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Ca și în ceiladți am, oamenii 
muncii din orașul Constanța Sn- 

tîmpină ziua de 1 Mai ou nume
roase și însemnate succese în mun
ci. Un aport deosebit la realizarea 
acestor succese îl aduc și sportivii 
tare în felul acesta înțeleg să tra
ducă în viață lozinca „Primii în 
sport primii în producție".

...Zilele trecute am stat de vorbă 
,.cțj strungarul Preda Constantin, 
-fruntaș in muncă. Cunoscutul boxer 
de ia „Voința", pătruns de impor
tanta acestei ®He, ne-a 6pus:

Ecourile victoriei de la Belgrad

Ziarul Politika: „Romînii au luptat extraordinar"
Gustav Șebeș: „Echipa romînă 

a obținut o mare victorie"
BELGRAD 23 (prin telefon de la 

trimisul special al agenției romîne 
de presă Agerpres). — In convorbi
rile avute după meciul R.P.F. Iu
goslavia — R.P. Romînă cu con
ducători, antrenori și jucători ai ce
lor două echipe, toți au subliniat 
dîrzenia și combativitatea echipei 
romîne.

RATO DUGONICT, președintele 
federației iugoslave de fotbal: 
„Victoria echipei romîne a fost ob
ținută la capătul unui joc deosebit 
de interesant. Scorul este just. Ju
cătorii noștri nu au putut trece pes
te linia defensivă a echipei R.P.R., 
care s-a dovedit de nepătruns. Infrîn-

rea romînă, dar au fost nevoiți să 
cedeze în fața dîrzeniei jucătorilor 
romîni. In articol se spune mai de
parte că romînii au venit hotărîți 
să-și vîndă scump pielea și au ie
șit învingători, obținînd un succes 
care constituie un frumos capitol 
pentru fotbalul romînesc.

Ziarul „POLITIKA" scrie: „Pu
blicul iugoslav a felicitat pe spor
tivii romîni pentru frumoasa lor 
victorie*. In continuare, scrie că 
fotbaliștii romîni au obținut victoria 
pe merit și că nu există nici o scu
ză pentru jucătorii iugoslavi1.. „Ro
mînii au luptat extraordinar și au 
ieșit de cele mai multe ori învingă-

„Consider de datoria mea, ca ute- 
mist și ca om conștient de misi
unea pe care o am, să tntîmpin 
ziua de 1 Mai cu succese d:n cele 
mai importante. De aceea, strife 
duindu-tnă si obțin depășiri de 
normă cit mai mari, am reuș’t p!nă 
în prezent să realizeze o depășiri 
zilnică de 75 la sută. Pînă la sfîr- 
șitul întrecerilor organizate tn cin
stea zilei de 1 Mai cred că val 
reuși să depășesc și acest coefici
ent. In ce privește activitatea mea 
sportivă, ca boxer caut să fac an
trenamente cit mai riguroase, pen

tru ca în competițiile la care voi 
lua parte în viitor să pot obține 
rezultate cit mai bune".

...La fel de însuflețiți în muncă 
6Înt și labonanții Nuran Neazim 
și Constantin Cîrlig. Ei lucrează 
în cadrul laboratorului de produse 
petrolifere din Constanta și sînt 
Totodată fotbaliști în echipa de ju
niori Flacăra, campioană regională 
pe anul 1955. Pe locurile lor de 
muncă, cei doi sportivi se strădufeso 
să facă analize cît mai bune șf 
într-un timp mai redus decît pînă 
acum. Pentru avîntul cu care mun
cesc, Nuran și Cîrlig au fost de
clarații de curînd fruntași în muncă.

...Printre componenții echipei de 
șah a colectivului Constructorul se 
numără și tînărul Lascu Dima, care 
a adus de multe ori puncte preți
oase echipei sale. In munca profe
sională, la Trustul 10 Construcții 
Șantierul 7, Lasou Dima îșf 
planifică în așa fel munca încît 
roadele să nu întârzie. Construc
țiile, datorită și spoitului său, îna
intează cu pași tot mai rcpez'.
(De la subredacția noastră din Con— 
stanța).

gerea echipei noastre va constitui o 
bună lecție și va trebui să învățăm 
din greșelile săvîrșite cu acest pri
lej. Conducătorii federației noastre 
așteaptă revanșa care se va desfă
șura în viitor la București".

ALEXANDR TIRNANICI, selec
ționerul unic al echipei iugoslave: 
„Mi-a plăcut foarte mult jocul co
lectiv al echipei romîne*.

VUKAS, căpitanul echipei iugo
slave: „Am pierdut acest meci în 
primul rînd pentru că... am intrat 
pe teren convinși că vom învinge. 
Echipa romînă a cîștigat pe drept; 
a jucat cu mai multă voință decît 
noi".

APOLZAN, căpitanul echipei ro
mîne: „Sînt fericit că am obținut o 
mare victorie în ziua în care am 
îmbrăcat pentru a 25-a oară tricoul 
reprezentativei noastre naționale. A 
fost un meci greu, dar am luptat cu 
multă voință și hotărîre de a cîș- 
tiga*.

GUSTAV SEBEȘ, vicepreședinte 
al C.C.F.S. din R. P. Ungară, a a- 
sistat la acest joc. Duminică 29 a- 
prilie R.P.F. Iugoslavia va juca la 
Budapesta cu R. P. Ungară. Despre 
meciul de la Belgrad, a declarat: 
„Echipa romînă a obținut o mare 
victorie, care va avea un deosebit 
răsunet pe plan internațional. Apă
rarea romînilor a funcționat ire
proșabil. Echipa dvs. a cîștigat pen
tru că șl-a păstrat calmul în mo
mentele cele mai critice. Szoko și 
Toma au fost jucătorii cei mai 
buni".

Comentariile presei 
din Belgrad

Ziarele iugoslave de luni dimi
neață publică ample reportaje însă-, 
țite de numeroase fotografii, repre
zentând faze de joc.

Ziarul „BORBA" scrie printre al
tele: „Fotbaliștii romîni au lăsat o 
frumoasă impresie. Echipa romînă 
a știut să joace simplu și eficace, 
fără prea multe complicații*. In 
continuare, ziarul remarcă pe jucă
torii Szoko, Bone, Toma și Voines- 
cu drept cei mai buni din echipa 
romînă.

„Echipa romînă a constituit un 
adversar combativ care practică un 
fotbal de bună calitate — scrie zia
rul „SPORT" din Belgrad. Romînii 
nu au permis jucătorilor noștri să 
demonstreze jocul lor obișnuit, cu 
multe combinații". Ziarul „SPORT" 
mai remarcă jocul ineficace al liniei 
de atac iugoslave și scrie că Vu- 
kas, Milutinovici și ceilalți înain
tași au căutat să străpungă apără

tori în duelurile cu jucătorii noștri".

*

De asemenea, ziarele — printre 
care „BORBA" și „SPORT" — 
publică o declarație a tov. Tudor 
Vasile, conducătorul delegației ro
mîne. In declarație, tov. Tudor Va
sile arată că jucătorii jugoslavî au 
o tehnică individuală superioară. Ei 
au jucat foarte iute, dar au greșit 
concentrînd jocul pe centru. In 
plus, acțiunile lor nu au avut fina
litate.

Ecourile rezultatului 
de la Belgrad

Rezultatul meciului Romînia—Iui 
goslavia a produs o mare senzație 
la Paris, Berlin, Varșovia, Buda
pesta și Praga. Corespondenții noș
tri ne-au semnalat faptul că victo
ria echipei romîne a stârnit o vie 
surpriză în cercurile specialiștilor

(Continuare în pag. a 8-a)

Căpitanii celor două ecM- 
pe, Apolzan și Vultâs, 
schimbă fanioane și flori, 
înainte de începerea me
ciului.

Toma a boxat balonul 
cu pumnul, deși Ognea- 
nov — extremul dreapta 
al echipei iugoslave — a 
sărit pentru a relua min
gea ou captă.

(Iugo Foto)

Echipa R. P. Române s-a clasat pe locul IL 
in cursa ciclistă din R. 0. Germana

23 (prin telefon) —
R. D. Germană subli-

BERLIN 
Presa din 
ntază frumoasa comportare a ci
cliștilor romîni care aiu participat 
fa cursa organizată de ziarul 
„Neues Deutschland". Ziarele 
'.Neues Deutschland" și „Sport 

i .echo" din Berlin subliniază faptul 
• țcă echipa R. P. Romîne a dovedit 

excelentă pregătire fizică, muttă 
Combativitate și în toate cele trei 

etape a inițiat evadări
Pe echipe, reprezentativa R.P.R. 

s-a clasat pe lociil II, înaintea e- 
'chipelor R. D. G. I. U.R.S.S- R.P. 
Polone, Egiptului și a celorlalte 
selecționate germane.

lată clasamentul general pe 
echipe: 1. R. D .G. II (Schur, Mei- 
sțer I, Meister II, Gruppe, Stolpe, 

țprunwald) 37 h. 35:35. 2. R P. 
Romînă 37 h. 50:29. 3. R. D. G I.
37 h. 54:06. 4. U.R.S.S, 38 h.
13:16. 5. S .C. Wies mut (R. D. G. 
III) 38 h. 14:17. 6. R. P Polonă
38 h. 25:19.

Privind clasamentul general in
dividual observăm că cicliștii ger
mani au fost într-o formă excelen
tă. Ei au ocupat primele 7 locuri.

i Sosit pe locul 8, romîmil G. Moi- 
ceanti este primul clasat dintre 

„toți concurenții oaspeți. Dacă 
luăm în considerație faptul că lo
tul participanților a cuprins 72 
cicliști, printre care sovietici, po
lonezi și egipteni, rezultatele lui 
Sandțrm (locul 13) Zanoni (14) și 
Dumitrescu (15) sînt foarte bune. 
Fără îndoială, că ei s-ar fi clasat 
chiar în primele 10 locuri dacă în 

-ultima etapă nu ar fi pierdut mi- 
nute prețioase. Iată clasamentul i 
1. G. A. Schur 12 h. 33.23. 2, 

zGruntvald 12 h. 33:44. 3. Meister 
•II 12 h. 34:49... 8. Moiceanu 12

f

h. 36:41. 9. Krucikov (U.RS.S.f 
12 h. 37:07... 13. Sandru 12 h—
37:35. 14. Zanoni 12 h. 39:46. 15J 
Dumitrescu 12 h. 43:12.

G. MOICEANU

Scrimerii romîni au plecai 
la Budapesta

Ieri seara a părăsit Capitala în-* 
dreptîndu-se spre Budapesta lotul 
de scrimă al R.P.R., care va parti
cipa între 26 și 29 aprilie la con
cursurile internaționale de la Bu
dapesta. Au făcut deplasarea Gli- 
cheria Ștefănescu, Elena Samșu-* 
deanu, maestrul sportului Zoltaa 
Uray, Mircea Baia și Oscar Thai-* 
tnetnbr. Sportivii noștri vor partici- 

-pa’Ja probele de floretă femei, fio* 
retâ bărhați și spadă.

Pentru cea mai bună corespondență:
Concurs organizat de ziarul „Sportul popular” j

« 1 n dorința de a stimula activitatea corespondenților voluntari Cș 
65 și de a atrage pe sportivi și pe activiștii sportivi în această acti- « 
« vitate, de a scrie ziarului, redacția noastră organizează cu începere <6 
65de la 1 Mai a.c. un concurs cu tema: „CEA MAI BUNA CORES- » 
65 PONDENȚA". La acest concurs pot participa corespondenții volan- 52 
«tari, activiștii sportivi, sportivii și cititorii ziarului, în afară de zi®- w 
6) riști și scriitori. Materialele trimise pot fi de diferite genuri gaze- 5z 
yJtărești (cronici, informații, foiletoane, portrete, reportaje, etc.) și 
w vor purta mențiunea „pentru concurs". »
65 Se consideră participant, acela care va trimite redacției pînă 52 
« la 7 Noiembrie, data închiderii concursului, un număr de 18 co- jfl 
Corespondențe. Acestea vor fi scrise citeț, de preferință dactilografiate,» 
z) iar conținutul lor minuțios verificat. «
65 La sfîrșitul concursului, cîștigătorilor li se vor acorda premii » 
65 și mențiuni care constă în următoarele: un aparat de radio, un apa- « 
« rat de fotografiat, una bicicletă, serviete, stilouri, etc. g
6) Pentru orice lămuriri suplimentare concurenții se vor adresa » 
zz direct redacției. țf



__ r j terminarea întrecerilor a 
închidere a concursurilor finale 
năm 1 Mai" în cadrul căreia au 
ti probe. Iată învingătorii. In rlndul 
Maria Cîmpeanu ,din regiunea Cluj ,,--- _— . . .

< Berecszaszy, din regiunea Huned oara (juniori 15-16 ani) și Ana 
' Șercău din regiunea Craiova (ju moare 17-18 ani). In rîndul dg jos, 
în aceiași ordine . Mihai RădulesCu din regiunea Gabați (juniori 17-18 
m-i). Ileana Naghi din regiunea Cluj (senioare) și Ion Ciucă din 
București (seniori).

Pe podiumul învingătorilor:
MARIA CIMPEANU. Tînăra fiică 

a colectivistului Ion Cîmpeanu din 
Viile Dejului, elevă a liceului de 
fete din Dej, nu are ca singură pa
siune crosul. La 15 ani, ea sare 
4,07 m. în lungime, joaeă volei și 
baschet și ia parte la competițiile 
școlare. Gînduri de viitor: elevă 
fruntașă, atletă fruntașă. Dorințe... 
speciale? Da: antrenor de atletism 
în orașul Dej, unde atleții nu lip
sesc.

ȘTEFAN BERECSZASZY. Viito
rul metalurgist hunedorean, actual
mente elev al școlii de siderurgie 
este mai mult un iubitor al probe
lor de viteză. Dar profesorul său de 
educație fizică l-a îndrumat spre a- 
lergările pe teren variat și... n-a 
greșit.

ANA SERCAU vrea să devină a- 
lergătoare fruntașă pe distanțe 
lungi. Acesta este însă doar idealul 
sportiv, pentru că în anii viitori ea 
va fi o vrednică învățătoare, poate 
chiar în școala unde învață copiii 
colectiviștilor din satul ei, Horezu- 
Poenari, raionul Segarcea.

urmat o frumoasă festivitate de 
ale crosului de masă „Să intîmpi- 
fost premiali primii clasați în cele 

d? sus, de la stingă la dreapta: 
(junioare 15—16 cnii, Ștefan

MIHAI RADULESCU a promis 
sportivilor gălățeni că nu-și va 
cruța eforturile. Și s-a ținut de cu- 
vîntl Viitorul profesor de educație 
fizică a arătat că știe să îmbine 
teoria cu practica. Șoferul Constan
tin Rădulescu din Focșani se poate 
mîn-dri cu feciorul său!

ILEANA NAGHI a trăit o dublă 
bucurie: a învins, Iar prima care i-a 
aplaudat victoria a fost fiica ei cea 
mare, în vîrstă de... 4 anișori. ,,Din 
cauza ei, ne-a spus proaspăta în
vingătoare,- am întrerupt un timp 
activitatea sportivă. Acum însă, voi 
continua, mai ales că la uzinele 
„lanoș Herbak” din Cluj am nu 
numai condiții ci și un antrenor 
bun”. (Pe antrenor îl cheamă Eu
gen Naghi și este... soțul harnicei 
muncitoare din secția de croit).

ION C1UCA, a „salvat onoarea" 
crosiștilor bucureșteni cîștigînd de
tașat proba seniorilor. Stilul aler
gării tînărului ofițer — care a cîști- 
gat, de altfel, și proba respectivă a 
Dinamoviadei — i-a entuziasmat 
pe numeroșii spectatori. Ei speră 
să-l revadă curînd și în alte con
cursuri.

„masa 
vite în alte împreju
rări au fost evitate.

De la -masa presei 
am putut observa 
m-ultei lucruri bune, 
demne de consemnat 
și ca aprecieri pozi
tive și ca elemente de 
schimb-de experiență. 
Și nu ne referim nu
mai la perfect-a func
ționare a secretaria
tului, la ordinea și 
disciplina care au 
domn-it toată vremea 
sau la îmbunătățirea 
sistemului de înregis
trare a sosirilor prim 
folosirea celulei foto- 
elec-trice. Este vorba 
■mai ales de impresia 
generală că nici un 
amănunt n-a fost ne
glijat, Că totul a fost 
bine chibzuit, că s-a 
lucrat nu nu-ma-i cu 
simțul datoriei dar și 
cu multă dragoste la 
organizarea acestor fi
nale. Respectarea în
tocmai a programului,

De la
Să- ne fie iertat dacă 

înaintea unor lucruiri 
care puteau să-i im
presioneze pe concu- 
renți sau pe specta
tori, amintim un fapt 
care a constituit pen
tru noi (desigur și 
pentru confrații noș
tri) o surpriză mai 
mult decît plăcută: 
în dorința de a asi
gura finalelor condi
ții optime de desfășu
rare, organizatorii 
n-au uitat nici pe cei 
care urmau să trimită 
redacțiilor vești des
pre marea sărbătoare 
sportivă a primăverii. 
Masa presei a fost de 
astă dată o... masă 
îmbelșugată. Fieca e 
cronicar a pri-mît 
schițele traseului, pro
gramul întrecerilor, 
rezultatele tehnice și 
toate informațiile su
plimentare. In astfel 
d-e condiții multe 
dintre dificultățile i- 

Da! Aici nu-i chiar așa ușor. Obstacolul este destul de dificil. Dar, 
crosul este o alergare pe teren variat I

presei” 
permanenta legătură 
cu conducătorii d-e 
loturi și co.KMi.ren- 
ți-i, nu sînt decît ur
mări firești ale grijii 
cu care a fost pregă
tită întrecerea finală 
a crosului de masă 
,,Să întîmpinăm 1 
Mal“.

Recitind însemnă
rile pe cit de nume
roase pe atît de sem
nificative, nu ne pu
tem stă-pîni însă un 
sentiment de regret: 
ce păcat că în majo
ritatea competițiilor 
de masă și îndeosebi 
în primele etape ale 
tradiționalelor între
ceri de cros, preocu
parea pentru organi
zarea concursurilor 
este aproape inexis
tentă. In fond, o com
petiție sportivă de 
mase nu poate trăi 
prin finală, chiar cînd 
aceasta este foarte 
bine organizată.

r -
| BUCURII ȘI... NECAZURI!
i O* constatare care cDovedește rea- 
, litatea faptului câ sportul de 

mase este... tatăl sportului de per
formanță: din nou am- cunoscut 
.sportivi ăi regiunilor Craiova»’ 
Cluj și Hunedoara, caie au cîștigat 

. probele din finala unei mari corn, 
petiții cu caracter popular. Și nu 
putem separa victoria reprezen
tanților acestor regiuni de succe
sele obținute în activitatea sporti
vă. de masă de către colectivele 
craiovene, clujene și bunedorene.

Trei dintre cei șase cîștigători ai 
întrecerilor finale sînt origi

nari d'in sate. Este drept că el 
practică azi sportul la oraș, ca 
elevi sau militari, dar primele în
treceri, în care ei au îndrăgit 
sportul le-au susținut tot la Hore- 
zu-Poenari, în Viile Dejului sau Ia 
Rușețu. Munca depusă pentru în
florirea sportului la sate începe să1 
dea roade!

IV atorită eforturilor comisiei o- 
rășenești de atletism, organi

zarea tehnică a fost la înălțime. Ce 
bună-i critica! Chiar și pentru ar- 
bitrele care, de data aceasta, s-au 
prezentat într-o ținută adecvată, 
ca la un concurs sportiv și nu ia 
unul de... mode

O e lista „necazurilor” figurează 
“ în primele rînduri lipsa de se
riozitate a unor sportivi și a unor 
organe sportive. De pildă, absența 
de la start a concurențllor bucu
reșteni Iulia Pure area (Știința), 
Elisabeta Fopescu (Metalul), Tudor 
Tudor (Flamura roșie) sau GrigOre 
Enache (Locomotiva) nu poate fi 
scuzată în- nici un fel.

Finala era prevăzută pentru data 
de 22 aprilie încă de Ia întoc

mirea regulamentului. Era, deci, 
vreme suficientă pentru ca bile
tele de tren să fie trimise în re
giuni, în așa fel în-cît să ajungă 
în timp util. Cu to^te acestea, 
unii concurent!, ca de pildă M. Ră- 
dirrescu d‘ih Galați, n-au primit bi
letul pînă în momentul plecării.

T&J ici la ediția dm acest an a fi- 
naleîbr crosului de masă n-au 

lipsit abandonurile sau... sufocările 
pe parcurs. Astfel de lucruri dis
tonează cu aspectul sărbătorese al 
unei finale și este de dorit ea pe 
viitor colectivele din cadrul căro
ra sînt recrutați finaliștii să acor- 

! de pregătirii acestora mai mțfltă 
atenție.

Pe ieren,_ la Sibiu

Să facem cunoștință 
cu cîteva... lipsuri

TEREN VOINȚA: antrena
mentul -echipei feminine de volei 
■de categorie „A“ VOINȚA SIBIU. 
Printre jucătoare îrrtîlnim pe Er
ma David, Maria Stefany, Stela 
Bcaru, Elena Roman. Am ascul
tat cu bucurie frumoasele aprecie
ri ale activiștilor din colectivul 
sportiv în legătură cu activitatea 
acestor tinere. N-am putut culege 
însă impresii la fel de frumoase 
despre alte două voleibaliste: 
Felicia Bogorin și Măria Ștefan, 
jucătoare fruntașe dar fruntașe și 
... în vedetism. Iată de altfel și 
cîteva „mostre" din timpul antre
na manf-ului cond-ti-s de antrenorul
V. Lăzăruț: ,,Mai lasă-ne tovarășe 
în pace cu prostiile astea*'... „Da
că nu-ți place, să joci tu duminică 
în locul meu“...

In clipe de răgaz, antrenorul 
Lăzăruț ne-a procurat noi surprize 
■neplăcute: „secția" se compune 
din nouă jucătoare și o echipă de 
junioare. Dar, co’ectivul VOINȚA 
numără sute de tinere care vor să 
practice voleiul. Și tot atîți-a ti
neri cooperatori de care nu se o- 
cu-pă însă nimeni. Nimeni, deși 
tov. Lăzăruț este și responsabilul 
sectorului de instruire sportivă 
din cadrul colectivului VOINȚA.

SEDIUL COMITETULUI C.F.S.: 
adunare generală a colectivului 
sportiv FLAMURA ROȘIE : La 
ordinea de zi: analiza -muncii pe

Dosarul buclucaș

ainud 1955. și din primul trimestru 
al acestui am, înlocuirea unor 
membri din consiliul colectivului. 
Darea de seamă a prezentat-o tov. 
Tulea.... fost activist salariat al 
colectivului, care, de altfel, a și 
întocmit-o. Președintele colectivu
lui a refuzat să ia parte la ședință. 
Prezemți : 40 de membri din cei 
peste ... 2.000, încadrați în 46 de 
cercuri ale colectivului. Și totuși 
au fost aleși 6 noi membri. Ce 
părere are... consiliul central al 
asociației ?

COLECTIVUL SPORTIV ME
TALUL : un tînăr strungar, C. 
Renner, handbalist fruntaș, se pre
zintă ta secretariat cu o adresă de 
scoatere din producție pentru a ju
ca Ia Tg. Mureș în echipa de hand
bal a colectivului ... CONSTRUC
TORUL. Dar, nu mimai el 1 In a- 
dresă este vorba și de V. Gunther, 
R. Scherer și H. Scheiner, munci
tori în uzină și membri ai colecti
vului sportiv... CONSTRUCTORUL. 
Și după plecarea lor, după trece
rea Iui I. Gotferth și Schuster II 
la colectivul VOINȚĂ, secția de 
handbal a colectivului Metalul a 
fost desființată. Să fie oare aceasta 
o dovadă de atașament față de în
treprindere, față de colectivul spor
tiv ?...

MAGAZIA COLECTIVULUI 
PROGRESUL I.A.S.: magazinerul

ne arată cu mîndrie o duzină de 
sulițe noi nouțe, numeroase di
scuri, greutăți și alte materiale de 
atletism. Despre... atleți nu ne 
poate spune prea multe lucruri : 
sînt doar patru care vin din cînd 
în cînd.

COMISIA RAIONALA DE CĂ
LĂRIE ? De fapt, aici a,r fi trebuit 
să aflăm amănunte in legătură cu 
activitatea din acest sport. Dar, 
comisia raională nu există 1 Se 
mai întîmpl'ă ca în unele raioane, 
neflin-d tehnicieni în această disci
plină, organizarea comisiilor de că
lărie să întîrzie. La Sibiu sînt însă 
o mulțime de antrenori, sportivi 
cu multă experiență oameni pri- 
cepuți în sportul călare. In plus, e- 
xistă în Sibiu și o frumoasă acti
vitate la centrul RECOLTA și la 
secția de pentatlon a colectivului 
VOINȚA. In cale 32 de comune din 
raionul Sibiu sînt, însă, sute și 
sute de tineri care vor să prac
tice acest sport, mai ales că mate
rialul cabalin nu lipsește nicăieri. 
Și atunci de ce nu ia ființă o co
misie raipnală de călărie ? Iată un 
lucru la care Iov. Ciolacu, preșe
dintele comitetului raional C.F.S., 
ar trebui să se gîndească mai 
mult. Mai mult chiar decît la me
ciurile de handbal pe care le arbi
trează cu multă ... plăcere.

D. G.

Ținlnd-u-și capuil între mîini. tov. 
Cnșa-n, președintele comitetului re
gional C.F.S. Bacău stătea la biroul 
său, cu- privirea ■pironită pe-un dosar 

destul -de voluminos. Nici intrarea 
noastră nu -l-a putut f-ace să-și dez
lipească privirea de pe dosarul cu 
pricina; -iar sub... povara noianu
lui de întrebări cu care l-am co
pleșit (ce-i cu Sp-artachiad-a de 
vară, dar cu crosul, dar cu „Luna 
construcțiilor'* ? etc) ne-a -răspuns 
fără cuvinte, întinzîndu-ne dosarul 
care, în- treacăt f-ie zis, ne stîrnise 
și nouă curiozitatea.

Povestea începe din momentul 
în care s-a creat un loc -liber în 
campionatul regional de fotbal, 
prin... autodizolvarea secției Fla
mura roșie Piatra-Neamț, care-și 
cedase o parte din jucători echipei 
Avîntul din același oraș,, proaspăt 
promovată în categoria C. Iar do
sarul cu pricina cuprindea tocmai 
cerințele pretendent'..or...

,...Asociația Flamura roșie, prin,

adresa nr. 741/24. III. I9"6 spulbera 
argumentele „pietrcn-i-lor” care sus
țineau ca locul să rămînă orașului, 
arătînd că este singura „moșteni- 
loare** de drept a acestui bun și 
ceri n d să se acorde drept de joc echi
pei F'l.-roșie-Part îra-nu-l Bacău ? In
specția de fotbal fiind de acord, ră- 
mîneai doar ca și colectivul să fie 
anunțat de rezolvarea favorabilă a 
cererii sale. Dar n-a apucat comi
tetul să redacteze adresa cînd iată 
că sosește, recomandat- expres, me- 

'meciul colectivului FI. roșie Roman, 
care dovedește că el și numai el 
trebuie să capete mult disputatul 
loc. în campionat. Unde mai pui 
că și pe acest memoriu atît... -aso
ciația Flamura roșie cît și i-nspec- 
ți-a de fotbal aplicaseră cuvenitele 
aprobări! Pas de te descurcă a- 
cum! Au urmat revenirile la adrese, 
telefoane, pînă cînd o telegramă din 
partea inspecției de specialitate a 
clarificat lucrurile : se va organiza 
un -meci de -baraj între cele două 
■pretendente. Dar și eci tov. Avra- 
mescu de la consiliul central -a-1 a- 
soci aței Flamura roșie, care tocmai 
se -afla în Bacău, a adăugat un... 
amendament: să se joace baraj-ul, 
idar să nu se califice echipa cane 
va mairca cele mai multe goluri, 
ci... aceea care va juca mai 
bine (! ? 1).

...Am ștrîns în -tăcere mima tov. 
C-nișan, în semn de compasiune, 
Cît despre acțiunile pentru care 
venisem.... n-am mai insistat.

V. A, ,



grik Majtenyi* „Sportul, IZTOf

In ultima vreme trimișii ziaru
lui nostru au avut prilejiuil să stea 
de vorbă cu o serie de scriitori, 
asupra problemei de a știi dacă e 
cazul ca, în lucrările și deci și în 
viata lor, scriitorii să acorde spore 
țiului o atenție deosebită. In ma
joritate, scriitorii solicitați au răs-s 
puns afirmativ întrebărilor noastre.

Unii dintre ei au arătat că per-' 
«arul practică, sau cel puțm au 
practicat vreun sport oarecare. Alții 
au descris în lucrările lor figuri 
dte sportivi, aspecte dlin viața spor
tivă, într-uin curvirrt, au vădit con
tingențe cu spor,tul. Alții, chiar 
dacă n-au scris încă, au arătat că 
în viitor se vor preocupa de aceste 
probleme.

Onestitatea ne impune însă sa 
arătăm că am întîlniit în cursul 
raidului nostru anchetă și scriitori 
cari sînt de părere că, cel puțin 
astăzi, nu e încă momentul ca 
scriitorii să acorde în! mod masiv, 
o atenție deosebită sportului.

Unul dintre cei care au îmbră
țișat acest punct de vedere este 
poetul de limbă maghiară Erik 
Majtenyi, autor ai culegerilor de 
versuri „Ei să s.e teamă" (1952), 
„De strajă" • (1953) și „In dlntm" 
(1954) care au apărut în extrase 
și în limba ramînă.

Intr-adevăr iată ce ne-a spus 
Erik Majtenyi cîind l-am întrebat 
dacă n-ar trebui întărite legăturile 
dintre scriitori și viața sportivă, 
dintre sport și literatură :

„Nu spun că sportul în general, 
și sportivul, nu pot ridica pentru 
scriitor probleme interesante, de 
Creme ce scriitorul Iți propune ca 
țel, să studieze „omul sub toate 
multiplele sale înfățișări". Cred, 
însă, că din toate aceste multiple 
înfățișări sint unele care trebu e 
s-o ia înaintea sportului.

Conferința comisiei
In zilele de 20—21 aprilie a avut 

loc în Capitală conferința pe țară 
a comisiei centrale de popice. Au 
participat reprezentanți ai 6.C.F.S., 
membri ai comisiei centrale, spor
tivi fruntași și delegați ai asociații
lor sportive. La ordinea de 
zi a figurat darea de seamă a 
biroului comisiei centrale de popice, 
rapoarte de activitate ale comisi
ilor regională Constanța și ra
ională Roman, un referat asupra 
tehnicii lansării bilei, prezentat de 
antrenorul Stelian Ionescu și o ex
punere asupra modificărilor regula
mentului tehnic de joc. Darea de 
seamă a scos în evidență unele as
pecte pozitive din activitatea co
misiei centrale precum și lipsurile 
care au frînat dezvoltarea sportului 
popicelor. Un accent însemnat a 
fost pus pe analizarea cauzelor 
care au împiedicat participarea 
largă a maselor de sportivi la ma
rile competiții. Din raport a mai 
reieșit că în activitatea regulată 
este angrenat un număr mic de ti
neri, că bazele sportive sînt prost 
întreținute (ex.: Făgăraș, Constan
ța, Oradea). O altă problemă a fost 
aceea a lipsei de materiale de bună 
calitate (bile și popice) deficiență 
care frînează realizarea unor re
zultate de valoare. Din rapoartele 
celor două comisii a reieșit că jo
cul de popice a cuprins mase în
semnate de sportivi, dar lipsa de 
preocupare a colectivelor sportive și 
a asociațiilor a făcut ca activita
tea să fie discontinuă. La discuții 
un mare număr de delegați au a- 
rătat că sportul popicelor poate șî 
trebuie să apuce pe o cale nouă 
prin cuprinderea unor mase maî 
largi de tineri de la orașe și sate, 
prin amenajarea de noî baze spor; 
tive și crearea cadrelor care să-î 
pregătească pe popicari. De exem
plu, M. Dumitrescu (Craiova) a

Fără să contest valoarea spor* 
tulid pentru sănătatea colectivă* 
âred că pentru literatură sportul 
astăzi încă e o problemă de raru 
gal zece".

In chip firesc, acest punct de 
vedere, expus fără șovăire de un 
scriitor și încă de unul foarte tî-f 
năr.' ă stîmit pentru cei ce-1 ascuLs 
tău vorbind, unele nedumeriri. 
Ren tru d se explfca poetul Erik 
Majtenyi și-a întărit punctul de 
vedere prin următoarele trei isto 
rlbăne:

Prima i
„Pe timpuri exista în Ardeal e> 

fabrică de cremă de ghete care 
obișnuia să-și „lanseze" produsele 
prin versuri'. Dacă am îndrepta 
îh 'mod prematur, șl artificial aten
ția scriitorilor asupra Sportului 
thfr-un moment cînd mai multe 
aspecte clin marile prefaceri ațe 
țării noastre n-au fost încă poves
tite, n-am putea fi oare (poate...) 
criticați pentru faptul că facem din 
literatură un mijloc de reclamă în 
favoarea sportului?"

A doula' i
,’̂ fhul trecut, un talentat scrii

tor, Tomas Gaspar din Cluj a scris 
o nuvelă după mine foarte bună, 
cu subiect sportiv. In nuvelă 
povestește cum „sportivul cu re
nume mondial" se reîntoarce în 
orășelul său de origină șl se îniîl- 
nește intr-o zl cu bătrînelut ce-1 
fusese cîndva profesor de geogra
fie. Și profesorul care o viață îne 
treagă călătorise doar în vise 
sau cu deg,? tul pe hartă, îl roagă 
pe sportivul ce colindase atît prin 
lume să povestească, șl iar să po
vestească...

...pentru ca să descopere intr-un 
tirziu că sportivul, din lumea asta 
largă colindată, nu reținuse, tot 
umblînd, nici un peisaj nici un 
muzeu, nici o statuie... Nu era în 
stare să descrie decât restaurante, 
și holuri de hoteluri...

„Cînd sint atiția oameni noi 
demni de a fi descriși în țara 
noastră astăzi, a întrebat Erik 
Majtenyi n-ar fi cazul să mai 
așteptăm, înainte de a crea, în 
serie, eroi ca cel din sus amintita 
poveste ?“

Și a treia :
,ginul trecut un grup de scriitori 

au plecat la Miercurea Ciuc pen
tru o serată literară. Un grup de 
sportivi au plecat și ei acolo, în

centrale de popice
arătat că bazele sportive din Tr. 
Severin, Tg. Jiu au fost transfor
mate în magazii și depozite. In re
giunea Autonomă Maghiară, așa 
cum a arătat tov. Paraîdy, sportul 
de popice a regresat în urma faptu
lui că organele C.C.F.S- subapre- 
ciază acest sport. Problema atra
gerii elementului feminin a fost de 
asemenea amplu discutată de dele
gații la conferință. Sînt puține co
lective în țară care și-au format p- 
chipe feminine. Problema competi- 
țională a fost de asemenea ridi
cată de majoritatea celor care au 
luat cuvîntul, arătîndu-se că reali
zarea unor jocuri de înaltă factură 
tehnică se obțin numai prin găsi
rea unui nou sistem competițional.

Pentru viitoarele întreceri interne 
și internaționale (întîlnirea cu R. 
Cehoslovacă din acest an și cam
pionatele mondiale de la Viena 
1957), comisia centrală și-a propus 
să asigure prin măsuri concrete 
pregătirea celor mai buni popicari.

In încheierea lucrărilor tov. Gh. 
Smoleanu, director al direcției 
jocuri din C.C.F.S./CM, a subliniat 
necesitatea cuprinderii unor mase 
tot mai largi de tineri în practica
rea popicelor, angrenarea elemen
tului feminin și crearea unor noi 
baze sportive. Noua comisie cen
trală are următoarea componență:
R. Feldman, Em Cristescu. A. 
Vînău, A. Ionescu, S. Ionescu, N. 
Olaru, I. Nițescu, I. Chelărescu, M. 
Pipărăscu, A. Ivanovici, F. Popescu, 
O. Tu'dose. M. Georgescu, V. 
Gheorghiu, N. Rădulescu, I. Ros
man, G. Paraidy, T. Szemany, M 
Szemany, R. Rusu, G. Ungureanu,
I. Mayer, I. Băcilă, F. Hronicek, A 
Suka, A. Todor, I. Trifu, A. Da
mian. W. Besinger, A. Stănescu.
S. Nagy, T. Balogh, F. Morocz, 
M. Preda, I. Zaharia, C. Nagy, M 
Dumitrescu, <2. Nicolae.

de inspirație ?“
așteptarea campionatelor de ho
chei. Și s-a-întimplat că la Mier
curea Ciuc, timp de Zile întregi, 
n-a fost gheață și a continuat să 
plouă. Sportivii s-au împrietenit 
cu_ scriitorii. I-au rugat să le ci
tească versuri. Au arătat interes 
pentru probleme la oare se vedea 
dă nu se gîndiseră niciodată.

„Dar dacă — a întrebat Erik 
Majtenyi —; nu s-ar fi întîmplat 
să plouă?. Ar fi fost măcar vre- 
unul oare să arate interes pentru 
poezie?. De aceea, poate, înainte 
aă a lansa lozinca „Scriitori cu 
fata către sport" pe care sigur o 
vom lansa și noi la momentul o- 
portun, mai de grdbă, pentru cli
pa de față: „sportivi, cu fața că
tre carte"„.
« ’ • • s s »-

Am plecat, să vă spun drept, 
puțin pe gîndurj, de la Erik Maja 
tenyi. Prin minte, mi-aiu trecut mal 
multei

Odele Iuî Pindar cîntau mișca
rea... Horațiu sau Goethe au> a>- 
dțtosat chemări nenumărate câine 
tinerețe, către natiură... Londiul By
ron a trecut, pe cît se pare, în|ot 
Helespontul...

Dealtm interi, în uilttaia vreme 
am văzut nen.umărați sportivi cu 
fața întoarsă către artă, către 
știință, cu fața plecată peste carte.

Soter e pasionat după Beethoven 
și Mozart... Mihaî Bîrâ cutreieră 
și astăzi, bibliotecă dlupă bibliote
că... Hans Berged, publică nuvefte. 
Doctorul Remus Luca de la G4uj 
salivează, prin cercetări știiințiffae, 
oameni de la moarte. Petre Coje- 
reanu va devenii mîine um inginer 
de frunte, iar Maria Pîrvu, tot cu' 
cartea în mână, va împărți curînd, 
altora dreptatea...

Despre ei și despre atiția alții, 
scriitori noștri ar putea să scrie 
multe. Le-ar putea cînita elanul, 
dîrzenia, efortul, dragostea de via
ță sau de soare, izbinzile... Dar 
pentru aceasta ar trebui să Ie în
tindem mina și șă-1 tragem pe 
stadioane, printre noi...
î 5 s « . . ,s . . ,s

Am plecat, cum v-am mai spus, 
puțin pe gînduri, de la Erik Maj
tenyi. Și totuși schimbul! de opinii 
în problemele de mai sus, întîlni
rea, n-au fost poate, infructuoase.

„Mi-ați dat d° lucru, — ne-a 
spus tînărul poet, la plecare. S-ar 
putea ca totuși să aveți dreptate. 
In orice caz, cit mă privește pe 
mine, vă promit că voi mai re
flecta la legătura dintre sport și 
artă".

Această vorbă pentru noi, e vor
bă mare, dătătoare de speranțe. 
Căci nu uitați că Erik Majtenyi 
nu e numai un tînăr poet cunos
cut în țară. El este totodată secre
tar adjunct al Uniunii Scriitorilor 
din R.P.R.

MARIA IRIMIE

CE ESTE NOU IN BOX
® Campionatele republicane in

dividuale de box de anul acesta 
(9—20 mai) se vor bucura de o 
participare și mai numeroasă ca în 
anii trecuți. Comisia de organizare, 
constituită recent, ne-a comunicat 
că se așteaptă înscrierea unui nu
măr de aproximativ 190 boxeri. In- 
trucît numărul meciurilor ar urma 
să se ridice astfel la o cifră destul 
de impresionantă, comisia centrală 
de specialitate a luat inițiativa ca 
primele ture ale competiției să se 
desfășoare — simultan — pe două 
ringuri. Această formulă a mai 
fost pusă în practică la turneul 
de box din cadrul Festivalului de 
la București și a dat bune rezul
tate. De asemenea, pentru a se 
stabili o justă ierarhie de valori, 
s-a hotărît desemnarea unor „capi 
de serie" la fiecare categorie.

■ Pentru primele zile ale lunii 
maî este sorocită începerea edi
ției pe anul în curs a tradiționa
lei competiții „Cupa Sfatului 
Popular", care angrenează, an de 
an, zeci de boxeri din Capitală.

■ Duminică dimineața, una din
tre cele mai tinere secții de box 
,din Capitală, Recolta—Institutul 
Pasteur, • •rganjzat o reuniune

Luptă pentru balon la o tușe, între înaintașii feroviari și cei de l<t 
C. C. a.""**-'(C. C. A.-Locomotiva 29—6)

De ce a pierdut Ia scor Locomotiva Grivița Roșie, 
meciul de rwgbi cu C.C.A.

Desigur că dintre rezultatele re
centei etape a campionatului re
publican de rugbî, tot cel dintre 
C.C.A. și Locomotiva Grivița Ro
șie merită a fi comentat.

Amatorii de rugbi se întreabă 
pe bună dreptate: care să fie cau
za acestui categoric insucces al 
echipei noastre campioane ? S-ar 
putea răspunde simplu; forma 
deosebită a adversarilor lor, do
rința puternică a acestora de a 
învinge, efortul colectiv și puterea 
de concretizare a militarilor. 
Totuși, pentru cei mai mulți, ex
plicația este cu totul insuficientă. 
Doar C.C.A. nu a jucat de una 
singură I Rezultatul este o conse
cință nu numai a bunei pregătiri 
a formației C.C.A. ci și a com
portării neobișnuit de slabe a fe
roviarilor.

Locomotiva Grivița Roșie s-a 
prezentat în fața echipei . C.C.A. 
duipă o înfringere suferită în ja
cul cu Constructorul T.S.P. Atunci 
echipa fusese greșit alcătuită. L-ara 
văzut pe V. Moraru în postul de 
jumătate la deschidere, pe Pîrcă- 
lăbescu fundaș. Pînă la acest meci 
Locomotiva îl folosise pe Moarcăș 
ca mijlocaș la grămadă. Era de 
așteptat ca în întîlnirea cea mai 
importantă, campionii să revină la 
o formulă mai justă, folosind oa

la care au participat boxeri din 
cadrul colectivului sportiv Flacăra 
Cîmpina. Cu prilejul acestei re
uniuni s-au remarcat o serie de 
boxeri tineri, printre care 1. Pă- 
tran, N. Zagoreanu, M. Ailenei și 
alții.

Colectivele sportive trebuie să 
urmeze exemplul colectivului Re
colta Pasteur, astfel ca reuniunile 
amicale intercalective să devină un 
obicei, atît în București cît și în 
restul țării.
BOXERII DE LA DINAMO BUCU
REȘTI SE DEPLASEAZĂ IN R.P.F.

IUGOSLAVIA
a Echipa de box Dinamo Bucu

rești va părăsi Capitala în cursul 
zilei de azi, îndreptîndu-se spre 
R.P.F. Iugoslavia, unde va sus
ține două întîlniri la Zagreb și, 
probabil, Belgrad. Prima întîlnire 
va avea loc la Zagreb în compa
nia formației locale Metalaț. Din 
formația dinamovistă fac parte, 
printre alții, maeștrii sportului 
Toma Constantin, Ilie Gheorghe, 
Nicolae Linca, Eugen Fiiresz și 
Ghețu Velicu, precum și cunos- 
cuții pugiliști Puiu Nicolae, Mar
tin Farkaș, C. Iordache, Ilie Drag- 
nea, Mihai Trancă, Ion Pintea și 
Octavian Cioloca. Antrenorul echi
pei este C. Nour 

menii în posturile în care ei sînt 
specializați. Dar, spre surprinde, 
rea generală, Pîrcălăbescu a apă
rut tot fundaș, iar Picu aripă.

Să fim bine înțeleși : antrenorii 
echipelor au tot dreptul să-și al
cătuiască formația așa cum vor. 
De aceea sînt antrenori și de 

aceea răspund de rezultatele și de 
comportarea echipei lor. Dar și 
noi sîntem la fel de liberi, ca ori
care spectator de altfel, să apre
ciem în ce măsură antrenorii au 
procedat just sau nu. Duminică, 
nu numai publicul a considerat 
că Locomotiva a prezentat o for
mație rău alcătuită, dar chiar șl 
jucătorii și susținătorii ei au avut 
această părere. Duminică, princi
palul răspunzător pentru înfrînge- 
rea categorică suferită de Loco
motiva a fost considerat Gh. Pîr
călăbescu. De ce ? Fiindcă el a 
greșit și ca jucător (nesigur, prost 
inspirat, depășit de ritmul jocif- 
lui, nedecis la placaje) șl ca an
trenor (alcătuirea echipei). Atît 
de bine au știut jucătorii de la 
C.C.A. să-l hărțuiască pe Pîrcălă
bescu prin șuturi lungi de pe o 
parte a terenului pe cealaltă, î.ncît 
poate l-au și convins că locul lui 
este în grămadă. De altfel, noi 
am mai discutat aceste schimbări 
de posturi și în alți ani, in care 
devenise o modă ca titulari al 
echipei reprezentative să joace în 
echipele asociațiilor lor în cu to
tul alte posturi. Inspecția de spe
cialitate nu a luat atunci măsuri. 
Poate că o să ia de «lata aceasta. 
Dacă lotul formației reprezentative 
nu mai contează pe Pîrcălăbescu, 
atunci el este liber să joace la 
Locomotiva în ce post îi place mai 
mult. Altfel, el este obligat, bine
înțeles din punct de vedere mo
ral, să apară în postul care consti
tuie specialitatea sa.

Ar mai trebui spus ceva în le
gătură cu moralul echipei Loco
motiva. Campionii au condus cil 
3—0 încă din primul minut. La 
acest rezultat feroviarii au fost 
foarte liniștiți și au așteptat ca 
lucrurile să se desfășoare proba
bil conform tradiției (potrivit că
reia meciurile cu C.C.A. se ter
minau la mici diferențe stabilite 
de numărul loviturilor de picior 
transformate). Echipa a fost în
crezută sau surprinsă și, cu ex
cepția lui Marin Ciobanu, care 
a muncit tot timpul și s-a distins 
net față de ceilalți’ și cu aceea 
a lui Comșa, care a făcut un meci 
foarte bun, restul echipei ferovia
re s-a dezorientat complet cînd 
C.C.A. a înscris și a preluat con
ducerea. In acel moment (5—3) 
Locomotiva era o echipă învinsă. 
Nu s-a văzut nici aportul căpita
nului de echipă și nici cel ai an
trenorului în vederea „trezirii" for
mației și pentru echilibrarea ra
portului de forțe.

EM. VALER1U
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Însemnări din „Cursa Scânteii*
' Vineri seara, la hotelul ..Postă
varul" din Orașul Stalin lumina a 
ars pînă tîrziu în camera antre
norului dinamovist N. Vcdcu. Erau 
adunați acolo cei 13 cicliști «te la 
Dinamo București. Privindu-le 
chipurile, îți puteai da seama că 
nu sînt ,,în apele lor". Șj aveau 
de ce. Im’prima etapă — deși pre
zentaseră lotul cel mai numeros 
și de valoare —anunțîndu-se drept 
mari favoriți ai cursei, ei fuseseră 
dominați categoric de „bătăioșii" 
lor colegi, dinamoviștii din Orașul 
Stalin. Mai mult chiar: R. Klein 
și M. Zinz trecuseră linia de so
sire a primei etape cu iun avans 
bunicel. Și tocmai acest avans (un 
minut și jumătate) era „ghimpele" 
ce nu le dădea pace bucureșteni- 
lor, determinând acea ședință des
tul de lungă și agitată.

Și a doua zi, în etapa Orașul 
Staîin—Făgăraș și retur, s-au vă
zut roadele consfătuirii. Nu trecu
seră nici 7 km. și dinamoviștii 
și-au pus în aplicare „planul de 
bătaie". Ca un adevărat roi, ei 
s-au instalat în frunte, au zgîlțîit 
zd-avăn plutonul, favorizînd în 
cele din urmă „evadarea" unui 
cvartet compus din : V. Georgescu, 
N. Voinescu, G. Cailcișcă și Șt. 
Ștefu. Tinerii de la Dinamo Ora
șul Stalin, surprinși în pluton, nu 
au sezisat la timp acțiunlea bucu- 
reștenilor. Și rău au făcut... Acți
unea celor die la Dinamo Bucu
rești a fost încununată de succes, 
jar frumoasa perspectivă a celor 
din Orașu’ Stalin de a obține o 
mare performanță în „Cursa 
Scânteii", s-a spulberat fără drept 
de apel.

Pîniă la această probă, numele 
lui Gh. Cailcișcă era destul de puțin 
cunoscut. Tînărul strungar și-a fă
cu.1 „ucenicia" în ciclism la Voin
ța-București. înzestrat cu certe 
posibilități Calcișcă (numără 21 
de ani), își îndeplinește actual
mente stagiul militar și a avut o 
bună pregătire în cadrul secției 
de ciclism de la Dinamo. In cursă 
— după cum ne-a declarat dumi
nică seara — s-a bucurat perma
nent de sprijinul valora» al cole
gilor săi de echipă. Victoria lui îl 
situează printre tinerii cicliști' cu 
mari perspective.

Dar mai sînt și alți tineri care 
*— indiferent die locul ocupat în 
elasaimentuă general final — au 
cucerit în această probă un pre
țios certificat de afirmare. In 
fruntea listei: Vasile Dobrescu 
(Minerul) și N. Pelcaru (C.C.A.) 
Mereu de veghe în primele rîniduri 
ale plutonului, ei s-au străduit din 
răsputeri să imprime întrecerii cît 
mai multă viață. Nu și-au menajat 
niciodată puterile. Ei nu au țintit 
să „ciupească" un loc onorabil, 
stîn’d la „cutie" în pluton, așa 
«im mai fac multi alți alergători, 
și tineri și „'băitrtni". Dimpotrivă, 
au participat la numeroase acți
uni vădind că sînt ad'epți con
vinși ai unei noi și sănătoase 
concepții: combativitate, acțiuni 
curajoase, dârzenie.

Alături de el, alte elemente mai 
puțin cunoscute pînă acum, sau 
dliar debutanți în asemenea pro
be, au cucerit frumoase galoane: ,
E. Golgoți, I. Minulescu, L. Jugă- 
narul, P. Șoltuz, St. Constantines- 
cu, C. Slobozianu, C. Baciu și 
mulți alții, la f-el de tineri, care au 
concurat cu multă ambiție și în- 
suflețire.

Din păcate, alături de aceste sa
tisfacții se situează și unele cons
tatări mai puțin plăcute, cu refe
rire la alergătorii cu experiență. 
Este vorba de P. Nirță, D. Lrri- 
tis, I. Moraru, Martie Ștefănescu, 
D. Tupa, L. Dominic ș.a., a căror 
comportare este încă departe de 
Valoarea lor obișnuită. O scuză 
valabilă are C. Istrate, care în 
fiecare etapă a fost urmărit cu... 
încăpățânare de o serie de pane 
de cauciuc. Nu ne putem de
clara în totul mulțumiți 
comportarea lui Ștefu. ~

de 
Deși a 

oc’jaat locul 3. dinamovistwl s-a do
vedit din nou consecvent obiceiu
lui său de a alerga numai în plu
ton, fără să realizeze, în sfîrșit, 
isprava valoroasă pe care 
avi rid în vedere posibilitățile sale, 
o aș-tentăm de atîta vreme. Nici 
chiar lui N. Vasii'escu, cîștigăto- 
nuil ultimei etaipe, nu i se poate a- 
eorda o notă prea bună. Afară de 
cîteva ..licăriri", în special, în ul
tima etapă, el s-a arătat același 
alergător cu excelente calități fi- 
■zice, dar lipsit de hotărârea ne
cesară unei performanțe deosebite, 
De asemenea I. Hora și D. Mun- 

t cu mult subteaniu. s-au prezentat 
așteptări.

In schimb, merită 
•contribuția adusă- de 
■gater i cu experiență.: Călin Tu-

să notăm 
cîțiva aler-
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dose (foarte activ), L Baciu, St. 
Ionescu, R. Schuster, Vasile lo- 
nescu, A. Șelaru M. Voinescu șt, 
pe alocuri N. Stepan ian ș.a.

O remarcă interesantă : deși 
lipsită de prezența la start a cicliș
tilor din lotul R.P.R. (aflați în 
R.D. Germană), ediția din acest 
an a „Cursei Scînteii" a dat una 
din cele mai bune medii orare în 
această probă. Media orară din 
acest an, (35,640 km.), ocupă lo
cul 2 în palmaresul mediilor o- 
rare ale cursei, primul loc reve
nind... anului 1953 (35.700 km.). 
Media din 1956 depășește de a- 
semenea pe aceea stabilită anul 
trecut, cînd proba a avut caracter 
internațional: 35 km.

Dacă s-a ajuns la această 
cifră, meritul revine în largă mă
sură elementelor tinere. Mai mult 
ca oricând, acestea, au dovedit 
curaj, combativitate și dîrzenie, 
contribuția lor la dinamismul în
trecerii constituind începutul unei 
importante cotituri în ceea ce pri
vește orientarea cicliștilor noștri 
în probele de fond.

„Cursa Scîiuteii“> prima aler
gare de lung kilometraj a anu
lui, a însemnat un frumos pas 
înainte pe această linie. Nădăj
duim că viitoarele curse mari vor 
întări din ce în ce mai mult afir
mația de mai sus, schimbarea 
mentalității cicliștilor noștri tineri 
sau vîrstnici, ilustrîndu-se necon
tenit, pe teren, prin rezultate din 
ce în ce mai valoroase care vor 
contribui efectiv la ridicarea ni
velului ciclismului nostru.

EMIL 1ENCEC
G. MIHALACHE

Clasamentul general (continu
are) : 11 St. Sebe (Dinamo)
13:07,34; 12. E. Golgotzi (Prog. 
CPCS) 13:07,34; 13. R. Schuster 
(D.) 13:07,34; 14. L. Popov (Di
namo Or. Stalin) 13:07,40; 15. 
R. Klein (D.O.S.) 13:08,15; 16. V. 
Ionescu (Voința) 13:09 49; 17 G 
Datcu (D.) 13:09,54; 18. M. Ka-
mer (D.O.S.) 13:09,54; 19. E. En- 
gelman (V.) 13:09,54; 20. D.
Gtodea (D.O.S.) 13:09.54; 21. I.

Pe șoseaua Cimpinei, Călin Tudo se (Progresul C.P.C.S.). unul din 
animatorii probei, a întins serios plutonul...

(Foto: I. MI HAI CA)

Echipele de volei dio provincie dau tot mai mult de furcă celor din Capitală
A doua etapă a campionatelor de 

volei a confirmat faptul că o serie 
de echipe din provincie 6Înt pe 
cale să se ridice la valoarea celor 
mai bune formații ale noastre, se 
preocupă de o pregătire cît mat 
completă, și de însușirea unui joc 
cît mai variat. Ne referim în spe
cial la Știința Timișoara și Pro
gresul Cluj care se pare că vor 
înregistra anul acesta saltul cali
tativ obținut în campionatul tre
cut de o altă echipă din provincie, 
Metalul Orașul Stalin. In felul a- 
cesta sfera formațiilor cu posibili
tăți se lărgește, odată cu ea crește 
și valoarea generală a campiona
tului și, implicit, numărul jucăto
rilor cu perspective, crește și el. 
Echipele pe care vi le-am amintit 
au reușit să țină în șah rutinatele 
formații Dinamo București și respec
tiv, C.C.A. Dintre rezultatele ulti
mei etape se mai remarcă în mod 
deosebit, victoria realizată de echi
pa feminină Locomotiva București 
(antrenor: Dr. Miron Georgescu) 
asupra echipei campioane. Progre
sul C.P.C.S. București. Feroviarele 
au confirmat forma bună în care 
se află de la începerea competiției 
întrecînd, după un joc de luptă pe 
experimentatele lor adversare. A- 
vem deci un indiciu că în ambele 
campionate hipta pentru primele 
locuri va fi anul acesta mult mai 
disputată, deoarece există un mai 
pronunțat echilibru de forțe. Nu 
trebuie trecută cu vederea nici vic
toria. categorică pe care proaspăta 
promovată în campionat, Flamura

lonița (CCA) 13:13,26. 22. D.
Doncu (Metalul) 13:13,26; 23. N. 
Stepanian (CCA) 13:13,26; 24. N. 
Molnar (Locom.) 13:13,26; 25.
M. Gherman (D.O.S.) 13:15,07;
26. P. Soltuz (FI. roșie); 27. V. 
Georgescu (D.j; 28. St. Ianescu 
(Loc.); 29. M. Dumitrescu (Fla
căra); 30. A. Poenaru (Șc. Tin. 
PI.); 31. I. Hora (D); 32. I. Kel
ler (V.); 33. O. Bosniak (FI. r.); 
34. Gh. Văsîi (V.); 35. G. Petres
cu (Recolta); 36. C. Dumitru 
(D.); 37. I. Angelescu (V.). 38. 
V. Dobrescu (Minerul); 39. F. 
Wittman (CCA); 40. M. Zinz 
(D.O.S.): 41. M. Voinescu (D.); 
42. D. Munteanu (D.); 43. A.
Voișeanu (Prog. CPCS); 44. C. 
Istrate (Prog. CPCS); 45. Gh. 
Văleanu (V.); 46. I. Calotă (A- 
vîritiud); 47. I. Costan (Met.); 48. 
P. Nuță (Min.); 49. Gh. Dumi
trescu (Recolta); 50. A. Aiham 
(Loc.); 51. I. Teodorescu (Flac.)'; 
52. M. Alexiu (Flac.). 53. M. Ște- 
fănescu (FI. roșie); 54. S. Zosim 
(Flac.); 55. D. Ianescu (Flac.); 
56. N. Mușa (FI. r.); 57 C. Baciu 
(Prog. F.B.); 58. V. Miilitaru 
(Constr.); 59. C. Burdulea (Pr.
F.B.);  60. St. Satay (D.); 61. E. 
Mihăiflă (Pr. F.B.); 62. L. Domi
nic (Constr.); 63. L. Jugănaru 
(Șc. Tin. PI.); 64. D. Culai (Pr. 
F.B.); 65. P. Gane (Min.); 66. G. 
Melcioc (FI. r.); 67. D. Marin
(Av.); 68. D. Liritis (Constr.). 69.
N. Ciurriubici (CCA); 70. Fr.
Czeke (FI. r.); 71. D. Ghioca
(Min.); 72. V. Cociumiam (Av.); 
73. C. Slobozeanu (Știința); 74. 
C. Negreanu (Flac.); 75._J. Ui- 
dilă (Av.); 76. St. Constainitiines- 
ou (Șt.); 77. N. Sebe (Min.);
78. I. Berbecea (Șt.); 79. I. Ștefan 
(Rec.); 80. N. Tudor (Mot.); 81. 
M. Fnanky (FI. r.); 82. Gh. Lă- 
zănescu (FU. r.); 83. D. Țone
(Șt.). 84. Gh. Pavel (Rec.); 85. 
Șt. Peter (FI. r); 86. Șt. Zeanâ.

Clasamentul cățărătorilor:
1. Ion Sima (Dînamo

Stailin) 11 puncte.
2. Rudolf Schuster

București) 10 puncte.

i

Orașul

(Dinamo

ince-

petrecut

roșie Cluj, a repurtat-o asupra ce
leilalte echipe feminine clujene, 
Progresul.
• Am stat de vorbă cu antrenorul 

Gh. Mihăilescu (Știința Timișoara) 
imediat după terminarea jocului de 
duminică din parcul Dinamo. Ne 
interesa în ce mod s-au pregătit 
studenții timișoreni ca să ajungă, 
încă de la început de campionat, 
la o valoare net superioară celei 
din anii trecuți. „Echipa Știința 
Timișoara, ne-a spus el, a 1— 
put pregătirile cu patru luni în 
urmă, fapt care nu s-a 
niciodată în mica istorie a acestui 
colectiv. Am insistat asupra însu
șirii tehnicii individuale, pornind 
de la cele mai simple elemente. Un 
accent deosebit am acordat corectei 
primiri a mingii din serviciu, e- 
fectuării blocajelor în doi și trei 
oameni, executării cît mai variate a 
serviciilor. Tactic s-a făcut un pro
gres în sensul că majoritatea ju
cătorilor folosesc pasele directe, 
care vin cu multă adresă și sînt 
utilizabile. Trebuie să spun că mul
te din cele aplicate la antrena
mente le-am învățat de la campio
natele europene din anul trecut. 
Ceea ce lipsește 'încă echipei este 
rezistența. La acest capitol sîntem 
încă deficitari. Să vă dau cîteva 
exemple concludente : în meciul cu 
C.C.A. — pe care l-am ciștiget. de 
aKfei — am pierdut setul IV în 
care conduceam cu 8—3 iar 
al V-Iea — deși conduceam cu 
114 — a trebuit să depunem un 
efort deosebit pentru *4 ciștiga. .

in

I După campionatele rirtematienale de tenis ale libanului
— Observațiile antrenorului —

Campionatele internaționale de 
tenis ale Libanului, desfășurate în 
organizarea federației libaneze de 
specialitate în colaborare cu clubul 
de tenis Alumni, au însemnat pen
tru delegația noastră un prețios 
prilej de cunoaștere a valorilor 
internaționale, a noilor elemente 
de tehnică și tactică din jocul Ce
lor mai bune „rachete" și mai a- 
les a căilor care ne pot conduce 
spre ridicarea clasei tenisului din 
țara noastră. Delegația noastră a 
folosit timpul de ședere în Capi
tala Libanului pentru discuții fo
lositoare, cu cei mai buni tehni
cieni ai tenisului. Am urmărit cil 
atenție jocul tenismenilor cu re
cunoscută valoare, ca : Hoad, Ar
kinstall (Australia), B. Patty, Lar
sen, B. Perry, F. Kovaleski 
(S.U.A.), Beker, jucătoarea Morti
mer (Anglia), De&tremeau (Fran
ța), Poettinger (R.F. Germană), 
Sohol, Stowall (Norvegia) și al 
altor ași ai rachetei. Prima con
statare care s-a cristalizat în ur
ma unor atente observa țiuni a fost 
aceea cu privire la metodele lor de 
antrenament. Și—spre regretul ju
cătorilor noștri de tenis, care pro
babil s-ar aștepta să afle cine știe 
ce lucruri extraordinare—trebuie să 
spunem că metodele lor nu cuprind 
prea multe elemente diferite de 
cele practicate de noi. Astfel, ba
za antrenamentelor efectuate de 
majoritatea jucătorilor de tenis, 
care au fost prezenți la Beirut 
este desăvîrșirea pregătirii fizice 
generale, pentru care se pune un 
deosebit accent, pe creșterea vite
zei și rezistenței. Metodele prac
tice sînt: exerciții de gimnastică 
executate în mișcare, sărituri la 
coardă, crosuri, etc. Concomitent 
cu aceste exerciții se efectuează 
lucrul pe teren, în care mișcarea se 
îmbină cu utilizarea diverselor pro
cedee tehnice (antrenarea lovitu
rilor deficitare). Ceea ce ne-a im
presionat în special este perseve
rența și seriozitatea de care dau 
dovadă ceî mai mulți dintre tenis- 
menii renumiți. Aceasta perseve
rență în antrenamente, care merge 
pînă la executarea de sute și mii 
de ori a loviturilor care nu sînt 
perfect șlefuite, explică în mare 
parte faptul că valoarea acestor 
jucători crește într-un timp atît de 
scurt. La aceasta se adaugă, bine
înțeles, și faptul că ei participă în 
fiecare an la zeci de concursuri 
„tari" unde au posibilitatea să-și 
desăvîrșească cunoștințele tehnice 
și tactice și unde se obișnuiesc cu 
eforturile sporite ale competițiilor 
grele. Capitolul antrenamente se 
poate sintetiza în cîteva cuvinte: 
antrenamente numeroase și susți
nute, executarea elementelor tehni
ce pînă la perfecțiune și partici
parea la cît mai multe concursuri 
cu adversari puternici. Aceste con
statări sînt desprinse din activita
tea la antrenamente a jucătorilor 
Hoad, Perry, Larsen și a altor ju
cători de tenis cu înaltă valoare.

Un alt element care trebuie reți-

De asemenea, în meciul de astăzi 
(n. r., cu Dinamo) am avut 8—4 
în setul IV, iar în setul V echipa 
n-a mai rezistat". Se vede deci, 
din cele declarate de antrenorul ti
mișorean că rezultatele de pînă a- 
cum ale Științei sînt urmarea firea
scă a unei pregătiri metodice, con
știincioase și îndelungate. Ce bine 
ar fi dacă tot mai multe echipe ar 
urma exemplul studenților din Ti
mișoara. Dar tot aici trebuie să a- 
rătăm că — din punct de vedere 
organizatoric — echipa Știința ar 
trebui să fie mai bine susținută. 
Altfel, nu este exclus ca în curînd 
formația de volei să urmeze exem
plul ^deplorabil pe care ni-1 oferă 
secția d'e baschet a aceluiași colec
tiv.

O Zilele trecute ziarul „Informa
ția Bucureștiului" a ridicat pro
blema defectuoasei programări a 
jocurilor din campionatul catego
riei A, desfășurate în Capitală. In
tr-adevăr, atît în prima etapă cît 
și în a doua, meciurile s-au des
fășurat concomitent pe trei tere
nuri. Credem că o asemenea mo
dalitate de programare dăunează 
direct popularizării voleiului. Su
gerăm inspecției de resort să pro
grameze întîlnirile dintre formații
le bucureștene sîmbăta după-amia- 
ză, iar celelalte meciuri duminica 
dimineață. Pentru aceasta este însă 
necesar ca echipele bucureștene să 
dea dovadă de înțelegere, accep- 
tînd fără rezerve programarea fo
rurilor oficiale. 

N. MARDAN

nut este acela că practicarea teni-- 
sului trebuie începută de la cea 
mai fragedă vîrstă. Astfel, din dis
cuțiile cu jucătorii australieni am 
aflat că Hoad și colegul său Ro- 
sewall au început să practice teni
sul de la vîrsta de 6 ani. Cam la 
aceeași vîrstă a dat primele lovi
turi de rachetă și americanul Perry, 
ca și alți fruntași ai tenisului mon
dial. Ca o concluzie valabilă pen
tru noi se desprinde faptul că 
centrele de copii trebuie să devină 
pepinierele tenisului nostru.

In ceea ce privește tehnica exe
cutării diferitelor lovituri, privind 
jocul celor mai buni tenismeni pre
zenți pe terenurile de la Alumni 
și discutînd cu diverși tehnicieni, 
am desprins următoarea concluzie: 
toate loviturile se execută cu priză 
schimbătoare, baza constituind-o 
priza ușor închisă cu toate varia- 
țiunile ei. Discuțiile purtate cu Per
ry, Arkinstall, Hoad și Larsen au 
scos în evidență faptul că față de 
varietatea loviturilor și a diverse
lor situații pe care ți le oferă jo
cul (diferite înălțimi și efecte ale 
mingii) tinzînd spre efectuarea tt- 
nui joc puternic și dinamic, acest 
fel de a ține racheta, constituie 
baza execuției tehnice a diverselor 
lovituri.

In continuarea observațiilor asu
pra jocului prestat de participants 
la campionatele Internaționale de 
tenis ale Libanului, au mai făcut 
cîteva remarci care pot fi de ajutor 
jucătorilor noștri de tenis. Astfel, 
execuția loviturilor de pe dreapta 
și de pe stînga se face din miș
care, greutatea corpului fiind fo
losită activ în lovire; în executa
rea loviturii de pe partea dreapta, 
racheta, în avîntare, nu mai face 
„bucla" pe care mulți dintre jucă
torii noștri de tenis o mai fac în
că ; orientarea umărului opus în 
momentul loviturii este spre fileu, 
iar mingea se lovește în punctul 
cel mai ridicat după săritură și 
frecvent în urcare; contactul ra
chetei cu mingea este prelungit, 
folosindtt-se prin aceasta forța 
vie a mingii; vo’eul se execută 
de cele mai multe ori de sus, dato
rită faptului că cel care atacă este 
foarte aproape de fileu.

Fără îndoială că aceste consta
tări ar putea fi completate cu 
multe altele. Aceasta nu înseamnă 
însă că tenisul nostru este complet 
în urma celui practicat la Alumni', 
oă tehnica jucătorilor noștri diferă 
substanțial de cea a excelenților 
jucăiori de peste hotare. De alt
fel, presa libaneză a comentat pe 
larg și în termeni elogioși, com
portarea jucătorului nostru Gh. Vi- 
ziru. Iată, de pildă, ce scria coti
dianul „LE JOIJR" după meciul 
susținut de maestrul sportului Gh. 
Viziru cu campionul Turciei, Na
zim Bari: „Romînul Viziru ne-a 
surprins plăcut. Opus în elimina
torii jucătorului nr. 1 al Turciei, 
Bari, el l-a lichidat dintr-o înghi
țitură. Vioi, întotdeauna asupra 
mingii, posesor al unui excelent 
joc de picioare, cu un rever puter
nic și precis, cu un serviri regu
lat și un voie irezistibil, campionul 
Romîniei este o rachetă de va
loare".

Ziarul „L’ORIENT" care apare 
la Beirut a descris pe larg pasio
nanta întîlnire dintre Gh. Viziru 
și valorosul jucător australian Ar
kinstall. cotat printre cei mai buni 
din lume Iată ce scrie ziarul 
„L’ORIENT".

„Cît despre întîlnirea Arkinstall- 
Viziru, ea a ținut încordată aten
ția spectatorilor de-a lungul a 
două ore, pline de sch’mbări de 
soartă
Destul 
tîlnirea 
special 
tului secund. Staticului și imper
turbabilului Arkinsatll, romînul ii 
opune temperamentul său nervos. 
Mergînd aproape după fiecare min
ge la fileu, Viziru reușește vo'eu- 
ri încrucișate de toată frumusețea 
care entuziasmează pubicul. Sal- 
vînd mai multe mingi de meci-bal, 
romînul reușește chiar să conducă 
cu avantaj de jocuri. Dar durul 
Arkinstall, desprinzîndu-se de jo
cul său de fund, riscă, și termină 
victorios Iprintr-un scor care spune 
mult prin lungimea sa".
Experiența acumulată în concursul 

de la Beirut ne va fi de folos atît 
nouă membrilor delegației cît și 
celorlalți jucători romîni, cărora a- 
vem datoria să le împărtășim îtP 
vățămintele turneului din Liban.

pentru cei doi adversari, 
de înceată la început, in
ia o alură mai rapidă, în 
în ultimele jocuri ale se-

MARIN BADIN 
antrenor
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Excelenta comportare și splen
didul succes al reprezentativei 
noastre de fotbal la Belgrad, au 
stirnit un val de entuziasm 
printre iubitorii de sport din 
tara noastră. Pretutindeni, in 
jurul aparatelor de radio s-au 
strins sute și mii de oameni 
dornici să urmărească astfel jo
cul de la Belgrad. Pe terenu
rile de fotbal pe care se jucau 
meciuri duminică după masă, 
difuzoarele au funcționat infor- 
mină spectatorii asupra desfă
șurării intîlnirii echipei noas
tre naționale. Așa a fost pe 
stadionul Dinamo din Capitală, 
la Cluj etc. etc. In acceleratul 
Constanța-București, (cu pleca
rea la ora 17.30 din Constanța), 
aparatele de radio au funcțio
nat ou mult înainte de plecarea 
trenului. In jurul taxi-urilor în
zestrate cu radio s-au strins 
sute de oameni.

Intr-atît de mare a fost inte
resul stirnit de această tradițio
nală partidă internațională I Și 
tot atît de mare a fost entuzias
mul ascultătorilor atunci cînd 
au auzit că echipa noastră a 
cîștigat acest meci foarte greu, 
după o comportare la înălțimea 
așteptărilor. Comentariile au ră
sunat după meci, pretutindeni: 
pe străzi, în tramvaie, localuri, 
și continuă, subliniind marele e- 
cou stîrnit de acest succes de 
prestigiu al fotbalului nostru, 
pentru că...

Am învins 
un partener redutabil

Nu încape nici o discuție în ce 
privește valoarea echipei iugo
slave. Palmaresul strălucit al 
echipei care a cucerit medalia 
de argint a turneului olimpic 
din 1952 subliniază rolul im
portant pe care-1 joacă în pre
zent în fotbalul mondiali. O e- 
chipă oare din 1945 n-a oierdut 
acasă de cît 2 meciuri din 20; 
care n-a cunoscut înfrîngerea 
la Belgrad de cinci ani încoa
ce; care cuprinde 9 jucători din 
echipa olimpică, printre 
Bobek 
Vukas (50 
Horvat (54 ori
Beara (40 ori internațional) etc. 
o astiefl ide echipă si-a cucerit 
pe merit prestigiul de care *se 
bucuiră și unanimele aprecieri 
în rîndurile specialiștilor stră
ini.

împotriva unei astfel rile echi
pe a jucat duminică reprezenta
tiva noastră. „Iugoslavii au a- 
vut inițiativa foarte mult în a- 
cest meci, au avut perioade de 
dominare accentuată — cum ne 
spunea antrenorul de stat Gh. 
Popesou, în cursiul unei convor
biri telefonice duminică seară — 
și au forțat victoria. Dar toate 
eforturile lor au fost zădărnicite 
în primul rînd de jocul organi
zat al echipei noastre și în spe
cial al apărării".

O tactică atent 
pregătită și aplicată

Puțini știu că colectivul de an
trenori al echipei noastre na
ționale (Gh. Popescu, Em. Vogi, 
Șt. Dobay) sînt de mult preo
cupați rfe pregătirea tactică pen
tru acest meci și că acestei pro
bleme i-au acordat o deosebită 
importanță. Oi'inoscînd manie
ra de joc a echipei jugoslave, 
antrenorii noștri au pregătit e- 
echipa în consecință. Cum? 
explicat Gh. Popescu, în 
vorbirea avută duminică 
ră:

„Cunoșteam valoarea și 
jugos’avilor. Meciul ne-a 
firmat în totul. Iugoslavii au 
practicat un fotbal de clasă, in 
mișcare, cu patru înaintași, a- 
d.că cu interii Milutinovici și 
Bobek împinși , înainte și cu 
centrul Vukas retras între mij
locași, dintre care Mitici — ca 
fost inter — a fost deoseb’t de 
ofensiv. Pentru noi se punea 
problema contracarării acestei 
tactici. Am realizat aceasta în- 
drumînd jucătorii din apărare 
spre un marcaj Ia om. Astfel că 
la atacul în patru al jugoslavi- 
lor am răspuns cu patru la fund: 
Zavoda II la Zcbeț, Onisie la 
Bobek, Apolzan la Milutino
vici și Szoko la Ognianov (și 
apoi la Rajkov). Bone a primit 
sarcina de a-1 supraveghea pe 
Vukas, în timp ce interii Geor
gescu — mai ales — și Zavoda 

Ne-a 
con- 
saa-

jocul
con-

l, alternativ, trebuiau să vină 
în sprijinul apărării în momen
tele de atac jugoslav. Pentru li
nia de atac am prevăzut acțiuni 
desfășurate cît mai mult pe a- 
ripi și în primul rînd păstrarea 
balonului cît mai mult cu pu
tință pentru a da răgaz de res
pirație apărării. Satisfacția noas
tră și marele merit al jucători
lor este că ei au înțeles instruc
țiunile date și le-au aplicat în 
mare măsură, adaptîndu-se u- 
nui astfel de joc. In meci, echi
pa noastră a reușit — datorită 
acestei tactici — să contraca
reze majoritatea acțiunilor ofen
sive ale jugoslavilor. Iar în a- 
tac, echipa a făcut destule cli
pe grele apărării jugoslave. 
Toate acestea au dovedit juste
țea contramăsurilor luate.

Trebuie să subliniez cu acest 
prilej buna comportare a întregii 
echipe, care a jucat și luptat 
cu mult calm și combativitate. 
Bone a fost după părerea mea, 
cel mai bun jucător, urmat de 
ambii portari Voinescu și Toma, 
Szoko, Georgescu, Zavoda II și 
Apolzan. Tătaru s-a resimțit de 
pe urma accidentului suferit la 
antrenament la București; Oni
sie a muncit mult și cu folos 
ca și Alexandrescu și Zavoda 1; 
Constantin a avut o contribuție 
importantă ordonînd și calmînd 
jocul atacului, iar Cacoveanu — 
uneori timid și fără inițiativă — 
a înscris un gol de toată frumu
sețea".

Și acum, atenție 
la jocurile viitoare !
E drept că această splendidă 

victorie să ne bucure foarte 
mult. Echipa noastră a reușit 
o performanță extrem de pre
țioasă și a echilibrat bilanțul 
întîlnirilor cu Jugoslavia: avem 
același număr de victorii (11) 
și două meciuri nule. Succesul 
insă nu trebuie să ne facă să 
uităm că mai sînt multe de fă
cut in fotbalul nostru și în pri
mul rînd în pregătirea fotbaliș
tilor. Mai mult, succesul acesta 
constituie o obligație pentru 
fotbalul nostru: aceea de a a- 
păra prestigiul cucerit. Și, pe 
fotbaliștii noștri îi așteaptă alte 
întîlniri internaționale impor
tante: cu Suedia la 17 iunie la 
București și la 28 iunie cu Nor
vegia Ia București. Pînă atunci, 
trebuie folosite învățămintele 
meciului de la Belgrad, iar cam
pionatul, care se reia duminica 
aceasta, trebuie considerat mai 
departe drept mijloc de pregă
tire serioasă și criteriu de se
lecție sever pentru viitoarea al
cătuire a echipei naționale.

Z< La concursul Pronosport nr. 16 din 
22 aprilie au fost depuse 863.164 va-

(( riante.
(ti In urma trierii și omologării bule- 
(ti tinelor depuse fondul de premii în 

valoare de 820.006 lei a fost repartizat
(ti la următoarele premii stabilite:
(ti Premiul I: 2 variante cu 12 rezul- 
(ti late exacte revenind fiecărei variante 
Ț cîte 102.500 lei.
I Premiul II: 13 variante cu 11 rezul- 
(•/, tate exacte, revenind fiecărei va- 
/ riante cîte 18.923 lei.

Premiul III: 170 variante cu 10 re- 
(c. zultate exacte, revenind fiecărei 

variante cîte 2.170 lei.
Premiul I a fost obținut de partici- 

L panții: Rotaru Ion din Iași str. Cuza 
(X Vodă nr. 76 și ITumitriu Hristache din 
(tiBuzău str. Aurorei 7.I *
« Programul concursului Prono- 
(e.sport nr. 17 din 29 aprilie cuprin
sele următoarele meciuri:
>9 I. R. P. Ungară (A) — R. P. F. 
(ij Iugoslavia (A). La o săptămînă 
j) după meciul cu echipa reprezenta- 
«tivă a R.P.R. fotbaliștii iugoslavi 
Kvor- înfrunta la Budapesta puterni1- 
yca formație a R. P. Ungare. Deși 
«au un adversar redutabil, este greu 
gde crezut că gazdele vor suferi un 
>9 eșec.

If. R.P.F. Iugoslavia (B)—R.P. 
« Ungară (B). Un meci egal ni se 
«pare cel mai normal, cu un ușor a- 
(gvantaj totuși de partea gazdelor.
(6 III. Flacăra Ploești — Locomoti- 
«va Buc. (cat. A.) (1950: 0—1 și 
$1—0; 1951: 0—2 și 0—0; 1954: 0—2 
■/;și 0—3; în cupă: 1—2). înclinăm 

spre un meci egaL

Elementele tinere au dat satisfacție ia Sofia
au revenit in 

selecționatei o-

w

leii dimineață 
Capitală jucătorii 
rașului _ București, care au jucat 
1— după cum se știe — sîmbătă 
la Sofia. Firește, ei erau afectați 
rile faptul că nu au reușit să ob
țină măcar un rezultat de egali
tate — cum ar fi putut să facă— 
dar și-au exprimat în același 
timp bucuria pentru excepționala 
performanță a reprezentativei 
noastre la Belgrad.

Sfând de vorbă cu antrenorul 
Coloman Braun, acesta ne-a de
clarat : ,,Meciul de la Sofia — 
deși nu ne-a adus satisfacția re
zultatului —ne-a prilejuit o cons
tatare de mare importanță, aceea 
că elementele tinere promovate 
în selecționata Bucureștiului au co
respuns in cea mai mare măsu
ră. De pildă, jucători ca Soare, 
Moarcăș, Dinulescu care nu au 
jucat nici un meci peste hotare, 
s-au achitat cu bine de misiunea 
avută. Vorbind despre joc trebuie 
să arăt că selecționata Capitalei 
a dat o replică destul de dirză 
fotbaliștilor bulgari. Deși am fost 
dominați, n-a lipsit mult să ter
minăm la egalitate, deoarece con
traatacurile noastre au fost deo
sebit de periculoase. Apărarea a 
reușit să neutralizeze aripa Co- 
lev-lanev, renumită pentru efica
citatea ei, iar Boskov, principalul 
inițiator al atacurilor echipei So
fia a fost destul de bine suprave
gheat. Odată în plus, meciul de 
la Sofia ne-a demonstrat că me
ciurile internaționale sînt foarte 
utile, iar promovarea elementelor 
tinere trebuie continuată cu cu
raj."

Nicușor ne-a relatat o scenă in
teresantă petrecută duminică sea
ra la stadionul de baschet din 
Sofia uînrie echipa noastră urmă
rea meciul selecționatei de bas
chet a Bucureștiului. In momentul 
cînd au aflat rezultatul jocului de 
la Belgrad, membrii delegației 
noastre s-au îmbrățișat entuzias
mați iar publicul care fusese în- 
cunoștințat prin megafoane de

Luptă In aer pentru balon! Fază din jocul Dinamo Orașul Stalin— 
Spartak Sofia._________________________ (Foto . L MIHAICA)
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și 1—3; 1952: 
2—0 și 1—0; 
1955: 1—1 și 
că admirabila 
militare în a- 
pe mulți din-

și 0—1; 1952: 2—0 și 1—2; 
3_0 și 0—0; 1954: 1—0 și
1955: 0—0 și 1—1). Dinamo- 
sînt în revenire de formă și

IV. C.C.A. Buc. — Știința Cluj
(cat. A.) (1951: 2—1 * '
1—1 și 2—0; 1953: 
1954: 0—1 și 0—1;
3—1). Fără îndoială 
comportare a echipei 
cest an va determina 
tre participanți să meargă solist 1. 
Nu trebuie uitat însă că echipele 
studențești sînt capabile oricînd de 
surprize 1

V. Dinamo Orașul Stalin — Lo
comotiva Timișoara (cat. A.) (1951: 
1—0 
1953:
0—2; 
viștii 
credem că beneficiind și de avanta
jul terenului au șanse de victorie.

VI. Știința Timișoara — Progre
sul București (cat. A) (1955: 0—0 
și 3—2). Ambele echipe au arătat 
pînă acum o vădită inconstanță, 
ceea ce face posibil orice pronostic.

VII. Flamura roșie Arad — Pro
gresul Oradea (cat. A) (1950: 1-—2 
și 2—1; 1951: 0—2 și 4—5; 1952: 
3—1 și 3—0; 1953: 0—1 și 0—0; 
1954: 2—1 și 0—1).

VIII. Metalul Hunedoara — Me
talul Cîmpia Turzii (cat. B). Anul 
trecut cele două echipe și-au împăr
țit victoriile obținute la același scor 
(1—0). înclinăm spre victoria echi
pei htmedorene avantajată de tere
nul propriu. . 

performanța fotbaliștilor din e- 
chipa R.P.R., a aplaudat îndelung 
în componenții delegației noastre 
pe reprezentanții fotbalului romî- 
nesc care cucerise o atît de fru
moasă victorie.

★
Iată și declarația antrenorului 

de stat bulgar Ormandjev: „Ro- 
mînii au făcut un excelent joc de 
apărare, care a pus în dificultate 
echipa noastră. In mod special re
marc comportarea portarului Dun- 
gu care a salvat multe situații 
critice.

Presa bulgară apreciază în una
nimitate jocul prestat de tînăra 
selecționată a orașului București, 
insistînd asupra puterii de luptă 
cu care au acționat fotbaliștii ro- 
mîni, precum și asuipra calmului 
lor, neobișnuit la jucători fără o 
experiență a meciurilor interna
ționale.

| Miine, pe stadionul Dinamo

I Progresul București - 
Spartak Sofia

Echipa bulgară de fotbal 
Spartak Sofia susține mîine la 
ora 17 pe stadionul Dinamo, 
al doilea joc din cadrul turneu
lui pe care-1 intreprinde în țara 
noastră. Ea întîlnește echipa 
Progresul București care își face 
debutul în activitatea interna
țională. Meciul se anunță inte
resant, fiindcă echipa bulgară 
este dornică de o reabilitare. Pe 
de altă parte, Progresul este a- 
nimat de voința de a începe jo
curile internaționale sub bune 
auspicii. Bucureștenii vor ali
nia probabil următoarea forma
ție: Cozma-Dobrescu, Bratu,
Soare-Ciocea, Știrbei - Cruțiu, 
Țîrcovnicu, Ozon, Smărăndescu, 
P. Moldoveanu.

In deschidere, la ora 15, me
ciul amical Dinamo Bucureșfi- 
Dinamo Bacău.

IX. Locomotiva Iași — Metalul 
Steagul roșu Orașul Stalin (cat. B). 
O întîlnire foarte echilibrată dacă 
analizăm rezultatele obținute de 
cele două echipe în meciurile de 
pînă acum.

X. Avintul Reghin—Metalul Re
șița (cat. B.). Noi acordăm Avîn- 
tului Reghin mai multe șanse în 
meciul cu Metalul, decît reșițenilor 
care — se pare — nu sînt încă în 
formă.

XI. Flamura roșie Burdujeni — 
Dinamo 6 Buc. (cat. B.) In alege 
rea pronosticului trebuie să pornim 
de Fa un X, acordînd totuși gazde
lor prima șansă.

XII. Flacăra Cîmpina — Metalul 
1 Mai Ploești (cat. B.). Greu de in
dicat o echipă favorită, deși gaz
dele au avut anul trecut o compor
tare mai bună decît oaspeții. To
tuși ploeștenii sînt de temut chiar 
dacă joacă în deplasare, dovadă 
victoria repurtată duminică la Con
stanța, împotriva Locomotivei.

MECIURI DE REZERVA;
i

A. Flacăra . Mediaș — Minerul 
Lupeni (cat. B.)

B. Dinamo Bîrlad — Știința Bu
curești (cat. B.)

C. Progresul Focșani — Flamu
ra roșie Bacău (cat. B.)

D. Locomotiva Cluj — Locomo
tiva Turnu Severin 4cat.

Note, știri, rezultate
CIND NU CUNOȘTI REGULA

MENTUL I...
Duminică pe terenul Dinamo- 

Obor. La o lovitură liberă indirectă 
executată de la aproximativ 20 m. 
de poarta Flăcării Cîmpina (lovi
tură pe care arbitrul T. Asztalos a 
și indicat-o prin ridicarea brațului 
sting), Tăuceanu, interul stingă al 
Științei București, a tras direct la 
poartă, dar mingea a trecut puțin 
peste bară. Dintr-o lovitură liberă 
indirectă însă, nu se poate marca 
direct un gol, așa că dacă mingea 
ar fi intrat în poartă, arbitrul ar 
fi dictat repunerea ei în joc din 
careul de 6 m. De altfel, dintr-o 
situație similară, Știința a marcat 
unicul său gol în meciul cu Meta
lul Steagul roșu Orașul Stalin din 
15 aprilie : portarul metalurgiștilor, 
văzînd că mingea se îndrepta spre 
poartă, a plonjat, a atins-o cu vîr- 
ful degetelor, dar balonul lovit pu
ternic a intrat în gol. Punctul a 
fost valabil pentru că mingea a 
fost atinsă și de un alt jucător în 
afară de cel care a executat lovi
tura.

Tot in meciul Știința București— 
Flacăra Cîmpina : jucătorul Nițu’e- 
scu (Flacăra) a comis hencis, dar 
arbitrul n-a fluerat, ci a aplicat 
legea avantajului, pentru că mingea 
a ajuns la Popa (Știința). Acesta 
însă, a oprit mingea cu mina ca 
să execute lovitura liberă. Bine
înțeles că de data asta arbitrul a 
fluierat hends în mod just în fa
voarea Flăcării, în ciuda proteste
lor spectatorilor și jucătorilor Știin
ței.

„RĂMAS FĂRĂ REZULTAT"
O pregătire insuficientă, atît teh

nică cît și tactică, au arătat jucă
torii Locomotivei Iași în meciul cu 
Dinamo 6 București. Imprecizia 
lor la poartă a fost de-a dreptul 
exasperantă. Mai mult, au ratat și 
un penalti prin Măriuță, care a 
tras afară. Proporția loviturilor de 
la 11 m. ratate în cele 3 etape ale 
categoriei B disputate pînă acum 
es:e foarte mare. Dovadă că lovi
tura de la 11 m. nu este suficient 
exersată la antrenamente. Este cu
noscut faptul că un 11 m. bine 
executat e gol sigur. Acest lucru 
trebuie să devină o regulă pentru 
fotbaliștii noștri.
ARBITRII DE LINIE TREBUIE 

SA FIE MAI ATENȚI
La meciul amical Dinamo Bucu

rești—Progresul București s-a cre
at următoarea situație : un jucător 
de la Progresul a executat o lovi
tură liberă de la 16 ni. pesle zi
dul format de dinamoviști, unde Se 
afla Smărăndescu, care, fiind în cea 
mai flagrantă poziție de ofsaid, a 
marcat al doilea punct al Progre
sului. Nu numai cei 6.000 de spec
tatori, dar și jucătorii de la Pro
gresul se așteptau ca punctul să 
fie anulat, dar arbitrii Vasile Du
mitrescu a indicat gol valabil și 
repunerea mingii în joc de la cen
tru, pentru că arbitrul de tușă nu 
i-a semnalat infracțiunea.

Faza a avut loc intr-un meci a- 
mical și deci rezultatul nu are 
prea mare importanță. Dar dacă 
decizia s-ar fi dat intr-un meci 
de campionat ? Arbitrii trebuie să 
privească cu aceeași importanță și 
jocurile de campionat și pe cele 
amicala

DUMINICA REÎNCEP JOCURILE 
LA „A“

Campionatul categoriei A se va 
relua Duminică. Sînt programate 
următoarele meciuri : București .- 
Dinamo București—Minerul Petro
șani și G.C.A.-—Știința Cluj; Ora
șul Stalin : Dinamo.—Locomotiva 
Timișoara ; Ploești: Flacăra—Lo
comotiva București; Timișoara : 
Știința—Progresul București ; A- 
rad; Flamura roșie—Progresul O- 
radea.

Jocurile din București se vor 
disputa probabil în cuplaj.

CÎTEVA MECIURI AMICALE
TIMIȘOARA : Locomotiva—Fla

mura roșie Arad 1—2 (0—1). — 
Joc viu disputat. Au marcat: Mer- 
cea (min. 33), Glămeanu (min. 48) 
și Smărăndescu II (min. 75).

ORADEA: Progresul—Știința Ti
mișoara 2—1 (1—0). — Meci di
namic și foarte spectaculos. Au 
marcat: Vaczi (min. 6), Filip 
(min. 50) și Kiss (min 60).

SIBIU : Progresul—Știința Cluj 
1—6 (0—5). — Clujenii au jucat 
tehnic, în viteză, cu schimburi de 
locuri și multe șuturi la poartă în 
prima repriză. După pauză. Pro
gresul a dominat majoritatea tim
pului, dar a înscris o singură dată. 
Scorul este exagerat. ____
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REZULTATELE ETAPEI DE 
DUMINICA A CAMPIONATULUI 

CATEGORIEI A LA TENIS 
DE MASĂ

Etapa de duminică a campiona
tului categoriei A la tenis de masă 
feminin s-a soldat cu una dintre 
cele mai mari surprize ale turului : 
Constructorul București a fost 
întrecută de Progresul Cluj cu 
3—0. Iată acum rezultatele tehnice 
ale etapei de duminică: FETE : 
Constructorul București—Progre
sul Cluj 0—3 (Szasz—Gavrilescu 
0—2 (17—21, 9—21) ; Strugaru- 
Tompia 0—2 (14—21, 14—21) ; 
Szasz, Strugaru—Toma, Gavriles
cu 1—2 (18—12, 21—18, 20—22). 
Știința București—Flamura roșie 
Oradea 3—1 (Barasch-Takacs 1—2 
(21 — 17, 18—21, 18—21) ; Magyari- 
Hegyessi 2—0 (21—13, 21—12) ; 
Barasch, Magyari-T akacs, Hegye- 
ssi 2—0 (21—15,21—15); Ma-
gyari-Takacs 2—1 (17—21, 21—14, 
21—17) ; Dinamo Constanța-Pro
gresul București 0—3. BĂIEȚI: 
Dinamo Constanța—Progresul Bu
curești 2—5 (Bojogian-Negreanu
1— 2 ; G. Garabedian-Ionescu Soa
re 2—1 ; J. Garabedian-Otto Bott- 
ner 0—2 ; G. Garabedian- Negre- ■ 
anu 1—2; Bojogian-Bottner 0—2; 
J. Garabedian-Ionescu Soare 2—0; 
G. Garabedian-Bottner 1—2) 1 Di
namo Tg Mureș-Voința Arad
2— 5 ; Constructorul București-
Progresul Cluj 5—2 (Iscovici-Pa- 
neth 0—2 (18—21, 14—21) ; Nau- 
mescu—Demeter 2—0 (21—16,
21—17) ; Pesch—Gavrilescu 2—0 
(21—19, 21—15) ; Naumescu—Pa
neth 2-0 (21-18, 21—13)1
Iscovici—Gavrilescu 0—2 (19—
21, 14—21) ; Pesch—Demeter
2—0 (21—15, 21—4) . Naumescu— 
Gavrilescu 2—1 (15—21 , 21 —18, 
21—8) ; Voința Lemn Mobilă Bu- 
curești-Flamura roșie Oradea 5—0; 
FI. roșie București-Progresiri Satu 
Mare 2—5.

SE REIA CAMPIONATUL 
REPUBLICAN DE LUPTE 

PE ECHIPE
întrerupt din cauza întîlnirilor 

internaționale, campionatul repu
blican de lupte pe echipe va fi re
luat cu etapa a IV-a. Prima grupă, 
ale cărei meciuri se desfășoară la 
Reșița sîmbătă 28 aprilie, are un 
„lider" incontestabil, pe Dinamo 
București. Este mai mult decît 
probabil că dinamoviștii bucureș- 
ten( vor cîștiga fără emoții; în 
schimb, lupta dintre Metalul Reși
ța, Metalul Hunedoara și Progre
sul București se anunță foarte e- 
chilibrată. Duminică 29 aprilie, se 
vor întrece toate celelalte echipe. 
In grupa a It-a (Baia Mare) prima 
Șbnsă o are Progresul Lugoj da
că, bineînțeles, se va prezenta cu 
echipa completă, după cum un cu- 
vînt „greu" are Flacăra Baia Ma
re care însă pentru a cîștiga nu se 
poate bizui numai pe Cernea, Gh. 
Dumitru și Bularca, așa cum s-a 
întîmplat în etapa precedentă. Va 
fi interesant 6ă urmărim aci evo
luția Voinței din Tg. Mureș, care 
va înfrunta adversari puternici. 
Cit despre Flamura ro.șie Galați, se 
așteaptă o reabilitare a acestei 
formații. In grupa a IlI-a (Timi
șoara) se vor înfrunta trei echipe 
de forțe aproape egale : Dinamo 
Orașul Stalin, Constructorul S.M. 
Ploești și Locomotiva Timișoara. 
Partener le va fi Flamura roșie 
Cluj. In grupa a IV-a oficiul de 
gazdă îl va face — pentru prima 
oară — proaspăta promovată Di
namo din Satu Mare. Rămîne de 
văzut dacă cu ocazia întrecerii pe 
care o susține „acasă" va reuși și 
o comportare mai bună, decît în 
celelalte etape. Cît despre rezultate, 
ee pare că C.C.A. va pleca spre 
București cu cele nouă puncte, iar 
Flamura roșie Arad, Constructorul 
Cluj și Dinamo Satu Mare vor 
lupta între ele pentru a-și îmbu
nătăți poziția în clasament.

O INIȚIATIVĂ BINEVENITĂ!
Activitatea de scrimă din Capi

tală devine tot mai intensă. Comi
sia locală de scrimă, colectivele 
sportive Și înșiși trăgătorii au 
renunțat la poziția de a aștepta 
competițiile oficiale prevăzute în 
calendarul anual al C.C.F.S., tre- 
cînd la organizarea unor con
cursuri cu caracter local care se vor 
’desfășura după diferite sisteme.

Astfel, duminică dimineața, în 
sala Școlii Elementare nr. 11, în 
organizarea colectivului sportiv 
Voința Lemn Mobilă și cu spriji
nul comisiei locale, a avut loc un 
reușit^concurs de scrimă la probele 
floretă băieți și sabie. Au partici
pat trăgătorii de la Voința, Pro
gresul F.B. și Centrul de Antre
nament. In cele două probe s-au
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eencwrswri
înregistrat rezultatele: floretă: 1. 
Mircea Nicolau (Voința) 6 v„ 2. 
A. Panaitescu (V.) 5 v„ 3. N. Con
stantin (Progresul) 4 v„ 4. J. Cot- 
lear (V.) 4 v„ 5. P. Ionescu (V.) 
4 v., 6. C. Bunicelu (Progresul) 
3 v., 7. Gh. Culcea (Progresul)
2 v., 8. M. Ionescu (C.A.) 0 v„ 
sabie: 1. M. Budenaru (Voința) 
6 v., 2. I. Hindichi (V.) 6 v„ 3. 
M. Anghel (Progresul) 5 v., 4.
Th. Șerbănescu (Progresul) 4 v., 
5. S. Bazilescu (C.A.) 3 v„ 6.
R. Manoliu (C.A.) 2 v„ 7. I. Bu
denaru (Voința) 2 v„ 8. D. Ribner 
(C.A.) 0 v.

Joi dimineața va începe un in
teresant concurs de spadă la _ o 
tușă, cu participarea pentatloniști- 
lor din București și a trăgătorilor 
fruntași Tudor, Stelian, Ciocîrlie, 
Dobrescu, V. Istrate (de la C.C.A ), 
Dumitrescu, Drăgușanu, Atanasiu, 
Nae Marinescu, Gr. Neoulce, Ma- 
zuru (Progresul), M. Nicolau, 
Zwolfer (Voința), etc.

,CUPA VICTORIEI" LA YACH
TING

La numai cîteva zile după ce 
la Timișoara schifiștii se vor .în
trece în cadruil campionatului re
publican de fond, veli-știi vor lua 
și ei, la Mamaia, startul în pri
ma lor competiție din acest an: 
tradiționala competiție de snipe, 
„Cupa Victoriei".

Această importantă întrecere, 
'are se desfășoară în organizarea 
asociației Flamura roșie, reunește 
pe lacul Siut-Ghiol, între 1 și 9 
mai pe cei mai buni veliști din 
Capitală și din Constanța.

Competiția este la cea de a treia 
ediție a sa și stîrnește în rîndul 
veliștilor un interes justificat: 
este vorba de o întrecere de mare 
amploare, ale cărei probe pun la 
grea încercare priceperea tehnică 
și rezistența concureniilor. Regu
lamentul prevede desfășurarea a 
cinci regate și a unei regate de 
rezistență.

Competiția este dotată cu „Cupa 
Victoriei", care se distribuie pe au 
sociații și cu „Cupa ' Flamura 
roșie" (clasamentul individual). 
Asociațiile pot prezenta orice nu
măr de echipe, fiecare echipă fiind 
alcătuită din cîte 3 snipe.

In vederea acestui mare con
curs, se fac intense pregătiri atît 
în ceea ce privește organizarea cît 
și pregătirea concurenților. Cores
pondenții noștri din Constanța L. 
Bnukner și V. Anachelian ne scriu 
că la baza nautică de la Mamaia 
se fac importante amenajări.

S-au înscris pînă acum asocia
țiile : Știința. Progresul, Metalul, 
Constructorul, Flamura roșie, Clu
bul AVSAP și Casa Ofițerilor 
Con stăm ța.

Pe urmele materialelor

CONTESTA
publicate

TIE
...„Echipa noastră este foarte 

puternică. Avem jucători de valoare 
incontestabilă. In echipa noastră 
joacă maeștri internaționali, foști 
campioni ai țării, candidați de 
maeștri și șahiști de diferite cate
gorii de clasificare. Este, după cum 
vedeți, una dintre cele mai puterni
ce echipe de șah din țară. Cum vă 
explicați atunci pierderea meciului, 
cu 8—0, în fața unei echipe ca 
aceea a colectivului Metalul „Va
sile Roaită" care este cu cel pu
țin 3 clase inferioară echipei noa
stre ? Biroul comisiei orășenești 
de șah n-a ținut seama de contes
tația noastră pentru a admite re- 
jucarea meciului. Ni s-a răpit 
dreptul de a participa la campio
natul RP.R. în baza unei hotă-

Concursul revistei
STADION
In urma tragerii la sorți a 

premiilor oferite de revista 
„Stadion" la concursul „Cel mai 
bun 11 de fotbal al anului 1955“ 
care a avut loc luni 23 aprilie 
1956 în Capitală au fost atri
buite următoarele premii :

1 aparat de radio „Electro- 
magnetioa-Super"

COSTIN ALEXANDRU Dis
trictul nr. 7 C. F. R. Caran
sebeș.

1 ceas de mînă „Pobeda".
CUCU FLORIN, str. Repu

blicii nr. 196 Ploești.
Cîte un abonament la revista 

„Stadion"
IOAN PISC, str. Nicolcescu 

nr. 22 Crâiova.
CUZMA PETRU str. Deli- 

> bata nr. 3, Timișoara.

Campionatele republicane de handbal

Note, comentarii, clasamente...
REVENIRE LA VALOAREA 

REALĂ...

„Starțul” slab ăl unora dintre e» 
chipele participante la campionatul 
masculin de handbal categoria A a 
făcut ca în primele trei etape clasa
mentul să nu reprezinte o scară 
reală a valorii formațiilor. Cu fie- 
ca?e nouă etapă însă, el începe să 
oglindească tot mai just realitatea. 
Acest luoru s-a putut remarca în 
etapa a IV-a cînd au intervenit pri
mele clarificări, și s-a accentuat în 
etapa a V-a, din care au lipsit re^ 
zultatele-surpriză, în schimb, ierar
hia echipelor în clasament s-a apro
piat mai mult de treptele pe care ar 
trebui să le ocupe, normal, partici
pantele la campionat. De altfel, o 
reproducere a clasamentului cu 
menționarea tocului ocupat de fie
care echipă în etapa trecută este 
mai elocventă decît orice comenta
riu:

Duminică pe stadionul Tine
retului, handbali.știi de la C.C.A. 
au reușit să întreacă Voința 
Sibiu, după un joc în care au 
arătat mai multă finalitate în 
acțiuni.
In fotografie: Thelman (C.C.A.) 

și-a font at adversarul și a reu
șit să trimită mingea unui coe- 
chipie’ nemarcat.

(Foto: Gh. EPURAN) 

rîri nedrepte, părtinitoare, incon
secvente, emise de un tovarăș..."

Acesta este răspunsul la criti
că, pe care redacția ziarului nos
tru l-a primit de la colectivul 
sportiv Progresul I.M.F. din Capi
tală, în urma unui material apă
rut în coloanele ziarului. Știm, to
varăși de la colectivul Progresul 
I.M.F. că aveți echipă „tare", în
să ea s-a autosancționat pentru 
grava neglijență de a nu se fi 
prezentat la un meci, chiar dacă 
îl socotea de mîna a treia. Deci
zia dată de arbitrul întîlnirii este 
perfect întemeiată și admiterea 
contestației pe care ați făcut-o ar 
fi fost părtinitoare. Ne așteptam 
ca în răspunsul dat ziarului, să 
vorbiți ceva și despre disciplina 
echipei, despre respectarea datelor 
fixate pentru meciuri de campio
nat, de grija colectivului pentru a- 
cest lucru și nu despre „nodurile 
în papură" pe care le căutați cu 
orice preț la celelalte echipa caie 
și-au făcut datoria în mod con
știincios. Pentru noi este nesemni
ficativ faptul că delegatul colec
tivului Progresul I.M.F. n-a asis
tat la ședința de programare a 
meciurilor din campionat. Doream 
însă să vă analizați mai profund 
greșelile și posibilitățile de îndrep
tare a lor. Și aceasta pentru că 
iubitorilor sportului din țara noa
stră. nu Ie este indiferent faptul 
că o echipă de valoare ca Pro 
greșul I.M.F. nu participă la cam
pionat din neglijența condamnabi
lă a colectivului sportiv și a sec
ției de șah respective.

Un alt lucru care ne pare cu
rios este motivul pentru care a 
fost sancționat tovarășul dr. Vla
dimir Constantinescu, din cadrul 
colectivului Progresul. Nu cumva 
pentru neglijența manifestată 
față de competiția în cauză ? E 
bine să precizați acest lucru-

CLASAMENT

1. Dinamo Or, Stalin (1) 5 4 0 1 50:28 8
2. Știința Timișoara (3) 5 4 0 1 43:24 8
3. Metalul Timișoara (4) 5 3 1 1 38:32 7
4. Voința Sibiu (2) 5 3 0 2 34:32 6
5. C.C.A. (9) 5 2 2 1 40:39 6
6. FI. r. Cisnădie (10) 5 2 1 2 31:31 5
7. Kepr. or. Făgăraș (7) 5 2 1 2 27:28 5
8. Știința Iași (8) 5 2 1 2 30:32 6
9. Metalul 'Reșița (5) 5 2 0 3 46:40 4

10. Flacăra Ploești (6) 5 2 0 3 31:30 4
11. Progresul Arad (11) 5 1 0 4 35:66 2
12. Dinamo 6 (12) 5 0 0 5 25:48 0

(Cifrele din paranteză indică locul
ocupat în etapa IV).

...ȘI UNELE SURPRIZE

Dacă în prima categorie se pare 
că echipele au ajuns la o valoare 
constantă, în categoria B, situația 
este alta. Așa de pildă, Recolta Jim- 
bolia fruntașa de pînă acum a cla
samentului a pierdut destul de oa« 
tegoric în fața formației Progresul 
din Odorhei, situată pe locul III, iar 
Știința Galați a lăsat șl ea două 
puncte prețioase la Reșița, în fața 
unei formații care a obținut rezul-i 
tate mai slabe pînă acum: Metalul 
I.C.M.

înotătorii se apropie de forma lor cea mai bună
înotătorii din Capitală au fost 

chemați duminică dimineața să ia 
startul într-o serie de probe cu
prinse în planul concursurilor de 
verificare organizate de comisia 
orășenească București. In întrece
rile anterioare am avut deseori sa
tisfacția de a înregistra timpuri 
bune, recorduri personale și chiar 
recorduri ale țării, ceea ce demon
stra progresul evident și continuu 
într-o serie de probe. In duminica 
aceasta nu a fost depășit nici un 
record republican, în schimb utili
tatea concursului a fost din nou 
confirmată. Ne referim, de pildă, la 
proba de 200 m. spate bărbați, în 
care Aurel Măndoiu cu timpul rea
lizat: 2.38.5 (la numai două zecimi 
de secundă de recordul republican 
care-i aparține) a arătat că s-a 
apropiat simțitor de cea mai bună 
formă deținută anul trecut, în plină 
perioadă competițională. Și pentru 
că vorbim de scopul concursu
rilor de verificare, concluzia care se 
desprinde este că antrenorul luS 
Aurel Măndoiu lucrează intens cu 
elevul lui pentru ca într-un viitor 
apropiat performanțele celui mai 
bun spatist să se apropie — în 
sfîrșit — de o valoare înaltă. Tim
puri bune pentru actuala perioadă 
de pregătire au fost înregistrate și 
în probele de 100 m. bras și 200 m. 
liber seniori, în care Felix Heitz, 
Mihai Mitrofan, la bras și Zoltan 
Hospodar, N. Rujinschi și Gh. Co- 
ciuban, la liber, s-au apropiat sim

• LUPTE. Selecționatele de ju
niori ale orașelor Cluj și Oradea 
s-au întîlnit în cadrul „Cupei I 
Mai”. Au învins orădenii cu 7-3. 
Au cîștigat: Albu, Mavrodis, Incze, 
Stanciu, Kineses, Horvath, Retfalvi 
(Oradea) și Gavrici, Gaidoș și 
Radu Marius (Cluj).

• BASCHET. In singura partidă 
a campionatului masculin al cate
goriei A, Știința Timișoara a între
cut prin neprezent a re pe Progresul 
Arta (20-0). Aceasta, deoarece tere
nul Progresul, FB nu a fost pregătit 
pentru joc.

• POPICE. In campionatul ora
șului București conduce, după ter
minarea turului, «Metalul IOR care

POVESTE VECHE

O problemă veche, dar veșnic 
reînnoită, prin „bunăvoința” unor 
jucători cînd au de susținut un 
meci mai greu: jocul brutal. Am 
asistat în partida C.C.A.-Voința Si
biu la faze care semănau mai mulf 
a rugbi decît a handbal. Astfel de 
faze au dus Ia eliminarea unor jucă« 
forî ca Sauer (10 mln.), Thelman (în- 
tfi 2 mlh. apoi definitiv), de la C.C.A., 
tîi 2 min. apoi definitiv), de la C.C.A. 
Kraus (5 min.) și Lani (5 mm.) 
de la Voința, ca și la faultarea luî 
Sauer printr-o „directă de dreapta” 
în maxilar, care l-ar fi făcut... gelos 
pe oricare dintre boxerii noștri.

Fără discuție, asemenea aspecte 
nu contribuie la înfrumusețarea unui 
joc și nici nu constituie un merit 
pentru conducerea secțiilor și antren 
norii echipelor respective, cel puțini 
sub aspectul muncii educative.

LA UN PUNCT DIFERENȚA

Flacăra Ploești este la al doilea 
meci consecutiv, pe care-1 pierde la 
mare luptă, după perioade de domi
nare egale cu ale adversarului, la 
un singur punct diferență. Mal 
mult decît atît, în ultimul joc, sus
ținut duminică la Orașul Stalin în 
compania fruntașei clasamentului, 
Dinamo, ploeștenii s-au arătat su> 
periori, mai ales în ceea ce privește 
pregătirea fizică. Deci, faptul că în 
ultimele două minute de joc, cînd 
scorul era de 5-5, ei au primit un 
gol perfect parabil și... au pierdut 
meciul, nu poate fi explicat prin
tr-o oboseală de ultim moment șî 
nici prin greșelile de arbitraj.

Care ar putea fi atunci explica
ția? Greu de spus, dar nu este ex
clus să fie vorba de o lipsă de com
bativitate a jucătorilor, un fel de 
fatalism, care, oricum, nu vedem 
cum va reuși să „salte" echipa din 
,zona periculoasă" a clasamentului.

V. ARNAUTU

țitor de cele mai bune performanțe 
realizate la noi în aceste probe.

Pentru asigurarea unui continuu 
progres al natației este necesară 
însă o permanentă împrospătare 
a cadrelor de înotători. Acest lu
cru a început să se realizeze prin 
crearea centrelor de pregătire pen
tru copii, a școlilor sportive de 
tineret și de elevi și, mai ales, 
prin activitatea pe care trebuie să 
o ducă înseși secțiile de înot din 
cadrul colectivelor. 8 Din păcate 
însă, această problemă nu este pri
vită cu suficientă atenție, activita
tea nu este organizată și controlată 
în mod satisfăcător, fapt care re
iese din numărul extrem de redus 
(la 33 m. liber fetițe și 33 m. bras 
băieți au fost numai cîte doi -con- 
curenți) al participanților la ultL 
mul concurs. Este de dorit ca a- 
cei care răspund de pregătirea a- 
cestora să Ie acorde mai multă a- 
tenție. Iată acum rezultatele în
registrate:

MASCULIN: 200 m. spate : A. 
Măndoiu (D.) 2:38,5; 200 m. liber: 
Z. Hospodar (C.C.A.) 2:15,9; 100 
m. bras: Felix Heitz (C.C.A.) 
1:14,8; M. Mitrofan (Progr.) 1:14,8; 
FEMININ: 200 m. spate: Maria Both 
(Progr.) 2:59,2; 100 m. bras: Anca 
Rosetti (Progr.) 1:28,8; băieți: 33 
m. liber: Șt. Vasile (D.) 25,8; 
33 m. bras: I. Andrei (D.) 32,3;! 
50 m. delfin: Astrid Wăchter (Șt.) 
43,4; 33 m. liber: Anemarie Windt 
(Constr.) 33,6; 33 m. bras: Floren
tina Rambosek (Șt.) 31,2.

n-a pierdut nici un meci, totalizînd 
33 de puncte.

• Biletele pentru jocul interna
țional de fotbal de mîine de pe 
stadionul Dinamo se pun în vînzare 
de azi, la casele stadionului Di
namo și la agenția centrală Prono
sport (cal. Victoriei 9).

• HOCHEI PE IARBA. Astăzi pe 
Stadionul Tineretului se vor des
fășura primele întîlniri în cadrul 
competiției dotată cu „Cupa Pri
măverii".

Iată programul meciurilor : ora 
16,30 : Voința—Știința I.G.F.: ori 
17,30: Constructorul I.P.C.H.-4 
Dinamo.



PriîHH cawroni la motocicHșm, 
hr cursele ife îegiHariW, 

rezistentă și turism
In cadrul 1 Campionatului repu

blican de regularitate și rezistență 
motocicliștii asociației Dinamo au 
reușit să cucerească toate titlurile 
de campioni puse în joc. Iată, în cli
șeele alăturate, pe realizatorii a- 
cestor performanțe: antrenorul 
Katzender, formația Dinamo 1, cam
pioană republicană, compusă din 
Mihai Pop, Tudor Popa, Iosif Popa, 
campionul republican al curselor de 
regularitate și rezistență Ludovic 
Szabo și campioana republicană la 
același gen de competiție, 
Kedves.

Atleții australieni 
s&ît guta de pe acum 

pentru Jocurile Olimpice
ALTE NUME DE SEMIFON- 

D1ȘT1 ȘI FONDIȘTI

Sezonul anului 1956 a evidențiat 
de pe acum comportarea lui. Allan 
Lawrence care în proba de 6 mile 
(9.656,1 m.) a realizat 28:39,0. Este 
interesantă evoluția carierei aces
tui alergător. In 1953, Lawrence a 
participat la maraton. Cel mai bun 
-rezultat al său pe această distanță 
este de 2 h. 26:43,0. In 1955, el s-a 
dedicat alergării pe distanțe... me
dii reușind 4:09,6 (pe o milă) și 
14:05,6 (pe 3 mile). Un mare ta
lent se anunță a fi tînărul de 19 
ani Ron Clarke, care luînd startul 
întir-o probă de 2 mile a realizat 
8:56,2. Timpul acestuia trebuie a- 
preciat ca foarte valoros, ținînd 
seamă mai ales că el a fost înre
gistrat pe o pistă de iarbă. Este 
bine să precizăm că în Australia 
s-a alergat pînă nu de mult numai 
pe piste de iarbă.

Alți alergători, Thomas și Power 
au realizat de asemenea rezultate 
excelente în probele de 3 și de 6 
mile. Primul: 13:36,0 și 28:39,8 ce
lălalt 2§: 45,8. -s.

trei ani. In

Dacă ai avea posibilitatea să 
cercetezi în liniște planurile de 
antrenament ale atleților și atle

telor oare se pregătesc pentru Jocu
rile Olimpice, ai exclama desigur, 
la un moment dat, completînd ex
presia hamletiană :

—A fi sau a nu fi... în formă !
Pentru că aceasta este cea mai 

grea problemă de rezolvat pentru 
antrenori și elevii lor, care se pre
gătesc pentru întrecerile de la 
Melbourne. Dacă vor fi în formă 
în iunie și august, la începutul 
lui septembrie, vor mai putea oare 
să mai fie în formă în noiembrie 
și în decembrie? Pe de altă parte, 
pentru atleți e necesar să obțină, în 
timpul verii cele mai bune perfor
manțe, deoarece altfel ar rata se
lecționarea. Și atunci trebuie cău
tate soluțiile cele mai potrivite 
pentru că altminteri poți bate re
cordul mondial la -sfîrșitul Iui au
gust, iar în noiembrie să nu poți 
măcar să te califici din serii pînă 
la sferturile de finală ale întrece
rilor olimpice.

Dintre toate 
dat, cea mai 
părut a fi cea
vietic Korobkov, care, fiind între
bat la Paris, cu prilejul crosului 
„L’Humanite", ce crede despre a- 
ceste probleme, a arătat că lucru-

• rile nu se prezintă totuși atît de 
grav cît ar părea. Adică, spune 
Korobkov, atletul care se pregă
tește intens, al cărui fizic a acu
mulat în cantitate mare tot
este necesar unei bune forme, a;e 
posibilitatea să atingă, la un mo
ment dat, chi'ar în iunie, un ni
vel foarte ridicat al performanței. 
Acesta, este firesc să și-l 
iar în anumite momente, 
rite concursuri și întîlniri 
țlonale, în campionate, și,
șit, mai ales la Jocurile Olimpice,

. să atingă limitele maxime. Chiar 
problema aclimatizării și adaptă
rii Ia ritmul diurn australian, j se 
pare lui Korobkov un lucru care

soluțiile care s-au 
judicioasă ni s-a 
a antrenorului so-

ce

mențină, 
în dife- 
interna- 
în sfîr-

nu trebuie să-i sperie pe cel bine 
pregătiți. Și ca să dovedească su
perioritatea acestui sistem, el ara
tă că e'evul său Vladimir Kuț în
tră în formă chiar în această pe
rioadă, la 
competiție, 
reamintim 
în aceeași

Dar să vedem care sînt soluții
le găsite în alte părți ale lumii. 
Atleții americani, pregătindu-se cu 
o intensitate extraordinara în ve
derea acestor jocuri, și-au schim
bat cu totul sistemul obișnuit. 
Lucrul acesta se datorește Și fap
tului că în mod normal sezonul 
atletic american se încheie, de obi
cei, la jumătatea lunii iulie sau 
chiar la începutul acestei luni. 
Pentru 1956, programul marilor 
comnetiții americane a fost fixat 
pentru iunie: într-un interval de 
trei săptămîni au loc campionatele 
universitare, campionatele naționa
le și concursul de selecție. Cum ? 
Vă veți întreba. Concurs de selec
ție în vederea J. O. cu 5 lurii îna
intea începerii acestora ? Da, și 
nu obișnuitul concurs în care pri
mii trei clasați la fiecare probă, 
indiferent că al patrulea stabilise 
cu o săptămînă înainte un record 
mondial extraordinar, erau buni 
selecționați. De data aceasta, cei 
6 finaliști vor intra în cantona
ment pînă la J. O. Ații de repede 
a fost luată această măsură incit 
pre ședințele C.I.O., Avery Brunda
ge, abia a avut timp să întrebe 
ce se rnliîmplă cu problemă ama
torismului... In acest cantonament, 
după o perioadă de relaxare, at- 
lețfi americani vor reintra în for
mă, atingînd maximum la Mel
bourne.

In sfîrșit, trebuie să arătăm că 
antrenorul lui Harbig, Waldemar 
Gerschler, a fost vizitat la înce
putul acestui sezon de un număr 
sporit de fondiști și demifondiști 
din diferite țări în căutarea unei

o anumită greutate de 
ceea ce trebuie să ne 

că nu se întîmpla încă, 
perioadă, acum un an.

soluții, pentru ca luînd startul 
Cricket Ground Stadium să poată 
fi cit mai bine pregătiți. Ce le-a 
spus Gerschler nu știm cu exacti
tate. Știm însă că ei au început 
antrenamentele cu o rîvnă extra
ordinară, lucrînd chiar de 2—3 ori 
pe zi.

Și iată acum, în încheiere, o 
scurtă precizare în legătură cu ar
ticolul despre atleții australieni, 
pe care-1 citiți în alte coloane ale 
ziarului nostru. Pînă și Landy, 
Stephens, Marjorie Nelson, își pun 
probleme în legătură cu pregăti
rea lor pentru Jocuri. Data între
cerilor nu le convine nici lor în
tru totul. Dacă atleții din emis
fera boreală se vor afla la un 
sfîrșit prelungit de sezon, austra
lienii sînt chiar la începutul lui. 
Ingintea Jocurilor, la Melbourne și 
la^Sidney este o perioadă foarte 
ploioasă, cu vînturi reci, deci difi
cilă pentru pregătiri.

Desigur, concluziile în legătura 
cu problemele pe care le-am pre
zentat aci nu pot fi trase la sfîr- 
șitul lui aprilie, ci trebuie să aș
teptăm ca steagul întrecerilor să 
fie coborît Ia Melbourne. Avem în
să convingerea că pînă la acea da
tă vom putea culege încă multe 
amănunte interesante.

CAMPIONII ANULUI 1956
i

La o dată neobișnuită pentru noi 
europenii (luna martie), s-.au des
fășurat întrecerile din cadrul cam
pionatelor naționale ale Austra
liei pe acest an. Iată lista noilor 
campioni: 100 y. (91,44 m.) Hogan 
9,7 sec. (a alergat dastul de recent 
100 m. în 10,2 sec.) ; 220 y. (201,17 
m.) : Hogan 21,3 sec.: 440 y. 
(402,34 m.) : Gosper 48,4 sec.; 
880 y. (804,67 m.): O’Connell
1:50,8; 3 mile (4.824 m.) : Landy 
13:42,2 ; 6 mile (9.656,1 m.) : La
wrence 29 : 05,2 : 120,2 y- garduri 
(110 m.) : Doubleday 14,6 : 220 y. 
garduri (201,17 m.) : Goodacre 
23,8 : 440 y. garduri (402,34 m.) : 
Goodacre 52,4 : lungime : Oliver 
7,39 m.: triplu: Oliver 15,37 m.: 
înălțime : Porter 1,98 m. (înaintea 
campionatelor acesta a stabilit u,n 
nou record australian cu 2,02 m) ; 
greutate: Hamlin 15,54 m.

Trebuie precizat că avînd un u- 
șor accid'ent, Daws Stephens nu a 
luat startul la nici una din probele 
campionatului.

tru 
die 100 y. (10,4 
la campionatele 
și se clasează a 
tul australian, 
chipa națională 
la Vancouver, ea clachează. în serii 
și nu mai poate participa în finala 
concursului. Anul acesta Marlene 
Mathews a abandonat complet bas
chetul și hocheiul, dedieîndu-se at
letismului, dar rămînînd și la ma
rea ei pasiune : tenisul. In 1956 ea 
a alergat 100 y. (pe o pistă de 
iarbă și cu vînt potrivnic) în 10,5 
sec. ; a alergat 100 m. în 11,5 sec. 
și a reușit: să egaleze recordul 
mondial al probei de 220 y. reaili- 
zî.nd 24,0 sec.

O excelentă sprinteră se anunță 
a fi și Pat Duggan, din Brisbane, 
care a acoperit 100 y. în 10,7 sec. 
Campioana olimpică Shirley Strick
land de la ” - 
Perth într-o 
registrat un 
cu 56,9 sec.

Federația 
a Australiei 
că aceasta nu are nimic comun cu 
federația masculină de atletism) a 
fixat standardurile pentru partici
parea la Jocurile Olimpice. Iată 
aceste standarduri: 100 m. — 11,8 
sec. : 200 m. — 24, 8 sec. : 80 m. g. 
— 11,3 sec. : înălțime — 1,52 m.: 
lungime — 5,76 m. : greutate — 
11,86 m. : disc — 38 50 m. : suliță 
39.22 m

1954, cîștigă proba 
cu vînt din spate) 
Noii Galii de Sud 
doua în campiona- 
Selecționată în e- 
pentru Jocurile de

Hunty participind la 
cursă de 440 y. a în- 
nou record australian

feminină de atletism 
(Jrețjuie, să precizăm

*
După ce ați putut afla cîteva din 

ultimele rezultate ale atleților au
stralieni, desigur că și dumneavoa
stră vă veți pune întrebarea dacă 
antrenorii australieni vor ști să 
mențină și să îmbunătățească for
ma sportivă superioară, atinsă 
deja de majoritatea atleților lor 
pînă la J. O. Răspunsul la această 
întrebare îl veți putea cunoaște 
odată cu desfășurarea celei de a 
XVI-a ediții a Jacurilor Olimpice 
de vară.

TUDOR VORNICU

SPERANȚELE FEMININE ALE 
AUSTRALIEI...

...sînt îndreptate în unanimitate 
asupra tinerei alergătoare de sprint 
Marlene Mathews. Aceasta a 
butat în atletism în anul 1917 
rind 1,31 m. la înălțime. Un 
mar tîrziu a obținut 5,18 m. 
lungime. In 1950, în cadrul cam
pionatelor statului Noua Gaiie de 
Sud, ea a fost învinsă de Marjorie 
Jackson pe 100 yarzi, dar a cîști- 
gat probele de junioare : 75 y.
(8,4 sec.), și 100 y. (11,2 sec.). In 
1951 stabilește un nou record 
australian de junioare pe 100 y. 
cu 10,9 sec., diar accidentîndu-se la 
un picior întrerupe atletismul pen-

de- 
să- 
an
la

DE CONVERSIUNE ME-
DISTA’/fELOR ANGLO 

SAXONE

TABELUL 
TRICA a

Mietri Yarzi

80 87,3
91,44 100
100 109,3
109,73 12.0

110 120,2
200 218,7
201,17 220
400 437.4
402,34 440
800 874, a
804,67 880

1.000 1.093,6
1.500 1.640,2

Metri Mile Yarzi

1.609,35 1
2.000 1 427,2
3.000 1 1,5208
3.2U,7 2
4.828 3
5.000 3 108
8.0*M>,7 5
9.660,1 6
10.000 6 3776

91,4 cm, 1 yard
0,3047925 m 1 picior

2,5399956 1 inch
ROMEO V1LARA 

VALERIU CH1OSE

Primele rezultate din cadrul cupei Voința la schi *
Poiana Stalin 22 (prin telefon).

— Pe trambulina din Canțer s-a 
disputat astăzi dimineață proba 
de sărituri speciale din cadrul Cu
pei Voința. Condițiile de concurs 
nu au fost dintre cele mai bube. 
Victoria a revenit dinamOvistului 
Ion Bîriă cu 207,8 puncte. Pe lo
cul al doilea s-a clasat concuren
tul asociației Voința, Dumitru
Brenci, care a totalizat 200,9

puncte. In continuare figurează în 
clasament Nicolae Munteanu (Di
namo) 197,9 puncte, Cornel Cră
ciun (C.C.A.) 197,6 puncte, Vos- 
nea Florea (Dinamo) 196 puncte 
și Tibor Peterfi (Voința) 187,1 
puncte.

Probele alpine și de fond din 
cadrul cupei Voința se vor desfă
șura la sfîrșitul acestei săptămîni 

în Bucegi.

Îmi amintesc de 
încercarea unui 

arhitect care, din 
originalitate, sau 
poate din dorința 
de a demonstra 
precizia calculului 
titate numărul de 
ment, var, nisip necesare construcției unui mare 
bloc. Nu știm în ce măsură socotelile arhitec
tului au corespuns întocmai realității. De fapt, 
nici nu are prea multă importanță.

Iată însă că acum organizatorii Jocurilor Olim
pice de vară, nu din originalitate ci dintr-o nece
sitate imperioasă, au stabilit cantitatea alimen
telor care vor fi consumate în timpul întrecerilor 
de la Melbourne. In total vor fi servite aproxi
mativ 18.000 mese, cite trei pe zi. Valoarea ener
getică, pentru fiecare sportiv, a fost calculată 
la 5000 calorii zilnic. Se prevăd pentru 17 zile: 

— 10 tone unt
— 52 tone brînzeturi
— 540. 000 ouă
— 76 tone legume proaspete
— 50 tone untdelemn, oțel și condimente
— 4800 litri lapte și 225 kg. smintină pe zi
— 20 tone pește
— 100 tone carne
— 28 tone orez
— 45.000 kg. gheață.
In ceea ce privește lichidele, atleții vor avea 

la dispoziție băuturi calde și reci: ceai, cafea, 
cacao, lapte, lapte cu malț, sucuri de fructe, 

6) bere, vin, în funcție de preferințele fiecărei 
» națiuni. La 22 noiembrie, ziua unei sărbători 
« americane care coincide cu deschiderea Jocu- 
&

Din poșta internațională
ingineresc a 
cărămizi și

stabilit ou exac- 
cantitățile de ci-

ai

rilor, se va servi 
după tradiț ie, 
curcan preparai cu 
dulceață de do
vleac. In ziua u- 
nei sărbători ruse 

va fi purcel de lapte 
rusă. Cum se vede,

„punctul forte" al mesii 
pregătit după bucătăria 
la Melbourne vor fi satisfăcute chiar și cele mai 
pretențioase gusturi.

ȚX fost stabilit drumul pe csre-l va străbate
* * flacăra olimpică pînă la stadionul Ground 

Cricket din Melbourne. Torța olimpică va fi aprin
să... de la soare cu ajutorul unei lupe puternice pe 
muntele Olimp. De aici ea va fi preluată de un 
tinăr grec, apoi 350 alergători o vor purta pînă 
la Atena pe stadionul olimpic unde va avea loc 
o scurtă solemnitate în amintirea primei Olimpia
de moderne desfășurate aci în anul 1896. O nouă 
ștafetă va duce flacăra olimpică la aeroport 
de unde va fi urcată într-un avion australian.

Avionul va zbura pe traseul Beirut, Caraci, 
Calcutta, Djakarta și Port Darwin Australia.

De la Cairns flacăra olimpică va fi preluată 
de un tinăr australian (indigen) care o va preda 
unei ștafete de 750 alergători înșirați între 
Cairns și Melbourne. Fiecare va ovea de par
curs aproximativ o milă. Ultimul schimb va fi 
purtat probabil de John Landy, care va pătrunde 
pe stadionul olimpic la 22 noiembrie, exact la 
ora 16,32 (ora locală).



Excepțional interes la Lugoj 
pentru intîlnirea internațională de lupte

romino-cehoslovacă

Jucătorii ie tenis it mei 
in R. P. 1 a ewkiat

LUGOJ 23 (prin telefon). De 
cîteva zile în oraș domnește o 
animație deosebită. Aproalpe că 
nu există locuitor care să nu 
aștepte cu viu interes întîlni- 
rea de lupte cu sportivii ceho
slovaci. Acest lucru nici nu este 
de mirare, deoarece Lugojul, 
așa după cum se știe, este „lea
gănul sportului luptelor" din 
țara noastră. I-ncă în ziua sosirii 
oaspeților, biletele pentru în- 
tilnlre au fost epuizate. Din pă- 
oate, sala teatrului unde se vor 
desfășura întrecerile, are o capa
citate de numai 650—700 locuri. 
Totuși, organele locale au rezol
vat intr-un fel oarecare dolean
țele miilor de iubitori ai acestui 
sport, luînd măsurile necesare ca 
intîlnirile 6ă fie difuzate prin 
stația de radioffcare a orașului.

Chiar de la sosirea în gară,

oaspeții au fost plăcut impresio
nați. Peste 1000 de persoane în 
frunte cu toate oficialitățile ora
șului l-au întîmpinat cu flori și 
cu prietenescul bun venit. In nu
mele locuitorilor orașului, a vor
bit apoi tov. Francisc Sterna- 
gel, secretar al sfatului popular. 
In cursul dimineții de astăzi, 
luptătorii cehoslovaci au fost in
vitați să viziteze cîteva între
prinderi textile.

In intîlnirea de mîine, echipa 
Lugojului va a-vea următoarea 
înfățișare în ordinea categori
ilor: D. Pîrvulescu, Fr. Hor
vath, I. Popescu, D. Cuc, V, 
Bularca, M. Belușlca, L. Bujor 
și A. Șuii.

Oaspeții vor prezenta aceeași 
formație ca la București, cu ex
cepția categoriilor 67 și 87 kg.

MOSCOVA: GOLAVERAJ 
DUPĂ 4 JOCURI

IV-a a campionatului

SPARTAK 
17:2

Etapa a . ________ _____.......
U.R.S.S., soldată în general cu rezul
tate normale, a scos din nou în evi
dență forma deosebită a echipei mos
covite Șpartak care repurtează a pa
tra victorie consecutivă la scor. De 
data aceasta în fața foștilor cam
pioni au stat fotbaliștii din Chiși- 
nău, care în întîlniriie anterioare ob
ținuseră victorii de răsunet în dauna 
consacratelor formații Lokomotiv și 
T.D.S.A. din Moscova.

Meciul de la Chișinău a furnizat 
o dispută extrem de interesantă. Fără 
să fie impresionată de faima adver
sarilor săi, echipa gazdă a jucat pri- 
ma repriză în mare forță, domlnînd 
net, dar a ratat ocazii clare de a în
scrie. Spre sfîrșitul primei reprize, 
Spartak inițiază cîteva atacuri din
tre care unul se încheie cu înscrie
rea unul gol.

După pauză echipa din Moscova 
pune treptat stăpînire pe joc, domină 
cu autoritate și mai înscrie de două 
ori. In felul acesta, din patru me
ciuri. Spartak realizează procentajul 
de sută la sută și Un golaveraj rar 
întttnit: 17 goluri înscrise față de nu
mai 2 primite.

Prima victorie în campionat au ob
ținut-o jucătorii echipei Dinamo Mos
cova care au întrecut cu 2-0 pe co
legii lor de club din Kiev. Dlnamo- 
viștil din Tbilisi au jucat excelent șl 
au învins cu 4-2 pe Torpedo Mos
cova. Două meciuri s-au terminat la 
egalitate; Sahtior-T.D.S.A. (2-2) șl 
Zenit-Casa Ofițerilor (0-0).

In felul acesta, în clasament, Spar
tak conduce cu autoritate fiind sin
gura echipă neînvinsă 
campionat:

din actualul

1. Spartak 4 4 0 0 17: 2 8
2-3. T.D.S.A. 4 2 1 1 16: 8 5
2-2. Torpedo 4 2 1 1 10: 3 5

4. Dinamo Moscova 4 2 0 2 6: 5 4
5. BurevestnJK 4 12 1 7: 8 4
6-7. Dinamo Kiev 4 12 1 5: 6 4
6-7. Zenit 4 12 1 5: 6 4
8. Dinamo Tbilisi 4 112 7: 7 3
9. Casa Ofițerilor 4 112 5:11 3
19. Lokomotiv 3 10 2 3: 4 2
11. Șahtlor 4 0 2 2 2: 9 2
12. Rezervele de Muncă 3 0 12 6:10 1

R. D. GERMANA

ia Canton (R. P. Chineză)

Prin telefon de la Sofia
întîlniri viu disputate in turneul de baschet

Meciurile din cadrul marii com
petiții de baschet ,,Premiul orașu
lui Sofia" au continuat luni. Primul 
joc a opus ținerei formații a Ber
linului puternica reprezentativă a 
orașului Sofia. Deși nu au utilizat 
pe doi dintre cei mai buni jucători 
— Panov și Savov — baschetbaliș- 
tii bulgari au învins detașat: 80— 
36 (31 — 17).
IMPRECIZIA ’N ARUNCĂRILE 
LIBERE NE-A PRIVAT DE VIC
TORIE IN FATA SELECȚIONATEI 

BUDAPESTA '
Baschetbaliștii noștri au trecut 

din nou pe lingă victorie în meciul 
cu echipa Budapestei, în fața căștia 
au pierdut la 6 puncte diferență : 
43—49. In formația maghiară au e- 
voluat toți jucătorii care au cucerit 
anul trecut titlul de campioni ai 
Europei. Cu toate acestea reprezen
tanții noștri au luptat cu mult cu
raj și — mai ales în primul taim — 
nu au cedat nici un moment pasul, 
scorul menținîndu-se foarte strîns. 
La pauză, scorul era egal: 19—19. 
După reluare meciul este în conti
nuare echilibrat. Spre sfîrșit, bas
chetbaliștii maghiari iau ’ avantaj 
(au condus la un moment dat cu 
10 puncte) pe care însă jucătorii ro
mîni l-ar fi putut reduce și chiar 
depăși dacă n-ar fi ratat foarte 
multe lovituri libere. De notat că ei 
nu au transformat decît 13 din cele 
31 lovituri de care au beneficiat. 
In general, selecționata București 
s-a afirmat din nou ca o echipă suda
tă, care se orientează foarte bine tac
tic-Așa cum spunea unul dintre ar
bitrii întîlnirii, cehoslovacul Poj- 
var, „romînii au acționat foarte bine 
tactic în. cîmp și puteau realiza 
mult mai mult dacă aveau mai 
mult curaj în acțiunile finale". Si 
în acest joc s-a comportat bine Cu- 
coș, care — deși a jucat puțin — 
a lăsat o excelentă impresie. S-att 
mai remarcat Folbert și Spiridon. 
Punctele echipei noastre au fost rea
lizate de Folbert 6, Răducanu 11, 
Cticoș 3, Spiridon 5, și Dan Nicu- 
lescu 4, Nedef 5, Eordogh 5, 
Nagy 4.

In al treilea joc al zilei, Sofia II

a înregistrat o excelentă performanță 
dispunînd de selecționata Varșoviei 
cu 58—48 (29—23). Tinerii jucători 
oulgari au acționat în viteză și au 
folosit cu mult curaj pătrunderile.

Jocul-vedetă al zilei s-a disputat 
între echipele orașelor Praga și Mos
cova.

.lucind de o manieră impresio
nantă, în special prin imprimarea 
unui ritm deosebit de rapid, jucă
torii sovietici au obținut o victorie

plairă : 65—49 (33—30). Echipa 
Moscovei a dovedit de asemenea o 
excelentă precizie în aruncările de 
la semi distanță precum și o deo
sebită decizie și eficacitate în pă
trunderi în care s-au remarcat Tor- 
ban și Bocikarev.

Programul de azi: București- 
Berlin, Praga-Sotia II, Moscova- 
Varșovia, Sofia-Budapesta. Miercuri, 
zi de odihnă.

MAX BANIIȘ

Fază din jocul Budapesta-Varșovia disputat în prima zi a turneului 
de baschet de la Sofia

(Foto: MAX BANUȘ)

LUPTA gTRlNSA IN FRUNTEA 
CLASAMENTULUI

Recent s-au întîlnlt la DOsseldorf 
(R.F.G.) antrenorii reprezentativelor 
R.-F. Germane (Josef Herberger) șl 
R.D. Germane (Oswald Pfau). In ca
drul discuțiilor purtate s-a ajuns la 
concluzia că echipa Germaniei la O- 

4impia<fă să fie alcătuită din jucători 
din ambele Germanii. In cursul lunii 
mal va fi alcătuit un lot de 26 jucă
tori dintre care 13 vor fi din R.F.G. 
și tot atlțla din R.D.G.

Cu toate că echipele reprezentative 
de juniori și „B” ale R.D. Germane 
au susținut duminică două meciuri 
cu reprezentativele respective ale 
R. Cehoslovace, în campionatul țării 
s-au disputat 5 din cele 7 meciuri 
programate: Vorwărts Berlin-Loko- 
motive Leipzig 1-0. Rotation Babels
berg-Dinamo Berlin 1-0, Fortschrltt 
Weisenfels-Motor Karl Marx-Stadt 
1-1, Lokomotive Stendal-Einheit Dres
den 1-0 și Rotation Leipzig-Wismut 
K. M. St. 1-1.

Situația primelor 
ment:

Wlsznut K. M. St. 
Rotation Babelsberg 
Lokomotive Stendal

trei din clasa-

CANTON (Agerpres). — Agenția 
China Nouă transmite:

Echipele selecționate de tenis de 
masă ale R.P.R. și-au început tur
neul în R. P. Chineză susținînd la 
22 aprilie la Canton întîlniri cu e- 
chipele reprezentative ale orașului. 
S-au jucat în total 8 meciuri de 
simplu și dublu dintre care jucă
torii romîni au cucerit victoria în 
7 partide.

Maestrele emerite ale sportului 
din R.P.R., Angelica Rozeanu, care 
a deținut timp de 6 ani titlul 
mondial al probei de simplu, și 
Ella Zeller, recentele învingătoare 
ale probei de dublu și pe echipe 
din cadrul campionatelor mondiale 
de la Tokio, au făcut o superbă de
monstrație de joc defensiv. In me
ciurile de simplu o impresie exce
lentă au lăsat prin tehnica lor de- 
săvîrșită jucătorii romîni T. Reiter, 
M. Gantner, Tiberiu Harasztosi și 
M. Popescu.

înainte de începerea meciurilor 
a avut loc o festivitate în cadrul 
căreia Guo Ciao-ian, președintele 
comitetului pentru cultură fizică și 
sport al orașului Canton, a urat 
bun sosit sportivilor romîni. La în
treceri au asistat Cen lu-dan, vice 
guvernatorul provinciei Guandun, 
și Ciu I nan-Ban, președintele Co
mitetului pentru cultură fizică și 
sport al provinciei Guandun.
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R. P. UNGARA
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O BUNA VERIFICARE IN VEDEREA 
JOCULUI CU R.P.F. IUGOSLAVIA

Jocul selecționatei Honved-Kinlzsi 
cu Botafogo a fost în fond un exce
lent antrenament pentru echipa ma
ghiară care va întîlnl duminică la 
Budapesta reprezentativa R.P.F. Iu
goslavia. In min. 60 selecționata ma
ghiară care — cu puține excepții — 
a fost echipa reprezentativă, condu
cea cu 6-0. Apoi, gazdele au încetinit 
ritmul, permițînd brazilienilor să 
marcheze de două ori. Iată formația 
întrebuințată de budapestani: Fara- 
go-Dudas, Matral, Dalnokl-Bozsik, 
Kotasz-Budai, Kocsis, Tlchl, Puskas, 
Fenyvesl. Pentru meciul cu Iugoslavia 
vor fi schimbați, probabil, Farago cu 
Geller, Dudas cu Buzanszki, Dalnokl 
cu Lantos și Tichi cu Machos.

★
In campionatul maghiar, derbiul 

etapei l-a constituit meciul Honved- 
Klnlzsi disputat sîmbătă. Ambele 
echipe au jucat excelent în special în 
repriza secundă. Honved a condus cu 
2-0, dar în partea finală' a partidei 
Klnizsi a atacat puternic, dar nu a 
reușit să înscrie decît un gol. In rest 
s-au înregistrat rezultate normale. 
Vords Lobogo a cîștigat în deplasare 
și continuă să conducă în clasament 
cu un punct avans față de Honved. 
Derhiul campionatului, dintre Honved 
și VorOs Lobogo va avea loc la 6 mal. 
odată cu reluarea campionatului. Me
rită evidențiată de asemenea fru
moasa comportare a echipei miniere 
din Salgotarjan care se află pe locui 
IH, la numai două puncte de lider. 
In formația de la Salgotarjan joacă 
mijlocașul naționalei, Szojka, care în 
echipa sa deține postul de stoper. 
Destul de bine se comportă șl noile 
promovate Tatabanya (al cărei portar 
este Grosits) și Szegedi Haladas. 
„Echipa lui Buzanskl” — Dorogl Ba- 
nyasz se comportă! sub așteptări. In 
6 partide echipa minerilor din Dorog 
a acumulat doar două puncte.

Miercuri începe meciul de șah
R. P. Bulgaria—R- P. R.

Ecourile victoriei 
de la Belgrad
(Urmare din pag. I) 

străini, care consideră acest rezul
tat drept performanța sezonului.

S. C. Charleroi felicită 
echipa romînă

In cursul zilei de ieri s-au primit 
sute de telegrame de felicitări a- 
dresate jucătorilor echipei noastre 
reprezentative. Printre ele, — tele
grama Sporting-Clubului Charleroi 
din Belgia, care a susținut recent 
două meciuri în țara noastră. „Sin
cere felicitări pentru magnificul re
zultat al echipei naționale contra 
echipei Iugoslaviei" — sună textul 
trimis de clubul belgian.

Echipa noastră sosește 
mîine

In cursul zilei de Ieri, delegația 
noastră a vizitat împrejurimile ora
șului Belgrad. Seara, echipa noas
tră națională a participat la o re
cepție la Ambasada R. P. Romîne.

Lotul părăsește Belgradul azi 
dimineață la ora 11, cu trenul, și 
va sosi în Capitală mîine la ora 
11.32, cu acceleratul de Timișoara.

!

„4000 de kilometri in 30 zile”
„Cicliștii bulgari sînt în plină 

formă și cu siguranță că vor avea 
un cuvint greu de spus în marea 
întrecere care va începe la 2 mai: 
,,Cursa Păcii" Varșovia-Berlin- 
Praga" — ne-a declarat antrenorul 
lotului de cicliști bulgari Vasilii 
Stavrev.

Dealtfel cicliștii bulgari fac to
tul pentru a se prezenta cit mai 
bine la această competiție. Ei se 
pregătesc cu grijă și ieri am asistat 
la un antrenament desfășurat pe _ 
șoseaua Sofia-Plovdiv, ne o dis- > . *,L.a vicna s’a“ tntîlnlt echipele fantă ion lznf „k- * 1 « femmine de baschet ale Italiei șltanța de 300 km. I-am văzut la V Austriei. Baschetbalistele italiene au 
lucru pe cunoscuții cicliști Dimov. f învins cu categoricul scor de 54-34 
Hristov, Crîstev, Colev, Țvetanov și (31-30).
Ognenșchi Seriozitatea și viteza X • La 29 aprilie va avea loc ia mi- 
excepționala CU care S-a rulat rn-au lano dubla întâlnire de haltere dintre 
convins că cele afirmate de an-- > echipele A B ale Franîel Itallel- 
trenorul lotului vor fi fără îndo- X • La Groningen, în Olanda, echipa 1 , , . < de baschet a Franței a întrecut cu ca-iaila confirmate de comportarea ci- X tegoricul scor de 100—43 repreze.ntatl- 
cliștilor în competiție. X va olan<3el-

„Doresc nespus de mult să rea- C g in cadrul unui concurs de atle- 
lizăm o performantă de valoare S tlsm care a avut loc săptămîna tre
ia a lX-a ediție a „Cursei Păcii". S cntă în SUA- s’au evidentia‘ în 
n.X deosebit aruncătorii de greutate. Ast- „ am ruat 11130(16 Zlle ? fel O'Brien a obținut 18,49 m„ Iar 

WUO de km. ceea ce este — orice Nieder 18,36 m.

spune — un antrenament tare. 
Urmărim cu aceasta să ne creăm 
rezistența necesară participării la 
o competiție afît de grea. In plus, 
noi ne antrenăm și pentru îmbu
nătățirea vitezei, știut fiind că a- 
colo se va alerga foarte tare’ — 
ne-a spus în încheiere antrenorul 
Stavrev.

Iată clasamentul 
înaintea etapei din 6

campionatului 
mai:

1. V»r«s Lobogo 6 4 2 0 15: 3 10
2. Honvâd 6 4 11 11: 5 9
3. Salgotarjân 6 4 0 2 8: 9 8
4. Klnizsi 6 3 1 2 10: 6 7
5. Vasas Bp. 6 2 3 1 7: 6 7
6. Dozsa Bp. 6 3 1 2 5: 5 0
7. Tatabanya 6 2 2 2 6: 8 6
8. Szegedi Haladas 6 2 1 3 5:11 5
9. Csepeli Vasas 6 1 2 3 4: 6 4

19. Pdcsi Dozsa 6 2 0 4 7:10 4
11. Szombathely 6 114 3: 7 3
12. Dorogl Bănyăsz « 1 0 5 2: 7 2

★
întîlniri internaționale:
Londra: Anglia-Franța (amatori)

3-1.

SOFIA 23 (prin telefon). Astăzi 
a sosit pe calea aerului reprezenta
tiva de șah a R. P. Romîne care 
va susține, începînd de miercuri, 
întîlnirea cu reprezentativa de 
șah a R. P. Bulgaria. Lotul șahiș
tilor romîni va fi completat ou 
maeștrii V. Ciocîltea și M. Radu
lescu, oare sosesc mîine, venind din 
Iugoslavia.

Pentru această întîlnire a fost 
selecționat următorul lot de șahiști 
bulgari: Țvetkov, Neikirch. Milev, 
Minev, Kolarov, Boboțov. Peev, Bo- 
bekov, Ivanov, Filcev, Hagipetrov, 
Kvetatovski și Piskov. Jucătoarele 
sînt Todorova, Âsenova și Slavova. 
Din echipa bulgară, lipsește Pîdev. 
skl, campionul țării, care participă 
la un turneu în Suedia.

Aceasta este a 7-a întîlnire între 
șahiștii bulgari și romîni. Prima 
s-a disputat în 1936, la Olimpiada 
de la Munchen, cînd jucătorii ro- 
mîni au cîștigat cu 5—3. Trei par
ticipant Ia meciul de atunci vor 
juca și de diata aceasta. Ei sînt: 
G. Alexandresou, I. Halic și A. 
Țvetkov. Dintre cele șase meciuri 
disputate pînă acum, trei au reve
nit romînilor, două bulgarilor șl 
unul s-a terminat nedeois. Ultimul 
meci, desfășurat în 1950 la Sofia, 
a revenit reprezentativei romîne ou 
scorul de 18'/2—17'/2 Este intere
sant de menționat că scorul gene, 
ral al partidelor desfășurate în toa
te meciurile de ț>înă acum este e- 
gal: 64—64. Aceasta creează ut 
plus de. interes pentru întîlnirei 
care va începe miercuri.

După cum se știe, meciul se vi 
desfășura la 12 mese (10 jucători 
și 2 jucătoare) cu tur și retur.

• La Helsinki, echipa de tenis de 
masă a R.D. Germane a întrecut se
lecționata Finlandei cu 5-1.

• In Germania Occidentală 
disputat mai multe jocuri de polo pe 
apă între reprezentativele R.F. Ger
mane și R.D. Germane. De două ori

victoria a revenit
7-# și 9-1 șl odată 
5-4.

• Echipa de box

s-au

echipei R.F.G. 
echipei R.D.G.

a R.P. Ungare

cu 
cu

_ —___________ ________ ____ a
susținut zilele trecute Ia Helsinki o în- 
tîlnire cu selecționata Finlandei. Vie- 
toria a revenit boxerilor maghiari cu 
16-4.

fi- In cadrul campionatelor de atle
tism ale Americii de Sud s-au mai 
înregistrat următoarele rezultate: 406 
m. garduri: Aparicio (Columbia) 52”; 
disc: Krusse (Argentina) 47,61 m.; șta. 
fe'ta 4x100 m.: Brazilia 41”4/10, Argen
tina 41”5/10.

După 6 zile de întreceri în clasa
mentul pe țări conduce Brazilia cu 
153,5 puncte, urmată de Argentina cu 
141 puncte.
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