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jumătate deMîine dimineață, Piața Universi
tății va cunoaște o animație deose
bită: de aici se va da startul în cea 
de a IX-a ediție a „Cursei Scînteii". 
Aproape 100 de alergători, purtînd 
tricourile diferitelor asociații, nu
meroase mașini, motociclete de le
gătură pe parcurs, precum și mii 
de spectatori vor forma decorul săr
bătoresc, specific plecărilor din ma
rile întreceri cicliste.

Startul festiv se va da la ora 11, 
iar un ceas mai tîrziu, din Piața 
Scînteii (kilometrul 6), starterul va 
lăsa steagul, marcînd plecarea efec
tivă. Spectatorii din Piața Universi
tății, cei de pe străzile Capitalei, 
ca și cei din Piața Scînteii, vor ur
mări cu privirile un timp caravana 
ciclistă, continuînd s-o însoțească 
apoi cu ochii minții pe drumul as
faltat spre Ploești, Cîmpina, ca și 
pe urcușul Posadei, sau coborîșui 
vertiginos spre Timiș...

Iși îndeplinesc angajamentele
Zilnic, stația die radio.ampliii- 

care a uzinei „Oțelul roșu" face 
cunoscute succesele obținute de 
vrednicii oțeăari.

Brigada lăcătușilor, condusă de co
munistul Francisc Lechner și alcă
tuită numai idin fotbaliștii, și-.a luat 
angajamentul de a obține, în cin
stea zilei de 1 Mal, marea sărbă
toare a oamenilor muncii, succese

In ediția de anul trecui... In drum 
spre Făgăraș, un mic grup de „fu
gari", condus de Petre Nuță (stin
gă) ți Rene Voișeanu...

Foto I. MIHAICA

doială că la multi dintre ei va stă» 
rui regretul că nu pot asista pe tot 
parcursul la pasionantele faze ale 
întrecerii, așa cum o fac din tribu
nele stadioanelor l.a un meci de fot
bal, rugbi, handbal, etc...

Grupul cicliștilor, urmat de șirul 
mașinilor, va ajunge la Ploești (ki
lometrul 60) către ora 13,30. Frrn 
Cîmpina (kilometrul 93) va trece 
în jurul orei 14,30, iar spectatorii din 
Sinaia (kilometrul 127) vor putea 
vedea primele grupuri de cicliști 
(căci plutonul de 100 de concurenți 
se va fărâmița, desigur, pe Posa-

da) către ora 15.30. 
.a Predeal (kilo
metrul 143), în.a iu
te de a începe co
borîșui tn serpenti
ne, primii concu
renți vor apare cu 
începere de la ora 

16. Apoi, după o 
oră, cetățenii din Orașul

Stalin (kilometrul 172), adunați în 
fața Hotelului Carpați (unde se ter
mină prima etapă) vor asista Ia 
sprintul final.

Etapa a Il-a se va desfășura 
sîmbătă pe ruta Or. Stalin—Fă
găraș—Or. Stalin, urmînd ca în 
ultima etapă (Or. Stalin—Bucu
rești) sosirea să se facă în Piața 
Scînteii, duminică în jurul' orei 
16.30.

Cercetînd lista participanților, se 
poate desprinde că cele mai multe 
șanse de victorie le au diniamoviștii. 
O mărturie în acest sens este tabe
lul bogat în nume reprezentative în 
ciclismul nostru: N. Vasllescu, cam
pion de mare fond al R.P.R. pe anul 
1953, I. Hora, talentat fond 1st, pre
cum și Șt. Ștefu, R. Schuster, Șt. 
Sebe, ș. a.

Alături de aceștia, se mai află o 
serie de elemente de certă valoare: 
C. Istrate, D. Țupa (Progresul 
CPCS), P. Nuță (Minerul), Ga
briel Petrescu (Recolta), F. Witt
man, N. Stepanian (C.C.A.), D. Lț- 
ritis (Constructorul), Sima Zosirn 
(Flacăra), Eugen Mihăilă (Progre
sul F.B.), ș.a. Consemnînd aceste 
nume, cu justificate pretenții pen
tru lupta de pe primul plan al curseî, 
nu înseamnă că am epuizat lotul 
celor în măsură să aducă o contri
buție efectivă la dinamismul între
cerii, transformînd-o chiar într-o 
probă cu multe surprize. Este vorba 
de un important număr de tineri 
(pe care i-am prezentat în repor
tajele apărute în numerele trecute). 
Aportul lor în desfășurarea concur
sului este determinant, dat fiind că 
— repetăm — anul acesta, mal 
mult ca oricînd, „Cursa Scînteii" 
este o probă a tineretului...

întrecerea este deosebit de grea. 
Atît pentru faptul că primăvara a 
venit mult mai tîrziu (și nu a per
mis cicliștilor să efectueze antrena
mente suficient de intense) cît și 
pentru că întrecerea „Cursei Scîn
teii” este primul examen serios din 
acest an al fondiștilor. Traseul, duipă 
cum se știe (cu porțiuni de pavaj, 
lungi linii drepte, urcușuri și cobo- 
rîșuri în serpentină) cere din par
tea concurenților o chibzuită dozare 
a eforturilor,. o deosebită îndemî- 
nare pe serpentine la ooborîre (care 
pot fi ude sau cu lapoviță), și mai 
ales o bună orientare tactică...

Dar, lăsînd desfășurarea cursei 
să rezolve toate aceste probleme, Ie 
urăm participanților succes și o 
comportare cît mai bună.

emil iencec
HRISTACHE NAUM

Participați cu toții
la Spartachiada de vara

a tineretului
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Duminică dimineața s-au desfășurat în întreaga țară întrecerile 
fazei regionale a crosului de masă „Să întîmpinăm 1 Mai". Pretutin
deni, la Cluj, Timișoara, Tg. Mureș, Craiova, Bacău, Orașul Stalin 
sau Baia Mare, concuranții prezenți la startul întrecerilor au luptat 
cu multă ardoare pentru a putea ajunge în finala importantei com
petiții sportive. Fotografia reprezintă un grup de participant! bucu- 
reșteni întrecîndu-se pe aleile parcului „23 August", în cadrul etapei 
pe Capitală.
Duminică dimineața, ora 9,30, pe hipodromul Băceasa din Capitală, 

cei mai buni croslști din țară vor lua startul în ultima etapă a mare! 
întreceri sportive: FINALA CROSULUI „SA INTIMPINAM 1 MAI“.

cît mai frumoase. In cadrul con-»- 
sfătuirii de producție a grupei sân-a 
dicale au luat ouvîntul majorita-»- 
tea membrilor brigăzii. Iosif Schier,, 
care de mai bine de 6 ani joacă: 
în prima echipă a colectivului', e- 
chipa Metalul „Oțelul roșu", din- 
categoria C, și-a îndemnat tova
rășii de muncă să chibzuiască în
delung asupra sarcinilor care le 
stau în față.

— Pot fi oare depășite sarcinile 
pe care le avem ? a întrebat lăcă
tușul Iosif Schier.

— Munca noastră e importantă; 
i-a răspuns tovarășul lui de echipă;, 
Iosif AzdUa. Dacă vom ști să pre-»- 
țuim materialele și piesele pe care: 
le mîniuim vom reuși să realizăm1 
economii însemnate I Azollla a fă
cut o pauză privitidu-i întrebător 
pe ceilalți.

... iar dacă vom ști să folosim 
fiecare minut, să lucrăm cu aten-*- 
ție, vom putea aduce la îndeplinire 
dorința care ne însuflețește: depă
șirea sarcinilor ce ne revin p‘nă la 
1 Mai.

Apoi, în procesul verbal al con
sfătuirii de producție a grupei sin
dicale de la atelierul de lăcătușe- 
rie au fost trecute angajamentele 
lui Iosif Schier, ajutorul respon
sabilului de brigadă, ade lui Azolla, 
Eduard Plarristy.ak și ale ce'or'.alțl 
fotbaliști din brigadă.

Intr-una din zile, îndreptîndu-se 
către terenul de antrenament, meni» 
brii brigăzii s-au oprit pentru o 
clipă în fața panoului cu fruntașii 
în întrecere. I:n mijloc, scris de 
unul din tovarășii lor de muncă, 
era articolul închinat succeselor ob
ținute de brigada lui Francisc 
Lechner. La puține zile după con
sfătuirea de producție, ei reușiseră 
să realizeze economii La reparațiile 
capitale ale macaralei de 30 rru 
deschidere și să depășească sarci
nile din plan cu 70 la sută.

Selecționatele 
de baschet fi fotbal 
ale Capitalei 
pleacă azi la Sofia

In cursul zilei de azi vor pă
răsi Bucureștiul îndreptîndu-se 
spre Sofia jucătorii selecționatei 
de baschet a orașului București 
care vor participa la importanta 
competiție internațională „Ma
rele Premiu al orașului Sofia”. 
Din echipa Capitalei fac parte: 
Em. Răducanu, Dan Niculescu, 
L. Kari, L. Nagy, Spiridon Ma
rian, A. Berețchi (toți de la 
Dinamo), A. Folbert, M. Nedef, 
Al. Fodor, M. Eordogh (toți 
de la C.C.A.), Kadar (Progre
sul), Cucoș (Locomotiva) și Bor- 
bely (Știința). La „Marele Pre
miu al orașului Sofia” — care 
începe sîmbătă — mai participă, 
în afară de baschetbaliștii noș
tri, reprezentativele orașelor 
Moscova, Budapesta, Praga, 
Varșov'a, Berlin (R.D. Germa
nă), Sofia, Sofia tineret.

Tot astăzi va pleca spre 
pitala R.P. Bulgaria echipa 
fotbal a orașului București, 
lot fac parte: Cosma,
(portari), Pahonțu, Stancu, Soa
re, Moarcăș, Sbircea (fundași), 
Neamțu, Știrbei, Bodo (mijlo
cași), Anghel, Seredai, Olaru,
Dinulescu, Suru, Nicușor (îna
intași). După cum se știe se
lecționata București va întîlni 
sîmbătă echipa orașului Sofia.

ca
de

Din
Dungu

★
Astăzi va părăsi, de asemenea. 

Capitala, îndreptîndu-se spre 
Belgrad, un prim grup din lo
tul reprezentativ de fotbal. A 
doua parte a delegației va pleca 
spre Belgrad mîine dimineață.

ADRIAN OAHȚA
confirmă valoarea brasiștilor noștri

OanțăAdrian
(Dinamo)

anului, 
stilului

1955 
parlor-»

începutul anului — comen- 
cele mai bune performanțe 

ade înotătorilor noștri în 1955 — a- 
firmam că : nici im alt stil nu ne-a 
adus la sfirțiiul anului 1955 mai 
mari satisfacții ca stilul bras. Ple
dau, convingător, în favoarea aces- 
ței afirmații, rezultatele realizate 
de fruntașii brasului nostru Felix 
Heitz, Mihai Mitrofan, Adrian 
Oaință, Alexandru Schmaltzer, etc. 
îndeosebi Felix Heitz cu 2’39”5 pe 
200 m. și Mihai Mitrofan cu 1'12’T 
pe 100 m. obținuseră performanțe 
de certă valoare, care au permis 
înotătorilor romîni o rapidă ascen
siune în ierarhia brasului mondial.

Iată că zilele trecute, îtn con
cursul desfășurat la bazinul acope
rit Floreasca (33,33 tn.) primul re
zulta t valoros a fost obținut tot 
de un brasist. Deși în cea mai pu
ternică serie a probei de 200 m. 
bras, dinamovistul Adrian Oanță 
s-a „desprins" după prima lungime 
a bazinului de restul concurenților 
ji înotând „ca de unul singur" a

un sincer sentiment de bucu-» 
căci performanța dinamovis-» 
— reușită într-o perioadă în 
de-abia își propune să intra 

ni-1 anunță caipabiî

terminat cursa în 2’40”2, cel mat 
bun timp realizat vreodată la noi 
în țară. (Recordul probei, 2’39”5, îi 
aparține lui Felix Heitz și a fost 
obținut la 21 noiembrie 1955 în ba
zinul din Rostock (R.D.G.) lung 
de 25 m.).

Trebuie să mărturisim însă că 
noua performanță realizată de A- 
drian Oanță niu ne-a surprins. Așa 
cum arătam la începutul 
analizînd performanțele 
bras, Adrian Oanță era în 
posesorul celei mai bune
mante (2’43”8) reușită în bazin da 
50 m., singurul criteriu de valori-» 
ficare reală a posibilităților unui 
înotător. Dacă totuși considerenteâa 
de mai sus ne puseseră în „gardă", 
sîmbătă seara, înainte de a oh 
noaste timpul cu care Oanță aco» 
perise distanța, nu ne am putut re» 
ține 
rie; 
țiului 
care
în formă 
de noi progrese. Timpurile inter» 
media re ale probei: 22’’3 — 48”8 
— 1’15’’8 — r44”5-2’12”0—2’40"2 
ne dau dreptul să-i prevedem suc
cese în vi'tor. Oanță trebuie să fia 
conștient de răspunderea care-i re
vine de acum înainte. El trebuie să 
știe că în momentul de față este ne
cesar să lucreze mai intens pentru 
a aduce la „unison” forța mișcării 
brațelor ou cea a picioarelor (pri» 
ma încă deficitară). Dar performan
țele sportive pe care le așteptăm 
de la acest tînăr înotător nu vor 
apare decît în cazul cînd va înțe» 
lege să-și înzecească eforturile și, 
mai ales, dacă și de acum înainte 
va da dovadă de modestie.

G. NICOLAESCU



PROBLEME RIDICATE BE PRIMELE ETAPE 
ALE CAMPIONATULUI CATEGORIEI A LA RUGBI
Jocurile din primele etape ale 

campionatului republican de rugbi, 
categoria A, aiu ridicat o serie de 
probleme pe care le vom analiza 
succint în rîndurile de mai jos.
REZULTATE BUNE REALIZATE 
DE ECHIPE.. FARA PRETENȚII

O serie de ecnipe considerate 
pînă în sezonul trecut ca mediocre, 
deci cu posibilități tehnico-tactice 
reduse, au realizat cîteva rezultate 
bune. Aceasta se datorește în mare 
măsură condițiilor atmosferice (mai 
ales în primele două etape). Tere
nurile desfundate sau acoperite cu 
zăpadă, au dat acestor echipe po
sibilitatea să încurce (timp de o re
priză sa<u chiar un meci întreg) o 
serie de formații cu valoare bine
cunoscută ca de pildă C.C.A., Lo
comotiva Grivița Roșie, Dinamo 
București și Constructorul T.S.P- 
'Acest lucru a fost posibil deoarece 
în asemenea condiții controlul ba
lonului (ud și foarte alunecos) este 
deosebit de greu, chiar și pentru 
cei mai buni mînuitori ai lui. Rare 
au fost cazurile cînd baloanele pa
sate de jucători au Jost prinse și 
transmise cu ușurință. Totodată, un 
teren alunecos (Lonea) sau unul 
plin de noroi (Constructorul), cere 
din partea jucătorilor eforturi deo
sebite nu nuimai din punct de ve
dere al controlului balonului ci _ și 
din cel al efectuării diferitelor miș
cări în teren, schimbări de picior, 
Tente, al aplicării diferitelor scheme 
tactice. Altă cauză a fost aceea că 
Jucătorii unor echipe (Progresul 
Sănătatea și Minerul Petroșani) au 
practicat de-a lungul desfășurării 
unor meciuri un joc obstructionist 
sau un joc la ofsaid. In acest fel, 
cînd acțiunile ofensive ale unor ju
cători sînt stînjenite chiar de la 
început, realizarea unor faze spec
taculoase și totodată eficace este 
imposibilă. Acest joc neregulamen
tar. permis adtesea de unii arbitri, 
în afară de faptul că împiedică o 
serie dte echipe să realizeze puncte, 
îasă deschisă și posibilitatea acci
dentării unor jucători. Și chiar dacg 
jocul neregulaimentar este sancțio
nat prin lovituri de pedeapsă, trans
formarea lor este, în cele mai multe 
cazuri, imposibilă.

Alte cauze, de data aceasta po
zitive, care au determinat realiza
rea unor rezultate strînse — ceea 
ce ne bucură în mare măsură — 
sînt întărirea loturilor diferitelor 
echipe și pregătirea atentă pe care 
acestea au efectuat-o în perioada 
precompetițională și o continuă și 
în prezent. In această privință, 
menționăm jocul bun al echipei Di
namo IX, care desfășoară în fața 
oricărui adversar, indiferent de va
loarea lui. un joc deschis, specta
culos și deci cu mari perspective 
de progres.

LINIILE DE TREISFERTURI 
GREȘESC...

In meciurile de pînă acum, liniile 
de treisferturi n-au satisfăcut decît 
în mică măsură cerințele unui joc 
modern. Atacurile laterale între
prinse chiar de liniile de treisfer- 

tirri ale celor mai bune echipe, ca 
ți abuzul loviturilor de picior exe
cutate de centri, scad din frumu
sețea și eficacitatea jocului și nu 
constituie decît rare ori un pericol 

în sfârșit,
Anul acesta organizarea campio

natului motociclist de regularitate 
și rezistență a fost încredințată 
'Asociației Voluntare pentru Spri
jinirea Apărării Patriei. Noii or
ganizatori s-au achitat cu cinste 
de sarcina asumată și au reușit 
să o ducă la bun sfîrșit datorită 
și sprijinului efectiv acordat de 
Comitetul pentru Cultură Fizică 
și Sport prin comisia centrală de 
automoto.

Dacă în general întrecerile mo- 
tocicliste reclamă din partea or
ganizatorilor rezolvarea unei scrii 
de probleme, competițiile de mo- 
îocros și mai ales cele de regu
laritate și rezistență înzecesc sar
cinile acestora. Organizatorii edi
țiilor precedente ale acestui cam
pionat au avut o serie de lipsuri, 
pe care le-am sezisat la timp în 
coloanele ziarului nostru. Iată de 
ce socotim că este necesar, acum, 
cînd în șfîrșit organizarea a co
respuns, să menționăm și acest 
fapt îmbucurător.

Reușita acestui campionat se da- 
Sorește în mare parte și regula
mentului special al concursului. 
SLcesta a fost bine alcătuit șt va

pentru adversari. Ar fi timpul ca 
antrenorii să insiste mai mult asu
pra jocului acestui compartiment. 
De asemenea ,jucători) din grămadă 
nu execută cu eficacitate grămezile 

deschise, driblingurile colective, șu
rubul în tușă, etc.

Referitor la pregătirea fizică spe
cială (prin care trebuie să înțele
gem îmbinarea unitară a dezvoltării 
capacităților fizice și a deprinderi
lor motrice specifice sportului res
pectiv, cu cerințele de desfășurare 
concretă a tehnicii și tacticii de con
curs) a majorității echipelor din 
acest campionat, putem spune că 
este insuficient pusă la punct. Sche
mele tactice, fie ele cniar simple, 
dau mai totdeauna greș din cauza 
unor execuții tehnice incorecte. Nu 
odată s-a în timp lat ca unele echipe 
să fie private de puncte în urma 
unor pase greșite sau a unor in
trări exagerate a vreunui jucător. 
S-a observat de nenumărate ori că 
în condițiile specifice unui meci, a- 
tunci cînd un jucător aleargă în 
viteză, își pierde în mare măsură 
îndemânarea atît în privința tre
cerii balonului, a recepționăriî lui, 
cît și în loviturile de picior. De a- 
semenea, înaintașii joacă imprecis 
și lent în tușă. Viteza in execuția 
mișcărilor nefiind totdeauna cea 
mai indicată față de o anumită si
tuație, lasă adversarilor posibilita
tea să acționeze cu mai multă ușu
rință, să destrame acțiuni care, în 
caz contrar, s-ar putea termina cu 
succes.

Desigur că, remediind aceste cî- 
teva lipsuri pe care le^ami arătat 
în rîndurile dte mai sus, echipele 
noastre de rugbi îșj vor îmbunătăți 
mult jocul, vor realiza partide dieo- 
sebit de spectaculoase și vor prac
tica un joc oare să corespundă cu 
totul cerințelor rugbiuliui modem.

ION OPRESCU

Asociația Locomotiva poate munci mai bine!
In toate marile competiții, în 

majoritatea disciplinelor sportive, 
ne-am obișnuit să întîlniitn spor
tivii purlînd pe tricou un romb cu 
o locomotivă. Și numeroși sînt 
spectatorii care, admirind fără re
zerve buna lor comportare, aplau
dă „la scenă deschisă" pe vred
nicii sportivi ceferiști. Multi din
tre aprigii susținători ai culorilor 
asociației Locomotiva nu cunosc 
însă prea multe din realizările a- 
cestei asociații, din problemele ei; 
lor, ca și activiștilor din colective
le Locomotiva li se adresează a- 
ceste rînduri.

Realizările nu lipsesc : cele 121 
colective sportive ale asociației 
cuprind peste 60.000 sportivi, din
tre care aproape 3500 au obținut 
clasificarea și duc o activitate
continuă în 520 secții pe ramură
de sport. Din rîndul acestora
s-au ridicat 37 maeștri ai sportu
lui, iar 93 de tineri și tinere 
poartă cu cinste titlul de cam
pioni republicani.

Dar aceste realizări ar putea fi 
și mai mari, spre bucuria supor
terilor „Locomotivei", dacă bunul 
mers al muncii n-ar fi frînat de 

un regulament bun!
trebui să devină valabil — cu 
unele îmbunătățiri — pentru toate 
celelalte ediții ale campionatului 
de regularitate și rezistență. Tre
buie să arătăm că din 1952, cînd 
s-a disputat prima ediție a acestei 
probe și pînă în prezent organiza
torii au schimbat continuu for
mula de desfășurare a întrecerilor, 
de fiecare dată, cea precedentă 
fiind socotită ca nesatisfăcătoare.

O analiză a actualului regula
ment și implicit a lipsurilor pe 
care le mai are ne-ar răpi prea 
mult spațiu. Ne vom mulțumi să 
dăm forurilor competente doar 
cîteva sugestii asupra uneia dintre 
modificările pe care le socotim ne
cesare, pentru ca acest regulament 
să fie cît mai bun.
Defecțiunile care ar necesita schim

barea unor piese ale motorului s®u 
a unei părți din cadru fac ca 
motociclistul — conform actua
lului regulament — să abandoneze 
lupta. Or, multor motocioliști care 
concurează pe mașini uzate, aceas
tă dispoziție a actualului regula
ment le ia orice șansă de a ter
mina etapele unui campionat. Mă
sura a fost luată cu'1 un scop bine

Combativitate? Na! Tehnică + tactică
Privit din punct de vedere 

strict... cifric, scorul de 6—4 nu 
este în măsură să indice o dife
rență categorică de valoare. Așa
dar, rezultatul obținut de repre
zentativa pugilistică de tineret a 
țării noastre în întîlnirea cu ti
nerii boxeri polonezi ar putea fi 
etichetată drept „înfrîngere ono
rabilă". Socotim însă că — de 
data aceasta — calificativul este 
nepotrivit. De ce nepotrivit? Pen
tru că el vine în evidentă con
tradicție cu realitatea. Intr-adevăr, 
luni seara, în sala Floreasca, lo
tul nostru a fost depășit cu mult 
de echipa adversă, poate nu atît 
prin cantitatea de puncte acumu
late de boxerii polonezi la sfîrși- 
tul fiecărui meci, cît prin calita
tea boxului prestat de aceștia. Am 
avut chiar, la un moment dat, im
presia că pe ring se află o sin
gură echipă de box, conștientă că 
practică ceea ce ne-am obișnuit să 
numim „nobila artă". Iar această 
echipă, bine pregătită tehnic, tac
tic și fizic, a fost nevoită să țină 
piept unor atacuri furibunde, e- 
nergice, dar de cele mai multe 
ori dezordonate și nereglementare, 
dezlănțuite de echipierii reprezen
tativei R. P. Romîne.

Fără îndoială, această consta
tare poate și trebuie să însemne 
un „semnal de alarmă". Boxul 
nostru se bucură de un bine-me- 
ritat prestigiu internațional și nu 
putem fi de acord ca el să fie 
știrbit prin comportări de soiul ce
lor la care ne-a fost dat să asis
tăm luni seara. Echipa noastră a 
boxat slab, fără orientare, fără un 
minimum de cunoștințe tehnice. 
Desigur, printre multele aspecte 
negative prilejuite de evoluția re
prezentanților noștri, au existat și 
unele „sclipiri", din păcate destul 
de rara. De pildă. Mihai Stolen 
a avut o primă renriză destul de 
bună în fața rutinalului Ponanta, 
Puiu Nicotae s-a arătat curajos 
și rezistent, iar Martin Farkaș a 
trimis 2—3 „serii" spectaculoase. 
Orice s-ar spune însă, aceste „scli
piri" ale 'boxerilor noștri n-au a- 

o serie de importante lipsuri. 
Lipsa de legătură cu terenul, sla
ba activitate de îndrumare și con
trol din partea activiștilor consi
liului central/lipsa de preocupare 
față de probleme centrale, cum ar 
fi creșterea numărului de membri 
ai asociației, educarea sportivilor, 
întărirea bazei organizatorice și 
materiale a unor colective, au dus 
nemijlocit la o slabă activitate a 
unora dintre colectivele asocia
ției, la neîmdeplinirea unor anga
jamente. Astfel, angajamentul pri
vitor la creșterea numărului de 
membri n-a fost realizat, dato. 
rită slabei activități a unor colec
tive ca Locomotiva Tg. Mureș, 
Complex C.F.R. Satu Mare, 
I.C.C.F. Craiova. I.R.T.A. Deva, 
Dir. reg. P.T.T.R. Orașul Stalin 
etc., care își ascund inactivitatea 
în spatele unor „motive obiecti
ve" inexistente.

Toate aceste aspecte au fost 
scoase cu tărie în evidență în ca
drul recentei plenare a consiliu
lui central al asociației Locomo
tiva.

determinat și anume, de a obli
ga pe alergători să meargă cît 
mai chibzuit pentru a nu distruge 
materialul. Dat fiind scopul pro
pus, dispoziția ar putea rămîne 
valabilă numai în cazul cînd toți 
motocicliștii ar porni la luptă cu 
material nou, sau cel puțin cu un 
material în stare perfectă. Atunci 
cînd unii alergători, din motive 
bine întemeiate, nu se pot prezenta 
cu motociclete noi sau în stare 
perfectă, cum pot fi totuși verifi
cate posibilitățile motociclistului 
respectiv, dacă mașina îl scoate 
din cursă, uneori chiar din prima 
etapă ?

Este cazul ca acest paragraf din 
regulament să fie modificat și să 
se adauge că alergătorul care a 
suferit o defecțiune ce necesită 
schimbarea unei piese, poate face 
aceasta în schimbul unor puncte 
de penalizare date în raport cu 
importanța piesei înlocuite. Aceas
tă măsură ar fi echitabilă și nu 
ar contraveni scopului despre care 
am vorbit mai sus, anume ca aler
gătorii să meargă cit mai chibzuit

G. ȘTEFANESCU 

vut darul să satisfacă nici pe de
parte așteptările. Dimpotrivă, com
portarea reprezentativei R. P. Ro- 
miine a vădit din nou că boxul 
nostru n-a înregistrat încă acea 
cotitură spre calitate, pe care am 
preconizat-o și pe care o aștep
tăm de atîta amar de vreme. Bo
xerii noștri — de data aceasta 
este vorba de tinerii boxeri — își 
închipuie că singura cale spre 
succese în box este „asaltarea" cu 
orice preț a adversarului, încerca
rea de a-1 face să „capituleze" în 
fața impetuozității atacurilor. Să 
fim bine înțeleși : nu subestimăm 
de loc importanța combativității. 
Combativitatea în box este bună. 
Chiar foarte bună și recomanda
bilă, dar nu și esențială. Un bo
xer combativ în cel mai înalt 
grad, dar lipsit de cunoștințe teh
nice și tactice corespunzătoare, nu 
va fi niciodată un boxer adevă
rat I

Lucrul cel mai grav și mai sur
prinzător este că și majoritatea 
antrenorilor noștri împărtășesc a- 
cest punct de vedere totalmente 
greșit. Ideea că „scopul scuză 
mijloacele", în speță scopul fiind 
obținerea victoriei, este nesănă
toasă și influențează în mod ne
gativ dezvoltarea boxului nostru. 
Campionatele europene de ia Var
șovia și mai cu seamă cele de la 
Berlin, au arătat că în toate ță
rile există o tendință manifestă 
spre calitate, adică spre împle
tirea tehnicii cu tactica și pre
gătirea fizică. Dacă boxerii polo
nezi au cucerit 5 titluri la Varșo
via și 3 la Berlin, n-au izbutit 
această performanță prin atacuri 
extraordinare, distrugătoare. Nu! 
Boxul polonez și-a cucerit galoa
nele consacrării internaționale da
torită orientării sale juste: tehni
că + tactică + pregătire fizică 1 
Luni seara, tînăra echipă oaspe

Atenție trăgători consacrați!
Scrimerii juniori au ajuns la valoarea voastră!

Campionatul republican de scri
mă juniori, care a reunit peste 
100 trăgători și trăgătoare, des
fășurat la Cluj, ne-a oferit multe, 
chiar foarte multe constatări îm
bucurătoare. Și dacă ar fi să Ie 
situăm în ordinea importanței, a- 
tunci trebuie să începem neapărat 
prin a discuta despre valoarea teh
nică a acestei importante compe
tiții.

De nenumărate ori, spectatorii 
au întrerupt și au aplaudat mi
nute în șir pe tinerii trăgători. Și 
acest lucru a fost mai evident la 
proba de sabie, probă care s-a 
desfășurat la un nivel tehnic cu 
adevărat excepțional. Vorbind des
pre întrecerea de la sabie, tehni
cienii și membrii comisiei cen
trale de scrimă prezenți la Cluj 
an avut numai cuvinte de laudă. 
Ei au apreciat-o drept cea mai 
frumoasă și mai valoroasă din ul
tima vreme. ,.De mult — spunea 
tov. M. Ionescu, responsabila sub
comisiei de juniori — nu am mai 
văzut o asemenea întrecere, nici 
chiar între seniori'’. Afirmațiile 
pozitive ale tuturor specialiștilor 
și antrenorilor prezenti la concurs 
sînt o dovadă a nivelului foarte 
ridicat al finalei de sabie. Așa 
cum arătam și în numărul nostru 
trecut, merite au toți cei opt tră
gători care s-au străduit — și au 
reușit pe deplin — să facă din 
finala săbiei un spectacol sportiv, 
cu totul remarcabil

Foarte bine s-au prezentat și 
ccncurenții de la floretă, probă la 
care au participat 33 de tineri. Aici 
s-au remarcat, în afară de iina- 
liști, mulți tineri în jurul vîrstei 
de 14 ani. Dintre ei amintim pe 
I. Drîmbă (Timișoara), I. Boga (Tg 
Mureș) și St. Haukler (S. Mare). 
Noul campion, Tănase Mnreșan”, 
a cișțigat titlul pe merit. El este 
uin trăgător de reală valoare, care 
dacă va continua să se pregă
tească cu aceeași seriozitate va 
obține, fără îndoială, șt alte multe 
succese.

Titlul de campioană a R.P R. a 
revenit Olgăi Orban din Cluj, care 
a ciștigat întrecerea destul de 
ușor. De altfel, prezența ei a 
„intimidat" oarecum pe trăgătoa
rele din finală, care s-au conside
rat, în mod greșit, „victime" si
gure. Singura care a făcut excep
ție a fost Maria Lutzky care, deși 
învinsă de campioană la zero, a 
luptat foarte frumos chiar și în 
acest asalt, în care Olga Orban 
a avut tot timpul inițiativa. îm
bucurătoare a fost evoluția scrime- 
retor Iudith Kabdebo, Csaga Sent- 
tkiraly și a celorlalte finaliste care

+ combativitate!
ne-a arătat că boxul polonez nu 
se abate de pe acest drum. Fie
care boxer, de la categoria muscă 
și pînă la categoria grea, posedă 
o bună poziție de gardă, un joc 
de picioare foarte bine însușit,, 
o inteligentă folosire a „pistoa- 
nelor" de stînga. Dacă cele mai 
multe meciuri s-au transformat în 
dispute designate, mediocre, abun- 
dînd în neregularități, aceasta nil1 
s-a datorat nicidecum oaspeților, 
ci reprezentanților noștri.

Ce au arătat tinerii noștri bo
xeri în afară de o lăudabilă în
clinație spre combativitate? Mariu- 
țan are o poziție complet dezechi
librată, fiind expus în permanen
ță unor lovituri decisive. Biedl, 
Văcaru și Iordache s-au complă
cut într-un box steril, împingînd 
mai mult decît lovind. Farkas a 
arătat că nu se acomodează decît 
cu adversari fără alonjă. Gheor
ghiu a fost nehotărît și rudimen
tar, iar Negrea n-a boxat nici el 
la valoarea normală. Desigur ca 
în felul în care s-a prezentat lo
tul nostru de tineret, colectivul de 
antrenori (Gh. Popescu. I. Chi- 
riac, T. Ogrinjeanu, Al. Vladar)’ 
are o însemnată parte din vină.- 
Colectivul de antrenori n-a izbutit 
să elimine deficiențele remarcate 
în pregătirea lotului, a scătpat din 
mînă problema împletirii tehnicii 
cu tactica și pregătirea fizică, pre
ferind să-i îndrume pe boxeri spre 
o preocupare unilaterală : combati
vitatea.

Slaba comportare a reprezenta
tivei de tineret a R. P. Romîne în 
întîlnirea internațională de luni 
seara necesită — după părerea 
noastră — o atentă analiză, ur
mată de măsurile salutare, pe care 
le dorim și — mai ales — le aș-’ 
teptăm I

MARIUS GODEANU 

au marcat un însemnat progres.
In sfîrșit, cîteva cuvinte despre 

spadă, pentru prima oară intro
dusă în campionatul juniorilor. 
Începutul este promițător, iar ini
țiativa introducerii spadei s-a do
vedit binevenită. Trăgătorii pre- 
zenți, în număr neașteptat de 
mare, au dovedit că spada este 
tot atît de atrăgătoare pentru ti
neri ca și celelalte arme. Titlul 
i-a revenit lui Lorant Horvath 
(Tg. Mureș), un trăgător talentat 
cu o bună pregătire fizică (ceea 
ce i-a permis să susțină toate 
asalturile în același ritm). Mai tre
buie evidențiați S. Sinko și P. 
Gereb (Cluj), I. Ferendino și Gh. 
I.ăudoiu (PIoești), E. Korpos (Tg. 
Mureș) și alții.

Pentru felul în care a fost or
ganizat campionatul de scrimă al 
juniorilor, comisia — anume for
mată — merită felicitări. Iar ca 
greșeli: una singură, dar destul 
de gravă. Spuneam mai înainte 
că introducerea spadei a fost sa
lutară. Și așa este. Ne-au dove
dit-o atît interesul trăgătorilor, 
cît și nivelul la care s-a desfă
șurat această probă. Lupta pen
tru calificare în finală a fost foar
te frumoasă, dar epuizantă. Dova
dă că într-una din semifinale a 
fost nevoie de un baraj între 5 
concurenți, deoarece toți realiza- 
seră~ același număr de victorii. 
După o asemenea luptă trăgătorii 
aveau nevoie de repaus. Dar, aces
ta a durat numai aproximativ 15 
minute, adică atît cît a durat tra
gerea la sorți. Finala a început 
imediat și, contrar tuturor nor
melor de organizare, s-a tras pe 
două iplanșe, supunînd în conti
nuare pe concurenți la un efort 
și mai mare. De-abia terminau pe 
o planșă și erau chemați pe cea
laltă. Un asemenea ritm de luptă 
nu poate fi impus unor trăgători 
încă neformați fizicește- Dovadă 
că ei nu au avut rezistența ne
cesară este faptul că, după ce 
cîștigau unele asalturi la scor, 
pierdeau imediat, și tot la scor. 
(Exemplu : Ion Ferendino l-a în
vins ia zero pe Schuster care, în 
ciuda locului din finală, este un 
trăgător valoros, și a pierdut ime
diat la Gereb cu 1-5).

Indiferent de motivele care i-au 
determinat pe or ga>n iziatcni să 
scurteze timpul inițial fixat aces
tui campionat, greșeala este t<> 
tuși greșeală și încă destul de 
gravă. Campionatul este cea mai 
importantă competiție internă a 
anului și regulile lui organizata^ 
rice trebuie respectate cu strictețe.

ELENA MATEESGU



Competiții, concursuri
CARNET ATLETIC

TIMIȘOARA. — Comisia regio
nală de atletism a organizat la 
sfîrșitail săptămînii trecute un nou 
concurs de atletism în cadrul că
ruia s-au realizat două noi recor
duri regionale. Iată rezultatele în
registrate ; BĂRBAȚI: 100 m.: 
I. Wiesenmayer 11,1; 200 m.: I. 
Wiesenmayer 22,5; 400 m.: L.
Marks 50,3; 1.500 m.: V. Boghian 
4:09,5; 3.000 m. I. Veliciu 8:37,8 
/record regional); 110 m. g.: I. 
Ocriș 15,3; 10 km. marș: C. Nou- 
rescu 49 : 49,8 (record regional) ; 
lungim?: M. Nistor 5,51; prăjină: 
E. Lup șa 3,92 (a încercat apoi și 
la 4,02 m. După ce a trecut aceas
tă înălțime, din neatenție a dobo 
rît ou bărbia); disc: E. Statnic 
42.80; FEMEI: 400 m.: Aurelia Li- 
poczi 62,4; lungime: Ana Serbam 
5.32

Al. Pândele, corespondent

BUCUREȘTI. — Colectivul spor
tiv Locomotiva P.T.T. a organizat 
duminică tradiționala competiție de 
marș „Circuitul Locomotiva P.T.T." 
aflată la cea de a IX-a ediție. La 
startul diverselor probe au fost pre
zinți peste 100 de mărșăluitori din 
Capitală. Colectivul organizator a 
programat pentru prima oară și o 
întrecere între factorițe. Rezulta
tele înregistrate sînt următoarele; 
începători (4 km.): C-tiin Botdescu 
(Loc. P.T.T.) ; juniori (5 km.): Va- 
sile Fieraru (FI. r.); seniori (20 
km.) I. Baboie (Loc. P.T.T.) 
1.41:11,0; 1. Barbu (FI. r.) 1.41:11,0; 
Gh. Popeea (FI. r.) 1.44:45,0; V. 
Teodosiu (Loc. P.T.T.) 1.45:22,0; 
I. PăciuraMi (FI. r.) 1.46:14,0; fac- 
torife (2 km.): Constanța Dumi- 
trașcu (Of. Telegraf, central); A- 
lexandra Stanică (Of. 1); Emilia 
Mehedinți (Of. 5); factori (3 km ): 
Stan Chiriac (Of. 4); C-tin Tăta~u 
(Of. telegraf, central); Gli. Băză- 
van (OL 2).

Nicolae D. Nicolae 
corespondent

Cursa de marș Comarnic-Pre- 
deal. — Comisia orășenească de 
atletism București organizează du
minică cursa Comarnic-Predeal 
(în trei schimburi). Plecarea se 
va da în fața gării Comarnic (km. 
111,8) la ora 9,30. Cele trei schim
buri se vor desfășura între: km. 
111,8-122 (I); 122 132 (II); 132- 
147 (III). Cursa este organizată 
în cinstea zilei de 1 Mai.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI,
CAMPIOANA A TURULUI IN 

CAMPIONATUL FEMININ DE 
BASCHET

La încheierea turului campiona
tului fem nin de baschet și după a 
VIII-a etapă a campionatului mas
culin clasamentele se prezintă ast
fel:

FEMININ
1. Constr. Bucur. 9 8 1 563:371 17
2. Șt. I.C.F. Bucur. 9 7 2 511:355 16
3. Locom. Bucur. 9 7 2 398:306 16
4. Șt. învăț. Buc 9 6 3 584:465 15
5. Progr. Oradea 9 6 3 506:466 15
6. Projrr. Tg.M. 9 4 5 422:457 13
7. FI. roșie Oradea 9 3 6 383:498 12
8. Voința 0*1*. St. 9 2 7 366:507 11
9. Metalul Cluj 9 1 9 3*16:493 10

10. Știința Cluj 9 1 8 337-468 10

MASCULIN

1. Dinamo Buc. 8 8 0 647:434 16
2. C.C.A. Buc 8 7 1 559:405 15
3. Loc. P.T.T. Buc. 8 6 2 526:433 14

Revista STADION
anunță participanții la concursul „Cel mai bun „11" de 
fotbal al anului 1955" că tragerea la sorți a buletinelor 
cîștigătoare va avea loc luni 23 aprilie ora 18 la Agenția

Centrală „Pronosport", din Calea Victoriei Nr. 9.

La concursul Pronosport nr. 15 
din 15 aprilie a.c. s-au depus 
632.941 variante.

In urma trierii și omologării bu
letinelor depuse fondul de premii în 
valoare de 601.294 lei a fost repar
tizat la următoarele premii stabilite.

Premiul I: 36 variante cu 11 re
zultate, revenind fiecărei variante 
cîte 4.175 lei.

Premiul II: 480 variante cu 10 re
zultate, revenind fiecărei variante 
a*te 375 lei.

Premiul III: 3.890 variante cu 
9 rezultate, revenind fiecărei va
riante cîte 69 lei.

4. Șt. I.C.F. Buc. 8 4 4 452:452 12
5. Pr. Arta Buc. 8 4 4 467:529 12
6. Constr. Cluj 8 4 4 471:457 12
7. Dinămo Oradea 8 4 4 507:484 12
8. Dinamo Tg.-M. 8 3 5 477:540 11

9. Progr. T.-Mureș 8 3 5 550:544 U
10. Pr. I.M.F. Cluj 8 2 6 398:479 10
ÎL Știința Timiș. 8 2 6 400:490 10
12. Pr. Or. Stalin 8 1 7 359:575 9

Deoarece o parte. d>n echipele 
masculine sînt descompletate prin 
participarea jucătorilor la „Marele 
premiu al orașului Sofia", ultimele 
trei etape se vor desfășura după 
(un program special și numai în 
aer liber. Iată acest program :

22 aprdie: Progresul Arta Bu
curești — Știința Timișoara; 29 
aprilie; Progresul Cluj — Progre
sul Arta București; Știința Timi
șoara — Progresul Orașul Stalin; 
6 mai: Progresul Orașul Stalin — 
Progresul Arta București; Loco
motiva P.T.T. București — Știința 
Timișoara; Dinamo Oradea — 
C.C.A.; Constructorul Cluj — Di
namo Tg.Mureș; Știința I.C.F. — 
Progresul Tg. Mureș; Dinamo Bu
curești — Progresul Cluj; 13 mai: 
Dinamo Tg. .Mureș — Locomotiva 
P.T.T. București; Progresul Orașul 
Stalin — Dinamo Oradea; Progre
sul Tg. Mureș — Progresul Cluj; 
C.C.A. — Știința I.C.F.; Construc
torul Gluj — Dinamo București; 
20 mai: Dinamo Oradea—Locomo
tiva P.T.T. București; Dinamo Tg. 
Mureș — C.C.A.; Dinamo Bucu
rești — Progresul Tg Mureș; Con
structorul Cluj — Știința I.C.F.

ACTIVITATEA LA RUGBI

După îrefrîngerea suferită dumi
nica trecută de Locomotiva Grivița 
Roșie, în fruntea clasamentului 
campionatului categoriei A au ră
mas neînvinse doar două echipe: 
C.C.A. și Dinamo București.

După 5 etape, în clasament con
ducea C.C.A. la egalitate de puncte 
cu Dinamo, dar cu un averaj mai 
bun. După disputarea meciului din 
cadrul etapei a Vl-a dintre echipele 
Dinamo București — Știința Cluj, 
terminat cu victoria primilor (46-0), 
clasamentul categoriei A a căpătat 
însă următoarea înfățișare:

1. Dinamo Buc. 6 6 0 0
2. C.C.A. 5 5 0 0
3. Loc. Grivița Roșje 5 4 0 1
4. Constr. T.S.P. Buc. 5 3 11
5. Dinamo IX 5 2 0 3
6. Locomotiva I.C.F. 5 113
7. Progr. sănătatea 5 113
8. Constr. S.M. Or. St. 5 0 14

124: 6 18
130: 9 15 
65:14 13 
40:24 12
43:26 9
14:45 8
9:86 8

14:56 6
6:30 6
0:145 5

9. Minerul Petroșani 4 0 2 2
10. Știința Cluj 5 0 0 5

SERIA I:

• In campionatul categoriei B, 
clasamentul arată astfel:

1. FI. roșje Or. Stalin 1 1 0 0 19: 0 3
2. Știința București 1 10 0 9; 0 3
3. Minerul București 1 10 0 6: 0 3
4. Locomotiva Buzău 1 10 0 5: 0 3
5.—6. Constr. Const. 1 0 10 0: 0 2
5.—6. Flacăra Ploești 1 0 10 0: 0 2
7. Știința Iași 1 0 0 1 0: 5 1
8. Știința Galați 1 0 0 1 0: 6 1
9. Progresul F.B. 110 0 1 0:9 1

10. Progresul Tecuci 1 0 0 1 0:19 1

SERIA a Il-a:

110 0
110 0

1. Metalul București
2. M’inerul Lupeni
3. —4. Știința Arad

0 
0 

_ ____ _ _ __ 1 1 0 0 13: 3
3.—4. Locomotiva Cluj 1 1 0 0 13: 3

5.—6. Selecț. Tîrnăveni 10 0 1
5.—6. Progr. I Buc. 10 0 1
7. Locomot. Timjșoara 10 0 1
8. Voința Cluj 10 0 1
9. —10. Pr. I.A.T. Sibiu 0 0 0 0
9.—10. Știința Tirni.ș 0 0 0 0

3
3

3
3
1 
1
1
1 
0

.:13 
3:13 
0: 3
0: 
0: 
0: 0 0

9 
0

onosport
Concursul nr. 16 d’n 22 aprilie

I. R.P.F. Iugoslavia (A)-R.P. Ro
mână (A).

IL R.P. Bulgaria (B)-R.P.F. Iu
goslavia (B).

III. Progresul Satu Mare - Avîntul 
Reghin.

IV. Minerul Lupeni-Metalul Hune
doara.

V. JLocomotiva Constanța-Mefaiul
1 Mai Ploești.

VI. Știința Iași-Dinamo Bârlad,

• Etapa de duminică a campio
natului categoriei A programează o 
serie de întâlniri deosebit de intere
sante, dintre care C.C.A. — Loco
motiva Grivița Roșie (stadionul Ti
neretului IV, ora 17) poate fi con
siderată derbiul etapei. Celelalte 
meciuri : Locomotiva I.C.F. — 
Progresul Sănătatea (stadionul 
Tineretului, teren II, ora 9,30) ; 
Minerul Petroșani — Construe, 
torul T.S.P. Buc.; Constructorul 
S.M Orașul Stalin—Dinamo IX.

• Etapa a VH-a a acestui cam
pionat va avea loc joi, 26 aprilie.

• In campionatul categoriei B 
sînt programate duminică următoa
rele meciuri: seria I: Minerul Bu
curești — Știința București (stad. 
Tineretului IV ora 11); Știința Iași 
— Progresul F. B.; Flacăra Ploești 
—Știința Galați; Progresul Tecuci— 
Constructorul Constanța; Locomo
tiva Buzău—Fl. r. Or. Stalin. Seria 
a Il-a: Metalul București—Știința 
Timișoara (Tineretului III ora 
9,30); Locomotiva Cluj — Progre
sul I.A.T. Sibiu; Selecționata Tîr
năveni — Progresul I Buc.; Loco
motiva Timișoara — Știința Arad; 
Minerul Lupeni — Voința Cluj.

CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE ȘAH

După nouă runde, în cele două 
grupe de sferturi de finală ale cam
pionatului republican masculin de 
șah, care se desfășoară în Capitală 
s-au făcut unele clarificări. In pri
ma grupă s-a detașat un lot de șase 
jucători: Botez 7’/a p., Gram 6V2 (1), 
Schlesinger, Fischer, Sta-nciu și 
Zetlin 6 p. și cîte o partidă între
ruptă.

In cea de a doua grupă în clasa
ment conduce Braunstein 772 p.,
urmat de Pavlov 6V2 p., V. Geor
gescu, Kandel 6 p. Andrițoiu (1), 
Feldman, Bondoc, Mateescu 5 p.

D. Muntean u 
corespondent

CUPA VOINȚA LA SCHI SE VA
DESFĂȘURA IN BUCEGI

Fază dela antrenamentul de ieri al lotului R.P.R. : Georgescu trage, 
plasat pe lingă portar și înscrie

i (Foto : I. MIHAICA)

In vederea jocurilor internaționale de la Sofia și Belgrad

FOTBALIȘTII NOȘTRI AU FĂCUT IERI 
ULTIMELE PREGĂTIRI LA BUCUREȘTI

Ultimile pregătiri ale loturilor 
noastre de fotbal au avut loc iert 
după amiază pe Stadionul Repu
blicii. De data aceasta au fost 
antrenamente la două porți cu 
adversari de categorie C.

Primii au jucat selecționații 
pentru echipa Bucureștiului, care 
va juca sîmbătă la Sofia, cu re
prezentativa orașului Sofia (denu
mire sub care joacă prima echipă 
națională bulgară). împotriva e- 
chipei Metalul 23 August (o va
loroasă formație din categoria C). 
selecționata Capitalei a început 
jocul cu următoarea echipă: 
Cosma—Pahonțu, Stancu, Soare— 
Neamfu, Știrbei—Anghel. Nicu. 
șor, Olaru, Dinulescu, Suru. Ju. 
cînd fără convingere, moale, e. 
chipa nu a reușit să se impună. 
Apărarea — cu excepția lui Știr
bei și Soare — a avut intervenții 
greșite și a pasat imprecis; ata. 
cui — fără nerv — a înghesuit 
jocul pe tripletă, a combinat late
ral și a tras slab la poartă. In a. 
iselmenea teondiținni, selecționata 
s-a văzut condusă la pauză cu 
3.1 !.... După pauză, echipa Capi
talei (cu Dungu, Moarcăș, Bodo 
și Seredai în Tocurile lui Cosma. 
Pahonțu, Știrbei șt respectiv Ni- 
cușor) a jucat maî vioi, omogen 
și eficace. Atacul a jucat mai 
clar, a desfășurat jocul pe extre
me și a avut finalitate în acțiuni. 
Rezultatul: a înscris patru goluri 
prin Olaru și Anghel (fiecare cîte 
două). In prima repriză au mar
cat : Floruț, Andreescu, și Mazilu 
(Metalul), respectiv Dinulescu cu 
concursul fundașului dreapta.

In jocul de antrenament urmă
tor, lotul R.P.R. a întîlnit doi ad
versari.

In prima repriză a jucat cu Fla
mura roșie Bere Rahova, aliniind

50 de numere 
ale revistei „Fotbal”

A apărut un nou număr—4 / a- 
priilie — a.l revistei „FOTBAL" — 
organ tehnic aii Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri. Cu un con
ținut bogat și variat, care îmbrăți
șează diferite probleme esențiale 
ale fotbalului romînesc, și cu un as
pect grafic îngrijit, ultimul număr 
al revistei „FOTBAL" reprezintă un 
pas înainte în acțiunea pentru con
tinua sa îmbunătățire.

Cu acest număr, revista „FOT
BAL" împlinește 50 de luni de a- 
pariție. In tot acest timp, colecti
vul său redacțional a vădit perma
nente preocupări pentru progresul 
revistei, îin asemnea măsură îneît 
să corespundă tot maii mult cerin
țelor mereu crescin.de ale fotbalului 
din țara noastră, să devină un spri
jin prețios al muncii de instruire 
— antrenament și al antrenorilor. 
Depășind greutățile ivite și lichi
dând treptat lipsurile inerente unui 
început de activitate, colectivul re
dacțional al revistei „FOTBAL" a 
cunoscut — pe măsură ce și-a în
sușit experiența și orientarea nece
sară — succese remarcabile, edi- 
țînd o revistă ou uin caracter tot 
mai variat, abordînd problemele vi
tale și actuale ale fotbalului, cu 
conidițiuni grafice mereu îmbunătă
țite și cu o apariție tot mai regu
lata, servind astfel interesele fot
balului nostru.

Urăm colectivului redacțional al 
revistei „FOTBAL" noi succese In 
activitatea sa. 

formația : Toma—Zavoda II, A«’ 
polzan, Szoko — Onisie, .Bone'—» 
Cacoveanu, Zavoda I, Alexandre-- 
seu, Georgescu, Tătaru. Formația 
aceasta s-a mișcat destul de bine, 
jucătorii vădind o bună dispozi-i 
ție de joc. S.a văzut o preocupa-» 
re pentru acțiuni gîndite, Iniția^ 
te din apărare, dezvoltate cu tișiF 
rință și încheiate cu șuturi, mai* 1 
mult sau mai puțin precise. Totu-' 
și, nouă din ele au scuturat plasă 
porții Flamurii roșii, în apă-» 
rarea căreia figura și Victor Du
mitrescu. Cele nouă goluri au fost 
înscrise de Georgescu (4), Tăta-’ 
ru, Zavoda I (2), Alexandrescu 
și Cacoveanu.

Temperatura ridicată din ulti
mele zile a determinat schimba
rea datei și locului de concurs al 
viitoarei întreceri de schi, Cupa 
Voința, care contează în clasa
mentul Cupei R.P.R. interdeparta- 
mente Proba de sărituri speciale 
se va disputa la 19 aprilie pe 
trambulina din Canțer în Poiana 
Stalin. In schimb, probele de fond 
și cele alpine vor avea loc în 
zilele de 26, 27, 28 și 29 aprilie 
în Bucegi. Probele de fond vor 
avea probabil ca loc de desfășu
rare trasee din platou, iar probele 
alpine se vor desfășura pe valea 
lui Carp. Lucrul acesta depinde 
însă de starea zăpezii din Bucegi, 
deoarece din informațiile pe care 
le-am primit, și aci organizatorii 
vor avea probleme dificile.

In orice caz, concurentii care 
au luat parte la Cupa Dinamo la 
Borșa și care se grăbiseră să vină 
în Poiana Stalin în speranța că 
vor găsi aci zăpada necesară, au
schimbat din nou pîrtirle, ureînd 
acum la cota 1500 în Bucegi.

Organizatoarea întrecerii, asocia
ția Voința, va trebui să foloseas
că răgazul pe căre-1 are pînă la 
începerea întrecerilor în Bucegi, 
preocupîndu-se din timp de măsu
rarea și trasarea piftiilor, astfel 
ca participanții la întreceri să 
a.ibă posibilitatea de a face cîte- 
va antrenamente. De asemenea 
trebuie rezolvată problema arbi
trilor, astfel ca întrecerile să se 
poată desfășura în condiții cît 
mai bune.

VII. Locomotiva Arad-Met. Uz. 
tract. Orașul Stalin.

VIII. FI. roșie Bacău-Fl. roșie Bur- 
dujeni.
Deoarece meciurile IX, X, XI și 

XII care cuprind întîlniri din câmp, 
italian nu se dispută, veți comple
ta pronosticurile la meciurile de re
zervă in căsuțele rezervate primelor, 
în ordine, după cum urmează:
IX. Progresul Focșani-Flacăra Mo- • 

reni.
X. Avântul Tg. Mureș-Locoinotiva 

Cluj.
XI. Metalul Reșița-Locomotiva T. 

Severin.
XII. Met. Steagul roșu Orașul

Stalim-Progresul C.P.C.S. Bucs .

In partea a doua a antrena
mentului, adversarul selecționatei 
a fost echipa Locomotiva M.C.F„ 
tot din categoria C. Schimbări 
s-au produs și în formația selec
ționatei, care a avut următoarea 
înfățișare : Toma—Zavoda II, A- 
polzan, V. Dumitrescu—Androvta 
ci, Pereț—Cacoveanu, Constantin, 
Alexandrescu, Georgescu, Tătaru. 
Selecționata a jucat mai slăbuț 
și în plus, adversarul a fost mai 
bun, astfel că în această repriză 
nu s-a marcat nici un gol. deși 
linia de atac a selecționatei a 
avut numeroase ocazii. Antrena* 
mentul însă a fost ulii.

Următoarele pregătiri ale Iotu
rilor vor avea loc la Sofia îl 
Belgrad în cursul zilei de mîine.

Dintre selecționați nu a partici
pat la antrenament Voinesctt, ca
re s-a lovit la antrenamentul de 
marți. Ieri și Tătaru a suferit o 
ușoară contuzie la picior. Acci
dentele însă, nu sînt grave, asta 
fel că ambii jucători vor face de
plasarea la Bel-grad.

Știri, rezultate..,
ORA DE ÎNCEPERE A 

JOCURILOR
Incepînd de duminică, toate jocu

rile de campionat vor începe la ora 
17. Meciurile programate în des
chidere vor începe la ora 15.

COMUNICAT
Intrucît foarte multe colective 

sportive încearcă sub diferite forme 
să solicite transferări de jucători^ 
făcând cheltuieli inutile prin depla
sarea unor delegați la Bucureștf. 
Direcția Fotbal din C.C.F.S. aduce 
la cunoștința tuturor celor intere
sați că nu mai ia în considerare nici 
un fel de cerere de transferare. Im 
consecință, colectivele sportive șl 
sportivii sînt îndrumați să nu mai 
facă deplasări costisitoare la Bu-' 
curești pentru transferări.

Direcția Fotbal 
PROGRAMUL JOCURILOR 

DIN CAPITALA
Meciurile de campionat programat® 

dumjnică în Capitală se vor disputa 
astfel:

Teren Dinamo Obor, ora 11: Dinamo 
6—Locomotiva Iași (cat. B.)

Teren Locomotiva P.T.T., ora 9: Me-: 
talul București — Metalul Constanta 
(cat. C.), ora 10.45: Metalul București 
— Metalul Constanța (jun.).

Teren C.A.M., ora 9: FI. Roșie B. R. 
București — Dinamo Pitești (;un.), ara'”, 
11: FI. Roșie B.R. București — Dinamo- 
Pitești (cat. C.).

Teren Progresul F.B., ora 3: Pro
gresul C.P.C.S.—Progresul r Sărași 
(jun.), ora 9.45: Progresul F. *-*.—Fia-, 
căra Cîmpina (jun.).

Teren Giulești, ora 14,30: Locomotiw 
va București — Constructorul Cons* 
tanța (jun.), ora 16.30: Locomotiva^ 
M.C.F. — Metalul 1 Mai Ploești (jun^'

JOCURI AMICALEt îț
Locomotiva Timișoara — Loconwț 

tiva T. Severin 1—1 (0—1).
Flamura roși® Arad-Știința Timfa 

țoara VI jO-Oh

crescin.de


VALOAREA ÎNALTĂ A SPORTULUI 
DIN R. P. F.

— Impresii dintr-o
La începutul acestui an am avut 

prilejul să vizitez pentru prima 
dată R. P. F. Iugoslavia. Am 
poposit timp de cîteva zile la 
Belgrad și mai apoi la Zagreb, 
unde din contactul cu conducă
torii mișcării sportive iugosla
ve, cu conducătorii alutarilor spor
tive și cu amabilii mei confrați 
de la agenția de presă Tanjug și de 
la ziarele „Sport Beograd" și „Na. 
rodni Sport.Zagreb" mi-am putut 
face o imagine mai completă asu
pra sportului din R.P.F. Iugoslavia. 
Din multitudinea impresiilor culese, 
din discuțiile purtate cu diverși fac
tori de răspundere, cu sportivi, an
trenori, tehnicieni și profesori la 
institutele de sport, din vizitele fă
cute la numeroase baze sportive 
simple și complexe, la întreprin
deri, instituții și școli, concluzia 
cea mai pregnantă, care se impune 
este aceea că în R.P.F. Iugoslavia 
mișcarea sportivă se bucură de o 
largă răspîndire și este puternic 
sprijinită de stat. Pentru a ilustra 
interesul acordat problemelor de e- 
ducație fizică, și sport vom sublinia 
un amănunt deosebit de semnifica
tiv. In toate școlile Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia, la Bel
grad, ca și la Novisad.la Skoplje ca 
și la Sarajevo, la Ljubljana ca și la 
Zagreb, pretutindeni elevii școlilor 
de toate gradele sînt îndrumați spre 
practicarea sporturilor din cea mai 
fragedă copilărie, școlile Îndepli
nind astfel un rol hotărîtor în dez
voltarea preocupării pentru sport 
a copiilor și tinerilor — fete și bă 
ieți. Pe lingă fiecare școală există 
baze sportive și materialele nece
sare, iar programul tuturor școli
lor cuprinde, în afara orelor de e- 
duoație fizică, ore de sport, săptă- 
mînal o zî întreagă fiind consa
crată sportului. Elevii din cursul 
superior al liceelor și școlilor me 
dii tehnice și industriale sînt înca
drați în cluburile școlilor respec
tive ale căror echipe și in special 
de fotbal, handbal, baschet, volei, 
atletism, natație și schi participă 
cu regularitate la campionatele șco
lare ale orașului sau regiunii res
pective. Din rîndurile acestor ele
mente sînt recrutate — la dorința 
lor — cadrele de tehnicieni, antre
nori, instructori, profesori și specia
liști în problemele culturii fizice. 
Pentru desăvîrșirea pregătirii lor 
didactice și practice, cei ce vor să 
se dedice acestei profesiuni au la 
dispoziție numeroase institute su
perioare. Două dintre acestea (In
stitutul National de Educație Fizică 
și Institutul de Sport) își au sediul 
ia Belgrad, ia.r la Zagreb, Ljublj
ana, Skoplje, Novisad și Sarajevo 
funcționează de asemenea Institute 
de sport, ou grad echivalent fa
cultăților.

Vizitînd cele două Institute su
perioare de la Belgrad și pe cel 
de la Zagreb am putut constata că 
acestea desfășoară, pe lingă activi
tatea didactică specifică programei 
lor, și una științifică, dfe cercetări 
în problemele metodice, tehnice și 
medico-sportive. De o deosebită a- 
tenție se bucură în toate aceste in
stitute evidența statistică a tuturor 
sportivilor fruntași ai republicilor 
respective. Periodic, aceștia se pre
zintă la Institut, unde sînt supuși 
unui minuțios control medical și 
cu acest prilej consultă, împreu
nă cu cercetătorii științifici, 
pe baza chinogramelof, a fil
melor și a altor materiale teh
nice, modalitățile de îmbunătățire 
continuă a performanțelor lor. In 
felul acesta se realizează o armo
nioasă îmbinare între activitatea 
teoretică, de cercetări științifice și 
cea practică de pe stadioane. De 
asemenea, este Interesant faptul că 
toți antrenorii șl profesorii de edu
cație fizică sînt convocați în fiecare 
an la institutul respectiv pentru a 
urma un curs de împrospătare a 
cunoștințelor, însușindu.și astfel 
noutățile ivite între timp în pro
blemele de metodică, tehnică, tac
tică, ș a.

Bucurîndu-se de o pregătire 
științifică din cele mai avansate, 
avînd la dispoziție condiții, baze și 
materiale suficiente, antrenori cu 
înaltă calificare, sportivii din R.P.F. 
Iugoslavia au reușit să atingă un 
înalt nivel, performanțele lor si- 
tuîndu-i la multe discipline pe lo
curi fruntașe în ierarhia valorilor 
mondiale.

IUGOSLAVIA
recentă călătorie —

Faima echipei de polo pe apă a 
R.P.F. Iugoslavia — care a fost re
cent oaspete a sportivilor noștri — 
neînvinsă din anul 1951, faima cu- 
noscuților atleți And'rija Otenhaj- 
mer, învingător în proba de 1.500 
m. al celebrului ex-recordman mon
dial Roger Bannister cu timpul de 
3 :47,0, Stanko Lorger — finalist 
al campionatelor europene die la 
Berna — (cea mai bună perfor
manță 14,3 pe 110 m. garduri), Mi
lan Milakov, 4,30 m. la săritura cu 
prăjina, Veilisa Mugosa, 3 : 45,8 pe 
1.500 m. și 8:12,2 pe 3.000 m., 
Valdo Mariianovic 2,03 m. la sări
tura în înălțime, a jucătorilor de te
nis de masă Dolinar, Harangozoși 
Vogrinc, a jucătorilor de tenis Pa- 
Iada, Puncek, a echipei de tir cla
sată pe locul II la campionatele 
mondiale de la Caracas (Venezue
la), a boxerului Pavle Sovlijanski, 
selecționat în echipa Europei care 
a întâlnit reprezentativa S.U.A., a 
baschetbaliștilor, voleibaliștilor, și 
canotorilor iugoslavi a depășit de 
mult granițele țării. Succese cu to
tul remarcabile au obținut însă 
fotbaliștii, care sînt o ’ adevărată 
mîndrie a sportului din R.P.F. Iu
goslavia. Continuatori ai celor mai 
bune tradiții, oaire au adus școlii 
iugoslave o bine meritată reputație 
internațională, jucătorii fruntași — 
componenți ai echipelor marilor 
cluburi, cadre ale loturilor repre
zentative -— au făcut cunoscute pre
tutindeni unde au evoluat înaltele 
însușiri ale fotbalului lor. Intr-ade
văr, fotbalul iugoslav, cunoscut 
și apreciat în lumea întreagă, 
poartă pecetea unor caracteristici 
care îmbină virtuozitatea tehnică 
a. maeștrilor balonului rotund din 
Europa centrală cu elanul și impe
tuozitatea specifică fotbaliștilor ita
lieni și sudamericani. Acestea sînt 
de fapt trăsăturile esențiale a ceea 
ce numesc specialiștii „școala fotba
lului iugoslav". Demn de amintit 
este faptul că tradiția fotbalului iu
goslav se bucură de o înaltă prețu
ire. Tinerii jucători, „speranțele" 
lotului național, sînt educați în spi
ritul dragostei și al respectului față 
de cei care înaintea lor au ridicat 
prestigiul fotbalului iugoslav pe 
culmi înalte.

La federația de fotbal, la sediile 
cluburilor pe care le-am vizitat la 
Belgrad și Zagreb am putut con
stata de cîtă înaltă cinstire se 
bucură foștii internaționali, ale că
ror portrete se află la loc de frunte. 
Cei mai valoroși dintre ei, ocupă 
funcții de răspundere în conducerea 
fotbalului iugoslav. Astfel, Alexandr 
Timanic, binecunoscut publicului 
nostru din nenumărate întîlniri ro- 
mîno-iugoslave disputate înaintea 
celui de al doilea război mondial, 
pe atunci o impetuoasă aripă, 
este astăzi selecționer unic al 
echipei reprezentative. Și alții 
diin generația sa, ca: Matosic, 
Gayer, Kokotovic, Marianovic, 
Wblfl, etc. se ocupă de pregă
tirea noilor cadre. Actuala e- 
chipă a R.P.F. Iugoslavia, aceea 
care va întîlni duminică la Bel
grad reprezentativa Republicii 
Populare Romîne n-are nevoie de 
o prezentare specială. Sînt îndea
juns de cunoscute numele unor 
Beana, Boskov, Vukas, Zebek, Hor
vath șa., ale căror remarcabile ca
lități îi impun drept unii dintre cei 
mai buni jucători europeni — am 
putea spune chiar din lumea în
treagă. Jucînd în echipa Iugoslaviei 
acești adevărați artiști ai fotbalului 
au Obținut pentru culorile țării lor 
succese din cele mai răsunătoa
re. Dintre acestea vom aminti doar 
de victoriile repurtate asupra Ger
maniei occidentale — campioană 
mondială — (3—1), Italiei (4—0) 
ca să ne oprim numai asupra celor 
mai semnificative.

Ne aflăm cu cîteva zile înaintea 
meciului de la Belgrad, cu care se 
reia finul, vremelnic întrerupt, al 
tradiționalelor întîlniri de fotbal ro- 
mîno-iugoslave — pînă în prezent 
în număr de 23. Reprezentanții 
noștri vor întîlni o echipă foarte 
puternică. Dar, sîntem convinși că 
ei nu vor precupeți nici un efort 
pentru a corespunde și că — inde
pendent de rezultat — vor face 
totul pentru ca această întâlnire 
să contribuie din plin la strîn- 
gerea legăturilor dintre sportivii 
țărilor noastre.

A. I. DANCU

Stadionul Armatei Populare din Belgrad, unde se va desfășura 
duminică, tntilnirea dintre reprez entadvele de fotbal ale R.P.F. 

Jugoslavia și R.P., Romine.

După 11 runde:

Paul Keres-singurul neînvins—noul lider 
al turneului de la Amsterdam

AMSTERDAM (Agerpres).
In runda ll-,a a turneului can- 

didaților la titlul mondial de șah 
partida Smlslov-Gheller a stat în 
centrul atenției spectatorilor. Jucînd 
cu negrele, Gheller a ales un plan 
fără perspective și Smîslov a luat 
inițiativa. Căutînd să obțină con
tra joc Gheller a sacrificat un pion 
care-i oferea atac pe flancul rege
lui. In punctul culminant al iparti- 
dei Smîslov a respins atacul cu o 
combinație interesantă. In final 
Gheller a intrat într-o acută criză 
de timp apoi, pierzind o figură, 
s-a recunoscut învins.

Bronstein a avut albele împotri
va lui Petrosian și după deschi
dere se părea că stă mai bine. Pe
trosian s-a apărat însă foarte pre
cis și la mutarea 30-a arbitrii au 
consemnat remiza.

Sub semnul unei lupte foarte 
tăioase s-a desfășurat partida Ke- 
res-Spasski. Intr-o partidă spanio
lă Keres a jertfit pionul central 
pentru a obține atac. In continuare 
Spasski a rezolvat cu succes pro
blemele de apărare, a forțat schim
bul damelor la mutarea 26-a, oprind 
atacul lui Keres. Pînă la sfîrșit 
cei doi parteneri au căzut de acord 
asupra remizei. Tot la egalitate s-a 
terminat și partida Panno-Szabo.

Partida Filip-Pilnik s-a între
rupt. Marele maestru cehoslovac 
are perechea de nebuni pentru turn, 
cu șanse mari de victorie.

★
La 17 aprilie meciul turneu al 

candidați lor la titlul mondial de 
șah a continuat cu disputarea par
tidelor întrerupte diin rundele a 10-<a 
sj a ll’a- Fără să mai reia jocul 
Pilmk s-a recunoscut învins în par-

BELGRAD 18 (prin telefon). 
In oadirul turneului internațional 
de șah de la Palanka s-au înre
gistrat următoarele rezultate în 
partidele întrerupte pînă la runda 
a Vll-a: Dittman-Srbu 1—0; Ro- 
batsch-Sier 1—0; Vukovici-Ciocîl- 
tea 0—1 ; Tomovici - Georgevici 
0—1; Sier-Srbu V2—V2; Rădulescu- 
Robatsch 'I2—‘A; Trifunovici-To- 
movici 'I2—V2.

Runda a VlII-a: Vukovici-Tri- 
funovici 0—1 . Vtadislavlevici-Ge- 
orgevici V2—'h 1 Srbu-Rădulescu 
întreruptă; Robatsch-Cioeî’ltea 1—0; 
Dely-Tomovici 0—1 ; Puc-Sier

SOFIA 18 (prin telefon de la tri
misul nostru). Am sosiilt în ca
pitala R. P. Bukgariia miercurii 
spre seară și din primele mo
mente mi-am dat seama cu cîtă 
nerăbdare și Interes sint privite 
aiici cele trei mari evenimente 
sportive pe care le găzduiește 
Sofia, de la sfîrșitul acestei săptă
mâni : competiția de baschet
„Marele Premiu al orașului So
ția", și jocurile de fotbal selecți
onata Sofia-Seledțianata Bucu
rești ; R.P. Bulgaria B.—
R.P.F. Iugoslavia B. Peste tot afi
șe frumos colorate vestesc aceste e- 
venimente iar pe stradă, în hoteluri, 
în magazine, sînt comentate cu 
’lux de amănunte perspectivele 
importantelor întreceri. Iată a- 
■cum cîteva date, în legătură cu 
manifestațiile la care vor participa 
sportivii noștri :

• Jocurile de baschet vor fi con
duse de următorii arbitri: Atakal Ah. 
met (Turcia), Skiloianis (Grecia), 
Szaltetekii (R.P.R.), Beirger 
(R.D.G.), Possar (R. Cehoslovacă), 
Vinczo (R. P. Ungară), Fegerle 
(R.P. Polonă) precum și de 6 ar
bitri bulgari.

Cicliștii romini concurează 
in R. D. Germană

BERLIN 18 (prin telefon de la 
corespondentul nostru Gerhard 
Lerch). — In cadrul pregătirilor 
ce se fac pentru „Cursa Păcii" zia
rul „Neues Deutschland" organi
zează jntre 20 și 22 aprilie o cursă 
cici istă pe o distanță de circa 500 
km. în trei etape.

La aceste întreceri vor participa 
cei mai voloroși cicliști din 
U.R.S.S., R.P. Română și R.D. Ger
mană. Printre cicliștii sovietici se 
află Pavel Vostriakov, Viktor Ver- 
sinin, Vladimir Krutikov. Anatolii 
Essev și alții Din lotul R. P. Ro
mîne fac parte C. Dumitresou, C. 
Sandru, G. Moiceanu, L. Zanoni și 
alți alergători fruntași, iar din lo
tul R. D. Germane G. A. Schur, 
Meister I, Meister II, Funda și alții.

întâlnirea de fotbal 
R. Cehoslovacă-Brazilia

pRAGA, 18 (Agerpres>. —
17 aprilie a sosit la praga echi

pa reprezentativă de fotbal a Brazi
liei care va întîlni la 21 aprilie echi
pa R. Cehoslovace. Echipa este con
dusă de președintele federației bra
ziliene de fotbal, silvio Pacheso.

Intîlnirea de fotbal dintre echipele 
R. Cehoslovace și Braziliei va avea 
loc pe stadionul Strahov din Praga. 
Jocul va fi condus de arbitrul aus- 
t Kac Jiranek.

Reims — Hibernians 1-0
Aseară, Ia Edimburg, Reims a in. 

vins în meci retur cu 1-0 (prin go
lul marcat de GIowacKi) pe campioana 
Scoției, Hibernians. caliricindu-se 
astfel în finala „Cupei campionilor 
Europei”. 

tida cu Filip. Cu un mare Interes 
a fost urmărită partida dintre 
Bronștein și Keres, doi dintre prin
cipalii pretendenți la victoria fina
lă. La întrerupere, Bronștein avea 
o poziție mai ibună, dar planul său 
de continuare s-a dovedit inefica
ce. Folosind mult timp de glndire 
el a Intrat într-o acută criza de 
timp și a pierdut o figură. Intr-o 
poziție fără posibilități de salvare 
lui Bronștein i-a căzut steagul și 
arbitrii au consemnat victoria lui 
Keres.

Petrosian l-a învins pe Gheller 
iar partidele Spasski-Filip și Pilnik- 
Pano s-au terminat remiză

ir
In cele două întrerupte anterioare 

Bronstein a cîștigat la Filip și a 
remizat cu Panno.

Runda a 11-a a adus un nou 
lider în clasament, pe marele maes
tru Paiul Keres, singurul neînvins 
al turneului care a acumulat 7 
puncte. Urmează: 2. Smîslov—6’/, 
p.; 3—5, Gheller, Bronstein, Pe
trosian 6 p.; 6. Filip 5‘/j p.; 7—8. 
Spasski, Szabo 5 p.; 9. Panno 
4'/a p.; 10. Pilnik 3'/2 p.

Turneul internațional de șah 
de la Palanka (Iugoslavia)

Viu interes la Sofia pentru mtrecerile internaționale 
de fotbal

Duminică dimineața 
in sala Floreasca

R, P. Romină-R. Cehoslovacă 
la lupte clasice

Pentru mîine este așteptată sosi
rea în Capitală a echipei de lupte 
clasice a R. Cehoslovace, care ur
mează să susțină trei meciuri în 
țara noastră. Formația oaspeților, 
anunțată în numărul trecut al zia
rului nostru, a stârnit mult interes 
mai ales printre reprezentanții Re
publicii noastre. In echipa R. Ce
hoslovace figurează în majoritate 
luptători cunoscuți, care au mai 
susținut întreceri în compania lup
tătorilor noștri. Ceea ce trebuie 
subliniat, este faptul că luptătorii 
cehoslovaci au o mare experiență 
de concurs, și că au făcut „zile gre
le" multor sportivi de valoare. (A- 
mintim faptul că ultima întâlnire 
dintre reprezentativele R. Cehos
lovace șl R.P. Romîne s-a terminat 
la egalitate). Unii dintre ei aiu la 
„activ" victorii răsunătoare. Astfel, 
Zeman a întrecut pe campionul 
R.P. Ungare, Bamanya, Atanasov 
este unul din cei mai buni „ușori" 
din Europa și are două victorii a- 
suipra lui D. Cuc, Harencik a cuce
rit medalia de argint la Festivalul 
de la Varșovia iar Iosif Ruzicka 
este „greul" (140 kilograme!) care 
Ia ultimele mari întreceri interna
ționale s-a clasat printre primii 
3—4. Un lucru oarecum surprin
zător care s a desprins din citirea 
formației oaspe este folosirea luptă
torilor Atanasov și Sekal în cate
gorii de greutate mai mici decît 
cele în care concurează ei în mod 
obișnuit.

Cît despre luptătorii noștri, vic
toriile abținute în fața echipei Egip
tului îi recomandă suficient. Pen
tru ei însă acest recent succes nu 
trebuie să constituie motiv de suba
preciere a adversarului. Dimpotri
vă, ei trebuie să se comporte la 
un nivel și mai înalt. Primul meci 
al celor două reprezentative se va 
desfășura duminică dimineața ta 
ora 11 în sala Floreasca din Capi
tală.

★'
Colectivul de antrenori a alcătuit 

echipa R. P. Romîne care are ur
mătoarea înfățișare: D. Pîrvules- 
cu, Fr. Horvath, M. Solcz, Gh. Du
mitru, V. Bula rea, M. Bekișica, L. 
Bujor, A. Șuii. Ca arbitnu neutru 
va fiuincționa Sorokin (U.R.S.S.).

1—0; Dittman-Karaklaici 0—1.
Runda a IX-a: Ciooîltea-Sribu 

1—0; Georgevici-Robatsch ‘/2—V2; 
Trifunovici - Vladislavlevici 1—0; 
Karakiaici-Dely 0—1 : Tomovici- 
Vukovici 0—1; Sier-Dittman în
treruptă; Rădulescu-Puc întreruptă.

După nouă runde clasamentul 
se prezintă astfel: Karaklalci 7 p.; 
Dely 6V2 p’> Trifunovici 6 p.; Ro- 
batsch și Ciocîltea 5'A P-; Dift~ 
man 4'fi p. (1); Radulescu 4 p. 
(2); Vukovici și Georgevici 4 p.; 
Tomovici 3'h p.; Puc 3 p. (1) ; 
VtadislavlevM 3 p.; Sier 2 p. 
(1); Srbu l>/2 p. (1).

și baschet
■ Ziarul bulgar „Naroden Sport" 

a invitat o serie de cronicari de 
specialitate să asiste la competiția 
de baschet. Printre cei invitați fi
gurează Pierre Tessier (L’Equipe — 
Paris), Charinian (Sovietki Sport- 
Moscova), Todor Butea (Sport-Bal- 
grad ) etc.

• Am stat de vorbă cu arbitrul 
general al „Marelui Premiu al ora
șului Sofia “, Ternkov, care mi-a de
clarat printre altele: „Sînt convins 
că actuala ediție a întrecerilor va fi 
și mai disputată decît anul trecut. 
Să nu uităm că jocul de baschet 
are surprizele lui, așa că este nes
pus de dificil să prevăd care va fi 
învingătorul".

• Mîine va sosi la Sofia pen
tru a asista la întrecerile „Mare
lui Premiu al orașului Sofia" dl. 
Wiliam Jones, secretarul general 
al F. I. B. A.

Jocul de fotbal dintre selec
ționatele orașelor București și So
fia va fi condus de arbitrul Leo 
Lemesici (R.P.F. Iugoslavia).

MAX BANUȘ


