul nostru nu era cunoscut în ade
vărata sa lumină peste hotare, 
cercurile sportive internaționale 
aveau o imagine palidă asupra va
lorii echipelor noastre de club. Lipsa 
unui contact permanent cu fotbalul 
din alte țări a ieșit în evidență, ca 
o concluzie a acestor convorbiri.

Rezultatele și, mai ales, compor
tarea tehnică sportivă superioară a 
echipei noastre de juniori, la care— 
în mod fericit — s-au adăugat și 
comportările strălucite ale echipelor 
Dinamo București și C.C.A. Bucu
rești în compania formațiilor bel
giene, au venit ca un sprijin foarte 
serios și 
delegației 
dapesta.

In mod
ciul decisiv cu Austria, disputat în

prețios pentru activitatea 
noastre sportive la Bu-

deosebit a contribuit tne-

fața conducătorilor și specialiștilor 
din 11 țări participante la Turneul 
FIFA. In asemenea împrejurări, de
sigur că mărturiile sînt cele mai 
valoroase argumente. Miile de spec
tatori prezenți la acest joc au aplauj 
dat la „scenă deschisă" echipa noa
stră. Și pentru a înțelege ce valoa
re au aceste aplauze să subliniem că 
spectatorii budapestani sînt printre 
cei mai compefenți și mai preten
țioși, că apreciază foarte mult jo
cul modern, fotbalul tehnic de înalt 
nivel, eficacitatea, sportivitatea. Și 
juniorii noștri i-au procurat satisfac
ția pe care o simțiseră și în ajun, 
cînd Honved, Kinizsi, Rapid Viena 
și FC Austria au oferit un joc de 
clasă.

Exclamațiile admirative din cursul 
meciului nu au aparținut numai 
spectatorilor, ci și specialiștilor. 
Seara, după meci, la banchetul de 
închidere a Turneului FIFA, condu
cătorii delegației noastre au fost 
obiectul felicitărilor delegațiilor 
străine. Vicepreședintele CCFS din 
R.P. Ungară, Gustav Sebeș a ți
nut să felicite personal echipa noa
stră pentru strălucita ei compor
tare: „Cu asemenea juniori, fotbalul 
dvs. nu trebuie să ducă grijă. Cu jo
cul său organizat ți orientat, echi
pa de juniori îi deschide largi pers
pective." George Curtis, fostul inter 
stînga al echipei Arsenal, antrenorul 
echipei de juniori a Angliei, a avuf 
numai cuvinte de laudă la adresa 
echipei noastre: „Echipa dvs. mi-a 
plăcut foarte mult; practică un 
fotbal de prima clasă. Și are un 
centru înaintaș minunat!". Antre
norul echipei maghiare da juniori1, 
Vincze Jeno: „Din prima repriză 
s-a văzut că echipa practică un joc 
mai stilat,, cultivat. Diferența de 
valoare față de austrieci, superiori
tatea tehnică și tactică însă s-a 
concretizat în goluri numai in re
priza a doua. Scorul de 4-1 exprimă 
o diferență reală. „Ziarul „Nep- 
sport" din Budapesta a subliniata 

doua zi, în cronica meciului: „In 
prima repriză romînii au jucat mai 
organizat, în a doua mai modern, 
și și-au impus jocul. Rezultatul, 
deși la scor mare, este totuși real; 
oglindește just desfășurarea focu
lui."

Și asemenea aprecieri măgulitoa
re au venit și din partea altor 
antrenori maghiari, din partea lui' 
Schon, antrenorul echipei Saar etc.

Toate însă, au ftnut să sublinieze 
nu atît succesul final — cucerirea 
primului loc, — cît valoarea fot
balului practicat de juniorii noș
tri. Și în acest joc, oaspeții Buda
pestei și specialiștii maghiari au 
văzut fotbalul romînesc, pe care 
au început să-l prețuiască.

Aceasta este marea semnificație 
a victoriei juniorilor noștri în Tur
neul F.I.F.A. Comportarea tehnică 
sportivă superioară a juniorilor 
plus — repetăm — impresia lăsată 
de echipele de club Dinamo și 
C.C.A. în urma întîlnirilor cu for
mațiile belg'iene din Liege, Bru
xelles și Charleroi, au contribuit 
în mare măsură la cunoașterea fot
balului nostru.

Privită prin această prismă, par
ticiparea reprezentativei noastre la 
a IX-a ediție a Turneului F.I.F.A. 
a însemnat un succes mai mare 
decît chiar rezultatul în sine, cele 
două victorii, meciul nul și, în sfîr
șit, cucerirea primului loc în seria 
a Il-a. Și acest succes trebuie sub
liniat în primul rtad.

Desigur că și rezultatele obținute 
pe teren se cuvin elogiate. Ele însă, 
au venit în mod firesc, ca urmare 
a unei comportări superioare pre
gătite cu multă grijă, rîvhă șî 

perseverență. Pregătirea, conștientă 
șii temelinilcă, preocuparea pentru 
permanenta îmbunătățire și ridicare 
a nivelului tehnic duc la calitate 
și de aici, în mod normal, la rezul
tate. Este obiectivul spre care tre
buie să se îndrepte întreaga aten
ție a echipelor noastre fruntașe, de 
colectiv pentru că numai așa se vor 
face cunoscute peste hotare și prin 
ele însuși fotbalul nostru. Iar a- 
tunci cînd vor fi chemate să parti
cipe la marile competiții interna
ționale, ca C.E.C. (Cupa Europei 
Centrale) sau Cupa Campionilor, 
— și aceasta constituie o necesitate 
a fotbalului nostru — ele vor cu
ceri consacrarea.

pltre gațu



MECIURI „TÂRÎ”
Parcă ieri a fost 18 martie. Nici 

nu știm cînd au trecut trei etape 
:cț6 campionat și iată-ne în ajunul 
aceleia pe care am remarcat-o încă 
de la prima citire a programului 
campionatului categoriei Ai: eta
pa a patra. Am remarcat-o fiindcă 
Ta București cele patru reprezen-i 
fante ale Capitaleii se întrec în
tre ele, în două jocuri de mare 
atracție: C.C.A. — Locomotiva și 
Progresul-Dinamo.

Față de modul cum au jucat în 
etapele de campionat de pînă 
acum, C.C.A. și Locomotiva s-au 
afirmat ca două dintre cele mai în 
formă echipe ale noastre. Consta
tarea este valabilă mai ales pentru 
echipa militară, care — așa cum 
s-<a mai subliniat în ziarul nostru 
— se prezintă în actualul campio- 

' nat schimbată în bine, practicînd 
cu perseverență un fotbal modern, 
rapid, variat, complet. Pe.de altă 
parte formația feroviară remaniată 
a dat suficientă satisfacție la exa
menele la care a fost supusă pînă 
acum. Firește că întîlnirea cu ru
tinata echipă a Casei Centrale a 
Armatei este o verificare de pri
mul „calibru". Iată pentru ce între
cerea dintre aceste două formații 
o așteptăm cu interes și chiar ne
răbdare. Important este — și ar fi 

I tare bine dacă jucătorii ambelor 
echipe ar fi ei înșiși convinși de 

j acest lucru — ca, înaintea rezul- 
! fătului, cei 22 de jucători pe care 
( îi' vom urmări pe gazonul stadionu

lui „23 August" să fie preocupați 
I de valoarea meciului. De altfel, 
| sperăm că întîlnirea PrOgresul-Fla- 
■ mura roșie Arad, la care au fost 

martori, le-a dat un avertisiment 
în această privință.

Aceleași „pretenții" le avem — 
ca de altfel, de la toate întîlniirile 
de fotbal ale echipelor „de prima 
mînă“ — și de la jocul Progresul— 
Dinamo. Pentru Progresul, jocul 
de mîine poațe însemna reabilita- 

! rea. Pentru Dinamo, confirmarea 
. jocurilor bune realizate în Belgia.

La Arad: Flamura roșie — Lo- 
comotiva Timișoara. Textiliștii au 

i cucerit, în două etape și cu prețul 
i multor eforturi fizice, pe care ne 
i grăbim să le remarcăm, patru punc

te. Din acest... punct de vedere, în- 
1 ceputul a fost bun. Dar nu același 
lucru se poate spune de valoarea 

, jocurilor prestate. Antrenorul Rein- 
; Hardt ne spunea zilele trecute: ,,Toțî 
jucătorii își dau seama că echipa 
se comportă slab. In special îna
intarea ne dă cea mai mare bătaie 
de cap. Insistăm acum să discipli
năm jocul ei și am toate speranțele 
ca în 2-3 meciuri să punem lucru
rile la punct". Cît despre Loco- 

i motiva Timișoara, eia consideră 
meciul de mîine drept ,,un început 
de redresare pentru echipă, prin 
formula nouă a atacului folosită 
duminica trecută" — cum spunea 
antrenorul Lengheriu.

In vecinătatea Aradului, la Timi
șoara, Știința primește vizita echi
pei Dinamo Orașul Stalin. Aceasta 
dîn urmă n-a obținut nici un 
punct oină acum și speră să facă 
începutul în compania studenților 
timișoreni. Studenții au la rîndu-le,

■ Luînd în discuție eliminarea 
Jucătorii hi i Dudaș (FI. roșie A- 
rad) în meciul Fi. roșie Arad— 
Progresul București, comisia 
centrală de fotbal a hotărît să 
nu se ia nici o sancțiune împo
triva lui.

LA BUCUREȘTI IN
alte ambiții: să refacă terenul pier
dut în cele trei etape (din 6 puncte 
posibile au acumulat 3). Așa că...

Fotbaliștii Flăcării Ploești vor 
revedea, după un an și mai bine, 
Oradea. Și dacă o vor revedea cu 
plăcere sau nu, aceasta depinde 
de ei — mai precis de jocul pe ca- 
re-1 vor realiza — și de... Progre
sul. Amîndouă echipele vin după 
eșecuri1. Pldeștenii au avut timp 
două săptămîni „spre a repara.. 
punctele vulnerabile arătate de în
tîlnirea cu G.G.A.", cum spunea 
Oană.

In schimb Progresul, speră să 
demonstreze că nivelul foarte slab

Nu e liniștitor, ca portar, să privești această fază. Probabil că așa 
gîndește și Coman care este gata să intervină în cazul cînd duelul 
dintre Alexandrescu și Garbeloti va fi pierdui de coechipierul său. 
Faza s-a petrecut la meciul de cupă C.C.A.—Locomotiva, disputat 
anul trecut. Mîine cele două echipe se vor întrece din nou, dar în 
campionat! (Foto: I. MIHAICA)

In legătură cu cuplajul de mîine 
de pe stadionul „23 August“

Am semnalat la vreme deficien
tele. de organizare ale unor me
ciuri de categoria A, disputate în 
Capitală. Nu este mai puțin adevă
rat însă, că o mare parte din vtna 
lipsurilor revine și spectatorilor ca
re dovedesc multă indisciplină.

Mîine are loc pe stadionul „23 
August" un interesant cuplaj. Zeci 
de mii de iubitori ai fotbalului vor 
fi prezenți pe marele stadion. De a- 
ceea, facem up călduros apel către 
toți spectatorii de a respecta dispo
zițiile date de organizatori și a 
contribui astfel la desfășurarea me
ciurilor în condiții bune. Fiecare 
spectator are datoria de omoare de 
a combate tentativele de dezordine, 
de intrare în stadion fără bilete sau 
de deteriorare a instalațiilor acestei 
frumoase baze sportive. Respectînd 
aceste indicații, să fie siguri spec
tatorii prezenți că vor avea partea 
lor de merit la reușita spectacolului 
fotbalistic de mîine.

Iată acum cîteva lămuriri în le
gătură cu accesul pe stadion:

— Porțile stadionului se deschid 
la ora 12;

ȘTIRI DIN FOTBAL
te). Rezultatele: cu Metalul 3—0, 
cu juniorii 4—1. In jocul de mîine 
FI. roșie va alinia formația: Faur 
— Szucs, Dușan, Farmati — Ca- 
paș, Serfozo — Dudaș, Mercea, 
Mateon, Petschowski, Boitoș.

■ De la Timișoara ni se comu
nică: Locomotiva a făcut trei an
trenamente. împotriva FI. roșii, Gor- 
buș va fi înlocuit cu Gali. De a- 
semenea Țigăniuc va juca extremă 
iar Călin inter. Știința nu-l va pu
tea utiliza pe Ciosescu. care are o 
ruptură de ligament. In locul lui 
va fî folosit Filip.

■ Jocuri amicale: Locomotiva 
Iași — Dinamo Bîrlad 0—2 (0—2). 
Au marcat: Stanciu (în proprie

f^onosport
tiva București (cat. A).

II Dinamo București—C. C. A. 
București (cat. A).

III Locomotiva Timișoara—Știința 
Cluj (cat. A).

IV Dinamo Orașul Stalin—Fla
mura roșie Arad (cat. A).

V Minerul Petroșani—Știința Ti
mișoara (cat. A).

VI Flacăra Ploești—Dinamo Ba
cău (cat. A).

VII Dinamo Bîrlad—Flamura ro
șie Burdujeni (cat. B).

VIII Știința București — Metalul 
Steagul roșu Orașul Stalin 
(cat. B).

IX Progresul C.P.C.S. București—

ETAPA DE MIINE
al jocului realizat la Uiulești nu 
este caracteristic echipei, la ora 
actuală.

Minerul Petroșani face una din
tre cele mai lungi deplasări, mer- 
gînd la Bacău, unde va da replica 
lui Dinamo. Joc greu pentru fotba
liștii din Valea Jiului ca și pentru 
gazde. Acestea din urmă au realizat 
una din marile „isprăvi" ale ulti
mei etape, smulgînd echipei Dina
mo Orașul Stalin două puncte chiar 
la Orașul Stalin. Pe de altă parte, 
Minerul a jucat destul de bine în 
prima și singura etapă în care a 
apărut, de cînd a început campio
natul.

— Spectatorii sînt insistent ru
gați să respecte sectoarele și locu
rile indicate pe bilete

— Intrarea pe stadion se face 
prin următoarele puncte: intrarea 
din șos. lanțului: tribuna I (sectoa
rele 1—7), permisele C.C.F.S. și 
C.F.S. orășenesc, peluza I, tribuna 
II (sectoarele 17—23); intrarea din 
bd. Muncii; trib. I (sect. 40—46); 
peluza II; trib. II (sect. 24—31); 
intrarea str. Maior Coravu; biletele 
sectorul 0, permisele roșii și al
bastre (în piele) eliberate de 
C.C.F.S./C.M. și permisele negre 
(de ziariști).

_■— Se atrage atențiunea că per
misele C.C.F.S. (cu excepția celor 
prevăzute la intrarea din str. Maior 
Coravu) au acces la trib. I, secto
rul 2.

— Biletele (cu seria jir. 9) s-au 
pus în vînzare la stadioanele Dina
mo, Ciulești, Progresul F.B., „23 Au
gust", agențiile C.C.A., Pronosport 
(Victoriei nr. 9 și A. Briand 6). In 
ziua meciului nu se vînd bilete la 
casele stadionului.

poartă) și Foro; FI. roșie Cluj — 
Dinamo Orașul Stalin 1—1 (1—1). 
Au înscris: Szakacs (Dinamo) și 
Lungu (FI. r.). Avîntul Tg. Mures — 
Progresul Sibiu 5—0 (4—0). Au
marcat: B. Szasz (3), Vakarci IJ, 
Crișan

■ Biletele pentru meciurile Pro
gresul București — Locomotiva 
și Dinamo București — C.C-A. care 
se vor disputa miercuri 11 aprilie 
în program cuplat pe stadionul 
„23 August" se pun în vînzare de 
luni la stadioanele: Dînamo, Giu- 
lești, „23 August", Progresul F.B., 
agențiile C.C.A., Pronosport (oal. 
Victoriei 9) și casa specială de la 
sala Dalles.

Știința Iași (cat. B).
X Dinamo 6 București—Progre

sul Focșani (cat. B).
XI Locomotiva Craiova—Metalul

Oțelul roșu (cat. C).
XII Știința Galați—Dinamo Galați 

(cat. C).
MECIURI DE REZERVA
A. Locomotiva Oradea—Metalul 

Oradea (cat. C).
B. Minerul Baia Mare—Progresul 

Cluj (cat. C).
C. Știința Craiova—Constructorul 

Craiova (cat. C).
D. Flamura roșie Buhușî—Loco

motiva Pașcani (cat. C).

Meciurile I-VI inclusiv se vor 
disputa miercuri 11 aprilie, iar res
tul meciurilor, duminică 15 aprilie.

Antrenorul Opata despre campionat, 
jocuri și echipe

Astăzi, în plină bătălie pentru 
ridicarea nivelului general al fot
balului, conducătorii de colective, 
antrenorii, arbitrii și jucătorii se 
străduiesc să contribuie cît mai 
efectiv la reușita acestei acțiuni. 
In același timp, zeci de mii de 
spectatori care, umplu duminică 
de duminică tribunele stadioanelor, 
urmăresc cu un interes deosebit 
succesele obținute în această bă
tălie.

Anul trecut, la jocurile de cam
pionat. fiecare echipă dorea să ob
țină victoria cu orice preț. Aceas
tă greșită concepție a dăunat pro
fund dezvoltării calitative a fot
balului, întrucît la baza ridicării 
nivelului jocului de fotbal nu stă 
goana după puncte, ci îmbunătă
țirea necontenită a tehnicii indi
viduale, a tacticii de luptă și a 
spiritului colectiv. Cîteva formații 
au realizat rezultate frumoase in
tr-un timp relativ scurt. La C.C.A., 
Locomotiva București, Dinamo 
București, Știința Timișoara se 
duce o muncă serioasă pentru îm
bunătățirea nivelului tehnic al ju
cătorilor, aceștia dovedind o mai 
mare conștiinciozitate în munca 
de instruire. Fără îndoială că toa
te lipsurile nu au fost suficient 
îndepărtate și în aceste echipe mai 
există cîte un jucător care, obiș
nuit fiind cu metodele vechi de 
muncă, încă nu se acomodează 
cu ritmul nou de lucru și deci, nu 
se încadrează în angrenajul ge
neral al echipei.

La 2 aprilie, cu prilejul meciu
lui Progresul București—Flamura 
Roșie Arad, cei 20—22.000 specta
tori au avut o reală deziluzie. Ca 
și fiecare spectator, și eu. în ca
litate de antrenor, am rămas de
cepționat la sfîrșitul celor 90 mi
nute.

In acest meci, arădenii au avut 
o perioadă cînd au jucat mai or
ganizat, dar pînă la urmă nici ei 
n-au mai dat randamentul cerut 
și astfel, jocul a coborît la un nj- 
vel foarte slab. Foarte multe pase 
imprecise, driblinguri superficiale 
și inutile, degajări defectuoase, 
combinații statice, spirit de luptă 
inexistent și cîteva erori de ar
bitraj — iată pe scurt, elementele 
caracteristice ale acestui joc.

In ambele formații sînt mulți ju
cători talentați, dar n-au încă un 
joc colectiv. Sînt convins că cei 
doi antrenori se străduesc și de
pun mari eforturi pentru a contri
bui la îmbunătățirea tacticii, urmă
rind realizarea unui joc colectiv și 
eficace. Dar, după cum se vede, nu

Activitate „în
De mîine încep și campionatele 

categoriilor B și juniori. Se poa
te spune că sportul cu balonul 
rotund cunoaște o activitate lar
gă, aceste două competiții, îm
preună cu campionatul categoriei 
A și cel al categoriei C, urmărind 
ridicarea nivelului fotbalului nos
tru. In această direcție, un rol cu 
totul special îl au anul acesta 
campionatul categoriei C—recent 
reînființat — și cel de juniori. 
Iată programul de mîine al celor 
patru mari competiții cu caracter 
republican:

CATEGORIA A (Etapa a patra): 
C C.A. — Locomotiva București; 
Dinamo Bacău — Minerul Petro
șani; Progresul București — Di
namo București; Știința Timișoa
ra — Dinamo Orașul Stalin; Pro
gresul Oradea — Flacăra Ploești; 
Flamura roșie Arad — Locomoti
va Timișoara.

CATEGORIA B (etapa întîia) SE
RIA I: Metalul C. Turzii:-.Mine- 
rul Lupeni; Avîntul Tg. Mureș — 
Avîntul Reghin; Progresul Sibiu— 
Flacăra Mediaș; Locomotiva Atfad 
— Locomotiva Cluj; Locomotiva 
Tr. Severin — Metalul Uz. Tract. 
Orașul Stalin; Metalul Reșița — 
Metalul Hunedoara. SERIA II: 
Progresul Focșani — Progresul 
C.P.C.S. București; Știința Iași — 
Știința București; Locomotiva 
Constanța — Dinamo Bîrlad; Fla
căra M’oreni — Flamura roșie Ba
cău; Flacăra Cîmpina — Dinamo 
6 București; Metalul Steagul Roșu 
Orașul Stalin — Flacăra 1 Mai 
Ploești; FI. roșie Burdujeni — Lo
comotiva Iași,

CATEGORIA C (etapa doua) SE
RIA I: Progresul Iași — Locomo
tiva Pașcani; Progresul Rădăuți— 
Flacăra Moinești; Dinamo Galați— 
Victoria Tecuci; Avîntul Fălti
ceni — FI. roșie Buhuși; Avînttil 
P. Neamț — Dinamo Dorohoi: 
Voința Tecuci — Știința Galați; 
SERIA II: Metalul Brăila-Metalul 
București; Metalul Sinaia — Me
talul C-tanța; Locomotiva M.C.F. 
București — FI. roșie Giurgiu; 
Flacăra Tîrgoviște — FI. roșie Bu
curești; Constructorul Constanța— 
Metalul 131; Progresul Corabia — 
Progresul Călărași; Dinamo Pi
tești — Locomotiva Galați; SERIA 
III; Fl. roșie Cluj — Dinamo Tg. 
Mureș; Recolta Salonta — Pro
gresul Cluj; reprezentativa Tîr- 
năveni — Locomotiva Oradea; Me
talul Oradea — Recolta Cărei; Fl. 
roșie St. Gheorghe — Minerul 
taia M<are; Avîntul Sighet — A- 

mai antrenorii sînt preocupați de 
realizarea acestui obiectiv. Unii ju
cători nu sînt încă conștienți de 
importanța acestei acțiuni, și de 
aceea continuă să joace pentru pu
blic și pentru succese personale. 
Asemenea manifestări sînt prezente 
în special la jucătorii echipei Pro
gresul. In mod surprinzător, prin
tre exemplele negative din această 
formație sînt și jucătorii Bratu, 
Soiare și Gref care tratează cu mul-i 
tă ușurință sarcinile ce le au în 
caidrul echipei. Doar cei doi mijJ 
locași aiu contribuit în ultimul med 
la realizarea unui joc bun. înainta
rea echipei Progresul are jucători 
talentați ca Țîrcovnicu, Dragomir 
și Cruțiu care alături de experi
mentați! Ozon și P. Moldoveanu, 
ar trebui să realizeze cu mult mai 
mult decît au arătat în acest meci. 
Cei trei tineri înaintași, concentrîn- 
du-și atenția numai pe jocuil lui 
Ozon, își diminuiază mult din pcH 
sibilitățile lor. (La ultimul antrena» 
ment eî au jtîca<t foarte bine, deși 
nu aveau alături pe rutinatul Ozon)’. 
Atunci cînd Ozon nu este în dispar 
ziție de joc sau se prezintă insufD 
cient pregătit, atacul Progresului 
nu dâ randiament dacă jocuil esțS 
concentrat Ia el. Este de datoria 
luî Ozon, atît acum cînd — dup? 
părerea mea =3 nu are o pregătiră 
fizică și moral-volitivă satisfacă-1 
toare ,cît și atunci cînd va ajungă 
la această pregătire, să joace și si 
se comporte în așa fel încît să cui» 
five la acești tineri încrederea îtl 
posibilitățile lor. In felul acesta, 
înaintarea echipei Progresul va a" 
vea de cîștigat 1

Flamura roșie a jucat ceva mai 
bine pînă la eliminarea lui D”daș. 
fără să se ridice însă, la uu n:vd 
satisfăcător. Eliminarea lui Dudaș 
a fost una din hotărîrile cele mai 
pripite ale arbitrului P. Krone? 
care, printr-o astfel de greșeală 
gravă, putea să schimbe rezultatul 
meciului. De altfel, P. Kroner a co» 
mis și alte greșeli.

In continuarea meciului, arădenH 
au luptat cu o dîrzenie deosebită 
excelînd în această acțiune, în spe» 
cial, jucătorii vîrstnici Petschowski, 
Farmati și Dușan. Aceasta a fost 
caracteristica cea mai pozitivă din 
jocul arădenilor.

SpeT că aceste echipe, conducă-» 
torii, antrenorii și în special Juc5» 
tarii lor vor face totul pentru ai 
remedia în scurt timp lipsurile sem" 
nalate, contribuind 1a îmbunătăți-1 
rea calitativă generală a fotbalu
lui. OPATA ZOLTAN

plin” la fotbal
vîntul Toplița; SERIA IV: Meta
lul Oțelul Roșu — Metalul 108; Fl. 
roșie Rm. Vîlcea — Locomotiva 
Craiova; Locomotiva Simeria — 
Constructorul Craiova; Construc
torul Arad — Orăștie; Știința 
Craiova — Fl. roșie „7 Noiembrie**  
Arad; Progresul Timișoara — Me
talul Arad.

■ Toate jocurile de mîine încep 
la ora 16. In etapa de la 11 apri
lie meciurile vor începe la ora 
16.30.

■ FI. roșie Arad s-a antrenat cu 
Metalul (două reprize a cîte 30 de 
minute) și cu echipa de juniori a 
colectivului (o repriză de 45 minu

Deoarece întîlnirea de fotbal Pro
gresul București—Dinamo Bucu
rești prevăzută în programul con
cursului nr. 14 de mîine duminică 
8 aprilie a. c. va începe la ora 
14,15, depunerea buletinelor Pro
nosport se va putea face pînă mîine 
duminică ora 12 cel mai tîrziu la 
toate agențiile Pronosport din Ca
pitală

★
Tragerea din urnă a premiilor 

Speciale atribuite buletinelor cu 
„0“ rezultate de la concursul Pro
nosport nr. 12 etapa din 25 mar
tie a. c., va avea loc luni 9 apri
lie la agenția centrală Pronosport 
din calea Victoriei 9, orele 18.00

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT SPECIAL 

ETAP* * DIN 11 APRILIE 1956
I Progresul București—Locomo-

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI (prima etapă), SE
RIA I: Avîntul Fălticeni — Fla
mura roșie Buhuși; Avîntul Pia
tra Neamț — Dinamo Dorohoi; 
Flamura roșie Burdujeni — Pro
gresul Rădăuți; Locomotiva Paș
cani — Dinamo Bacău; SERIA A 
II-a: Progresul Iași — Flacăra 
Moinești; Progresul Focșani—Te
cuci II; Voința Tecuci — Locomo
tiva Iași; Știința Iași — Locomo
tiva Galați. SERIA A IlI-a; Fla
căra Cîmpina — Tînărul Dinamo- 
vist II București; Progresul F.B. 
București — Metalul Brăila; Dina
mo Galați — Flacăra Ploești; Me
talul Sinaia — Flacăra Moreni; 
Flacăra Tîrgoviște — Știința Ga
lați. SERIA A IV-a: C.C.A.—Lo
comotiva București; Progresul 
Călărași — Locomotiva Constanța; 
Metalul București — Progresul 
C.P.C.S. București; Metalul Cons
tanța — Flamura roșie Giurgiu. 
SERIA A V-a: Flacăra 1 Mai 
Ploești — Știința București; Pro
gresul Corabia — Flamura roșie 
Bere Rahova București; Dinamo 
Pitești — Locomotiva Craiova; 
Constructorul Craiova — Locomo
tiva M.C.F. București. SERIA A 
Vl-a: Locomotiva Timișoara—Lo
comotiva Tr. Severin; Metalul Oțe
lul Roșu—Minerul Petroșani; Me
talul Reșița — Progresul Timișoa
ra; Știința Timișoara — Minerul 
Lupeni. SERIA A VII-a: Recolta 
Salonta — Metalul Oradea; Loco
motiva Oradea — Flamura roșie 
Arad; Progresul Oradea — Fl. ro
șie ,,7 Noiembrie" Arad; Locomo
tiva Arad — Metalul Arad. SE
RIA A VlII-a: Recolta Cărei — 
Progresul Cluj; Locomotiva Cluj— 
Flamura roșie Cluj; Știința Cluj — 
Progresul Satu Mare; Minerul 
Baia Mare — Metalul Cîmpia Tur- 
zii. SERA A IX-a: Avîntul Tg. 
Mureș — Avîntul Reghin: Avîntul 
Toplița—Flamura roșie Sf. Gheor
ghe; Flacăra Mediaș — Construc- 
orul Turda; Dinamo Tg. Mureș— 

Dinamo Orașul Stalin. SERIA A 
X-a; Progresul Sibiu — Metalul 
Hunedoara; Metalul 103 — Fla- 
nura roșie Rm. Vîlcea: Orăștie— 
Metalul Steagul Roșu Orașul Sta
lin; Metalul Uz. Tractoare Orașul 
Stalin — Metalul 131.

Pe.de


Campionate republicane
MÎINE PRIMUL OBSTACOL PEN

TRU C.C.A. IN DRUMUL SPRE 
TITLU : CONSTRUCTORUL T.S.P.

Odată cu etapa de mîine — a 
IV-a — din cadrul campionatu
lui republican de rugbi, încep par
tidele considerate „tari'*.  Intr-a
devăr, pe terenul C.C.A., la ora 
16,30 se întîlnesc formațiile Casei 
Centrale a Armatei, câștigătoarea 
ultimei ediții a Cupei R.P.R. și 
Constructorul T.S.P., echipe frun
tașe, cu frumoase posibilități și 
cu justificate pretenții la titlul de 
campioană. Aceasta implică pentru 
eele două echipe îndatorirea de a 
desfășura un joc tehnic, deschis, pe 
măsura renumelui de care se bucu. 
ră, dînd partidei caracterul unui 
adevărat cerbi. Prin prisma întâlni
rilor din etapele precedente, încli
năm să credem că echipa militară 
va reuși totuși să cucerească cele 
trei puncte care constituie miza 
partidei, deoarece a arătat un joc 
colectiv superior și o mai bună 
legătură între compartimente. De 
asemenea, linia de trei sferturi a 
echipei C.C.A. .mânuiește cu mai 
multă ușurință balonul. Construc
torul însă poate contra-balansa Jo
cul, dacă va reuși să folosească 
bina valorosul său pachet de îna
intași. In concluzie, o partidă in
teresantă.

Frtmtașa clasamentului — Dina
mo București va juca la Petroșani, 
unde via primi replica (bănuim) 
dîrză a echipei locale — Minerul 
— care a produs o frumoasă im
presie în etapa precedentă. In pli
nă revenire de formă, dinamoviștii 
se vor întoarce, probabil, victorioși 
din această deplasare. Un joc re
lativ ușor î! va susține echipa cam
pioană — Locomotiva Grivița Ro
șie — care se va deplasa la Cluj 
unde va întîlni formația studenți
lor din localitate, nepusă încă la 
punct pentru a face față campiona
tului categoriei A. La București 
vor mai avea loc două partide: 
Dinamo IX — Locomotiva I.C.F. 
(teren Dinamo Tonola ora 11,15) șt 
Progresul Sănătatea — Construc
torul Orașul Stalin (teren Parcul 
Copilului ona 10), care apar echi
librate și deschise oricărui rezultat. 
Nu putem încheia aceste rînduri 
fără a nu semnala greutățile pe 
care le face colectivul Locomotiva 
Grivița Roșie a dop tind o atitudine 
negativă atunci rând este vorba 
de a se programa un joc pe tere
nul său.

D. C.
LA BAS6HET. CAMPIONATELE 

AU INTRAT INTR-O FAZA 
DECISIVA PENTRU TUR

Mîine, se desfășoară penultima 
etapă a campionatului feminin și 
a șaptea a campionatului mascu
lin. Cele 11 meciuri sînt intere
sante în general și oferă posibili
tatea clarificării situației în cla
samentul ambelor campionate. Ne 
gîndim la meciurile P.T-T. Bucu- 
reștî-Dinamo București (campio
natul masculin) și Știința lnvă- 
țămînt-Constructorul Cluj, Pro
gresul Oradea-Știința I.C.F. 
(campionatul feminin). In afară 
de aceste partide, remarcăm în
tâlnirile : Dinamo Oradea-Progre- 
sul Arta București, Știința Timi- 
șoara-Dinamo Tg. Mureș, Progre
sul Tg. Mureș-Constructorul Cluj 
(campionatul masculin) și Loco
motiva Buculreștf-Știința Cluj 

(campionatul feminin).
Celelalte jocuri sînt: Progresul 

Orașul Stalin- Știința I. C. F.; 
C.G.A.-Progresul Cluj (camp, mas
culin); Progresul Tg. Muresș-Fl. 
roșie Oradea; Metalul Cluj-Voința 
Orașul Stalin.

In general cu rât ne apropiem 
de terminarea primei părți a cam
pionatelor, întâlnirile capătă, un 
caracter decisiv. Acest considerent 
nu trebuie să ducă însă la atitu
dini nesportive din partea jucă
torilor și a antrenorilor. Cu toate 
acesteia, la ultimele jocuri s-au 
înregistrat o serie de abateri, cu 
atât mai grave cu cît ele vin după 
o serie de măsuri luate de comi
sia centrală. Este vorba de atitu
dinea antrenorului Atila Balaș 
(Progresul Tg. Mureș) care a do

vedit în repetate rînduri lipsă de 
respect și de corectitudine față 
de arbitri. Ne surprinde atitudi
nea acestuia cu atît mai mult, cu 
cît antrenorul Balaș este și arbi

tru și pretinde am constatat-o 
de atâtea ori — ca deciziile lui să 
fie respectate. Lui nd în discuție 
abaterile de la comportarea care 
trebuie să caracterizeze pe un 
educator al tineretului sportiv, a- 
bateri săvîrșite de antrenorul Ba
laș, subcomisia de disciplină — 
cu avizul colegiului central al an
trenorilor — l-a suspendat pe timp 
de diouă etape de la conducerea 
echipei feminine Progrosul Tg. 
Mureș.

Atenție ia loviturile libere 1
In dorința de a stimula pregă

tirea jucătorilor și jucătoarelor 
noastre, redacția revistei „Sta
dion" a luat frumoasa inițiativă 
de a premia echipa și pe jucătorii 
care realizează cele mai bune pro
centaje la aruncările libere, în de
cursul întregului campionat. _ „Cu
pa Procentajelor" va fi atribuită 
pe baza clasamentelor oficiale în
tocmite de subcomisia de compe
tiții luîndu-se drept criteriu de 
calculare foile oficiale de arbitraj. 
Felicităm redacția revistei „Sta

dion" pentru această inițiativă și 
sperăm că ea va avea urmări po
zitive în activitatea echipelor 
noastre fruntașe.
A TREIA „CONFRUNTARE" A 

ECHIPELOR DE HANDBAL
Față de felul în care au evoluat 

pînă acum campionatele republica
ne de handbal, fiecare etapă prile
juind destule surprize, este foarte 
greu de făcut o prezentare a eta
pei a IlI-a. Valoarea echipelor ne- 
fiind încă bine conturată, devine 
dificilă nu numai aprecierea supe
riorității uneia sau alteia dintire 
echipe, ci chiar recomandarea 
unuia sau altuia dintre meciuri.

Totuși, rămîn cîteva criterii va
labile. De pildă, este interesant să 
vedem felu] în care Metalul Re
șița va confirma sau nu lăudabila 
și atît de neașteptata sa victorie 
asupra echipei C.C.A., în meciul pe 
care ÎI va susține la Orașul Stalin 
în compania puternicei formații lo
cale Dinamo. Este greu de prevă
zut că metalurgiștii vor termina 
învingători această întâlnire. Dar 
nu numai numărul golurilor poate 
să confirme valoarea unei echipe, 
ci și felul în care ea se comportă 
pe teren. La București, meciul din
tre C.C.A. șl Metalul Timișoara 
se „anunță" foarte disputat: bucu- 
reștenii au de refăcut handicapul 
de puncte și de... prestigiu din pri
mele două etape, iar timișorenii 
rămîn totuși un adversar de temut. 
In ceea oe privește campionatul 
masculin al categoriei A ar mai fî 
de amintit doar o singură... curio
zitate: la Iași echipa studenților 
din localitate va întîlni Voința Si
biu. Anul trecut aceleași echipe au 
realizat un rezultat unic în istoria 
handbalului nostru: 0—0!

In campionatul feminin al cate
goriei A, se detașează meciul: 
Progresul Orașu] Stalin — Știința 
Mm. Invățămîntului. Cît privește 
campionatul masculin al categoriei 
B, etapa de mîine se anunță des
tul de calmă, deși o serie de în
tâlniri par, la prima vedere, echili
brate.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără a consemna cu satisfacție un 
gest de o deosebită sportivitate, 
care a determinat pe spectatorii 
reșifeni să acorde întreaga lor sim
patie echipei C.C.A. Imediat după 
terminarea meciului, bucureștenii, 
deși destul de necăjiți de intrirr 
gerea suferită, au fost primii care
i-au  felicitat pe adversarii ]or. Iată 
un gest, care, așa după cum ne re
latează corespondentul nostru Gh. 
Dobrescu, a impresionat întreaga 
masă de muncitori reșițeni pre- 
zenți la meci. La aceasta adău

AZI

LUPTE. Sala Floreasca ora 19: în- 
tUnirea internațională de lupte din
tre reprezentativele R. P. Romfine 
și Egiptului.

SCRIMĂ. — Sala Progresul Finan
țe Bănci ora 15: faza orășenească a 
campionatului republican de juniori 
floretă băieți și fete.

ATLETISM. Stadionul Tineretului 
ora 15: primul concurs atletic în 
aer liber al anului: „Concursul re
publican de primăvară *.

ȘAH. Sala Locomotiva (Bul. Dini- 
cu Golescu 38) ora 15 sferturile de fi
nală ale campionatului masculin al 
R.P.R.

MÎINE
ATLETISM. Stadionul Tineretului 

ora 8,30: ziua a n-a a Concursului re
publican de primăvarjă.

HANDBAL: campionate republica
ne: teren Dinamo (Aleea Tonola) ora 
10: Dinamo 6-Reprezentativa Făgă
raș (m. cat. A); teren C.C.A. ora 11: 
C.C.A. — Met. Timișoara (m. cat. A); 
teren C.A.M. Belvedere ora 16: Știința 
I.C.F.—Metalul Reșița (f. cat. A) și 
ora 17: FI. roșie Buc. — FI. roșie 
U.T.T. (f. cat. A.) •

CICLISM. La ora 10, de la km. 8 șo
seaua București-Giurgiu, se va da 
plecarea în cursa ciclistă de fond 
organizată de comitetul raional C.F.S. 
Gh. Gheorghiu-D'ej.

GIMNASTICĂ. Sala Dinamo ora 

găm: asemenea gesturi le-am dori 
cît mai des repetate.

Iată acum programul întâlnirilor 
de mîine: BĂET1, CAT. A: Bucu- 
rești: Dinam-o 6 — Reprez. or. Făgă
raș (ter. Din. Tonola ora 10); C.C.A.— 
Metalul Timișoara (teren C.C.A. ora 
11); Iași: Știința-Voința Sibiu; Timi
șoara: Știința— Flacăra Ploești; Ora
șul Stalin: Dinamo—Metalul Reșița; 
Arad: Progresul — FI. roșie Cisnădie; 
FETE, CAT. A: București; FI. roșie— 
FI. roșie U.T.T. (același teren, ora 
17); Știința I.C.F. — Metalul Reșița 
(teren C.A.M. Belvedere ora 16); Ora
șul Staîin: Progresul—Știința Mîn. 
înv.; Tg. Mureș: Progresul—Știința Ti
mișoara; Sibiu: FI. roșie — FI. roșie 
Buhuși; Sighișoara; FI. roșie — A- 
vîntul Cod'lea; BĂEȚI CAT. B: Ga
lați; știința — Locomotiva G. N.; 
Bacău; Progresul — Știința I. C. F.; 
Reșița: Metalul I.C.M1. — Dinamo Tg. 
MJureș; Sibiu: Constructorul — Recol
ta Variaș; Tîrgoviște: Metalul — Re
colta Jimbolia; Cluj; Știința — Pro
gresul Odorhei.

ECHIPELE PROGRESUL CLUJ 
GONDUC IN CAMPIONATUL RE
PUBLICAN DE TENIS DE MASA 

PE ECHIPE
Etapa a VlI-a a campionatului 

republican de tenis de masă la 
echipe bărbați și femei programea
ză duminică o serie de întâlniri in
teresante. In campionatul forma
țiilor masculine, la Tg. Mureș echi
pa locală va primi replica Flamurii 
roșii din Oradea, iar la Arad Voin
ța va avea de luptat cu puternica 
echipă clujeană Progresul, care —• 
de altfel — are și prima șansă. 
Deosebit de disputat se anunță 
meciul de la Satu Mare unde Di
namo Constanța va da un serios 
asalt rutinatei formații a Progre
sului din localitate. In sfîrșit, în 
Capitală, în partida dintre cele 
două echipe bucureștene Voința 
Lemn Mobilă — Flamura roșie, 
prima formație are muiți sorți de 
izbîndă, ținînd seama că Flamura 
roșie va utiliza o echipă de re
zerve.

In întrecerea feminină sînt pro
gramate numai două meciuri. La 
Timișoara Progresul Cluj va înre
gistra, probabil, cea de a șasea 
victorie consecutivă în meciul cu 
echipa locală Progresul

Iată cum arată cele două cla-
samente înaintea etapei de mîine:

ECHIPE BĂRBAȚI
1. Progresul Cluj 6 5 î 30:10 11
2. C-structorul Buc. 5 5 0 25: 1 10
3. Progresul Buc. 6 4 2 27:ia 10
4 Voința Arad 6 4 2 31:17 10
5.’ Progr. Satu Mare 6 4 2 26:23 10
6. Dinamo Constanța 6 2 4 13:24 8
7. Flam, roșie Buc. 5 2 3 17:16 7
8. Voința L.M. Buc. 6 1 5 16:28 7
9. Dinamo Tg. Mureș 6 1 5 12:25 7
10 Flamura Oradea 6 1 5 11:27 7

ECIIIPE FEMEI
1. Progresul Cluj 5 5 0 15: 4 10
2. Constructorul Buc. 4 4 0 12: 1 8
3. Progresul Buc. 4 3 1 11: 3 7
4. FI. roșie Oradea 5 2 3 7: 9 7
5 FI. roșie Buc. 5 2 3 7:11 7
6*. Știința Buc. 4 2 2 8 6 6
7. Dinamo Constanța 5 1 4 3:14 6
8. Progr. Timișoara 6 0 6 3:18 6

întâlnirea feminină Constructorul 
Buc. — Flamura roșie Buc. s-a 
terminat cu scorul de 3—1 în fa
voarea primei echipe. Rezultate teh
nice: Catrinel Folea (C)—Luci
Slăvescu (FI. r.) 0—2, Geta Stru- 
garu (C) — Livia Vasilescu (FI. 
r.) 2—0, Sari Szasz, Geta Struga- 
ru (C) — Luci Slăvescu, Livia Va
silescu (Fi. r.) 2—0, Geta Struga- 
ru (C) — Luci Slăvescu (FI. r.)
2—0.

8,30: etapa I-a (grupa A) a „Cupei 
Orașelor0,

TENIS DE MASĂ. Sala Construc
torul ora 9,30: Știința Buc. — Fla
mura roșie Buc. (f. cat. A) și ora 
19,30 Voința Lemn Mobilă Buc. — 
Flamura roșie Buc. (m. cat. A).

RUGBI. Teren Parcul Copilului ora 
10: Progresul Sănătatea—Constructo
rul Orașul Stalin; teren Dinamo To 
nola ora 11,15: Dinamo IX — Loco
motiva I.C.F.; teren C.C.A. (Bul. 
Oie Pintilie) ora 16.30: Construc
torul Buc. — C.C.A.

BASCHET. Sala Floreasca de la ora 
16, jocuri în cadrul campionatului ca
tegoriei A: Locomotiva Buc. — Știin
ța Clu/<f); C.C.A. — Progresul Cluj 
(m); Știința Invățămînt — Construc
torul Buc. (f); Locomotiva P.TT. Bu- 
curești-Dinamo București.

NATAȚIE. Bazinul Floreasca ora 
10: concurs de verificare.

SCRIMA. Sala Progresul Finanțe 
Băitci în tot cursul zalei începînd 
de la ora 9: faza orășenească a cam
pionatului republican de juniori (sa
bie, spadă).

FOTBAL. Stadionul „23 August44 
ora 14,15: Progresul București — Di
nam o București; ora 16: C.C.A. — Lo
comotiva București (jocuri campio
natul categoriei A). Stadionul Giu- 
lești ora 10,30; Locomotiva M.C.F.— 
FI. roșie Giurgiu (camp, categoriei C). 
Stadionul Progresul F.B. ora 9,15: 
Progresul F.B. — Metalul Brăila; 
stadion C.C.A. ora 9,15: C.C.A, — 
Locomotiva București; stadion Du- 
dești ora 10,3*0:  Metalul București — 
Progresul C.P.C.S. (toate trei, cam
pionatul republican de juniori).

Echipa de volei Metalul Orașul Stalin 
a întrecut Spartak Sofia

ORAȘUL STALIN 6 (prin tele
fon). — Echipa de volei Metalul 
Uzinele de Tractoare djn localitate 
și-a făcut un frumos debut în ac
tivitatea internațională, înitrecînd 
în partida susținută joi formația 
Spartak d'in Sofia, cu scorul de
3—1 (15—8; 15—12; 10—15;
15—13). Meciul a avut o desfășu
rare deosebit de interesantă, am
bele echipe luiptînd din toate pu
terile pentru realizarea victoriei. 
Jucătorii echipei Metalul s-au do
vedit bine pregătiți și au realizat 
un joc bun, care promite o com
portare frumoasă în campionatul

De ce nu jucăm șah prin corespondență?
Datorită proprietății sale deose

bit de prețioase de a putea fi con
semnat prin scris, șahul este una 
din acele discipline sportive care 
se pretează cel mai ușor la concur
surile prin corespondență.

Șahul prin corespondență este 
deosebit de răspîndit în toate țările 
lumii. In Uniunea Sovietică se dis
pută cu regularitate concursuri și 
campionate pe categorii, la care iau 
parte și maeștri. Se știe că Paul 
Keres a debutat în șah ca „temut" 
jucător prin corespondență. De ani 
de zile se dispută un campionat 
mondial prin corespondență sub 
auspiciile Federației internaționale 
de șah (F.I.D.E.).

Partidele prin corespondență sînt 
șl un admirabil antrenament pentru 
orice șahist. Ele ridică simțitor for
ța de analiză a jucătorului, iar une
ori generează chiar însemnate a- 
meliorări ia teoria deschiderilor.

După această succintă „carte de 
vizită", nu ne rămîne decît să re
petăm întrebarea din titlu: de ce nu

întrecerile de înot și pdo din Capitală
Bazinul Horească va găzdui 

mîine dimineață un nou concurs 
de înot, organizat de comisia de 
specialitate din Capitală, în vede
rea verificării stadiului rite pregă
tire a înotătorilor de toate vîrstele 
și toate categoriile.

Ca și săptămîna trecută concu
renței vor fi împărțiți în serii, ți- 
nîndu-se seama de vîrsta și per
formanțele realizate pînă acum. 
Mîine, începînd de Ia ora 10 se vor 
desfășura probele de 400 m. liber 
și 100 m. delfin, pentru senioare, 
seniori, junioare și juniori. Pro
gramul de înot va fi completat cu 
proba de 50 m. liber fetițe și băieți.

ALPINI ȘT II
De la Plaiul Foii din Piatra 

Craiului, echipa de alpiniști a a- 
sociației Voința, alcătuită din Al. 
Floricioiu, P. Fozokos și N. 
Hiemsch, ne informează că a ter
minat cea de a IlI-a etapă, Por- 
cești-Valea Bîrsei, peste creasta 
muntelui Făgăraș.

„Am pornit de la cabana Surul 
în ziua de 27 martie dimineața — 
ne-a scris Fozokos — după trei 
zile de refacere, în care Floricioiu 
și-a vindecat o oftalmie căpătată 
in Paring, iar Hiemsch și-a tratat 
entorsa de la picior.

Am urcat Vîrful Surul, apoi tre
cem peste Ciortea, Scara, Șerbota- 
Negoiul și înoptăm la lacul Căl- 
țun. Ziua următoare, pe la prînz, 
Ajungem la cabana de la lacul

întreceri cicliste populare
Mîine dimineață, pe șoseauai 

Giurgiului, se vor desfășura în
treceri cicliste cu caracter de popu
larizare, organizate de comitetul 
C.F.S. al raionului Gh. Gheorghi-u- 
Dej. Adunarea participanților Ia 
ora 8, în fața Sfatului popular, 
din str. Progresului nr. 17. Startul 
tehnic se va da la ora 10, din 
dreptul bornei kilometrice 8 (șo
seaua București-Giurgiu), uinde 
va avea loc și sosirea.

Se vor alerga următoarele pro
be : avansați și neclasificați 80 
km.; setmicurse și Juniori 20 km.; 
fete 16 km.; biciclete de oraș 10 
km. 

republican ce începe săptămîna 
viitoare.

In partida de joi au fost folosiți 
următorii jucători: METALUL i 
Mihai Fieraru, Dodu, Ilufiu, Rusu, 
Schrriidt, Iliescu, Bărbufiu ; SPAR- 
TAR SOFIA : Ctrcev, Pirlev, Bol- 
cev, Ghincev, Mateev, Nacev, Ra- 
doiev. S-au evidențiat Dodu, Fie
raru, Iliescu, Schmidt, Mateev, Na-’ 
cev, Bolcev .

Arbitrul N. Mateescu a condus 
corect.

AL. DINCA 
corespondent regional

jucăm șah prin corespondență? 
Fiindcă trebuie căutat un răspuns 
la această situație (cu adevărat 
inexplicabilă) că în țara noastră nu 
s-a organizat pînă acum nici o 
competiție oficială de acest fel.

Abia de curînd Comisia centrală 
de șah a însărcinat pe maestrul 
sportului P. Seimeanu cu elabora
rea unui proiect de organizare a 
unui campionat prin corespondență. 
S'e pare însă că fostul nostru cam
pion nu se grăbește ca acest cam
pionat să depășească măcar stadiul 
de proiect...

Iată totuși că încetineala dovedi
tă de forul superior e pe cale să fie 
suplinită de inițiativele altora. După 
cum ne semnalează coresponden
tul nostru Sever Șerban, în această 
lună urmează să înceapă un con
curs prin corespondență pe echipe, 
în organizarea C.C.F.S. al regiunii 
Timișoara. Le adresăm șahiștilor 
timișoreni un sincer: bravo!

V. RADU

Competiția de polo organizată 
de comisia orășenească București 
continuă prin meciurile programate 
pentru azi și mîine și care se vor 
desfășura în următoarea ordine : 
AZI, de la ora 20: Voința — 
Știința (seniori). Progresul —• 
Dinamo (juniori seria A), Con
structorul — Flamura roșie (juniori 
seria B) ; MÎINE, de la ora 11,45: 
Progresul — Voința (feminin), 
Știința — C.C.A. (seniori), de la 
ora 17: Dinamo — Flamura roșie 
(juniori seria B), Voința — Pro
gresul (juniori seria A), Construc
torul — Metalul (seniori).

LA LUCRU
Bîlea. După ce poposim o zi. con
tinuăm drumul peste Vînătoarea 
lui Buteanu și seara înoptăm la 
cabana Podragul. Zilele de 31 
martie și 1 aprilie le petrecem tre- 
cînd peste vîrfurile Ucișoara, Viș- 
tea, Bandea, Urlea și Ludișorul și 
seara ajungem la cabana Plaiul 
Foii din Piatra Craiului. In felul 
acesta am stabilit un timp-record 
(5 zile) de parcurgere a acestei 
etape de peste 120 km. de creastă.

Din Valea Bîrsei ne vom urma 
itinerariul peste Piatra Craiului și 
Bucegi, unde tura noastră, înce
pută la 2 martie, va lua sfîrșit".

★
Secția de alpinism a colectivului 

Știința I.P.G. din București a rea
lizat de curînd două ture de mare 
dificultate. O echipă masculină 
alcătuită din Dan Lubenescu, Wal
ter Kargel (asoc. Metalul) și Va- 
sile Bîrlea, a efectuat traversarea 
peretelui Coștila de la vest la est, 
escaladă apreciată în condițiile de 
iarnă în care a fost realizată, la 
gr. IV B. Echipa feminină a ace
leiași secții, alcătuită din Viorica 
Canarache, Oiga Bădină și Rodica 
Drăgușanu, a efectuat ascensiu
nea integrală a Văii Urzica (gr. 
III A). Este prima echipă care rea
lizează integral firul acestei văi, 
după ascensiunea de premieră e- 
fectuată de o echipă a C.C.A., cu 
patru ani în urmă. Totodată, este 
una din cele mai bune performanțe 
realizate ia noi de o echipă femi
nină.



Cercetările științifice ate studenților de la 1. C. F.
a <w a <■

De curind a avut loc sesiunea 
de comunicări a asociației științi
fice a studenților de la Institutul 
de Cultură Fizică. Ne-a bucurat 
mult faptul că față, „de anul tre
cut numărul lucrărilor prezentate 
la sesiune a crescut simțitor, 
ceea ce dovedește preocuparea u« 
nui mai mare număr de studenți pen
tru cercetările științifice. Munca 
de cercetare științifică a studen
ților s-a desfășurat în 17 cercuri, 
care au funcționat pe lingă dife
rite catedre ale institutului și au 
tratat unele probleme din temati
ca catedrelor respective.

Majoritatea lucrărilor prezenta
te la această sesiune au reflectat 
multă conștiinciozitate în întoc
mirea lor. Din cele 21 lucrări pre
zentate am reținut în mod special 
următoarele : „Elementele psiholo
gice ale ridicării măiestriei spor
tive în pregătirea lotului repre
zentativ de tenis de masă", efec
tuată de Magdalena Pava, studen
tă în anul III, care precizează 
noțiunea de măiestrie sportivă și 
studiază factorii care contribuie Ia 
obținerea ei. In lucrare se arată 
însemnătatea mare ridicată de 
problema particularităților psihice 
în creșterea măiestriei sportive; 
de asemenea, reflectarea în joc a 
particularităților sportivului res
pectiv. Concluziile lucrării eviden
țiază o serie de probleme, ca de 
pildă : lipsa de autoritate a antre
norilor, insuficiența vitezei de. re- 

. acție, a dezvoltării percepțiilor, 
educării gîndirii tactice etc.

O lucrare de asemenea docu
mentată și utilă a fost cea a stu
dentului din anul III Mircea Ga
bor, care s-a ocupat de „Aplica
rea eforturilor mari în pregătirea 
schiorilor fondiști". Lucrarea s-a 
efectuat prin aplicarea probei Le- 
tunov la doi schiori fondiști și a 
reușit să stabilească faptul că a- 
ceastă probă poate da indicații 
juste asupra gradului dc antrena
ment. De altfel, cei doi sportivi 
cercetați au înregistrat rezultate 
remarcabile în cadrul competiții
lor la care, au participat. Lucra
rea întitulată „Consideratiuni fi
ziologice asupra încălzirii în box", 
de Dumitru Moțet din anul IV, a 
fost strîns legată de activitatea 
practică, octtpîndu-se de problema 
încălzirii în antrenamentul spor
tiv. Lucrarea evidențiază impor
tanța mare pe care o are încălzi
rea executată în mod rațional a-

BEIRUT 6 (prin telejon). — 
Comportarea jucătorului romîn Gh. 
Viziru, în meciurile desfășurate în 
cadrul campionatului internațional 
de tenis al Libanului, este comen
tată pa larg da presa și specia
liștii din Beirut. Ziarul „L’Orient" 
scrie sub semnătura cronicarului 
său de specialitate că aceste cam
pionate internaționale au oferit un 
prilej fericit de a se cunoaște forța 
die joc a romînilor pe care o apre
ciază. In continuare, ziarul eviden
țiază faptul că numerosul public 
care asistă la meciuri l-a urmărit 
cu simpatie pe jucătorul romîn. A- 
plauzele cu care publicul l-a încu
rajat în timpul meciului, consti
tuie o apreciere îavorabilă la 
adresa jocului lui Viziru. Arkins- 
taal (Australia), jucătorul care La 
învins cu greu pe Gh. Viziru în 
turul II al acestei competiții, este 
al IX-lea jucător australian. Anul 
trecut Arkinstaal a cucerit titlul 
de campion internațional de tenis 
aii R.P.F. Jugoslavia. De asemenea, 
australianul a avut o comportare 
remarcabilă la campionatele inter
naționale de tenis ale Egiptului, 
unde a ajuns pînă în finală dlupă 
ce a eliminat o serie de jucători 
cunoscuți. O confirmare a valorii 

. sale este și victoria relativ ușoară 
pe care a obținut-o în sferturile 
de finală ale actualei ediții a cam
pionatelor internaționale de tenis 
ale Libanului asupra lui Kowa- 

lewski (S.U.A.) ou scorul de 6—3. 
6-3.

In cadrul semifinalelor probei 
de dublu bărbați, cuplul Gh. Vi
ziru (R.P.R.) — Khoury (Liban) 
a întîlnit perechea Larsan — Bud
ge Patty (ambii din S.U.A.). Fă-

NH TilA E0NSTMICT0RI10R COMUNISMULUI 
lit înainte de antrenament, cît și ——

înaintea meciurilor, precum și ur
mările grave care pot surveni din 
cauza lipsei de încălzire.

Dm păcate însă, multe din lu
crările prezeptate au cuprins mat 
mult date statistice, informative 
șl nu au tratai probleme care să 
se„refere la îmbunătățirea unor 
aspecte ale activității practice. 
Astfel, printre aceste lucrări, care 
sîht' bine documentate, cu date 
tehnice și statistice, dar care nu 
pot avea un folos practic imediat, 
notăm! „Aplicarea bazelor tehni
ce ale săriturilor în apă la gru
pele de săritori", „Forme de edu
care șt culturalizare a sportivilor 
fruntași în afara procesului antre
namentului sportiv", „Privire cri
tică asupra activității școlilor 
sportive de tineret" etc. Aceste lu
crări s-au rezumat la precizarea 
unor probleme din punct de vede
re teoretic și organizatoric, avînd 
la bază mai mult material biblio
grafic, tratînd adeseori lucruri cu
noscute, fără a fi găsit însă re
zolvarea pe bază de experiență a 
unor lipsuri existente în practica 
sportivă.

Tot ca o parte negativă a aces
tei sesiuni, notăm faptul că parti
ciparea studenților a fost cu totul 
necorespunzătoare (asigurată în 
cea mai mare măsură de cadrele 
didactice), lucru care dovedește 
că încă nu s-a reușit să se dezvol
te interesul studenților de la 
I.C.F. pentru cercetările științifice.

Ar fi indicat ca în viitor consi
liul științific care conduce activi
tatea de cercetare științifică să ™ 
dovedească mai multă orientare 6) 
către activitatea practică, către « 
angrenarea studenților într-o tnun- 2) 
că de cercetări științifice la înalt S 
nivel, dar care să trateze proble- 2) 
me interesante, cu rezolvare prac- 2; 
tică imediată. Prin atacarea unor y) 
astfel de probleme, se va mari, și & 
interesul studenților pentru mun- 2) 
ca de cercetare, ceea ce implicit 9) 
va duce la mărirea 
membrilor cercurilor 
Activitatea desfășurată 
denți în domeniul muncii de cer
cetări are o mare importanță pen
tru pregătirea profesională, dînd 
posibilitatea studierii și adîncirii 
unor probleme care sînt strîns le
gate de activitatea instructiv-edu- 
cativă și competițională a culturii 
fizice și a sportului.

EVA LUPU

numărului 
științifice, 

de stu-

cînd din nou dovada unor calități 
deosebite cuplul romîno-libanez a 
cedat ia mare luptă în primul set 
(4—6), iar în setul al Il-lea me
ciul a fost întrerupt din cauza în
tunericului la scorul de 3—2 în 
favoarea cuplului american. Astăzi 
(N.R. ieri) la ora 11,30 este pro
gramată continuarea meciului. Su
bliniem faptul că partida se joacă 
după sistemul „cel mai bun din 5 
seturi".

Maestrul sportului Gh. Viziru 
ne-a comunicat următoarele: „A- 
cum, cînd vă vorbesc la telefon, 
sint gata să plec la teren pentru a 
continua alături de Khoury partida 
cu perechea americană. Este un 
meci deosebit de dificil dat fiind 
valoarea unanim recunoscută a 
cuplului american. Totuși, eu și 
partenerul meu ne vom strădui să 
obținem un rezultat cit mai bun. 
Aceste concursuri înseamnă pentru 
mine un bun prilej de îmbogățire 
a cunoștințelor cu noile elemente de 
tehnică si tactică survenite în tenis. 
In încheiere țin să vă transmit că 
aci la Beirut delegația noastră a 
fost călduros felicitată pentru com
portarea jucătoarelor și jucătorilor 
romîni de tenis de masă la cam
pionatele mondiale de la Tokio. 
Presa de azi dimineață, înregistrea
ză la loc de frunte strălucita vic
torie a echine’ feminine a R.P.R."

Alți doi reprezentanți ai șahului 
romînesc vor reprezenta tara noas
tră peste hotare. In cursul zilei de 
azi urmează să plece la Belgrad 
maeștrii sportului Victor Ciocîltea și 
Mihai Rădulescu, pentru a partici
pa la un turneu internațional de 
șah. Turneul este organizat în lo-

» La Leningrad.
6) La Leningrad se înalță noi baze 
[«sportive moderne, sint amenajate 
«noi terenuri și parcuri pentru sport, 
9) se transpun în viață directivele 
«celui de al XX-lea Congres al 
«P.C.U.S., care prevăd dezvoltarea 
«pe o scară și mai largă a culturii 
«fizice de masă înU.R.S.S. Una din 
^construcțiile cele mai importante 
«va fi, fără îndoială, al doilea com- 
«plex de amenajări al stadionului 
« Kirov. Aci, în parcul „Pobeda", pe 
«malul mării, va lua ființă un ve
lodrom modern, un stadion pentru 
«hochei cu instalațiile necesare pro- 
«ducerii de gheață artificială, un 
« bazin cu apă termală, noi terenuri 
«de sport, piste de atletism, etc. 
«încă în acest an va intra în func- 
«țiune velodromul. A fost proiectat, 
«de asemenea, un canal în lungime 
A de 2.200 m. pentru antrenamentele 
«și întrecerile vîslașilor.
« întreprinderea centrală de con- 
«strucții din Leningrad a trecut la 
«amenajarea bazinului acoperit de 
Xînot destinat Institutului de Cul- 
«tură Fizică „Leshaft". Bazinul va 
«avea dimensiuni de 15x25 m. Con- 
wtinuă cu succes construcția unufa 
«dintre cele mai mari stadioane ale 
«orașului, stadionul V. I. Lenin. 
« Tribunele de beton vor avea o ca-
• pacitate de 50.000 locuri. Se apro- 
$pie de sfîrșit lucrările de construc
ție a stadionului 
(localitate.
i In cursul celui 
•cincinal mai sint 
(roase amenajări sportive. O mare 
[atenție va fi acordată construcției 
[de bazine. In vederea Spartachia- 
i dei Popoarelor din U.R.S.S. va fi 
[amenajat, într-un parc pitoresc, un 
' mare bazin, cu dimensiuni de 20x50 
i m. și altul pentru sărituri de pe 
(trambulină și din turn. Bazinul va 
[fi înconjurat de tribune cu o ca
pacitate de 3.000 locuri. Bazine cu 
iapă termală vor fi construite pe 
[stadionul asociației Zenit, pe sta
dionul V.M.S., în parcul uzinei 
i „Svetlana", a Combinatului de pre
lucrare a cărnii și altele.
[ A fost încheiat proiectul unui
• mare club de vele al uzinei Kirov. 
iDe asemenea, îmbunătățiri radica
le se vor aduce stadionului Dina
mo, care va fi înzestrat cu un pa
tinoar artificial și cu teren acope
rit pentru tenis.

In total, cel de al 6-lea plan cin- 
icinal prevede construirea a 61 baze 
(Sportive la Leningrad. Devizul lu
crărilor întrece suma de 170.000.000
• ruble.

uzinei Stalin din

de al 6-lea plan 
prevăzute nume-

TURNEUL CANDIDAȚILOR
Cum l-a învins Smîslov pe Gheller

Nf3 D:c4, 38. g5 Td6, 39. Tel Tg6, 
40. gh: T:h6, 41. Dg3. In această 
poziție partida a fost întrerupLă. 
La reluare în momentul cînd a fost 
deschis plicul s-a văzut că Smîslov 
a pregătit o surpriză jucînd mu
tarea ou totul neașteptată 41... De4!

V. Smîslov

Ne-au parvenit primele partide 
de la turneul candidaților care se 
desfășoară la Amsterdam. Una din
tre întîlnirile cele mai interesante 
din primele runde a fost cea dintre 
marii maeștrii sovietici Gheller 
(alb) și Smîslov (negru). Iată 
desfășurarea ei:

Apărarea Nimzovici. 1. d4 Cf6, 2. 
c4 e6, 3. Cc3 Nb4, 4. a3 N:c3-(-,
5. bc: c5, 6. e3 b6, 7. Ce2 Cc6, 8. 
Cg3 0-0, 9. Nd3 Na6, 10 e4 Ce8, 
11. Ne3 Ga5, 12. De2 Tc8, 13. d5 
Dh4, 14. 0-0 Cd6, 15. Tad'l f5, 16. 
de: de:, 17. ef: af:, 18. Df3 Nb7, 
19. Df4 Df6, 20. Nbl Ce4, 21. Td7? 
Dc6, 22. T:b7 D:b7, 23. C:f5 Tce8, 
24. Dg4 Rh8, 25. Cg3 C:g3, 26. hg: 
Df7, 27. Dh4 h6, 28. Nd3 DI6 29. 
Dh5 Td8, 30. Ne2 Df5, 31. Dh4 Df6, 
32. Dh5 Cc6, 33. g4 Df7, 34. Dh4 
Ce7, 35. Dh3 Cg6, 36. Dh2 Cf4, 37.

calitatea Palanka, în apropiere de 
capitala R.P.F. Iugoslavia. In afa
ră db o serie de șahiști iugoslavi, 
în frunte cu marii maeștri Ivkov șî 
Mataflovici, au mai fost invitați șa
hiști fruntași din Italia, R. D- Ger
mană, R. Cehoslovacă și alte țări.

%• _ _  _ _ wt 9

MOSCOVA

Zilele trecute am publicat în ziarul nostru o vedere generală 
a arenei sportive centrale de la Lujniki, așa cum arăta aceasta în 
februarie 1956. Astăzi avem în față o fotografie reprezentînd stadionul 
pentru jocuri sportive din incinta marelui parc sportiv. Chiar șl acest 
mic colț vorbește grăitor despre amploarea construcției.

Terenul pentru jocuri este și el aproape gata. Pretutindeni au 
loc lucrări de finisare, care vor mai „răpi" constructorilor două luni 
bune de muncă, pentru că lucrarea, trebuie să fie deasupra oricărei 
critici.

Fără îndoială că în cele aproape 30 de zile care au trecut de cînd 
a fost luată această fotografie, aspectul construcției s-a schimbat, 
lucrul apropiindu-se și mai mult de sfîrșit.

Cu cîteva zile în urmă maestrul 
emerit al sportului Vitalii Mihai
lovici Abalakov și-a serbat 
aniversări: 50 de ani de la ___
nașterii și 25 de ani de activitate 
pe tărîmul alpinismului.

De un sfert de veac numele lui 
V. _M. Abalakov este legat de cele 
mal temerare expediții ale alpiniș- 
tilor sovietici, de cucerirea piscuri
lor uriașe, pierdute sus, în cer, din
colo de nori.

Încă în anii dinainte de război 
V. M. Abalakov a efectuat o se
rie de ascensiuni de cea mai înaltă 
clasă, cum ar fi cea pe Dîh-tau, în 
1931, prima traversare a masivului 
Beluhî în 1933, magnifica premieră 
alpină pe cel mai înalt vîrf al 
Uniunii Sovietice, Piscul Le'nin în 
1934, .ascensiune în timpul iernii 
pe Elbrus în 1935.

In 1936, V. M. Abalakov, în frun
tea unui grup de alplniști din Mos
cova a asaltat piscul Han-Tengri 
din masivul Tian-Siang înfiBgînd 
la 7.000 m. altitudine steagul pur
puriu al Uniunii Sovietice. Un ac
cident grav suferit .atunci, î-,a a- 
dus amputarea cîtorva degete de

A urmat: 42. D:f4 (dama neagră 
nu se poate lua din muza pierderii 
de figură după 42. N:e4? Ce2-\-, 
43. Rfl C:g3+ și apoi 44... C:e4).

42... D:f4, 43. N:f4 T:f4. Acum 
cînd damele au dispărut de pe 
masă atacul alb a fost oprit și cu 
o calitate în plus Smîslov reali
zează precis avantajul său mate
rial. A urmat: 44. Tel Ta4, 45. 
Te8-j- Rh7, 46. Ne4+ g6. 47. g4 
T:a3, 48 Te6 T:c3, 49. Rg2 b5, 50. 
f3 bl 51. g5 Th4, 52. N:g6+ Rg7, 
53. Rg3 Td4, 54. Ne8 b3, 55. g6 
Td8, și în această poziție Gheller

două 
data

la mîini și de la picioare, scoțîndu-1 
pe Abalakov pentru o bucată de 
vreme din activitatea alpină. Dar,' 
prin antrenamente speciale și cu o 
voință de fier, el a învins infirmi
tatea, reușind să reintre în rîndul 
cuceritorilor înălțimilor.

împreună cu Vitalii Mihailovici 
își serbează un sfert de veac de 
activitate alpină și admirabila spor
tivă maestra emerită a sportului 
Valentina Petrovna Ce re dev a, soția 
și tovarășa sa în numeroase ascen
siuni record. Să urăm acestei mi
nunate familii sportive noi succe
se și biruinți.

-<X7s

întîlnirea dintre Filip 
runda III-a. Filip a

2. Cc3 g6, 3. e4 d6.
5. f4 c5, 6. d5 0 0,

a depășit timpul de gîndire.
Iată și o instructivă „miniatură' 

survenită în 
și Szabo în 
avut albele.

1. c4 Cf6,
4. d4 Ng7,
7. Cf3 e6, 8. Ne2 ed:, 9. ed: Te8, 
10. 0-0 Cg4, 11. Tel Nd4 + ?, 12. 
C:d4 cd:, 13. D:d4 Dh4, 14. Nd2 
D:h2 + , 15. Rfl Ca6, 16. N:g4 N:g4, 
17. Ce4 T:e4, 18. T:e4 Cc5, 19. Te3 
și pare că atacul negru și-a ajuns 
scopul, deoarece este posibil acum 
un-șah urmat de cîștigul unui turn. 
Dar la aceasta albul are contralcn 
vitură „mortală" Nc3! și negrul mi 
se mpi poate apăra de mat. De 
aceea Szabo, după o lungă gîndire 
a oprit ceasul de control recunos- 
cîndu-se învins.

w
In runda a V-a a turneului de 

șah de la Amsterdam numai două 
partide au luat sfîrșit în cele 5 ore 
de joc, ambele cu un rezultat de 
egalitate. Keres și Gheller au ju
cat o variantă liniștită a partidei 
engleze și după schimburi, la mu
tarea 22-a au căzut de acord asu- 
pra remizei. In partida cu Filip 
Smîslov cu negrele a încercat un 
atac, dar marele maestru cehoslovac 
s-a apărat precis obținînd egalita
tea. Partidele Panno - Petrosian, 
Spasski-Pilnik și Bronstein-Szabo 
s-au întrerupt. Ă doua zi însă îna
intea rundei a 6-a Bronstein și 
Szabo au anunțat arbitrul că ac
ceptă remiza.



Echipa feminină de tenis de masă a R.P.R. 
pentru a 5-a oară campioană mondială!

Echipa masculină a R.P.R. a 3-a
Scorul devine 15—8, în favoarea ei. 
Haydon își revine', reducînd scorul 
la 16—12. Haydon își continuă se
riile de „drive" dar apărarea An- 
gelicăi Rozeanu este ermetică. Ta
bela de marcaj arată 19—15 pen
tru Rozeanu. Haydon are o reveni
re excepțională, ajunge la 18—19, 
dar Rozeanu o obligă pe campioa
na engleză să trimită două mingi 
afară și cîștigă cu 21—18. Setul de
cisiv prilejuiește o luptă de toată 
frumusețea. Rozeanu conduce la un 
moment dat cu 14—8. Haydon ata
că puternic, face cîteva puncte, reu
șește un „drive" apoi un tuș și e- 
galează la 15—15. Scorul este egal: 
18—18. Situația devine foarte grea 
pentru jucătoarea engleză care ata
că cu disperare și greșește trei 
mingi consecutiv. Rozeanu cîștigă 
partida cu 2—1. Cu aceasta, echipa 
R.P.R. a cîștigat întîlnirea cu An
glia cu 3—1, iar Angelica Rozeanu 
și-a luat o binemeritată revanșă 
asupra lui Haydon care o învinsese 
în turneul internațional de la Paris". 
Imediat după meci Angelica Rozea
nu a felicitat-o pe Ann Haydon, 
spunîndu-i: „Dumneata vei avea un 
mare viitor. Ai numai 17 ani și vei 
putea să-ți pui în' valoare talentul". 
Decepționată de această înfrîngere, 
Haydon a refuzat să facă declarații.

Seara s-a disputat ultima întîl- 
nire din cadrul Gupei „Corbillon" 
între echipele R.P.R. și Japoniei. 
Peste 13.000 de spectatori au venit 
să încurajeze pe jucătoarele japo
neze care în cazul unei victorii cu
3— 0 sau 3—1, puteau să cîștige
titlul mondial. Speranțele suporteri
lor japonezi au început să se spulbe". 
re chiar din primul meci. Rozeanu a 
învins-o pe Eguchi cu 2—0 (21—15, 
21—9). După aceea, japonezele au 
egalat. Tanaka a reușit s-o întrea
că pe Zeller cu 2—1 (18—21,
21—18, 21—15). La dublu, Rozea
nu și Zeller au jucat însă splendid 
și au cîștigat cu 2—1 '(18—21,
21—14, 21—17) în fața perechii E- 
guchi, Watanabe. In cea de a
4- a partidă, Rozeanu a învins-o pe
Tanaka cu 2—0 (21—14, 21 — 15).
Astfel, echipa R.P.R. a cîștigat me
ciul cu Japonia cu 3—1, păstrînd 
mai departe cupa „Corbillon".

(urmare din pag. I) 
excepționalelor succese ale sportivi
lor noștri.

Sportivii din R.P.R. și toți cei 
care au urmărit cu viu interes e- 
voluția reprezentanților noștri la 
Tokio le transmit prin ziarul „Spor
tul popular" un sincer : Bravo 1

TOKIO 5 (Agerpres). — Prima 
etapă a campionatelor mondiale de 
tenis de masă s-a încheiat joi cînd 
s-au disputat întîlnirile decisive 
pentru cupele „Corbillon" și 
„Swaythling". Dimineața, echipa 
noastră a jucat cu reprezentativa 
Angliei, care învinsese cu o seară 
înainte Japonia și spera că în ca
zul unei eventuale victorii să de
vină campioană a lumii. Angelica 
Rozeanu și Ella Zeller, cele două 
reprezentante ale culorilor R.P.R., 
au făcut un joc demn de renumele 
lor și au învins echipa Angliei cu 
3—1. In prima partidă, talentata 
campioană engleză Haydon a în
vins-o pe Ella Zeller cu 2—0 
(21—9, 23—21) dar Angelica Ro
zeanu a egalat apoi situația, între- 
cînd.o pe Diana Rowe cu 2—0 
(21-11, 21-18). Proba de dublu 
a fost cîștigată de sportivele noas
tre care au învins pe Haydon și 
Rowe cu 2—0 (21 — 19, 21 — 14). In- 
tîlnirea dintre Rozeanu și Haydbn 
a dat loc unei lupte aprige care 
a pasionat pe miile de spectatori 
prezenți în sală, fată cum descriu 
agențiile de presă acest meci: 
„Drive-ul lui Haydon s-a dovedit 
extraordinar la începutul partidei cu 
Angelica Rozeanu. Englezoaica a 
condus cu 9—5 și 10—5. Cam
pioana lumii joacă prudent în apă
rare și Haydon greșește de mai 
multe ori, astfel că scorul ajunge 
12—11, apoi Rozeanu o surprinde 
pe Haydon cu o serie de lovituri 
de „revers" foarte puternice Ro
zeanu conduce cu 17—12. Haydon 
atacă din nou, trage imparabil și 
scorul este 17—17, apoi ia condu
cerea cu 20—19 și cu o lovitură ful
gerătoare Haydon cîștigă cu 21—19. 
In setul următor Angelica Rozeanu 
răspunde atacurilor lui Haydon cu 
mingi „tăiate" și ia conducerea cu 
6—1. Romînca se apără perfect.

din lume
Despre meciul Rozeanu.— Tana
ka corespondentul agenției United 
Press scrie: „Angelica Rozeanu a 
cîștigat într-un stil de veritabilă 
campioană meciul decisiv. Ea a fost 
mult prea superioară față de jucă
toarea japoneză, pentru a lăsa vre
un dubiu asupra victoriei sale!"

Clasamentul final al cupei „Gor- 
billon" este următorul: 1. R.P.R. 
7 victorii nici o înfrîngere (21—2); 
2. Anglia 6 victorii, 1 înfrîngere 
(19—6); 3. Japonia 5 victorii, 2 în- 
frîngeri (17—6).

In finala cupei „Swaythling"^s-au

Jucătorii japonezi au cîș-

Campionatele mondiale de tenis de masă 
din 2 in 2 ani

TOKIO 6 (Agerpres). —
La 6 aprilie au început la Tokio 

lucrările Congresului Federației 
internaționale de tenis de masă. 
Congresul a hotărît ca, începînd 
din anul 1957, campionatele mon
diale de tenis de masă să se des
fășoare din doi în doi ani. Preșe
dintele Federației internaționale 
de tenis de masă. Ivor Montagu 
(Anglia) a anunțat că în favoa
rea acestei propuneri au votat 50

6 au votat contra, 6 
iar două voturi au 
Campionatele mon- 

loc la

de delegați, 
s-au abținut, 
fost anulate, 
diale din 1957 vor avea 
Stockholm.

Pentru organizarea campionate
lor din anul 1959 și-au depus can
didatura Germania și Egiptul. In 
privința utilizării paletei cu bure
te nu s-a luat nici o hotărîre.

Lucrările congresului vor con
tinua marți 10 aprilie

2. Anglia 6 victorii, 1 înfrîngere 
(19—6); 3. Japonia 5 victorii, 2 în- 
frîngeri (17—6).

In finala cupei „Swaythling" s-au 
întîlnit echipele Japoniei și R. Ceho
slovace. Jucătorii japonezi au cîș
tigat cu 5—1. Iată rezultatele tehni
ce: Tsunoda — Vihnanovski 2—0 
(21-11, 21 
drcadis 
21-14);
(21 — 12, 21—13); Andreadis—Tsu
noda 2—1 (22—16. 16); Tanaka— 
Vihnanovski 2—1 (21—11, 18—21, 
21 — 16); Ogimura — Stipek 2—0 
(21-6, 21 — 18).

In ultimul meci din cadrul cupei 
„Swaythling" echipa R.P.R. a în
vins echipa Germaniei cu 5—3: Ha- 
rasztosi — Holoușek 2—0 (21 —13, 
21 — 17); Gantner — Wossbein 2—1 
(21 — 18, 12—21. 21 — 13); Freundor- 
fer — Reiter 2-0 (21 — 13, 21 — 19); 
Gantner — Holoușek 2—0 (21 —14; 
21—13); Freundorfer — Haraszto- 
si 2—0 (21 —19, 26—24), Wossbein
— Reiter 2—0 (21—13, 21—15);
Gantner — Freundorfer 2—1 
(19-21, 22-20, 21-15); Reiter — 
Holoușek 2—0 (23—21, 21 — 19).

Această victorie i-a adus echipei 
R.P.R. locul doi în grupa A și lo
cul 3 în clasamentul celor mâi bu
ne echipe din lume. Comportarea e. 
ehipei noastre, și mai ales a lui Ma
tei Gantner, merită toate laudele, 
ținînd seama că echipa R.P.R. a 
realizat cel mai bun rezultat, pier
zînd numai cu 4—5 în fața Japo
niei, campioană mondială după un 
meci foarte echilibrat.

Alte rezultate în cupa „Swayth
ling,, : Japonia — Suedia 5—I; 
Hong-Kong — Australia 5—1; Ger
mania — Singapore 5—3; Austra
lia — Filipine 5—3; R. Celioslovacă
— S.U.A. 5—1; R.P. Chineză — 
India 5—0; Coreea de Sud— Por
tugalia 5—4; India — Portugalia 
5—3; R.P. Chineză — Coreea de 
Sud 5—3.

După o zi de pauză campionatele 
mondiale de tenis de masă continuă 
cu probele individuale (simplu fe
mei, simplu bărbați, dublu femei, 
dublu bărbați și dublu mixt).

2—0 
•19); Ogimura — An- 

2-1 (26-28, 21-19,
Tanaka — Stipek 2—0

Nou record mondial 
la inot pe 1500 m.

A început campionatul mondial studențesc de șah
STOCKHOLM 6 (Agerpres). — 
La 5 aprilie a început în vechiul 

centru universitar suedez Uppsala 
cel de ai treilea campionat mon; 
dial studențesc de șah pe echipe 
La această tradițională întrecere 
participă studenți din 14 țări prin
tre care U.R.S.S., S.U.A., Franța, 
Anglia, R. D. Germană, R. P. R„ 
R. P. Ungară, Spania și altele. Fie-

care echipă este alcătuită din cîte 
4 șahiști.

In prima rundă s-au înregistrat 
următoarele rezultate: R. P. R.- 
R. P. Polonă 1-1 (două întrerupte). 
U.R.S.S.-Suedia 3-0 (1); R. P. F. 
Iugoslavia-S. U. A. 2>/2-l 1/2; Islan= 
da-Norvegia 2V2-IV2; R.P. Ungară- 
Franța 2-0 (2); R. D. Germană; 
Finlanda 21/2-,/2 (1); Spania-Anglia 
1’/2-V2 (2).

Recent, în cadrul unui concurs 
de înot desfășurat la New-Hawen 
(Statul Connecticut-S.U.A.) George 
Breen a obținut î,n cursa de 1.500 
m. excepționalul rezultat de 
18:05,9, care întrece cu 13,1 sec. re
cordul mondial oficial ai japonezu
lui Furuhasi.

Iată 
Breen: 
2:15,2; 
4:41,0; 
7:07,5; 
9:35,2;
12:01,8; 1.100 m. — 13:15,0; 1.200 
m. — 14:28,4; 1.300 m. — 15:41,7;
1.400 m. — 16:54,5; 1.500 m. — 
18:05,9.

graficul de cursă al lui
100 ’■
300 m. — 3:27,8;
500 ------
700
900 m. — 10:48,0:

m.

m.
m.

200
400
600
800

ni. —
m. —
m. —
m. —

1.000 m.—

Răsfoiam teancul de ziare și 
reviste întinse pe birou,. Titluri 

mai inari sau mai mici anunțau 
felurite știri. Pe care să le alegi 
și să le comentezi într-o „poștă 
internațională" ?

Iată, de pildă, la Paris a luat 
ființă recent un club sportiv al... 
obezilor Condiția principală pen
tru a deveni membru al acestui 
club este să ai greutatea de 100 
kg. Dacă vreun membru al clu
bului coboară sub acest „standard" 
el este imediat exclus. Medicii 
clubului de asemenea „oameni 
grei", controlează pe grăsuni și 
le recomandă sporturile potrivite. 
Totuși, disciplinele cele mai mult 
practicate sînt baschetul, voleiul, 
golful și fotbalul. Cluburi asemă
nătoare au fost create în ma; mul
te orașe din Franța. Acum se stu
diază posibilitatea înființării unui 
club ai... slabilor. Aci, cele mai 
populare sporturi vor fi probabil... 
luptele și halterele.

----------- ---- ---- _ ..

Precis însă că nici un fost bo
xer profesionist american n-ar 
putea face parte din clubul ce
lor grași. Pentru simplul motiv că, 
deși celebrii mînuitori ai mănuși
lor le-au adus managerilor gră
mezi de bani, ei personal nu s-au 
ales cu nimic de pe urma „artei 
nobile". Așa se explică de ce la 
un mare hotel din orașul Cincin
nati, (Statuă Ohio) a fost rezer
vată o cameră specială, gratuită, 
pentru boxerii care pe vremuri au 
cunoscut celebritatea, jar acum nu 
au posibilitatea sâ-și asigure e- 
xlstența. După cum remarcă zia
rele, camera hotelului din Cincin
nati nu rămîne nici o noapte goa
lă. Dar oare cu o cameră se rezol
vă situația mizeră a atîtor boxeri

profesioniști a căror glorie a a- 
pus ?

In anul 1955 turistul Misrimala 
a sosit la Festivalul din Var
șovia venind de la Bombay 

cu... bicicleta. O performanță la 
fel de interesantă o încearcă în 
momentul de față elvețianul Ruegg, 
um locuitor al Zurichului. 
Deși trecut de prima tinerețe 
(Ruegg are 40 de ani) el a por
nit într-o călătorie spre Melbourne, 
la Jocurile Olimpice... pe jos. 
Ruegg „a luat startul" în 1954 la 
Zurich, iar la sfîrșitul anului 1955 
a sosit la Delhi, în India. Acum el 
își continuă drumul mărșăluind 
prin Indonezia. Ruegg a declarat 
corespondenților de presă că face, 
în medie, 30—40 km, pe zi, nu se 
oprește niciodată în hoteluri și

făcut cinste

Maria Taitiș-Vicol Olga Orban

Ecaierina Orb

trăgă- 
preț, 

patriei

$

; MARIA TAITIȘ-VICOL, 
.CATERINA ORB și OLGA OR- 
'BAN, luptînd cu dîrzenie pentru 
ța apăra prestigiul sportului ro
mînesc, au realizat, la Luxem
burg, cea mai de seamă perfor
manță din campionatele mon
diale feminine de floretă și 
cea mai valoroasă comportare 
avută vreodată de scrimerii ro
mîni: toate trei s-au clasat în 
primele 6 locuri ale campionate
lor mondiale pentru juniori I

Urăm tinerelor noastre 
' ioare succese ți mai de 
. spre gloria sportivă a 
1 noastre!

țării noastre

AU LUAT SFÎRSIT CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ
JUNIORIPENTRU

Campionatele mondiale de scri
mă pentru juniori s-au încheiat, 
miercuri seara la Luxemburg, în
tr-un entuziasm general, fiind con
siderate drept cele mai valoroase 
întreceri ale scrimerilor pînă la 
vîrsta de 21 ani. Nivelul tehnic și 
spectacular al acestor concursuri a 
fost considerat de toți cei prezinți 
ca foarte apropiat de cel al cam
pionatelor mondiale de seniori des
fășurate, la Roma, spre sfîrșilul a- 
nului trecut. „Campionii mondiali 
de juniori stabiliți cu această ocazie 
și finaliștii fiecărei probe în parte, 
pot repeta, la campionatele mon
diale feminine de la Londra și Jocu
rile Olimpice din acest an, perfor
manța maghiarului Gyuricza care, 
în anul trecut, după cucerirea titlu
lui de campion mondial de juniori

10,5 sec. la început de sezon!
La Soci au avut loc întrecerile de 

primăvară ale atleților asociației 
Burevestnik. Pe stadionul din lo
calitate s-au adunat aproape 500 de 
sportivi printre care maeștri cunos- 
cuți ca M. Golubniciaia, V. Kuzne- 
țov, N. Koniaeva. E. Gorciakova,
l. Kașkarov, N. Tiurkina ș.a. Au 
fost de asemenea prezenți nume
roși atleți tineri. Un rezultat, exce
lent pentru început de sezon, a ob
ținut studentul Iurii Bașlîkov care 
în finala cursei de 100 m. a rea
lizat timpul de 10,5 sec.

Iată alte rezultate :
Bărbați: 800 m. — A 

1:51,9; 5.000 tn. — I.
14:27,6; înălțime — T. 
2,00 m.; lungime — V. Popov 7,10
m. ; prăjină — L. Basov 4,20 m.

Femei: 100 n„ — 
12,3 sec.; 80 m. g. 
kova, M, ___  ___ ___
400 m. — A. Homutova 57,3 sec.; 
înălțime — S. Kostiukova 1,60 m.; 
lungime — G. Lebedeva 5,83 m.; 
disc — A. Rutkovskaia 47,10 m.; 
suliță — N. Koniaeva 48,81 m.; 
pentatlon — G. Doljenkova 4034 p.

Osminkin
Zaharov 

Kașkarov

I. Karacenskaia 
„ — G. Doljen- 

Golubniciaia 11,4 sec.;

l-a cîștigat și pe cel de seniori, sau 
a unguroaicei Domolki care, în 
1955, s-a clasat a IH-a în campio-: 
natul mondial al junioarelor șl pe, 
primul loc în campionatul mondial 
al senioarelor" — a declarat la so-- 
lemnitatea de închidere a campk> 
natelor, președintele comisiei die 
organizare.

★
In campionatul de sabie, desfășu

rat miercuri în ultima zi a între
cerilor, trăgătorii noștri au avut o 
comportare bună, mai cu seamă 
Mezei și Mureșanu (înscris și la 
această probă) care au ajuns pînă 
în semifinalele concursului. Amîn- 
doi au întrecut sabreri de mare re
nume, impunîndu-se printr-o tehni
citate corespunzătoare și prinir-o 
bună orientare tactică pe planșe. 
Rezultatele lor puteau fi și mai va
loroase dacă se comportau egal în 
toate asalturile. Mai cu seamă în 
semifinale, atît Mureșanu cît și Me
zei nu au mai dat randament la a- 
devărata lor valoare, fiind întrecuți 
chiar de adversari mai slabi, dar 
n?ai rutinați în concursuri de ase
menea importanță.

La sfîrșitul campionatului a fost 
întocmit următorul clasament:

1. Mendelenyi (R.P.U.) 7 v. —i 
campion mondial de juniori; 2. 
Horwath (R.P.U.) 5 v.; 3. Koestner 
(R.F.G.) 5 v.; 4. Oh ir a (R.P.P.) 
3 v.; 5. Arabo (Franța) 3 v.’ 6 
Cardolus (Olanda) 2 v.; 7. Brondî 
(Italia) 2 v.; 8. David (R.P.U.)
1 v.

Stade de Reims 
a făcut un prim pas spre finala 

Cupei campionilor Europei
Miercuri seara, s-a disputat în 

nocturna, pe stadionul Parc des 
Princes din Paris, în fața a 45.000 
spectatori, prima întîlnire dtn ca- 
drul semifinalelor „Cupei campio
nilor Europei". S-au întîlnit echipe
le campioane ale Franței și Sco
ției: Stade de Reims și Hibernians 
r'u „ imburg. Victoria a revenit 
toibaiiștdor francezi cu scorul de 
2 0 (0—0). In prima repriză fran
cezii au atacat neîncetat însă nu au 
putut străpunge apărarea fermă a 
echipei scoțiene. După pauză, în 
primele 15 minute, scoțienii între
prind atac după atac și depășesc 
net, echipa franceză. Forma bună a 
tiparului, portar Jacquet, îi împie
dică însă să deschidă scorul. Incet- 
încet, Reims își revine și domină 
din nou autoritar. Francezii obțin 
opt cornere la rînd. La ultimul, Le- 
Hond deschide scorul în min. 68. 
Apoi, după ce Glovacki ratează de 
la numai 3 m., în min. 89 Bliard 
fructifică o excelentă pasă primită 
de la Kopa, făcînd ca scorul să de; 
vină 2—0.

Revanșa acestei întîlniri va avea 
loc la 14 aprilie la Edimburg.

•îÂr
Mâine se dispută în Franța sfer

turile de finală ale „Cupei Fran
ței". Iată programul meciurilor; 
Lens—-Nancy la Paris, Nice—Lyo>n 
la Marseille. Sedan—St. Etienne 
la Nantes, Troyes-Reims la Lyon.

relatează că foarte multei 
au trebuit să înființeze' 

de alfabetizare. Altfel, e- 
riscau să rămînă într-o a-

nici n-a folosit vreun mijloc me
canic de transport, firește cu ex
cepția vaporului care l-a transpor
tat peste ape, dar pe drumul cel 
mai scurt. Pustiul dintre Iran și 
Afganistan (150 km.) a fost stră
bătut de Ruegg pe cămilă. înce
pând cu India, elvețianul a mers 
numai noaptea, neputînd suporta 
căldura de peste zi.

Si acum o știre din fotbalul sud- 
amerjcan. Ea nu se referă la 
cele două campionate. Pan

american și al Americii de sud, ci ’ 
la o hotărîre recentă a Federației’ 
braziliene care a produs... panică, 
în rîndul fotbaliștilor profesioniști? 
Federația . a pretins ca fiecare ju-^ 
cător profesionist să facă dovadă,< 
într-un timp limitat, că știe... să' 
scrie și să citească. Presa de peste< 
hotare 
cluburi 
cursuri 
chipele
cută criză de jucători
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